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Посланіе.
„А я б хотів у тиші над вудками 
Своє життя непроданим донести“.

(„Синя Далечінь“, 1922).

„Одбирає людина в людини 
Життя...
Так і треба, так треба, країно, 
Україно моя!“

(„Тринадцята весна“, 1926).
М. Рильський.

Там, де затон, латаття й лози 
Незахвильованість води, —
Поет, рибалка і філософ,
Правдивий син Сковороди,
Збагнув кріваву мудрість світа,
Солону істину буття.

Так яросно хитав нас вітер, —
Так хижо різало життя:
Від келії — тріскй та попіл,
Від книг — розірваний папір...
Не самота, не сум, не опій,
Коли горить по всій Европі 
В вітрах розгойданий простір!
Епоха здійснення утопій 
І порох спопелілих вір.

Pr. 516/26. W Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej! Sad okręgowy karny we 
Lwowie, orzekł na wniosek Prokuratury przy tymże Sądzie, że treść artykułów 
umieszczonych w czasopiśmie ,.Literaturno-naukowyj Wistnyk“ Nr. 11 z listo
pada 1926 pod tytułem: 1) „Krwiwawym łystom kotyt padołyst“ (str. 198) w ca
łości, 2) „Lwiwu (str. 261) w całości zawiera znamiona zbrodni z §. 65 a) uk., 
uznał dokonaną w dniu 1'/11 1926 konfiskatę zą usprawiedliwioną i zarządził 
zniszczenie całego nakładu i wydał w myśl §. 493 pk. zakaz dalszego roz
powszechniania tego pisma drukowanego. Zarazem wydaje się nakaz odpowie
dzialnemu redaktorowi tego czasopisma, by orzeczenie niniejsze umieścił bezpłat
nie w najbliższym numerze i to na pierwszej stronie. Niewykonanie tego nakazu 
pociąga za sobą następstwa przewidziane w §. 21. ust. druk. z 17. grudnia 1862 
Dzpp. Nr. 6/1863 t. j. zasądzenie za przekroczenie na grzywnę do 400 zł. Lwów 
dnia 12 listopada 1926. Haicel.
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Щ ож ? Ліпше пізно, ніж... Пробачте.
Я так зворушено радий,
Щ о Вам доби цієї мачти 
Над лоном тихої води,
Над поплавками, над вудками 
Зявилися. І, власне, Вам,
Для кого „вічне“ — не слова,
І „вічність“ — не могильний камінь,
А ніби воздух, подув ніби,
Щоденний хліб.

Отеє писав 
Мені недавно Юрій Л ипа:
„Рибальські настрої весь час 
У Рильського — як не обридне!“
Й це не снобізм, це — біль за Вас, —
Це так зітхнуло серце рідне.

Еляда скитськая в крові
Співа крізь плоть про сонце й роси,
Але ридає буровій 
Про в л а с н и й  Рим.

І майже поза 
В страсний цей час у лозняках 
Ховати тишу й (може)... жах.

І.

„Дай Бог, чтоби русскіе взялі Паріж. 
Пора кончіть ету тупую Європу“.

А, І'чргрем.
(З листа д о  М. Корш. 2. VIII. 1848).

„Івропа гниє!... Присяй-бо! Гартованці 
це на власні очі бачили“.

(З комсомольських розмов).

1.

Три гості тут були торік:
Один — поет, два — конвоїри.
(Кажу тому, що в цих двоїх —
Лиш партбілєти замісць ліри).
Поет стомився і заслаб, —
В нім зворушився давній раб.
А конвоїри, як ґалянти,
Крізь мюзік-голли та джазбанди,
Тут не побачили того,
Щ о є посланія цього 
Бічною темою — Е в р о п а .
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Після Полтави й Конотопа, 
Городового й босяка 
Та Бейліса, та самоваря,
Царя та сов-царя з Чека,
Культури, що північний ; :ря“ 
Приніс „на астріє штика“, —
Не дивно. Для таких „рєбят“ 
Европа — смерть! Европа — яд!

2.

Для них вона гниє що-року,
На радість рідних держиморд,
Та жде — не діждеться на кроки 
Спасених євразійських орд,
А поки, кровушку пючи,
Кує на Русь Святу мечі,
І в буржуазнім far niente
Все снить про lux ex oriente.
Капіталісти всіх країн
(Лише крім Ротшільда, природно!)
Жеруть фунтами кокаїн
І ждуть: чи завтра? чи сьогодня?
„Канєшно — нємчура тупа,
Баїтся до сіх пор „verboten“
Ещьо тисьчонок пару сотєн...“
(А там вкраїнськії степа, 
Натреніровані с к о р я т ь с я ,
Все пухнуть, пухнуть кровю праці 
(Зліпого темного раба,
И на балалайці, й на талянці 
По селах грають бруд і пранці...)

3.

Одначе щож це я? — Для Вас 
Ця філософія російська,
Здається, надто не нова:
Русь — Рим, христолюбиве військо, 
Сінод, нагайка, Петербург1)
Та хижий свист сибірських пурґ. — 
А в тім, маштаб поширивсь значно, 
З „асвабаждєнія славян“
Наш Смердяков вже мріє смачно 
Про „пролетарі! всех стран“ ; —

!) Тепер — змінилось трохи плесо
И державний центр Русі — О деса. Е. М.
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Не „щіт“, не „крєст“ і не „проліви“, 
Тепер вже плянетарний плян, — 
Одеського босяцтва зливи 
Перехлюпнуть за океян.
Відомож: пуп землі в Тамбові,
Святі всі — русскімі були, — 
Злучили Маркса з Соловйовим, 
Лєонтьєвим переплели,
І от, на сором Мілюкові 
І на спокусу „зміні віх“, —
Якіж можливости готові 
У Мілюковерів нових!

На жаль, отсей уступ ліричний — 
Plusquamperfectum... Тільки слід. 
Могутній вітер історичний 
Знов віє з Заходу на Схід. — 
Вивітрює з повітря сморід —
Отих крівавих „кіслих щєц“,
На мор московський — свіже море 
Несе очищення кінець.
Загояться всі гнойні язви,
Мов шолуха, спадуть всі назви,
І дійсність встане в світлі дня 
Грізною карою вогня.

II.

1.
Вас переконувать не треба,
Щ о  ще Европа не згнила, 
її лице — в серпанку крепа,
Але війни крівава мла
Вже розійшлась багряним димом
І мозок вже протверезів:
Вона сія в своїй красі,
Як купина неопалима!

2.
В добу суспільного дрібніння, 
Обуржуазування шляхт 
Почасти покривився нині 
її звитяжний простий шлях.
Щ о правда, „lux“ зі Сходу й тут 
Сліпив декому зір короткий: 
Російський дух гнилих отрут, 
Надривні достоєвські нотки,
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Толстой, Распутін та Ілліч 
Та комагенти з золотими...
— Імпонувала східня ніч 
На сірім тлі валют і шімі.

Безсилля буржуа — Барбюс,
Не завше влучні смішки Шбва 
Сноб Франс (— грімаса à la russe, 
Звалашене блюзнірством слово), 
Айнштайн, що кинувсь, як Давид 
На Ґоліяга, на Нютона...
(А в дійсности — скептичний жид 
Неплодний спекулянт закона).

Прогнив до дна минулий вік,
Весь сморід виявивсь укритий,
І малпячий просяяв лик 
Крізь гуманістів — Маргеритів. 
Недивно, що крізь душний дим 
Стрибнув і Шпенглер в „орієнти“, 
Зневірений арієць в нім 
З одчаю захотів легенди.

Але це стерлося, як цвіль, 
Пройшло, як пароксізму хвиля,
И після наркозного безсилля 
Европа знову центр зусиль.
В малярстві путь до Леонарда,
В поезії палкий металь,
В музиці — марші авангарда 
І у всьому — одна мета:
Серця — горі і дух у Вічність, 
Готична башта, як стріла. 
(Відчувши подихи відвічні 
Змінився навіть і Роллян).

3.

Так. Буржуа — це бич епохи 
(Минулої — найменч на вік!)
Ще висяться міщанські боги: 
Нечиста користь, слизька похіть, 
Брудний звалашений язик,
Кохання в ящиках готелів, 
Роспуста платних менестрелів 
І індульгенція — банкнот. 
Звичайний низ людства. А от 
Вам Вільсона суворий профіль,
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I бронза Клемансо і строфи 
Незломних закликів Мерсє,
Щ о вписані в подій анали 
(Незломна постать кардинала — 
Поетам скарб який несе!).

4.

Залізний Рим, — відісторичне 
Невичерпальне джерело,
Де мідь латини славить Вічність 
Над хвилями щоденних злоб;
Де історична елєктричність, 
Акумульована в віках, —
Працює крізь віки на вічність 
І ні на мить не заника.
Де в ляццароні спить патрицій,
В пролетарі — аристократ, —
Там народився муж із криці, 
Старого віку Герострат.

5.

Даруйте примітивність ліній,
В яких накреслюю цей лик —
Там лають словом „Мусоліні”,
Цеж твір нового покоління 
І як майбутнє, він велик.
Це — чоловік. Затерте слово 
Устами Ґорькаво й Толстого,
Що в смороді російських сект 
Повзло заслинено-знайомо,
Але збагніть звучання: h o m o ,
А не „расєйській чєлавєк“.

6.

Це не „Хрістосік“ в смрадній секті, 
Комуністичний епілептик,
Не „кающійся дварянін“ —
Це нації міцної син.
Це навіть не Петро — папуга,
Що ставши на північний лід, 
Татарською петлею туго 
Затиснув Европейський Схід 
І кровю націй Бога й плуга 
Позначив свій поганський слід.
Ні. Це вогненна марселеза
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Плебеям духа і рабам, —
Це Риму сонценосний Цезар 
За царство Бога боротьба!

Живім же в радісній відраді :
Наш край повстане і зросте,
Бо Риму історичний радій 
Сягає і на скитський степ!

III.
„Наш вєк жєлєзний“.

А. Пушкін.

Вєк дєвятнадцатий, жєлєзний.
А. Блок.

1.

Який, до біса, він залізний? —
Машині духа не вдержать —
Ось бачимо на його тризні:
Залізо те пожерла ржа.
Тепер збагнули за століття 
Бездушну трівкість речовин.
Якеж страшне лишив поліття 
Нам в спадок смертоносний в ін !
В єдиний найсвятіший шлунок 
Весь дух людини переліз,
І звали це музично-струнно 
І ніжно-лагідно: монізм.

2.
Матерію обожествили, —
Вона й розчавила самих!
Тепер, мов звірі, ось завйли 
Серед пустель, серед зіми.
В лябораторіях мудрили,
Гомункулів пекли й варили, —
То „Übermensch“, то „колектив“.
Плодили умоблуддям „ізми“
В масних перинах гуманізму, —
І прогремів Господній гнів:
Пекуча літня тишина 
Спахнула полумям: війна!

3.

Не схаменулись, непокори,
Хапалися за танк, за газ, —
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Все гвалтували мозок хорий,
Від вічности кидались в час.
Все думали, — минеться якось,
А в небі рділи віщі знаки,
А вітер смертоносний грав 
На струнах загород колючих 
І в ночах осени дрімучих 
Над полем бою йшла мара.
Від Марни до болот Стоходу — 
Горизонтальний Вавилон!
Могили, натовпи, походи,
Через народи й крізь народи 
Дзичав і всвердлювавсь циклон.

4.

На мить завмертиб, глянуть в вись 
Туди за літаки, в блакить, —
Де Той, хто посилає іспит 
Веде народи і полки.
Prim a Motore, Pantokrator,
Душа початку і кінця,
Єдин космічний імператор, — 
Двигун одвічного кільця.
Єдин — поразка і побіда 
І в сяйві тиш, і в мряці бур —
Від гуду бжіл, від зёрна і до 
„Симфонії мускулатур“.1)

5.

Всемузики всесвітніх шумів 
Він дирігент і компоніст 
І в гулі згубному самумів,
І в тім, як пада жовтий лист.
В прозорих масах океяну,
Щ о коливаються у млі,
І в віршах мойого пеану 
Степам неплодної землі.
Механік землетрусу й шторму, 
Конструктор ніаґар і бс 
Речовинам дарує форму 
І в космос оберта хаос.

„Крізь бурю  і сніг“ — М. Рильський.
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І от Він простягнув нам міст,
До вічности дорогу горню, — 
Простори неба неозорні,
Зеднать з поділлям крови й сліз: 
Хто смерть безсмертям подолав, 
Хто переміг поганський морок. 
Хто показав нам напрям вгору 
З вязниці часу й путів зла!

** *
Так. Память зберегла навік 
Кривиї вулиці Пйотркова 
Середь сліпців, середь калік 
Натхненне і видюще слово 
На мові ворога.

Читкіш — 
Згадався обрис Леонарда1),
(Не трубадура і не барда:
Поет, чий вірш — свячений ніж 
В хижацьку душу міщанина). 
Хвилина й ми удвох — одно,
Бо наша спільна Батьківщина — 
Вершина, звідки люде — дно.

Злились в ліричному дуеті,
Скрипками душі залились, —
Звучала в кожному поеті 
Дзвінка від зорь небесна вись.
Вже пізно. Вколо — все мовчить. 
Лихтар підвів колючі вії.
Під ним задумано стирчить 
Лиш постать вбогої повії.
І Леонард: — „А що якби 
Зза рогу постать Іїсуса ?“
(Тоді він „Шлях до Емаусу“
Рождав в паланнях боротьби): —
— „Назустріч, благодатно — просто, 
І власне, в наш жорстокий час... 
Чомуж би ні ? І я — апостол, —
Чи може він покличе — Вас...“

Поета манія свята 
І безгріховна — не жахала.

’) Leonard Podhorski-Okołów, сучасний польський поет. Див. його 
книгу: „Droga do Emaus'1.
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космічно — повно покохала 
Його божественна мета.
І він ходив, вагітний духом,
Весь в апокаліпснім огні 
Й загостреним болючим слухом 
Ловив ті кроки неземні.

■** *

Так в рік, що був від крови багров,
Ми спільно відчували: ось 
Зявляється на фоні заграв 
Здолавший смертю смерть Христос.

7.

Після распутінських синодів,
Церковних гицелів, чека,
В Росії слово „Бог“ — не в моді
І, може, все це Вас зляка. —
Та, пригадавши даль віків 
І уявивши шлях в майбутнє,
Збагнете Ви, що „Бог Батьків“
В крівавій пітьмі диких буднів —
Вікно в блакить, в буття, в світи,
Зір неба над скаженим виром,
Побідний поклик висоти 
І благодать не бути звірем!

8.
Христос не мрія й не мара 
Чи Нестерова чи Толстого,
(Блюзнірство пензля і пера), —
Христос — то чинна путь до Бога,
То, перш за все, моральний труд 
І в днях натхненна Богом праця: 
Випалювать щоденний бруд 
І виростать, а не скоряться.
Щ об крізь умовний час землі 
Врости у неба вічність божу.
Це не безсилий плач у злі,
А понад злом крилате: можу!
Це не вязничий рай рабів,
В кастратній рівности — отара, —
Ні, це в блакить готичний спів,
Це — творчість, мужність, слава й кара.
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Так. Кара. Бо не мертвий „мир“,
А чинний „меч“ на землю дав Він: 
Здолавши ніч, з хаосу тьми 
Йде день в багрянородній славі.

Е п і л ь о г.
Старі знайомі: Фавст і М ефістофель.

М. Рильський.

На чорта нам здалася власть?
Нам дайте хліба! їсти!

Т ом у-т о :
А за повстанцями ідуть, 
Співають комуністи (?)

П. Тичина.
1.

Доба заголення всіх правд,
Руїна культів рукотворних.
Вернувсь даремний аргонавт 
І лише тьми руно прачорне 
Торкнулося безсилих рук.
Машина не спасла людини 
Від смерти, самоти і мук 
І підлюдині й надлюдині 
Едгардів крук в журбу й докор 
Як завжди кряче: „Ивуеттоуге“.1)

2.

Четверту вже координату 
Знайшли. Про третюж, як — нема 
І дух, двохмірно розіпятий,
Гнітить двохмірная тюрма.
Дрібним та сплощено-плескатим,
.Що загнили в людськім кублі, 
їм не дано владикувати,
А — пасожитами землі 
Проживотіти в гнойних верствах 
І снить, на шлунок молячись,
Про „волю, рівність та братерство“
Та „перековані мечі“.

Ганебний час. Такий контраст 
Лиш за одне сліпе століття.

1) Едґард Пое — „Крук“.
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Хто Данту брат? І хто сестра 
Тій Беатричі? Лихоліття 
Все замулило й занесло,
Добро здрібніло й зблідло зло —
І зжух Наполеонів профіль.
„Старі знайомі“ ? — Лиш мара.
Наш вбогий біс — не Мефістофель 
І Фавст — давно на біржі гра; 
Збрехлілий парлямент — наш форум, 
Дух — грамофон і гума — честь, 
Цоляр — lapis filosophorum 
Й навколо нього — космос весь.
Про Маргаритуж бракне слів :
„Мікадо“, „шімі“ й „tout pour vivre“.

Добаж спалила й пропекла,
Від ріжних лаштунків звільнила. 
Здихають, здохнуть діти зла,
Людці й недолюдки здрібнілі, —
Гряде наш ренесанс в огні,
За всі страждання, скрути, страти,
І на пустельній цілині 
Загуркотить готичний кратер.
Кінчається смертельний транс 
На диких згарищах утопій,
1,3 Риму, з Заходу, з Европи 
Йде Христіянський Ренесанс,
Йде як судьба, як суд, як кара,
Щ об знищить рештки і зродить 
Палкий Везувій з Ніагари,
Свячене полумя з води.
Холопські культи, рабські схизми, 
Солодкий сморід гуманізму,
Звалашена душа міщан, —
Все палить Бога ярий дотик:
Н а д  с в і т о м  с я є  х р е с т  ме ча ,
Й г у д е  х о р а л  н е с т р и м н и х  г о т и к .

II.

Пробачте довжелезні вірші
І, особливо, бідність рим.
(Тепер писати стали гірше, —
Поетів вже не вабить Рим).
Пробачте деяку нервовість, 
Несконструйованість думок, —
Пишу по роках сліз і крови,
Щ о напророкував пророк:

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


„Присплять лукаві і в огні 
її, окраденую, збудять“. — 
Прогаяли великі дні 
Скалічені й маленькі люде, 
Заслинили в ганьбу і бруд 
Велику віру — й на руїнах 
Отарою мандрує люд,
Що мав зродити Україну.

Нас люто, хижо обікрали —
Бо аж по бурях, по вітрах 
Ми зрозуміли, що програли,
І доказ цьому — епіграф,
Що взяв з останніх Ваших творів. 
Чиж не трагічно, що поет,
Який лікує душі хорі,
Який майбутнє носить в зорі, 
Збагнув закон життя... zu spät?
Чиж не трагічно, що коли 
Вітри історії гули
Над скитським степовим простором, 
Ми не гукали „диким хором“,
Бо нас тоді так вабив Блок,
Так гіпнотизували „ізми“...
А серце нації гнило 
В жовтоблакитнім онанізмі.

Не гнівайтесь, не назовіть 
Це ядом пізнього докору, —
Він не до Вас. І це не Ви 
Труїли ту сліпу і хору 
Потвору припонтійських піль.
Ви — лиш рефлекс відвічних хвиль, 
Ви — лиш інерція, Еляди,
Еляди скитської. Й не гріх 
Булоб для иншої пори 
Складать канцони та баляди.

Ви — син самої серцевини 
Слабої нації, якій 
Понад майбутнє України 
Дорожче теплий супокій — 
їй барва крові серце крає, 
їй грім — забава Ілії,
І мудрість — „моя хата з краю“ — 
Вся фільософія її.
Колюмб, да-Вінчі, Аліґєрі 
Чи Дон-Кіхот — для неї міт, —

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Хахлацькі унтерофіцери 
її патос на сотні літ. 
їй вороги — лиш „воріженьки“, 
Щ о  „згинуть* — невідомо як, 
її герої — віннічєнки 
Та „карі очі“ і гопак.
Її метафізична суть —
Палка й „слабенька“ молодиця, 
Розслабленість, болото, муть 
Й ніколи — мідь, залізо, криця.
Бо, крім Богданових змагань, — 
Глухі віки образ та ганьб!
Вона жила без архітекта 
Й була обект — замісць субєкта.

Як в нації вождя нема,
Тоді вожді її — поети:
Міцкевич, Пушкін не дарма 
Творили вічні міти й мети, — 
Давали форму почуттям,
Ростили й пестили події,
І стало вічністю життя 
їх в формі Польщі і Росії.

Шевченко лиш збудив хаос,
Що нерушимо спав над степом, — 
Він не здійснив своїх погроз,
Він Ґонта був, а не Мазепа.
Але і він багато знав 
Того, що ми давно забули, —
Й колиб при нім отся весна 
Загуркотіла ярим гулом,
Не йшовби він до аксіом 
Так довго, жертвено і трудно.
Він не хитнувсяб перед злом 
І мужно спзівби день наш судний, 
Міцна кров нації й родини 
На смерть штовхнулаб за життя — 
Бо так і треба, Україно,
Країно проклята моя!
Бо так і треба, так і треба 
Чужеє різати життя 
В імя Христа, безсмертя й неба,
В святої Вічности імя.

1925-1926.
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Григорій Косинка.

Циркуль.1)
Таке сине поле, аж в очах міниться...
Земля лежить колотою грудою, і на пашні розколини 

мов рани: немае дощу!
І сонце висить у повітрі, як велике, гартоване ядро, 

що отот, здається, впаде на синьо-голубі небесні води, 
і тільки тоді підуть рясні дощі та змиють сухий лишай 
землі, що розятрився і горить під сонцем.

Спека така, що варить, вялить людину, бо пашня давно 
вже схилила, мов пяна, на схід голови; верби край дороги 
застигли — жовтувате листя спопеліло, і вкриті густим іі/а- 
ром пилу вони стоять закамянілі.

Навіть будяк, отой молодець, що шапку набакир пе
ред сонцем носить, і той низько схилив голову, впявся сво
їми сивими лапами в землю та так як не скаже всякому:

— Нічого не можна вдіяти — нема дощу! за себе не 
ручуся: може доведеться пожовтіти, як і верби — і хму
риться.

Та вчитель Короп знає такі мудрі слова краще за бу
дяка: він сорок верстов іде до міста пішки, села назустріч
— голодні й голі, а пожовтів Короп уже давно ; отеє тільки 
в дорозі його вид попікся та почав лупитися, а костисте 
тіло носити стало важко, наче якесь залізо кість торохтить
— іти важ ко; тоді він сідає на сухий, мов камяна баба, ко
пець і починає третій раз за сьогодні розвязувати свою 
торбу...

Дивно Коропові: він добре знає, що шматок пере
пічки, яку дав був йому з жалю дід-пасічник, він ще вчора 
з вечора зїв, більше — кришки за селом повитрушував 
і мов птиця визбирав до останньої, але втретє за дорогу 
од села заглядає чомусь до торби, як та сорока в кістку — 
ні, немає більше не тільки кришок, а навіть дух з хліба ви
вітрився !

Материна торба зпід насіння чорна, а полотна була 
селянського, обкидана по краях чорно-червоною заполоччу, 
і Короп висмикнув зозла одну нитку — пожував її та 
сплюнув сухою слиною: згіркла якась нитка!

Він хотів збити ціпком голівку будяка, та важко було 
підводитися, і будяк якийсь миршавий, — Короп стомлено 
схилився на руку, і довго думав...

— Кому, — сказав упівголоса Короп, — потрібна під 
голодовку моя математика?... — І засміявся ледве помітною 
посмішкою.

’) 3 „Життя і Револю ції“ 1926 р., кн. 5.
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Школу Короп залишив давно — згоріла за якогось 
там наступу, а ще не можна всидіти на селі, де бідні пух
нуть з голоду, а багатіші висівками годуються, бо такий 
скрут прийшов, хоч вішайся, і Короп пригадує слова діда- 
пасічника:

— Заходить до мене — видно направили — голода
ющий кацап: здоровий як лут, ну, а живота трохи під- 
тягло, і на виду аж сизий... Скрутило, видно, козака...

Д і д :  — Чого ти п р и д з ю н д з я в ?
— Я, отец, с голодающих, с Росії: голод у нас боль

шой, страшний голод...
— Так... У нас, — чує Короп дідові слова в'їдливі: — 

теж сарани такої як ти багато — живого чорта вборота- 
либ, не то хліб...

А голодний прислухається, не розуміє мови дідової; 
тоді дід ще його поспитав по хазяйському:

— Чомже ви хліба не сієте, чи мо не родить? — і за
сміявся...

— У нас, отец, — одказує йому голодний, — так: кто 
посеял — кой-как, а кто не сеял — совсьом нету...

ДІ Д:
— Розумний ти, батьків сину, хотів не сіявши хліб 

їсти, по циганському? — Вилаявся і дав йому печеного бу
ряка: вода, каже, добре петься, буряк солодкий... і провів 
на вулицю од собаки...

Короп, не реагуючи аж ніяк на дідове оповідання, на
лапав у кишені циркуля, що мулив йому ногу до сухої 
стежки, куди він пересів з копця та сидів як на гарячій 
печі, і витяг його — єдиний свій скарб — на світло денне: 
циркуль був шкільний, ще новий та блискучий, гарної ні
мецької фірми, і Короп, усміхнувшись, почав по старій 
звичці виводити циркулем на стежці геометричні фігури...

— Кому, кому потрібна під голодовку математика? — 
знову виринуло у Короповій голові таке запитання, і він 
безнадійно одказав уголос:

— Нікому.
Та раптом думка, наче птиця клюкнула її в голову, 

що впала була на скамянілу вербу, засвітила у Коропа 
одну мисль: використати циркуль! Продати? Ні, Короп 
його не продасть — це єдине, що залишилося ще зі скарбів 
учителя математики, та й те, кому на селі потрібний цир
куль ?

— Нікому! — зозла сказав на такі думки Короп, за
вязав торбу, ціпка в руки, циркуль до кишені, і перед сту
манілими очима знову мерехтить синє поле, через дорогу 
перебігає худа, обсмикана перепелка, і сонце стоїть, зда
ється, непорушно в зениті небес, а земля отот розколеться, 
залита його золотими стрілами...
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Верби край дороги скамяніли, і мислі Коропа наче хто 
скував — ніяких, одна — всі инші заступила — чи дадуть 
хліба на селі, чи...

Короп не виводить кінців своєї думки — боїться, 
а печений буряк, що його дав д ід  голодному, як мрія 
якась майорить перед очима К оропа: з шкурою ззів б и ! — 
думає він і міряє очима свою згорблену, куцу тінь.

От і Стайки...
Отаку мудру назву дали: Стайки, і село справді стоїть 

на горбах, наче стайки кіп; хати виринають довгими ря
дами, клуні схожі на стоги сіна завершені, а хліви на пів
копи — бідне сельце таке, і злодійкувате.

— Наче богу не догодили, — казали старі люде: — 
посіяв нас межи чорториями, серед гір, наче виплюнув...

І Короп посміхається на цю згадку, — поспішає.
Перша хата назустріч, на одшибі, весела якась: вима

зана ще з Великодня, вона, здається, ще й досі хвастає: 
боки де не-де поколупані виставила, нехворощщу зеленою 
прибралася, мов до танців; на подвірї, на смітнику, ку
бляться вяло кури, і стоїть, у жовту хустку вивязана, літня 
вже жінка — на курей щось гримає.

— Хазяйський двір, — думає' Короп, заглядівши на 
подвірї пару биків, та поспішає води попросити...

— Тьотю, добридень, — каже він до жінки, піднявши 
свого крислатого бриля, а во н а :

— Своїх у старці треба виряджати, іди з богом...
К о р о п :  — Хіба я, тітко, хліба у вас прошу? Води

напиться...
— Зайдіть, — неохоче сказала жінка, на курей грим

нувши :
— Киша, капосні! — і додала: — Я думала — тут 

тих, вибачайте, торботрусів день-у-день партіями ходять, 
аж страшно...

Короп почервонів... Жінка набрала в сінях кружку 
води, винесла її на ґанок та подала математикові, а сама 
руки хвартухом витерла, і ждала. Короп припав до води, 
ковтнув разів зо два — не хочеться пити — поставив 
кружку на призьбу, — подякував старій, та сам д ум ав : 
„їсти, їсти“...

Він стомлений не сів, — упав на призьбу:
— Трошки спочину, — сказав.
Жінка глянула заскаленим проти сонця оком на кружку 

з надпитою водою, і зашилила свої тонкі губи в маленьку 
посмішку: цікавий якийсь чоловік...

Вона зміряла очима К оропа : штани приношені — сукна 
доброго, на кохту дівці такого виміняли, піджак ще з гу-
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дзиками позолоченими, були обкидані, видно, зеленим су
кном — повитиралися...

— А виж з яких? — поспитала вона, та, не чекаючи 
відповіли, затуркотіла:

— На нас брешуть: — „хліб є“, — і то день-у-день — 
прямо наказаніє господнє — ідуть, ідуть, як старці під 
Л авру!

Все кацапи більше, а це вже й наші почали, в сірка 
очей позичивши, собак дражнить — прямо гріх якийсь!...

Короп мовчав, а коли стара скінчила свою річ, мляво 
одказав їй :

— Не, я, тітко, тутешній...
— Чи не син бува Забродчуків?! — скрикнула раптом 

жінка: — мо’з плену?...
— Та ні, я д о  города йду... Математик я, тітко! — 

рішив зразу одкараскатись на всі запитання старої Короп.
— Ма-те-матик... Ну, вилитий Забродчуків Олекса — він 

хотів Устю нашу сватать, — здивовано мовила стара, 
а Короп на її слова мимоволі усміхнувся...

Вона сказала:
— Господи, скільки то ця голодовка людей по землі 

розігнала, а сами, по гудзиках бачу, либонь не з мужиків? 
Д о нас колись приїздив землемір, у-у, такий математик... 
прямо образований чоловік! Ми з дівером за землю суди
мось, так він, хай йому легко згадається, двацять карбо
ванців у старого взяв, і по руському— розумний такий чо
ловік — все говорить: город нам по суду переміряв... А це 
знов той комлик заорався — на груди лізе!... В нас, ба
чите, дівчата, а в його хлопці — не сила наша!...

— Багато міряв по світу, бабо, і я, — сказав нарешті 
Короп. — Він не памятав, як, коли саме закралася до  нього 
т а к а  фраза, бо  перед очима мерехтів синій степ, де він 
сидів був на розпеченій стежці, циркуль і геометричні ф і
гури на збитій землі... І раптом — така балакуча баба, зе
млемір, і знову циркуль... Короп непевний ще був своєї 
р ол і: клюне — добре, не клюне — ще краще, — але він 
рішуче витяг з кишені циркуля.

К о р о п :
— Дайте полотнинку чисту: згубив чехла по дорозі...
— О ! Така сама машинка була в того землеміра, —

з якоюсь радістю згадала його вдруге стара, і обережно  
подержала шкільного циркуля в сухих, зморщених руках, 
казала:

— Ще він мені й каже: „закотіть, тітко, настільника — 
план буду на столі накидати“ — я закотила, і як зараз 
отеє вас бачу, памятаю: такий мені страм — стіл немитий,
і борщ  поміж шпугами позакисав... Мої дівки тоді до  ма
шини в якономію ходили... Полотнинку? — Я зараз...
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— Старий, старий... Мартине! — загукала вона до  
клуні, і старий з червоною, на копаницю схожу, бородою , 
та припухлими очима, що раз-у-раз стікали сльозою , підій
шов до  хати: глянув спочатку на стару, а тоді на Коропа
— поздоровкався.

— Це — землемір, — сказала йому жінка; — мате
матик...

— Який землемір? — незрозуміло перепитав Мартин,
і вдруге глянув на Коропа. Та жінка не дала йому гово
рити, затуркотіла:

— Який, який — людський землемір! Он у їх і той, 
машинка така — знаєш, приїздив колись д о  нас один, як 
ще на старому дворищі жили, а він город переміряв... Ой, 
стара тетеря — забув?!

М а р т и н :
- -  Ну, приїздив... А вони, — він кивнув на Коропа, — 

по якому ділу?
— Дурний ти — от щ о ! — сказала зозла стара, д о 

дала: — землі міряють і д о  города їдуть...
— А-а, до  ти так і кажи!... А деж ваші причандали ? — 

поспитав він Коропа, що сидів мовчки та ждав кінця такої 
несподіваної історії: йому вже було неприємно, що отак 
підбив стару, більше — він просто хотів зірватись з жовтої 
призьби, — та ноги не слухалися, а коли згадав, що сонце 
отот піде на ніч, і те, що він, Короп, за цілий день і не 
росився, а їсти так хочеться, аж тіло труситься, — тоді рі
шив, що буде грати „землеміра“ до  кінця...

— Астролябію підводою  до сусіднього села повезли, 
а я... циркуль захопив тільки, — засоромлено одказав ма
тематик.

Мартин згоджуючись, похитав головою :
— Да-да, стрелябія — перше діло, без неї, як той ка

зав, не зміряти, правда?
Корогі промовчав, а тоді, сумовито посміхаючись із 

своєї вигадки, сказав:
— Ех, діду, діду... Не степова у вас земля тут: ярки, 

закабалки, чорториї — на степах не та земля, зовсім не та 
земля...

Але яка саме на степах земля Короп доладу не знав, 
та дідові не треба було пояснювати: він затрусив своєю  
копаницею бородою , чхнув, аж стара до  одвірка одхили- 
лася, і журно захитав головою :

— Правда твоя, сину, правда; хіба можна зрівняти 
наші землі, ех!... Там вона як пух, як перина, а в нас — 
казнащо, хай бог простить, а не земля! От у мене, при- 
мєрно, дванацять десятин б у л о : шість десятин не брешу — 
добр-рої землі, а то все — солонці, та ще такі солонці — 
киктями, як. той казав, не зореш , не то „Саком“ !...

*
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Стара вислухала дідову репліку мовчки, але раптом 
наче хто шпигнув її, скрикнула:

— Чого це ти чоловіка мориш тут?... Щ е комлик той 
побачить...

Вона здавила очима на старого, — та він за кислями 
в очах не бачив...

— Просимо до  хати! — ласкаво проказала стара, про
чинивши сінешні двері.

Короп підвівся з призьби, Мартин ступив уже на поріг, 
а математик перед самим носом повернув циркуля:

— Старий ще, діду, циркуль, німецький...
Мартин зупинився; він, як і стара, подержав у руках 

циркуля, і повертаючи його математикові, мовив:
— Настоящий циркуль... Такий самий був у того зе

млеміра...
— Заходьте, заходьте, — припрошувала на хатньому 

порозі стара, і Короп, слідом за Мартином, переступив поріг 
до великої, чистої хати.

Хата в старих, на думку Коропа, була в достатках; 
тут тобі не звисають з полу, як ото в голоти, розтерзані 
дітворою  чорні подушки, не висить на жердці лахміття 
якесь, а не зодяг, не стоїть стіл на трьох ногах скалічений, 
чи скриня замість столу — це в Мартиновій хаті не впа
дало в око...

Хата була ще нова, чисто прибрана, і на жердці, як 
придане невістки молодої, — висіли пухнаті, з  крамними 
напірначами, дві подуш ки; долівка вимазана та суха, і зай
чики сонячні плигають коло припічка, а на сволоці, о, сво
лок у Мартина було зроблено по стародавньому: посере
дині було розмальовано великого хреста, під ним маленька 
могилка, а ще в обидва боки од  великого хреста — два 
маленьких, і збиті віками літери вгорі — „І.Н.Ц.І.“, а на 
весь сволок, вимальований великими яблуками, напис: „сей  
д о м  с о р у ж е н ъ  М а р т и н о м  М а з у н е н к о м ъ ,  15 ю л я  
1898 г.“

— Хата у вас,— сказав Короп, — ще дебела, н о в а ? ...— 
Він кивнув на сволока.

— А, там написано — вгадайте, — сідаючи за стіл, — 
сказав Мартин: скільки це год нашій хаті буде?

Короп, усміхнувшись:
— Це не трудно: двацять чотирі, так?
Стара не втерпіла, встряла до  розмови:
— А ви прочитали? Цеж дівер сволока малював — ми 

ще тоді не були в спорі... Чи хоч правильнож він написав, 
комлик той?...

— По руські, — глухо одказав Короп.
— О, він на всі язики нашпигований! Цеж його, му

дрого, тоді в салдати брали, а ми з Мартином хату цю
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вистроїли: двацять чотирі годочки, як стрельнуть... минуло. 
Щ е старий Мазун, свекор, клятий — не заступайся, Мар
тине! — клятий такий був: „на грудях мені клуню хочеш  
вистроїти ?“ — кричить було та все сажнем тим міряє... все...

— Давай обідать, — незадоволено перервав Мартин 
річ старої, а до  Коропа: „сідайте, потрапезуємо, що Бог 
дав“...

Короп не одмовлявся; він здавив у кишені правицею 
циркуля, та війнувши по хаті сумні думки свої, — почав 
залазити за стіл.

...„Циркуль, циркуль дає тобі, ненажерному, їжу цю “,
— казав Короп у мислях д о  рівного, як дошка, живота, 
що переганяв у нетрях своїх єдину воду, і грізно, незадо
волено бурчав...

На столі парував борщ ; стара торохтіла ложками, 
щось приказувала, за Устю свою згадувала, — але Короп 
уже не слухав: гаряча пара з борщ у вдарила йому в ніздрі 
так, що він мимо своєї волі — цього не слід було робити
— облизався; очі бігали по хар — не було місця, на якому 
можна булоб їх зупинити — лізуть у миску, наче дві відливі 
мухи!

— Хлібаж подай, — сказав суворо Мартин, а стара 
огризнулася:

— Не командуй — сама зн а ю ! — і метко побігла ку
дись до  сіней, двері хатні були навстіж, і Короп слідкував, 
як вона довго так одмикає комору: тикає ключем, сіпає 
його, і руки тремтять...

— Яка заможність, така й скупість, — не вспів поду
мати Короп, як на порозі зявилася широка, мов ступа, 
дівка; вона метнула очима за стіл, на Коропа, та не по
здоровкавшись, побігла в комору, до  матери.

— Це моя старша, вибачайте, як вас? — промовив 
Мартин, підсовуючи математикові велику, мережану рибками 
ложку.

— Дякую. Василь Дмитрович...
Стара в коморі довго щось розказувала дівці, згаду

вала якогось Забродчукового Олексу, — тоді дівка пхекала 
з радощів, і вони, здавалося, зовсім забули за Коропа та 
Мартина. Нарешті д о  вуха математика долетіло таємниче 
„циркуля має“ — він здригнув, і далі було солодке прика
зування старої:

— Поздоровкайся, поклонися...
— Чи ти зимувать там думаєш, чи що?! — вигукнув 

за столом Мартин, і стара кулею влетіла до  хати; зпід  
фартуха вона витягла сиву паляничку, і поклала її, запи
шавшись, на ст іл ; тоді Мартин витяг зпід настільника ножа 
з червоною колодочкою і, зрізавши цілушку з паляниці, 
поклав першу скибку Коропові.
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Математик влучив хвилину, коли Мартин протирав свої 
очі, і вкинув маленький шматочок хліба до  рота, бож  не 
можна було об ід  без хазяйки починати, а їсти так хо
четься, так...

— Здрастуйте! — проказала до  Коропа дівка, з  по
шаною вклонившись та губами кокетуючи, а треба знати, 
що мала вона одну — нижню губу — особливу: товсту та 
велику, мов капиця, та не звернув був голодний математик 
ніякої уваги на таку непропорціональність губ у дівчини!... 
Він тільки вклонився, як стара зарапортувала:

— А диви, Усте: вилитий Забродчуків Олекса, правда?
— Ні, в них очі не такі, — в О лекси..
— Та починай страву, чи ви ще довго будете чоло

віка як на ярмарку оглядать?! — вигукнув з нетерплячкою 
Мартин, і набрав першу ложку борщ у; стара на такі слова 
тільки плечима знизала, а на Устю, що в неї Олекса за
стряв був на губах, співчуваючи глянула, і по губах видно 
було хотіла сказати: „отак скрізь свою дитину топить!“ та 
на щастя змовчала, і всі обідали.

Боявся Короп, так боявся лишню скибку хліба зїсти, 
але не можна було заспокоїти голод, і він, оповідаючи ви
гадані історії про свою практику землеміра, все більше смі
лішав; стара припрошувала, дівка засоромлено тільки ложку 
пригублювала, а Короп налягав на їжу: хліба двічі вкусить, 
борщу — раз, і розказує:

— ...В одному селі д о  бійки, понімаєте, дійшло діло: 
брат у брата заорав обніжок, викликали мене з повіту, ви
їхали на поле, як зчепляться вонн... — і їсть, по вовчому 
поглядаючи, а стара аж захлинається:

— Боже мій, а Мартина торік не тіпав на леваді той 
паршивий комлик? Спасибі лю де розборонили, а то на 
місці поклавби... Господи, хай того старого чорта, Мазуна, 
земля не прийме — це він усе триюдив дівера — не хотів 
нам города на старому дворищі давати, аж поки суд не 
присудив... А це зайшла тепер камуна — вчора повтікали 
од  Гонти якогось, а дівер нахваляється тепер: у мене, каже, 
пять синів — два такі там люципері — мені, каже, совет- 
ська власть приріже твоєї землі — за пупаб його р іза л о !...

— Да, будуть великі землеустрій ні роботи, — бовкнув 
Короп так собі, аби щось сказати, та стара підхопила його 
слова...

— І то він дідівщину посяде? — запитала вона за
грозливо, вдивляючись пильно на математика.

— Ні, це тепер беззаконства всякі, — одказав Короп, 
підшукуючи в голові слово, яким можна булоб виправдати 
право старої на землю, — тоді Мартин раптом мовив 
практичніше слово:

— У мене, бачите, не тільки копія судебної палати,
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а план, план на цю землю е — все, а вони нахрапом бе
руть...

— I приговор, — вставила стара.
— Не мають права! — рішуче сказав К ороп: — план, 

де все видно, друге по суду доказано, а...
На столі зявилася пахуча гречана каша з молоком си- 

тим, і розмови про землю на хвилину урвалися; ложки 
знову застукали, а коли дівка достала з миски плівку, то 
стара така була задоволена з відповіди Коропа, що ска
зала весело дочці:

— Плівку поймала, хайби... От не знаю, як вас ве
личати ?

— Василь Дмитрович, — одказав за Коропа Мартин, 
і під голосне гудіння джміля, що бився лапками в шибку 
напільнього вікна, встав ізза столу. Щ е раніше встала дівка. 
Мартин задоволено перехрестився д о  ікон, стара довго ви
мовляла вголос молитву „спасибі богу“, дівка тільки тінь 
хреста на лоба кинула, а за нею — останній — маленький 
хрестик за циркуль скоріше, аніж подяку богові, поклав на 
лоба для звичаю Короп.

Стара це помітила та, засміявшись вїдливо, поспитала:
— А ви, бачу, не цураетесь Бога, вірите?
— Ні, я вірю, — задоволено сказав їй математик.
— А камуністи — заходили до  нас — не вірять, — 

вставила своє слово дівка.
— Отакої — одказала їй мати: — хотіла з чорта мо

лока, як він не пасеться!...

Мартин розгортає за столом ветхі віком копії постанов 
судебної палати, кладе перед очі Коропа приговор стай- 
ківського сходу, де за ним, Мартином Мазуненком, визнано 
право на землю в урочищі „Бистрівщина“, та що земля та 
складає клапоть 0,75 дес., і з  деталями доводить матема
тикові своє вікове право на ще з прапрадіда Мазунівську 
землю...

На столі лежить циркуль. Стара побожно дивиться на 
жовто-сині папери, де на деяких прибито великі печатки 
з орлами, а на синьому приговорі — він найбільше гово
рить к серцю старої — запікся, мов кров, сургуч; вона 
впилася очима, і ловить кожний рух руки Мартинової, наче 
боїться, що він не так покладе, чи не так розгорне той або  
инший папір, бо  ті папери — то вперта боротьба старих 
у минулому, то ціла історія...

Там, за мертвими літерами дрібними, мов комашня 
чорна, а то на мух скидаються, — що їх не розуміє стара, 
на неї налітають спомини, мов галич по весні, на ліщину 
голу, і вона мовчки, журно хитає головою.

— Осьо-о він, — каже Мартин, розгортаючи недбало
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накреслений план, і тикає великим пальцем з жовтим, ши
роким нігтем та чорним обводом з краю, в одну тоненьку 
лінію: стара підводиться і слідкує за пальцем — у неї тру
ситься тіло, а клапоть землі, де стоїть в паперах, на думку 
старої, якісь три мухи — 0,75 дес. — це ніщо з тим, скільки 
раз вона плакала на тій землі... Ні, вона розкаже землемі
рові, хай знають люде, який діверко в н е ї!...

— Це план, „Бистрівщина“, — вимовляє вона ласкаво 
д о  Мартина.

М а р т и н :
— Ні, приговор! Не лю блю  ото д о  смерти таких: 

в неділю роздивлялися — так ні, треба ще поспитати!... 
Так отеє, дивіться, по цій лінії — громадська земля, а це 
маленький закабалочок — була колись попова, і батьків
щина моя врізувалася...

— От не так ти розказуєш чоловіку, як треба: попове 
за вербами? — За вербами. Громадський вигон коло д о 
роги, а наше от оно но, посунь трошки нігтя — так, ото  
вже йдуть наші верби, — перебила стара Мартина.

Він зозла глянув на неї, одказав:
— Ганно, не триюдь ти мене хоч сьогодні... Хіба я не

правильно обясняю? — запитав він Коропа.
— Зараз... Закотіть, тітко, настільника... Ага, це той 

план: так, так... Маштаб — правильний, треба лише визна
чити гряниці, — і Короп заклопотано та поважно розгвинтив 
дужки циркуля, а стара очима впилася: куди тії лапки цир
куля стануть?...

— Стійте, — не перебивай мені, Мартине! — я скажу, 
де гряниця... На гряниці верби наші стояли, а то, коли 
Мартин німців возив, прибігла до  мене Устя: „мамо, мамо,
— він верби наші рубає!“ — побігла я, тіло на мені тру
ситься, Боже мій! Прибігаю: сини рубають, а він походжає 
понад берегом та спльовує у воду, — каже мені: — „тобі 
половину залишив — не бійся“, а я йому, як доброму, 
підійшла та й кажу:

— Петре, нащо ти верби д і т с ь к і  рубаєш? Чого ти,
— кажу, — без спросу рубаєш, — і дівчата мої стоять, — 
щ об тебе в спині рубало?! Мати моя, як пужне він за 
мною із сокирою! — „Я тобі, — каже, — покажу д і т 
с ь к і  верби! Кровю твоєю пеньки помалюю“... Насилу 
втекла... Отакий діверко!

К о р о п :
— Ех, звірі тепер, тітко, а не лю де!... Одно друге 

живцем закопує... Так, маштаб, у маштабі... О. Ноль цілих, 
а сімдесять пять сотих — маємо, так?

— Правильно! — вигукнув Мартин: — сімдесять пять 
сотих — все село знає...

— Напишіть плана, — звернулася стара до  Коропа
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і математик накреслив на маленькому шматочку копію 
з плану, визначивши за приговором сходу межі, і — і яка 
то радість була старій!

Вона додавала:
— Допишіть там, що межа пеньками тепер проходить,

—  і Короп дописував, аби межа проходила пеньками...
Сутінки забігали по хаті... Всі ще сиділи за столом, де 

лежав блискучий циркуль — переможець закабалків „Би- 
стрівщини“ та Коропового голоду, і потомлені були, — 
а найбільше допікала старій хвальба дівера за прирізку 
землі.

Мартин вийшов поратись по хазяйству, Устя замішу
вала помийницю корові, а стара, мов туркот той, невга- 
вала: Коропа після смачного обіду на сон клонить, а вона
— тур, тур, тур...

— Куркулі — кажуть, а які ми куркулі? Робимо — 
їмо, а хтось вилежується літо боже, а по весні пухне як та 
колода, — хіба ми винуваті? Роби, сине чортів, тоді будеш  
їсти, а так... Як перед Богом, — кажу правду, — продов  
жувала свою річ стара К оропові: — хліба й пилини немає
— голодуєм о; а тут ще минжа ота зарізала нас — ходять 
валками спекулянти, і все за хліб той святий!... Матерію 
носять, полотна всякі, нитки, шовки, і все рота на хліб р о з 
криває — розмінялися ми... Та ще, хвалити Бога, инших 
заздрість бере: панують сякі такі, а труда твого, як літечко 
настане та човпеш, аж на коліна падаєш у тій землі — 
ніхто не бачить, посліпнуть на цей час...

— Чужого труда ніхто не цінить, — піддержав р оз
мову математик.

— Ой, не цінять, серденя, ніяк не цінять!
Д о  старої підійшла молодша за Устю дочка та по

шепки щось казала матері, та ніяково якось усміхалася на 
її слова, але раптом, видно, погодилася, і коли Устя внесла 
глечики з молоком зпід корови до  хати та поставила їх на 
лаву, накриваючи кружками, вона зупинила її жестом руки, 
казала :

— Памятаєш, Усте, отого спекулянта в жовтих чере: 
виках, що матузками колоші попідязувані були?... — Вона 
не ждала відповіли — це була лише коротка передмова...

— Приніс він шпильки: англійські, каже, шпильки — 
ще старого режиму, а дівчатам моїм, бачу, аж підскакують, 
так хочеться виміняти... Подивилися, шпильки — блискучі, 
новенькі — виміняли — обмахляв він нас, син чортів! За 
два дні погнулися, повитиралися — дріт, і дужка в одній 
зломилася!

Дівчата підхопили в одну душу слова материні:
— Казав: вік носитимеш, дівчино, — вимовила пишно 

Устя, — а та шпилька на другий день зломилася, — і вона
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дурнувато зареготалась; її менша сестра теж не забула зга
дати за свою шпильку...

— У мене така була цікава, всі дівчата на вулиці за
дивлялися: „де ти таку шпильку д о ст а л а ? — )... погнулася... 
Мати нас лаяли-лаяли, — скінчила вона.

Короп уважно вислухав ці жалі, не розуміючи ще га
разд, до  чого всі ці шпильки приколото, та раптом чуть 
не скрикнув: у нього обидві кишені, на піджаці, було за
стебнуто справжніми англійськими шпильками!...

Короп зрозумів... Він розстебнув ліву кишеню, ви
смикнув з неї англійську шпильку і подав її молодшій  
дочці. Дівчина простягла вже руку, та стара, більше для 
годиться, запротестувала:

— Щ о ви, хіба: їм шпильки в моді...
— Це мій подарунок дівчатам, — сказав Короп, ви

смикуючи з правої кишені другу шпильку, і поклав її поруч 
з  циркулем на столі.

— Спасибі, спасибі... Ой, якіж славні шпильки, Усте! — 
сказала нарешті мати дочкам, подержавши в руках шпильку, 
добавила : — подякуйте Василю Дмитровичу за шпильки, — 
та налий їм молока стакан: ми отак молоком більше пере
биваємося, бо  такий скрут — ніколи ще такого не було...

— ...То право на „Бистрівщину“ наше по планах? — 
запитала вона Коропа, коли той допивав уже другу шклянку 
гарячого, з піною на вінцях, молока.

— Тут, бабо, навіть без астролябії видн о: ваше... 
Циркуль показує межу на верби, і приговор про це го
ворить...

— Були колись верби, а тепер — пеньки: на пеньках 
тая межа...

— На пеньках, ясно, — погодився математик і по
важно, загорнувши циркуля у білу тонку полотнину, що її 
дала стара, сховав його д о  кишені.

Вирядили Мазуни аж за ворота Коропа. Стара казала 
йому, що такий він хороший та розумний чоловік, і дочка 
в неї Устя — найкраща на всі Стайки хазяйка; Мартин зга
дав за лінію, яку визначив циркулем математик, і просив, 
щ об той не забув записати ту лінію до  планів його, Мар
тина Мазуненка, землі...

Короп обіцяв записати: він дякував старій за все — за 
повну торбу, де лежала тепер ціла ще сива паляничка, за 
узвар, якого вкинула Устя до  торби, за сало...

І всі Мазуни були задоволені, що він, Короп, без ні
якої стрелябії так правильно межу визначив, раяли йому:

— Ідіть на село, просто д о  Марусиків — там теж треба 
землю переміряти, бо  просто ріжуться люде!...

Короп ще раз подякував, і пішов не селом, а поза
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селом, бо  славу його, як землеміра, рознесли у всі кінці 
села Мазунові дочки...

— Д о  нас землемір з циркулем приїздив, і батько 
план показували, а він каже: „земля на „Бистрівщині“ ваша, 
межа по пеньках, і дядько не по закону забирає у вас „Би- 
стрівщину“...

Люди цікавилися землеміром, а брат Мартинів, Петро 
Мазун, казав на все це зозла:

— Циркуля привіз?! Виміряти дідівщину захотілося? 
хай ото вийде на поле — втоплю обох! — і лаявся люто.

...Сонце на заході черкає щолопок гори. Короп біжить 
стайківськими полями: десь надходить буря, і за рікою, 
куди поспішає до  сусіднього села математик, грізно гре- 
мить-нахваляється грім...

Він іде... Вітер вириває з пилу великі краплини дощ у  
та кидає їх під ноги, на суху землю...

— Циркуля побачила, і — маєш: „хороший, розумний, 
а межа на „Бистрівщині“, по пеньках“ — згадав Короп, пе
ребігаючи кладку через річку, стару Мазунку; зла, задово
лена рисочка лягла йому на вуста — не засміявся, а під
хоплений вітром побіг сухою стежкою далі...

Надходила степова буря: попереду сивими кіньми мчали 
вітри ; за ними, вибиваючи у великого бубона якийсь дивний 
ритм, співало кожне стебло зем лі; навіть маленька, суха 
берізка перегнула на стежці свого тонкого хребта та на
дулася мов ящурка, і злякано прислухалася, — а вітри схи
ляли, перебігаючи полями, крихкі хліба долу...

Сонце у тьмі пилу було ди вн е: синє — ніколи не бачив 
Короп за своє життя такого сонця!

Він зупинився: перед його очима, на заході, бризнуло 
в останнє вогненним серпом сонце — дивно зажеврів щ о
лопок гори, — а далі все заступили темні, патлаті хмари; 
математик згадав за М азунів: обличча йому зашарілося 
соромом, що змішаний був з болем...

— Тьма, звірі, — сказав уголос Короп, швидко витяг 
з кишені білу полотнинку, де лежав загорнутий циркуль, 
розломив його зо  зла на дві половині та кинув далеко на 
ріллю...

Далі Короп застебнув на всі гудзики свого піджака, 
і побіг, коливаючись з боку на бік мов качур, до  села: 
степ засинів під рясним дощ ем — хвилина — і дощ  заткав 
на дорозі куцу, сіру постать математика.

Греміли стайківські гори, водами клекотіла ріка, 
а спраглу землю засівав теплий, літній дощ .
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Юрій Липа.
Ялта.

Заквітчана у білий цвіт магнолій,
На дні долин зелених Яйли голубої, 
Вона заслухалася лагідної волі,
Пінистої, грайливої, морської,
І гомін пє, питаючися пбтай:

Чи то птахів Індийських дзвонні льоти, 
Чи мелюзин золотоокі чати,
Чи то пливуть, по учті невиспані, 
Галери Трапезондського башати,
Бючи в тонкоголосії тимпани?

Камянець.
Стрілець заснув. Упав додолу лук. 
Фортеці обрис думає в тр івозі:
Чи ще Стрільця розбудять дальні грози, 
Пожари сел і гарб турецьких стук?

А Він заснув. І Він давно вже спить.
Під Смотрича сліпого голос змінний. 
Сплять ящірки на мурах. День дзвенить. 
Сміються в місті діти і цвітуть ясміни.

Полтава.
О чашо ніжности, безсмертная Полтаво,
0  чашо радощів, зеленострунна пісне, 
Ти — скерцо фарб, як пестощі первісні, 
Ти — промениста прадідівська славо.

Гаї, гаї твої біжать у співнім танці,
1 в селах вітер славить — шелевіє 
Твоїх дівчат виспівливі сапянці
І погляд усміхнений і загнуті вії.

Се в тебе — лиця прості і зміїні.
І сила кутая, і погляди нехмурі,
Се в тебе, впоєній переситом княгині, 
Гимн розкоші, одвазі і натурі!

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


Галя М азуреппо.

Емігрантська.
Пелюшки, пелюшки, пелю ш ки!
Ніч не спала і заспаний день.

Спи, моє дитятко, спи,
Очі кохані зімкни.

Сплять у поросі вчені книжки.
Борщ на примусі веться ген-ген.

Спи, моє дитятко, спи,
Дай хоч хвилину мені.

Спить. Беруся мерщій д о  прання.
І вяжу пелюшки у вінки.

Ніби лотоси білі, вони 
Простяглись від стіни до  стіни.

Прімус — соночечко — зирк навмання 
Межи білі борщеві хмарки.

І сховалось (о, лихо мені)
У скіпілім сердито борщі...

Пелюшки, пелюшки, пелюшки... 
Соловейко вже мій заспівав.

Спи, моя донечко, спи.
Дай хоч хвилину мені!

А великі учені книжки 
Задивились, як верби у став,

Сумно, сумно в мої вагани 
Д е пливли пелюшок пелюстки.

Сьогодня сонце золоте,
А срібло сипле, сипле з неба, 
Ялина ватою цвіте 
І там де треба і не треба 
Обруси пишні розіслало.
Гне очерет своє махало, 
Неначе кінчик бороди  
Сюди-туди, сюди-туди...
А шапка снігу все росте 
І очерет у шапці сивій 
Такий розпещений, вродливий, 
Щ о хочеться махно густе 
За вуса трохи потягти.

Мені здається — я на дні, 
Сусідка пявок злючих.
Дрімає рак на самоті 
Між камінців блискучих, 
Горохом рибки піднялись, 
Погравши коло носа.

Безжурно спить на дні мій ніс 
І постелились коси.
В о д а — тепленький, літній чай. 
Все у жовтавім тоні. 
Водорослини наче гай 
І я у них в полоні.
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Ари. Жавотко.

Визвольний рух на Подонню
(рр. 1905-1918).

(Продовження).

Поруч з інформаційною працею, представники гуртка 
„Зем ля і Воля“ робили заходи для заснування такого 
гуртка в повітовому розмірі, а также для утворення в Остро- 
гож ську місцевої організації У . П. С. Р . 1). О рґанізація 
гуртка „Зем ля і В о л я“ в Острогожську була вж е давно на 
часі, але брак сил в ід сував  цю справу. Тепер справа на
брала конкретного характеру. Гурток „Зем ля і В о л я“ мусів 
узяти в свої руки провід над селянством. Після наради, 
що відбулася між  т. т., які поділяли думки У . П. С. Р. — 
вирішено закласти орґанізацію та післати свого представ
ника до Х арківського Комітету з проханням зареєструвати  
орґанізацію і з поруш енням питання про принятая пред
ставника до Комітету зі зміною назви на „Слобожанський 
Комітет У . П. С. Р .“ Сконструувавш ись Острогожська орґа
нізація У. П. С. Р. розпочала свою пращо. Перший склад 
орґанізації був із семи членів. Обраний Комітет організації 
подав свої думки та програмовий нарис п ідчас перерви засі
дання земськ. зібрання, випустив відозву від  комітету Остро- 
гож. орґаніз. У . П. С. Р. й закликав до праці орґанізації се
лянства Острогожчини в Селянську Спілку „Зем ля і В ол я“ . 
В  той ж е самий день розповсюднено також відозву селян
ського гуртка „Зем ля і Воля“ слоб. П ухової з короткою 
історією цього гуртка.

Я к  заява організації У. П. С. Р. та її  заклик, так в і
дозви „Зем лі і В о л і“ та У. П. С. Р. не на жарт занепокоїли 
також щ е молоду орґанізацію московських с. р., тим більше, 
що побачила вона симпатію не на свойому боці. Почалися 
ріжного роду зустрічі з нами моск. с. р-ів, пропозиції не 
відокремлюватися та не розбивати сил, а увійти до них як 
секція і т. д. Звичайно всі ті зустрічі та розмови ні до чого 
не привели. Острогож. орґанізація У. П. С. Р. уж е була 
правною організацією, зареґістрованою в Х арк. Комітеті, 
з яким і звязалася. Тимчасом по селах провадилася орґа- 
нізаційна робота. Я к  до Повіт. Ради, так до Спілки „Зем ля 
і В о л я “ вж е приїздили з місць, передавалися та переси
лалися листи з ріжними запитами та інформаціями, серед 
яких особливе місце займали інформації про поведінку про
відників „Крестьянскаго Союза“ проти української думки 
про земельну справу. По ріжних місцях поруч із „Крест.

*) Українська Партія Соціялістів-Революціонерів.
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Союзом“ закладалися Спілки „Зем ля і Воля“ і в к ілька днів 
знищ ували попередні орґанізації „Кр. Союза“ . Зацікавлення 
й симпатії зростали до українськ. сел. руху — це бачили 
провідники московських с. р. Залякуван н я ні до чого не 
приводили й вони через недовгий час стають на инш у 
стеж ку, а саме примирення та „зговорення“ , при чому увесь 
час намагаються це „зговорення“ знову підпорядкувати думці 
утворення секції при партії соц.-рев. (московськ,). З  ціеюж 
метою наш  Комітет запрошено на загальні збори їх  партії 
(в кінці червня). З  особливим запалом на цих зборах висту
пали такі провідники москов. с. р. в Острогожчині, як  — 
Панов, Ястребов та Познанська (одна з дочок Б . Познан
ського). Розмови з загальних зборів перенесено на засідання 
Комітету, на якому подібно тому як слідчий нас допитувала 
„солидная и заслуж ен н ая“ партія моек. с. р. Я к  раз, допи
тувала, а не розмовляла. Ставила ріжноманітні питання щодо 
соціял. ідеольоі'ії, щодо ріжниці і т. д ., доводила, що ук р а
їнський рух вийде на загибель революції, що такого р уху  
не може бути і т. и. все старе, задріпане... Зрозуміло, що 
то було останнє наш е побачення, коли не рахувати подій 
в листопаді, про які буде мова далі.

Тимчасом орґанізаційна праця по селах,., праця звязку 
з иншими повітами розвивалася інтензивно. Ї ї х ід  поставив 
на чергу дня поширення визвольної думки поруч із живим 
словом також словом друкованим, деб найбільш а увага  була 
звернена на специфічні умови української справи на По- 
донню, та на популярне висвітлення домагань. Наслідком 
назрілої потреби друкованого слова на Подонню, вже в серпні 
Острогожське Повітове Т-во „П росвіта“ випустило дві кни
ж ечки: 1)  А. П уховського — „Н аш е рідне“ ; 2) йогож — „Д о 
п рац і“ — в обох цих книж ках в популярній формі було ви 
яснене положення українського народу в московській неволі, 
історичне життя, сучасні вимоги, та короткий огляд історії 
Острогожчини. Окрім цих двох брошур, що розійш лися на 
протязі м ісяця (видано три тисячі примірників) ш ляхом 
продаж і на ярмарках, на базарах та підчас поїздок по селах 
працьовників україн. орґанізацій та інструкторів чи то По
вітової Ради, чи то Земства, в початку м. грудня видало 
щ е одну книж ечку теж  Т-во : А. Ж . — „Н аш е Свято“ . Поруч 
із виданням книжок в Острогожську Т-во „П росвіта“ у м. Во
роніжі, що складалося з української кольонії у м. Вороніжі 
в більшости з уроженців Подоння, також приступило до 
видавничої праці, почавш и видавання орґану під назвою 
„П рац я“ , що відбивав життя та настрої Подоння і в солідній 
кількості! розходився по селах Подоння. Взагалі треба за
значити, що як українська книжка, так українська ґазета 
на Подонню в цей час розходилися якнайліпш е. З ґазет 
розходилися в поважній кількости окрім зазначеної „П раці“
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також ґазети, що виходили в Харкові. Доходили деякі ґа- 
зети й з Київа. Українською  справою щ одень то більше за
цікавлю валися маси, орґанізувалися в організації україн 
ського характеру, звязувалися зі своїм центром, яким чим 
далі тим більш е ставав Острогожськ. До Острогожська орієн
тувався український рух і сусідн іх повітів. Н алагодж увалися 
тісні звязки з Валуйками та з Валуйським  повітом, а також 
із повітом Богучарським. Свідома частина українського гро
мадянства з напруж енням прислухалася до розвитку укра
їнської справи в центрі України у  Київі, де вж е писано 
другий універсал.

Наскільки перший універсал зустрінуто на Подонню 
з ентузіязмом, наскільки перший універсал викликав п ід 
несення д уха  населення, яке відгукнулося збором кош тів, 
приговорами про збір збіж ж а з десятини на нац. фонд і т. д., 
настільки відомосте про зміст другого ун іверсалу викликав 
в українських орґанізаціях та українського свідомого еле
менту смуток, що передавалося й до мас. Смуток цей по
більш увався щ е тим, що всякі домагання тіснішого звязку 
з Київом кінчалися в більшости мовчанкою останнього, щ о 
виясню валося, як небажання мати як усь  справу з Подонням. 
Я к  приклад останнього, виясню валося повне іґнорування 
Секретаріятом Освіти домагання Острогожських українських 
орґанізацій та Земства надіслати або порадити українських 
учителів до ш кіл, що по постанові громад мали з осени пе
рейти на українську викладову мову, яких на серпень в по
віті Острогожському нараховувалося ш ість. На ж аль ж адної 
відповіді з К иїва не одержано, не лиш е якоїсь конкретної 
відповіди, але й найменшої поради.

Звязок з українським центром — Київом був встано
влений лиш е тоді, коли на Подоння призначено інструктора 
Ц ентральної Ради, що сталося в кінці липня, але й праця 
самого інструктора часто наш товхувалася на байдужність 
головних центральних чинників щодо життя та потреб гра
ниць України, якими було Подоння.

Оповіщення II У ніверсалу вплинуло в перш ий момент 
на все українське населення Подоння (головним чином на 
Острогожчину) надзвичайно уемно. Ворожий українськом у 
рухові елемент схотів використати зміст II У н іверсалу в свій 
бік, вказую чи всюди на те, що коли й може бути мова про 
що українське, так тільки в тих меж ах, які визначив в У н і
версалі Український У р я д ; Подоння до складу автономної 
України  не ввійш ло, отже значить воно не українське і всякі 
намагання „невідповідальних“ людей це лиш е ш кідлива ро
бота проти революції. Т акі думки висловлювано на ріж них 
зїздах, мітінґах і т. п. Боротися доводилося зі всім тим 
важ че, але чим більше спостерігалося ворожих виступів, 
тим більш е зміцнювалися українські сили, міцніш е обедну-
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валися між собою та інтензивніш е починали працювати, 
наслідком чого було скликання 26/УІІІ Селянського З їзд у  
Острогожчини з представниками українських орґанізацій 
инш их повітів Подоння. Цей З їзд  вислухавш и реферати про 
становище та обговоривши їх  виніс таку постанову-протест: 
„Український З їзд  української частини Вороніжчини і Се
лянський З їзд  Острогожського повіту на Вороніжчині 26/У1ІІ 
постановив: Ви слухавш и реферат про орґанізацію краевого 
орґану на У країн і лиш е для 5 ґуберній українських, З їзд  
Острогожського повіту на Вороніжчині, визнаючи себе У кра
їнцями, робить заяву Центральній Р ад і та Російському Тим
часовому Правительству, що поділення України й непри
знания Слобожанщини це контрреволюційний ш лях, про
тестує й домагається, щоби українська частина Слобідської 
У країни увійш ла в склад автономної України в федера
тивно-демократичній Р о с ії.“

Резолю ція була прийнята одноголосно всім З'їздом 
і в той ж е день телєґрафічно вислана до Центр. Ради й до 
московського Тимчасового Уряду.

На другий день засідання З їзд у  доповнилося радни
ками земського зібрання, що в цей час відбувалося, та пред
ставниками української військової ради. На дьом у засіданню 
після вислухання рефератів щодо становищ а на У країн і та 
про значіння для українського народу Центр. Ради, а також 
про ї ї  склад та ш ляхи представництва переведено вибори 
членів Центр. Ради. При однодуш ному голосуванню обрано 
Арк. Ж ивотка (Острогожчина), т. Панібрат-Васильківського 
(робітника з Валуйок). Незадовго від Валуйщ ини вибрав 
Селянський З їзд  іщ е одного члена Центр. Ради, а саме 
т. Ольшанського, селянина з Микитівни, Валуйського повіту, 
розстріляного в томуж селі московськими комуністами з роз
порядж ення краевої Ч.-К. весною 19 18  року. Про міць д у х а  
цього славного борця за долю трудового народу члена Центр. 
Ради з Подоння своєчасно подано в Х арківській  ґазеті 
„Ю жний К рай “ . З і свого боку на цих сторінках хо чу  ви
словити глибокий ж аль за одним із найліпш их працьовників 
Подоння, сказати: „Спи, дорогий, любий товар и ш у! Справа, 
за  яку  ти вмер, не вмре, не загине. Твоя смерть щ е більш е 
зміцнила сили для боротьби за те, що було твоїми думками, 
твоїм ідеалом. Нехай легка буде тобі чорна земля рідних 
піль, любий товариш у м ій !“ На цьому ж  З'їзді обрано також  
Р ад у  селянських депутатів, яка  на другий ж е день була 
доповнена представниками української військової Ради , 
утворивш и Р ад у  селянських та військових депутатів. При
ступивш и до праці Р ада сел. та військових депут. н асам 
перед почала дбати про доповнення її представниками ро
бітництва. Найбільш у акцію проявляла Р ад а  сел. депутатів, 
яка відограла серйозну ролю в пізніш ій боротьбі.
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На третій день З'їзду, після закінчення всіх праць 
влаш товано маніфестацію, в якій взяла участь велика кіль
кість люду. Улиця перед будинком Народ. Управи була за
повнена делеґатами з'їзду, Українцями військовими та на
родом. М аніфестація почалася від Народ. Управи, з салі 
якої вийшли радники Земства з портретом Т. Ш евченка. 
На сходах до будинку Земства стали радники й один із 
них в імени всіх  радників привитав маніфестацію гарячою 
змістовною промовою, в якій чути було заклик до міцного 
обеднання навколо того заповіту, який залишив найбільший 
з українського народу — Т. Ш евченко. Промова викликала 
цілу овацію присутніх. Після того похід руш ив улицями 
м. Остроґожська зі співом „Зап о в іту“ та „Ш алійте, ш алійте“ . 
П ідчас обходу виголошено ще дві промови — одну з вікна 
Гром адської бібліотеки, де містилася повітова „П росвіта“ — 
на тем у: якого ладу домагається український нарід, другу 
коло будинку, де колись ж ив місцевий артист Крамський. 
П ерш у промову сказав я, др угу  селянин з бвстратовки т. С. 
на тему — Селянство Острогожського повіту та український 
рух. М аніфестація, що йш ла під прапорами*Т-ва „П росвіта“ , 
Земства, У. П. С. Р., та спілки „Зем ля і В оля“ — на цей 
раз притягнула увагу великої сили люду й відограла ролю 
в дальш ому розвитку українського руху, примусивши ди
витися на нього не як на вигадки якоїсь купки, або оди
ниць „сам од урів“ , але вж е серйозніше.

Закінчився З їзд  мітінґом, що відбувся ввечері (третій 
день) у  салі Народ. Управи. На цьому мітінґу звернено увагу  
на значіння організацій селянства, на вияснення їх  завдань, 
т а  на історичне життя укр. народу й розвитку визвольної 
укр . думки. Виступали на ньому я  й т. Ч ., наприкінці ви 
ступив т. Б. від  військових У країн ц ів ; він говорив про за
вдання військових Українців у  визвольній праці і боротьбі 
укр. народу. Мітінґ закінчився співом кількох українських 
пісень, а гурток товаришів Острогожської орґанізації У . П. 
С . Р. та „Землі і Волі“ проспівав „Ш алійте, ш алійте“ .

Після з'їзду, маніфестації та мітінґа перед українськими 
орґанізаціями стала щ е серйозніш а й не легка праця, бо 
ворожий елемент побачивши, що рух придбав уж е характер 
повної орґанізації і сили, пустив у  хід у боротьбі всі чесні 
й нечесні засоби.

Обрані члени Центр. Ради в кілька днів вируш или до 
К иїва на її чергову сесію. Прибувши до К иїва я подав 
до Ц. К. партії інформації з партійного життя на Подонню 
та навязав найблизші зносини. П овернувш ись після сесії 
Ц. Р . знову на Подоння я при допомозі Народньої Управи 
обїхав найвизначніш і місця Острогожчини, ознайомлюючи 
населення з працею Ц. Р. При цій поїздці, як і при поїздках 
по селах пізніш е вж е довелося витримувати досить нелегку

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


■боротьбу з представниками ворожих уґруповань, з яких 
у  той час було уґруповання моск. с. р. та орґанізації „Кре- 
■стьянскаго Союза“ , що стояв під їх  впливом, а також поде
куди з представниками москов. комуністів. З  останніми, треба 
сказати правду, можна було тоді щ е говорити й у  вересні 
ворожнечі властиво не відчувалося (вони все твердили, що 
«тоять на ґрунті повного самоозначення, але вж е пізніш е 
фактично зреклися того).

Об'їхавши Острогожчину я був покликаний до Валуйок 
д л я  орґанізаційної праці та переведення першого Селян
ського З їзд у  Валуйщ ини. З їзд  відбувся в середині вересня. 
У часть у  цьому З'їзді брали представники делеґовані гро
мадами, селянськими організаціями, а також україн. активна 
інтеліґенція міста. З їзд  відбувся бадьоро і виніс резолюції, 
в яких зазначив, що українське населення Валуйщ ини зма
гав до міцного зеднання з иншими землями українськими, 
щ о ш тучно утворений кордон між  Харківщ иною  та укр. по
вітами Вороніжчини мусить бути знесений і українська влада 
не повинна признавати його. Окрім того З їзд  признав не
обхідним приступити інтензивно до орґанізації по селах 
гуртків, та до пропаґанди за винесенням приговорів громад 
про українську школу.

На цьомуж З'їзді вибрано ше одного члена Центр. Ради 
в ід  Валуйщ ини — т. Ольшанського, про якого я вж е згадав 
вищ е. Обрав також цей З їзд  Р ад у  селянських депутатів та 
доручив їй виконання всіх  постанов. На цьому місці сер
дечно й з глибокою пошаною згадую  невтомну працьовницю 
на Подонню взагалі й на Валуйщ ині зокрема, якою була 
т. Г-на. Без відпочинку, невтомно, вона перелітала з місця 
на місце, з одного села до другого, з одного З їзд у  до др у
гого, всюди провадячи орґанізаційну працю, виступаючи на 
м ітінґах, борючись завзято з кождим ворогом, скептиком, 
песимістом, мандруючи часто пішки по кілька десятків верст 
на день, навязую чи потрібні звязки і т. д. Її енерґія та сві
домість і любов до праці нерідко захоплювали навіть непо
руш них людей, її  виступи притягали жіноцтво, промовляли 
до серця жінки Українки.

В  ці дні по вс іх  місцях Подоння вж е стали до праці 
всі, хто свідомий був визвольної думки. В ідданість справі, 
любов до праці, відчували ся всюди. У країнська справа ще 
в серпні стала у  всю свою величінь, а у  вересні вона сто
я л а  вж е на перш ому місці на всіх  З їзд ах , нарадах, зас і
даннях. Орґанізоване українське громадянство піш ло ш л я 
хом захоплення всіх зїздів, а далі інституцій у  свої руки. 
Такий ш лях привів до того, що всюди, деб не відбувалися 
які наради, деб що не обмірковувалося, всюди представники 
орґанізованого українського громадянства ставили вимоги, 
що диктувалися визвольною українською думкою, чулися

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


заклики до утворення ріжних українських самостійних ор- 
ґанізацій, провадилася бурхлива боротьба з московською 
інтеліґенціею та „малоросами“ й общеросами, які цупко три
малися московського „арм яка“ . Н айгостріша була боротьба 
українського учительства з московським, наслідком якої 
після бешкету московського учительства на учительському 
з'їзді в Острогожську ще в літку повстав гурток укр аїн 
ських учитблів, як окрема орґанізація, що поставив собі 
завданням професійну орґанізаційну працю поміж україн 
ським учительством.

Тимчасом наступали часи, які потребували щ е інтен- 
зивніш ої праці, що викликалося збільш енням з кождим днем 
акції московських партій. Все частіш е доводилося зустрі
чатися на ш ляху праці з їх  провідниками, які були добре 
забезпечені щодо переведення своєї роботи з матеріяльного 
боку, маючи змогу легко пересовуватися по селах, закиду- 
вати своєю літературою, маючи все те необхідне для пере
ведення своїх завдань, чого не мали соціялістичні орґані- 
зації українські. Не раз зверталося ув агу  українського центра 
на необхідність допомоги Подонню, не раз я  особисто вперто 
вимагав m inim um  матеріяльної допомоги для ведення праці 
українськими орґанізаціями через інструкторський відд іл  
Центр. Ради через тов. Коржа, не раз орґанізовано звер
талися до К иїва по моральну підмогу, все лиш алося без 
наслідків. Ж ило, працювало й виконувало свій обовязок 
Подоння немов би то нерідна дочка. Подоння відчувало те 
віднош ення надзвичайно боляче. В ідчувало себе забутим, 
зіґнорованим. Але все те не спиняло його в праці, його 
свідомости й люде свідомі своєї національної гідности робили 
п ідчас понад силу, робили п ідчас неможливе, робили те, 
наслідкам чого самі потім просто дивувалися. З  повною 
свідомістю необхідності! впертої праці та свого обовязку 
Подоння промовляло про своє життя, про свої вимоги, про 
свої бажання своїми ділами. Голос Подоння линув ген-ген 
за межі не лиш е свої, але за межі навіть України. М андру
ючи по селах в частіш и х випадках піш ки й лиш е зрідка 
на конях кого небудь з членів селянських гуртків, свідомий 
український елемент провадив невпинну і вперту працю, 
мріючи про обеднання українських земель, коли й Подоння 
стане рідною дитиною, коли не буде вж е так відчуватися 
боляче байдужність центра.

Т я ж к а та була праця. В ід чувався  величезний брак сил. 
В ід чувався  брак матеріяльних засобів, як і складалися ви
ключно зі збірок на м ісцях, по селах копійками, яйцями та 
зрідка збіжжам. І це в той час, коли провадили свою роботу 
московські партії, які викидали силу силенну коштів, які 
мали змогу пересуватися й залізницею й кіньми, закидувати 
село й місто своєю літературою, оплачувати своїх агітаторів,
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сво їх робітників, мати тісний контакт зі своїми центрами — 
У країнц і всього цього були позбавлені, але духом не падали, 
а  йш ли непохитно наміченим ш ляхом, маючи в свойому 
розпорядженню свідомість, в ідвагу, певність та пару ніг.

Головну ув агу  з боку орґанізованого українського на
роду звернено тепер на ґрунтовне освідомлення яко мога 
ш ирш ого круга населення, поширюючи свідомість як націо
нального, так с о ц іа л ь н о г о  характеру.

По селах зростала кількість селянських організацій — 
Селянських Спілок, на які й зверталася найбільш а увага. 
Село відгукувалося на кождий рух на Україні, посилаючи 
я к  до Київа, так до Х аркова .своїх,представників на селянські 
Зїзди, надсилаючи у  великій кількосте постанови, в яких 
звучали думки-бажання, як соціяльного, так національного 
характеру, витаючи кождий крок поступу Центр. Ради що 
до визволення від Московщини. Оповіщення Центральною 
Радою III Універсалу все Подоння щиро й радістно витало. 
Т ак а зустріч пояснюється тим, шо цим Універсалом відкри
вався  ш лях до обеднання всіх  українських земель в їх  етно- 
ґрафічних межах. Згідно ІІІ-му Універсалу українські землі 
Подоння (Вороніжчина й Курщ ина) мали змогу приєднатися 
до своєї України, сказавш и своє слово організовано, через 
своїх представників, подавш и свій голос в обороні націо
нального відродження, подавш и голос за визнання укр а
їн ської влади — Центральної Ради.

Всі українські орґанізації Подоння щ е з більшим зап а
лом приступили до підготовчої праці тим більше, що неза
баром мали бути скликані сесії Земського Зібрання повітів 
Острогожського й Валуйського, до складу яких входили вж е 
радники, обрані на основі нового демократичного виборчого 
закона. Острогожська Народня У права радо піш ла назустріч 
українським орґанізаціям в їх  праці і поставила на порядок 
денний Земських Зборів реферат про признання влади У кра
їнської Народньої Республики. Реферат доручено скласти 
Острогожському Т -ву „П росвіта“ , яке й зробило це. В  рефе
раті висвітлено історію Українського народу взагалі, .та 
історію Подоння зокрема, зазначено точки щодо експльоа- 
тац ії України Московщиною та ідеали українського народу 
в його боротьбі за визволення як з боку культурно-просвіт- 
ного, так з боку економічного, ознайомлено з повстанням 
визвольної думки, з повстанням Центральної Ради, з ї ї  
складом і в кінці була подана відповідна характеристика 
Центральної Ради як українського уряду. Резолюцію виро
били спільно Т-во „П росвіта“ , Селянська Спілка „Зем ля 
і В о л я“ і орґанізація УС Д РП .

(Докінчення буде.)
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Павло Богацъкий.

Листи Володимира Самійленка (1922-1923).
Високоповажаний Добродію Пане Редакторе.

Одержав я Ваш ого листа. Посилаю цим разом спомини 
про київське укр. життя. Факти подані в них дрібні, але 
може вони характеристичні для тих часів. Спомини про 
Коцюбинського обіцяно вж е „Літ.-Наук. Вістникові“ , та й 
д уж е в мене їх  мало. „Ґею “ кінчаю. Я к  Ви думаете її дру- 
ковати? мабуть окремою книжкою ? Три перш і розділи д р у 
ковано в „Визволенні“ . Це приблизно половина поеми. 
Д еякі видавництва вж е зверталися до мене за Ґеею, але 
я  нікому ії не обіцяв. Напиш іть В аш і умови. Певніш усього, 
що я  ї ї  передам для видання ваш ій редакції. Послані тут 
спомини, як  що вони для Вас підходять, дуж е прош у обра
хувати приблизно зараз і прислати мені багато грошей, 
котрі найкращ е переслати на Станиславів, філію Земель
ного Б ан ку Гіпотечного, де б я  їх  міг одержати, а спові
стити мене треба на адресу почта Стриганці (8ігу1іапсе), 
с. Миловань Товмач, повіту. Грош і мені дуж е потрібні на 
теплу одеж у на зиму, котрої ми абсолютно не маємо.

Чи не могли б Ви подбати, щоб перетягти мене до 
Праги, а щ е кращ е до Уж городу або М ункачи. Може б або 
в Редакції або де инде можна б мене десь примістити на 
якусь роботу. Тут занадто мало сонця й тепла; гадаю, що 
за Карпатами кращ е я  себе почуватиму, крім того дочка 
має вчитися музики, а тут на селі немає на те ж адної змоги; 
в містах ж е Галицьких нічого досі не знайш ов, за що мо
ж на б було зачепитися.

Баж аю  Вам усього найкращого.
Щ иро прихильний до Вас

15  листопаду 1922. В. Самійленко.

27 грудня 1922.
Високоповажаний Добродію. Пане Редакторе!

Посилаю Вам пять розділів „Ґ е ї“ . Перші три розділи 
були друковані в „Ви зволен ні“ , а  реш та не була ш е дру
кована. Посилаю Вам і друковані частини, бо може у  вас 
нема „Ви зволен ня“ .

Крім цього, що тут посилаю, має бути щ е шостий 
і останній розділ, який я роспочав, і вірш ована посвята. 
Прошу познайомитися з тим, що вж е написано, і напиш іть 
мені, чи візьметесь ви поему видати і як  — чи передру- 
ковати з перш ої пісні в ж урналі, а тоді окремим виданням, 
чи додруковати в ж урналі з 4-ої частини, а тоді все разом 
книжкою. Напишіть, які будуть В аш і умови. Майте на увазі,
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що вірш ова форма Ґ еї надзвичайно трудна технічно і ви
магає величезної праці, так що розцінювати як прозу і н а
віть як  звичайно римовані вірш і, неможна. Хотілось би 
ш видче мати відповідь, бо перш е треба мені знати, що в ід 
повісти галицьким видавцям, які теж хотіли Ґею видати, 
а друге я дуж е потрібую грош ей; в разі що ми погоди
мось, я  мав просити у Б ас авансової суми.

А  що з моїми згадкам и? Чи підуть вони, і чи ви 
шлете мені грош ей?

А д реса: почта Стриганці (Зкуііап се) Володимир Са- 
мійленко (в Милованю).

З великим поваж анням В . Самійленко.

2 1  січня 19 22 [помилково, замісць 1923-го р.] 
(почта: Stryhańce) Miłowanie.

Високоповажаний Добродію Пане Редакторе!
Одержав я Ваш ого листа 15  січня. Видимо наш і листи 

розминулися, бо 27-го грудня я Вам теж вислав листа 
і пять розділів „Ґ е ї“ для обзнайомлення. Напишіть мені, 
чи дістали їх  і чи відповідає ця річ ваш ому видавництву.

Естетику Кроче я  візьм усь перекладати, як  що буде 
мені присланий оріґінал і словарь (італійсько-французький), 
бо свої словарі я всі полишив на Україні'. Не знаю, який 
розмір має книжка Сгосе. В кожнім разі ліпш е таку річ 
перекласти, ніж  зреферувати. — Якось торік я  був почав 
перекладати Ал. Толстого „Ц аря Оедора“ . Зричайно я  з ро
сійської мови, як близької, не перекладаю, але що ця пьеса 
здається мені дуж е гарною і написана білим віршом, то я 
ї ї  хотів би перекласти. Маю готову перш у дію. Чи така 
пьєса не придалась би для ваш ого ви дання?

Щ о до стипендії, то вона мені саме тепер придалась 
би д у ж е ; мої справи стоять тепер так : я  тут при ш колі 
маю кімнату і деякі харчі, себ то такі, що продукує 
ш кільне господарство — борошно, городину, молоко, (і дуж е 
рідко мясо) але реш ту — сало, цукор, чай, мясо, яйця, 
масло, м уш у купувати. Читаю я тут на тимчасових курсах 
лекції історії укр. літератури і ґеоґраф ії, але плати гро
ш има за це не отримую. Мав кілька разів допомогу в ід  
учительської Громади, але допомоги не вистачає на стілько, 
що придбати собі і ж інці що небудь з теплої одежі досі 
не було спромоги; одягли поки що тільки дочку.

Я к  що можна мати стипендію, то це було б добре, і я 
дуж е б прохав Вас ужити можливих заходів, але заяву по
давати я  вважаю незручним, бо й не знаю ще, як  відн е
сеться Комітет.

Щ иро здоровлю Вас із Новим Роком.
Ваш  щирий В. Самійленко.
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[Не датований, але судячи по відповіди 
на його 12/111, написаний він в кінці лютого, 
або до 10-го березоля 1923 р.] 

Високоповажаний Добродію Пане Редакторе.
Чи доходить сюди Ваша „Нова Україна? Я її не 

одержав і навіть не знаю, чи мої згадки вже надруковано.
Я вже давно одержав гроші (500 к.), але жадного по

відомлення від Редакції не маю, а тільки догадуюся, що то 
гонорар.

Ще дуже прошу повідомити мене, чи одержали Ви 
послані ще здається в грудні пять розділів „Ґе ї“ (три дру
ковані і два рукописні) і чи маете охоту її друкувати. Як 
що ця річ Вам цікава, то я  постараюся закінчити поему 
і пришлю. Лишилося закінчити шосту пісню. Як що з яких 
небудь причин ця річ не відповідна Вам, то може б Ви 
звернули прислані частини ? У мене лишився тільки один 
рукописний примірник і то не дуже поправний.

Ви мені писали про естетику Кроче. Чи то дуже ве
лика книга? Власне тепер я охотніше взявся б до пере
кладу Дон-Кіхота і вже маю оріґінал, але не маю зараз 
словаря і тому не починаю.

Луже прошу відповісти про „Ґею“ і прислати „Нову 
Україну“, як що вона доходить.

Ваш щирий В. Самійленко.

п. Стриганці, с. Миловане.
22 березня 1923.

Високоповажаний Добродію!
Одержав я Ваш лист. А що до „Ґе ї“ то не знаю, нащо 

Ви вислали 2 примірника під перепаскою; краще було б 
вислати тільки рукопис мій 4-ої й 5 пісні в листі, бо з 2-х 
примірників я  дістав тільки 1х/2 : з одного примірника 
майже від початку 5-ої пісні до кінця десь вийнято в до
р о з і; можливо, що ця пісня опиниться в Россійській Чрез- 
вичайці, — річ не дуже для мене приємна, раз „Ґея“ вза
галі тепер не по сезону. З  гонораром теж чимале розчару
вання : виходить, що не такий він нечуваний, як  здавалося 
раніш, бо замісць 400 к. звелось на 100 за аркуш, а крім 
того ваш аркуш побив рекорд „убористости“, бо те, що я 
гадав, що вистачить на 1 */2 аркуші великої вісімки, вмісти
лося в неповних 3/4 арк. Хотів би щось для Вас перекла
сти, щоб відробити аванс, але не дуже довге, чи повість, 
чи кілька оповідань, або з французького, або з еспанського. 
Тільки тут не можна дістати ніяких книжок для перекладу, 
та й не знаю, що Вам сподобалось би. Найкраще, як би Ре
дакція сама щось вибрала, добула й прислала для пере
кладу. До еспанської книжки (і до італійської) конче треба 
й словника (еспано· французького), а я всі свої словники
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залишив на Україні. Я мав найкращий словник еспано- 
франц. Vicente Salvà (Paris 1905) здається видання Jo se fa  
G arnier; але він дорогий — тоді був 24 франки; е шести 
франкові, але не знаю на скільки повні.

А Дон-Кіхота я мабуть не буду перекладати: надто 
велика праця, а чи знайдуться в наш нервовий вік читачі 
• на такий твір,, повний довгих відступів, сонетів, новельок 
і т. и., та й здоровя моє тепер не дозволяє приступити до 
такої великої роботи.

У Ж озефа Ґарньє в Парижі можна дістати всякі но
вини еспанські й італійські (Librairie pour les livres é tran 
gers здається rue des Saints Pères, Paris, a Лі не памятаю).· 
У Мадриді книгарня Фернандо Фе (D. Fernando Fé, Puerta 
del sol, 15, Madrid, Espanna), колись я виписував від його 
книжки.

„Нову Україну“ я  одержав потому, як послав до Вас 
листа. Книжка розминулася.

За  Ваші клопоти про аванс я  дуже Вам вдячний.
Присилайте ж щось для перекладу, бо оріґінальне чи 

набіжить щось скоро, незнаю. Настрій не дуже добрий.
Щиро здоровлю Вас, з великим поважанням

В. Самійленко.

с. Милован« (почта Стриганцї)
24 мая 1923. (р. Stryhańce) 

w. Miłowanie Włodzimierz Samijlenko.
Високоповажаний Добродію.

У квітні я одержав повідомлення від Громадянського 
Комітету в Празі про те, що мені призначена літ.-наукова 
стипендія на 6 місяців по 200 корон. А оце вже я  й одер
жав двічі по 200 кор. (у польській валюті), одні через 
Львівський Комітет допомоги біженцям з України, а другі 
через Я. Зозулю теж зі Львова. Чи ці обидві суми пере
слані були мені комитетом? э

Виходить, що я  отримав стипендію за квітень і май. 
А щеж я  винен авансу 425 кор. Лишенько! Колиж я  це 
все відроблю? Я послав Комитетові пропозицію викори
стати мій переклад (віршами) траґедії А. К. Толстого „Царь 
Федор“, та не знаю, чи сподобається це, чи ні. А траґедія 
прекрасна! Не погано було б нам мати в перекладі і цілу 
драматичну трільоґію А. Толстого.

Переклад „Царя Федора“ я, вже скінчив. Тепер пере
писую і даю останню редакцію, обточуючи і поліруючи.

Може б можна надрукувати його в Новій Україні? 
А потім можна б зробити відбитки. Або чи не знайшовся б 
якийсь видавець? Мені здається, що такий твір конче треба 
нам мати, хоч і старий він, а небагато знайдеться в Росій
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ській літературі кращих. Та й користно нам спізнавати 
побут, исихольоґію й історію наших любих „братів“.

Отже напишіть мені: як що е змога десь притулити 
„Федора“, то я зараз вам його вишлю. Може б і Садов- 
ський схотів виставити його на сцені ? Багато тільки дієвих 
осіб !

Написав я ще маленьку брошюрку „Українська ви 
мова“ (відповідно центральному діалектові). Призначена 
вона для тих, хто вчився мови з книжок, або виховався на 
народному діалекті з лихою фонетикою й акцентуацією. Та 
не знаю, чи варт її пускати в світ. Річ у тому, що ріжниця 
наголосів у нашому наддніпрянському діалекті і галиць
кому — це ціла безодня. Трохи не половина слів у нас 
акцентується ріжно в обох діалектах. Щоб це все порів
няти, треба навести не тільки цілий словарь, а всі слова 
в усіх граматичних формах. Я ж тільки можу подати деякі 
спостереження, та кількадесять прикладів ріжниці наго
лосу. Системи нашого наголошування годі мені знайти, та 
чи й єсть вона, бо акцентуація наша надто вередлива й хи
мерна.

Щ е в мене є трохи нескінчена „Українська версіфі- 
кація“, але я бачив, що в граматиці Симовича відділ цей 
розроблений досить повно і я  мало в чому з ним незгід
ний, то я  облишив цю працю, хоч деякі мої вказівки можеб 
і придались.

Як що „Царя Федора“ примістити ніяк не можна, то 
напишіть, а я буду шукати десь видавця на його.

Ще просив би я дуже, як що будуть висилатись мені 
гроші з Комітета чи редакції, попередити мене, через кого 
вони посилаються. Бо коли, напр., чоловік висилав мені 
200 кор. і не ,пише мені, з чийого доручення він це ро
бить, то це мене хвилює, бо я не знаю, щб то за гроші.

Як що хочете дати мені якусь роботу на Ваш вибір, 
то пришліть потрібні матерьяли, не люблю я тільки рефе
рувати; краще перекладати,' але я писав уже, що не маю 
тут словарів.

Нов. України я  одержав уже книжку за квітень.
Дуже дякую вам за клопоти про мене в Гром. Ко

мітеті.
Пишіть. Ж датиму Вашого листа.

Ваш щирий В. Самійленко.
Долучаю до цього листа свій хор „Наша славна Укра

їна“. Може скористаете для виконання або видання. На ці 
слова я  бачив одну галицьку музику, що дуже нагадує 
пісню „Била жінка мужика“. Та може моя теж не краща.

В. С.
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Високоповажаний Добродію.
Давно вже я не одержую жадних листів з Праги. Чи 

може хто й писав та лист не дійшов?
Я давно вже послав на имя п. Паливоди свій пере

клад траґедії „Царь Федор“ і не знаю, чи буде вона вжита 
і чи буде взагалі ця робота принята як чергова. Отже не 
відмовте написати мені, що вирішено з цього поводу. І при
шліть мені що небудь для перекладу хоч з французької 
мови. Якби мав словарі, то просив би й з еспанської або 
італійської.

Як що Царя Федора не берете, то напишіть мені, 
я  в такім разі пошукаю тут видавця, але рукопису тим ч а 
сом мені не пересилайте назад. Той хор, що я  вложив у лист 
до Вас, як  що його нема де видруковати або він не подо
бається, я можу помістити в календарі-альманаху „Дніпро“. 
От же як що він вам до друку не надається, то напишіть 
і про це; я тоді передам примірник до „Дніпра“.

Хотів би чимсь відробити Вам стипендію, але на лихо 
тепер, крім перекладів, ні до чого не здатний. Стан здоровя 
і душевний настрій такі, що я  ні до чого нездатний.

Відпишіть бога ради! Щиро здоровлю Вас
Ваш В. Самійленко

poczta Stryhańce w Miłowaniu [закр. powiat і винесено 
в ^долину * powiat Tłumacz] Wł. Samijlenko.

Напишіть хоч кілька слів, але р е к о м е н д о в а н и м ,  
щоб я напевно одержав.

25/УІІІ 1923.
р. Stryhańce wieś .Miłowanie Włodzimierz Samijlenko.

Високоповажаний Добродію.
Що це значить, що я вже ,кілька місяців не одержую 

листів з Праги? Чи листи пропадають? Бога ради відпи
шіть мені рекомендованим: 1) чи одержаний у „Громад
ському Комітеті“ мій переклад траґедії Ал. Толстого „Царь 
Федор“, і чи піде він куди небудь, 2) чи одержали Ви того 
листа, де я  вложив між иншим музику на старі свої слова 
„Наша славна Україна“ і де я  запитував про деякі роботи. 
Переклад послав' я ще 1 червня на имя п. Паливоди, як  
голови Культурно просвітної Секції. Невже він пропав, хоч 
посланий рекомендованою бандеролек»?

Зараз я  маю замір написати чималеньку роботу про 
Катальонське літературне відродження. Як Вам здається ця 
тема? Пишу до Барселони, щоб добути матерьяли. Хотілось 
би написати щось докладне; у нас тільки й була на цю 
тему невелика стаття С. Ф. Русової. Я взявся б написати 
ширше, як би добув матерьяли. Хотілось би не дурно хліб 
їсти, а то одержую стипендію, а користи з мене ніякої!
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Та й правду кажучи хотілось би мені добути право на 
продовження терміну стипендії, бо в осени маю виїхати куди 
инде з цього села, [я — закреслено] де я  маю помешкання 
і ще де що від „Просвіти“ безплатно, і перейти цілком „на 
свій хліб“, отже потрібуватиму або стипендії, або сталого 
заробітку на зиму. Отже праця про Катальонців, та ще може 
який переклад дуже б підсилили мої фінанси, які через 
дорожнечу життя в тепер у сумному стані, не вважаючи на 
стипендію, коли кільо цукру коштує 50.000 марок, а кільо 
сала 80.000 м.

А може й пришлете для переклада якийсь твір фран
цузький? (прозу) , а як що еспанський, то треба, й словаря 
(на французск.). Не знаю, що гарного в новій літературі, 
але з стареньких знаю напр. Ґустава Адольфа Беккера; 
е чудові леґенди й оповідання, або Leopoldo Alas, або пьеси 
театральні José Echegaray’a. Гарна мабуть драма його „Е1 
gran Galeoto“, бо я бачив, що вона е і в рос. „Універсальній 
Бібліотеці“. Сам я її не читав, а знаю деякі инші його 
твори. Одну пьесу був переклав (A fuerza de arrastrarse), 
але вона загинула в видавництві „Сіяч“.

Пишіть.
Щиро відданий Ваш В. Самійленко.

Вище подані вісім листів покійного нашого письмен
ника Володимира Самійленка адресовано на моє імя, яко 
секретаря празького літературно-наукового видання — „Нова 
Україна“, де поет помилково звертався до мене, яко до ре
дактора. Листування обіймає короткий час, всього неповних 
девять місяців, від 15-го листопада 1922 року до 25 серпня 
1923-го року, але кидає воно досить яскраве світло на най
тяжчий час життя поета: на його самітне, еміґрантське 
життя в глухім, далекім від культурних осередків, галицькім 
селі — Милованию. Листи подають досить характеристичні 
риси до біоґрафії цього скромного і передчасно зданого до 
архіву письменника.

Ж ив Вол. Самійленко в селі Милованию, яко лектор 
історії української літератури та ґеоґрафії на тимчасових 
курсах при господарській ш колі,. що впорядила львівська 
„Просвіта“. За  свою працю він не діставав платні грошима, 
але мав при школі кімнату та харчі — продукти шкільної 
господарки. Ж ив з дружиною та донькою і терпів мате- 
ріяльні злидні. Ріжні допомоги не вистачали на те, щоб 
він мав спромогу „придбати собі і жінці що небудь з теплої 
одежі“. Тому то вже на початках нашого листування щиро 
так пише, сказать би наївно так, просить обрахувати його 
гонорар та прислати „багато грошей“ за його працю. І гро
шова справа в тій чи иншій формі не зникала увесь час 
зі сторінок нашого листування, з переднього кону його
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життєвих інтересів. Але одночасно з розмовою про сталий 
брак засобів не для людського життя, а бодай для живо
тіння, в кожному слові тої розмови відчувається крайня 
ущіпливість у будь яких грошових справах, боязнь усіляких 
боргів та залежностей матеріяльних.

Перебуваючи в таких умовах не диво, що Вол. Самій- 
ленко повсякчас марив про втечу з села, про те, щоб „пе
рейти цілком на свій хліб“. Тому то він одразу в першім же 
листі просить подбати про те, щоб „перетягти його до Праги, 
а ще краще до Ужгороду або Мункачу“, бо тут, — скар
житься поет, — „занадто мало сонця й тепла; гадаю, що 
за Карпатами краще я  себе почуватиму“... І такі скарги 
раз-у-раз подибуємо у його листах, а з тим тісно був новя- 
заний і стан його психіки, його творчий настрій. „При
шліть же щось для перекладу, бо оріґінальне чи набіжить 
щось скоро, не знаю. Настрій не дуже добрий“ (22. III. 23 р.), 
просто заявляє поет. Або — „... стан здоровля і душевний 
настрій такі, що я  ні до чого нездатний“ (18. VIII. 1923 р.). 
Та отсі скарги на настрій та здоровля були такі законні 
в його літах та в його умовах життя. А до того ще, коли 
людина відірвана від оточення, від інтересів своєї праці, 
від преси й літератури та не бачить перед собою жадних 
перспектив крізь замурзане, сільське віконце... у Милованию.

Орґанізуючи в кінці 1922-го року видання „Нової Укра
їн и “ на ширший плян, та запроваджуючи там відділ крас
ного письменства, відділ мемуарів і ин., я  звернувся до 
Вол. Самійленка, як і до инших знаних мені українських 
письменників, подати до друку свої твори. А знаючи, що 
його поема „Гея“, розпочата ще в р. 1921-м у львівському 
журналі „Визволення“, не скінчена друком, просив наді
слати її до редакції „Н. У.“, щоб тут її надрукувати в ці- 
лости. Крім того, надаючи великої ваги та значіння ріжній 
мемуарній літературі, я  просив поруч з иншими і В. Са
мійленка подати низку своїх спогадів про ті, чи инші часи, 
про тих, чи инших осіб, особливо про Мих. Коцюбинського, 
з котрим поетові довелось вкупі жити та працювати довший 
час у Чернигові. Так навязалась у нас кореспонденція. На 
мою пропозицію Вол. Самійленко негайно надсилає свої спо
мини „З українського життя в Київі в 70 рр. XIX ст.“, що й 
були надруковані у І —II кн. журналу „Нова Україна“ 
р. 1923-го, ст. 104—116. Незабаром надіслав він пять роз
ділів своєї поеми — „Ґея“, доля котрої випала не так щ а
сливо, як  доля попередньої його праці. Поему на сторінках 
журналу „Н. У.“ не видрукувано, а то тому, що один з ре
дакторів знайшов її не відповідною для друку в цім жур
налі. Дальш а доля тої поеми нам невідома. В пресі вже 
було („Студентський Вістник“, Прага, 1925, ч. 9 -  10, ст. 19), 
що „скрипт її переховується десь у архіві редакції „Н. У .““,

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


але там його немае. Можливо, що він лишився на руках 
одного з редакторів журнала, який його або приховав, або 
згубив. Якщо той скрипт ще не згинув, ^о булоб дуже ба
жаним, щоб його передати до „Ш евченківського Інституту“ 
у Харкові, який збирає літературно-меморіяльні матеріяли 
(головно рукописи).

Одночасно з тим я запропонував Вол. Самійленкові 
злагодити переклад якоїсь солідної праці, щоби тим дати 
йому можливість заробити якийсь гріш, а разом і підтри
мати його робочій настрій. Але насамперед я вважав по
трібним залагодити його матеріяльні потреби, тому пиль
нував його справи у редакції — авансом вислав йому 500 
кор. чес. за його „Спомини“, а з другого боку стежив в Укр. 
Гром. Комітеті, щоби йому була призначена літературна сти
пендія, а коли її призначено, то щоб її акуратно йому виси
лали, рівнож стежив за його справами у зносинах з Комітетом.

Для піднесення його робочого настрою я  увесь час 
термосив його ріжними дорученнями та плянами літератур
ного характера. Знаючи, що він добрий перекладач з фран
цузької чи італійської мови і любить таку працю, загадав 
йому перекласти „Естетику“ Croce. Та це не вдалось — на 
перешкоді стали ріжні складні обставини, що занадто вже 
не спріяли такій праці там на селі. Тоді я просив подати 
переклад якогось белетристичного твору з якої будь, на 
його вибір, мови та автора. Але й це не вдалось...

Втягаючи Вол. Самійленка в коло літературних інте
ресів, я тим безперечно підносив його інтерес до літера
турної праці, а також скріплював його робочу енерґію, тим, 
звичайно, скрашувалось його незаповнене, злиденне, самітне 
життя. І він, бачимо, легко піддававсь тим впливам : кінчає 
„Ґею“, дописуючи тепер лише її шостий розділ та посвяту. 
Береться знову, і за пару місяців кінчає переклад з росій
ської мови траґедії Ол. Толстого — „Царь веодор“ ; задумує 
перекласти „Дон Кіхота“, хоча скоро відмовляється від свого 
незвичайно сміливого замисла, бо „надто то велика праця, 
а чи знайдуться в наш нервовий вік читачі на такий твір, 
повний довгих відступів, сонетів, новельок і т. и.“ ; пише 
брошуру „Українська вимова“ ; збирається закінчити свою 
працю -  „Українська версіфікація“ ; давній музика — він 
відновлює й цю потребу своєї творчої душі та складає му
зику на слова „Наша славна Україна“, і, врешті, таки ба
жаючи „підсилити свої фінанси“ зарібком у журналі „Н. У.“, 
наміряє написати „чималеньку роботу про катальонське лі
тературне відродження“ і адресується до Барсельони по по
трібні йому для того матеріяли. А одночасно з тим хоче 
дати переклад якогось белетристичного твору з французької 
чи італійської мови, шукаючи відповідного його смакові 
автора.
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Так живо зареаґував Вол. Самійленко на мої привабливі 
для нього, як старого письменника та журналіста, пропо
зиції. Але рожеві мрії та надії його скоро почали розвію
ватись. „Ґея“ — не надрукована! Навіть без відвертих, 
щирих та солідних мотивацій тої відмови... На старости літ 
йому, заслуженому та признаному українському письмен
никові довелось зазнати такої образи для свого поетичного 
самолюбства... „Царя Федора“ не приймають до друку, але 
також не можуть спромогтись на відповідь з Укр. Гром. 
Ком-та, чи приймають ту працю, яко оправдання його сти
пендії... Нарешті і стипендію припиняють... Захитався мате- 
ріяльний ґрунт, на якому стояв бідолашний, непорадний, 
перемучений поет і... він почав шукати инших шляхів. Але, 
напевно, шукали і знайшли їх инші, а він лише піддався 
і з примусу пішов...

Ще пару слів про долю його перекладу траґедії „Царь 
Федір". Манускрипт того перекладу, надісланий для озна
йомлення до Укр. Гром. Ком-та в Празі, був в архіві його, 
який по зліквідований) УГК перейшов до новоповсталого 
Комітету на чолі з Ничипором Григориївим.

/ ' .  О м е л ь ч е н к о .

Карель Гавлічеіс Боровський.
(В 70 роковини його смерти).

29-го липня ц. р. о 5 год. вечера минуло 70 літ, як 
замкнув очі найшляхетніший син чеського народу, публі
цист, Карель Гавлічек Боровський. В його серці гарячім 
до свого народу та всього славянства, найшлось місце і для 
нас, Українців. К. Гавлічек високо ставив нашого письмен
ника М. Гоголя, любив українську народню словесність, 
а  головне перший, в добу славянського романтизму, в добу 
загального захоплення й віри в провідну ролю Росії в сла- 
вянстві, на підставі безпосереднього пізнання її, думав дещо 
инакше. В вільній славянській семї рівновартне місце з ин- 
шими славянами віддавав і нам, Українцям. А тому в 70-ті 
роковини його передчасної смерти, разом з Чехами, які 
святкують цей сумний день, слушно і нам згадати про пал
кого патріота славянства, що визнавав таку державну кон
цепцію славянства, до якої не може піднятися так багато 
дієвих політиків навіть сучасних, що українські аспірації 
вважають штучними, внесеними зовні, прищепленими лише 
невеликому гурткові інтеліґенції.

Народився К. Гавлічек 21. жовтня 1821 р. в Борові,
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біля Німецького Броду, в семї крамаря; від місця наро
дження походить його псевдонім Б о р о в с ь к и й .  Перші 
роки дитинства був під великим впливом священика л н а  
Бружка, який полюбив засмученого, упертого і взагалі яко
гось самітного хлопчика: Карель ухилявся від забав зі сво
їми ровесниками, був засерйозним на свої літа, ні родичам, 
ані священикові, якого так любив, навіть не цілував руки, 
що особливо було характеристичним для того часу. Другою 
людиною, яка доброчинно впливала на малого хлопця, був 
місцевий учитель Антін Лінек. В школі, на початку, Гавлі- 
чек робив вражіння нездібного учня, але під впливом до
брого священика і досвідченого педаґоґа швидко розвину
лись його потенціяльні здібности.

Готуючись до вступу в ґімназію, Гавлічек рік студіює 
німецьку мову в Ігляві, до ґімназії вступає в Німецькім 
Броді. В ґімназії, в старших клясах, йому, як здібному й 
взірцевому учневі, навіть доручають догляд над 1-ю клясою. 
17 років Гавлічек вступає до університету в Празі; з вели
ким запалом студіює фільософію у знаменитих професорів 
Вкснера й Мілера, а у ґеніяльного Кубека — чеську літе
ратуру. Охоту до пильного студіювання піддавала йому мрія 
працювати по закінченню освіти для блага свого народа 
і цілого славянства. Гавлічку здавалось, що катедра свяще
ника найбільше надається для такої праці.

Захоплений цими думками Гавлічек по двохрічнім сту
діюванню фільософії вступає до духовної семінарії, щоб ви
святитись на^священика. Але протягом року наступає роз
чарування. Його вразило лукавство керуючих в семінарії 
духовних осіб, на яке чулий Гавлічек реаґував неприємним 
для начальства способом, і 7 вересня 1841 р. його видалили 
зі школи. Не пощастило йому також стати ґімназіяльним про
фесором : його навіть не допустили до учительського іспиту.

Ці два життєві удари навернули палкого Гавлічка на 
студіювання славянських літератур, щоб стати письменни
ком; з пильністю, вродженою йому, готується до нової, по
ставленої собі форми служення своєму народові.

В цей період Гавлічек дуже добре пізнався з Шафа- 
риком, який прислужився йому ось в якій справі: за реко
мендацією Ш афарика російський проф. М. Поґодін запрошує 
Гавлічка на вихователя його дітей в Москву. Гавлічек, всу
переч бажанню батьків, приймає цю пропозицію і через Львів 
і Київ прибуває зі всілякими пригодами 5-го лютого 1843 р. 
до Москви. Весь час до самого приїзду до Москви, Гавлічек 
готувався бути вихователем дітей проф. Поґодіна. Але вий
шло так, що Поґодін, на прохання проф. Шевирйова, усту
пає йому Гавлічка для його 7 літнього хлопця.

Гавлічек був в першу хвилю приголомшений цією змі
ною. Але, як  потім зясовує, це не було так зле. Перебу-

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


вання в Москві, в оточенні найвизначніших російських 
вчених — Поґодіна, Ш евирйова, Хомякова, Снєґірйова, 
Кіреєвського, знаних славянофілів (тут Гавлічек познайо
мився й з Бодянським), знайомство через цих осіб з ви
значними російськими урядовцями і інтеліґенціею взагалі — 
все це було для Гавлічка щасливою нагодою пізнати зміст 
російського славянофільства і властивости російського дер
жавного механізму — і обхопив його сум, як від того, так 
і другого.

Гавлічек сподівався пробути в Росії 5 р., але пробув 
лише 1 р. 5 міс. Літературним наслідком цеї подорожі за
лишилась праця „Obraz z Rus“.

В липні 1844 р. Гавлічек уже в Празі. В 1846 р. е ре
дактором „Празьких Новин“ і додатка до них „Чеської 
Пчоли“. В першому» числі „Пчоли“ оголошується рубрика 
„Ж ало“ ; читачів, зачеплених в цій рубриці, редактор пере
прошу«, бо „якаж би то була пчола без ж ала“.

В цих орґанах палкий Гавлічек, крім бичування всі
ляких дрібних вад суспільства, нападає на Німців і їх фі- 
льософію, зясовуе конечність співжиття Словакії з Чехією, 
боронить думку всеславянського зїзду. 15 березня 1848 р. 
Метерніх п а д е ; Відень дає народам Австрії деякі політичні 
полегчення. Гавлічек устно й пером доводить, що свобода, 
яку дають з Відня, е для тих народів спадщиною по бать
кові, а не ласкою сучасних панів. В червні 1848 р. вибухла 
революція. Чудом Гавлічек лишається живий. Він бере участь 
на барикадах, його помешкання цілу годину під орудійним 
обстрілом, одна гарматна куля навіть попадає до його кабі
нету, а він в цей час сидить за бюрком; але щасливий ви
падок — куля засіла в стіні й не вибухла. 7-го липня 1848 р. 
влада заарештувала Гавлічка, як небезпечного з політичного 
боку, а на другий день 5 округів вибирають його послом до 
парляменту. В парляменті не довго прийшлось працювати: 
жовтневий переворот у Відні, перемога франкфуртсько-ма
дярської сторони, й всі 27 чеських послів змушені були 
втікти до Праги, бо, по словам Гавлічка, їм там була „ма
ленька небезпека“ — загрожувала шибениця.

Знаряддям боротьби для Гавлічка є слово, і 7 січня 
1849 р. орґан ^„Народні Новини“  ̂ він підсилює сатиричним 
тижневиком „Śotek“. „Н. Н.“ і „Śotek“ починають жорстоку 
боротьбу з міністерством Ш варценберґа, яке вже почало 
поволі касувати свої голосні деклярації про вольности.

Зрештою влада закрила Гавлічків орґан „Народні Но
вини“. Для Гавлічка видання часопису було тим повітрям, 
без якого людина не може жити, і в травні 1850 р. він по
чинає в Кутній Горі видавати „Славянина“. Метою „Сла
вянина“ було докладніше ознайомити читачів з правдивим 
станом славянства, випрацювати певну політичну програму
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для нього, впоїти в австрійських славян думку, що еман
сипація від Німців мусить бути їх гаслом. Австрійська ре
акція найшла доброго помічника в особі духовенства: все 
шкільництво було поставлене під догляд єпископів, като
лицька церква визнана за державну, від державних уря
довців вимагалось одвідувати церковні процесії, говіти і т, д. 
Це т. зв. „Туновські декрети“ про „свободу церкви“.

У відповідь . на це Гавлічек випускає „Кутногорські 
Листи“, в яких він глумиться над фальшивою, фарисей
ською позицією офіційної церкви.

В „Кутногорських Листах“ Гавлічек виявив себе лю
диною в дусі Яна Гуса. І як дотепер лише світська влада 
вороже ставилась до Гавлічка, то віднині у нього приба
вився ще другий сильний ворог — духовенство. ІІо двох 
поліційних попередженнях Гавлічек, щоб не дати владі на
годи поглумитись з приводу закриття його часопису, сам, 
зясувавши свої погляди в числі від 14-го серпня 1851 p., 
припиняє видавання свого орґану. Австрійська влада не 
залишає в покою Гавлічка: поліція за розказом міністра 
Баха о 2 годині ночі на 16 грудня 1851 р. заарештовує 
Гавлічка, його висилають в глухе тирольське місто, Бриксен. 
Хто більше старався позбутися Гавлічка, чи сама адміні
стративна, чи й духовна влада? Треба думати, що й та й 
друга: обом можливо залежало на тім, щоб ізолювати його 
від суспільства.

Ж иття Гавлічка стало незвичайно нужденним: на про
житок влада асигнувала йому щойно 400 зол., тоді як про
житковий minimum на рік з родиною Гавлічкові виносив 
не менше 1.000 зол. Спочатку Гавлічек живе сам; потім 
з великими труднощами добуває дозвіл на переїзд жінки 
з донькою. Але тяжкі умови життя швидко підточують й без 
того слабе здоровля жінки, а свідомість того, що вона гине 
через нього, збільшують терпіння Гавлічка на засланні. 
Зрештою пощастило йому дістати дозвіл на жінчин виїзд 
до Німецького Броду, до родичів. Залиш ається Гавлічек 
знову сам : „живу тут, як пустельник, скоро зовсім розучусь 
балакати, бо цілими тижнями не маю нагоди відкрити рот“. 
В таких умовах життя Гавлічек, взагалі здорова людина, 
захорував на сухоти.

Аж. ось влада дає дозвіл повернути до дому, до коханої 
дружини; але там його вже чекала сумна несподіванка, яка 
до краю доконала його: перед двома тижнями до його по
вороту вмерла йому ж ін ка ; про це родичі з огляду на його 
стан ще не повідомляли. В Ігляві Гавлічка зустріли його 
брат Франц і шваґер Сикора. Перше запитання Гавлічка 
<5уло про свою жінку. Замість відповіді, у тих покотились 
сльози — Гавлічек зрозумів, що жінка вмерла. — „Вже така
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моя доля, — простогнав нещасний, — коли повернувся з Росії, 
вмер мені батько, а тепер ж інка.“

Останні часи Гавлічек доживає в Німецькому Броді, 
пноді, за дозволом поліції, одвідуе доньку в Празі. Ці одві- 
дування Праги тяжко впливали на його психіку — колишні 
його політичні друзі, щоб не накликати на себе підозріння 
з  боку влади через знайомство з Гавлічком, уникали навіть 
витатися з ним. Всі ці обставини, докупи взяті, швидко зла
мали його ще недавно міцне здоровля. Сухоти розвивалися 
й навіть поразили його м озок: в ніч на 24 липня К. Гавлічек 
приймає 8 порошків морфію; судьба його й тут буцім пере
слідує — 5 днів триває переДсмертельна аґонія, й лише
29 липня о 5 год. вечера великого мученика не стало.

К. Гавлічек і українство.

К. Гавлічек був добре знайомий з 0. Бодянським, 
Я. Головацьким, М. Максимовичем і Зубрицьким. Гоголь, 
підчас перебування Гавлічка в Москві, був в Італії, а тому 
він з ним особисто не був знайомий, але натомість твори 
його добре знав, захоплювався ними й перекладав їх на 
чеську йову.

Коли Гавлічек вирушив до Москви, то з Бродів, що 
на російськім кордоні, „три рогатки австрійські і три росій
ськ і“ змушують його повернути назад, — бракувало йому 
документів, яких австрійська влада не вислала своєчасно. 
Гавлічек повертає назад, у Львів. Тут він, в домі К.' Запа,1) 
цілі два місяці перебував, чекаючи паспорта.

Гавлічек, як щирий славянолюб, що радив иншим сту
діювати славянські мови, як засіб глибше пізнати славян
ство, своє перебування в домі Запа використовує, щоб за
своїти українську мову. Може охоти йому додавало те, що 
в домі 'Запа українська мова була в пошані — пані Запова, 
з  Буковини, німецької мови, другої „материнської“ мови для 
австрійських славян, зовсім не знала (володіла французь
кою) й вчилась від чоловіка чеської. Таке відношення п. За- 
пової до рідної мови її чоловіка Гавлічкові кинулось в о ч і ; 
він мимохіть порівняв п. Запову з п. Караджичевою, з якою 
Він недавно познайомився у В ідні: ні вона сама, ні діти 
зовсім не говорили по сербськії, а лише по німецькії, і це 
зробило на Гавлічка прикре вражіння. В родині Запа Гавлі
чек познайомився з Головацьким і Зубрицьким. Своє пізнання 
українства Гавлічек починає зі збірки українських на родніх 
пісень, яку мав Головацький. Він не лише переглянув її, 
а  вистудіював так докладно, що мав можливість зробити її

М Е. Зап — Чех, урядовець у Львові, великий прихильник Укра
їнців; сприяв взаєминам Чехів і Українців.·

*
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оцінку; видно найшов збірку дуже вартісною, бо, як поба
чимо потім, дбав про її надруковання.

В Москві Гавлічек найблизчі стосунки має з Бодян- 
ським. Бодянський має дуже цінну, на думку Гавлічка, най- 
вартнішу в Москві бібліотеку з ділянки славянознавства. 
Гавлічек цілком запросто відвідує Бодянського по декілька 
разів на тиждень, користується його бібліотекою, обмінюється 
думками про українську народню поезію. Може наслідком 
цього обміна думок у Гавлічка збільшився інтерес до укра
їнської народньої творчости, як це видко особливо з його· 
щ оденника:

2-го жовтня — „студіював ритм коломийок до 12 год. 
ночі“.

5-го жовтня, вівторок — „цей день працював лише над 
українськими народніми піснями“.

6-го жовтня — „працював над українськими народніми 
піснями“.

13-го жовтня — „дома ще читав українські пісні ко
ломийки“.

Коли Бодянський задумав видати всеславянську ч и 
танку для своїх слухачів, Гавлічек порадив йому умістити 
сюди деякі українські пісні, зібрані Головацьким; в листі 
ІДУ 1843 р. Гавлічек просить Запа переговорити з Голо
вацьким, чи не згодився б той уступити для читанки Б одян
ського декілька кращих пісень; згодом Бодянський прихо
дить до думки видати окремо українські пісні, і Гавлічек 
від імени Бодянського, пропонує Головацькому 200- 300 кар
бованців за його збірку. Можна твердити, що лише на під
ставі оцінки Гавлічка у Бодянського не припинявся інтерес 
до збірки пісень Головацького, а для того, щоб Гавлічек 
так стало міг підтримувати у Бодянського цей інтерес, видко, 
що він знав добре її зміст.

Про цілком приятельські відносини між Гавлічком і Бо- 
дянським свідчить і той факт, що професор Бодянський за
просив Гавлічка на університетські іспити своїх студентів: 
„3-го травня п. Бодянський запросив мене бути присутнім 
на іспитах. То була для мене велика радість, якої я  давно 
не почував. Приїздите до університету, прекрасного паляцу, 
навколо вас повно офіцерів в трьохрогих капелюхах з си
німи обшивками й кокардами (форма студентів); сам попе
читель університету, ґраф Строґанів, з величезними золо
тими еполетами, повно всіляких ріжних представників, а між 
всіми тими уніформами я, убогий Чех, як ворон, в чорнім 
фраці. На столі лежать мапи „славянських земель“, „Ербе- 
нові пісні“, „Збірка Кампеліка“, ;,Чехославяеин“, „Російські 
пісні“, „Чеські бесіди“, „Китиця“, „Славянські народні пісні“, 
„Челяковського“ і т. д. і т. д. П. ґраф Строґанів на реко
мендацію Бодянського посадив мене поруч себе за стіл і весь
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•час запитував мене привітливо про ріжні річі. Студенти рі
зали „Ш афарикові Старожитности“ і „Наріш описд^як ков
баси. Бодянський весь час лише вигукувавт ІШ ^жбС^бре“, 
„визначно“ !“ Сам ґраф Строґанів мені заявив, 
майте, що у нас всі студенти так багато знм ш >,/як 
це найкращ і!“ Але цих найкращих не п е р е в о д ^ б ж : щ инЦ  
краще від другого! Колиж почали брати книгиЛйіо 
чеські книги, яких в Празі не знають, бо вони лише'чй^к, 
по крамарях валяються, колиж ті пани Росіяне й Поляки^ 
(бо тут в університеті '/з Поляків) почали читати й пере
кладати — був я, як на сьомім небі; обличча мов,світилось, 
як  молодик. Особливо п. п. Поляки то добре розуміли. Ви 
добре розумієте, про що я міркую. Знаю Галичину.“1)

Опис цього іспиту Гавлічек післав до часопису „Квіти“, 
де вперше чеська суспільність зазнайомилась з прізвищем 
Боровський. Гавлічек дуже добре знав російську літературу, 
найновіших тодішніх письменників Пушкіна, Лєрмонтова 
та и н ш .; твори російських письменників не лише читав, але 
драматичні бачив на сцені Великого Московського Театру, 
який він одвідував ретельно. Але, чомусь, вони на нього 
не зробили вражіння і Гавлічек лише захоплюється творами 
М. Гоголя. „Грають добре, але не гарний добір пес: „Jalcy 
pan takowy służebnik; jake  publikum  а т. д . Gogolowy kusy 
jsou  jeśte  nejlepśi.“ Взагалі російська література викликала 
в нього негарне вражіння: „Російська література не в та
кому гарному стані, як  ми, звичайно, міркуємо“. В листі до 
Запа від 24/IX 1843 р. Гавлічек між иншим так висловлю
ється: „Лише через те не писав Вам досі, навіть реферата 
про російську літературу, бо сумління не дозволяло брехати. 
Хто не хоче „hubu spalit“ мусить мовчати або хвалити, як 
каже п. Hybl. Вам, як  знавцеві річей, говорю, що ми, Чехи, 
хоч не мали чого їсти, але вже через деякий час щодо 
ґрунтовности та ориґінальности нашої літератури не бу
демо чому заздрити у Росіян. До цього часу визнаю лише 
Гоголя, рештаж їх письменників (навіть і Пушкін) так 
лиш  мовити, im itatorum  pecus. Колиб бачив, як  тут тво
риться література, заломивби руки, витягби деякі російські 
книжки зі шафи та й . . .  плюнувби на них. А що сказати 
про петроградську літературу? Памятаєте євангельську 
притчу, як господар посіяв пшеницю, а чорт в ночі при
трусив її кукілем. Той чорт, то петроградські письменники, 
лиш е шкода, що російська література ще не є пш ениця.“ 
Таке вражіння від російської літератури виніс Гавлічек; 
вважаючи лише Гоголя за оригінального письменника, він 
тільки з ним і познайомив чеську суспільність, переклавши

Ч Гавлічек зі слів і праць п. Зана знав, іцо на Галичині Поляки 
дуже нерадо ставились до поширення там праць Шафарика.
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низку його творів, як : Вій, Ніс, Ш инель, Як посварився 
Іван Іванович з Іваном Никифоровичем, Стародавні дідичі, 
Миргород, Льокайська, Мертві душі, І т. (Переклад Тараса 
Бульби зробив Зап). З  російської літератури Гавлічек нічого 
не переклав, лише написав невелику працю „Obraz z R us“, 
в- якій в жартовливій формі дав декілька малюнків з росій
ського киття. Збирався Гавлічек написати історію російської 
літератури й російську історію, але ту думку не повелося 
йому здійснити. Захоплення творами Гоголя й українськими 
піснями тривало цілий час: збірки пісень Максимовича й Го- 
ловацького і пізніше були улюбленим його читанням. Вплив 
української народньої словесности відбився і на творах 
Гавлічка, як : „Тирольські елеґії“, „Хрест Св. Владимира“ та 
„Від півночі, від заходу“, що мають форму українських дум.

Гавлічкове зневіря в Росії.
П еред; приїздом до Росії Гавлічек не писав, його полі

тичні погляди ще не були достаточно сформовані. Він мав 
широку освіту, а ідеї Колара про славянську спілку лягли 
в основу його світогляду. Гавлічек думав, що в Росії, сла- 
вянській землі, він знайде не лише славянську мову, але й 
ідеальну славянську обстановку. Те, що він побачив на місці, 
глибоко його розчарувало. В його щоденнику й листах зна
ходимо висновки з його безпосередніх спостережень, і деякі 
з них подаємо у витягах, щоб читач на власні очі бачив, 
що найбільше вразило Гавлічка.

Насамперед звернув його увагу державний устрій, по
будований на кріпацтві; в листах до Запа він докладно опи
сує нужденне життя селянства: кріпаків, оброчних, казьон- 
них і т. д. „Ііайщасливіші іце ті, що платять „оброк“ ; ці, 
так би мовити, по братськи ділять з паном те, що вони за
працювали за рік; в Москві й в инших місцях платять па
нові половину, а то й більше: 100, 200 карбованців і вищ е 
на рік. Система оброків, коли людина працює на заробітках, 
осібно від родини, псує родинні звязки, мораль і т. п.

Уявіть собі, що всі, хто на оброці — люде жонаті; за 
лишаючи родину, проводять дома лише декілька днів на рік, 
а то й не бачуть дома два й три роки?“ „На 19 році дідич 
всіх мужчин женить, з тої причини, з якої у нас добрий 
господар дрочливу корову до бугая веде“. „Не диво, що 
молодиця находить замість мужа „supplenty“ — за 15 або
ЗО когі. кожний у неї знайде ласку.“ „Дійсно тут поширена 
аморальність, так що пан Біг лише з економії так флеґма- 
тично на це дивиться, щоб не мусив таку велику площу 
землі, обернути в солоне мертве море.“ „Сама Москва прий
має щороку біля 100.000 чоловіків, які залишили вдома мо
лодих жінок і запрацьовують тут „оброк“, — запрацьовують 
тут, роблячи майже з 50.000 жінок — повій; і то лише від
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щирої доброти беру я  тільки половину: як нібнб половина 
людей була досконалих!!“

Гавлічек коротко, але яскраво характеризує виконавців 
волі центральної влади на селі: „станового“, „старшину“, 
„старосту“, „урядника“, „пана або дідича“ — альфи й омеґп 
всієї влади на селі. Оцінка Гавлічком такої системи дер
жавного будівництва „славянської“ Росії міститься в словах: 
„Кнут тут буде панувати довше, ніж в нас в Чехії канце
лярія бюрократів і тюремників“.1) Порядки, що панували 
в Росії, натурально залежали і від керуючих осіб ; Гавлічек 
мав щасливу нагоду безпосередньо спостерігати, як ідео- 
льоґів славянофільства, так і практиків — державників, 
осіб, такби мовити, вищої марки. Висновки Гавлічка щодо 
тих і других дуже невідрадні. Про одного, наприклад, з та
ких діячів „exempli g ratia“, Гавлічек подає ось які факти: 
„Ж ив я більше, ніж три місяці в маєткові князя Ґоліщ ш а, 
ґубернатора Москви, і за цілий час л и ш е  д в і ч і  ч и  
т р и ч і 2) селяне святкували неділю, а то кожної неділі 
працювали. Князь той є один з найосвіченіших ту
тешніх панів: знавець і підпора Славянства, взагалі гага 
av is!“ Суворими словами характеризує Гавлічек взагалі ке
руючу російську верству; це в „лише банда ненажер, кар
тярів і повій“. Московські славянофіли доводили йому, що 
все зло походить лише від впливу чужинців на Росіян, що 
лише аристократія, яка пересяклась ідеями заходу, тиранить 
своїх селян, а шляхта, незачеплена заходом, поводиться 
з кріпаками цілком по батьківськи.· Але цим словам Гавлічек 
уже не вірив — перебування в маєткові Ґоліцина йому по
казало, до якої жорстокої експльоатації доходять найосві- 
ченіші діячі і пересякнуті ідеями славянофільства люде.

Про мозок Росії Гавлічек, по приїзді, так писав : „Я маю 
щастя перебувати між мудрішими мужами, якими Росія мо- 
глаби вихвалятися, колиб їх уміли оцінити“; але вже ЗО квітня 
1844 р. в листі до Запа читаємо: „вчитись же тут зовсім 
немає чому“, „наситився вже російськими кожухами, шкода 
часу.“

Гавлічек, як уже сказано, пробув в Росії лише 1 рік 
5 місяців (від 5 лютого 1843 р. до 6-го липня 1844 p.). При
чиною цього очевидно були не формальности, звязані з одер
жанням прольонґації паспорту від австрійської поліції — 
в листах не зустрічаємо скарг на це, — а безумовно тяжке 
„повітря“ російського життя, „m erzuta“, як часто він ви
словлюється. На зміну „сьогодня“ йде „завтра“ ; замісць 
сьогодняшніх керманичів мають завтра прийти инші, моя«е 
кращі ? Але і з цим не ліпше. Гавлічек виховував двох дітей

') К. Гавлічек не помилився в свойому пророкуванні щодо Росії!
2) Підкреслення Гавлічка,
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проф. Ш евирйова — хлопця Бориса 7 літ й меншу сестру 
його. Мати їх, уроджена княжна Ґоліцина, донька відомого 
діяча й славянофіла, „людолюбство“ й „славянолюбство“ 
якого вже так Гавлічка вразило, мала педаґоіічні погляди, 
що дуже ріжнилися від поглядів Гавлічка. Йому в таких 
умовах тяжко було провадити педаґоґічну практику, якаб 
відучувала майбутнього пана над російськими душами від 
тиранства над ними; так раз, коли свавільний Борис бив 
челядника, Гавлічек прискочив до нього, дав хлопцеві сту
сана, щоб він переконався, „як то воно болить“; після цього 
він зясував Борисові, що не годиться тиранити слугу, бо 
.він теж людина. Який же галас підняла пані Ш евирйова, 
коли довідалась про ц е : на її думку, це було нечуване, щоб 
вихователь, людина, яку в домі тримають по найму, осмі
лився на такий вчинок. Становище Гавлічка в домі значно 
погіршало, особливо коли він пересвідчився, що й п. про
фесор Шевирйов поділяє такі аристократичні погляди своєї 
багатої дружини.

Будучи вихователем Бориса, Гавлічек, безумовно, вже 
навіть задля порівнання своїх методів виховання з приня- 
тими в родині Шевирйова, мусив цікавитись і напевне знав, 
як  ця справа стоїть у вищої російської аристократії — ви
сновки його теж мусили бути лише невідрадними. Таким 
чином Гавлічек знав не лише „батьків“, керманичів Росії, 
але передбачав, які „діти“, — наступне їм покоління, — 
прийдуть на зміну батькам.

Розчаровання Росією наступило дуже швидко, й Гавлі
чек сам дивується своїй переміні, — так лист до Запа від 
16/1 1844 р. має такі рядки: „Колиж згадаю, з яким захо
пленням, з якою ласкою до всього російського переступив 
я  кордон в Радивилові, дійсно бере сміх. Лише Бог знає, 
чи то залежить від води, чи повітря, чи від чого иншого, 
що людина так міняє своє переконання?“ Все західне сла
вянство так було зачароване Росією, що не словами, а лише 
безпосередніми спостереженнями над російським життям 
можна було відкрити йому очі на „дійсну“ Росію. Гавлічек 
з власного досвіду пізнав, що це найкращий й може єдиний 
метод лікування від тої хоробливої романтичної уяви Росії, 
яку прищепили йому й взагалі славянському заходу. Він 
бажає, щоб Колар сам побував в Росії й переконався, якому 
славянству він допомогав. „От якби Колар міг приїхати до 
Росії замість м ене! Він прийшовби у роспуку від того, чому 
сам такому славянству сприяв! Вам, який добре знав мої 
переконання раніш, ніж я переїхав кордон, повинно стати 
якось ніяково на душі, коли чуєте, що співаю на инший 
голос! Лише приїдьте сюди! А хто хоче дійсно робити 
Чехам добро, хай їх посилає на свої кошти до Москви!“ 
Прикро йому було спостерігати, що ідея славянства тут
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використовується лише в особистих інтересах. Такі переко
нання у Гавлічка дедалі лиш більше міцніють. Більше 
того, він доходить до висновків, що Росіяне й „m utatis 
m utandis Połaci nejsou nasi bratri, jak  je  jm en jem e!“

Політична концепція славянства у Гавлічка.
Пройшло небагато років, як Гавлічек повернувся з Росії. 

Події на заході висовують конечність певної славянської кон
цепції для протиставлення її панґерманізму. Російські сла- 
вянофіли, а за ними й всі зачаровані Росією, приймали ви 
творену в Росії формулю в л и т т я  ріжноманітних славян 
в славяно-російське море. Індивідуальність кожного славян- 
ського племени мусилаб загинути. Один Гавлічек, побувавши 
в Росії, був зовсім иншої думки. Він визнавав, що кожне 
славянське племя повинно користатись одинаковою поша
ною: „Ja  pan — ty  pan“ — ось його священна формуля цеї 
спілки. По друге, і це для нас, Українців, головне в полі
тичних поглядах Гавлічка: під впливом Росії зовсім за 
бували навіть про істнування України і Українців. При 
такому загальному настрою особливо приємне голосне пере
конання Гавлічка щодо України; в „Slovan a Cech“ з року 
1846 ми читаємо такі слова: „Малорусь-Україна є постійний 
проклон, який самі собі вирекли Поляки та Росіяне“... Гавлі
чек на власні очі бачив український народ, мандруючи по 
Галичині, був у Київі, знав українську мову, народню сло
весну творчість і літературу, пересвідчився, що Українці є 
народ самостійний. А тому й був переконаний, що — „Доки 
не буде усунута кривда, вчинена Українцям, доти не можли
вий дійсний міжнародній мир“.

Уплинуло 80 років, як Гавлічек виголосив свої гасла. 
Хочеться вірити, що голосні деклярації представників сла- 
вянських народів на гробі його 28 липня ц. p., висловлені 
на святі 70 роковин його смерти, про те, що для Славянства 
єдино-правдива політична програма, це програма начертана 
ще Гавлічком, якої їх народи й будуть додержуватись — 
зрештою почнуть входити в життя. В цей сумно-урочистий 
день слід би всім подумати над тим, чи справді не заспо
коїлось би ціле Славянство й навіть Европа, колиб Україна 
почала жити згідно волі свого народа.

Література про К. Гавлічка.
I. Korrespondenco Karla Havlicka, вид. 1903 p., 861 стор. — II. Karol 

Havlicek — T. G. Masaryk, вид. 1920 p., 520 стор. — III. J. Ii. Sojka — 
Nasi miwove. Biografie a charakteristlky muäSuv slovanskych, 1862, стор. 
679. — IV. J. Y. Zeleny — Ze zivota K. Havlieka. „Osveta“ 1872, 1873. — 
V. K. Tuma — Karel Havlicek Borovsky, 1883 p., 611 стор. — VI. В. Cha- 
lupny — Havlicek. Obraz psychologicky a sociologicky, 1897—1907, 600 стор.
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Др. М ирон Мордуба.

Академик Михайло Грушевський як історик.
(З нагоди ювилею).

Мабуть кожна людина від часу до часу відчуває вну- 
трішну потребу глянути позад себе на своє дотеперішне 
життя, немов подорожний на пройдений шлях, потребу під
рахувати висліди своєї досьогочасної ДІЯЛЬНОСТІ! і зі сього 
підрахунку зачерпнути заохоти й сили до дальшої роботи., 
Коли ходить о визначних людей, що з якого небудь огляду 
грають передову ролю серед більшої громади, суспільної 
кляси або й цілого народу, то сю потребу обрахунку відчу
вають не тільки самі діячі, але й кермовані ними гурти, 
кляси чи народи. Отся потреба, здається, головно причи
нилася до поширення звичаю святковання 25-, 30-, 40- і т. д. 
літних ювилеїв і тому се святковання має велике грома
дянське, виховуюче значіння.

Академик Грушевський осягнув у святкованню юви
леїв безперечний рекорд не тільки серед українського гро
мадянства, але мабуть взагалі серед цілого Славянства. 
В 1904 р. Наукове Товариство ім. Ш евченка у Львові свят
кувало десятиліття його наукової та професорської ДІЯЛЬ
НОСТІ! в Галичині і видало в його честь грубий „Науковий 
Збірник“, зложений з наукових праць учеників та прихиль
ників Ювилята. В 1910 р. святкувала Наддніпрянщина юви- 
лей наукової творчості! Грушевського і при сій нагоді хар
ківський університет наділив його титулом доктора honoris 
causa, а краківська Академія і цілий ряд наукових това
риств іменували його своїм членом. В 1916 р. обходила 
українська еміґрація у Відні 50-ті роковини його уродин 
і при сій нагоді появився ряд статей про його заслуги 
у „Вістнику Союза Визволення України“ (чч. 67 і 69). 
В 1919 р. Наукове Товариство імени Ш евченка у Львові 
згадало 25-ліття його наукової і культурної роботи для г а 
лицької України і присвятило йому 133-ий том „Записок“1), 
в котрім бувший ученик Ювилята і дійсний член „Товари
ства.“, проф. В. Герасимчук, подав характеристику його 
історіоґрафічної діяльности. А тепер, сього року 3-го жовтня, 
святкувала соборна Україна подвійний ювилей: 60-літний 
його життя і 40-літний його наукової праці. Се пяте вже 
з черги ювилейне свято кладе на наше громадянство обо- 
вязок призадуматися над діяльністю сього небуденного

!) Ізза технічних перешкод сей том вийшов з трилітним опізненням 
аж 1922 р.
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діяча і вченого, здати собі бодай приблизно справу зі 
сього, чим став і е для нас Грушевський.

З нагоди ювилею беремо на себе завдання з ріжно- 
родної діяльності! Шановного Ювилята обговорити одну 
тільки ділянку, а саме його праці на полі української 
історіоґрафії, бож при цілій своїй всесторонности академик 
Грушевський всея« таки перш за все історик у ширшому 
розумінню сього слова, а минуле життя українського на
роду — головна домена його наукових дослідів.

Кінець XVIII і недавно минуле XIX стол. можнаби 
назвати добою націоналізму. Національне почування, сві
домість свойого етнічного „я“ у одних народів щойно тво
риться, кристалізується, у других знова воскресав, пробу
джується, хоч і у відмінній чим в давніші віки формі, 
у ще инших незвичайно оживляється, зміцнюється. Одно
часно прокидається живе зацікавлення минувшиною свого 
народу, історичними дослідами та студіями. Між обома про
явами істнуе тісна звязь. Більш ий чи менший гурт людей, 
що говорить одною і тою самою мовою, се ще не народ, не 
нація, се поки що лише етноґрафічна маса. Нацією стає 
він щойно тоді, коли виринає у нього і поширюється сві
домість безпереривної, орґаеічної звязи зі всіма своїми по- 
передними поколіннями, з їхною долею-недолею, їхними 
змаганнями та добутками їхної діяльности, їхної праці, 
живе почуття спільности інтересів, хочби лише у найза- 
гальнішім значінню сього слова. А се почуття, сю свідо
мість може йому дати, оживляти і безвиинно підтримувати 
тільки наука історії, історичні досліди і висліди. Тому на 
початку російського літературно-національного відродження 
виступає Карамзін, тому у відродженню чеського народу 
таку визначну ролю відограв Паляцкі, тому провесна серб
ської національної свідомости звязана з творчістю Івана 
Раіча, тому Болгари величають з таким пієтизмом свого 
Паісія та закарпатського Українця Венелина. Нам, Укра
їнцям, дуже довго прийшлося ждати на свого національ
ного історика, на компендію, котра давалаби повний образ 
нашої історичної минувшини, на історію України в повнім 
значінню сього слова. Не була нею ані відома „Исторія 
Руссовъ“, більше фантазія-памфлєт, чим малюнок справж- 
ного минулого, хоч і вона мала у свій час чималий вплив 
і значіння. Не була нею й видана в 1822 р. чотиротомова 
„Исторія Малой Россіи“ Дмитра Бантиш-Каменського, котра 
ані не змальовувала цілої минувшини українського народу, 
ані не обхоплюцала цілої терйторії заселеної Українцями, 
будучи властиво історією одної тільки Гетьманщини, а й то 
лишень від її злуки з Росією до скасовання гетьманства. 
Щойно сам кінець ХІХ-го в. дав нам загально-національ- 
ного історіоґрафа в повнім, можна сміло сказати, ідеальнім
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значінню сього слова, дав нам М. С. Грушевського. Його 
„Історія України-Руси“, котрої перший том появився 
у Львові 1898 р., досі у вісьмох томах, доведена до сере
дини XVII го в., над котрої продовженням Шан. Ювилят 
дальше безвпинно працює, е першою і мабуть на довгі ще 
літа остане одинокою повного компендіею історії україн
ського народу та цілої занятої ним території.

Ми зовсім не збираємося аналізувати тут головні ідеї 
історичної концепції акад. Грушевського, проведені в його 
монументальнім творі. Се виходило би поза тісні рами сеї 
статті. Впрочім сі напрямні ідеї зазначені вже в оцінках 
історіоґрафічної діяльносте М. Грушевського. оголошених 
при инших нагодах Ст. Томашівським і Вас. Герасимчуком, 
і туди відсилаємо цікавих1). Нам прийдеться обмежитися 
на сумаричне зазначення підставових наукових достоїнств 
сього великого твору.

„Історія України-Руси“ — се як вже згадано, взагалі 
перший твір, котрий дає с у ц і л ь н и й  і п о в н и й  образ 
історичної минувшини українського народу. Повний — не 
тільки в сім значінню, що обнимає цілу територію заселену 
Українцями та узгляднює всі часи, від найдавніших аж 
До (коли буде завершена) найновіших, але також з огляду 
на се, що обхоплює всі ділянки народного життя, всі про
яви його діяльности, творчости. Вона зовсім не є виключно 
політичною історією, тим менше історією княжих династій 
та гетьманів, якими бували деякі давніші і новіші спроби 
нашої домашної історіоґрафії, не є також виключно істо
рією культури по зразку Гельвальда і др. Вона рівномірно 
та рівнорядно, гармонійно змальовує обі сторони нашого 
історичного розвою, даючи попри дуже детайльний пере
гляд політичних подій неменше подрібний образ націо
нальних і релігійно-церковних відносин, розвою та взаємин 
суспільних верстов, побуту і культури, рільничого госпо
дарства, промислу, торговлі, гарного письменства, науки 
і мистецтва — і через се являється повного синтезою ці
лого дотеперішного життя українського народу.

„Історія“ Грушевського є твором наскрізь о р и ґ і -  
н а л ь н и м .  Не треба бути фаховим істориком, щоби розу
міти, що історіоґрафія якогось народу чи держави має два 
завдання до сповнення: дорогою критичної аналізи жерел 
провірити та встановити поодинокі факти, а відтак відкрити 
поплутані нитки причинових звязей, які вяжуть сі факти

*) Ст. Томашівський. Нова книжка — нові ^аси. Літерат.-Наук. 
Вістник, Львів 1905, т. XXIX, ст. 43—53. Вас. Герасимчук. Мих. Грушев- 
.ський як історіоґраф України. Записки Наук. Тов. ім. Шевченка у Львові 
т. СХХХІІІ, ст. 1—26. Стаття Томашівського відноситься більше до 
„Очерку“, але провідні думки в обох творах Грушевського одні.
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зі собою та дорогою синтези дати суцільний образ, вказати 
головні напрямні розвою. Тому французькі методольоґи ді
лять дослідників минулого на дві катеґорії: на érudits 
(вчених), котрі виконують перше завдання, та на historiens 
(істориків у вузшім значінню), котрі сповняють друге. Оче
видно аналіза мусить попереджувати синтезу. Розшукання 
і критичний розбір жерел, подрібні розвідки, що обмежу
ються на зясовання нераз друго- або й треторядних подро
биць, праці присвячені розвязці поодиноких більше замо
таних проблем, вкінці моноґрафії, що обхоплюють вже 
дещо більші области часу — все отеє в конечною підвалиною 
і підбудовою, на котрій історик-синтетик строїть свою бу
дівлю повної історії народу чи держави. Грушевський най
шов ґрунт дуже мало підготований, величезні простори 
часу і цілий ряд підставових проблем майже нерухані. Він 
мусів сам починати від розшукування та аналізи жерел, 
мусів сам ліпити цеголки· факти, з котрих мав ставити на
мічену будівлю. По французькій термінольоґії він érudit 
і historien в одній особі.

Не находячй підготовчих робіт, Грушевський майже 
всюди сам сходить на сам спід, черпав просто зі жерел. 
Тому то в його „Історії“ находимо з одного боку в и я 
с н е н н я  ч и м а л о  д о с і  т е м н и х  м і с ц ь  з нашого мину
лого, з другого в и д в и г н е н н я  ц і л о г о  р я д у  з о в с і м  
н о в и х  п р о б л е м .  Він перший в українській історичній 
літературі відкидає т. зв. норманську теорію, котра у росій
ській історіоґрафії вже була здавна поважно захитана, але 
серед польських, німецьких і инших західних істориків ще 
нині вважається доґмою. Переносячи будівництво давної 
Руси з Новгорода до Київа і признаючи його ініціятиву 
наддніпрянським Полянам, заразом відсовує початки нашої 
державносте у VII століття взад. В „Історії“ Грушевського 
стрічаємо вперве основний, здебільша на щойно ним самим 
зібранім і проаналізованім джерельнім матеріялі опертий 
образ життя та долі української шляхти, міщанства і се
лянства в XIV—XVII вв. Тут також вперве порушені не
звичайно інтересні проблеми чорноморської торговлі в XIV 
і XV вв. з наміченням ролі, яку в. ній грали північно-іта- 
лійські міста, головно Ґенуя. Обговорюючи наше культурне 
життя після втрати державної самостійности, автор не по
минув української артистичної творчости в XIV і XV вв., 
що була досі справжною terra  incognita. Справу, котра до 
появи „Історії“ може найбільше цікавила наших першоряд
них істориків, як Костомарова, Куліша, Каманіна, Явор- 
ницького, Любавського, котру старався вияснити також 
і учитель Грушевського проф. В. Антонович, а саме питання 
про ґенезу і початки розвою козаччини, Шан. Ювилят по
ставив на широких, солідних підвалинах, на багатім же-
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рельнім матеріялі і дав йому зовсім нове, тепер наукою 
загально приняте освітлення. Та се тільки так сказатиб 
угольні камені. Треба переглянути сі сотки відсилачів та 
приміток доданих до тексту компендії та десятки окремих 
екскурзів дочіплених при кінці поодиноких томів, щоби 
бодай приблизно оцінити величезну масу праці вложеної 
в сей монументальний твір.

Зі сказаного вище виходить також, що „Історія“ Гру- 
шевського е к р и т и ч н а  в повнім значінню сього слова. 
Автор не тільки ніде в своїм творі не ощаджує собі само
стійної провірки фактів зсилкою на чужий авторитет, але 
всюди ставиться критично й до самих жерел. Він не йде 
Слідом своїх попередників (прим. Костомарова), ані деяких 
співчасних собі істориків (прим. Кубалі), котрі кожне же- 
рело приймали bona fide і поквапно виловлювали кожну 
нову подробицю, але через старанний розбір та порівнання 
ріжних жерел між собою відділюб зерна правди від зви
чайних сплетень, непорозумінь та тенденційних звідомлень. 
Ся ціха автора виступав не тілько при трактованню най
давнішої доби, де йому приходиться спиратися на літо- 
писях, але особливо ярко в останнім (VIII-ім) томі „Історії“, 
де оповідає про початки Хмельниччини. Одночасно, бу
дучи критичним супроти других, автор вміє прикласти кри
тицизм і до себе самого і всюди там, де зібраний ним ф ак
тичний матеріял не дає спромоги до остаточного, безсум
нівного вирішення даної справи, зовсім не силкується за 
всяку ціну подавати дефінітивні висліди, лише отверто при
знає своє non liquet.

Дальшою прикметою „Історії“ Грушевського в обєк-  
т и в н і с т ь  посунена до крайних границь можливосте. Вона 
цілком свобідна від якої пебудь клясової чи там партійно- 
політичної ідеольоґії та тенденції. І хоча вона, як се спра
ведливо підчеркнув Др. С. ТомашівськиП, н а с к р і з ь  н а 
ц і о н а л ь н а  і саме через се має для українського рісор- 
джіменту неоцінену вартість, то сей її національний ха
рактер зовсім не виявляється пересадним звеличуванням 
української минувшини, приписуванням визначнішим ді
ячам та керманичам української суспільности в давніших 
чи в новіших часах якогось надприродного хисту та по
літичної мудрости, підшукуванням для свого народу ролі 
якого там вибранця і месії людства, чим так часто грішать 
от хочби польські історики. Ні, зовсім навпаки! Академик 
Грушевський є строгим судією минувшини рідного народу, 
супроти всіх „героїчних“ осіб ставиться критично, навіть 
скептично, ніде не замовчує ані не затушовує відємних 
прояв українського минулого. Національний характер його 
„Історії“ лежить у яркім зазначуванню при всіх підходячих 
нагодах характерних черт національної індивідуальносте
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українського народу, у відкриванню, поодиноких прояв сеї 
етнічної індивідуальности у ріжних стадіях розвою від най
давніших часів. „Історія“ не тільки раз на все ліквідує 
всякі безглузні теорії злобних невіж або маняків, що в укра
їнськім національнім рухові бачили лише польську, то 
знова австрійську, чи там німецьку інтриґу, але наглядно 
показує, що завязки національної окремішности україн
ського народу старші, чим початки державносте давної 
Руси, що вони виступають вже в часи племі^о-родової 
орґанізації. .

Дуже тяжким і невдячним трудом булоби дош$^жв1#$ 
тися в „Історії“ Грушевського прикмет ЯКОЇСЬ Otf^MObiCT^. 
ричної школи. ІПан. Ювилята не можна вважати п$м с% в-^ 
ником ані біольоґічно- ані економічно-матеріялістичног%р<Йі 
зуміння історії; навпаки, він зовсім недвозначно в и с к а з^ , 
еться проти сих односторонних натяжок. Не є він також 1‘~ 
поклонником позитивізму в концепції Лямпрехта. Припису
ючи само по собі першорядне значіння масовим проявам, 
він зовсім не нехтує та не недоцінюе ваги індивідуальних 
виступів та волевих актів. „Все більше укріплююся в пере
конанню“, — пише в переднім слові до своєї праці про 
„Початки Громадянства“, — „про рішаючу ролю в вічних 
змінах людського життя сеї неустанної конкуренції індиві
дуалістичних і колективістичних тенденцій і періодичного 
чергування переваги то одних то других“. Головним зав
данням, котре старається виконати, є для нього відтворення 
минулого по змозі докладно і по змозі вірно, справдження — 
по словам безсмертного Ranke — „wie es eigentlich ge
wesen ?“

Довго, може надто довго український народ ждав на 
списання своєї історії. Та за се дожидання, за сю прово
локу доля винагородила його щедро. Завдяки Грушев- 
ському Українці мають, а зглядно незабаром матимуть 
(коли буде завершена) компендіго своєї історії, яка вповні 
вдоволяє найстрогішим вимогам модерної науки, яка в ці
лім значінню сього слова стоїть на висоті свого завдання. 
„Історія Грушевського, се твір, подібного котрому ще довго 
не зможе виставити не то що колена країна, але навіть 
країна зі старшого славянською культурою“. Сі слова сказав 
не який то засліплений ентузіяст Українець, але учений 
чужинець, Поляк, берлінський . проф. Врікнер, відомий зі 
своїх їдких, безпощадних критик. Вагу сього твору для 
українознавства можнаби прирівняти до значіння, яке 
„Римська Історія“ Момзена має для пізнання життя ста- 
ринних Римлян, або „Das Antlitz der Erde“ Suessa для ґе- 
ольоґії. Се клясична будова, заснована на ґранітових під
валинах. Се альфа української історичної науки. Не кажемо 
„й омеґа“, бо омеґи в науці ніколи не буває. Пізніші по

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


коління істориків принесуть безперечно ще неодно допов
нення, загладять новими дослідами і новим матеріялом 
деякі прогалини та тріщини, вишліфують поодинокі де- 
тайлі, але головний скелет будови остане m onum entum  
aere perennius.

Українська суспільність в мить відчула величезну вар
тість дарунку, який їй підніс Грушевський і приняла його 
„Історію“ зі захопленням. Доказом небувалий, а в кожному 
разі небуденний серед строго наукових (тай ще таких обе- 
мистих і через се дорогих) творах книгарський успіх. На 
галицькій Україні находимо „Історію“ Грушевського в бі
бліотеці майже кожної свідомої української родини. Вже 
по шести літах (в 1904 р.) автор мусів приступити до дру
гого видання 4-ох перших томів, а в 1913 р. появилося 
трете видання першого тому. Сей перший том вийшов ще 
окремо в німецькім перекладі, а тепер — як зачуваємо — 
чеські учені задумують зладити переклад цілого твору на 
чеську мову.

Історичною концепцією Грушевського зацікавилося й 
поступове російське громадянство і російська „Вища Ш кола 
Суспільних Наук“ в Парижі запросила автора в 1903 р. про
читати їй серію лекцій з української історії. Грушевський 
приняв запрошення і свої виклади оголосив відтак друком 
п. заг. „Очеркь исторіи украинскаго народа“ (1904 р.), да
ючи на 380 сторінках короткий систематичний курс укра
їнської історії від початків ая« по найновіші часи. Ся 
книжка була для ширшої російської інтеліґенції та для 
змосковщених землячків правдивим откровеніем, відкри
вала їм очі на українську націю та на її минуле. Книжку 
швидко розхоплено і вже два роки пізніше Грушевський 
видав друге, майже вдвоє розширене, видання, а 1911 р. 
трете. Для ширших кругів української інтеліґенції та для 
заспокоєння потреб українського шкільництва зладив Шан. 
Ювилят підручник: „Ілюстрована Історія України“, що вий
шов у Київі 1912 р. і діждався досі також трьох видань 
(останнє у Київі 1921 р.). Вкінці для дітей, читалень та 
менше грамотних кругів написав коротеньку популярну 
книжечку „Про старі часи на Україні“ (досі чотирі видання).

Ш ановний Ювилят дав українській науковій літературі 
також перший оригінальний підручник всесвітної історії. 
В сам розгар світової війни, в рр. 1916—18, появилася 
в Київі його „Всесвітня Історія в короткім огляді“ в шести 
частинах. Сей підручник вже своїм укладом різько відрі- 
жняється від загально вживаних шкільних підручників, бо 
автор не обмежується на огляд минулого т. зв. західного 
культурного світа (Европи і передно-азійських земель), але 
змальовує культурно-історичний розвій також і таких еґзо- 
тичних країв як Китай, Індокитай, Корея, Японія, середно-
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азійські та африканські землі, старі культури Америки 
(Ацтеків, Інків, Майясів), значить дає всесвітну історію 
в повному значінню сього слова. Хоча дві перші части 
„Всесвітної Історії“ вийшли опісля (1917—18) другим ви
данням, сей підручник став вже бібліоґрафічною рідкістю.

Вже у своїй великій компендії української історії Гру- 
шевський присвятив багато місця оглядові української 
письменницької творчости, вважаючи її першорядним фа
ктором культурного розвою народу. В першім томі „Історії“ 
находимо просторий розділ про стару київську літопись, 
в третім томі огляд літератури княжої доби, в шестім образ 
письменства в XIV —XVI вв., в семім та осьмім томах 
більші уступи присвячені інтелектуальному рухові і пись
менству XVII в. Припинивши з вибухом війни на деякий 
час дальшу роботу над продовжуванням „Історії“, Шан. 
Ювилят задумав зладити окрему компендію історії україн
ської літератури. „Написання сеїкниги — каже автор у пе
реднім слові до першого тому своєї „Історії Української 
Літератури“ — було моєю давньою мрією. Від початку, 
„коли я  тільки став інтересуватись наукою, історія і літе
р а т у р а  — людське життя і його відбиття в словесній твор- 
„чости — однаково зробились предметом моїх інтересів. 
„І коли головну масу часу і праці мені потім довелось від- 
„давати роботі над історичним матеріялом: архівальним 
„студіям, видавничій праці, обробленню курса історії Укра- 
„їни і т. д. — то література українська і чужосторонська 
„не переставали бути предметом моїх зайнять весь сей час. 
„Я ні на хвилю не переставав слідити за її новинами, по
ступ ам и  в її обробленню, багато віддавав часу реферо- 
„ванню, критиці, бібліографії української і світової літера
т у р и  та добирав головніший матеріял до своєї підручної 
„бібліотеки“. Сидячи в вязниці, зимою 1914/15 р., приго
товив плян цілого курсу та опісля, на засланню, став ла
дити підготовчі роботи. Се йшло пиняво, бо в місцях свого 
перебування, в Симбірську, Казаню, а відтак в Москві, не 
мав під рукою потрібного апарату. Але й се, що за сі роки 
призбирав та приладив, згоріло враз з цілою його камени- 
цею та бібліотекою при памятнім обстрілі Київа большеви
ками в 1918 р. Людина з менше залізною енерґією махнула 
би рукою, кажучи: не судилось! Але катастрофа лиш е 
зміцнила завзяття нашого ученого і хоча умови для вико
нання задуманого діла на емії'рації були ще більше не
сприятливі чим на засланню, бо в заграничних бібліотеках 
брак часто й найбільш основних публікацій з обсягу укра
їнознавства, вже в 1923 р. появилися відразу три перші 
томи „Історії Української Літератури“. Вони були сензацією 
не тільки для ширшої громади, але й для тіснішого гурта 
спеціялістів. Не тільки з огляду на нову, оригінальну схему,
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бо автор розглядає рівнорядпо та рівнобіжно розвій сло
весного мистецтва і письменства та в звязку зі сим від
совує початки української літератури з ХІ-го в., котрим її 
досі звичайно починали, далеко взад, у глибоку старовину 
родово-племінних часів. Щ е більше через зовсім новий ме
тод, через се, що Грушевський перший у нас зовсім сві
домо, доцільно і на широку скалю, послугуючися фолькльо- 
ром та етнольоґіею, як важними жерелами історії літера
тури, вводить до неї компаративний, соціольоґічний спосіб 
дослідів. При сім авторові, як се він сам зазначуе у пе
реднім слові, не так дуже ходило о се, щоби в своїм під
ручнику дати збір певно усталених фактів та докладно 
сформулованих виводів, бо се — зокрема коли ходить
0 найстаршу добу — ще передвчасне, але головно о се, 
щоби звернути увагу читачів та дослідників на важніші 
проблеми, щоби подати товчок до дальших потрібних до
слідів та студій. І саме з огляду на се особливо 1-ий том 
„Іст. Укр. Л іт.“ е просто невичерпаною копальнею, що дає 
цілу масу преінтересних тем до спеціяльних розвідок для 
цілої ґенерації грядучих істориків літератури. От взятиб 
майже нерухане у нас поле порівнання української словес
ности з фолькльором культурно відсталих народів; або 
ледво в кількох спробах почате розроблення цілорічного 
сільсько-господарського календаря зі всіма його циклями 
з обрядово-поетичного становищ а; або складне і вимагаюче 
дуже тонкої аналізи питання про оригінальні та запозичені 
елементи в нашій давній словесности, так обрядовій як
1 казковій, у сій останній особливо через се, що теорія Бен- 
фея, котра зводила всі європейські казкові теми до індій
ських первовзорів, вже погребана та завдяки працям Бедіе 
(<І. Весііег) тепер загально признають поліґенізм казкових 
мотивів.

Щоби не роздувати надмірно обему сього нарису, про 
дальш і томи „Істор. Укр. Літератури“ згадаємо лише сума- 
рично. В другім томі автор переходить до обговорення на
шого найстаршого письменства аж по „Слово о полку Іго
ревім“ включно, присвячуючи сьому визначному памятни
ков! майже третину цілої книжки. Обговорюючи питання 
про форму „Слова“, котре стільки мізґу насушило ріжним 
спеціялістам, Грушевський схиляється до думки, що по
дібно як французька сапііеііаЬІе, ірляндські епічні записи, 
стара Едда і др. „Слово“ складається з чергованих про
зових та віршових частин. Дуже основно також аналізує 
питання оригинальности „Слова“ та його відносини до 
книжної і устної словесности та ранішої дружинної твор- 
чости (Девгенієво діяніе). Третій том присвячений літопи- 
сям, де автор (подібно як проф. Брікнер) ставиться зде- 
•більша неґативно до складного комплексу гіпотез акад.
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Ш ахматова і широко викладає свої авторитетні особисті 
погляди, до яких дійшов як фаховий історик та знаток лі
тератури в одній особі, а крім сього ще як довголітний 
дослідник саме сеї справи. На жаль в тісних рамцях статті 
неможливо не то обговорити, але хочбі: зреферувати по
рушені тут питання.

Після дволітної перерви появився IV-ий том „Іст. Укр. 
Л ітератури“ вже як видання Всеукраїнської Академії Наук 
у  Київі 1925 р. Він присвячений знова устній традиції, 
а саме пізних княжих і переходових (X III—XVII) віків; 
значить сей том являється немов прямим продовженням 
першого тому і займається головно билинами та лєґендар- 
ною творчістю. Якеж діло мав історія української літера
тури до билин, котрі — як загально принято — зарахову
ються до російської літератури ? Так бодай поставили справу 
Максимович, Бодянський, Костомарів, а за ними всі инші 
дослідники нашої словесности. Вони ствердили, що хоч 
епічна традиція, з котрої билини виросли, зародилася на 
Україні, але нові інтереси і переживання народної боротьби 
з польсько-шляхецьким панованням, виперли її відсіля 
і вона заховалася лишень на північно-східній Руси. Істо
рики української літератури вдоволялися звичайно лише 
сим, що російським билинам протиставляли наші козацькі 
думи. Таким чином попри прогалину в книжній літературній 
традиції, що припадав на XIV—XVI вв. доводилося конста
тувати одночасну дуже прикру порожнечу також і в области 
устної словесности. Грушевський глядить на справу инакше. 
Він ставить питання: яке місце в розвою української устної 
творчости займала ся давна епічна традиція, котра опісля 
перейшла до скарбниці російської літератури; що з неї 
можна і треба взяти до доповнення образу української сло
весности ; що в билинах заховалося з колишної української 
традиції, а що наросло вже опісля на російськім ґрунті ? 
На всі отсі питання старається дати відповіли на підставі 
тонкої аналізи билин і будує міст над пропастю, що досі 
відділювала „Слово о полку Ігоревім“ від козацьких дум. 
Попри се підшукує звязки, які вели від героїчної до релі- 
ґійно-лєґендарної епіки.

Перед кількома тижнями появився вже перший випуск 
пятого тому (Київ 1926), де автор, вертаючи знова до книжної 
літератури, обговорює культурні та літературні течії і по- 
сторонні (особливо болгарські) впливи, які нуртували на 
Україні в XV і XVI вв. Кінчить змальованням першого 
відродження в 1580—1610 рр.

Перебуваючи на еміґрації Ш ановний ІОвилят інтен- 
зивніше захопився студіями над ґенезою та розвоєм гро
мадянства, котрих-то справ приходилося йому доторкати 
вже при писанню 1-го тому своєї „Історії“. Він зорґанізувад
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український соціольоґічний інститут і з рамени сьогож ін
ституту читав зимою 1920/21 р. систематичний курс ґене- 
тичної соціольогїї. Сі свої виклади в дещо переробленім 
і доповненім виді видав друком під заг. „Початки грома
дянства“ Прага—Відень 1921 р. Поява сього підручника 
була для нашої читаючої публики тим вартнішою неспо
діванкою, що в українській науковій літературі досі не було 
нічого подібного, а одинокий переложений на, українську 
мову німецький підручник Фр. Е н ґел ьса : „Початок родини, 
приватної власности і держави“ (вид. в Літерат.-наук. бі
бліотеці ч. 275, Львів 1899) через свою однобокість та доґ- 
матичність причинювався до поширювання невірних, нау
кою давно вже опрокинених понять. Грушевський зовсім 
не збирається розвивати якусь свою окрему систему. По
давши спершу перегляд дотеперішного розвою сеї по своїй 
сути найбільше інтернаціональної зпоміж всіх історичних 
наук від Сен-Сімона і Конта через Спенсера й Маркса до 
Вундта, автор опісля збирав се, що вже висвітлено дотепе- 
рішними дослідами над початками і розвоем суспільносте, 
звертав увагу на се, що остав ще спірним, неясним, і вка
зує, в якім напрямі слід дошукуватися розвязок сих пи
тань. І саме се робить його книгу дуже інтересною та на
вчаючою для читача, розбуджує зацікавлення до самого 
предмету, заохочує до самостійних дослідів у сій сфері. 
Багатий матеріял та досвід, зібрані з власних історичних 
студій і величезна очитаність дають авторові спромогу по
давати дуже влучні і цінні вказівки для майбутних дослід
ників· спеціялістів. В останному розділі подає перегляд пер
ших спроб соціольоґічних дослідів в українознавстві (Мик. 
Зібера, Сумцова, Чернишова, Вовка, В. Охримовича) і свої 
власні вияснення українських переживань і через се сей 
підручник стає рідним не тільки по мові.

Історія України-Руси, „Очерк“, Ілюстрована Історія, 
Всесвітна Історія, Історія Української Літератури і Початки 
Громадянства — се кити наукової історіоґрафічної твор- 
чости Грушевського. Але поруч сих китів написав Шан. 
Ювилят ще цілий ряд обемистих, більше спеціяльних мо- 
ноґрафій, як от: „Очеркъ исторіи Кіевской земли“ (Київ 
1891, 520 ст.), „Барское староство“ (Київ 1894, 310 ст.), ви
дав цілу серію люстрацій королівщин в „Ж ерелах до Історії 
України-Руси“ зі вступними розвідками на основі тогож 
матеріялу і т. и. Кожна зі сих публікацій сама про себе 
моглаби бути підставою наукової слави для ученого зви
чайної міри. А вже про менші обємом, хоч нераз підста- 
вові змістом розвідки, замітки, причинки й не згадувати, 
бо їм число лєґіон. Для „Наукового Збірника“, виданого 
з нагоди 10-літної наукової роботи Грушевського в Гали
чині, відомий бібліоґраф Іван Вм. Левицький зладив реєстр
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всіх праць Шан. ІОвилята по 1904-ий рік; сей реєстр зай
мав 50 сторін вел. 8° і виказує 593 ч и сел ! А скільки нових 
прибуло відтак за дальших 22 р о ки ! Беручи на увагу 
хочби саму тільки скількість, можна без пересади сказати, 
що зі всіх історичних робіт, які в останних десятиліттях 
появилися на українській мові, добра половина походить 
зпід пера лише одного ученого, акад. Михайла Грушев- 
ського.

Ш. Іванейпо.

Вартість науки.
Обявив се ангел Божий 
Наперед пастирям,
А відтак звіздарям.

Коляда.

Є образ французького маляра, що показує королівську 
сімю на вигнанню. Замість блискучого паркету королівських 
палат — зелений моріжок навколо. На низенькім ослончику, 
гордо неначе на престолі, сидить бувший король у перуці, 
в світлім одягу, і задумався. Йому певно сняться колишні 
пишні хороми з дзеркальними стінами і льокаї в ліберіях. 
Він здається й не помічає, як недалеко королева пере ко
ролівське шмаття й розвішує його на шнурках, простягну
тих поміж деревами. Королеві мабуть мариться, що се ві
тер грається прапорами, якими його вірнопіддані розмаїли 
столицю йому на славу. А був час колись...

Був час колись, недавно, як  молода прінцеса блиса- 
вета може й неодному князеві спізнилась з відповіддю, бо 
їй була миліша переписка з самотним ученим Рене Декар
том, і любіший був їй його подарок — медитація „Les passions 
de l ’âm e“ від дорогоцінних скарбів, від пахущих квіток, 
якими обдаровують лицарі своїх любих. Був час, що коро
лева  Христина з Ш веції після довшої переписки з тимже 
Декартом забажала стати його ученицею й запросила на 
свій двір на далекій півночі. Колись курфірст Карл Лю
довик з Пфальцу манив самотного шліфера з Гаґи в свою 
столицю, обіцюючи повну волю думки й слова, але Спіноза 
не бажав міняти соняшно-чистого блеску своєї любови, свого 
amor Dei intellectualis за блеск ліхтарів княжих покоїв; 
свойого зоглядання світу sub quadam aeterni specie за л а 
ску княжих очей. Колись наймоднішою розмовою блиску
чих світлиць були вчені суперечки про вроджені ідеї по
між сторонниками Декарта й Льокка, астрономічні проблеми 
в елеґантнім викладі Фонтенеля, Вольтера. Колись прохід 
по парку, кілька листочків — і старші гофрати й кучеряві
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головки придворних дам задумувались над і нині для нас 
важною проблемою індивідуалізму під впливом слів Ляйб- 
ніца, вчителя й приятеля королевої Софії Шарльотти. Двір 
Фридриха Великого був повен представниками науки. 
А пізніше слова Геґеля — хіба не приймались як обя- 
влення ?

Був час, та щож воно сталося, що колишня прінцеса- 
наука тепер опинилась на вигнанню, що її місце в загаль
нім зацікавленню зайняла аж надто демократична публика 
героїв копаного мяча або кінових з ір ! Прийшло до великої 
переоцінки цінностей. А все таки за останнього пів сто
ліття наука зробила нечувані поступи, та се перш за все 
завдяки технічним користям, які пливли з неї. І тому щ е 
дивніше мусить виглядати велике зменшення загального 
зацікавлення наукою на тлі її досягнень, про які марили 
колись хіба найсміливіші утопісти, як Ф. Бекон з Веруляму, 
або недавно Ж . Верн. Світ радо приймає кожний черговий 
винахід, платить за нього великі гроші, але атмосфера яко
гось інтимного зацікавлення стежками, по котрих йдучи 
доходить наука до світлих результатів, належить вже до 
історії. Сьогодня для загалу цікавіші подробиці карієри 
Рудольфо Валентіно, або чергового скандалю Лії де Путті.

Наша наука покищо не може показати й тої еконо
мічної користи для життя, і у нас ота переоцінка цінно
стей проведена може радикальніше, ніж деинде. Але як 
більшість рухів нашої духовости, так і сей, відбувся десь 
у підсвідомій царині. Ми ще й досі ясно не уявляємо собі 
тої переміни. Ми ще офіціяльно вітаємо' науку низьким по
клоном, ми ще й досі стараємось впоїти в дітей пошану до 
неї, якої в нас самих немае; в нас ще й досі служба чи
стій науці вважається чимсь вищим за службу ж иттю ; 
клясична ґімназія, остаток тих блаженних часів загального 
зацікавлення наукою, у нас ще є мрією батьків для своїх 
дітей і вони хіба вже тих, що ніяк не мають сили второ
пати всеї мудрости грецької граматики, рішаються віддати 
в практичні школи. Ми радіємо розростові наших наукових 
установ, як великому національному здобуткові. Все се на- 
зверх, але зоставшись самі з собою, ми забуваємо про саме 
істнування нашої наукової праці, ми звичайно ні хвилинки 
життя не віддаємо простій цікавости, що там робиться за 
тими з пошаною згадуваними мурами Наукового Т-ва 
у Львові, або Академії Наук у Київі. — Я тебе можу по
важати, хочеш — можу навіть любити, тільки будьмо, мила, 
здалека! — І се наше відношення до науки.

Та й самі представники нашої науки здивовано зу
стріли переміну в настроях загалу; ясно, що вони поясня
ють її не своєю виною, але виною того загалу, упадком 
глибших духових інтересів, спростаченням смаку і т. и.
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Знак, що й вони не усвідомили собі ще суті такої пере
міни — і як отой король-вигнанець, стративши живий звя- 
зок з сучасним поколінням, поринули зовсім у минулому. 
А коли вітер иноді й у нас живіше задзвонить у осіннє 
листя дерева пізнання, і воно навколо — ген розсипле свої 
жовті й багряні платочки, як Київська Академія свої ко
місії, тоді тим представникам сниться весняне здобування, 
розцвіт науки — Блаженний сон!

Як далі — так і тут — виринає завдання усвідомити 
собі те, що сталось у нашій духовости. Вивести під- чи 
півсвідомі критерії вартости науки на денне світло. Оче
видно європейська думка випередила нас далеко, і тому 
наш шлях мусить йти через неї.

На початку була невинність, і аж згодом повстало пи
тання про добро й зло. Спочатку було самозрозумілою 
річчу, що наука — се велика цінність, і що життя віддати 
їй — се доказ особливого шляхетства. Широкий світ вже 
вийшов із стану тої райської непорочности й проблема цін
ності! взагалі, зокремаж цінності! науки, стоїть, можна ска
зати, в центрі фільософічних проблем. Все мислення остан
нього великого фільософа Фр. Ніцше кружляє навколо н е ї ; 
е фільософічний напрямок, т. зв. Баденська школа, що 
вбачає в сім питанню єдину тему фільософії; праґматизм — 
се також своєрідний підхід до нашої проблеми. — А наші 
душі і тут дивно роздвоєні. Ми півсвідомо вже здавна зне
вірились у вартість багатьох колишніх ідеалів (хіба ореол 
невинности не поблід у нашім життю?), але все таки ж и
вемо як бувало (не коштуючи забороненого яблука!). І йдемо 
слідами батьків не з переконання, а так безвладно; в пи
танню про вартість науки передовсім. А всеж революція 
поставила була се питання руба, хоч дуже однобоко, та 
потім з ріжних причин зняла його з денного порядку. 
Требаж підняти його знову!

Правда науки, красота мистецтва, мораль життя — се 
цінности. Але що се значить? Вище згадувана Баденська 
школа відповідає так: 6  якась абсолютна міра, абсолютний 
критерій вартости, для всіх один, незалежний від індиві
дуального осуду, в  якийсь абсолютний ідеал правди, кра
соти, добра — і всі наші оцінки повинні бути міренням 
творів науки, мистецтва, наших учинків, мірою тих ідеалів, 
а не мірою користи, чи щастя... які дають нам ті твори. Та 
се властиво не є відповідь. Її остаточний сенс такий са
мий, як приміром в такім випадку: Питає цікавий синок 
батька: чому — тату — я повинен бути чемний? На се 
батько глибокодумно відповівби: На те, щоб наблизитись 
до ідеалу чемности. — Не знати, чи синок приголомшений 
високим стилем вдоволивсяб поясненням, але вясе лодвійно
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дивно, коли на деякі сумніви синка й дальші допити батько 
з гнівом відповідає: Хто не признає такої абсолютної міри, 
той має „фільософію зблязованої людини, що вже в ніщо 
не вірить“1). — Типічна поведінка старшої людини, що 
вже не може йти з новим духом і всякі прояви його пят- 
нуе, як упадок. Типічне думання епіґонів: теорія абсолют
ної вартості! має осередок у новокантіянстві.

Ще дивовижніше виглядатиме вище наведена відпо
відь, коли пригадаємо собі, що се властиво є наука згідно 
з модерною теорією пізнання2). Орієнтаційна мапа дійсно
сте, сітка сплетена з абстрактних понять-фікцій та осудів, 
накинута на живу дійсність. По тій мапі, по тій сітці до
ходимо до зявищ, яких хочемо. Хіба трудно повірити, щоб 
виводження детайлів тої мапи, плетення тої наукової сітки 
було якоюсь абсолютною цінністю самою в собі, ц і л л ю  
ж и т т я ,  а не — хай одним з найважніших — з а с о б о м  
д о  ж и т т я .

Зрештою, де шукати сих абсолютних критеріїв правди, 
добра, красоти? — Аджеж не виписані вони десь угорі 
зоряними літерами на синьому небі; не дані вони на камя- 
них скрижалях на Синаю! В історіїж людського духа ні
чого подібного не знаходимо. Навпаки, там усі критерії мі
няються і те, що для одної епохи є гарне, добре, правдиве, 
те для слідуючої буває противне. Ми привикли навіть ди
витись на сю пливкість, мінливість радісним зором, як на 
ріст, як на поступ. Що є малпа для людини? Лиш глум 
і сором. Тим самим повинна стати людина (очевидно з усіма 
своїми критеріями й ідеалами) для надлюдини. Се тільки 
Ніцшівський образ підсвідомих думок століття.

Але вернім до нашої хати. Хіба ота теорія абсолютної 
вартости науки не є фільософією наших представників на
уки? Яке инакше виправдання моглиб вони дати тій ве
ликій масі праці, яку вкладається пр. на численні фільо- 
льоґічно-історичні причинки, додатки, археольоґічні мате- 
ріяли і т. д, і т. д. ? А коли приглянутись публікаціям на
ших наукових установ, коли уявити собі ясніше зміст слова 
„українська наука“, — то саме вони займають там пере
важне місце. Щоб сьогодня якісь причинки пр. до історії 
„ ъ “, „ь“ в XIII ст. мали якесь національне значіння, хіба 
трудно сказати. Наука для науки!

Революція підкреслила однобоко другий цілком про
тилежний критерій вартости науки. Мірою малаб бути т е х 
н і ч н а  к о р и с н і с т ь .  6  щось зовсім здорове в сім кри

*) Віндольбанд В .: Критична й Генетична метода. Прел. III в. 
1907, 336.

2) Докладніше про се див. жовтнева кн. Л. Н. В. » ц. р.
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терію, щось соковите, життєрадісне в порівнянню з анеміею 
науки для науки. І життя в культурнім світі щораз дужче 
підкреслювало вагу сього моменту. Коли кинути оком на 
величаві науково-дослідні інститути, присвячені експери
ментальному природознавству, й перевести його на часто 
злиденно тісні приміщення ріжних фільольоґічно-археольо- 
ґічних семінарів на Заході, то зразу зрозуміємо, якою мі
рою розцінювано тут вагу ріжних галузів науки. — Реформа 
вищого шкільництва по той бік Збруча проведена на основі 
того однобокого технічного критерія. U niversitas litterarum  
зникла, є тільки окремі технічні інститути з завданням під
готовки техніків економічного життя, медицини, учителю
вання і т. д. — В пору воєнного комунізму говорилось‘там 
значно радикальніше про чистку наукової праці, згадува
лось пр. про цілковиту непотрібність античної фільольоґії 
з усіми наслідками такої оцінки: що непотрібне, те за борт. 
Але як в инших ділянках, так і тут скінчилось гнилим 
компромісом, — і дитиною його є часто вихвалюване життя- 
буття Київської Академії. Комуністична влада зовсім не 
зреклася свого однобокого технічного критерія вартости на
уки, але всетаки знайшла корисним для себе деяку під 
тримку всіх тих комісій, що працюють над причинками, 
матеріялами і т. и., забуваючи про палату, задля якої зби
раються ті матеріяли. Користь та подвійна: по перше тех
нічна, поскільки ті комісії виробляють українську терміно- 
льоґію, складають українські словники, потрібні для офі- 
ціяльної українізації; по друге заспокоюють верхи україн
ської інтелігенції, добиваючись і від них компромісової по
ведінки, якої ще найневиннішим результатом є перевага 
ф о р м а л ь н и х  інтересів в українській науці. Дійсно укра
їнські своїм складом комісії займаються перш за все мо
вою, давньою, новою; підготовленням видань і т. п. І хоч 
все се безумовно потрібна робота, то всетаки поставлення 
її в осередку завдань, поза якими нічого майже не видно, 
є величезною аномалією. Усовуючись від проблем боротьби, 
що пливуть з життя, наука заперта в мурах створює собі 
імітацію життя-боротьби незрозумілими просто для сучасного 
Українця суперечками про чистість мови, галичанізми і т. п. 
Не молодечий запальний розгін після довгої неволі, але 
якесь старече безсилля, бажання спокою — се вражіння 
від атмосфери в наших наукових установах по цей і по 
той бік кордону. Хиба дивуватись байдужности загалу?

Ніде не може вдержатись самовладно технічна міра 
вартости: вона дуже однобока. Ж иття — се не тільки тех
ніка. Для його треба значно ширшого критерія вартости, 
деб технічна міра корисносте була тільки одним прикла
дом. Той ширший критерій здавна знаний. Знали його ста-
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ринні Греки, підкреслювали його перш за все англійські 
мислителі, почав здобувати він собі признання і в инших 
краях. В а р т і с т ь  м а є  д л я  н а с  те,  що  д а в  н а м  в д о 
в о л е н н я ,  р о с к і ш ,  щ а с т я .  Тому ясно, що кожний тех
нічний поступ має вартість, але не все наше вдоволення 
йде тільки від нього. Відношення приятеля до приятеля 
мають також вартість, а щастя, що пливе з усміху любих 
очей буває більше за роскіш і вигоду від винаходу аеро- 
пляну.

Та тут здіймається ціла буря. Спирати всі цінности на 
ірраціональнім моменті почування — сеж значить зводити 
недосяжних богів з вічного неба на землю з її перемінами ! 
Міряти цінність вдоволенням, насолодою — се ота фільо- 
софія зблязованих лю дей! — кажуть противники. Щодо 
першого закиду, то се застарілий родовий аристократичний 
забобон, неначе все, що родиться не дуже високо, тим са
мим є низьке. Ми навпаки привикаємо думати, що саме 
найвищі осягнення людства родяться з ірраціональної 
сфери. Щ ож до другого закиду, то він є слушний, але не 
завжди. Радість і щастя рідко даються тому, хто весь час 
думає про них. Навпаки, найчастіше вони ,— як і любов,— 
попадаються людям, що зовсім не мають заміру віддавати 
всього свого життя їм у службу. Шукати цінностей — не 
значить з розмислом шукати тільки насолоди, щастя. Се 
справді булаб зблязованість. Але не сього хоче останній 
критерій. Форд хоче дешевого аеропляну нового типу, ко
трим підбивби світові ринки, як своїм дешевим автом. Він 
хоче сього нового здобутку, щоб заспокоїти надвишку своєї 
орґанізаційної енергії. Ясно, що успіх дає йому насолоду; 
якби її не було, він сказавби, що вся справа не мала для 
нього вартости. Але не про ту насолоду думає він на про
тязі своїх щоденних 16-ти годин праці, а про аероплян. — 
Ш етові сниться драма; вперто, невмолимо зявляються йому 
її персонажі, і він — як казав Франко, перед плодом вла
сної уяви стоїть немов перед божеством яким. Він мусить 
творити. Ясно, що сама творчість, потім успіх — будуть 
найбільшою його радістю, але не її шукав він творячи, 
а ясних образів, в які виливби свою тугу. — Перемога й 
слава були щастям Наполеона, але колиб він про нього 
перш за все думав, ніколи не клавби так легко на одну 
карту всього, що осягнув. — Думати вічно тільки про щ а
стя, насолоду — се зблязований декаданс; щастя звичайно 
буває несподіваним гостем. А казати, що цінности життя 
е чимсь, що зовсім не має звязку з ірраціональною сферою 
почувань, вдоволення й болю, як сього хотіла теорія абсо
лютних цінностей, се нічим неоправданий аскетизм. Проти 
обидвох виступив з усім патосом своєї ненависти найбіль
ший теоретик цінностей Фридрих Ніцше, сей апостол не
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досяжних ідеалів у супереч проповідникам зеленої паші 
щастя й насолоди: людина се тільки стріла у безвість! — 
і сей одночасно противник всякого аскетизму, що хотівби 
все вартісне бачити по той бік людських пристрастей. Ви
сокий ідеал е мірою цінности, але сей ідеал родиться з бо
жевільної туги, пориву, пристрасти, і тому хоч частинне 
вдоволення її е одночасно цінністю і щастям.

Два шляхи ведуть звідси до нашого основного пи
тання про вартість науки. П е р ш и й  приблизно такий: 
Всяка робота спочатку йде нескладно, з деякою мукою. Та 
згодом людина доходить до такої вправи й легкости, що 
та сама робота стає приємністю. Навчитись ходити — для 
дитини зразу мука, потім бігати найлюбіша її забава. При
кладів можна навести безліч. Така спочатку немила робота 
є тільки засобом задля якоїсь м ети: инакше ніхто не брав- 
сяб за неї, потім стає вона вже метою. Се часте зявище 
переміни неприємного засобу в приємну мету, назвав В. 
Вундт гетероґоніею мети, і ним пробують пояснити пов
стання всякого мистецтва. Ходьба — зразу біольоґічно по
трібна, перетворюється згодом у забаву, стає пристрастю 
в спорті, танку; розмова — переходить у спів, поезію; зір, 
слух зразу тільки засоби в службі для збереження життя, 
стають самоціллю в малярстві, музиці. Так само збереження 
в памяти перших досвідів, перших пізнань, пр. де й коли 
можна роздобути поживу, де залюбки держаться хижі звірі, 
як добути огонь і т. п. — є біольоґічною конечністю. Через 
довговікову вправу виробляється пристрасть пізнання — 
і людина збирає досвіди, пізнання без огляду на їх біо- 
льоґічну корисність, плете наукову сітку понять щораз 
тіснішими очками, тільки задля заспокоєння тої пристрасти, 
виробленої на протязі розвитку довгих поколінь людства 
й індивідуально.

Се безумовно психольоґічно найвірніше оправдання 
науки для науки. Воно показує інтимні душевні мотиви 
самотних дослідників, для яких їх учені кабінети е їх сві
том і раєм. Воно також відслонює мотиви принаймні най
кращих представників і нашої науки, що покинуті життям 
далі вперто хиляться над памятками, відгребуючи їх зпід 
пороху століть. — В протилежність новокантіянству часто 
заспокоюється на сім останнім критерію вартості! науки — 
позитивізм.

Але треба короткої застанови, щоб побачити, що й сього 
мало. От приклад: кожний муз, ка памятає, як немило було 
йому колись грати ґами, вправи і т. п. Але кожний досвід- 
чив на собі, яка приємність є зрештою зовсім вільно, без 
зусилля вигравати всякі пасажі, етюди. Се тільки новий 
зразок того психольоґічного правила, гегероґонії мети. Але 
щоб ви сказали, колиб пр. Любка Колесса забавляла вас
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протягом цілого концерту одними ґамами? Для неї можеб 
було й се приємно, але для вас? Ви хочете сонати Бето- 
вена, прелюдії Шопена, чогось, у чому символізоване якесь 
типічне переживання, якеб передалось і вашій душі. — Те 
саме торкається й науки. Колиб мірою її вартости було за
спокоєння пристрасти пізнання у дослідника, тоді де булаб 
ріжниця вартости між працею пр. над проблемою, яким 
оливцем писав Шевченко своїх „Гайдамаків“, і між студією 
про причини упадку української державности? бсть же вчені 
маняки, що над якимсь одним написом на стінах підземелля 
тратять усе життя, або що десятки літ присвячують кляси- 
фікації запахів і т. п. А всеж ми зразу вичуваемо велику 
ріжницю вартости; ми й тут як у прикладі з музикою ви
магаємо ще якогось т и п і ч н о г о  з н а ч і н н я ,  в а г и  даної 
проблеми для загалу. Сей момент ваги поминутий в останній 
теорії чистої науки, і то невипадково. Те саме робиться в по
слідовних естетиках „чистого“ мистецтва. Пр. у Канта чиста 
красота не сміє мати значіння і такому ідеалові відповідають 
арабески, орнаменти, цвітки і т. п. Хіба не нагадують вони 
наших наукових причинків, додатків, матеріялів, зпоза яких 
не видно нічого більше? — Визнавати нринціп науки для 
науки в останнім розумінню й одночасно вимагати від за 
галу зацікавлення наукою — може трохи нельоґічно. Се 
так, якби хтось, що робить прогульку задля приемности, 
захотів для себе загального признання. Тому у нас лучиться 
підсвідомо той інтимний мотив наукової праці, ту солодку 
привичку1) — з вірою в абсолютну, для всіх обовязкову вар
тість науки. Обеднання двох, саме непригожих, як ми ба
чили, критеріїв!

Та, як ми згадували, є ще д р у г и й  ш л я х ,  що веде 
від поняття цінности, як речі, яка дає вдоволення, — до 
вартости науки. Він не вбрався ще в такі систематичні форми,' 
як попередні, але найбільш життєві напрямки сучасного 
мислення повні натяків на нього, а то й ясних підкреслень 
його. Перш за все праґматизм в усіх його відтінках від 
У. Джемса до Ф. Ніцше. В так зв. позитивістичнім періоді 
мислення, в центрі думок сього останнього стоїть проблема 
„радісної науки“, що звільняє людину від страху й пере
судів, що робить із неї „вільного духа“. Метою науки є не 
пізнання окремих фактів, не абстракт: освіта, але освічений 
дух, вільний, сміливий, соняшно-ясний. Ж и в а  н а у к а  д л я  
ж и в о ї  л ю д и н и !  Сей мотив відомий давнім мудрецям, для 
яких фільософія була не тільки теорією серед чотирьох стін, 
але й радісною практикою на життєвих базарах, — черво
ною ниткою проходить між думками Ніцше. Наука для зба-

V) У нас навіть у мові сей звязок між наукою й привичкою зазна
чений. Індо-евр. корінь обидвох слів один.
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гачення, для зміцнення, для збільшення розгону життя, для 
вільного, відважного погляду на нього. Хіба ясно, що сього 
не осягнуть науковими дрібничками, коли брати їх як ціль. 
Ясно, що задля осягнення тої мети треба дивитись на всі 
гі дрібнички щи{)о як тільки на матеріял для світлої палати 
національного світогляду.

Праґматизм Джемса знає два критерії вартости: т е 
х н і ч н и й ,  і той останній, назвім його ф і л ь о с о ф і ч н и м .  
Кожне пізнання мусить мати свою „касову вартість“ : або 
бути технічно корисним і так служити життю; або давати 
„моральні ферії“, відпочинок і заспокоєння духом. Все инше 
для праґматиста зайве.

По дорозі зустріли ми чотирі критерії вартости науки. 
Наука є абсолютна вартість незалежна від користи, вдово
лення — була перша відповідь. Вартість науки в її технічно- 
орґанізаційній користи — казали другі. Треті бачили її вар
тість у заспокоєнню віками біольоґічного розвитку й роками 
індивідуального розвитку виплеканої пристрасти п ізнання; — 
четверті — в її вазі для орґанізації людської духовости. По 
дорозі завважили ми, що в нашій науковій праці в найча
стіших випадках мотивом сеї праці є оте заспокоєння со
лодкої привички пізнання, а оправданням хіба відклик на 
те, що наука має вартість у собі самій, як  то казала перша 
теорія. Але вже мимоходом підкреслювали ми, що саме най- 
здоровіших двох критеріїв, другого й четвертого, досі не при
кладаємо до нашого наукового доробку. Другий критерій еко
номічно-технічної корисности останніми подіями висунутий 
па перше місце. Офіціяльні совітські кола, як вказувано, не 
зреклися його — і на кожнім кроці хотілиб вимагати від на
укової праці технічної легітимації. Помилки їх у тім, що вони 
взяли сей критерій за єдиний — і таким чином багато га- 
лузів науки, перш за все т. зв. науки духа, повисли у по
вітрю. Тим сильніше необхідно підкреслювати сей останній 
критерій, вимогу, щоб наша наука нарешті вийшла з зам
кнутих мурів на вулиці життя, і щоб лицем обернулась до 
проблємів, які висунуло сучасне життя, а не відверталась 
від них, поринаючи в вилинялих фоліянтах.

Се не значить, що вся та робота, що твориться по ака
демічних комісіях у Київі, або у нас в Наук. Т-ві — не по
трібна. Такий погляд бувби великим непорозумінням. Нікому 
й на гадку не приходить виступати проти сеї праці, тільки 
хочеться д о п о в н е н н я  її. Виступаеться проти міщанського 
самовдоволення деяких представників того мініятурного, 
дрібничкового ремесла, котрі, дивлячись на нього, говорять 
про розцвіт української науки ; проти фальшивого погляду, 
що чисельний ріст академічних комісій є одночасно ростом 
української духової культури взагалі. Боротьба йде проти
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неоправданого культу, науки для науки, а за живу науку 
для нашого життя. Тільки ся остання може зробити нашу 
науку знову важніїм, одним з перших чинників духового 
життя нашого загалу. Нині її впливу на ширші кола інте- 
ліґенції зовсім не видно.. Знову зробити першим чинни
ком! — бо колись так воно було. Колись наша фільольоґія, 
наша історіоґрафія цікавила широкий загал. Та се були 
часи, коли ще доводилось лінгвістичними арґументами й 
історичними фактами доказувати право й потребу нашого 
національного самовизначення; доказувати не так pro foro 
externo, як  для нас самих. Ті докази, та робота скріпляла 
нас, давала віру в себе, в своє діло. — Та нині подібні на
укові докази для модерного Українця просто смішні. З нашої 
крови тепер родиться наше самовизначення, а не з учених 
теорій! І тому всупереч наріканням, треба сміло сказати, що 
се тільки з д о р о в и й  обяв, коли наш загал відвертається 
від усього того колишнього. Наші душі, що до недавна 
жили тільки згадками про минуле, хочуть тепер перш за 
все проблемів сучасного дня й будучого. Тільки вченим — 
звіздарям найпізніше відай усвідомиться се народження мо
дерної людини серед нас — і вони, як Франкова панна Ванда 
в чудесний місяць май, коли починають цвисти бузки й тро
янди, далі тягтимуть свою монотонну, давню пісоньку, від
городжуючись від весни.

І як дивно впливає така теплярно-антикварська атмо
сфера на саме обличча наукових працьовників. Колись бо
рець національного відродження, н ин і: „тільки лишіть мене 
в спокою“. Архімед на вільному місці на піску рисував 
пляни своїх підойм, що боронили обложену батьківщину 
краще за залізні мечі Сиракузанців, а ворожому воякові 
перед смертю ще крикнув noli turbare circulos meos! Ми 
тепер також в облозі, але ми ухитрились рисувати наукові 
циркули в таких закутних місцях, що ворогові і в гадку не 
прийде турбувати нас у нашій невинній роботі. Колишній 
патос пізнання, що бажав заглянути скрізь, не питаючись 
про звязану з ним небезпеку, те fiat veritas, pereat m un
dus — тепер не для нас. Ми тепер, як популярний завдяки 
нашому театрові Єрзен Тесман з Ібзенівської „Гедди Ґаблер“, 
навіть нашу весільну подорож, дні нашого воскресения, го
тові пересидіти в архівах. „ Т а к .........збирати“, „впорядко
вувати папери других людей — се й є саме діло для мене!“ 
Хіба диво, що гарна Гедда ні крихітку не цікавилась усею 
працею й особою свого мужа „фаховця“, що її снився Ей- 
лерт Левборґ, пяний сучасним життям і  заглиблений в про
блеми культури будущ ини!

Тонкий історик модерного духа В. Дільтон, якого тепер 
звичайно ставлять у рядах перших представників сучасної 
фільософії життя, зупинявся в своїх Берлінських викладах
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над причинами нового ренесансу, нового заінтересування 
справами духа, що починається в Европі. Він зводив ті 
причини до двох головних моментів: Ніцше і соціялізм. 
Фільософ, якого вічною проблемою була жива людина, 
і може найболючіше питання нашого життя! Тільки такий 
зворот до життя зможе і в нас покласти кінець повній бай- 
дужности суспільности до науки. Тільки такий Фавстівський 
зворот, що відчує усіми нервами невиносимість становища, де 

S tatt der lebendigen Natur,
Wo Gott die Menschen schuf hinein,
Umgibt in Rauch und Moder nur 
Dich Tiergeripp und Totenbein.

Порушені питання набирають ще більшої ваги, коли 
розглядати їх у звязку з деякими найновішими течіями 
нашої духовости, з голосною вже дилемою: Просвіта чи 
Европа, епіґонство чи творчість. „Обриваються звільна всі 
пута, що вязали нас з давнім життям, з давнім брудом, 
і думка роскута. . . “ Майже скрізь вже в сфері духової куль
тури почався у нас той процес розриву й обнови: в сфері 
театру, де ся боротьба проти епіґонства- побутовщини звя- 
зана перш за все з іменем Леся Курбаса, в сфері реліґії, 
де автокефалія відчинила двері національній творчости, по
риваючи з російсько - візантійськими традиціями. Дилема, 
завдяки останнім виступам Хвильового і Донцова, починає 
обіймати все духове життя нації. Тільки диво — перед 
дверми наукових установ стихає боротьба. Там за святими 
мурами ще всевладно царить традиція! Там ще завше ку
рять кадило одним тільки богам минувшини!

Та переможне життя застукає і в ворота нашої науки.
І зрештою віддасть кожному своє. Обнова українського те
атру, що почалась наступом „Молодого Театру“ на побуто
вий театр — не скінчилась смертю останнього. Навпаки, за 
ним признано великі заслуги для розвитку українського 
театрального мистецтва і велике педаґоґічне значіння для 
широких мас ще й у сю пору. І побутовий театр далі істнуе 
й розвивається на Україні, але по столицях цвіте нове ми
стецтво в європейськім стилю. Герої побутового театру: Са- 
довський, Саксаганський, Заньковецька в повній пошані, 
але останнє слово вже не за ними. Тому хай же буде честь
і слава, і поклонення великим вченим, з яких іменем звязана 
історія української науки від перших піонерів її до нинішніх 
академиків включно, — але наш. зір нетерпеливо шукає на 
обрію пізнання героя нашого молодого, нового часу з но
вими прапорами радісної науки!
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-Р. Абрамович.

На шляху до „бонапартизму“?1)
(Розвій  Совітської Росії).

„Найгірше, що може статися провідникові скрайної 
партії, се коли він є змушений перебрати правління в час, 
коли рух ще не дозрів для пановання тої кляси, яку він 
заступає...

Те, що він м о ж е  зробити, не залежить від його волі, 
лише від щабля, якого досягли клясові суперечности, і від 
щабля розвитку матеріяльних умов істновання, від відносин 
продукційних і комунікаційних, на яких базується каждо- 
часовий степень розвитку клясових суперечностей.

Теж, що він п о в и н е н  робити, що вимагає від нього 
власна партія, рівнож залежить не від нього, але й не від 
степеня остроти клясових противенств і їх передумов; він 
цілком залежний від доктрин, що їх дотепер визнавав... 
Він знаходиться отже перед дилемою, яку не можна розвя- 
зати: те, що він м о ж е  зробити, суперечить його засадам
і безпосереднім інтересам його партії; а те, що він п о 
в и н е н  зробити, неможна здійснити. Одним словом, він 
змушений заступати не свою партію і не свою клясу, лише 
ту, для якої якраз дозрів рух.

В інтересі сього самого руху мусить він здійснювати 
інтереси чужої йому кляси, а свою зацитькувати фразами, 
обіцянками й запевненнями, що інтереси сеї чужої кляси 
якраз е її власні інтереси.

Хто попаде в се фальшиве становище, той пропав без 
ратунку“2).

Треба все вертати думкою до сеї блискучої характе
ристики Енґельса при оцінці розвитку подій в Росії, осо
бливо по останнім комуністичнім зїзді. За  сплітком дрібяз- 
кових орґанізаційних сварок, боротьби за владу ріжних 
клік межи собою, за особистими інтриґами і суперництвом,, 
все виразніше показуються обриси величезної боротьби 
кляс, що відбувається в Росії серед невиди партійної ди
ктатури.

Се признають і самі больш евики:
„Цілий наш спір в його засадничій части крутиться 

властиво коло питання селянського і коло небезпек, що 
загрожують нам від села... Від часу, коли селянин привик

’) Статтю сю (трохи скорочену), пера знаного російського соція- 
ліста, беремо ми з видаваної дром Р. Гільфердінґом — „Die Gesellschaft, 
internationale Revue für Sozialismus u. Politik“, Berlin.

2) Pr. Engels: „Der deutsche Bauernkrieg“.
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до думки, що земля остаточно забрана поміщикам, ціле пи
тання тревалости пролетарської диктатури полягає на тім, 
...оскільки життєві інтереси головної маси трудового селян
ства можуть знайти задоволення в Совітській державі...“

В сім е для Рикова ціла проблема, як її сформулував 
наступник Леніна в Совіті народних комісарів на XIV зїзді 
партії російських большевиків.

Якіж є ті засоби, якими большевики хочуть забезпе
чити перемогу соціялізма в Росії? На весні 1921 р. мусів 
Ленін під натиском непоборних політичних і господарчих 
конечностей уступити селянським жаданням свобідної тор- 
говлі, відчиняючи так настіж двері •витворенню капіталі
стичних відносин в большевицькій Росії. Пролетаріят в Росії 
міг використати повстання селян проти півфеодальнйх 
аґрарних відносин, аби захопити державну владу. Скоро· 
одначе селянин почув себе вільним власником свого кус
ника землі, він зараз же самим пасивним опором накинув 
свою волю виконуваній пролетаріятом правйтельственйій 
владі. Ленін не дурив себе щодо тоґо, в чім виявлялася 
ся воля селянства. „Свобода торговлі значить відродження 
і зріст капіталізму. Ми не смібмо замикати на се очі“, казав 
він. Лише Ленін не боявся воскресения капіталізму в Росії, 
„коли в наших руках знаходяться фабрики, транспорт'і з а 
кордонна торговля“. Щоби довести безпечність сього капі
талізму для партії, видумав Ленін для Росії свою теорію 
„командних верший“, яких посіданая малоби уможливити 
правлячій партії, виступити чинно проти відродженого ка
піталізму і привести до спілки селянства з паном індустрії
— робітничою клясою. *

Большевицька теорія твердить, що середняк в против
ність до кулака не заінтересований у реставрації капіталі
стичних відносин в місті. Середняк хитається Між соціяіїі-; 
Стичним пролетаріятом, що опанував індустрію і який хоче 
збудувати соціялізм в Росії, і непманом, новим капіталістом' 
і  капіталістично настроєним кулаком, які стремлять до пов
ного привернення капіталізму. Середняк може підтримувати 
або соціялізм, або капіталізм відповідно до Того, хто з них 
найліпше задовольнить його господарські потреби.

Але невтральности селянина не досить! Селянин му
сить і помагати будувати соціялістичну державу, і у себе 
на селі кидати методи приватнокапіталістичної господарки,- 
переходячи до колективістичних. В ч.асі „воєнного кому
нізму“ большевики пробували перевести сю „соціялізацію: 
хліборобства“ примусовими засобами, декретами і реквізи
ціями. Але мусіли залишити сі методи й перейти до мир
них, господарських засобів. Таким засобом уважав Ленін 
м. и. кооперацію. „Під панованням пролетаріяту — думав 
він — кооперативні товариства се вже кусник соціялізму“.
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Сі товариства, охоплюючи чим раз більші верстви селян
ства, спричинилисяб до пересяіснення селянської госпо
дарки елементами колективізму і плянової господарки. Так 
з  часом моглаб повстати потрібна співпраця між хлібороб
ством і с о ц іа л іс ти ч н и м  промислом і хліборобство можна 
булоб увести в загальну схему плянової державної госпо
дарки. Соціялізована велика індустрія і розвиток селян
ської кооперації при ненарушеній диктатурі пролєтаріяту, 
ось головні елементи стратегічного пляну „командних вер
ш ин“, який собі видумали большевики для „переходової 
доби“.

Теоретично беручи справу, не можна нічого закинути 
сьому плянові. Подібну програму висували Кавтський і Бавер. 
Але ся проґрама не для російських відносин.

Російське селянство вихіснувало якнайліпше відносну 
свободу капіталістичних відносин, вимушену на больше- 
визмові весною 1921 року почасти силою, почасти пасивним 
опором. По відкиненню ланцюгів воєнного комунізму, по 
увільненню села від реквізиційних відділів, „міськомітетів“, 
„комнезамів“, селянин розвинув подиву гідне завзяття 
у господарській відбудові. Мимо спустошень споводованих 
цивільною війною і комуністичним експериментом, вели
чезної втрати живого і мертвого інвентаря, мимо двох го- 
лодових років, російське хліборобство прийшло до себе да
леко швидче, аніж сього можна було сподіватися. Але 
процес збільшення і зміцнення продукційних сил села н е  
б у в  а н і  з а г а л ь н и й  а н і  р і в н о м і р н и й .  Як слушно 
завважує комуніст Х р я щ о в 1), на селі, досить однороднім 
підчас воєнного комунізму, спостерігається п р о ц е с  зр і -  
ж н и ч к о в а н н я .  Протягом останніх ияти років одна ча
стина селянства знищена, друга вивандрувала, третя пе
рейшла у вищу економічно верству, четверта навпаки зде- 
ґрадована, а многі господарства розпарцельовані. Йншими 
словами, розвій і піднесення селянської господарки в Со
вітській Росії відбувається від часу запровадження Непу 
н а  к а п і т а л і с т и ч н і й  б а з і  через диференціяцію селян
ства, через зміцнення індивідуальної приватнокапіталістич
ної селянської господарки, через витворення широкої вер
стви заможного селянства і через появлення поважної 
ґрупи великих рільників (бічшЬаиегп). Як відбивається се 
уверствовання на хліборобськім продукційцім ринку, можна 
бачити з цифр, які ми беремо з статті комуніста М. Ґо- 
ленда в часописі „Большевик“ : по даним Центральної Ста
тистичної Управи в цілім Союзі (без Туркестану, Закав
каззя і Кірґізії) 41,4°/0 всіх селянських дворів (37% селян
ської людности), що мали орної земли до 2 десятин, лише

*) „Большевік“, наук, місячник Ц. К. Р. К. П., Хг. 5/6 1925.
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■15°/о урожаю. Ся частина ледве мала збіжжа на вивіз, ма
ючи збіжжевий дефіцит до 500 міл. пуд. річно. Се так звані 
„безлошадні“ пролетарі і півпролетарі, що властиво не е 
жадні господарі. Дальше іде друга ґрупа, 19,6% всіх дворів 
<20% людности), яка дає 16% всього урожаю. На вивіз не 
дає нічого, але в своїм господарстві бездефіцитна. Третя 
ґрупа, з орною землею від 3 до 6 десятин на двір, може 
вже постачати трохи збіжжа на вивіз. Разом з другою 
ґрупою становить вона 46,6% дворів, дає 52% врожаю і 39% 
ринкового збіжжа. Се середняк. Четверту ґрупу творять 
заможні селяне, що мають понад 6 десятин, їх е 12% всіх 
дворів (14% людности), дають вони 48% врожаю і 61% ри> 
ночноґо збіжжа.

Отже тенденція розвитку селянства іде в напрямку 
«творення чим раз міцнішої верстви „крепких“ селян, сііи- 
хаючи рівночасно великі маси селянства в ґрупу півпроле- 
тарів. Повстає аґрарне перелюднення, зайвість робітничих 
сил на селі; сю зайву робітничу силу в цілій сільській Росії 
обчислюють на 10 міл. Вона є базою, з одної сторони, до 
відновлення наемної праці на селі, з д р у г о ї д о  еміґрації 
на Сибір та Урал і в міста, де сільські пролетарі поповня
ють собою резервову армію індустрії. Покидаючи свою землю, 
слабі ’селяне виарендовуіоть її „куЛакам“ (се явищ е характе
ристичне для совітської Росії, бо звичайно в світі дрібний 
селянин виарендовуе землю в багатшого). Так громадиться 
в руках заможніших селян чим раз більше землі. Отже, 
відбудова хліборобства в Росії Совітів, зріст продукційних сил 
російського селянства відбувається на виразно капіталі
стичній основі.

Те, що „ п о в и н н а  була робити“ большевицька дикта
тура, що вимогала від неї власна доктрина — було боротися 
з  сим „обуржуазінням“ села, і з допомогою „сільської бід
ноти1·' перевести новий чорний переділ. Але правляча партія 
н е  м о г л а  сього зробити, коли не хотіла підкопати основи 
■свого власного істновання. „Степень розвитку матеріяльнйх 
умов істновання і відносин продукційних“ в сучасній Росії 
такий, що істновання російського промислу, а тим самим, 
і робітничої кляси можливі лише, коли зміцнюється і роз
вивається сільська промисловість. А ся може тепер розви
ватися тільки в формі індивідуальної селянської продукції 
(98% російського урожаю в 1925 р. витворювалися індиві
дуальними продуцентами, а всі „Совхози“, і „Колхози“ — 
давали лише 2%). „Економічний поступ на селі можливий 
лиш е в формі збагачення індивідуальних селянських про
дуцентів“, з сумом стверджує один комуністичний письмен
ник. Кожда спроба привернути „воєнний комунізм“, затри-1 
мати декретами розвиток капіталізму на селі, — в тій хвилі’ 
загальмувалаб розвій продукційних сил села, відбираючи;

*
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селянам стимул до збільшення їх продукції. Так були зму
шені большевики толерувати немилі їм факти: привернено 
арендне право, лєґалізовано наемну працю, необмежене 
право спадщини, нетикальність приватної власности, охо
рону праці на селі обмежено, і т. п.

Ся політика вплинула трохи на поправу цілого еконо
мічного становища країни, але — для к о м у н і с т и ч н о ї  
п а р т і ї  була вона повна небезпек. Правда, партійні круги 
потішали себе спершу теорією, що середняк, властиво, не є  
жадний „буржуй“ („середняцький марксізм!“ — глузувала 
опозиція), але тверда дійсність зруйнувала й сю оману. При 
реалізації остатнього урожаю показалося, що середняк своєю 
„буржуйською“ натурою нічим не ріжниться від кулака; що 
він, так само як кулак і як  бідняк, не зраджує найменьшої 
охоти віддати продукт своєї тяжкої праці „рабоче-крестьян
скому“ урядові по ціні, яка не стояла в жадній пропорції 
з дорогими і лихими витворами міської індустрії. Російське 
селянство я к  ц і л і с т ь  поробило свої „поправки“ в виро
бленім урядом пляні ввозу і вивозу, що привело до повного 
фіяска сього пляну, який мав економічно „поставити на 
ноги“ совітську державу.

Кулак, заміжніший економічно і культурніший, має 
подвійний вплив на решту селянства, яке йде за ним*. Се
лянство як цілість увільняється не тільки від економічного,, 
але й від культурно-політичного впливу „пролетарського“ 
міста. „ С о ц іа ліс ти ч н о м у  уряду“ не удалося втягнути 22 міл. 
селянських дворів в однопільний державно-господарський 
плян, ще менше — опанувати хаотичну стихію індивідуаль
ного селянського ринку.

Се значить повне фіяско теорії „командних вершин“ 
в Росії, або краще сказати, їх практики. Не помогли — ні 
диктатура, ні націоналізація промислу, ні монополія зовніш
нього торгу... Се було й неможливо в країні, де з 140 міл. 
мешкає 118 на селі, де в місті заняті наемною працею 
якихсь 7—8 міл., де переважна частина селянства непись
менна, де промисл ще в пелюшках, де на селі панує ще 
натуральна господарка.

Ціла практика „соціялізованої індустрії“ в Росії могла 
хиба лиш наочно довести селу, що все, що має діло з со
ціа л ізм о м  і націоналізацією є лихе, дороге і відстале еко-. 
номічно. Се є практична аґітація п р о т и  соціялізму. В не
успіху партії відбудувати економічне життя після своїх засад 
винні не лише сі засади, але й методи їх впровадження. 
Ціла безплідність, продажність і неуцтво совітської бюро
кратії найліпше можна оглядати на прикладі тої самої ко
операції. Большевики кажуть, що число кооператив на селі 
є в кілька разів більше ніж перед війною. Се можливо, 
приймаючи під увагу, що кооперативи засновуються,на при-
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каз згори. Але цікавіше є, що число ч л е н і в  кооператив 
не зросло в тій самій пропорції. Ще цікавіше, що с у м а  
в к л а д о к  всіх членів селян в усіх кооперативах, при числі 
їх 3—4 міл. виносить лише 2 —3 міл. золот. рублів! Тоді 
я к  перед війною, значить при вдесятеро меншім числі то
вариств, сума вкладок виносила 450 міл. рублів! Річ проста: 
селяне не мають довіря ані до бюрократичної машінерії со
вітських кооператив, ані до їх, переважно партійно-комуні
стичного, їм з гори накиненого, проводу.

Ні, економічний розвиток новочасної Росії не йде в на
прямку соціялізму. — „Кляса, для якої пановання дозрів 
уже рух“, пореволюційне селянство, яке має вже за собою 
с в о ю  побідну революцію, не хоче вже бути кольоніею „со- 
ціялізованого“ промислу. Се ще могло бути, поки селянин 
не прийшов до себе по страхіттях горожінської війни і во
єнного комунізму, поки він ще не був свідомий своєї сили. 
Але остання осінь показала, що прекрасні дні Арангуеца 
скінчилися для компартії. Селянин в Росії не зичить собі 
більше, аби ним командували і його „реґулювали“. Він стає 
й політично активніший. Ся активність допровадила вже 
до економічної крізи в Сов. Росії, але ще важнішим е те, 
що за сею крізою ховається: р о с т у ч а  к л я с о в а  с у п е 
р е ч н і с т ь  м е ж и  р о б і т н и ц т в о м  і с е л я н с т в о м .

Селянин зачинає вже шукати собі союзника в гря
дучій боротьбі: серед повоєнної буржуазії і інтеліґенції. 
Політика сов. уряду зробила все можливе, аби знищити 
можливість кооперації між селянством і робітництвом. Се
лянин чується все більше визискуваним „соція лі стичним 
містом“, як гарматне мясо для соціялістичних експериментів 
в Росії і поза нею. Проти міста іде ціле селянство, серед
няки і кулаки. ІЦож до бідноти, то й вона за ними, зра
джена і забута партією.

Певно, тепер селяне не роблять повстань. Вони „льо- 
яльні“, але вони проти міста і проти уряду. З цілої комун, 
пропаґанди засвоїли вони лише ідею д и к т а т у р и .  Лише 
вкладають в неї свій зміст. Так повстає ситуація, знана нам 
з „18 брюмера Люї Бонапарте“ К. Маркса, і яка в російській 
с о ц іа л іс т и ч н ій  літературі носить назву „бонапартизма“.

Не значить се, щоб Росія змалпувала французьку істо
рію. Але — треба ствердити, що зі стихійною силою підго
товляється в Росії, орієнтована праворуч, спілка головної 
маси селянства з носіями нового капіталізму під прапором 
боротьби проти соціялістичного міста і проти робітничої 
кляси, на основі антидемократичної, позиченої у больше- 
візму, диктатури. Чи назвати сей вислід російської рево
люції бонапартизмом, фашизмом чи ще як, се нічого не 
змінить в соці альні м  змісті самого факту.

Остання дискусія на партійнім зїзлі показала, що
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партія, хоч і бачить небезпеку, але не може їй зарадити. 
Опозиція в безсила, бо ідучи проти правлячої кліки, боїться 
рівночасно повороту до военкомунізму. Більшість — про
довжує „зацитькувати свою клясу фразами і обіцянками“.

Очевидно розвій подій піде в Росії через голови ї ї  
теперішніх володарів.

Шорж Валюа (George Valois).

Два і три є шість або зеро.1}
В міщанськім життю два і три буде пять. І з точки 

погляду меркантильної та правничої, се не підлягав сумніву.
Але в національнім життю два і три роблять шість, бо 

героїчний дух зміняє характер рахунку : з додавання він 
робить множення.

Міщанинові трудно проникнути в сю аритметику, змі
нену імпондерабіліями. Він знає лиш те, що можна бачити, 
вимірити, зважити, купити й продати. Коли він відкриває 
щось, що лежить поза сим, він виходить поза границі мі
щанського світу і входить в свій лицарський. Але не до
магайтеся від нього стати иншою людиною. Його круг ді- 
лання вимагав, щоб він був тим, чим в. Він в великий ра
хівник матеріяльних річей: а в добрій рахунковости два 
і три завсігди дадуть пять. В рахунку не смів бути буйної 
уяви. Але в національнім життю є ще инші річи, опріч ра
хунковости. матеріяльних предметів. 6  рахунковість імпон- 
дерабілій. Її міщанин зле добачає, або й зовсім ні. Щ е раз,, 
не закидуймо йому сю сліпоту, корисну для його круга ді- 
лання ; але знаймо, що вона в, і не зносім, щоби вона 
стала завадою в державній творчости.

Коли, в давні часи, міщане бачили, як вороже військо· 
зближалося до їх мурів, вони підраховували своїх міліціо
нерів, пікінерів і галєбардистів, і коли вороже військо пе
реважало їх числом, вони робили висновок про безпотріб- 
ність боротьби, воліючи увійти в пересправи і в порозу
міння з начальником банди. Вони митикували, що кепський

*) Ся стаття е один розділ з книги знаного французького пись
менника — „La revolution nationale“. Колишній монархіст, пересвідчившися 
в нежиттєвости сеї доктрини, Ж. Валюа „зрадив*· свою партію і перейшов 
до обозу „фашистів“. В своїй книзі він проповідує моральну регенерації» 
народу і його увільнення від того духу меркантилізму (на який нарікав 
і в нас колись Гоголь), який вбиває відпорність нації і робить її не
здібною до нічого героїчного, до нічого, що виходилоб поза рамки бу- 
денности. Pe/f.
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ґешефт вартніший від порядної битви, з огляду на те, що 
у битві, навіть побідній, можна стратити людей та рухомий 
і нерухомий матеріял. Се політика додавання.

Вояки розумують инакше. Коли, загрожені, вони ба- 
чуть що їх менше, вони міркують, що бій всеж таки можна 
цілком добре розпочати, коли тільки в них живе воля пе
ремоги. Вони знають, що стратять людей і майно; але ко· 
либ навіть вислід бою приніс їм матеріяльні некористи, 
вони йдуть у бій, розумуючи, що перемога дасть їм мо
ральний плюс неоціненої ваги, з якого скорше чи пізніше 
витягнуть вони й матеріяльні користи. Се політика мно
ження.

Дух меркантилізму перелічуе видиме; героїчний дух 
рахує невидиме. Меркантилізм привязаний до посідання 
річей; героїзм — до самого себе і до всіх скарбів свого 
серця й духа. І героїзм має рацію, бо якраз невидимі вар- 
тости е одиноким і правдивим капіталом кождої людини 
і кождої нації.

В наші дні міщанин розумує і митикує так самісінько 
в національній політиці, як він митикував під мурами свого 
міста чи свого замка. Він бачить перед собою Францію з її  
38 міліонами мешканців, а проти неї Німеччину, що володіє
60 міліонами підданих. Супроти сього образу, побіда, осяг
нута кровю вояків видається йому добром, повним небезпек. 
Міщанин калькулює, що є небезпечно говорити мовою пере
можця до нації, хоч і переможеної, але такої, що має ба
гато вояків до свого розпорядження. Він лякається зло
стити її, викликаючи думку про відплату. Він воліє гово
рити до неї діловою мовою правника. Він гадає, що коли 
йому вдасться ріжними штучками сплести разом госпо
дарчі інтереси Німеччини з такимиж інтересами Франції, 
то повстане між сими націями чисто ділова солідарність, 
яка вже не змусить численнішу націю шукати щастя на 
полях битв. Правду каж учи, цілковитої певності! щодо 
сього він не має. Неясно відчуває він, що ся політика не в 
ані славна, ані корисна; лиш він гадає, що останні ра
хунки зробить не він, а хтось инший, коли через свій під
ступ він купить мир бодай для одного покоління.

Міщанин дивиться своїм міщанським оком і на кому
ністичну революцію. З  сею то комуністичною революцією, 
як і з Німеччиною, міщанин думає собі дати раду хитру
ванням. Правду кажучи, і тут йому бракує певности. Але 
він потішає себе думкою, що зрештою Совіти рішаться ро
бити ґешефти, і що, коли історія навіть скінчиться кепсько, 
то кошта заплатить аж наступна ґенерація.

В усіх річах дбає міщанин своїм міщанським серцем 
лише про ґешефт. Він має всі чесноти свого фаху. Повто
ряю, коли він їх уживає в обмеженій области свого фаху,
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вія може досягнути великих наслідків. Але страшною по
милкою е зробити з сих міщанських чеснот порушуючу 
силу Ь справах держ авних!

Б о  м е р к а н т и л ь н а  к о н ц е п ц і я  н а ц і о н а л ь н о г о  
ж и т т я  е н е л ю д с ь к а .  Найбільше заворушень в життю 
Европи виникає з впровадження в вищу сферу державної 
праці сього меркантильного погляду на національне і со- 
ціяльне життя.

Нація не! е, як гадають представники меркантилізму, 
зборищем людей, що продукують (все одно, що) по най
ліпшій ціні, для виміни (все одно, з ким) з найбільшим 
зиском. Нація се згромадження родин, які мають в своїм 
збірнім посіданню частину нашої плянети, і яких метою е 
жити спершу з плодів землі, що вони займають, орґанізу- 
вати експльоатацію сеї землі так, щоби вона забезпечила 
конечну еґзистенцію нації, і орґанізувати виміну з иншими 
народами так, щоби підчас заворушень або перерви в між
народній виміні, жадний істотний орґан національного 
життя не потерпівби на сім.

Держава, се не є, як думають меркантилісти, орґан, 
якого головною місією є робити комерційні договори з ин
шими народами; держава, се орґан, який забезпечує по
сідання національної території згромадженню родин, що 
творять націю. Держава, се не купець, що кермує торгов- 
лею і зносинами свого народу з иншими; се вояк, що три
має народові місце, яке той собі зайняв під сонцем. Ся 
ідея є найсоліднішою опорою мира. І з того здамо собі 
справу, коли приглянемося стану нашої плянети.

Не треба аж доводити, що наша плянета представляє 
збір територій, найріжнородніших щодо своєї вартосте, не
рівної урожайності!, нерівного залюднення, тощо; їх екс- 
ильоатація вимагає нерівних зусиль зі сторони тих, що си
дять на ній, віддаючи їм нерівні кількосте своїх багатств. 
Серед сих територій є кілька, які славні в цілім широкім 
світі. Знане є, що напр. в цілім європейськім континенті 
легше й приємніше жити в краю, де цвітуть оранжі, аніж 
на Поморю або в Арханґельщині. Сі країни, де солодше 
життя і де зусилля людське не таке велике як деинде, 
притягають завжди до себе одиниці, родини і цілі народи 
з инших країв.

Власне ся ріжнородність територій нашої плянети й 
змушує народи — зачеркнути між собою границі, якими 
означують своє місце під сонцем. І власне сі границі є ґа- 
рантією миру.

Припустіть, що границі знесені, як того хоче меркан
тильне розуміння світу, що з того вийде? Раптовно або 
поволі, але одиниці, родини і цілі народи посунуть тоді до 
теплих або поміркованих країн нашої кулі або континенту,
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де їх праця не булаб така напружена, де багато світла й 
тепла. В кілька місяців або років сі країни виказуватимуть 
надмір залюднення. Хтож кому уступить місце, тубольці чи 
зайди ? Н іхто! Вони битимуться між собою, але битимуться 
після огидливих правил війни народа з народом, правил, 
які не знають пощади.

Здвигніть натомість границі, забезпечіть народові во
лодіння його землею: се зовсім не буде значити, що він 
зараз піде війною на свого сусіда; навпаки, він шукатиме 
навязати з ним мирні зносини; не боячись, що йому забе
руть його ресурси зайди, він прийме чужинця, подорож
ника або торговця жичливо і навіть приязно; навяже з ним 
інтелектуальні й економічні зносини. Колиж чужинець над- 
уживе право гостинности, справа полагодиться межи дер
жавами, без викликання ненависти між народами.

Міщане, які вірять в поступ, уважають, що інвазії на
лежать до історії, що вони більше не повторяться. Се ве
лика помилка! Най тільки полудневий вояк забуде за свою 
шаблю або дасть її собі відібрати міщанинові, і північний 
вояк або плюндрівник зараз піде на нього війною. Тоді то 
сплюндрує він і всі ощадности міщанина. Мир не основу
ється на потребі виміни. Мир забезпечується силою вояць
кою, а торговельні та всякі инші зносини організуються 
в межах, які проводить по землі вояцька шабля.

Лиш героїчне розуміння життя може вратувати мир! 
Скасуйте вояків — сю охорону миру, і зразу зникне всяка 
економічна солідарність і всяке право, на яких хоче осну
вати мир міщанство: бо все є народи, які по спині инших 
захотілиби досягти благословенних берегів Середземного 
моря.

Вартости мусять бути поставлені на належне їм місце. 
Вояк — на першім місці, міщанин — на другім.

Меркантилізм гадає, що Европа може жити в мирі, 
як тільки народи зачнуть вимінювати свої добра. Він зчи- 
слюе докупи багатства і калькулює, що коли кождий від
дасть максимум зусиль, то Европа заквітне в достатках.

Але міщанин забуває в сім розумованню, що достатки 
є наслідок безпеченства, яке є передумовою достатків. Коли 
ви понизите дух героїзму, продукція устане.

Невстримано пруть народи з Півночі на Полуднє. Вже 
нема героя, якийби їх затримав і відкинув геть. І коли мі
щанин в своїм кабінеті хоче збудувати мир з допомогою 
статистик, які доводять можливість життя навіть в пустині, 
варвар виважує його двері. Міщанин вимахує своїми дого
ворами і статистиками:

— Два і три дають...
— Зеро, — відказує варвар і розвалює йому голову.
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БІБЛІОГРАФІЯ.
В а п л і т  е (Вільна Академія пролетарської літератури). Зошит 

перший. Харків. 1926. 8°. Стор. 106.
Зрештою маю перед собою перший реальний наслідок слав

нозвісної »дискусії«... І, на превеликий жаль і розчаровання, перше 
вражіння настирливо хоче вкластися в журливу формулу: г о р а  
п о р о д и л а  мишу.

Ваплітяне, іцо правда, зробили все для незвичайного зо
внішнього вигляду зошита: обгортка, за винятком трохи перебіль
шеного сілуета робітника (стилізованого м. и. під якийсь диво
вижний пролетарсько-музагетський стиль) — майже цілком при- 
стійна і т. м. естетично-»пролетарська«.

Автор обгортки, натурально, — Л. К а п л а н ! — хоч »ху
дожник« (наших пролетарських артистів чомусь страшенно ображає 
український вираз »маляр«) О. Довженко, член Вапліте, на кількох 
сторінках перечисляе всі переваги українського АРМУ над »все- 
саюзним« АХРР’ом.

Зошит починається статтею, що підписана цілком несподіва
ним прізвищем О. Досвітнього, — хтоб міг подумати! — теж 
»Олімпійця«, як зве ваплітян опозиція. І, як це часто буває 
з »пролетарем«, коли він опиняється в товаристві »аристократів«, 
О. Досвітній сумлінно »виправдує« не лише Хвильового, але 
й (страшно вимовити)... неоклясиків.

Цілком в pendant до цього, далі йде 0. Слісаренко, який, 
зробившись »пролетарем« і, розкошуючи всіма привілеями свого 
нобілітованого с о ц і а л ь н о г о  положення, суворо картає всіх своїх 
недавніх київських друзів, знайомих і колеґ.

Tempora mutantur, але нащож такий контр-розвідочний стиль 
в фразах про »данайців« (»буржуазні« — Рильський і Зеров), що 
»останніми часами почали кидатися червоними фразками«, які» 
натурально, зовсім не можуть задовольнити пролетарського апетиту 
нововисвяченого пролетаря О. Слісаренка!

Коли зважимо, що слово »партія« О. Слісаренко святобливо 
пише »Па рт і я«  (»Єво Імператорсісое Вєлічество«); що Мерінґа (?)
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він цитує в р о с і й с ь к і м  »оригіналі«1); що культурйий україн
ський письменник для 0. Слісаренка є всього лишень »услуж-  
л і в и й  дурак« (ст. 19), який е »опаснее враґа« (ці смачні епі
тети О. С-о наводить теж в російськім оригіналі); що на протязі 
7-ми сторінок своєї статті (»В боротьбі за пролетарську естетіку«)2) 
цей пролетарський естет з натхненням поліціянта викриває »бур
жуазну« суть неоклясиків; — то я не можу поґратулювати М. 
Хвильовому з новим членом »Вапліте«.

Аджеж п. О. Слісаренко звичайний собі »царскій ґородовой« 
лише з неестетично-великим червоним бантом на грудях... Нащож 
тоді було дискусійний город городити?

Винятком треба вважати фахову (»формалістичну«), але не 
без тонкого яду (ст. 57) статтю М. Йогансена — »Аналіза одного 
журнального оповідання« — єдина стаття, що її з користю прочи
тає »письменницький молодняк«, і єдина стаття, написана в дусі 
того поки що у я в н о г о  »Вапліте«, яким його плянував М. Хви
льовий.

Користь по темі моглаб принести праця А. Лейтєса »Путі 
письменницькі«, але »южнорусскій« стиль, яким позначено цю 
працю, тон специфічно-одеського »верхоглядства« й безцеремонної 
несолідности (властивої — національности автора), риси питомого 
інтеліґентсько-російського »всезнайства« (та ще перед »хахлацькою« 
авдиторією, яка, думає собі п. Лєйтєс, — »і так сожрьот«), — ро
бить в цієї роботи п. Лєйтєса якийсь другорядний фейлетон про
тотипа п. Лєйтєса — п. Войтоловского з б. »Кіевской Мислі«.

' Я не припускав, що в альманасі »Вапліте« може б у т и  
вміщеною така річ і такий автор.

Цілком зайвою у »Вапліте« являється ком-писанина якогось 
Віктора Сержа »Перегрупування революційних французьких пи
сьменників«. В ній немає інформацій ні про Европу, ні про »Ев
ропу« (що з приводу неї уся »дискусійна« буря почалася), — так 
собі — »оперативна сводка« аґента москінтерну...

Невжеж »Вапліте« не може обійтися без »французіка із Бордо« ?

*) Такі ориґінальні цитати в сов-українських виданнях мають ха
рактер пошести: п. Коряк цитує в „Черв. Шляху“ Ні ці ле в „російськім 
оригіналі“, другий придворний критик — и. Лєйтєс в „Культ, і Поб.“ ци
тує Р о л я н а  чистим ,,южно-русскім язиком“. Щож говорити про числен
них „енків“, для яких російський воляпік психольоґічно править ще 
й досі за „благородний язик“, яким „все святие ґаварілі“. Е. М.

2) Справа в тім, що у А. Луначарського е книга „ Н а ч а л а  про* 
л е т а р с к о й  е с т е т і к і “... Е. М.
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Є ще »статут Вапліте« та полемічний лист якогось біло
руського поета, що лається не гірше від инших »руських«.

Отже, б. м. синтезуючи вето цю мішанину змісту Вапліте, — 
приходиш до висновку, що коли діяльність його піде в дусі пер
шого зошиту, то стає шкода енергії, попсованих нервів і репутацій 
та, навіть паперу, затрачених за довгий час славнозвісної »дискусії«.

Всі уявляли собі, що Вапліте це ґрупа з волею до якости 
й кваліфікації, а в дійсности чим ця якість і кваліфікація вище 
за »Гарт«? Всі .певні були, що Вапліте поведе боротьбу з мало
російським льокайством і хахлацьким рабством, — щож тоді озна
чають імена О. Слісаренка і О. Досвітнього?

Я хотів вірити, що Вапліте дезінфекціюватиме українську 
культуру (чи хай навіть »культуру України«) від тієї обіцерусско- 
одеської гнилизни, що труїла і труїть цілий С. С. С. Р., від якої 
гине всякий здоровий (=  національний) паросток, і написати про 
яку не вспів отруєний нею небіжчик Єсенін (в колекції »Русей« 
якого бракує однієї, чи не най  в а жн і шо ї  »Русі«, — »Русі  
Одеської «) .

І ця віра — завела...
Параґраф 1-ий Статуту гордо заявляє, що »Вапліте має на 

меті  обеднати пролетарських письменників України, н е з а л е ж н о  
о д мо в и ,  що нею в они п и ш у т ь  с во ї  л і т е р а т у р н і  твори«.

Чомуж тоді у »Вапліте« бракує статтів напр... молдаванською 
мовою, чи ще краще, щоб, як каже Бабель (»син Раббі« стр. 168) 
»на полях комхмуністіческих лістовок теснілісь крівие строкі древне- 
еврейскіх стіхов«. (»Конармія«) ?

Це булоб, принаймні, льоґічно.
І тоді зовсім не ляпсус у п. Йогансена, коли він підкреслює: 

»в н а ші й  ( у к р а ї н с ь к і й  і рос і йс ь к і й )  л і т е р а т у р і «  (стр.49).
Тоді не дивна кримінальна для у я в н о г о  »Вапліте« засмі- 

ченність української мови в »Вапліте« р е а л ь н і м :  »за скобки«, 
»прослойка«, »відзив« (»отзиф«), »безформенний« і т. и. А диво
вижні терміни »Велікоросія« і »руський« (замісць »Московщина« 
і »московський«) навіть не дивують, аджеж ці терміни приняті, 
навіть, і в наукових орґанах еміґрації (»Суспільство«).

До речі, з яких це часів члени »Вапліте« пройнялися такою 
»всесоюзною« психольогіею, що чисто по-російському кажуть: »не 
тільки РСФСР, а й маленька Грузія«... (стр. 36)?

Малоросові та іцей пролетестетові — це зовсім не пасує. 
Вистарчить і унтерофіцерської »лички«. Евг. М.
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Кость Буровій. Е в р о п а  чи Р о с і я ?  Про шляхи розвитку 
сучасної літератури. Нзданіе автора. Москва 1926. Стор. 40, мал. 8, 
Ціна 40 коп.

Андрій Хвиля. П ро  н а ш і  л і т е р а т у р н і  с пр а в и .  В-во 
Пролетарів Харьків 1926. Стор. 48, мал. 8. Ціна 20 коп.

Оба автори цілковиті і беззастережені москвофіли. П. Кость 
Буровій з обеззброючою наївністю вигукує: „Пушкин, Гоголь, До-, 
стоевський, Некрасов, Толстой, Горький, Блок і Бєлий — се ті 
наймення, що без них не може встояти світова культура. Багацтва 
ріжних літературних напрямків і шкіл в минулому, багацтво на
прямків і літературних обєднань в сучасному — підносить росій
ську літературу до рівня найкваліфікованішої в світі літератури. 
Працями з теорії творчости російська література найбагатіша, 
в світі й ніодна європейська література не мала такої багатої кри
тики, яку має в своїй історії російська література... На творах ро
сійських майстрів ми вповні можемо вчитися чудес творчости!11 
Ясно, що п. Буровій ніодної з європейських літератур не знає 
(а на його творах не видно, щоби він від російських майстрів 
навчився чудес творчости), отже не може знати, що тільки чотирі 
з зацитованих імен (головно завдяки пильним Німцям) почали чи
татися (не так вже давно) поза Росією, а Достоєвський став на
віть „модним“ автором, але хто знає, чи якраз не тому, що в своїх 
творах гостро критикує Москалів та їх психіку. В літературній 
дискусії, яка вивязалася з приводу книжки М. Хвильового „Камо 
грядеши?“, де той поставив питання: „Европа чи просвіта?“, п. 
Кость Буровій бундючно заявляє: „Україна та Росія!“ Позиція 
яку займає він в літературнім спорі не така маркантна і ярка, 
щоб треба було її зазначувати (він держиться золотої середини), 
але цікаво зазначити його побажання до „радянського суспільства 
і робітничо-селянської держави“, бо вони характеризують відносини* 
в яких приходиться жити нашим культурним працівникам. „Наші 
письменники перебувають в далеко гірших умовинах, ніж робіт
ники і службовики: літературний гонорар відстає від ставок ин- 
ших робітників, виплачується з запізненням на 3—6 місяців. Коли 
серйозно підрахувати письменницькі гонорари, так вони здадуться 
такими нікчемними, що не виправдують навіть видатків на під
вищення кваліфікації: книжки, ґазети, театр, лекції, папір... Жур
налів, деб можна було реґулярно друкуватись, немає, книжок з га
лузі красного письменства друкується надзвичайно мало. Наш 
письменник Може заробляти, як завгодно: служити, сторожувати.
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чоботи чистити — за це гроші платять і платять негайно, — 
алеж за працю письменника дають меньше й не поспішають роз
плачуватися, а то буває й так, що письменникові залишається 
вважати себе компенсованим лише тим фактом, що хоч твір його 
побачив світ“. Не вважаючи на розчіхрану мову зміст настільки 
ясний, що умовини письменницької екзистенції в робітничо-селян- 
ськім раю та к і  самі ,  як в дрібно-міїцанській Галичині... І цікаво, 
де пропадають ті сім міліонів долярів, які, після реклями „Нового 
Часу“ (ч. 78. с. р.), одержує річно Держвидат від держави? Мо
жливо тому жадає п. Кость Буровій засновання кількох нових 
журналів, які малиб здиференціювати (в книжці стоїть — дефе- 
ренціяція!) літературну працю, підвищити її кваліфікації, „удо
сконаленням форми і наближенням змісту до живого життя, до но
вого побуту, багатого на звуки, фарби і такі роскішні сюжети, що 
на них не спроможеться жадна з західно-європейських літератур“. 
Заліз хробак в хрін тай думає, що ліпшого на світі нема!

П. Андрій Хвиля, як сталий співробітник щоденника „Ко
муніст“ (його книжка — се передрук статей з сеї часописі) під
ходить до літературного спору з иншим мірилом. Він хоче роз
глядати його „в політичнім розрізі“. Погляд сам по собі фальши
вий, бо що обходять літературу політичні орієнтації? Приміром, 
колиб хто в Европі був захотів дадаїстів розглядати „в політич
нім розрізі“, то бувби осміпіив себе навіки.

Як для москвофіла, для п. Андрія Хвилі Україна являється 
„частиною Росії“ економічно з нею звязаною. Певне тому, 
що Росія потребує українське збіжжа, цукор, вуголь і ин. Сеї ін
тернаціональної, пролетарської „політичної економії“ нам „бур
жуям“ ніколи не зрозуміти... Даліж автор заявляє, що „маємо на
правити всі свої сили на, бо.ротьбу з великодержавним російським 
держимордним шовінізмом, що деколи в образі „ревнителя“ радян
ських законів, під „прапором“ радянської влади міркує „возсоеди- 
нить“ Велику Росію... Коротко кажучи, з усякими формами русо- 
тяпства. І так довідуємося, що в „українській селянсько-робітни- 
чій державі“ так паношаться „ревнителі“ Великої Росії, іцо і спів
робітникові „Комуніста“ того забагато. „В сей же час маємо рі
шучо боротися і з національним українським шовінізмом“. І так 
махає погрожуючи кулаком головно в сторону Миколи Хвильо
вого, революційного письменника (не тільки по змісту, але й по 
формі), бойового комуніста тільки тому, що сей заявив, що треба 
нам вчитися в Европі. За те дочекався того, що співробітник „Ко
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муніста“ називає його думки про український ренесанс „просві- 
тянщиною найгіршої маркиа і „українофільством“, заслоняючись 
всюди поглядами „дійсного марксіста“. Врешті договорюється п. 
А. Хвиля до того, що „ми маємо збільшуватй орґанічне керівни
цтво з боку партії літературним рухом на Україні«... Ось де зако
пана собака!

Обі книжочки дають яркий доказ того, в яких нездорових 
і диких відносинах приходиться жити за Збручем всім тим, що 
працюють на літературнім полі. Роман Юнак.

Нові книжки.
(Просимо авторів і видавців надсилати книжки для зазначування в сій

рубриці).

II л а ст о и а Б и б л і о т е к а под 
ред. Л. Бачинського:

ч. 2. О. Черкасенкоу Ч у д о  с в. 
Ми к о л  а я. Иитермедія' Ужгород, 
1922, ст. 29+(1), м. 8°.

ч. 3. П л а с т о в ы й  к а л е н 
д а р ь  на р. 1926. Ужгород 1925, 
ст. 96+(16), 160.

ч. 6. Л. Бакинський, П о р а д 
ни к  п л а с т у н а .  Ужгород 1926, 
ст. 8, 8°.

ч. 7. Тол сей—Сет он, М ал па  
Й о и ни. Ужгород 1926, ст. 16, 8°.

ч. 10. В. Давенпорт—Гульберт, 
Д о л я  м е д  в е д и  цЪ. Ужгород 1926, 
ст. 15, м. 8°.

ч. 11 .ОвенГедин,П о д о р о ж  по  
Т и б е т у .  Ужгород 1926, ст. 16, 8°.

ч. 12. К. Губалак, П л а с т у н -  
ки. Жарт в 1 д. З чеського пере
клав Б. Заклинський. Ужгород 
1926, ст. 16, 8°.

ч. 15. Л. Вачинськийу О т р у й 
ні* г а д и н ы  (за Бремом та ин.) 
і Є. Шведер, Ж ор ст  о кий птах.  
Ужгород 1926, ст. 22, 8°.

Ом. Терлегрький, Е л е м е н т а р 
н а  ґ е о г р а ф і я .  (Накл. „Рідної 
Школи“). Львів 1926, ст. 84. 8°.

Др. Кость Левтрький, І с т о 
р і я  п о л і т и ч н о ї  д у м к и  г а л и 
цьких  У к р а ї н ц і в  (1848—1919), 
з ілюстраціями. На підставі спо
минів і документів. І. ч. (Накл. 
власним). Львів 1926, ст. 432, в. 8°.

Ал. Барвінськийу.З ж и т т я  н а 
ш о г о  д у х о в е н с т в а  в 1 -ій п о 
л о в и н і  XIX ст. Частина із „Спо
минів з мого життя". (Відбитка 
з „Ниви"). Львів 1926, ст. 20, 8°.

Ал. Барвінський, Я к я н а п и 
с ав  „ І л ю с т р о в а н у  і с т о р і ю  
Р у с и “ для Тов. „Просвіти“. Львів 
1926, ст. 16, м. 8°.

Антін Вартовий, К л е к о ч е  
д з в і н .  Збірка поезій. (В-во „Нова 
Доба"). Львів 1926, ст. 25, 8°.

З б і р н и к  м а т е м а т и ч н о -  
п р и р о д о п и с н о - л і к а р с ь к о ї  
с е к ц і ї  Нау к .  Т-ва ім. Ї Пе вче н-  
к а. Т. XXV, під ред. дра Вол. Ле- 
вицького і дра Ів^на Раковського. 
Львів 1926, ст. 94, 8°.

S i t z u n g s b e r i c h t e  d e r m a -  
t h е m а t і s с h - п а tu r w і s s е n- 
s c h a f t l i s c l i - ä r z t l i c h e  S e k 
t i on.  Heft IV. (Mai 1926—Septem-
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ber 1926), red. vom Vorstand der 
Math.-naturwiss.-ärztlichen Sektion. 
Lemberg 1926, c t .  14, 8°.

Проф. Іван Оггєнко, Но в о ч а -  
с н и й  ц е р к о в н о - с л о в ’я н с ь к и й  
п р а в о п и с .  Істор. нарис з палео-

Надіслані
П л а с т у н .  Часопис пласто·* 

во’Ь молодежи Пбдкарп. Руси. 
Ужгород 1926, ч. 3—4.

Но в а  Хат а .  Журнал присвя
чений модам і справам дом. жіноч. 
господарства. Львів 1926, ч. 12.

С і л ь с ь к и й  Світ.  Ілюстр.го
сподарський часопис. Львів 1926, 
ч. 8, серпень, і ч. 9, вересень.

В і р а і Н а у к а .  Євангельський 
реліґійно-просвітний часопис. Ко
ломия 1920, ч. 10.

Н а ш а  Б е с і д а .  Ілюстр. дво
тижневик літератури, науки і су
спільного життя. Варшава 1926, 
чч. 21 і 22.

Н аш  П р и я т е л ь .  Часопись 
для молоді (вид. Марійське Т-во 
молоді). Львів 1926, ч. 9.

ґрафії та палеотипії. Варшава 1926;. 
ст. 28, 8°.

Karel NosovsJcy, S l a v i c a c e s k a  
a s i o  V e n s  k ä z a l e t a  1914—1925. 
Vyd. Slovanska Knihovna Min. Zahr. 
Veci. Praha 1926. Ст. XII+122, 8°.

журнали.
Н о в е  Життя.  Громадсько-по

літичний, економічний та літера
турний місячник. Прага 1926, ч. 6.

К у л ь т у р а .  Журнал культур
ного, суспільного і політичного 
життя. Львів 1926, ч. XI.

Ц у к р о в н и к .  Масовий робіт
ничий щомісячний журнал, орґан 
всеукр. центр, правління Спілки 
Цукровників. Харків 1926, ч. 18.

Т р и з у б .  Тижневик. Париж 
1926, чч. 52, 53, 54, 55.

JI у г о в и к. Письмо, присвяче
не луговим і січовим справам, про  ̂
світі і науці. Львів 1920, ч. 1.

Н а ц і о н а л ь н а  Д у м к а .  
Прага 1926, листопад.

П о с т у п .  Студентський віст- 
ник. Львів 1926, ч. 9 —10.

£ід Адміністрації.
Наше звернення до передплатників, що залягали 

з оплатами, і читачів та прихильників викликало певний 
відгук, і тому на разі явилась можливість перенести ви
дання ЛНВ і в наступний 1927 р. Та всетаки взиваємо 
громадянство "не лишитись байдужним до долі цього най
старішого орґану і підперти його своєю численною перед
платою в 1927 р., активною участю в його поширенню 
через відповідну агітацію і заохочення близьких і знайо
мих до передплати, жертвами на видавничий фонд. Кому 
дорога доля ЛНВ, нехай це доведе на ділі.

Висилаючи цю останню книжку ЛНВ за р. 1926, про
симо тих ПП. передплатників, що не вирівняли ще за- 
леглостей, надіслати їх  зараз же по отриманню книжісиу 
а разом і передплату на 1927 рік. Від минулого місяця 
(падолиста) місячна передплата журналу виносить 250  
зол., піврічна 14 зол., а річна 26 зол. — !і
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26 рік видання. ВІДКрйТа ПІДПИСМ 26 рік видання.

на
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ

ВІСТІ ІИК
 місячник літератури, науки й суспільного життя.

Виходить книжками в перших числах місяця і містить статті 
значних молодих і старших укр. письменників і учених. — В"1.' 

нулім році друкувались:
П о е з і ї :  М. Антіоха, Ол. Бабія. Б. Гомзина, А. Карашевича, У. Кр 

ченко, Ю. Липи, Евг. Маланюка, М. О бідного, В. Пачовського, Ю. Шкруі 
ляка і ин. П р о з а :  В. Зарицького, Н. Королевої, Д . Лукіяновича, Ів. М аркой  
М. Мельника, В. Сказинського, П. Франка, М. Черемшини, а з В. Україь 
передруки — Дм. Борзяка, С. Васильченка, С. Жигалка, О. Копиленка, ї .  
Косинки. М. Хвильового. З ч у ж о ї  б е л є т р . :  А. Бірабо, Ж. де  Лякретеля, 
Чезаре Меаро, А. Моруа, Кл. Фарера і ин. М е м у а р и :  Д. Дорошенка, А. 
Животка, В. Завадської, В. К., О. Кобилянської, Характерника, С. Шелухина 
та ин. Іст.  літ·: О. Барвінського, В. Бирчака, проф. Л. Білецького, М. Воз- 
няка, дра Яр. Гординського, К. Гриневичевої, М. Зерова, 3 . Кузелі, В. Лу- 
цева, Д. Лукіяновича, Ів. Панкевича, дра Ст. Смаль-Стоцького, дра К. Три- 
льовського та ин. Р і ж н і  наук,  і п у б л .  с т а т т і :  В. Біднова, В. Гнатюка, 
Акад. М. Грушевського, Д. Донцова, В. Дорошенка, М. Іванейка, Ст. Сі- 
рополка, дра М. Кордуби та ин. Рецензії.

Передплата виносить: місячно 2-50 зол., піврічно 14 зол., на рік 26 зол.
Адреса Редакції і Адміністрації: Львів, ул. Руська, ч. 18, І лов.

Редагує: Комітет. За ред. відповідає: Др. Іван Раковський. 
Видає: Українська Видавнича Спілка.

Нова книга. Евген ^уіаланюк: Гербарій.
Ст. 48, Ціна ЗО амер. центів. Оплачені замовлення н адсилатиvHa адресу: Ukr. 

Nacionaluy Klub, Laznó РосІбЬгасІу, Hotel Central, ĆSR.

Приймається замовлення і передплату на одинокий місячник 
української плястики

„Українське Мистецтво“
що виходить заходами Гуртка Діячів Укр. Мистецтва при співу- 

части найкращих мистецьких і наукових сил під редакцією
Миколи Голубця.

Оказові примірники висилається за надісланням 2 зол. — Передплата 
до кінця 1926 р. 7 зол. —  Редакція і Адміністрація „Українського 

Мистецтва“ : Львів, Ринок ч, 10, II. пов. *'

Редаґує комітет. За редакцію відповідане: Др. Іва н  Раковський.
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