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у Львові, ул. Косцюшка ч. 1.

Для вигоди П. Т. Гостей вінда (в кімнатах
телефони.

трамваями:
Ч. 1, б, 7 з Головного Двірця, ч. 9* 
в двірця П і д з а м ч є, ч. 8 в двірця 
Личаків.

Телефон 8—88.

Роман Купчидський

повість зі стрілецьких часів. Ціна 3'50 зол.

В-во „Ч Е Р В О Н А  КАЛИНА",  Львів, Руська 18. Г.

Актуальна по виборах
нова книжка 

Дмитра Донцова:
ПОЛІТИКА ОПОРТУНІСТИЧНА 

1 ПРІНЦІПІЯЛЬНА
вже вийшла з друку.

Замовляти в Книгарні Наук. Т-ва Львів, Ринок 10.
ц. зл, Г50, з пересилкою Г60.
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Галя Мазуренио.

1918.
(Київ).

Щож ти став? Там гукають гармати! 
Отамане, не гайся! Іди!
Там, ти чуєш? В бою загибають 
Ті, що кріси до рук узяли!
Щож ти став? Там гукають гармати!

Він назвав мене
Донькою! Все на серці засміялось,
Мов тепереньки здибалась несподівано з ріднею.
Як від радощів
Плигала по замерзлій я панелі!
Хоч — дірки в моїй шинелі трохи в цім допомагали.

1919.
Стрічкою золотистою 
Серед суму мрія віялася... 
Громовиною огнистою 
Розметалася, розвіялася, 
Розлетілась радість совами 
Вся примарами, оманами,
А майбутнє жемчуговими 
Застелило все туманами.

Осінь на дудочку грає протяжно. 
Ранок. Ще барви жемчужно прозорі, 
Осінь хлопчина здуває уважно 
З  сонця хмарки.
Блисли трівожно бездомні у небі. 
Рушили мовчки за ними обози — 
Гаркнуло в спину обозну здалека 
Виспану за ніч війну.
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Галичино, вітаю тебе.
Дощ між хмарами сіє та сіє. 
Опускаються стомлені вії.
Ніч осіння. Як холодно! Ніч настає-

Встають з нічної темряви 
Старого Галича руїнй. 
Що позабуті вартові 
При місяці спокійні стіни.

Не злякай, не злякай 
Мене, любий, я не звикла до сонця: 
Палкого, а твої ще палючіші уста... 
Не нагадуй за себе — живого. 
Попрощалисяж ми в осени.
І чому ти прилинув у сні?

Ти схилився тоді 
І несміло доторкнувся до пальців 
Устами й пішов. Тільки осінь тремтіла, 
Тільки той гуркотів за хрестами.
З  ним і ти опочив в осени.
Так на щож ти прилинув у сні?

А, Карашевич.

Титани.
(Гірський буролом).

Памяти Івана Франка

Покірний біг рівнин обурили суворі 
Важкі громади гір в бунтарській непокорі.

І велетні-дуби, випростуючи стани,
По збіччях гір спялись, як в наступі титани,

Що долу сон важкий змагалися збудити,
Безжурну даль небес, торкнувши, замутити,
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Тіснину меж землі гнівливо ростоптати 
І заздрісних богів зухвало запитати:

Пощо жагу небес ви смертним дарували,
Коли щляхи туди несито заховали? —

Шумлять густі дуби в повстанчій гордій мові, 
Прямують як один всі стовбури дубові!

І, мов напруга рук, що виважились бити, 
Загрожують богам криві дубові віти.

А верхній стрій дубів, щ об\аялися боги,
Завчасу вже гуде про свято перемоги.

І гнівом .зайнялось огненне боже око...
Щоб гррдих спопелить, — розіскрилось жорстоко, 

І довго, довґо так пекло горючим зором 
В грізьбі пересторог і впином і докором.

Та... ляку не було? і велетні кремезні 
З  розгніваних загроз лиш кпили, величезні: 

Змагала до мети навала вся дубова,
Та пошепки по ній глузлива бігла мова...

Притишено дуби шептали заговори;
ГІричаєний наскок вимовчували гори...

І гнівний божий зір став хмариться зловісно... 
Благать, перепрошать, миритись — було пізно. 

Побігли тіні скрізь... А темнощі злобливі 
Зір божий облягли, як хмара брів у гніві.

Ще хвиля... й злий позір обурено сховався,
А хмарний хаос повз... на гори насувався...

Немов страшний кошмар, та темрява гнітила, 
Клубилася, як дим, і всі верхи закрила.

І чорно сліпли вдень бунтарські горді очі 
У хмарній тьмі важкій, як в осінь в пітьмі ночі.

А можний дуб вгорі — співець про перемогу 
Розгублено затих, віщуючи трівогу...

І враз німу ту тьму прорізала палюча 
Стріла богів — ясна, та, як і тьма, сліпуча!

І жахний той удар, розмножений луною,
Осліплих викликав скрізь велетнів до бою!

Та долі споміж гір задивленому зору 
Урвавсь надалі пир натхненого дозору.

Лиш чуть було: знялись раптовні гураґани —
До краю то стоять змовлялися титани!
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Та знать було на мить, де блиснуть божі стріли,
Як кучері дубів безстрашшям тріпотіли!

І лютість на богів навально на долину,
Котила з бунтарів скажену слину-піну!

Чим більше співборців стріла богів сліпила,
Тим кріпшав гураґан і люта піна біла,

І бігли гим прудчіш униз її потоки 
І зморшками страждань пороли гірські боки!

І клекіт пінний той і злісні гураґани 
Давали знать на діл, як билися титани!

Стояти не дарма дуби заприсягнулись:
Вони не піддались — ламались, та не гнулись!

Як блисне, — знать було: лютують в високості 
Обурені борці в нестямнім гніві й злості!

Так само до мети всі велетні воліли,
Так само як один відвагою шаліли!

Як вищеж сил були богів огненні махи,
Чутно було: тріщать дубові костомахи!

І як уже той грім страхать ні намагався,
Глушливо мер титан, конав, а — не вклонявся!

Аж сила й воля та й небес пекуча згага 
В серцях самих богів відбилась як повага!

Від ревнощів самі вони опамятались 
І можності жадань невільно дивувались.

І боги мимохіть заслону хмар порвали 
И як билися дуби, крізь діри любували.

Цеж власний витвір наш! — враз боги нагадали
* В титанів ми самі жадобу цю заклали.

Не в послуху долин, а в правій битві з нами 
Значать вони, що є лиш нашими синами! — 

Пізнавши образ свій в розгніванім титані, 
Всміхнулись боги всі в примиренню й пошані.

І ласкою в туж мить засяло боже око"
Й, прогнавши хмари геть, ясніло знов високо!

А велетні-дуби побідно спочивали —
Полеглих співборців задумно рахували...
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Роман СтеФанович.

Живцем погребаний.
Січень 1915 р. Іду на прохід доріжкою понад Дністер. 

Часу доволі: хоч суд і урядує, то люде сидять дома, не по
казуються з села до Заліщик і не правуються (непевний во
єнний час).

Підходжу під залізничий міст. Тихо, пусто і — безпечно. 
Давно вже нема австрійського війська і ніхто не допитує, чого 
я „шукаю“ під мостом (важний воєнний обєкт) і не арештує 
„підозрілого“. А то довелось минулим літом з подібної при
чини просидіти кілька днів у черновецькій тюрмі. Старим опол
ченцям з Полтавщини, що тепер у Заліщиках, такі річи не 
в голові. їм аби горілка, сало та чай.

З  противного боку від Печерни надходить доріжкою по
над воду якийсь селянин. Вже не далеко мене. Пізнаю. Се 
мій знайомий, старий Кафлюк. Побачив і пристав. Вдивився 
в мене, зблід і перехрестився.

Я до нього: „Що чувати коло вас, Кафлюку?“
А мій Кафлюк труситься і слова не промовить.
Підходжу до нього, подаю руку, а Кафлюк стоїть, мов 

не свій, та витріщив очі на мене.
— Ов, а то що з вами Кафлюку, може нездужаєте?
— А — а то ви, чи не ви? — вигикав згодом Кафлюк.
— Та хіба не бачите, що я? — кажу. — Що вам ста

лося, Кафлюку, недобачаєте вже, чи що?
— Е та ні, пане коморнік, але,,.
— Та що але?
— Але люде казали, що вас уже нема.
— Та як то нема?
— Е, щось таке казали про вас, що... не можу сказати.

Та що такого? Кажіть Кафлюку, таж ми старі знайомії
Старий Кафлюк схилив голову, подумав хвильку, опісля 

приступив зовсім близько до мене і псчав шептати мені до 
уха: — Казали, що вас повісили разом із Кузняком в Горо- 
денці за те, шосте писали картки до Росії.

— А ви вірили тому, Кафлюку?
— Та люде казали, що є такі, що бачили на власні очі.
— А тепер вже бачите, що люде брехали?
— Та бачу, пане коморнік, бачу. Бог би їх побив.
Нараз старечі очі радісно блиснули, він стиснув мені

руку й каже: — А памятаєте, пане коморнік, як ми торік го
лосували на Окунєцкого? Тож то була утіха, як його вибрали 
за посла. Не знаю, чи жиють ще?

— Жиють, жиють Кафлюку, дома в Городенці!
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Старий Кафлкж розпрощався зі мною звичайно, якби ні
чого не було й потюпав до міста розпитати, хто йому запла
тить за підводу до Чорткова. Се була його найбільша турбота. 

А я пішов доріжкою понад Дністер

Притихла воєнна хуртовина і я по семилітній перерв 
став займатися своїм давним ремеслом.

Тихий весняний вечір. Працюю ще в канцелярії над якимсь 
рекурсом. Нараз відчиняються двері і входить тихенько ста ·̂ 
ренька жінка. Здоровить, роздивляється по канцелярії, присту
пає близче і приглядається мому обличу.

— Що доброго скажете? -— питаю.
— Не знаю, що маю робити з невісткою. Син як пішов 

на Україну тай вже не вернув, ґазда умер з туску за сином, 
а невістка викидає мене з ґрунту. Забирайся тай забирайся 
відси, стара відьмо, щей бахурця підмовляє, аби мечі збитки 
робив.

— А то ваш ґрунт, бабусю?
— Таже мій питоменний. Ще до войни Штефанюк конт

ракт табулювали.
— А маєте той контракт?
Бабуся сягнула рукою за пазуху і виймила звиток паперів. 

Між ними був контракт написаний моєю рукою перед 16 ро
ками. Ґрунт після контракту бабусин.

— Бачу, що ґрунт ваш, хіба ви дали його відтак синові.
— Не дала синові, не дала, сто раз присягну, не раз. 

Як прийшов з войни і оженився, то знов пішов на ту войну. 
Я давно вже думала, що мені робити? Хотіла завідати у Ште- 
фанюка. Але він умер, а я не знала, куди кинутисяс

— А хтож вам казав, що Штефанюк умер?
— Казали жиди, що умер.
— Та вони брехали, бо Штефанюк жиє.
— Ой не жиє вже, не жиє, — зітхнула бабуся.
— А я вам кажу, що жиє, тай говорить тепер з вами. 

Таж я є той самий Штефанюк, що табулював до войни ваш 
контракт.

Бабуся приступила близче до мене, дивилася довго на 
моє обличе, усміхнулася і ледви чутно сказала:

— Ви не є Штефанюк. Тамтой був молоденький, а ви 
вже в літах. Але може порадите мені, що робити з невісткою?
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Лоль Моран.
(Paul Morand).

Charleston
(U. S. A.)

„Коханець, це добре вночі, вночі, 
та ось ясніє день...“

(Пісня діюля з Бондуку*).

Я вертався з Ніци самоходом. Друга година ночі. їхав 
швидко в напрямі до Ангіб, користаючи з рівної дороги, рід
кої в цій околиці, коли це недалеко від Жуан лє Пен світло 
моїх ліхтарень вдарило в купу, яка лежала впоперек асфаль
тового шляху. Я притьмом зупинив самохід та зіскочив на зе
млю. Біля своїх ніг я найшов ледво живу жінку, з обличчам 
заляпаним кровю, у порваній на лахміття вечіровій сукні, що 
відслонювала подерті плечі. Вона дихала. Відкрила очі, що 
не бачили мене. Відтак закричала, тремтючи усім тілом:

— у,Таке те  away anywhere from here or they'll kill т е “ -  
не питаючи в свойому поміщанню, чи розумію її. „Заберіть 
мене звідсіля, инакше вони мене вбють“.

Я брався підносити її, одначе вона підвелася власною 
силою. Прибилася якось до самоходу.

— Чи ви ранені?
— Ні, скрізь побита, скрізь.
— Одначе ви кровавите?
— Ні. Тепер — геть звідсіля! Сховайте мене.
Я поклав її на задній лавці і рушив з місця. Вона впала 

на подушки. Тінь проковтнула її.
Пятьдесять метрів дальше—затримка; новий удар гальми. 

Цей раз мало що не переїхав чоловіка, що лежав тут про
стягнений.

— Тільки не ставайте... Я усе розясню вам... Вони вбили 
його...

Я все таки зійшов на землю серед ночі, що зробилася 
дуже гаряча. Полеві коники робили гамір, зорі світили. Вона 
держала обличча в руках. Нікого живого, окрім комарів у смузі 
ліхтарень. Я. наблизився. Це був неґр у червоному смокінгу, 
ноги в рові, а голова край дороги. Тверда сорочка була по- 
діравлена на решето кулями з револьверу. Ще теплий і над 
міру гнучкий, подобав на одну з суконних ляльок для ніч
них кабаретів.

Я попав у цю траґедію так нагально, що мої нерви 
не зрадили мене ні на мить. Спокійно приглядався до цього 
злочину серед тихої ідилічної ночі. Жінка чекала сто-

*) Bonducu — країна і місто в північно-західній Африці. Перекл.
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стоячи у возі. Вона наново заохочувала мене до їзди й ска
зала, вказуючи на червону масу в буряні:

— Це через нього. Він хотів знасилувати мене.
Пів години пізніше ми приїхали до моєї вілі. Жінка, не 

чекаючи моєї помочі, скочила з воза з такою легкістю, що 
я здивувався.

— Чи я можу скупатися? ні, не засвічуйте елєктрцки... 
Не треба бачити мене в такому стані.

Я провів її на перший поверх, ще більш оторопілий від 
цього кокетства. Вона оставалася там так довго, що я вагався, 
чи не йти мені на гору, коли нарешті вона зійшла вділ, одяг
нута в один з моїх пенюарів. Можнаб сказати, черниця з твердими 
рисами матері-ігумені* зі синіми очими, продовженими морщи
нами, сивіючим волоссям. Ще завжди дуже гарна. Ні сліду 
крови не було на ній.

— Пішло, як прийшло — сказала без усміху.
Налила собі в чарку.
— Я верталася з Касіно... виграла... якийсь неґр... один 

з неґрів орхестри — коли зачинили бар — пішов слідом за 
мною... Кинувся на мене, щоб мене обрабувати...

— Ви сказали спершу „знасилувати“.
— Так, і щоб знасилувати... Американці проходили ту

дою... хотіли оборонити мене і вбили його.
Її оповідання не було варте зломаного шеляга. Я сказав їй це.
— Ваші перші слова, це було прохання оборони. Ви боя

лися за своє життя?
— Так... инші неґри.
— Чому ваші спасителі, ці Американці, залишили вас на 

дорозі ?
Я сховалася тоді, як вони розправлялися з ним...

— Якуж ви мали причину втікати так? Хто завдав вам 
ці удари?

Вона замовкла, пригноблена цим допитом. Я сказав, втра
тивши терпець:

— Думаю, що найкраще буде віднестися до комісаріату 
поліції.

— Тільки не це, благаю вас! Це був би страшний скан
дал! Ви-ж джентельмен, мусите сховати мене, чуєте... Не ма
єте чого боятися. Я невинна.

Заспокоїлася знову.
— А в тім — як вийти звідсіль? Не маю одягу.
І без ніякого переходу:
— Чи ви Француз? Славити Бога! Я називаюся Аґата 

Монтк^р, з Чарльстону, південна Кароліна.
Її англьосаксонська вдача, що віднайшла в купелі моральну 

рівновагу, не подобалася мені. Я підвівся.
— Я не питаюся вас, пані, як ви називаєтеся. Одначе щось 

сталося — ви в мойому домі і я маю право знати.

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


При тих словах вона затихла вся, наче півень перед крей
дяною рисою. Пробурмотіла:

— „U  has been 'hell! Це було пекло".
Коняк спав у пляшці низче етікети. Гостя сіла край стола 

й почала говорити, наче сновида:
— Колиб ви були Американець, я — почуваю це — за- 

билаб себе радше, чим розповілаб вам те, що зараз почуєте. 
Одначе я у Франції, правда? в країні, що не є моєю? Ця га
ряча ніч, ці полеві коникй й самі тільки Yankees в старих ха
тинках... Не знаю вже... Мені видається, що я знову у нас 
в полудневих стейтах. Віднаходжу своє дитинство... Чарльстон...

Чарльстон! Бачу, як тепер: карнавал, що стає вже тро
пічний, якась понад-ревія, ціле місто, що узброєне тарах
кальцями, вється, як при grand Ecart, *) знаєте?

... Тут я родилася в грецькій святині з дерева, мальова
ного на біло, з гнило-зеленими віконницями. Моя родина, стара 
родина з північної Кароліни. Батько був головним редактором 
в South Carolina Hendel...

— Говоріть далі... Чого боїтеся?
— Боюся... цього спомину з дитинства: я в бюрі редакції — 

одної ночі, як ця, дуже гарячої, посипаної зорями. Мене прй- 
вели сюди, щоб я бачила, як будуть проголошувати вислід 
виборів. Вибори 188..., що були на полудні Зєдинених Держав, 
великим реваншем для нас, республиканців, яким демократична 
партія вирвала була по скінченій Сецесійній війні майно, владу, 
престіж — усе в користь неґрів! Одначе цього вечора я була 
ще занадто мала, щоб це зрозуміти .. Мій батько велів уста
вити перед будинком редакції чарівний екран, на якому по
являлися висліди виборів в міру, як приходили телєґрами. 
Бачу крізь усі-ці роки, Citadel Square, повний чорних, що сто
ять довкруги обеліска, а деякі навіть видряпалися на сере
дущу статую Кельгуна **). Сперта на рамя моєї матері, край 
балькону з вирізуваного дерева, вся мокра від мартової спеки, 
бачу тисячі кучерявих голів, притягнених сюди політикою, 
наче мухи стервом. Приходять перші вісти і вдоволяють усіх. 
Я вся захоплена глядінням на магічну ліхтарню. Та хутко му- 
сіло виявитися, що республиканці побіджають, бо товпа поки
нула їсти банани, ссати своє candy і забавлятися. На жовтому 
тлі цитаделі видно було, як неґри піднімалися, наче тісто, 
знаєте? як шкірка на ваших чудових французьких суфлє. Вони 
були тут усі, хлібороби в своїх синіх бавовнянках, робітники 
в білих цератових дашках довкруг чола, джиґуни в черевиках 
помараьчевої краски, ще з етикетою на нових капелюхач. Біля

*) Grand écart — момент пописового танцю, розсунення ніг до 
одної поземої лінії. Перекл.

**) John Caldwell Calhun — американський політик. Переводив 
анексію Тексасу, що стала причиною мексиканської війни.
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нашого балькону, муринка з набряклими лицями, в капелюсі 
з червоної соломки, з якого звисали довгі кінці, ображу вала 
нас, показуючи зад. Кидали пляшками: товчене скло, що є наче 
зов труби до повстання, зробило людей божевільними. Відпря
гали коней від малих трамваїв, з задніх, переділів ЛіітГа Сгош*), 
призначених для кольорових людей, висідали що хвилини нові 
маніфестанти. Батько забрав нас з балькону. Зачинено вікон
ниці. Ми почували, як поза тією тендітною охороною з дерева 
напирала на нас товпа; стріли з револьверів, виття. Сквер па
лив усім жаром радости республиканські часописи; я думала 
про муринських королів, що печуть білих, які врятувалися 
з розбитих кораблів. Надбігли редактори: „Шефе“, „чорні 
голови“ говорять про те, щоб нас злінчувати; вони добудуть 
редакцію приступом, як що демократи побиті“ . Тоді вивели нас 
через задні двері. Тут натовп був рідший, одначе, тут і там 
пили ще ці страшні люде у відчинених шинках. Сходини про
тесту відбувалися у стрижіїв, де, пригадую собі, лежали в фо
телях простягнені люде зі серветками на обличчах, наче мертві. 
Всі говорили про політику; я чула: „Край наш! Ми збудували 
його! Що булоб з південними стейтами без чорних облич?“ 
Раптом на розі вулиці якийсь великий мурин завважив нас 
і пірвав мене. Не думаю, щоб він мав злі наміри, одначе був 
пяний і вимахував руками та ногами так, як роблять в цирку 
їх коміки, з тією скаженою потребою вижестикулювати свою 
пристрасть. Він давив мене в своїх величезних раменах, пока
зував зуби леопарда і ніс мене все дальше, біжучи. Я дуже 
боялася: мати казала мені колись, що неґри вишукують дітей 
для своїх жертв, що привязують їх до стовпів та їдять. А все 
таки мій умичник мав для мене якусь принаду; я не борони
лася, була потрясена, ослаблена... Тут якась адуринка з ви
щого служивого товариства впала на тротуар в нападі істерії. 
Увага відвернулася від нас, одні окружили її, инші розбіглися 
за поміччю. Ми могли втекти...

— Вашого батька змасакрували? — спитався я.
— Ні. Коли він дізнався про побіду республиканців, він 

мав ту притомність думки, що післав на екран останній на
пис: „Телеграми перервані. Кінець завтра. Добраніч“. В кім
натах від вулиці погашено світло і товпа незабаром розійшлася. 
А другої днини вона, виснажена підбурюванням і піятикою, 
спокійно прийняла до відома виборчі висліди. Одначе я не за
була ніколи цієї ночі. Вона так уразила мене, в мене появи
лися кілька місяців згодом припадки такої ворожнечі до 
муринів, що мої батьки мусіли, за порадою лікарів, хутко 
віддати мене до пансіону —■ дуже далеко, в Канаді. Монтре- 
аль було тим містом, де я виховувалася, вийшла заміж, де 
жила більш чим двацять літ. Ці роки не цікаві для вас, мо

*) Сгсш індіянеьке племя. Перекл.
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його судді. Я була жінка, "як кожна инша. Ходила в гості, да
вала обіди. Мій чоловік заробляв гроші на торговлі деревом. 
Журнали містили в додатках „з товариського життя“ мою го
лову в природній величині. Я не мала нагоди бачити чорних 
і мої напади жаху з дитячих літ не вернулися більше. А в тім, 
мої батьки повмирали і ніякий звязок не лучив мене з полуд
нем. Так було до 1917 року, до часу, коли Америка оголо
сила війну. Мій чоловік, іменований начальником будови бара 
ків, поїкав у Францію будувати деревляні хати. Канада, це 
село; ніщо не спиняє тут жінку старітися. Я жила без неспо- 
коїв, без заздрощів і зависти, що одинокі тримають нас мо
лодими. Мої останні гарні дні плили у самоті та у нудьзі. Що 
говорити з тими селюхами з минулого століття, з цими сіль
ськими душпастирями? І я від безділля веліла завести в сво
йому сальоні, у глибині лісів — радіо. Памятаю дуже добре: 
це був зимовий вечір, після чак), сніг сягав до вікон... Сіль
ський дроґерист, представник товариства бездротного теле
графу, прийшов сам заложити мій апарат. Я не чула нічого, 
окрім свистіння, тріскоту смаженого товщу. Дроґерист, що 
був оптимістом, додавав мені віри:

— Це буря. Воно пройде. Нема ліпшого понад ваш апарат.
Нагло він покрутив ґудзик, наставив на добру довготу

хвилі і ось несподивані серед моєї ледової самоти роздався зі 
страшної гебанової труби, тяжкий, солодкий спів Go down M o 
ses! з мойого дитинства, найкращий з гимнів. Ви не знаєте 
його? Голоси, що сходять в долину, наче кроки маршу, кожна 
строфа. Такий глибокий, такий повний смутку! Те, що прихо
дило відшукати мене у снігах, це була моя далека біла пляжа 
Чарльстону, її спогади про розбишак, її старі оповідання про 
залізні скрині, переїджені іржою у воді. (Ви знаєте, це на цій 
пляжі будує По свойого „Золотого Скарабея“). Я побачила не
сподівано меви й круки, світла й тіни, плесо моря, де моя ро
дина шукала вечером, прохолоди на яхті, при березі на шляху 
до Fort Moultrie, або Fort Sunter, бачила вежі оборонного 
замку, що стежать над Атлянтийським Океаном з їх мозді- 
рами часів непідлеглости. І жаліла за нашими полями бавовни, 
хоч такими поганими, завжди іржавими від невидимої осені, 
з малою сніжною крапкою спілої бавовни. Це „колись“ прихо
дило, щоб розприскатися на поверхні тисяччю миляних баньок... 
Go down Moses!...

— Чи в Канаді нема негрів? — спитав я. Гостя глянула 
пильно на мене.

— Ні, нема... Я спровадила з Ню-Иорку колірову по
коївку, з дуже чорним обличчам під очіпком, над білим фарту
шком. Одначе вона не мала нікого, хто викликав би її вече
ром і не осталася. Я почувалася щораз більше нещасна. Чим 
довше я залишалася в Канаді, тим більше чару мали для мене 
слова, прості слова з Кароліни, з Джорджії, що стали екзо-
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тичними. Вони зображували для мене не лише жовто-рожев}^ 
країну, китиці великих дерев, поломаних цикльоном, порослих 
еспанським мохом; вони викликали не тільки образ муринок при 
праці перед їхніми сірими вуликами із зеленими віконницями, 
з люлькою в губі, в ходаках, що волочаться, або ще з дов
гими, худими ногами, закінченими мужеськими черевиками, ні
коли не завязуваними... Це був теж останній поклик моєї мо
лодості, потреба волі, лагіднішого повітря. Пане, чорні гово
рять, що сонце співає; чи вони не мають рації?

„Я порішила одного дня виїхати до Чарльстону і наспіла 
туди після дуже довгої дороги. Люксусові поїзди, що йдуть 
до веселої Фльоріди, до Palm Beach спекулянтів, перетина
ють тепер цю мертву провінцію. Як? це була мета моїх ба
жань, місце, що полишило мені такі живі спогади? Я пізнала 
його таким, яке воно є, таким, яке було, певно, завжди — це 
суворе місто з лихо виложеними вулицями, місто, якого зуб
часті фортеці, понура порохівня, знають казати тільки про 
давні війни; я зрозуміла краще- суворість цього південного 
протестантизму, в якому зростали мої близькі, сто разів су- 
воріщого чим девоція півночі. Дім, де я родилася, стояв ще 
тут при вулиці з голляндською назвою, що сходить до моря. 
Він був подібний до инших, з їх виглядом домів, у яких стра
шить; я віднайшла наші англійські ґліцінії, наш високий lawn 
(травник), засіяний конюшиною з Kent, стриженою чорними 
садівниками, сади камелій та азалій, загублені серед церков... 
Скрізь церкви: методистів, баптистів, пресвитеріян, лютеранів, 
єпископальних методистів... Найстаршу з них поставили перед 
століттями ваші французькі гугеноти. — Неґри — конфіновані 
на передмістях, недосяжні, так само далекі від білих, як тіло 
ьід душі в богомільних книгах. В осередку міста не залиши
лося від них нічого, окрім давньої торговиці невільників... Ба
чите, пане, коли кажу „Чарльстон“—нема чого мучикаги.

„Я вернулася до Канади, розчарована, спантеличена тією 
екскурсією. Холод, який сціплює, можна сказати, почування та 
додає повздержливости, справляв мені майже втіху. Нето
вариська північ є свойого роду забезпекою.

„В 1920 році я поїхала до мойого чоловіка, до Ню Иорку.
— Тут ми жили два роки. Я почувала себе загубленою 
в цьому чужому місті, що не має в собі нічого американ
ського, що говорить усіми мовами. Вісім міліонів людських 
створінь не може товпитися тут, не передаючи собі своїх ди- 
вачних звичок; я бачила сцени, що діялися в music-halls’ax 
опанованих коліровими артистами. — Неґри надавали тут тон. 
Здавалося, що війна видобула їх з землі так численно, що 
деякі дільниці подобали на малі Чарльстони. Вони, пнучися 
в час війни з півдня на північ, перестали бути селянами: їх 
перемінили в робітників. їхня шкіра стала сіра, сталевої барви. 
Я не мала ненависти для їх раси, одначе почувала ще краще
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при цьому новому зближенні, наскільки кожний з них окремо 
наводив на мене жах. Сама згадка про їхній запах, форма їхніх 
губ, веліли мені бунтуватися. Я не могла глядіти без тремтіння 
на ці французькі журнали, де бачилося білих доглядачок, що 
піклуються чорними раненими. Чутлива на повне поезії нещастя 
цих вигнанців, бажала смерти кожнього з них, з хвилиною, як 
він наблизився. Почувала відразу до їх плодючости. Ці мі- 
ліони темної шкіри, це не була для мене аритметика: це було 
накопичення, якого не можна обхопити поглядом, огидливе, 
брудне. Колиб хтось піддав гадку про їхню кастрацію, як про 
одиноку розвязку проблеми, я приплескувала б йому в душі. 
Один приятель мойого чоловіка, що вважав себе людиною 
без пересудів, заявив раз при мені, що зненависть білих до 
неґрів, це тільки%аздрість самців. Не можу сказати, яке це 
було для мене нестерпне.

Мій чоловік переняв смак часу. Ми виходили кожнього 
вечора, клалися щораз то пізніше, йшли в місця, де дають 
що раз більше пиги; потребували товариства, що вміє руха
тися, кричати, що раз більше сміятися... Словом ми відкрили 
Harlem, його сороміцькі пісні, його розпусту, пізнали час 
світанку and all that soft o f thing you know *) Бачу себе, як 
їду в таксі, після театру, в напрямі до Lennox Avenue. Пе
кельні марева виходили з ночі, щоб в цю мить вернути в неї 
назад; обличча не заповідали корпусів, попереджаючи їх: все 
з'являлося і зникало нараз. Тільки ковнірці блищали, немов би 
завішені в темноті. Ми вїздили в найбільше чорне місто світу... 
Stra its , Coco drove, the Sugar Cane, ми відвідували їх один за 
другим, ці підземні кабарети. Солома на долівці, орхестри 
з великанськими тромбонами .. нікель... льокомотиви, поза пе
регородкою, без ніякого підвищення. Тут, як в домах, де ді
ються несамовиті речі — усе танцювало ; неґри, одягнені як 
плянтатори, танцювали, подаючи white-roclt, нашу Газову воду; 
збиті в суху диню гроші, вилазили з кишень. Мені казали:

— „Побачите зараз Фльоренс Биг“
Вона прийшла в своїй спідниці з полотна на матераци 

у червоні пасмуги, з волоссям у трьох сплощених заломах із 
синім відблиском. Вона впала на сілський стілець, руки з заду, 
зелена, грішна, величава. Співала „b lues“ на голос іимну. 
Це була сама земля, що жалілася під тією безглуздою ве- 
слейською **) гармонією, так як в Італії віднаходять під тин
ком свіжі мальовила примітивістів.., її тіло вилося... Немов 
електричне крісло з його проводами, якими сторожі безпеки 
мучать, не вбиваючи їх, колірових людей.. Вона дивилася 
зизом, вміла витирати ніс ногами, ображувала, щоб розсмі

*) і тому подібні річи.
**)  весяейці—сторонники Wesley‘fl, синонім методистів.
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шити.. Тратила свою краску і її шкіра повертала до білости 
широкими платками; називали її пантерою.

Неґри тупали в партері ногами неначе стріляли. Вони 
збіглися з усіх усюдів: зруйновані селяне, здеклясовоні інте
лігенти, бандити, полісмени. Вони танцювали з очима закри
тими від щастя, з руками на клубах жінок. Фльоренс Бит тан
цювала сама одна, з зеленою китицею долярів в руці; вона 
нюшила. Коли замовкала орхестра, вона зачинала кланятися, 
а поцілунки, які вона посилала публиці, кидала не устами, 
а животом, так начеб він дякував, нарешті відпочиваючи... 
Трохи згодом я дізналася, що мій чоловік удержував її; маги 
колірову коханку — це підносило вас в очах Wall Str. Вона 
ошукувала його з чорними хлопцями від ліфту, яким давала 
наші гроші. 4$

Що торкається мене, то я поринула від цього часу 
в нашій гарній епосі, в якій ми не старіємося. Я шукала собі 
приємності всюди по трохи. Одначе під цим оглядом скоро 
перейдеться Америку. Тоді виходить на овид ваш Париж, що 
буває вжитті кожньої жінки бодай раз, так як гріх. Париж 
є як лік; першого року задержуємося в готелі на вісім днів; 
другого—беремо мебльовану кімнату на три місяці; третього, 
винаймаємо помешкання; нарешті купуємо дім і не вертаємося 
більш, ніколи до свойого краю. Роки 1923 до 192... не знаю 
вже! В Парижі роки, як люде, стоплюються зі собою. Тут 
є правдивий meeting pot.

— Праця змішує людей менше, як забава.
— Напевно! У вас можна сказати, все є можливе; кож

ний може досягнути кожнього; все можна розвязати, коли узли 
розвільняться... Найбільше дивувало мене це, що я не диву
валася вже більше. Одначе була одна річ, що вводила 
мене в оторопіння: це було, коли я стрічала Француженок, 
жінок таких як ми, що насмілювалися показатися на вулиці 
з коліровими мущинами. Вже в Quartier Latin воно здавалося 
мені таке дивовижне, ці китайські студенти з білими любками 
на терасах каварень. Одначе одного дня, уявіть собі, я поба
чила в осередку міста, в Тюєрі, великого муринського шо
фера, що чекав при виході вулиці д‘ля Пе на якусь модельку. 
Він був дуже великий, з довжезними руками й ногами, з гу
бами поза беріг кашкета та повними кровю очима. Зустрів її 
так чуло, мягко, з таким, довірям, що це аж прошибнуло мене. 
Він мусів важити в четверо стільки, що вона... Вона притули- 
тася до нього, бліда, ясноволоса, повна подиву до нього. 
Я розглянулася довкруги. Ніхто не звертав на них уваги. Ця 
любов збувалася, йшла своїм шляхом, як кожня инша.

:— Коли природа робить ці злуки плідними, то видно бла
гословляє їх...

— Закон є на те, щоб перешкодити багатьом річам, як 
природа дозволяє. Цей великий мурин і ця русява дитина...
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Я думала, що це був випадок,, паризьке дивацтво, одначе опі
сля я не бачила на провінції, навіть на селі, щоб у вас ро
били ріжницю поміж чорним і білим. Ніколи я не завважала, 
щоб неґра обслугували останнього, щоб його примушували 
уступити з пішохода, виганяли до окремих дільниць .. Жінки 
можуть говорити до них...

— Чомуж би ні?
— Ви питаете? Та колиб я відкрила чорну кров під 

своєю шкірою, я не пережилаб цього! Колиб я мала колі- 
рову дитину, я задушилаб її! А одначе — неґри тягнули мене 
до себе. Неґр і жінка, це два створіння пристрасти та інстин
кту. Любов до музики, до виставности і до релігійних екстаз, 
до фальшивих каменів і правдивої крови,

-— Це тому вони ликують в одній порі.
— А що мені подобалося в них, так це те, що так обу

рило мене тоді в Тюері, їх сила.., ці довгі руки малпи, без 
заросту — ця олива їх шкіри, що плямить біля, ця широка 
долоня з чорного дерева, з рожевими нігтями, що кла
деться владно на сукні з фуляру, на ніжному тілі. В Аме
риці я не повірилаб ніколи, що таке можливе, або зда- 
вилаб цю думку в собі. Одначе в Парижі... Мушу завжди по
вертатися до того вітру волі, який віє вам тут так сильно 
в обличче, що зразу трохи не валить вас з ніг. Раз якийсь 
француський демон шепнув мені в ухо: „Чомуж би ні?“ як ви 
перед хвилиною. Я не могла заборонити собі снити про те, 
що в тому великому, цивілізованому місті, де я жила, навіть 
в цій самій хвилині чорні беруть за дозволом закону білих жі
нок, роздавлюють їх, привязуюють до себе, наче до стовпів... 
Я завжди чула, що вони дуже сильні... І хотіла бачити... Це 
було видовище, якого настирливо домагалися мої очі. Мені 
здавалося, що колиб я могла бачити, я вилічиласяб зі своєї 
слабості. Я не знала в Парижі нікого. Не мала приятелів 
в тому чужому товаристві, що ходить у погані місця, як до 
театру...

Ніч ставала зелена: нарешті повіяв вітер. Гостя приско
рила оповідання:

— Тоді я подумала, що краще буде для мене залишити 
Париж. З  початком літа я спровадилася до кімнат, які затри
мала у Вальскюр. Кілька днів після приїзду я вийшла прой
тись по узгірях Естерель.*) Був вечір. Було досить горяче і я 
бажала подихати свіжим повітрям. Портієр готелю вказав мені 
на стару мальовничу фортецю у Фрежюс, де ховалися Фран
цузи, коли Сарацини нападали з моря (це, про що говорю, діялося 
дуже давно; може за Наполеона?) На скруті дороги я побачила 
обоз. Шатра були освічені свічками, як великі ліхтарні. Ізза ого
рожі чувся брязкіт порожніх відер, стукіт, киданих крісів. Раптом

*) Ґрупа горбів прованських Альп.
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— червонажива точка, стійка. Неґр. Він мав на голові смішний ма
лий капелюшок, як у турків. Я мала перед собою його зуби, 
його баґнет. Він видаввся мені богато кращим, богато чорні
шим, чим тамті, у нас.

— Сенегальський стрілець... Предок...
— Не знаю. Він не мав вигляду простого вояка. Вигля

дав, номов який начальник, що здобув назад країну, неначеб 
вернулися тут Маври. Він дозволив мені глянути крізь кіль
частий дріт. Одні обнажившись до половини, милися недалеко 
від зложених у козли крісів, Инші кашляли і видавалося, що 
дріжать з холоду, не зважаючи на спеку. Ще инші, простяг
нені проти сонця, співали: Аллах! Аллах! Був один, дуже гар
ний, дуже лютий, що одягався; його товариші держали йому 
довгий і широкий червоний пояс і він обвивався ним, вер гючися 
дуже швидко довкруг себе. Це було дуже гарне, як російський 
балєт; він мав, як східні жінки в театрі, на верхній стороні 
руки срібну монету, притримувану срібними ланцюіііками, що 
перехрещувалися. Я думала, що він вийде звідтіль... Та ні.

— Ви жалієте цього. Ви хотіли говорити з ним?
— Так. Мене тягло до нього, подобав цілком на того, що 

держав мене колись в раменах, у Чарльстоні, у вечір виборів. 
Я пережила цей вечір наново в одній секунді, мов людина 
у смертельній небезпеці, мою тодішню одежу, крик матері, ба
жання, яке я почувала тоді — бути привязаною до стовпа... 
Я просила вартового дозволу звидіти табор. „Ти не йти туди,
— відповів він. — Дами не добре там. Там бути дикуни"!

Я перебив їй:
— На що ви розказуєте мені цю історію? Коли були ці 

відвідини у Фрежюс?
Жінка, досі дуже спокійна, глянула тепер на мене боже

вільним зором, як тоді на дорозі.
— Цього вечора... А в тім — це було вчора! Від цього 

ча(;у, я не зумію сказати вам, що сталося! Я стала жертвою... 
мене прошибнув якійсь буревій. Всі рухи, що я робила, робив, 
немов хтось инший за мене... Перш за все я вернулася в го
тель. Зараз по обіді я пішла у вечіровій сукні блукати дов
круги табору. Вартовий стояв тут все ще. Я боялася. Я веліла 
завезти себе до Жуан лє Пен до Касіно. Грала... Вечеряла 
з земляками, яких не знала. Ми випорожнювали кошики шам
панського. Тут був американський jazz, муринський. Саксо
фон був в руках великого гарного хлопця з тим згірдливим 
виглядом, якого вони не мають у нас, та якого набирають 
миттю у Франції.

— Від часу як вони мали білих жінок!
— Він мав гіа собі червоний смокінг, тієї самої краски, 

що пояс вояка у Фрежюс. Довкруг шиї йшла широка бинда 
з чорної мори, яка держала його струмент. Коли орхестра 
стихала, він співав сольо, з чарівним нахабством:
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Charleston, made in  Carolina*
Charleston!

Цілісенький вечір він грав; грав для мене. Він танцював, 
с п ів а в ,  давав себе подивляти. Французи тупотіли ногами, зао
хочували його. Американці казилися. В якомусь моменті, 
я почула потребу свіжого повітря, вийшла сама на шлях. Він 
пішов моїм слідом.,. Бачив без сумніву, що я витрачала богато 
грошей...

*
Kit -  Кіих  -  Ійап у Франції!

— звістувала французька преса. Слово „сензаційний“ що 
раз повторялося. „Американці позволяють собі за багато!“. 
„Нехай панове чужинці ладнають свої сварки де инде!“ 
„Не маємо спокою у, власній хаті“. Ліві часописи закликали 
до рівностирас; Ліґа Оборони Прав Людини задріжала в осно
вах. Журнали Блакитного Побережа не були в силі затаїти 
події: недалеко від Антіб забито наглим способом мурина. 
На світанку дня найдено американського мурина, музику 
з ^жез-бенду у Жуан лє Пен, із вісімдесять шістьма кулями 
в тілі. Тяжкий автомобіль переїхав його, окрім цього, взад 
через обличча. На трупі була записка: „Пошана для білих 
ж ш ж І  Підписано: Ku-Ktux-klan“ Це була чисто американ
ська трагедія на терені французького департаменту. Чи винних 
треба шукати поміж молодими, нагими купальниками, в малій 
шапці маринарки З ‘єдинених Держав, купальниками, що ліниво 
немов аліґатори, куняють на плесі води? Чи може також серед 
сивіючих банкирів з Wall Street, в їхніх продувних комплє- 
тах palm beach, що сьогодні в Касіно сьорбали спокійно оран
жаду? Музики не знали нічого, крім того., що саксофон 
нагло покинув того вечора залю, де вечеряють. З  їх віолєт- 
них губ добувалася мова, яку заприсяжений судовий пере
кладчик Ніци ніби-то розумів. Одначе вона не розяснила 
слідства. Між тим вмішалися в усе „впливові круги“* введені 
в рух готелевим промислом. Инша справа :прийшла на чергу. 
Новий музика наспів з  вулиці Fontaine..

З французької мови переклала 
М. Отру ти тькаЛ
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Всеволод П б т р і в
Ґенерал Хорунжий, був. 
командір ГордІєнківців.

Декілька слів про|запорожський імени; 
кошового отамана Костя Гордієнка полк 

кінних гайдамаків.
З  нагоди 10 річниці революції на сході Европи пишеться 

тепер чимало спогадів.
Зрозуміло, що такий поважний час, що вже минув, зати

рає вражіння і спогади ці не завжди відповідають тому, що 
було, особливо, коли ПОЛІТИЧНІ ДІЯЧІ пишуть про ВІЙСЬКО' 
і навпаки. Так наприклад у статті п. Ілька Гаврилюка „Чет
вертий Універсал" (ЛНВ. 1928 р., ч. 1. ст. 20—21) шан. 
автор пише, що після взяття арсеналу Слобожанцями, коли до 
Київа підходила армія Муравйова: „від Житомирського шляху 
наближалася допомога. Йшов піхотний полк під командою * 
полковника Петрова з величезним обозом провіянту, зброї та 
набоїв“. Далі описується зустріч цього полку представниками 
Центральної Ради та наводиться в лапках промова командіраї 
полка, полк. Петрова, виголошена нібито по*російськи. Ось^ 
вона: „По національности я — русскій, — почав він росій
ською мовою, — але як чесна людина я з вами, бо з вами 
правда і честь. Я був командіром цього полку перед револю
цією, залишився ним і до цього часу, бо того бажали самі, 
козаки. Я йду боротися за ваші ідеали, бо це ідеали всесвітні, 
це ідеали народоправства, порядку й закону, й ми віддамо 
всі сили наші, аби не допустити большевицьких узурпаторів: 
кинути в нещастя й анархію цвітучу Україну, як це зробили 
вони вже з Росією. Нас вийшло вдвічі більше, ми йшли кілька 
днів походним порядком і за цей час майже половина чужо
національного елементу розбіглася, але ті, що зосталися 
й дійшли, — це самі Українці, й ті вже вас не зрадять і не 
залишать ніколи! Посилайте нас на боротьбу — ми готові!“

На жаль тут багато помилкового, що цілком невірно · 
передає як факти, так і обличчя не лише осіб, але й цілого 
полка, яким я мав честь командувати, от чому змушений я писати 
ці рядки в повній певности, що Літературно-Науковий Вістник,. 
як поважне джерело для наших істориків, не відмовить умі
стити їх для справлення помилок. Отже:

1) Полк зявився у Київ до взяття арсеналу та брав 
участь в його захопленню разом із Слобожанцями.

2) Полк прийшов не Житомирським шляхом, а приїхав 
залізницею на Київ II. вантажний, і не з обозом зброї та. 
набоїв, але з сьома поїздами цього майна.
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3) Зустрічав не полк, а його делегацію, і не вечером, 
а вполудне, сам Голова Центральної Ради М. Грушевський, 
а з ним инші.

4) Я довгої промови не казав, а тим більше російською 
мовою. Щоби перевірити себе в цьому пункті, запитав я п. проф. 
Б. Мартоса, який підтвердив, що по російськи я не промовляв.

5) Прізвище мого батька — Петрів-Вернер, рід Швед- 
ський-військовий. На Україні з 1863 року: прадід був ще 
протестантом. Прізвище матері — Строльман, рід Шведський- 
військовий, на Україні з 1709 року; дід ще був протестантом. 
Я народився, вчився та служив у Київі. З  якоїж бо рації 
мусів я признаватися до Росіян та ще заявлятися, або зрад
ником Росії (бо тоді йшла війна між нею та Україною), або 
лише соціяльним ворогом большевиків, як Деникінці та инші?

6) Командіром полка перед революцією я не був і не 
міг бути, бо, за порядком служби в російській армії, я мав 
достати командування полком щойно в лютому 1918 року, 
а був начальником штабу 7-ої Туркестанської Стрілкової 
дивізії.

7) Полк імени Кошового Отамана Костя Гордієнка перед 
революцією, в російській армії не істнував і не міг істнувати,, 
хоч би й з огляду на свого шефа. Цей полк сформувався 
революційним шляхом самочинно зі складу Українців III Сибір
ського Корпусу й 7-ої Туркестанської дивізії на фронті, 
підчас світової війни коло м. Миру на Білорусі, 26 листопаду 
19 і 7 року, і вже тоді, в умовах цілковитого ворожого ото
чення, своїм учинком написав свій власний 4-й Універсал* 
Тоді то вибрала мене командіром цього полку ціла полкова 
громада.

8) Не йшли Гордієнківці боротися „проти узурпаторів 
большевиків", щоби рятувати Росію, починаючи з України, бо 
самі Гордієнківці були такимиж „узурпаторами", бо самі 
готові були вирвати право на самовизначення української 
нації від Тимчасового Уряду і від всеросійського „Учреди
тельного Собранія", як би це довелося.

До того, в складі полка були українські комуністи, які 
потім склали кадри повстанців на Таращанщині під проводом 
Шинкаря. Ці люде природньо йшли, як і инші Гордієнківці 
та їх командир, у 1917 року в бій та поклали головами за 
гасло „самовизначення аж до відокремлення".

9) Йшли ми до Київа не „кілька день", а пробивалися 
без наказу з боями через Полісся до Олевська 18 діб. — 
Боролися у Олевська, намагаючися взяти Сарни від „Особої 
армії" — 8 діб. їхали без наказу на поміч у Київ залізницею 
дві доби. Отже були в боях і в поході 28 діб. Дійсно нас 
вдвічи менше стало, але не тому, що козаки розбіглися.
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10) У складі полку не було в 1917 році ж а д н о 
г о Росіянина, а лише найсвідоміший український елймент, 
здебільшого виборні люде ріжних революційних організацій.

Так представляється справа в дійсности. Ті, кому1 цікаво 
булоб мати більше вичерпуючі відомости про Гордієнківський 
полк, можуть їх зачерпнути з першої частини моїх спогадів, 
які щойно вийшли з друку накладом „Червоної Калини“ .

Левко Ромен.

Ніч.
Містерія ночі, мов казка таємна,
Проходить, оточує нас звідусюди, —
І сонні ввижання і шата надземна,
Під котрою важко так дихають груди.

І провісти шата — ой, сіє похмурі:
Ті цятки блискучі — розжеврені сонця,
І ми, ніби в вихрі космічної бурі,
Не можем спинитись, нема Оборонця.

Не сон нас чекає, а вічна заглада.
Та сили владущі повік не вмирають.
З хаосу покличе їх Соняшна влада,
І діється казка: в єствах оживають

І тягнетеся промінь від зірки здалека.
Цілує росинку тепленьку на віях,
І ніби шепоче: — Ніщо твоя втека, —
В тобіж тії сили — і в праці і в мріях.

Не змінить, не спинить цей розмах космічний 
Твій протест, безсилий, марний світознавцю. 
Хлюпниж буруном у цей рух споконвічний,
У вічности ретязь, нікчемний суставцю...
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Антін Крезуб.

Облога Київа *)
(Докінчення).

Ч ерез Янковичі прийшли ми до с. Гвоздева. Я зголосив 
свій прихід у кур. Чмоли і сотня розмістилася на кватирах.

В Гвоздеві застали ми справдішнє запілля, Стрільці 
уряджували собі по кватирах забави і танці з музикою, поз
найомилися й завели дружбу з місцєеими парубками та д ів
чатами, одним словом уживали життя, щоби знова, коли 
покличе обовязок, взяти в руки кріса. Також і в курінному 
пштабі“ нудьги не було. Старшини сходилися вечером до 
кур. Чмоли і проводили час як слід поза фронтом, бо чого 
иншого робити не було, читати не було що, вправи тревали 
коротко, служби великої не було, а треба було чимсь забити 
час.

На наших товариських сходинах по більшій части роз
казувано собі свої пригоди з останніх боїв під Київом. Най
більше вбилися мені в память оповідання сот. Д. Герчанів- 
ського про те, як то його сотня здобувала Мишолівку.

Та не довго прийшлось 2-ій сотні бавитися в Гвоздеві,.* 
3. січня одержав я наказ від команданта 1-ого куріня кур. 
Роґульського, прийти негайно зі сотнею до с. Каплиці біля 
Василькова. Ж аль було розставатися з Гвоздєеом та нічого 
було робити. Того самого дня сотня відійшла в Каплицю.

Я зголосив свій прихід у команді 1-ого куріня, куди 
належала моя сотня. Курінний вислухав зголошення, по при- 
вичці потер бороду і почав мені читати „патер-ностер“ за те, 
що я замість давно вернути до свойого куріня збратався 
з курінем Чмоли і тягнувсь за ним. На щастя я мав при собі 
наказ „свише“ , лв якому було сказано, що 2 га сотня з Фео- 
фанівського монастиря має перейти в Гвоздів і се Роґуль
ського успокоїло. На тому інцидент і вичерпався. На кватири 
2-ій сотні приділено однак не саме село Каплицю, а т. з. 
„Хутори“, присілок Каплиці.

Вже кілька днів після того, як ми залишили позиції під 
Київом, дійшли до нас вістки, що в декотрих місцях України, 
як от у Козятині, Хвастові, Білій Церкві, німецькі Гарнізони 
роззброєні повстанчими відділами. Недалеко коло нас, а саме 
в Василькові стояв також німецький Гарнізон, але його якось 
ніхто не зачіпав.

В Каплиці чи пак на Хуторах друга сотня урядилась 
як на відпочинок. Хлопці розмістилися по хатах, не більш 
як по .2 - 3 ,  кухня регулярно одержувала харчі, що дня рано

*) Див. ЛНВ III ć. р
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відбувалися короткі вправи, а ціле пополуднє було вільне 
від занять. Тільки одні телефоністи мали спочатку чи
мало праці з проведенням телефонічних получень.

На другий день по прибуттю в „Хутори“ я поїхав верхи 
до Василькова. Те, що там побачив, незвичайно мене скріпило 
на дусі і додавало віри в те, що справа повстання остаточно 
мусить побідити і що Київ чи тепер чи дещо пізніше мусить 
опинитися в наищх руках.

Як раз у сей день вулицями Василькова проходили 
Зеленівські частини. Вони йшли майже пів години головною 
вулицею в напрямі до стації (Васильків). Козак в козака, 
дебелі, здорові, в нових одностроях робили вони врйжіння 
не повстанчого, себто до певної міри все таки нерегулярного, 
але вражіння справдішнього регулярного війська. Рівнож 
перед будинком т. з. в російських часах „воїнського началь
ника“ *) стояли великі товпи призваних на військову службу 
наказом Директорії про мобілізацію. Поборова комісія пра
цювала без віддиху і що певний час мобілізованих партіями 
відправлювано, здається, на ст. Васильків. Се було доказом, 
що населення не ігнорувало нової влади і її наказ не був 
куском паперу, як се було пізніше. Що через мобілізацію 
в повстанчу армію влилося багато невдоволеного, розкладо- 

‘вого і безідейного елементу, се зрозуміло, але від нової влади 
залежало, чи вона зуміє опанувати призвані нею під кріс 
тисячі, чи зуміє зробити з них армію, чи ті тисячі знову 
скоро опиняться по своїх хатах, очевидно з державним май
ном і зброєю, та при нагоді стануть і проти нової влади. 
Пізніші події доказали, що Директорія не зуміла в тому 
напрямі зробити нічого позитивного і її майже 300. тисячна 
в другій половині грудня 1918. армія за місяць і то не цілий 
стопніла знову до кільканайцяти тисяч, а зброя видана селя
нам Директорією на боротьбу проти гетьмансько-російських 
загонів звернулась проти неї самої.

У Василькові в тому часі, як я вже згадав, стояв 
німецький Гарнізон в силі 250—300 люда. Всі Німці містилися 
в одноповерховій казармі при тій вулиці, що веде до Каплиці. 
Сі казарми за російських часів займав славний бешкетами 
своїх офіцерів, 7-ий мабуть гусарський полк.

Німці заховувалися тут зовсім коректно, тільки одно 
впадало в очі, що по вулицях ходили вони вже тепер по 
двох і то з крісами на плечах, також біля казарми стійки

*) Воїнський начальник у Росії сповняв менше-більші ті чинности, 
які в Австрії мали Ег£ап2иг^8Ьегігк8коттапсІ‘и, себто реєстрування 
тих, які мали бути призвані на військову службу, дальше відпускних
і звільнених чи то часово чи то стало з війська. В разі мобілізації мобі
лізовані мусіли зявлятися до воїнського начальника і там одержували 
приділення. Так само поборові комісії організувала канцелярія воїн
ського начальника.
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«були скріплені. У Василькові ходили слухи, що тамошній 
німецький Гарнізон має бути на днях роззброєний, але близче 
про те ніхто нічого не міг сказати.

Увечері повернув я на Хутори, не передчуваючи, що за 
чотирі дні поголоски про розброєння Німців у Василькові 
справдяться і що в тій акції прийдеться другій сотні віді
грати головну ролю.

Згіід Київа тимчасом не було ніяких майже звісток. Чи 
гетьмансько - російські відділи задержали старі позиції, на 
>яких стояли в день нашого відступу з під столиці, чи посу
нулися далі, чи Німці справді обсадили невтральну смугу, 
чи вона оставалась нічиєю, було невідомо, а принаймні не 
було звісно команді 1-ого куріня, куди я заходив що дня для 
складання звіту.

Дня 7 го грудня був я також у Василькові. Повернувши 
увечері додому, застав я запечатане й до мене особисто 
адресоване письмо. Се був наказ для другої сотні. Він звучав 
менше-більше так: Друга сотня вийде ранком дня 8 грудня 
с. р. з Каплиці в Васильків так, щоби о год. 6-ій передпол. 
бути на місці. Сотню розмістити по кватирях. Командант 
сотні зголоситься у начальника Гарнізону м. Василькова, 
сотника Ю. Отмарштейна, від котрого одержить дальші 
інструкції. Я поїхав зараз же до команди куріня і там дові
дався, що 2-га сотня разом з Васильківським Гарнізоном має 
завтра роззброїти тамошніх Німців.

На другий день, себто 8. грудня ще перед годиною 6-ою 
друга сотня прийшла в Васильків. Всі три *) чети закватиро- 
вано разом в одному урядовому будинку по тій самій вулиці, 
що казарма, в якій стояв німецький відділ. Старшини примі
стилися в гостинниці „Сєвєрние номера“, також недалеко від 
сотні. Зараз після приходу в город я пішов зголоситися 
в сотника Отмарштейна. Не зважаючи на ранню пору, застав 
я. в нього кількох старшин Васильківського Гарнізону, а між 
ними також , пан-отця Матіюка. Ми привиталися як старі 
знайомі.

Почалася нарада, як приступити до акції. В току роз
мови довідався я від сот. Отмарштейна, що в його розпоряд
женню у Василькові є не більш як 200—220 козаків, так що 
разом з моєю сотнею можна було числити приблизно на 330 
крїсів. Правда, Отмарштейн мав 2 чи 3 скоростріли, а се 
значило дуже багато.

Нарада тре вала біля години і на ній вирішено підождати 
на обіцяну штабом С.С. півгбатерію. Після її прибуття поста
новлено виарештувати всіх Німців, які під той час будуть 
ходити по місті, а рівночасно вулиці, що провадять до

1) В* ІТвоздеві сформовано і четверту чету, зложену з охотниківс
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казарми німецького відділу, замкнути розстрільною, а тоді 
післати до Німців делегацію з пропозицією мирного полагод
ження справи, себто скласти зброю добровільно.

Я особисто не вірив в успішне розвязання. сеї справи 
шляхом переговорів. А не вірив тому, що перше, хоч Німці 
і не мали переваги що до числа, їх відділ міг числити 280-290 
люда, але зате технічно були кілька разів сильніші від нас. 
В їх, як показалось пізніше, було кілька тисяч ручних Гра
натів, а самих тяжких скорострілів 16 штук. Дальше, я не 
вірив у добровільну здачу зброї Німцями і тому, що все 
дивився на німецького жовніра як на такого, який без бою 
свойого кріса нікому не віддасть.

Вже в часі наради сот. Отмари тейн видав наказ розста
вити по всіх шляхах, які ведуть з Василькова, сторожі і всі 
німецькі патрулі, які хотілиб вийти з міста або в місто увіти, 
роззброювати і арештувати. Так само запорядив позривати 
поза містом усі німецькі телефонічні лінії. Сі заходи, як пізніше 
виявилось, дуж е причинилися до того, що Німці стратили 
відвагу вступати з нами в бій і приняли наші умови.

Що до моєї сотні то Отмарштейн наказав мені вдавати 
перед Німцями, що вона супроти їх не має ніяких ворожих 
намірів і її прихід у Васильків, який очевидно Німці помітили, 
бо ми проходили попри їх казарму, не означає нічого незви
чайного.

Після 8-ої години мав я вивести сотню на площу неда
леко німецьких казарм і зарядити вправи, а після знову 
вернутися до комендантури гарнізону, здавши команду одному 
з командантів чет.

Менше-більше за годину після того сотня вийшла на 
вправи і зразу розмістилась так, що Німці з одної сторони., 
себто від сторони Каплиці, були „замкнуті“ .

І хоча ми удавали, що супроти Німців не маємо ніяких 
лихих намірів, вони здається все таки зразу зорієнтувалися,, 
що на щось заноситься, бо в вікнах казарми почали уставляти 
скоростріли, а перед казармою зароїлося від жовнірів узбро- 
єних у гранати та кріси.

По розміщенню сотні „на позиції^ я вернув до комен
д а т у р и , де знову зібралися старшини залоги на нараду. 
Незабаром приїхала й обіцяна пів батерія під командою* 
отамана Данченка.

Отмарштейн, як се було рішено перед тим. наказав від 
сеї пори всіх німецьких жовнірів, які еще швендялися по
міст}, роззброювати й відставляти до комендантури (де їх 
приміщувано в кімнаті для арештантів).

Вже тоді стало помітно, щ о славші залізна німецька.' 
дисціпліна розпряжилась. Німецькі жовшіри; без спротиву 
віддавали роззброюючим їх козакам свої кріси і ф лєґма-
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тично йшли куди їх ведено. Ще місяць тому назад подумати 
не можна було про щось подібне. Для мене було се також 
не малою несподіванкою, я все ще вірив, що для роззброєння 
навіть поодиноких німецьких жовнірів треба буде зводити 
цілі баталії, а тимчасом вони навіть не протестували словом..

Нарада старшин після приїзду от. Данченка втратила 
свій спокійний характер. Данченко заявив, що він довго 
з Німцями не буде балакати, а гукне на них з своїх гармат 
і вони самі віддадуть зброю. Хто зна, чи він був би всупереч 
пляновій акції сот. Отмарштейна і не виконав своєї погрози, 
колиб не пан-отець Матіюк, який промовив імпульсивному 
отаманові до амбіції. Та Данченко не скоро успокоївся і все 
напирав, щоб з Німцями взагалі не балакати, а тільки відкрити 
огонь і після того щойно накдзати їм скласти зброю.

Данченкові пропозиції не знаходили спочуття ні в кого, 
з присутних старшин, навпаки, всі були за тим, щоб попро* 
бувати добрим словом врозумити німецький відділ. Кінець 
кінців рішено вислати до Німців, а власне до Жовнірської, 
Ради німецького відділу делегацію, яка з ‘ясувала6 їм поло
ження і зажадала видачі зброї.

Потім се рішення змінено остільки,; що дот. Отмарштейн 
постановив вислати до жовнірської; ради письмо і в ньому 
запропонувати, щоб Німці прислали в ьсомендантуру своїх 
представників.

Тому, що з присутних старшин ніхто не володів німе
цькою мовою, а Отмарштейн тільки слабо> прийшлося мені, 
скласти відповідну „ноту“

Ся „нота“ була дуже коротка і зміст її, оскільки собі 
тепер пригадую, був такий: „Начальник Гарнізону м. Василь
кова просить жовнірську раду... (тут приходила назва від-, 
ділу якої тепер собі не можу пригадати,) вислати трьох своїх 
делегатів на переговори в важній справі.

Записка ся носила підпис Ottmarstein Rittm eister, біля 
Отмарштейна підписався і я, як адютант. Її зараз-же вислано- 
до Німців.

ІРівночасно з роззброюванням німецьких жовнірів у місті 
Отмарштейнові козаки замкнули вулиці, що вели до німецької 
казарми від сторони самого міста та спрямували на неї два 
скоростріли.

З висилкою Німцям записки і з замкненням вулиць, ДО; 
казарми почалася вже явна гра і нічого було скривати більше 
свої наміри, бо їх і скрити вже було годі.

Я на приказ сот. Отмарштейна поїхав до своєї сотні, 
щоб кюмандантів чет поінформувати,про положення і приго
товити їх на дальші події. Після того сказав мені сот. Отмарт, 
штейн знову вернутись до нього.

/  Прибувши до г сотні, я розказав старшинам, іцо; з Німцями 
пробув начальник гарнізону почати переговори та чи пере:
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говори покінчаться мирно, годі передбачити і треба бути 
приготованим на всяку можливість.

По короткій розмові зі старшинами розміщено другу 
сотню вже зовсім в боевому порядку. Д ві чети заняли площу 
ззаду за німецькою казармою, а тр е тя ·чета площу за стай
нями, які наперали до казарми, себто від її фронту вліво 
у скісному напрямі. Дві отже перші чети могли обстрілювати 
в разі потреби Німців ззаду, а третя могла обстрілювати 
фронт і головний вхід козарми

Після того я передав нормально каманду сотні комен
дантові 1-ої чети, хор. Мельникові, а сам пустився з пово
ротом до командантури.

Переїзджаючи попри німецьку козарму, завваж ав я в ній 
незвичайну метушню, а також побачив двох Німців на даху 
козарми. Вони через полеві шкла розглядали розміщення 
наших частин, а як опісля показалося, також обсервували 
пів батерію Данченка, яку він умістив далеко напроти 
казарми на якійсь площі в середмістю. З долини очевидно 
із-за домів, що перед козармою, її не можна було завважати, 
але з даху, як мені вже після „згоди“ розказував один· німе
цький підстаршина, її було видко зовсім добре. І мені зд а
ється, що Данченко мав рацію, коли твердив, що Німців до 
мирного полагодження справи найбільш спонукала саме при
сутність скермованих на їх казарму двох гармат.

Попри козарму проїхав я без перешкоди. Гурт німець
ких вояків перед казармою вправді проводив мене очами 
довший час, але ніхто з них не обізвався ні словом.

Повернувши до Отмарштейна, застав в нього Данченка, 
як той переконував його знову, що з Німцями треба чим 
швидче покінчити й почати пальбу з гармат. Та Отмарштейн 
стояв на свойому.

На відповідь^від жовнірської ради нам прийшлося ждати 
досить довго. Щойно менше-більше біля 1-ої год. по полудні 

шриніс один козак передану Німцями відповідь до „перед
ньої лінії“. Відповідь була написана на тій самій „ноті“ , яку 
ми їм післали, тільки з другої сторони і звучала менше-більше 
так: „Жовнірська рада Я  -го відділу радо побачить в, себе 
представників від місцевого укр. гарнізону в ціли перего
ворів“. Записку, як собі пригадую, підписав фельдвебель 
Кухта, мабуть предсідник жовнірської ради.

Тепер не зоставалося нічого иншого, як вислати таку 
делегацію до Німців, бо видко було, що вони таки приза- 
думуються над своїм положенням і шукають виходу з нього. 
На се вказувало також те, що на відповідь пришлося ждати 
дуже довго, себто, що жовнірська рада таки поважно заста
новлялася над тим, як їй бути.

Та коли прийшлося вибирати делегацію, то показалось, 
що її тяжко скласти. В делегації треба було післати знову
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«старшин, що знали німецьку мову. Само по собі розуміється 
•Отмарштейн назначив мене першого, але більше ніхто з його 
старшин не то що не знав німецької мови, але й не про
являв великої охоти йти до Німців. По довших балачках 
Отмарштейн постановив піти зі мною сам особисто.

Біля 2-ої години ми пішли під німецьку казарму. 
Я звернувся до гуртка жовнірів з запитанням, чи можемо 
«говорити з предсідником жовнірської ради. На се виступив' 
з поміж них один старший віком підстаршина, поздоровив 
нас і представився як заступник предсідника.

— Предсідник зараз надійде — сказав він і кликнув 
на одного з тих, що стояли в гурті, щоб повідомив предсід
ника про наш прихід.

За кілька хвиль зявився й предсідник, типовий активний 
німецький підстзршина, але не сам, тільки в товаристві ляйт- 
нанта, команданта того відділу.

Ми церемонно поздоровкались і я коротко зясував їм 
ціль нашого приходу.

— Гарнізон м. Василькова одержав від команди укр. 
повстанчих військ наказ вас роззброїти. До сеї пори роз
зброєні німецькі відділи — говорив я — в Білій Церкві, 
Хвастові, Козятині, Бердичеві та инших місцях. Начальник 
Васильківського гарнізону, присутний тут пан сотник Отмарш
тейн постановив звернутися до вас з пропозицією мирно 
долагодити сю справу. Він надіється, що жовнірська рада 
зараз же дасть йому відповідь.

Коли я скінчив, почав було говорити предсідник, та 
його перебив ляйтнант його назвисько Шмід — і цілий 
трясучись, піднесеним голосом заявив нам, що Німці не від
дають ніколи добровільно зброї, а коли ми її хочемо мати, 
то мусимо попробувати відібрати її.

Я поглянув на жовнірів, що стояли навкруги. На їх лицях 
годі було замітити, чи вони тої само їдумки, що їх ляйтнант 
чи иншої. Тільки предсідник і його заступник наче знія
ковіли. Здається така войовнича промова ляйтнанта непри
ємно їх вразиаа. Коли ляйтнант скінчив, предсідник зовсім 
чемно заявив нам, що зброї вони віддати не можуть без 
дозволу свойого начальства, а від його вони до сеї пори не 
мають в тому напрямі ніяких вказівок.

Відповідь предсідника перевів я Отмарштейнові по 
українськи. Отмарштейн звелів мені на се відповісти, що він 
має від свойого начальства також наказ, щоб Німців роз
зброїти і се він мусить перевести, чи за згодою їх чи проти 
згоди, але на його думку для самих Німців булоб краще, 
якби вони здали зброю добровільно. Від себе я додав, що 
Лімці повинні призадуматися над ростом і силою протигеть- 
манського повстання і повстанців не зраджувати собі, бо їх 
.роля на Україні скінчена, а додому їм ще дуже далеко.
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Мені здається, що. сі слова, а радше промова зробили, 
на окружаючих нас жовнірів все таки певне вражіння. Вони 
почали між собою перешіптуватись. Ляйтнант Шмід запри
мітив се і глядів на нас люто, наче на найбільших ворогів.,

Предсідник знову відповів нам, що німецький відділ 
без дозволу начальства зброї віддати не може, але якби 
такий наказ жовнірська рада одержала — додав він — то 
ми вам зброю зараз віддалиб.

Сі кінцеві слова багато говорили і казали надіятись, 
що „дипльоматичні“ заходи сот. Отмарштейна таки увінча
ються успіхом. У всякому разі в словах предсідника не було 
ні одної нотки тої войовничосте, що в ляйтнанта Ш міда; 
який постоявши ще деякий час біля нас та кинувши кілька слів 
проти згоди, відійшов.

Тут потрібно вияснити, чому саме сот. Отмарштейн поста
новив в справі роззброєння звернутися саме до жовнірської 
ради німецького відділу, а не до його команданта.

Се треба признати була свойого рода спекуляція спе
куляція зовсім влучна. Колиб сот. Отмарштейн звернувся був 
до ляйтнаінта Шміда з Такою пропозицією, то Шмід мабуть 
був бй Сю справу рішив сам і був би дав нам таку відповідь, 
яку дав на початку нашої розмови. Але звертаючись до ж ов
нірської ради, всетаки можна було числити, що в ній знай
дуться деякі пацифісти, а може навіть і вороги свойого 
команданта і жадагіня складення зброї прийде під наради. 
Вистарчало, щоби в жовнірській раді було 2— 3 противників 
„проливу крови“ , хоч би більшість її й рішила з нами битись, 
то тЬді вж е \д;у* відділу як цілосте був би до певної міри 
запитаний і думки поділені. І справді Отмарштейн не помилився.

Одначе для історйчйої правди зазначу, що винахідником 
сього „дипльоматичного фокусу“ в переговорах з Німцями був 
не Отмарштейн, а сотник Сушко.

Перший раз такого способу вжив Сушхо 16.XI, коли 
то 2-га сотня, як авангард Загону С.С. з Білої Церкви, приї
хала в Хвастів. Сот. Сушкові після роззброєння сердюків 
на , стадії Хвастів комендант сеї стації німецький сотник 
чи майор заявив, що він нас дальше не пропустить і радить 
вертати в Київ, а як що ми не послухаємо—додав бундючно,
— то. може бути з нами зле.

? Переконування пруського старшини про слушність нашої 
справи не давали ніяких результатів, тоді сот. Сушко відшу- 
ка]в ра стації між жовнірами якогось члена місцевої військо- 
врїчради Д вияснив йому, в чому річ, та прохав, щоб жовнір
ську .рада,, сказала своє £лрво.. І справді за дві години комен
дант стад ії заявив свій.невтралітет, а скоростріли і розстрільну,. 
я к а ( зже, >}<дала; на, .те^ щоби, виконати погрози начальнику 
стації, хтягнеію ,зяову; до казцрми..

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


По довшій балачці згодилися ми з предсідником і його 
заступником на те, що вони дадуть нам за дві години відпо
відь 3 тим вернули ми до комендантури Старшини зібрані 
в комендантурі непокоїлись вже, що нас Німці заарештують, 
Данченко готовився до обстрілу казарми в разі нашого арешту 
і тому нашим приходом всі дуже зраділи.

Дижурний старшина повідомив сот. Отмарштейва, що 
Штаб С.С. кілька разів телефонічно вже запитував·, „що чувати 
в Василькові“ Отмарштейн пішов до телефону сам, щоб 
повідомити начальство про положення.

В комендантурі приготовлено обід і ми забралйся до 
їди, коли з городської місцевої осередньої (централі) Уявився 
післанець і передав, що з Боярки командант німецького 
баталіону кличе до телефону ляйтнанта ІИміда в важній 
справі і дижурна телефоністка просить о пораду, що має на 
се відповісти.

Отмарштейн велів дижурному зараз доставити авто. 
Поки зявилось авто, Отмарштейн і я докінчили скоро обід, 
сіли в авто і поїхали до осередньої.

Телефоністка подззонила і за хвилю передала мені· слу' 
хавку.

— Хто при телефоні? — питав хтось по німецьки.
— Тут ад ‘ютант начальника Гарнізону Василькова. Прошу 

чим можу служити? запитав я.
Хвиля мовчанки, а потім:
—  Я не вас прохав до апарату, а ляйтн. Шміда. Що се 

значить? чому телефоністка не післала по його?
— А хто говорить? — спитав я.
— Тут командант куріня в Боярці. І не переводячи духа, 

командант говорив дальше: — Телефоністка мусить зараз 
післати до казарми післанця і передати, що я хочу говорити 
негайно з ляйтнантом Щмідом.

Тут командант якусь хвилю помовчав, а потім:
— Я довідався, що ви хочете роззброїти наш відділ 

у Василькові, чи се правда?
— Мені про се нічого не відомо, але як би від нашого 

начальства прійшов такий наказ, то очевидно, що ми його 
виконалиб.

Моя відповідь відняла мойому співбесідникові рівновагу 
і він почав кричати, що якщо ми поважимось зробити що 
небудь подібне то з Боярки зараз вийде цілий баталіон 
і розжене нас на всі вітри.

Я на його крики ни реагував, тільки провокаційно 
покашлював, що ще більше розлютило німецького старшину.

Він тепер не тільки грозив нам, але лаяв нас, як гово
рять Москалі, „як сапожнік“ .

Я на хвилю відклав слухавку і поінформував О тмарш
тейна про зміст розмови. Отмарштейн велів повісити слу-
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хавку й нічого не відповідати, а телефоністці наказав в разі,, 
як що командант бата л іону буде ще раз дзвонити, сказати, 
що за ляйтнантом Щмідом вона вже післала післанця.

Вже темніло, коли ми з Отмарщтейном повернули: 
з осередньої. На відповідь треба було ждати ще з пів години. 
Сей час використано для видачі нашим розстрільним, що 
обложили казарму, обіду з пОлевих кухоль.

Четверта година, себто речинець, біля котрого жовнір
ська рада мала дати нам відповідь, давно минула, а з казарми 
не було ніякого повідомлення. Минула й пята година, а ми 
все ще надармо ждали відповіди.

Тепер вже й пан-отець Матіюк хоча він найбільш умів 
над собою панувати серед присутніх старшин почав хвилю
ватись

— Щоб тільки Німці не схотіли нас перехитрити і справді 
не ждали на підмогу з Боярки — говорив він, ходячи заду
мано по кімнаті. В решти старшин помітно було також пев
ного рода поденервовання. Кождий думав, що чим більше 
часу упливає, тим більше наше положення стає чи радше може 
стати некорисним. Чим більш миждемо,тим більш наші стрільці 
і козаки цілоденним стоянням на морозі і вітрі утомляються, 
тим меншою стає їх відпорна і ударна сила, яка потрібна, 
коли з Німцями не вдасться зладнати. Дальше, чим більш 
упливає часу, тим правдоподібніше Васильківський німецький 
відділ буде старатися порозумітися з своєю командою 
(баталіоновою) в Боярці і ніхто вкінці не може заручити за. 
те, чи справді з Боярки не прийде обложеним Німцям підмога.

Правда з Боярки до Василькова не так близько, одна 
місцевість віддалена від другої 19 км. у повітряній лінії, 
а приблизно 22 км. по шляхах, але хіба Німці не мають 
кавалерії і панцирних авт, а ті моглиб за 11/2—2 години бути 
тут.

Такі думки розглядались і обговорювались присутними 
і кождий бажав як найшвидчого вияснення ситуації, кождий 
бажав знати вкінці, чи з Німцями нам прийдеться „миритись 
чи битись“, бо ніщо не хвилює військо на фронті більше від. 
непевности.

Біля 5 V. вечера Отмарштейн постановив піти зі мною 
знову до Німців. Пан-отець Матіюк відраджував і був за 
тим, щоби післати Німцям ультіматум на письмі і зажадати 
в протягу 15 хвиль відповіди. а як що відповідь не прийде, 
почати обстріл казарми. Та Отмарштейн не дався відвести від 
свойого наміру і ми вийшли.

Перейшовши лінію нашої розстрільної, наблизились мк 
до казарми. Біля головної брами стояло кількох жовнірів на 
варті. Ми зажадали викликання предсідателя. За кілька 
хвиль председатель і його заступник були біля нас. В«они 
попросили нас зайти до середини до казарми.
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В казармі заведено нас до окремої кімнати, де було 
ще кількох підстаршин. Всі вони нам чемно представились, 
Се й були .члени жовнірської ради.

Ми присілись до стола; Отмарштейн'велів мені запитати 
предсідателя, чи вони можуть дати нам відповідь, на що* 
рішились відносно нашого домагання.

Председатель .почав розповідати, що вони старалися 
знестися з командою свойого баталіону в Боярці, але се їм 
не вдалося, бо телефонічні дроти оказались перетятими. Тут 
він якось дивно усміхнувся в нашу сторону. А дальше приз
нався, що в Боярку вислано зараз по розмові з нами дві 
групи по двох післанців і ті до сеї пори не вернули і він 
не знає, як поступити.

Для нас було се признання достоточним, щоб зрозуміти,, 
що наша горою.

Коли я все те, що говорив предсідник, перевів Отмарш- 
тейнові, він звелів обяснити присутним членам ради, що їх 
сподівання на поміч з Боярки не оправдаються, бо їх післанці 
сидять інтерновані в комендантурі.

Ся заява була трохи незручною в переговорах, але 
зробила своє. Предсідатель вийшов і незабаром вернув^ 
з дяйтнантом, а тимчасом заступник предсідника приступив 
до властивої теми і задав нам питання, які умови ставляємо 
ми що до віддачі зброї.

Отмарштейн заявив, що все, що входить під поняття 
зброї, отж е: кріси, револьвери, багнети, скоростріли, ручні 
гранати і набої мусить бути безумовно віддане. Щ о до вій
ськового майна, то харчі Німці можуть собі задержати, инші 
річи мусять нам віддати, очевидно і обоз (з кіньми) також. 
Харчі Отмарштейн обіцяв їм перевезти до тої стації, де вони 
думають навантажитись, на власних пілводах, себто підводах 
Васильківського гарнізону.

Тоді забрав слово предсідник і запропонував таке 
Німці віддають всю зброю, а задержують тільки по одному 
крісові на пять чоловік для власної охорони. Ляйтнант задер
жує свій револьвер. Так само задержую ть Німці все своє 
військове майно.

Отмарштейн на сю пропозицію не хотів погодитись. Він 
був згідний вкінці оставити Н-мцям по одному крісові і сто 
набоїв на десять кождих жовнірів, але настоював на видачі 
майна.

Переговори тягнулись з годину, а в результаті прийшло 
до згоди на тій основі, що Німці задержують військове майно 
і по одному крісові на кождих 15 жовнірів,

Сю угоду списано на папері. Німці все прочитували по 
кілька разів її кожду точку, справляли, доповняли і пробу
вали що небудь виторгувати або змінити.
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Коли згода була остаточно зредагована і написана 
в двох примірниках, Отмарштейн і я підписали її як перші, 
а опісля підписали її і предсідник, його заступник і один 
член ради. Ляйтнант Щмід за увесь час не відізвався ні сло
вом, тільки прислухувався балачкам.

Після полагодження всіх формальностей я вийшов до 
своєї сотні й привів її під казарму. Вона мала відбирати і сто
рожити віддавану Німцями зброю.

За хвилю німецькі жовніри почали виносити перед 
казарму скоростріли, скринки з лентами, кріси, багнети, 
скринки з ручними гранатами. В се  те на дворі перечислю- 
балось і складалось побіч себе. В Німців осталось тільки 
кілька крісів, які їм належались на основі угоди.

Теперь почалась віддача револьверів. Револьвери се 
звичайно дуже ласа штука для всякого стрільця і тому 
Отмарштейн не велів їх виносити на двір, а скласти в казармі 
на столі. їх оказалося біля 50 штук. З них одержав я для 
Своєї сотні 15 штук; а решту забрав Отмарштейн для узбро- 
єння своїх старшин.

Коли предсідник заявив, що більш нічого не має до 
віддачі, ми пішли ще з Отмарштейном до німецького мага
зину і прозірили. В ньому зї зброї не оказалося нічого.

Не знаю, що відчували Німці, коли їм, панам на Україні, 
довелося так упокоритися як в сій хвилі. Мені особисто 
було чогось ніяково, що ми наших союзників, з якими прийшли 
разом у Київ за Центральної Ради, в сей спосіб відпускаємо 
до дому, але в середині в мене все відзивався якийсь голос: 
„Вони самі собі винні“

Мені миттю пролетіла через голову скандальна в історії 
українсько - німецьких відносин сцена розгону Центральної 
Ради; пригадалось роззброєння Січових Стрільців в луцьких 
казармах, яке Німці перевели на домагання чорної сотні, що 
окружала тоді гетьмана; пригадались карні експедиції виси- 
лані Німцями проти українських селян, брутальні реквізиції 
по цілий Україні, — все те мені в тій хвилі прийшло на 
думку і я мимо внутрішньої симпатії до сього залізного вій
ська, радів, що воно верне додому з певною наукою і досві
дом. Я радів що Німці вертатимуть зі свідомістю, що 
великій народній стихії, яка вибухає як лава з вулькану 
і котиться до наміченої ціли, навіть залізна армія не всто- 
ітся, — що вони вернуть в рідні сторони з певним респектом 
до українського селянина, на якого досі дивилися як на щось 
менше вартного від себе.

На загал нашою добичею із роззброєного відділу було: 
16 тяжких скорострілів, біля 220 крісів, біля 50 револьверів, 
кілька сот ручних гранатів і дуже багато крісових набоїв. 
Всі ті річи ми миттю перевезли з-під казарми до міста.
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Перед виходом з казарми мав я нагоду побалакати ще 
іякийсь час з предсідником. Він признався, що дуже радіє 
таким оборотом справи, радіє, що він і ляйтнант Ш мід не 
<мав змоги знестися з командою баталіону в Боярці, бо тоді 
левно вони булиб одержали наказ говорити з нами інакше. 
Він гратулював сот. Отмарштейнові, що той прийшов на 
таку добру думку, як переловлювання їх післанців та пере- 
тяття телефонічних дротів.

При кінці предсідник просив Отмарштейна, щоб він 
додержав обіцянки і прислав потрібних SO підвід для пере
везення їх майна до ст. Хвастів, де вони мали навантажитись 
,в поїзд.

Біля девятої години ми розпрощалися з членами ж о в
нірської ради і пішли до комендантури на вечеру. Там зараз 
Отмарштейн наказав дижурному розіслати козаків по довко- 

.личних селах і зібрати потрібне для Німців число підвід.
При вечері був настрій прегарний, тільки от. Данченко 

.жалів, що він не міг показати, як стріляє його артилерія 

.Пізно вночі зібрані розійшлися по домах.
Рано біля 6-ої години розбудив мене сильний стук 

і вигукування переїзджаючих підвід попри гостинницю йОЬ- 
іверные номера“. Я глянув крізь вікно — се Німці виходили 
з Василькова. На одній з підвід сидів ляйтнант Шмід, загор
нувшися в свою плащину. Він був нахмурений і похнюпив 
очі. „Шмід виїзджає з Василькова як Наполеон з  Москви“, 

.мигнула в мене думка*..

„Судьба іграет человеком,
Она ізмєнчіва всєґда —
То вознєсйот ево високо,
То бросіт в бездну без следа“,

іпригадалась мені російська пісня. Так воно й справді буває 
Шмід, ідучи на Україну, мабуть не думав вертати до себе 

їв батьківщину на селянській підводі, окружений українськими 
: козаками.

До сього епізоду роззброєння Німців хочу додати ще 
пару слів пояснення. Як я згадав, Німці, яких було біля двох 
сотень, віддали нам 16 тяжких скорострілів, а попри те і біля 

:220 крісів. Виринає питання, звідкіля у них узялося стільки 
‘ скорострілів? Сю обставину поясняю собі тим, що в казармі 
мабуть була німецька скорострільна чета, яка мала і запасові 
скоростріли.

Васильківські Німці доїхали щасливо до Хвастова. Tajvi 
на жаль приключилась їм неприємна пригода, а саме інтен
дант С.С., сотник Даньків, велів відобрати в нйі усе майно 
і вони мусілй від’їхати додому тільки з запасом харчів на 
6—8 днів. Що воно так складеться, сот. Ш марщтейн не 

яірипускав і коли про те довідався, був дуже .невдШйлёййй,
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і зовсім слушно. Він заручив Німцям, що вони зможуть, 
забрати своє майно з собою в Німеччину; що більше, віш 
навіть сказав Німцям, що те саме ґварантує їм штаб С. С.,. 
а тут на тобі — на стації Хвастів їх обдирають до послід- 
нього.

Старшина, якому доручено було супроводити під нашою> 
охороною Німців у Хвастів, розказував, що вони сот. Отмарщ- 
тейном прямо одушевлялись. Все відбулося в такому порядку, 
все було так виконане, як в найліпшій армії, особливо імпо
нувало їм те, що сот. Отмарштейн після того, як вони склали 
зброю, не використав ситуації і не заж адав від їх частини; 
принайменше майна, на що вони були приготовані, думаючи: 
все, що мають діло „з людьми зі. Сходу“. Та після того, як. 
їм на стації Хвастів поставлено ультіматум, вони мабуть- 
таки від ’їхали додому в переконанню, що Україна не в Европі...,

У Василькові перебула друґа сотня ще один день, себто 
9 грудня, а 10 грудня рано відійшла в Каплицю на попередні* 
кватири в Хуторах.

Перед виходом з Василькова трапилася ще одна при
года з от. Данченком. Данченко 9-го вернув з батерією на*' 
ст. Васильків, а вечером того дня телефонує штаб С. С. до 
сот. Отмарштейна, що от. Данченко забрав самовільно одно  ̂
штабове авто і поїхав в напрямі на Васильків. Ш таб наказав* 
Отмарштейнові Данченка задержати і авто відібрати. Отмарш
тейн сю задачу доручив другій сотні. Хоч і неприємна була 
се справа, але нічого було робити. На дворі біля гостинниці,. 
куди Данченко, як що справді виїхав у Васильків, мусів, 
переїзджати, виставив я стежу з пять люда з ліхтарнею* 
з наказом спиняти кожде надїзджаюче авто.

В якої пів години справді Данченко зявився. Стрільць 
стояли ні в тих, ні в сих. Я почув з гостинниці голос Дан
ченко, скоро зібрався і вийшов на дорогу. Данченко на мене 
накинувся також з криком і запитав, хто дав наказ задер
жувати його коли він іде по дорученню головного отамана* 
Петлюри в Трипілля.

Спокійно вияснивши Данченкові, в чому діло, я просив 
його їхати зі мною до сот. Отмарштейна. Ми сіли до авта,. 
а з нами двох стрільців і від'їхали до комендантури'. Через* 
цілий час нашої ізди Данченко старався наклонити мене, щоб» 
я його відпустив з автом та коли побачив, що нічого не 
вдіє, замовк.

Незабаром авто було на місці. Я пішов з Данченком до» 
Отмарштейна і „передавши“ його йому, відійшов додому.

Що сталося після того з Данченком, чи його покарано,, 
чи відпущено на волю і з автом чи без авта, мені не відомо- 
Опісля стрічав я Данченка в Київі і ми все виталися. як: 
найкращі приятелі.
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Дня 10 рано друга сотня перейшла, як я вже згадував, 
знова в Каплицю. Тут пробули ми всього 24 години, бо вж е 
на другий день друга сотня одержала наказ як перша з куріня 
сот. Роґульського вийти до Глевахи.

В Глевасі знова пробули ми тільки кілька годин і неза
баром прийшов туди цілий 1-ий курінь і ми вже разом з ним 
відійшли до Вити поштової.

Не було найменшого сумніву, що ми прямуємо до 
Київа, але чи скоро в йому будемо, на се питання ніхто не 
міг дати ясної відповіди. Ходили с«^;си, що штаб повстанчої 
армії веде в тій справі з Німцями переговори. Від Німців 
ніби добився заяви, що вони тепер задержать строгу нев- 
тральність і проти нашого входу в Київ нічого не матимуть. 
Але говорено й про те, що німецький київський ґарйізон 
готовиться помагати нашому противникові, себто гетьмансько- 
російським відділам.

Та всі сі вістки тепер уже не дуже нас турбували. 
Авреоля непобідимости німецької армії злітала на наших 
очах і ми в сій хвилі інакше думали про вартість хочби 
кількатисячного німецького Гарнізону в Київі. Німецький 
шолом, що досі був грізний і викликав повагу, вже перестав 
бути символом твердости й сили.

Друге питання, який опір ставлятимуть нам гетьмансько- 
російські „защітникі“ Київа, нас турбувало ще менше. В кож- 
дому стрільцеві було глибоке переконання, що ми москов
ську наволоч в одному дні розібємо в пух і прах. „Коли ми 
з Німцями дали собі раду* — говорили стрільці, — так з золо
топогонниками скоро упораємося.

На другий день по приході в Виту поштову, себто 
12 грудня я попрохав сот. Роґульського о дозвіл поїхати 
до Боярки, куди саме переїхав і штаб С.С. зі ст. Василькова.

По приїзді в Боярку я зайшов у штаб 1-ої дивізії С. С., 
якої команду обняв тоді був сот. Сушко. В штабі метушня, 
біганина наче на базарі. Що хвиля перед стацію приїзджа- 
ють кінні післанці, авта, мотоциклі, а в середині прямо 
набито.

ГІо дорученню Роґульського зайшов я і до сот. Сушка, 
щоб перебрати для 1-го куріня евентуальні накази. Сушко 
одначе був такий занятий, що ми могли зі собою заміняти 
тільки пару слів. Він сказав мені тільки, що ми за 2—3 дні 
будемо в Київі, і то зовсім певно.

Накази для 1-го куріня перебрав я в начальника штабу 
дивізії і щоб не перешкоджати людям в праці, вийшов на 
перон. Там стрінув я кількох знайомих старшин, які в Білій 
Церкві сиділи без приділу, а тепер уже вели новосформо- 
вані сотні.

Та яке було моє здивовання, коли я зайшов до поче- 
кальні. Вона майже ціла була заповнена німецькими жовні-
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рами та старшинами, але очевидно без зброї. Замість кріса, 
револьвера, шаблі та багнета }<эждий з них мав туго набитий 
„рукзак“ (наплечник), а дехто і два. Гордих ще недавно 
Німців, а особливо німецьких старшин і не пізнати було. 
Треба їх тільки було бачити в Київі на вулиці, як кождий 
з їх ішов бундючно, з таким виразом лиця, з котрого прямо 
читалось: „Ми все, а що довкола нас, се порох“. Тепер з їх 
постави і гордих мін не осталось ні сліду, кождий з них 
сидів скромно на стадійній лавці, або на столі задуманий, 
сумний, з непевністю і навіть боязливістю оглядаючися дов
круги. Жовніри чулися свобідніше.

Знайомі старшини вияснили мені, що се Німці з поб
лизьких роззброєних нами Гарнізонів, а навіть з Київа про
бираються додому, не ждучи, аж їх частини вирушать, 
і тут ждуть на перепустки зі штабу 1-ої дивізії, щоб іти 
абоїїхати далі.

Вечером вернув я в Виту. Того дня всіх старшин 1-го 
куріня запросив сот. Роґульський до себе на вечеру. А число 
старшин в нашому куріні в останніх днях значно зросло 
через те, що штаб 1-ої Дивізії С.С. підніс до степені хорун
жих багато дотеперішніх старшин і досвідчених підстаршин. 
Діло в тому, що в новосформованих сотнях треба було обса
дити команди чет, а на се старшин білоцерківських не ви
старчало.

В другій сотні до хорунжих піднесені були: Іван Гриців, 
Іван Куцик, Микола Паньків, Пащин і Данилович, а доте
перішні хорунжі Мельник, Харамбура і Зибликевич до степені 
значкових. Всі новоіменовані хорунжі не завели покладаних 
на них надій і пізніше показалися взірцевими старшинами.

При спільній вечері розвинулася жива товариська гутірка.
Тої ночі десь далеко перед нами, а власне вліво наскіс 

від нас протяжно гули гармати. Се, як тепер переконуюся зі 
згаданих вище споминів Гуля, московські офіцери стріляли, 
щоби взаїмно себе підбадьорити.

На другий день пополудні курінь вийшов з Вити 
і через хутір Чабани прийшов у Гатне. По менше - більше 
годинному випочинкові курінь рушив у дальшу дорогу.

Ніч була темна і непривітна, але в наших рядах пану- 
яав настрій соняшнього літнього ранку.

Вже було мабуть по півночі, коли ми пройшли повз 
величезні військові школи в Кадетському Гаю (Кадетская 
Роща). Біля них стояли ще німецькі стійки. Німці привітно 
здоровили нових господарів столиці.

Курінь перейшов попри Кадетський Корпус, через залізно- 
дорожний міст і за хвилю станув на київські ст. пасажирській.

Ми були в Київі.
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М. Іванейко

Шевченківський концерт.
(Фраґмент).

На сцені гірлянди смеречини і пальми а  вазонах. По- 
Грудя Шевченка в кожусі на тлі перського килиму і вишива
них рушників. Світло електричних рефлекторів і поклін дирі- 
ґента в фраку. Оплески й оклики: Славно! В притемненій 
салі зразу чорні сукна й ясні шовки, де-далі частіше виши
ванки під європейським убранням і блискуче намисто з черво
ними лентами під ондульованим бубікопфом. Розмова в пер
ших рядах:

Р а д н и к :  (втираючи піт) Я зворушений.
Д и р е к т о р :  Однак мусите признати, пане раднику, 

Заповіт —це пісня не для концертової салі, а для мас. Хто 
чув її на Софійськім майдані в Київі з грудей тисячі вояцтва, 
тому...

Р а д н и к :  Щож робити, пане директоре, не всі були ща
сливі бачити славні роки в нашій столиці.

П р о ф е с о р :  Щасливі?! Ви жартуєте, пане раднику. 
Що до мене, то я дякую. Великі часи дуже приємні в підруч
нику історії, але жити—либонь краще в скучні, тихі, певні...

Р а д н и к: Одначе, слухати...
П р о ф е с о р :  О, ви маєте слушність. Для мене особи

сто це найбільша насолода. Ми часто, я, жінка й дочка попи
ваємо, буває, чай, так у півсумерку, в печі тріщить привітно 
огонь, а мій зять, знаєте бувший сотник С. С-ів, росказує, 
як'то вони з Білої Церкви на Київ рушали, як входили в сто
лицю, Черника пращали, а ті бої—мороз проходить по спині— 
ні, ні —слухати так, але переживати—не дай біг.

Д и р е к т о р :  О, так! Мені що правда якось щастило 
стояти осторонь, але нерви дріжать на саму згадку тих ве
сняних рік у гремучій повені. Військовий з ‘їзд. Володимир- 
ською, Житомирською вулицями, від Михайлівського собору 
пливуть ріки, і Хрещатик вливається трьома притоками з долу 
в розгукане море Софійського майдану. А плавно маючи в ві
трі, посуваються вперед понад розгойданими хвилями з Шев- 
ченковим портретом посередині жовто-блакитні вітрила човнів, 
що з усіх фронтів від Двини по Дністровий лиман причалю
ють до свого призначення: Богдана на буйнім коні. „Україн
ські вояки, дивітесь, куди вказує гетьман булавою—На північ 
штики!" гукає хтось з скелі памятника. І бадьорі пісні струм
ків, що рокочучи пливуть далі на майдан, тонуть тут в однім 
маєстатично понурім: І вражою злою кровю волю окропіте! — 
Вдарила луна в Софійську дзвіницю, що золотом у сонці 
всміхнулась у роскішнім сні; відбилась відгомоном об москов
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ський суд з того краю і вітер ніс її далеко в степ, що ввесь 
напружено прислухався і, здавалось, блудні кріваві огники вже 
появляються серед української оази.—Ні, ні! мої панове, було 
щось невимовно величне в тім усім, але та розгукана, роспа- 
лена юрба бентежила мене: манило оставатись і було страшно. 
—„Ходім, Лєночка,—шептала біля мене якась московська пан
ночка своїй подрузі — мені лячно“ — А чи повірите, панове, 
я тих самих московок бачив через кілька днів у Троїцкім На
роднім Домі, де засідала тоді Центральна Рада.

Р а д н и к :  Що-ж вони там робили?
Д и р е к т о р :  Видно прийшли послухати когось з пред

ставників національних меншостей, або заповіту, котрим Центр. 
Рада кінчала свої засідання. О, тут було куди привітніше, 
і ще при зачинених дверях.

П р о ф е с о р :  А хоч гарно співала Центр. Рада?
Д и р е к т о р :  Що ви, пане професоре? Це-ж була одні- 

сенька доладно проведена точка денного порядку. І треба було 
аж тоді бачити усіх тих Крупнови/, Балабанових, Рафесів...

П р о ф е с о р :  Щ о? й вони також співали?
Д и р е к т о р :  Н і,—але аж тоді вони засоромлено мов

чали.
П р о ф е с о р :  І що вийшло? А я завше кажу: перестрі

лять було пару найбільш закукурічених партійників, решта 
мовчала-б з страху, і було-б... (до пана, що підходить) Добрий 
вечір, пане редакторе!

Р е д а к т о р :  Добрий вечір, добрий вечір. Тільки прошу, 
я не перебиваю.

Р а д н и к :  Щастя, що ви, пане редактор, не чули. Тут 
було слабо з вашим соціялізмом.

Р е д а к т о р :  Чому саме?
П р о ф е с о р :  Але-ж радник жартує. (До радника тихо:) 

Дайте спокій, не хочу. Ще смаруватиме в газетах.
Р а д н и к :  Як же-ж вам подобалось, пане редакторе?
Р е д а к т о р :  Чудесно, пане раднику. Але чи не правда 

—це пісня, котру всі співають, але кожен по свому розуміє?
П р о ф е с о р :  Ви що до тої ворожої крови?
Р е д а к т о р :  Ото-ж то.
Д и р е к т о р :  Хіба-ж не думав Шевченко про кров роз

стріляних гіо чрезвичайках української інтелігенції й селян?
Р е д а к т о р :  Українських буржуїв, пане директоре!
П р о ф е с о р :  Пане, дайте спокій...
Д и р е к т о р :  Українських буржуїв? Отої нещасної інте

лігенції? Чекайте, я вам розкажу. Я був свідком цікавої сцени. 
21-ого чи 22-ого року. Було державне свято Шевченка і київ
ська, тоді ще московська, опера мусіла влаштувати урочистий 
вечір. Ясно, що прийшлось заспівати заповіт. Всі встали, си
діли тільки старшини червоної армії в льожах першого поверху. 
Ось хто інстинктово почув на собі палець Шевченкового за
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повіту. Встать! почулось знизу, де була в більшосте так 
звана вами українська буржуазія в вишиванках. Не було жарту, 
;і офіцерики випрямились у струну й рука в дашок!

Р е д а к т о р :  І що-ж?
Д и р е к т  о р: Знаете щ о? Хор чудесно співав, але про

пустив саме строфу, де говорилось про кров ворожу. А це-ж 
співали товариші-співробітники державної опери! їх інстинкти 
инакше інтерпретували Шевченка...

Р а д н и к :  Досить панове, святочна промова!
Р е д а к т о р :  (спішно відходючи) До побачення на пе

рерві.
П р о ф е с о р: Не знаєте, панове, хто промовець?
Д и р е к т о р :  Якась зовсім незнана особа.
П р о ф е с о р :  І що-ж може він розумного сказати?
П р о м о в е ц ь :  (з сцени) Високоповажне громадянство!
Як грім ударить в струнку тополю в селі, то хрестяться 

люде, шепчучи собі, що це святий Ілля їде на огненній коле- 
ениці по шляхах вистелених зловіщими хмарами.

А ми—вчені—під громозводом заспокоїлись, пізнавши, 
що грім і лискавка — це та сама сила, що ми нею грались 
колись в нашій тихій діточій кімнаті, тручи батькову буршти
нову люльку й ловлючи нею паперці.

І в душах є бурі—і тремтючи питають люде: що це?— 
Наймогутнішою громовою лискавкою був на нашім небі — ми 
всі це чули—Тарас Шевченко. Але ще й досі немає відповіді 
—і ще досі на всіх українських землях, в урочисті Шевчен
ківські вечорі питають: хто він?

І виросла в українськім степу, як синя квітка серед жита, 
відповідь—лєґенда про Тараса, борця-чарівника. Це як отой 
святий Ілля на огненній колісниці.

А ми—вчені, з нашим т.зв. критичним розумом, хочемо 
знову заспокоїтись, підводючи Шевченка під відомі нам з бу
денного життя з'явища, означуючи його нашими буденними 
категоріями. І тут знову забажали ми пізнати в могутнім роз
ряді духової енергії оту батьківську люльочку, котрою ми 
грались у нашій закутині.

Тільки фізики мали слушність, а ми ще досі надаремне 
прикладаємо до Шевченка по черзі буденні категорії нашої 
хати, щоб все ще стояти перед ним як перед таємним сфінк
сом з тим вічним питанням: хто він?

І так був він по черзі й одночасно і гетьманцем, і соція- 
лістом, націоналістом і інтернаціоналістом, поетом пролєтаріяту, 
селянської бідноти, і середняка, і куркуля, чи як там ще го
ворять нині в нашім духовім загумінку. Він був побожним 
л атеїстом, і хто збагне, які ще почесні титули чекають його!

Иноді мається вражіння ліцитаційного базару, де на пу- 
бличних торгах продають Шевченка. Хто дасть більше? Хто 
шризбірає більше штучно вихоплених цитатів з Кобзаря в свою

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


користь,—того й буде. Той охрестить великого поета найлю- 
бішою собі етикеткою, поставить у почеснім кутку зд своїми 
убогим в духовий хліб столом і манитиме гостей Шевченковим; 
імям.

Шановне громадянство! Не засідаймо нині, до тих столів,, 
не йдім на базар купувати. Хай це буде справді урочистість 
у нас, і будьмо як святочні приглядачі, а не зацікавлені в торгу 
духові крамарі. А тоді стане ясно, що всі вони, всі оті, що 
хрестили Шевченка своїм загумінковим імям, не м а л и  с л у ш 
но с т и.

Шевченко ні правовірний у церковнім розумінню, ні віль
нодумний освітянин у стилю кінця 19 століття, що в ніщо не 
вірить, хіба в фізикально-хемічні реторти, або „залізні“ еконо
мічні закони, які гнуться на всі боки залежно від потреб часу 
й людей. Він ставиться завше з розумінням і тонкою пошаною 
до релігійного почування, що йде знизу, з людського серця 
до Бога, й глузує з тих, що в своїй премудрости дійшли до 
заперечення пекла, раю й Бога. Але часто говорить з нагляд
ною ненавистю про релігійність, приписану згори, і ледви чи" 
це припадок, коли Шевченко завше з побожністю говорить 
про Марію, Христа й його апостолів, але часом з неукритою 
нехіттю про пізніших святих. Є в тім усім щось з духа ре
формації, що прорвалось недавно в деяких течіях автокефаль
ної церкви. Але неможливо говорити про релігійний раціона
лізм Шевченка, як то буває з огляду на „Марію“. Треба тільки, 
відчути те, що чує Шевченко, вимовляючи слово Бог, або 
співаючи „псалмом тихим і веселим“ долю Марії, всього упо- 
ванія свого, щоб зразу побачити ріжницю. Бог раціоналізму,, 
що держався тільки на розумових доказах, впав під ударами 
критики; але вічний Бог Шевченка царює в людських серцях, 
його пристрастях і тузі і сповнює свої приречення в обличі 
тих, що бояться його. Та той Бог і не є Богом колінопре- 
клонних покірливих, малим ситих, нищих. Це Бог, котрого інтуї
цію дивно піддавав могутнім духом український степ. Ровесник: 
Шевченка Словацький майже одночасно писав: Боже, хто Тебе 
не чув в українських степах, де так сумно душі! Але то не 
Бог—додає поет—милостині й дрібних добрих діл, не Бог того 
творіння, що повзає, але Бог, що любить лет великанських 
птиць і не накладає узди розбуялим коням. Він є огненне перо 
гордих шоломів і великий чин його переблагає, а не сльоза, да
ремне страчена перед порогом святині. Це й єсть Бог вели
канських птиць і розбуялих коней, оспіваних Шевченком, які 
носились без узди по українських степах і Чорному морі по 
Царград. А виведений поетом з маєстатичною пошаною свя
щенник його—це благочинний з гайдамаків у Чигринськім лісі! 
Шевченків Бог з твердою десницею, і його поява не ласкавий 
усміх, а маєстат, перед котрим усе никне неначе стоптана 
трава. Це також не Бог повзунів,, а Бог,, на суд котрого соромі
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прийти, в залізах руки принести і перед всіми у кайданах, 
стать — це Бог патосу, туги і зродженої з них віри, а не 
Бог розумових доказів.

Або всі ті політично-соціяльні прапорчики — як вони 
штучно причеплені до постаті Шевченка. Воно взагалі смішно 
бажати знайти в Шевченкові після 100 літ живцем свою вла
сну програму. В ріці поетової творчости вічні тільки джерело 
й напрямок бігу, а не відбитки неба й хмар, залежні від вітру, 
погоди, від тодішніх обставин, зустрічей. Захоплення ідеями 
Кирило-Мет. брацтва, боротьба проти кріпацтва — все це ті 
випадковости, що належать до історії. Одначе саме на них 
покликаються в більшости суспільно-політичні звеличники, 
й вороги поета. За те вічним і нині ще актуальним є типо
вий для індивідуальности поета спосіб реакції на зовнішні 
обставини. А в основі її лежить ясна й здорова думка, що де 
є вороги й поневолення, там мусить бути боротьба й кріваве 
окропления волі. І тому в величавих візіях співає поет гимни 
розгоновим постатям соціяльної й національної боротьби, 
збуваючи їдким глумом варшавсько-московських переговорни- 
ників. Навіть великому Богданові не може він ніколи простити 
Переяслава. І найчастіше пробивається у Шевченка та зраз- 
ково-здорова реакція, поки не тьмариться й не викривлюється 
під впливом наших-ненаших утопнійних теорій. Хіба не повто
рився той внутрішній процес душі Шевченка в нашій історії 
перших літ революції?

І то, що є непорушне в суспільних поглядах поета, — 
це також недавно кріваво прорвалось у громадянській війні пі
сля революції. Є це фільософія українського села, що підсві
домо, але найтвердіше засіла в душі поета. Та фільософія 
українського дядька, що й досі залюблений в своїх двічі шир
ших від Київського бульвару або Львівських валів, вольних, 
святих, н е в е р с т о в и х  степових шляхах; в волі, що сама 
собі у жупані розвернулася по бездержавному степу й котрої 
правдою і мрією є лад, де „раба не буде й супостата, а буде 
син і буде мати, і будуть люде на землі“ Коротко, суспільна 
фільософія, котрої основна думка така, що т і л ь к и  р о д и н а  
є в і д  Б о г а ,  а цар і влада від чорта. І чортові треба поста
вити свічку (рекрута, податок), але тільки родині співає гимн 
українське село й його син Тарас Шевченко. Навіть кріпацтво 
йому таке ненависне не так в імя абстрактної справедливо
сти, як тому, що воно ломить абсолют - родину! І найбільший 
закид, який кидає Шевченко царям, князям — це завше ла
мання родинного життя!

Це дивно і знову-ж таки характеристично для Шевченка 
і для українського села. І тут і там незвичайно ясне розуміння нез
ломно-суворих, але необхідних принціпів порядку родини, тієї 
організації, побудованої на ірраціональних силах, при байдуж- 
ности, а то й ворожости до принціпів порядку держави, для:
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багатьох соціольоґів суто-раціональної організації. Може тому, 
що забуто, як виглядає власна і спразжня держава? -  В кожнім 
разі — це цікавий момент, до котрого ще повернемо.

Релігійне й суспільне вірую Шевченка знайшло ядерний 
синтез у славних віршах Неофітів: Молітесь Богові святому, 
молітесь правді на землі. А більше на землі нікому не покло
нітесь! — Бог і та правда — родина, а решта все брехня
— додає Шевченко. Щоб сказав він, коли-б побачив 
свої офіційні свята на Вел. Україні, де його своїм величають 
саме ті, що завданням своїм поставили знищити абсолюти Ш ев
ченка: Бога й родину, а на їх місце покласти бездушну бю
рократичну машину?!

Всі ті, що старались відповісти на питання: хто Шевченко?
— були подібні до людей, що станувші над плесом глибо
кого озера і побачивши в йому свій власний образ, казали: 
Озеро — це ми! І найкращими називали вони ті місця озера, 
де найчистіше відбивався їх власний образ.

І так для півсвідомого ще себе й своїх цілей народів- 
ства, типу напр. проф. Ом. Огоновського, найкращим є Ш ев
ченко перших творів, романтик минувшини. Імпонує не творець 
яскравих, сильних постатей, але перш за все мрійник. Для 
пізнішого українського громадянства дрібної позитивної прац 
найвищим щаблем, який осягнув поет, був його так званий 
середній період до заслання з його різкими випадами проти 
царату. Дійшло до того, що „Сон“ — з мистецького боку 
безумовно слабий твір — цитувався й на жаль ще й досі 
цитується иноді поруч із Кавказом, як вершина творчости 
Шевченка. В останній фазі, після повороту з заслання, трудно 
було нашому громадянству відшукати себе, і тому цей період 
називається звичайно періодом знесилля, упадку. Дарма, що 
саме в йому повстає з мистецького боку безумовно найкращий 
твір поета: Марія.

І так обернувши порядок біольоґічного закону Гекля, 
можна-б сказати, що Шевченко своїм індивідуальним, онто
генетичним розвитком позначив наперед шлях фільоґенетичному 
розвиткові українського громадянства. Тільки те громадянство 
ще не дійшло до кінця.

Коли-ж дійде воно до знайдення себе також і в Шевчен
кові останньої доби, де майже заглухли нотки колишнього 
романтика нашої минувшини і тільки иноді прориваються ще 
дужі акорди протесту в стилю Кавказа,, а де найчистіше гово
рить в е л и к и й  п о е т  і в е л и к а  л ю д и н а ?  Може аж 
тоді, коли наша суспільність навчиться прикладати до поета 
мистця мистецькі категорії, до поета-людини — вселюдські, 
широкосвітні категорії, а не міряти його загумінковим аршином.

Почин вже зроблено; може спробуєм накінець пійти трохи 
за ним. Свято-ж у нас сьогодня, а звичайно в свята роблять 
мандрівки рідко ходженими стежками!
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Питання, яке пробилось на перший плян мислення, — це 
п и т а н н я  р а ц і о н а л і з м у  та і р р а ц і о н а л і з м у .  Воно 
в ріжних формулуваннях виринає скрізь: розум чи інтуїція? 
причиновий механізм, чи творчий розвиток? вчений кабінет, 
чи фільософія життя? мертва машина — автомат, чи необлі- 
чальна, радісна і страждуча людина? 4 Найсвітліші представ
ники сучасного мислення взяли сторону життя. Почалась 
боротьба з оборонцями раціоналізму, що робив з усього світа 
велику фабрику, а з людиии складну машину, котру вже от-от 
мали навчитись штучно будувати в хемічно-більоґічних кабі
нетах. Як звичайно в боротьбі, так і тут — підкреслено так 
сильно бурхливий, нестримний струмок життя, що—здавалось 
—зовсім нема берегів йому з твердого кременю. Раціоналізм 
знав тільки оті береги й зимову ледяну кригу, забуваючи про 
живу струю; сучасний ірраціоналізм (в протилежність давні
шому, песимістичному, Шопенгаверівському) співає хвалу тій 
струї, що рве всі тверді береги.

Але — здається — обидва вони однобокі, бо й беріг і ріка 
нерозлучні. Так є щось з мертвого раціонального авто
матизму і в найживішій людині. Кажемо, що дитина необчи- 
слима в своїх учинках, але згодом вона привчається ходити 
звичайними шляхами. У декого з нас залишається на завше 
багато з того діточого, необчислимого; у инших навпаки те 
привичне вбиває живу душу і робить з людини чи то уряд- 
ничий автомат, чи то товарисько-етикетальний шабльон. Та 
який чар віє від зрілої людини, що глибоку й бурхливу ріку 
своїх завше живих почувань і поривів уміє тримати у кремя- 
них берегах розумної мисли! Це вже не дитина, це не бурхли
вий потічок, що міняє кожним кроком напрямок, росприску- 
ючись і роздаровуючись навколо; але як наш Дністер, що 
спокійно котить свої багатоводні хвилі зеленолистими, рясно- 
квітними берегами.

Мистецтво — символ життя. Тож і в поезії, і в музиці 
є те раціонально-привичкове, що раз-у-раз повторюється: це 
рима, ритм, строфа, — й одночасно є те нестримно живе по
чуття, порив. І як серед людей, так і серед поезій є твори, 
де почування, як гірський струмок, скаче з камінця на камі
нець, розгублюється, не влившись у тверді береги. І навпаки
— є вірші, де за великими формальними прикметами не видно 
ніякого переживання. Це висохлі ріки. Але як ота ідеальна 
людина з сильним емоціональним життям і з ясним розумом— 
такі в поезії і деал: це  к л я с и ч н а  с п о л у к а  п о ч у т т я  
з д о с к о н а л о ю  ф о р м о ю ,  це з'єднання протилежних 
принціпів: раціонального та ірраціонального, це вершини Ґете, 
Бетовена.

Як-же у Шевченка? Подивімся на першу баляду його, 
Причинну. Рівно ллються ямбічні стрічки, такі характеристичні 
для Шевченкового оповідання: Реве та стогне Дніпр широкий,
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Сердитий вітер завива. Але зараз же перший плижок струмка, 
раптова зміна вірша: В таку пору під горою, Біля того гаю 
і т. д. Оповідання перейшло в співанку. А ще трохи, і рядки 
розливаються широким болонячком, характеристичним для 
на загал слабих рефлєксій поета: Така її доля. О Боже мій 
милий, за що Ти караєш її молоду, — щоб знову перейти 
в оповідальний тон і знову повернутись у спів.

Але де-далі в творчости Шевченка форма стає рівніша,, 
де-далі більш переважає спокійний чотиростоповий вірш опо
відання типу: Реве та стогне. А вкінці в „Марії“, в останнім 
великім Finale цілої низки творів, присвячених тій самій проб
лемі з'ударення ірраціонального почуття з порядком цього 
світу, в „Марії“—непорочна чистість і рівність форми, а вірші
— що рівно нанизані світючі перли дорогого намиста.

Неможливо зупинятись на деталях того росту поета. 
Його можна-б рівнобіжно простежити і в підборі образів,, 
і в зрівноважній свідомости засобів виразу. В перших творах 
борються з собою кобзар, поет і маляр — і звідси та нерів
ність. „Марія“ — це вже чистий, ясний малюнок : повне злиттк 
поета й маляра. Розбіжні душевні сили об'єднались, як дві 
річки в одну широку.

Але таке скристалізування й викінченість р а ц і о н а л ь 
н и х  м о м е н т і в  ф о р м и  ні трохи не вбило е м о ц і о 
н а л ь н о г о  з м і с т у .  Шевченко залишився молодим. Порів
няймо хоча-б проблеми Катерини й Марії. В першій поемі 
з ‘удар любови з раціонально-привичними поглядами батьків, 
що проганяють Катерину - покритку. Симпатії Шевченка на 
боці Катерини, але все таки на його гадку — батьки мусіли 
прогнати дочку. Вже Срранко підкреслив оту дивно самозро- 
зумілість для Шевченка цієї для нас вже не так ясної сцени. 
Шевченко спочуває з дівчиною, постійною репрезентанткою 
у нашого гіоета ірраціоналізму любови; —але все таки мусять 
бути тверді береги — і поет не бачить можливости компро
місу, тільки конечність конфлікту, і трагедії.

В Наймичці, Відьмі — творах, що зовсім належать до 
цієї-ж Групи, шукання замирення. Воно можливе тільки через 
повне зречення себе, повну самопожертву; в покірнім підданню 
невмолимо-твердому абсолютові, впорядкованій родині. Але 
можливе тільки замирення, а не прощення, не забуття. Най
мичка вмирає наймичкою родини свого сина. Одне, що осягла 
вона, це введення Марка в храм впорядкованого життя, при
щеплення його як відрубаного зразка на вкоріненому здоро
вому пні яблоні. Відьма добивається терпимости, навіть пошани, 
але ще й за гробом залишається відьмою.

Але перейдім до Марії. Проблема росширюється, вихо
дить з тісних рямок родини. З одного боку Марія і Христос, 
з другого порядок цього світу з Іродом-царем, єрусалимськими 
первосвящениками. Шевченко не чує вже такого тиску свого
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абсолюту — родини, котрий скеровував розвязку все в однім 
напрямі всупереч явним симпатіям поета. Навпаки, проти Марії 
(власне імя мають завше Катерина й Марія; ті, що зрікаються 
себе, виступають як наймичка, відьма), одже проти Марії сто
їть ненависний поетові царський порядок. І тому, ^віддавши 
,свому божеству — родині боже (сцени з праведним Иосифом , 
обручини), поет оспівує вірність Марії собі, всупереч світові 
і без усякого огляду на нього.

Прислухаймося до найніжніпшх тонів цієї поеми. Це 
Шевченко став на вершині з р і л о с т и  п о е т а .  І тому 
в поемі раціонально-клясичної форми — великий гимн вічному, 
необорному почуттю. І став на вершині з р і л о с т и  л ю д и н и ,
— і тому не пручається в безсилих рефлєксіях проти порядку 
світа, де звичайно ірраціональний порив мусить з ‘ударитись 
з раціональними межами писаних законів і неписаних звичаїв 
та громадської думки. Але дає апотеозу Марії, що помимо 
цього слухає без жалю й хитання того таємного любовного 
призначення і віддається вся його службі. Це вже не одне 
безсиле співчуття з нещасною дівчиною, переткане пересто
рогами, не плач над її долею, не шукання шляхів повороту, 
але величнє Осанна для неї!

Йдіть вірно за своєю тугою — неначе каже Шевченко 
в Марії; але хай шлях ваш буде дозріло-рівний і такий непо
хитний, як рівні й одностайно зрілі вірші цієї поеми. І будете 
вірні собі і вирощеній у ваших душах мрії, як Марія свому 
Синові. І слухайте свого пориву, своєї туги, хоча-б у зустрічі 
з порядком цього світа, з тим, що називаємо status quo, 
прийшлось вам ранити стопи ваші, як Марії; ходить, як їй, 
у драних свитах. Не зрікайтесь голосу вашого серця, навіть 
хоча-б через його довелось вам, як Марії, згинути під плотом.

І коли наша суспільність оцінить те мистецьке і вічно 
людське в Шевченкові, полишаючи на другім пляні все доча- 
сно-випадкове, тоді вона зможе вичитати в Марії глибшу 
думку, ніж в инших творах Шевченка, і для своїх політичних 
змагань. А саме заповіт: Йти, не оглядаючись на ніякі закони, 
за своєю тугою, але йти не розбіжними, ріжношерстими ря
дами, як у неурівноважених поемах молодого Шевченка — і як 
у наших дотеперішніх політичних рухах бувало, але рівними 
блискучо-дзвонними, як вірші Марії, зімкнутими, однонапрям- 
ними полками!

П р о ф е с о р :  Що ви скажете на все це, пане раднику? 
Р а д н и к :  Він дуже скоро говорив, трудно було схо

пити всі думки. А як вам?
П р о ф е с о р :  Скандал! „Сон“ , „Сон" слаба поема! 
Д и р е к т о р :  А в тім: туман, туман по долині... 
П р о ф е с о р :  І то на Шевченківськім концерті, де вже 

маємо такі давні традиції..;
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Р а д н и к :  Правда? А тут навіть на позначено, що 
Шевченко страждав, болів, — і от ми воскресаєм. Я з вами 
зовсім згоден. Багато розумного там не могло бути: я мало 
розумів.

П р о ф е с о р  (до редактора, що знову підходить:) Пане 
редакторе, не знаєте, хто це цей молокосос?

Р е д а к т о р :  Не знаю добре. Тільки рядом зо мною 
якісь два молодики, видно його знайомі, розмовляли, неначе 
він гадає всі ці нісенітниці обговорити докладніше в довшій 
праці про Шевченка. Що ви на це скажете?

П р о ф е с о р :  О! Цього вже не боїмось. Приватного 
видавця не знайде, а наші наукові установи — Богу дякувати
— знають ще культ традиції!

Р а д н и к :  Тихше! Деклямація.
П р о ф е с о р :  Що в програмі?
Д е к л я м а т о р :  (на сцені) „Сон“ — поема Тараса 

Шевченка.

Наталя Лівицька

Дружині.
Нам шлюбна постіль вся земля. 
Барвистий луг, квітчасте лоно,
І в серці соняшнім поля 
Відбили шум і співів дзвони. 
Червоним золотом вина 
Кохання повниться і грає,
І страшно випити до дна 
Цю чару пестощів без краю,
І страшно знати, що життя 
Нам чола радіснії з'оре,
І вічність кине забуття
На нашу пристрасть, що як море.

II
Припасти знов до рук коханих, 
Почути знов твій любий сміх,
І знать, що, завжди мною п’яний, 
Ти все шукаєш уст моїх!
Було, і є, і вічно буде 
Це свято соняшних утіх:
Твоїх палких обіймів чудо 
І ніжність усьміхів моїх.
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Др. Лука Луців.

О. Кобилянська і Ф . Ніцше.
Проф. д-рові Ст. Смаль-Стоцькому — присвячую.

„Мовчати гірше; всі промовчані 
правди стаються отруйними. І нехай 
розбивається все, що в наших прав
дах розбитися може!“ ( Ні цше :  „Так 
мовив Занатустра“, II, ст. 175-6.)

Українська література розвивається й досі серед таких 
обставин, що не може мати безпосередніх звязків із західньою 
Европою. Потребу жити в тісному контакті з чужими світо
вими літературами — а не дивитися на світ Божий крізь мо
сковські, закопчені окуляри — відчули нещодавно М. Хви
льовий і тов., орієнтуючися на „психольоґічну“ Европу. Та 
і „дискусія" не відчинила вікна в Европу, і українському пись
менству і надалі нема можности, працюючи нога в ногу з куль
турними народами, витворювати рівнорядні їм цінности. Ролі 
посередника не сповняє й галицький „Піємонт“ скорше ізза 
своєї творчої безсильносте і загумінковости, як ізза віднов
леного „указу з 1876" р. в виді червоної цензури. Що такий 
стан спричинює те, що в українській літературі появляються 
копії Демянів Бєдних, не треба й доказувати/ Що тільки в ті
сному контакті з культурним надбанням инших народів можна 
сотворити небуденні цінности для рідного письменства, пере
конує нас і минуле української літератури: вічні скарби вне
сли до неї І. Франко, Л. Українка, М. Коцюбинський, О. Ко
билянська—письменники, які й самі признали, що не чужими 
були їм письменники німецькі, французькі та скандинавські. 
Правда, наша критика не досліджує отих звязків, натякаючи 
про них навіть у монографічних працях. (Пор. працю Єфре- 
мова про Коцюбинського, Зерова про Л. Українку, рец. Д. 
Донцова в ЛНВ, 1921, ст. 186). Який хаос може панувати в по
дібних питаннях, побачимо з огляду критики про відношення 
О. Кобилянської до фільософії Фр. Ніцшого.

1. Огляд критики.
Вже перші критики творів О. Кобилянської звернули 

увагу на відношення авторки „Царівни" до творця „Зарату- 
стри", бо находили в творах буковинської письменниці рясні 
цитати, і то навіть в німецькій мові, з німецького фільософа. 
М. Грушевський, оцінюючи „Царівну“, зазначував, що авторка 
„досить механічно“ змодернізувала свою „старосвітську історію 
про „сандрільону" — царівну сирітку,, що „поневіряна світом 
таки доходить щастя" — при помочі національного і жіночого
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питання та ф і л ь о с о ф і ї Н і ц ш о г о “ („ЛНВ*, 1898, кн.
3, ст. 177-8)

Подібно писав і О. Маковей, вважаючи, що основна фі« 
льософія Наталки, чи то Кобилянської, складається з двох 
тез: „аристократизм душі, вищі люде Ніцшого“ , та „еманци- 
пація жінок“ . „Ніцше, котрого читала останніми роками, мав 
добрий вплив на Кобилянську через те, що він навчив її ди
витися на світ і людей з вищого, більш ідеального становища; 
він звернув її увагу на стиль взагалі, хоч ніхто инший, тільки 
той Ніцше сказав такий гіркий комплімент жінкам: „Як ідещ 
поміж жінки, бери батіг“ , -- то проте він настроював її сильно 

Л відважно“ („ЛНВ“ , 1899).
Кобилянська своїми творами в девятидесятих роках ми

нулого століття „була дужим контрастом всьому тодішньому 
офіціяльному українству“ („Українська Хата“, 1913, ст. 615). 
Треба було дуже великої сміливости, щоби в „українській де
мократичній“ літературі цитувати богохульства Ніцшого з усіх 
святощів. Тож посередно і безпосередно виступлено проти 
„нової для Українців красоти“, яка не могла найти собі місця 

шобіч М. Вовчка, Нечуя-Левицького, або хочби біля початку- 
ючого М. Коцюбинського. А прецінь Л. Українка зрозуміла 
авторку „Царівни“ та навчила її „заглянути глибше в акцію 
розвитку українізму — себто націоналізму“ (Автобіографія).

Посередний виступ проти „модерністів“ був у статті Ю. 
Кміта про фільософію Ніцшого, „повного анархіста“, —про яку 
згадаємо на свойому місці. С. Єфремов гостро виступив проти 
„нової Краси“, звертаючи своє вістря головно проти Кобилян
ської. Реферуючи за „Сын-ом Отечества“ про українську лі
тературу за 1899 р., писав він: „Загально беручи, оцігікй сі 
прихильні, окрім хіба творів О. Кобилянської, якої „Покора“ , 
на думку автора, це „куча туманныхъ образовь, перёсыпанныхъ 
обрывками какойто философіи а  1а Ницше“ („ЛНВ“, 1900). Ро
зуміється, що при своїх критичних критеріях Єфремов і сьо
годні не буде одушевлятися авторкою „Царівни“. В е л и к и й  
з а м о л о д у  в п л и в ,  пише той критик у своїй „Історії“ (т. II) 
на Кобилянську мав Ніцше з його ультра - індивідуалістич
ною фільософію і К о б и л я н с ь к а  в с в о ї х  т в о р а х  з р о 
б и л а с я  в і р н о ю  й о г о  у ч е н и ц е ю .  „Герої Кобилянсксї 
це все „аристократи духа“, вони хочуть оживити собі ідеал 

надлюдини; „для такої надлюдини не можуть істнувати права, 
тобто ніякі певні обовязки і повинности до громадянства, вона 
хоче ізолювати себе од громади, нехтує її й кидає їй повний 
ганьби і призирства виклик“.

Цікаво, що проти аргументів громадянської критики, взо- 
ррваної на московських народниках утилітаристах, ніхто не по
смів виступити, коли не рахувати несмілого голосу К. Грйне- 
вичевої („ЛНВ“; 1903) та альманаху „За. красою“ . Колиж Єф- 
ремов повторив свої думкй у свої брошурі 1911 р., то
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стрінув відпір від „хатянців“, діставши епітет „лицаря темної 
ночі“ (Євшан, Укр, Хата, 1911). Гурт письменників, що гур
тувався коло згаданого місячника, взяв в оборону Кобилян- 
ську, приймаючи на свій прапор її індивідуалістичні гасла. „Ін
дивідуалізм мав витворити, по думці М. Сріблянського, кадри 
нової інтелігенції, сильних, переконаних і гордих людей... нові 
ряди борців за У країну“. Індивідуалізм це „протест зрабованої 
людини, во імя якої буцімто боролись нівелятори“ („У. X “, 
1911). „Внутрішню свободу“ , „постулят краси“ , висміюваний 
Єфремовим, і „право індивідуального самозначення“ — вважали 
хатянці „елементами культурности“ (.тамже, 1913). А. Товка- 
чевський заявляв, що найліпші твори світового мистецтва не 
мають ніякого відношення до „трудящихся мас“ : найбільші 
творці мистецтва менше дбали про народ, ніж ми тепер про 
птиць небесних“, бож, як казав Гійо, поет надає тон, а не нав
паки. „Слугування з пересадою народові“ вважав той критик 
специфічністю Москви, кающихся дворян („У. X .“ 1911).

Про тих то „індивідуалістів - хатянців4 зі здивуванням 
писав Л. Бурчак (Абрамович) в „Проміні“ (Москва, 1916, № 2-5), 
як про „недоношене яйце“. Вони вдерлися до демократичної 
літератури, „де споконвіку пахло дьогтем“ і скорше оправда
ною булаб їхня поява в московській літературі (деж хохлові 
до індивідуалізму рівночасно з Москалями! Л. Л.), а не „ка
дити філіям перед ніцшеанством, та перецінювати всі цінности“ 
в себе вдома.

Але ті індивідуалісти, які й самі стояли під впливом Ніц- 
шого, *) не добачували слідів Заратустроврї фільософії в твор- 
чости Кобилянської. Євшан, хоч і узнавав, що „герої Коби- 
лянської, це дущі, яким належить будучність, бо вони побо
роли все лихо і побороли себе, визволилися“ , то всеж таки 
писав, що „Н і ц ш е н е  п і д х о д и т ь  д о  ї х  х а р а к т е р у .  
Кобилянська, що правда, вірно схопила л і р и ч н и й  е л е 
м е н т  його фільософії і він їх підносить в житті. У Ніцшого 
инший надчоловік, НІЖ ТОЙ, до якого вони стремлять“ („Під 
прапором мистецтва“ , Київ 1910, ст. 87).

М. Срібляноький звав Кобилянську „новим сонцем нашої 
літератури“, „неземським чарівним світлом“ („У. X .“ 1912); 
в повісти „Через кладку“ бачив „істинно культурну творчість, 
що йде по щаблях за синтезою в и щ о г о  т и п у  л ю д и н  и“, 
(У.Х.* 1913). Десять літ пізніше цисав той критик, що „всю 
творчість Кобилянської поняв і н д и р і д у а л і з м ,  який стара 
суспільна критика не могла зрозуміти. Українська критика, ви-

*) М. бвціан писав 8 нагоди смерти Л. Українки ось які „ніцшів- 
ські“ слова: „Клясик той, що зумів визволити себе від галасу переходо
вих кличів літератури, життя .суспільного ,і .політичного, віднайшов с е б е  
І с в о ю  ціль..,, і ввійшов в країну т р ів  а-ло {і ;к-раси і п р а в д и .  Це 
значить дійшов до зміцнення ;в ;собі „вищого чоловіка“... станув поза бо
ротьбою поколінь“ („У. X.“ ;1913).
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хована на традиціях інертного життя і літературного консер
ватизму дуже непокоїлась ідеольоґієго Кобилянської, її нехіттю 
до „юрби“, „плоских лобів“... Критика не розуміла і того за
хоплення наукою Ніцшого, яке видно в творах поетки, але 
„ніцшеанство“ Кобилянської, шукання і творення сильних ха
рактерів, це — не позитивний ідеал (? Л. Л.), а засіб пере
творення життя і розбудження свідомости українського на
роду“, бо „не Übermensch є ідеалом Кобилянської, а свідома 
творча одиниця, що прцюе .для чогось великого“ . („Нова Укра
їна“ , Прага,, 1922, ч. І, ст. ЗО).

З приводу повісти „Через кладку“ М. Мочульський за- 
значує, що душа у Коб. делікатна, н а п о є н а  і д е я м и  Ф  р̂  
Н і ц ш о г о ,  мрійна мов глибінь блакиту, засіяного мерехтя
чими зорями, й тому незвичайно чула та вражлива на всяку 
грубість, брутальність та плосколобість у нашій суспільности“ 
(ЛНВ, 1913,. вересень).

Туманно висловився про вплив Ніцшого і В. Михайли- 
ченко, заявляючи, в полеміці проти І. Стешенка, що „ніцшеан
ство взагалі не було в моді“ і твердячи кілька рядків нижче, 
що „останніми часами ідеї Ніцшого, прибравши иншу форму, 
захопили й „аристократію“ (Кобилянська) й демократію“ (Вин- 
ниченка, Луначарського) (У.. X. 1913).

Очевидно, що „пролетарська критика“ могла тільки о су 
дити Кобилянську, бо вважала її беззастережною „ніцшеанкою“.
В. Коряк, звертаючися до Д. Донцова, ось як оцінював, фі- 
льософію Заратустри: „Та в чім завинили в очах Ніцше його 
„сонні“ сучасники? В чім полягає головна їхня хиба, джерело 
всіх инших? В тім, що вони не вміють думати, почувати, а го
ловно діяти, як це личить людям, що займають пануюче ста
новище в суспільстві. За  нинішних обставин історичних це має 
значіння докору в тім, що вони не виявляють досить енергії 
й послідовности в обороні державного ладу від революційних 
замахів з боку пролєтаріяту“. Звертаючися до Донцова („Кріза 
укр. літератури“), суґґерував йому Коряк: „Вашому культові 
енергії певне більше надається до визнання н і ц ш е а н к а К о- 
б и л я н с ь к а* хоч і про неї нема згадки“ („Червоний Шлях“,
1923, ч. 8)*

Так само Ол. Дорошкевич у ^своїй „Історії української 
літератури“ (Харків", 1922) розбіраючи „ідеольоґічні постаті“ 
в українському письменстві після Шевченка, договорився до 
того, що „по один бік цього клясового муру (після партійної 
диференціяції) в Галичині опинилися письменники, що з ари
стократичною, н і ц ш е а н с ь к о ю  погордою ставляться до 
трудової „юрби“, до її щоденних уболівань та інтересів (Ко
билянська)“ . („Черв. Шл.“ 1923,. ч. З і 4).

Немов у відповідь „радянським критикам“ появляються 
з цього боку греблі голоси — рівнож без належної арґумен-
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тації — що Кобилянська не „ніцшеанка“ . Вол. Дорошенко 
пише на сторінках „ЛНВістника“, що „не повинно милити нас 
ніби „ніцшеанство“ Кобилянської. Річ не в якімсь надчоловіку, 
а просто в л ю д и н і ,  свідомій і творчій людині*.. їй гидке 
було сіре, міщанське життя оточаючої її „інтелігенції“ і звідси 
її ворожнеча до юрби. Не до тої бідної голоти, що „в землі 
риється, потом миється“ , не до трудящого народу, а саме до 
людей з „товариства“, що згори дивилися на цей плєбс“ (ЛНВ, 
1922, май).

І д-р О. Грицай подає, що Кобилянська, наводячи часто 
навіть в оригіналі уривки з Ніцшого, ніде не наводить таких 
слів з творів Ф . Ніцшого, які обосновувалиб „цю трохи роз- 
лаяну фільософію його „надлюдини“, тобто тої дужої амо
ральної „бестії“ , яка мовляв, тоді найщасливіша, коли позбу
деться з душі всякого милосердя та в силі топтати все, що 
їй попаде під ноги життя“ (О. Кобилянська: „Сниться“, Чер
нівці, 1922). Той самий критик у студії на сторінках „ЛНВ“— 
підчеркнув, що Кобилянська, під впливом Ніцшого, „поглибила 
ліризм своєї духовости“ (1922, жовтень).

Та ось В. Верниволя (Сімович) все таки обстоює, що 
в авторки „Царівни“ є „обривки фільософії Ніцшого, того творця 
надлюдини — та тільки вмілою рукою перенесені на наш ґрунт, 
„приноровлені до наших обставин“, кажучи мовою нашої пу
бліцистики“ (,,Битва“ , „Загальна Бібліотека“ N. 161). Думки 
про „захоплення фільософічними писаннями Ніцшого“ закра
лися навіть до шкільних підручників (Радзикевич); Ол. Бар- 
вінський твердить рівнож, що „найбільш рішуче становище 
в жіночих справах заняла Кобилянська під впливом німецької 
фільософії, особливо Фр. Ніцшого“ („Історія“ ... 1921).

Зноваж Д. Донцов в рец. книжки М. Зерова про Л. Укра
їнку твердить, що Ніцше „мав на світогляд Л. Українки силь
ний і глибокий вплив, без порівнання сильніший від того, який 
мав автор „Fröhliche W issenschaft“ на О. Кобилянську“ (ЛНВ*
І924, XI).

І сороклітній ювилей приніс тільки повторювання старих 
поглядів за і проти впливів Заратусгри на нашу письменницю. 
„В утворенні світогляду О. Кобилянської, писав О. Луцький, 
дуже малу ролю відіграв Ніцшів Заратустра. У нім захопив 
чутку і живу душу Кобилянської його ліричний патос і по
гляд, що передусім „der Mensch ist etwas, was überwunden 
werden soll“ . Вирізьблюючи далі душу своїх „аристократів“ , 
вона моделювала її більше на ріднім і передусім одідиченім 
богатстві, ніж на фільософії ніцшівського Заратустри. З  чу
жого світу далеко більшу вагу в цім напрямку мали Якобзен 
і Метерлінк“ („Світ“, 1927, ч. 21/22).*) В тім „Світі“ і Д. Ко-

*) Що це за „рідне“ і „одідичене“ богатство—автор не каже, бож 
важко таку велику вагу класти на „шляхотстьо“ в формуванні світогляду
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зій виступив проти погляду про вплив Заратрустри на Коби- 
лянську, „цю ославлену індивідуалістку, мало не ніцшеанку“, 
яка прецінь „розглядає наше життя під певним моральним ас
пектом“.

Боронив Кобилянську перед індивідуалізмом і Ст. Гаєв- 
ський, як про це довідуємося з газет — який на свя
точному засіданні в київській Академії Наук „рішуче 
відкинув деякі з цих безпідставних закидів щодо її аристокра
тизму й індивідуалізму, які робились їй в свій час з боку де
яких київських критиків“ Та „начальства“ не обдуриш, бо ось 
„наркомос“ Скрипник в ювилейній телєґрамі заявив Кобилян- 
ській, що її творчість „перебуваючи під значним впливом інди
відуалістичної ідеольоґії, була віддалена від широкого життя“ 
(пор. „Рада“ , ч. 102).

М. Струтинський каже, що Ніцше „імпонував Коби- 
лянській тільки як незрівняний стиліст“ , бо „світогляд його 
був на ділі чужий для О. Кобилянської“ („Смолоскипи“, 1927, 
ч. 2), хоч як побачимо, і сама і авторка і героїня „Царівни“ 
заявляють про це инакше.

*
Ми свідомо навели голоси критики про порушене нами 

питання відношення Кобилянської до Ніцшого. Ми бачимо в цій 
справі повний хаос думок: одні вважають авторку „Царівни“ 
беззастережною поклонницею афоризмів Заратустри; гадають, 
що Кобилянська тільки формально черпала з Ніцшівської ку
зні афоризмів, треті вірять, що наша Буковинка своєрідно пе
реіначила, зукраїнізувала фільософію про надлюдину. *) Вислу* 
хаймо в цій справі важливого, хоч не рішаючого, голосу самої 
письменниці. Здивувати нас мусить і те, що й сама авторка 
„Царівни“ не однаково оцінювала вплив Ніцшого на свою твор
чість колись і тепер. Кобилянська говорить про „письмен
ницьке приятельство“ з О. Маковеєм. Ми вже згадували за 
його студію про поетку в „ЛНВ“ (1899), при якій мусів він 
користуватися відомостями від самої Кобилянської. Критик 
подав там таку лектуру письменниці: Софокль, Шекспір, Дре- 
пер, Бокль, Спенсер, Гердер, Гайне та Б і х н е р ,  Д а р в і н  
і Н і ц ш е .  (Багато з тих авторів читала і знайома ЇЇ Н. Коб- 
ринська, Огоновський, III, 2, 1267). Нам навіть не треба би було 
оттого авторчиного „признання“ , бо в її творах повно цита- 
тів із Заратустри — останній здається у „Балаканці про ру
ську жінку“ з І901|2—ми згадуємо за його з огляду на пізнішу 
думку Кобилянської в цій справі.

*) Цікаво, що навіть в такій справі голоси критиків стають залеж
ними від „духа часу“. Чи не всі давніші критики бачили сліди Ніцшого 
в Коб.; „хатянці“ боготворили авторку „Царівни“ за індивідуальність; най- 
близчі нам часово голоси-однозгідно „боронять“ Кобилянську перед За
ратустрою!
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Тут треба зробити маленький відступ та сказати, що 
й Ніцшого не однаково оцінювали в нас. Якийсь М. Я., пи
шучи про смерть фільософа, дивився на його творчість цілком 
Так, як про це думають герої Кобилянської: „Йому закидували 
шаленість, писав М. Я., гінертрофію індивідуалізму та бру
тальність, не можучи зрозуміти, що він головно мав на думці 
с в о б о д у  і н т е л і г е н т н о ї  о д и н и ц і  і боронив її зав
зято перед насильством більшости. Чудно лише, що ніхто не 
міг відчути тої велитеньської любови до людськости, яка трем
тить здавленим, але могутнім тоном з помежи всіх стрічок ґе- 
нія“ (ЛНВ, 1900 т. XI.). Та ось в рік пізніше на сторінках 
тогож місячника появляється згадана нами вже розвідка Ю . 
Кміта про „Ф . Ніцшого“ . „Слабкі проблиски модернізму в укра
їнській літературі“ заставили автора взяти за перо, бо „всі 
характеристичні риси модерних напрямків і відтінків сходяться 
у фільософії Ніцшого, яку вважаємо теоретичною синтезою 
модернізму“. Ніцше і всі модерністи „ц е  б о ж е в і л ь н і  ор-  
ґ і ї  б е з з г л я д н о г о ,  к р а й н о г о  і н д и в і д у а л і з м у ;  
це н а р у г а  н а д  н о р м а л ь н и м л ю д с ь к и м д у х о м  
і й о г о  ч и н н и к а м и ,  н а д  з д о р о в и м  л ю д с ь к и м  р о 
з у м о м ;  ц е  з н е х т о в а н н я  п с и х о  л ь о  ґ і ч н и х  п р а 
в и л  д у м а н н я  (підч. Кміта). Тут повна анархія в науці, фі
льософії, етиці, релігії, тут погорда для угнетених, пригноблених, 
нєосвідомлених мас, тут іронічно-саркастична насмішка над 
демократично-поступовими стремліннями і прямованнями, тут 
повна воля непогамованих інстинктів і дикої, іноді варварської 
забаганки одиниці“ (ЛНВ, 1901).

Чи після такої оцінки в одинокім місячнику, де працю
вала й Кобилянська, можна було й надалі цитувати оті „бо
жевільні орґії“?  І нам здається, що саме під тим впливом Ко
билянська після 1902 р. — не наводить ані імени автора „За- 
ратустри“, ані уривків його афоризмів, хоч деякі думки, як 
побачимо далі, виголошують в і д  с е б е  герої і пізніших тво
рів авторки „Царівни“. До 1902 р. було инакше! 1) Що ав
торка старалася покинути Ніцшого, це бачимо й з її пізнішого 
признання.

„Західня культура, пише авторка „Царівни“, впливала на 
мене своїми літературними ділами. Ґотфрид Келєр, передтим 
Шпільгаґен, виховуюча німецька повістярка Марліт, Е. Вернер, 
зі Скандинавців І. П. Якобзен, пізніше вся. Психольоґ Герман 
Бар, Гамсун, Ґаерштам і т. д. В. Сімович написав недавно 
маленьку критику про мої писання (згадана нами передмова до 
„Битви“ Л. Л.) і казав там, що я начиталася Ніцшого і пере-

') Пор. „Царівна“ (1895), вид. Оренштайна, ст. 191, 192, 203, 276, 
290; ^збірка „Покора“ (1899\ ст. 13, 36, 37, 38, 39, 40, 52, 57; збірка „До
*світа“ (друк. 1905) тільки раз у зазначеній вже гуморесці з 1902 р. „Ба- 
лаканка“.

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


несла його вмілою рукою на наш ґрунт. Його і нічого. П р о т и  
т о г о ,  я р і ш у ч о  п р о т е с т у ю .  Щ о  д о  Н і ц ш о г о, 
т о  п р а в д а ,  в і н  м е н е  з а й м а в  с в о є ю  г л и б и н о ю
і д е я к и м и  д у м к а м и  н а  б у д у ч е ,  а л е  Щ о б  я 
в ж е  т а к  д у ж е ,  в і д д а в а л а с я  с т у д і я м  с ь о г о  
м о д н о г о  ф і л ь о с о ф а ,  т о  ні.  В п р о с т  з п р и 
чин,  що  н е  м о г л а  д і с т а т и  і д е я к і  м і с ц я  б у д  и 
м е н і  з а  „ту м а н н  і“. Ібзена брала я за поверховно в той 
час, коли він цілком новий був; отже пишучи всі мої дотепе
рішні письма, я писала їх б е з  в п л и в у  Ібзена або Н і ц- 
ш о г о ,  хіба в „Царівні" (і в „Він і вона“ та в „Балаканці про 
руську жінку". Л. А.) вкладала я деякі його г а р н і ,  в е л и к і  
і д а л е к о с я ж н і  цитати. Ч и т а л а  б и  я й о г о  і т е п е р ,  
але лише по вкраїнськи, та що в нас нема жадних перекладів 
ч о г о с ь  с п р а в д і  в е л и к о г о ,  так не читаю".

Ось гадка Кобилянської про автора Заратустри з 1922 
року! *) А прецінь сама авторка, чи там її улюблена Наталка 
із „Царівни" инакше про те думала: „Через його (дра Марка) 
п о р о з у м і л а  я справдішній аристократизм душі, той ари
стократизм, про котрого розписувався так з а г а д о ч н о ,  а 
зараз т а к  с и л ь н о  і п о р и в а ю ч о  (A.A.) новочасний фі- 
льософ Ніцше" (ст. 276). Та й це не повинно нас дивувати, 
бо автор, знаної і в українські мові, розвідки про автора За
ратустри каже, що „велика частина приклонників Ніцшого н е 
с в і д о м і  н а в і т ь  т о г о ,  що обожають в нім більше арти
ста, як мислителя“ (Ганс Вайнінґер „Ніцше і його фільософія“, 
ст. 16). Тому то, щоб дізнатися правди про відношення Коби- 
лянської до Ніцшого, не можна обмежитися самою її заявою 
в цьому питанні, а треба доконче розглянути її твори в звязку 
з афоризмами „Заратустри“, якого цитати розсіяні по творах 
буковинської поетки.

Надлюдина Ніцшого.
Нас не обходять поодинокі фази його фільософії. Ми 

спиняємося тільки на знанім Кобилянській „Заратустрі", сеэто 
на третій добі творчости Ніцшого, коли він написав „Die 
fröhliche W issenschaft. (1882) та „Also sprach Zarathustra“ 
(1883—5). А в тім, у „Заратустрі" є „цілий Ніцше“, тут є дві 
його головні, ідеї: про „надлюдину" та про „вічний поворот“, 
яким хоробливий Ніцше п е р е м і г  с а м у  с м е р т ь .

„Ніцше був у 90. рр. минулого століття у моді", пише 
за Т. Ціґлєром О. Вергановська (АНВ. 1927, січень), тож не 
дивниця, що Кобилянська цікавилася його фільософією; це 
дивувало тільки українську літературу й критику, яка не ди-

!) Автобіоґрафічний лист до проф. дра Ст. Смаль-Стоцького (Пор# 
Діло“, 1927, ч. 264).
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яилася поза ^рідний загумінок“ та паза ^демократичну" мо
сковську літературу. Ніцше, це ,,мо д ний  п р о р о к“, каже 
„він“  в гуморесці „Він і вона". Ніцше вплинув на таких ви
значних європейської слави письменників, як Ґергардт Гавпт- 
ман, Зудерман, М. Гальбе, Метерлінк, д‘Анунціо., Стрінберґ, 
Ібзен, Брандес, Пшибишевський, не згадуючи про цілий ряд 
менших авторів та артистів. Влучні вислови автора „Зарату- 
•стри" збогатили словесний скарб чи не кожної мови: „поза 
межами добра й зла", „ті, що їх багато, за багато", ..„перео
цінка всіх цінностей“ , „жажда сили“, „надлюдина“.

Автор блискучих формою афоризмів — він сам гордо за- 
значує, що в той спосіб скаже більше, ніж инші в цілих книгах! 
—впливав, як ми згадали вище, і формальною сторінкою своєї 
творчости. Ніцше лірик—„поглибив" тільки в Кобилянської 
вроджений ліризм (О. Грицай, ЛНВ. 1922, жовтень). Ніцше 
символіст міг рівнож піддати гадку вжити цього способу ви
слову і авторці „Царівни", хоч з другого боку „ліризм" нахо
дила Кобилянська у Якобзена, якого і перекладала (У.Х. 1911), 
„символізм“ бачила в улюбленого Метерлінка. І)

*

Та всетаки головне у фільософа зміст, а не форма, що 
є тільки засобом до виявлення ідей. Головні думки ніцшівської 
фільософії зібрав Вайгінґер у сімох „анти", бож і славний по
леміст Ніцше бачив властиву вартість і знаменність свойого 
виступу в отих „Neins". Автор Заратустри безпощадно ни
щить та руйнує старі, освячені правди, домагаючися „перео
цінки всіх цінностей“ . Вага його фільософії не в теорії пізнання, 
ані не в метафізиці, тільки в етиці. Ніцше виступав проти 
пануючої тепер „моралі“ , бо вважав, що вона є пережитком 
для наших часів. До тієї „протиморальної“ тенденції дійшов 
Ніцше на основі Шопенгаверівської науки про волю і Дарві- 
нового навчання про боротьбу за істновання та половий добір. 
Шопенгавер учив, що поодинокі осередки людської волі ве
дуть між собою в дикій жажді завзяту боротьбу, завдаючи 
собі болі і кривди—ось ґенеза терпіння—так довго, аж.лізна- 
ють, що вониж у самій суті ідентичні, і тоді повстає між ними 
співчуття, з якого родяться инші чесноти: любов до ближнього, 
вирозумілість, справедливість, а деколи аж самовідречення, 
аскетизм. Ніцше, дивлячися на етику, як на витвір людського 
духа, який зі зміною часу повинен також змінитися 2), і прий
маючи за Дарвіном, що те;, „що сильне, перемагає і повинно 
перемагати, бо такий є закон життя“ —заперечував Шопенга- 
верівські ,,,чесноти“ . Протиприродним є підпомагати те., що

г) Пор. Л. Луцік: „Чи Кобилянська символістка“,, „Діло“, 1:927, з 31.XII,
2) Пор. Ст. ;Балей „Поняття етичного .добра і зла в £учасиШ фі^ьс- 

софії“, ЛНВ.. .1912, жовтень.
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природа призначила гинути. Тому треба би слабим підпома
гати в смерти; вони повинні мати ще хоч стільки „відваги“ , 
щоби „винестися потихо із життя“ . Це практична мораль Спар
танців. Подібно робить сьогодні і Америка, не пускаючи до себе 
слабих і немічних. Американський міліонер Карнеджі не дав 
старцям і калікам ні сотика, видаючи міліони долярів на вихо
вання здорових, бідних молодих дітей на творчих громадян. 
Та помилявсяб той, хто думав би, що автор Заратустри еґоїст. 
Знаний і Кобилянській автор книжки „D er einzige und sein 
Eigenthum“ , Макс Штірнер, не може бути духовим предком 
Ніцшого, бо автор „Заратустри“ не знав навіть його твору. 
(Пор. книжку проф. Крейчіго, ст. 355). Відношення між Ніц- 
шем і Штірнером таке, як між пророком і демаґоґом. Зарату
стра нехтує „хорим самолюбством“ , говорячи: ,,Вгору наша 
дорога, від рода геть до надроду. Але ми гидимося звирод
нілим гаслом: „все для мене“. Бо „оте хитре я, позбавлене 
всякої любови, яке шукає своєї користи в користі богатьох— 
це кінець череди“ (,,Заратустра“ , ст. 71). Не є Заратустра ані 
звичайним евдаймоніком, ні гедоніком, бо на його думку, ,,ста
ють люде меншими“ через свою науку про щастя й чесноту.

В часах Ніцшого настав раптовний зріст соціалістичного 
руху. Соціялізм рівняє всіх, бере в опіку слабих, тож проти
виться основній тезі Ніцшівської фільософії: „жажді сили“. 
В соціялізмі одиниця підпорядковується суспільству. Тут воля 
одиниці мусить уступити на задній плян, тут, у соціялізмі, 
боротьба за істновання перемінена на „соціялістичний мир“ . 
Соціялізм боронить слабих перед сильними і ота в и р і в н у- 
ю ч а  т е н д е н ц і я  с о ц і я л і з м у  найшла в Заратустрі 
з а в з я т о г о  п р о т и в н и к а .  Навіть люде позитивістичних, 
ба й соціялістичних переконань признають, що Ніцше, пишучи 
в „колективно настроєних часах“ , коли за соціялістичними 
завданнями забувалося про принціпіяльну вартість одиниці — 
добре вцілив своїм індивідуалізмом. х)

В отій життєвій bellum omnium contra omnes — пере
магають сильні одиниці; широкі маси, на думку Ніцшого, це 
тільки підстілка для вивищення нечисленних ліпших. Ніцше 
отже а н т и д е м о к р а т ,  а також і а н т и ф е м і н і с т .  
Жінка з природи слабша, тому її призначення—служити чоло
вікові. Ясно, що афоризми Заратустри „про стару і молоду 
жінку“ — не можуть захопити представниць гарного пола.

„Щастя мущини зветься: я хочу. Щастя жінки зветься: 
він хоче.

— „Бач, аж тепер світ став досконалий!“ — так думає 
жінка, коли з усеї с и л и  л ю б о в и  с л у х а є т ь с я .

„А слухатись мусить жінка, щоб найти глибину для своєї 
поверхні. Поверхнею є дух жінки, рухливою, буденною хви
лею на мілкій воді.

J) Пор. зазначену працю Вайгінґера, ст. 47,
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„А  дух мущини глибокий, його течія шумить у підземних 
печерах: жінка прочуває його силу, але не розуміє її" („Так  
мовив Заратустра“, ст. 99).

Це мова Заратустри, завзятого ворога жіночої еманси
пації, — до старої жінки, яка „в подяку" відповідає йому 
„невеликою правдою“, знаною нам уже, про жінок та батіг. 
Та Ніцше має тільки найніжніші слова для всього того, в чім 
бачить правдиве призначення жінки, себто для материнства. 
Завданням подружа є через обережний добір сотворити людей 
майбутности. *)

Ніцше за Шопенгавером—з а в з я т и й  в о л ю н т а р и с т ,  
він кпить собі з „правди вчених“, бо тільки злуда піддержує 
силу в життя. В н е д о ц і н ю в а н н ю  в о л і  бачить автор 
Заратустри головну причину упадку людскости.

Ніцше г о р я ч и й  о п т и м і с т  і в о р о г  п е с и м і з м  у> 
хоч добре знав про зовнішні і внутрішні терпіння людства. 
Життя треба любити хочби задля самих тільки терпінь, ба 
щойно після них людина відчуває вартість життя. „ В с я к а  
с к а р г а ,  — це н у ж д е н н а  с л а б і с т ь  н е в і л ь н и к і в ;  
натури геройські, „панські" — не скаржаться: вони борються 
з усміхом на устах, а навіть упадаючи сміються".

Голосячи „Wille zur Macht“ на цьому таки світі, — 
Ніцше виступив гостро проти всякої релігії, а особливо хри
стиянської, якої головними чеснотами є покора, милосердя та 
любов навіть до ворога свойого.

Приходимо до найориґінальнішого місця, до вершка Ніц- 
шівської фільософії, до поняття його „надлюдини“. Сучасна 
мораль, що славить лагідність, вирозумілість, слабість, поб
лажливість, милосердя, це для Заратустри мораль невільників, 
які саме отих „чеснот“ домагаються від „панів" для себе.

„Мораль панів" вважає „добрим“ „мужність, енерґію, від
вагу; все те, що дає силу і що сильне", для неї „злим" є: 
слабість духа, боязливість, улеглість, пожертвования". Для 
тих то „людей—панів“ прийняв Ніцше за Гердером—Ґетем 
назву „надлюдини“. Надлюдина минувшини -  це для Ніцшого 
Олександер Великий, Цезар, Август, Карло Великий, Цезар 
Борджія і Наполеон. Як бачимо, самі люде енергії, великі 
завойовники. Говорячи про них, Ніцше не встидається оборо
няти найгидкішу брутальність. Колиж автор Заратустри малює 
„надлюдину" буду чини,—слова його набирають поетичної могу- 
чости й сили та незломної льоґічної конечности. Таким є його 
Заратустра, далеко симпатичніший від деяких згаданих історич

*) Не від речі буде навести, як характеризує Ніцшого Ю. Кміт: 
„Він був дуже ввічливий, ніжний, обережний, мовчаливий, вражливий 
на красу. Дуже вважав на зверхню коректність, на аристократичний, 
товариський добрий тон. Л ю б и в  ж і н о ч е  т о в а р и с т в о .  Все 
елєґантно одівався і прибирався в противність иншим ученим“ (ст. 99).
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них „надлюдей“. Це навіть не так одиниця, як скорше якийсь 
цілий рід, який треба би піднести на вищий ступінь розвитку: 

„Мають повстати самі індивідуальности сильні, але сві
домі також своєї лучности яко члени того самого роду, сві
домі відвічальности власне супроти цього роду, якого метою 
що раз вищий розвиток. Поодинокі люде—пани мусять отже 
оглядатися як на себе, так і на рід самий. З  цього роду 
будучини має бути усунене все, що нагадує слугу, невільника, 
череду; треба виховати самих свідомих своєї гідности людей 
волі, котрі у собі самих носять закон для своїх вчинків, хоч 
і почувають себе звязаними тим законом, що його собі самі 
надали. Терпіння цього світа, це тільки тло, на якому енергія 
життя і радість із нього тим ясніше підносяться у своїй силі, 
що це заразом conditio sine qua non—всякого ділання; в діланню 
і творенню находять ці надлюде своє щастя, а не в уживанню.

Вони уникають пересади, аби не притупити своєї жит
тєвої енергії. Для них „свобода“ це значить, що мужні ін
стинкти, охочі до війни і побіди, візьмуть верх над інстинктом 
щастя. „С в о*б і д и и й“ ч о л о в і к  топче ногами той низький 
рід вдоволення, про яке мріють купці, христіяне, корови, 
жінки, Англійці й инші демократи;-чоловік свобідний, це войо- 
вник, це чоловік боротьби. Бо ціль життя: ц е— ділати, тво
рити, це забіги жажди сили в найшляхотнішім значінню цього 
слова. Цей чоловік — пан стає володарем життя й смерти; 
недуга може йому раз на все вирвати зброю з рук, тоді може 
він свобідно й самостійно рішити та вибрати смерть“ . *)

З  такою „надлюдиною“ не важко було би погодитися 
навіть тим, проти яких Ніцше завзято виступав. Навіть соція- 
ліст заявляє, що якби з тієї „Wille zur M acht“ відкинути 
„все грубе“ та розуміти під нею „шляхотні змагання“, — то 
дістанемо моральний принціп, гідний освіченого людства, який 
відкриває перед нами можність всестороннього розвитку оди
ниці в суспільно.сти т і  змагання до всестороннього удоскона
лювання, яке чейже є можливе тільки в боротьбі та в конку
ренції (Крейчі, op. cit. 350).

(Докінчення буде).

х) Вайгінґер, Ніцше І його фільософія“, ст. 59—63.
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1. Гончаренко

„Зрада інтеліґенції“ Жюлвна Бенда.
Недавно вийшла книжка французького письменника Жю- 

лєна Бенда „Зрада клерків“, котра наробила чимало галасу 
серед тутешньої інтелектуальної еліти. Діткнула вона людей 
як вільної професії, так і науки: вчених, фільософів, письмен
ників, священників, одне СЛОВО, ЇЇСІХ тих, що, як висловлю
ється сам автор, „шукають втіхи в мистецтві, науці або мета
фізичній спекуляції“ .

Маємо діло не тільки з книжкою, а й з особою Ж. Бенда, 
що дав до сього часу вже кілька літературних творів. Зрозу
міло, що в справі критики для нас грає ролю не форма твору, 
його стиль, а той глибокий зміст, що визирає з-під зовніш
нього вбрання.

Ще до війни Ж. Бенда написав фільософський нарис, що 
був висловом його думок, тим фундаментом, на якому мала 
ґрунтуватися низка наступних праць. Буйний розквіт берґсо- 
нізму та його вплив на всі ділянки життя не давав йому 
спокою. Ся гіркість, неспокій завважаеться й в останній праці. 
Письменник хоче самого себе переконати в тім, в чому мабуть 
іноді сумнівається: семітська кров реаґує сильно, швайка 
вилазить з мішка. Сей слабий бік характеру Ж. Бенда спосте
рігаю не тільки я особисто; французькі критики, як напр. 
Macic, частенько вказують пальцем на сю характеристичну 
рису постати Ж. Бенда.

Спершу кілька слів, про давніші твори автора. В книжці 
„Le bergsonism e ou une philosophie de la m obilité“ Ж. Бенда 
не раз задає питання, що розуміє А. Берґсон під рухливістю,
— безпереривність чи силу ? Він намагається відмежувати 
силу від безпереривности, розглядаючи першу як обєкт інтуї
ції, а другу як обєкт інтелекту. Його лякає постать А. Берг
сона. Сила отже є обєкт інтуїції, але трохи згодом він сю 
силу підводить під ідеї зявищ, феноменів або сприйманої річи, 
надає їй інтелектуальну форму, вириває живцем з життя та 
вкладає в певні рямці, недалекі від концептуального атомізму. 
Ж. Бенда переконаний, що непорушне, стале, мертве заховує 
в собі менше містичного, ірраціонального, ніж рухливе, активне, 
спонтанне. Непорушне, мертве стає легшим для зрозуміння, 
ніж те, що ворушить усім життям, що є самим життям, яке 
в жадні мертві форми не вкладається. А. Берґсон виводить 
непорушне з динамізму життя, Ж. Бенда, навпаки, з непоруш
ного силкується вивести живе, активне. Ж. Бенда скрізь під
креслює, що А. Берґсон плутає ніби то силу з безпереривні- 
стю, чи не тому, що останній хоче схопити природу в найглибшій 
цілости нашого єства? Для Ж. Бенда спостереження; нашого
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„я“ не є свідомість сили в нас, а сили поза нами, свідомість 
постійного, що нехтує нашою волею та енергією. Для нього 
сила є тільки певне явище, факт, при допомозі котрого д у х  
задержує ідею на де-який час. Воля є факт, що жадної реаль
ної, матеріяльної сили не має, вона є тільки феномен, завдяки 
котрому дух має ідею. Се не є воля творча, самобутня, активна, 
особиста, що знає та є свідома того, чого вона хоче, не є се 
мязове зусилля та свідомість, що народжується, коли ми 
стикаємося'з матеріяльним світом, коли ми відчуваємо, що 
наше „я“ розгортає в увесь шир та глиб свою енергію. Бен- 
дівська воля подібна до волі В. Джеймса або Ш. Ренувіє, 
імена котрих не раз згадує Ж. Бенда. У В. Джеймса воля 
виливається в форму ідей, що вирішують долю чину неза
лежно від нас самих, що приковують л и ш е  нашу увагу, зали
шаючи на боці нашу особистість з її енергією. Не про в о л ю  
в правдивому розумінню слова йде тут мова, а про у в а г у ,  
значить про пасивність, байдужність, залежність від зовніш
нього світу з його мертвими, для творчої волі й непотрібними 
законами. Ся увага стає тим fiat, тим проречистим „хай буде“, 
що так частенько виривається з уст рабських народів та що 
є правдивим виразником їх пасивної психольоґії. Ж. Бенда 
подивляє В» Джеймса власне за те, що воля не зявляється 
у нього в формі психічного динамізму (як се дається завва
жити хочби у Вундта), а в формі тих вічних ідей, що мають 
вести всіх нас до пасивности, до рабства, до мертвеччини.

Одного зі своїх однодумців бачить Бенда в Т. Рібо, бо> 
воля для останнього не вяжеться ні зі свободою, ні з особи
стістю; вона містить два первні: 1)стан свідомости, „je veux“ , 
що йно констатує ситуацію, підтверджує факти, але не тво
рить, не проявляє експанзії назверх, та 2) психо-фізіольоґічний 
механізм, в котрому треба булоб шукати сили чину, бо пред
мети самі приваблюють нас до себе. Не про ту волю іде тут 
мова, що є систематизацією, вічно новим, персональним актом, 
де наша особистість грає найголовнішу ролю. Не про волю 
яко силу ментальної синтези, що відповідає самому життю, 
а про психольоґічний атомізм, асоціяціонізм, що розглядає все 
життя як суму вражінь та комбінацію їх. Ж. Бенда поривається 
все уявити в світлі етатизму, атомізму, що ніколи не в силі 
передати та відтворити справжнього сенсу життя. І тут знов 
покликується на Ш. Ренувіє, для котрого иоля не є явище 
біольоґічне, а якесь диво, що викликає уявлення, образ, ідею,, 
феномен або заперестає викликати їх; для котрого зусилля 
міститься не в хотінню, а в відношенню уявлення з самим 
собою як обєктом. А де ваша персональність? Вона в тих 
уявленнях, з яких складається волевий акт, вона поза вами, 
десь у світі ідей, що самі знають гаразд, чого прагнуть та 
до чого прямують. Коротко, воля впливає тут на хід подій не 
при допомозі бажаного зусилля (Мен де Біран), аперцепції-
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динамічної природи (Вундт), осудів, розумової синтези з її 
проявами вічно-нового та творчого (Пер Жане), не з допомогою 
динамічних схем (А. Берґсон), не при допомозі сили волі. 
Воля не є тут осередкового та персонального походження, 
себто почуванням інервації, почуванням моторовим, а проявом 
доосередкових вражінь чисто с е н с о р н о ї  природи. Можнаб 
ствердити, що волевий процес для Ж. Бенда є періферичної 
природи, процес від нас незалежний. Слід лише піддержувати 
образи, уявлення, ідеї, що самі спускаються з у р о з у м і л о г о  
світу до нас. Крий боже жадної активности! Будьте тільки 
уважні. Найсамперед увага, а воля сама прийде згодом. Спо
чатку атомізм, плюралізм, інтелектуалізм, ясність ідей, меха
нізм, а гам видно буде... Воля не є активність у нас самих, 
а поза нами, вона не є особистість, а ті образи, уявлення, 
ідеї, що самі знають гаразд, куди вести нас. Лише не пру
чайтесь, читальнику! Будьте лагідні! Слухайтесь не інстинкту 
життя, а тих ясних ідей, що самі знатимуть, куди вас спря
мувати !

Звичайно, таке розуміння волі веде Ж. Бенда до статич
ного раціоналізму, що представляє світ як суму ідей, що 
живуть десь під небесами та звідти іноді спускаються до нас 
і ведуть нас... куди? До того концептуалізму, до того гума
нізму, універсалізму, еґалітарізму та елєатизму, звідки вистане 
зробити один крок, щоб опинитись у матеріялізмі.

Ж. Бенда хочеться відокремити силу від безпереривности, 
хочеться з сили зробити лишень факт, зявище, завдяки якому 
дух затримує ідею тільки на деякий час. Чи розумієте се? 
Не експанзія без меж та часу, не воля, постійний ток нашої 
свідомости, що штовхає нас завжди вперед до чину, не зу
силля, панування над собою, а той факт, феномен, що сам 
розвивається та живе в собі. Не активність, воля, сила, енергія, 
а пасивність, очікування чогось, що само прийде до вас...

Всі свої стріли спрямовує Ж. Бенда проти інтелектуаль
ної еліти, що від кінця минулого століття боронить реальні 
людські уґруповання, традиційні почування, одне слово, виті
каючий звідси націоналізм. Він твердить, що давні ,,клерки“ 
поборювали завжди сей реалізм; що вони відверталися від при
страстей, присвячуючи себе духові (Леонардо да Вінчі, Маль- 
бранш, Геге), або цікавились лише конфліктом людського еґо- 
їзму (Кант, Ренан)... Зле вибрані приклади! Власне, Леонар
до да Вінчі був не тільки чоловік науки, розуму, а й мистецтва, 
пристрасти. Як пише Ґ. Сеай „його рідкий Геній уявляє гар
монію противних талантів: його почування переходять через 
його дух, а його ідеї через ̂ серце“ . В його творах є завжди 
сумішка аналізи та емоції. Його єдність є тільки в методі, а 
не в житті. Що-ж до Мальбранша, то й в нього є чимало мі
стицизму. Не згадую вже про Ґете, що започаткував роман
тичну школу, що тісно лучиться, як свідчить про се Е. Сейар,
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з літературним імперіялізмом. Ж. Бенда хоче переконати чи
тальника, що І ете не був політиком, а хіба Наполеон не був 
„його героєм“ , його улюбленцем? Гете так жив особою На
полеона, що навіть записував у свій щоденник визначні події 
з його життя.

?К. Бенда свідчить, що загальне лихо повстає з того, що- 
,,клерки'‘ запродались політичним пристрастям. В наші часи 
і літератор, і артист, і вчений, і фільософ виступають скрізь 
на арені політичної боротьби, в той час, як давні|,,клерки“ 
буцім-то ставили перед собою лише теоретичні цілі, абстрак
тної, „вищої* справедливости, не цікавлючися взагалі реаль
ним життям. Давні ,,клерки“ , хоч і були патріоти, але їх па
тріотична афекція була ніби-то раціональної природи: вони сто
яли над клясами й націями. І тут наводить низку вчених та 
фільософів, що були далекі від політичних пристрастей. Я не 
є певний, щоб імена їх свідчили про цілковиту аполітичність 
або безпристрастність. Згадаймо Ляйбніца, що сприяв розвою 
громадських реформ; Монтеня, що 16 років належав до магі
стратури, був мером м. Бордо, йому доручалися навіть полі
тичні місії при дворі Франсуа II та Шарля IX; Нютона, що 
був членом англійського парляменту; Декарта, що був вояком 
в арміях герц. Нассавського та принца Баварського; Бекона, 
що після обрання до парляменту улещував то міністрів, то 
нарід.. Досить покопатись трохи уважніше в біографіях дав
ніх ,,клерків“ , щоб переконатись, які вони близькі та рідні су
часним, що виявляють лише тенденції до чину, до пристрастного 
життя. Звичайно, є й де-які виїмки, але се й є власне виїмки.

Ж. Бенда обвинувачує М. Барреса, Ш. Пеґюї, Ш. Мор- 
раса, Кіплінґа в ,,зраді“, закидає їм брак волі, слабість її в 
здійсненню трансцендентних завдань. Хто справді ,, зраджу є“ ? 
Чи вони, що розуміють та люблять життя, чи Ж. Бенда, що 
його не хоче розуміти, що втікає від нього, опускається в 
східню пасивність, яка вбиває все активне, живе та енергійне? 
Чи вони, що люблять свою батьківщину та нарід, що хочуть 
їм добра, чи він, що обвинувачує їх у ксенофобії?

Варті уваги не його засуди „клерків“ , бо вони є надто 
наївні, а ствердження того стану, в якому живе сучасний „клерк“ , 
тої позиції, яку він займає. Такого клерка тільки вихвалю
вати треба, закохуватись у ньому та вчитись! Ж. Бенда 
обвинувачує „клерків“ у зраді, а тимчасом сам підкреслює, 
що вони ,,зрадили“ в силу обставин, не з причини практичних, 
чи то пак матеріяльних розрахунків, а з причини любови до 
суспільного життя. Коли так, то чого обвинувачувати їх, бо 
вжеж вони краще розуміють життя, ніж ?К. Бенда, шо як раз 
сим разом виявляє себе дійсним зрадником. Він сам свідчить 
проти себе, коли стверджує, що від 90-х років мин. ст. в Іта
лії, а особливо у Франції письменники відчули, що доктрини 
авторитету, дисціпліни, презирства вільного духу, проповідь

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


воєнної моралі стали краще промовляти до обивательської 
дуиі(, ніж сентиментальний реалізм. Коло 1890 р. відбулася 
під впливом А Берґсона літературна революція; письменники 
починають усвідомлювати собі противенство між інтелектуаль
ною й артистичною сприйнятливістю. Артистична сприйнятли
вість більше припадає їм до вподоби. Вони відчувають в ав
торитетному режімі певну гармонію, бо артистична сприйнятли
вість і авторитарний режім мають спільні елементи сили й волі; 
в цій гармонії скорше спостерігається любов до конкретних 
реальностей, до відмовлення від абстрактних понять, від усього 
того, що підпадає під категорії розуму. Артист не любить 
універсальносте. Суверенність панує скрізь у нього.

Сучасні „клерки“ стали протагоністами націоналізму, що 
характоризується не тільки славою, а й дійсною пристрастю 
розширяти свої терени. Сучасне національне почування стало 
вразливістю пристрасного порядку, ірраціональної природи, 
каже Ж. Бенда. Сучасні національні пристрасти поглибшали, 
бо народи стали реагувати не тільки на зазіхання сусідів на 
їх матеріяльне добро, територіяльне володіння, військову силу,, 
а й на їх моральне єство. Кождий нарід протиставляє иншому 
свою мову, мистецтво, літературу, фільософію, цивілізацію. 
Зявився, як каже Ж. Бенда, новий вид патріотизму. Чи справді 
новий? Чи він не віпливав з самого інстинкту людини? Як 
що новий, то й гаразд! Адже ми маємо слушне право, не тільки 
боронити свої ідеали, але й переводити їх у життя! Отже не 
пасивність, а активність і то активність безупинна з гаслом: 
вічно вперед! Се реліґія національної душі!

В наших часах народи більше, ніж коли, почали відчувати 
свою окремішність, своє минуле; їх амбіції сягають аж до 
первісних предків, ґрунтуються на історичних правах та 
вікових аспіраціях. Хіба-ж це зле? Навпаки, чудово! Се нас 
підбадьоруе та пхає не до млявости, а до чину, до воскре
шения наших гарних вікових традицій. Дивіться, як сучасна 
Італія хоче воскресити римську імперію, а Німці прагнуть про
довжувати дух германської священної імперії!

Національні пристрасти — каже Бенда — почали приби
ратися в містичні шати, набирати релігійного забарвленння, 
сентиментальної оболони. Що більше, вони з минулих афек
тивних товчків почали перетворюватися в систему, орґанізу- 
валися інтелектуально. У теоретизаиію сих пристрастей вве
дено два нові первні: претензію виправдати даний рух при
родою еволюції, природою глибокого історичного розвитку та 
претензію уґрунтовувати свої думки на точному спостере
женню фактів, на наукових даних. Щоб почувати себе справ
жнім державцем на сій землі, треба посідати щось реальне та 
щось відрубне. Кожде єство, що нехтує сими двома рисами, 
що переслідує тільки духове добро, є позареальним. Націо
нальні пристрасти є реальні, а не ефемерні. Мало того, вони
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є „божі“ : подивіться на обожествления національного реалізму 
у Фіхте, в його „Промовах до Німецького Народу“ , а суча
сний італійський фашизм хоче реально здійснити свої ідеї, при- 
криваючися навіть тоґою трансцендентности. Мусоліні сказав: 
„Дисціпліна знизу догори повинна бути суттєвою та релігій» 
ною“ . Коли се так, то чого обвинувачувати „клерків“ у зраді? 
Що -ж тут злого, що вони сполучають пристрасти з реліґій- 
ностю? Така їх природа! Сеж вони є представники того ме
тафізичного світу, до якого пнеться Ж. Бенда, сповзаючи в бе
зодню.

Сучасний „клєрк“ — каже Бенда—не вірить більше в те, 
що понад націями істнує розвиток вищого порядку. Він пере
дає та втілює форми свого духа в формах національних: по- 
обидвох берегах Рену чуються голоси або в імени французь
кої або в імени німецької науки. В вартостях, що сучасні 
„клерки“ пропагують, можна спостерегти се: вони прилуча
ються до відрубного, окремішного, практичного, а з другого боку 
плекають ненависть до всесвітнього. Французькі моралісти П. 
Бурже, М. Баррес, Ш. Моррас, Ш. Пеґюї та велика сила ні 
мецьких мислителів виправдують людські ціли, проголошують 
право націй та рас на самостійне істнування. Тим вони відки
дають всяку аспірацію до все людського, загального, абстракт
ного, яке їм накидається згори. От і гаразд! Так і треба! Вони 
опираються на історію народів. їх метафізика характеризується 
психольоґічною часовістю, тим, що всяку річ вона розглядає 
крізь призму часу, який є послідовністю окремих станів, так 
званим становленням, історією. Дивно й надто дивно, що Ж. 
Бенда, ворог історії та й всього історичного, а значить су
веренного, задумав підсилювати свою теорію раціоналістичного 
всесвітянства історичними аргументами, Ж. Бенда проповідує 
універсалізм, чистоту категорій, перервність, закликає інте
лекти зачинитися в башті всесвітнього розуму. А чи він не 
знає, чим універсальніший стає розум, тим вузчий та шкід
ливіший він для життя? Не слід забувати, що люде не є та 
кими, як їх собі уявляє Ж. Бенда. Ті, що думають обєднати 
їх, повинні боротися з тими, що є противної думки. Все в стані 
війни! Скрізь чується, що держава повинна бути силою, скрізь 
виправдується автократний режім, підпорядкування авторите
тові. Скрізь чуються голоси про нікчемність тоґи перед шаб
лею. Ідею макіявелізму загрівають майже всіх німецьких істо
риків; французькі роялісти обожествляють політику. Всі ста
ють реалістами в моралі, моралістами реалізму. Геґель, Бар
рес, Моррас пройняті сими ідеями: як Моррас, так і Ніцше 
обожествляють людину в її пристрастях. У Берґсона та В. 
Джеймса реальне стає ідеальним... Бенда осуджуєе се і каже, 
що инакше було до війни. Він говорить, що за старих часів 
державні мужі п р а к т и к у в а л и  лише реалізм, але його н е 
о б о ж е с т в л я л и .  Вони не казали, що їх акти були мо-
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гральні; хоч, що правда, мораль зневажалась ними, але моральні 
поняття залишались недоторкнуті. Але кому такі недоторкнуті 
абстрактні поняття потрібні? Люде мріють не про абстракт
ність, а про дійсність. Колись, каже Ж. Бенда, політики були 
тільки реалістами, сьогодні вони стали апостолами реалізму 
і тут покликаєіься на Рішеліє, Людовіка XI, XIV, Карла V. 
Але ось що писав Рішеліє: „Сердешна людина не повинна ні
коли відмовлятись від сумнівного діла, коли видно, що вона 
може скористати з нього... В таких випадках обережність та 
•розсудливість є злочин, а відважність — чеснота“. Чим він не 
є апостол реалізму? Куди ще далі йти? Людовік XIV викла
дав у такий спосіб свому внукові принціпи життя: „Король 
представляє всю націю, а кожда окремішність уявляє лише єди
ного індивіда супроти короля. Значить, вся влада, весь авто
ритет перебуває в руках короля“. Пощо вглиблятися в істо
ричні факти? Всі вони красномовно руйнуватимуть суворо-ін- 
телєктуалістичну систему Ж Бенда, що на свою голову за
хотів загальне доказувати конкретним.

Колись, твердить Ж. Бенда, прийнято було вважати війну 
за справедливий акт лише тоді, коли ворог зробив несправед
ливість з повною свідомістю свого наміру. Тепер, мовляв, 
війна спрямовується проти сусіди, абстрагуючи від його злої 
волі... Тепер — теорії Ніцше та Сореля мають успіх скрізь 
по Европі, а воля індявіда вважається моральною лише тоді, 
коли вона стає волею сили. Моральність акту міряється при
стосуванням сього акту до даної ціли. Ж. Бенда хоче переко
нати всіх, що стара мораль навчала людину, щоб її акт опи
рався на всесвітніх ідеях, на „вірі, але не нас“ ; що сучасна 
мораль твердить противне, бо її засадою стає максіма „вірити, 
але в нас“. Досить заглянути в книгу людського життя, щоб 
переконатися, що від історичних часів людина протиставляла 
себе завжди природі, спочатку вона чинила, а потім аргумен
тувала, фільософувала. Коли-ж аргументація перемогла над чи
ном, се був яскравий симптом упадку даної нації. Вистане 
згадати історію Єгипту, Греції, Риму. Ось чому сучасні „клерки“ 
мають рацію, коли не тільки вихвалюють військове життя, 
а  й плекають почування з ним звязані. Війна очищає людину. 
Тип військовика мусить бути „архітипом моральної чистоти“. 
Войовничий інстинкт, активність слід подивляти, розвивати та 
ширити, бо зневага сих чеснот приводить нас до упадку, за
гибелі, смерти. З  вихвалюванням військового життя лучиться 
вихвалювання моралі спорту та тілесних вправ,що так не подо
бається Бенда, але ми вдячні йому за те, що він бодай живо 
та образово малює незаперечні факти. М. Баррес каже, що мо
лодь повинна гартувати тілесну силу в імя величі своєї бать
ківщини. Сучасний прагматизм штовхає „клерка“ ширити та сі
яти ідеї запалу, хоробрости, чести, твердости і дивитися на се, 
жк на чесноту вищого роду, котру найкраще дається спосте-
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регти в писаннях Ніцше, Пеґюї, Барреса, Сореля. Ж. Бенда 
уникає подібних ідеалів, його приваблює Ренан та Сократ, для 
яких хоробрість була тільки чеснотою другого сорту, а уні
версалізм — евангелієм. Він проповідує всесвітянство. В імя 
чого? В імя трансцендентности. Коли так, то чому зневажати 
хоробрість та войовничий інстинкт та не бажати покласти свого 
життя на славу своєї батьківщини? Може тому, що се є кон- 
кректність, а не та абстрактність, від якої несе трусливим по
дувом та невідповідальністю хочби перед своїм народом? Кого 
може лякати думка смерти в імя добра свого народу, думка 
чину, той активізм та енергетизм, що є проявом людської іс
тоти? Чи не скорше до пасивности веде нас абстрактність, 
загальність, всесвітність, перервність, формалізм, що їх так 
палко проповідує Ж. Бенда, до тої байдужности, що спорід
нюється з мертвеччиною? Чи не настирливо виринає перед 
нами одно й те саме питання перевірки преміс, з котрих ав
тор виводить усі негативні для нас наслідки? Питання засуду 
того розуміння волі, про котре йшла мова на початку сеї 
статті? З  неґації волі випливає й специфічність бендівського 
„клєрка“ , цілком ізольованого від світу. Атака ведеться проти 
письменників тому, що вони відмовляються замкнутися в чи
сту інтелігенцію. Але де і коли були поети чи письменники, 
кажучи за Бенда, клерки, — чисто інтелектуальної природи?

Ж. Бенда розглядає творчість Сореля, Барреса та Пеґюї 
з негативної точки погляду, бо вони ніби-то зневажають вар- 
тости клясичного знання, а вихвалюють лише вартости чину, 
романтизму; бо вони замісць твердити, що поняття душі ви
пливає з ясних та відмінних ідей, категорій, твердять, що душа 
повинна схопити, зрозуміти себе в „чистій тенденції“ , чистому 
хотінню“ ; бо вони замісць твердження cogito ergo sum, кажуть 
чиню, значить істную, бо прімат інстинкту, підсвідомого, волі 
панує скрізь у них. Гіроф. Лясбакс в одній із своїх праць, 
подаючи загальну нитку фільософської думки від часів її за- 
початкування, характеризує нашу добу твердженням vivo ergo 
sum, живу, значить істную. Сучасну тріяду діялєктики думки 
на історичному шляху він характеризує афективністю; дві фі
гури з сеї тріяди він показує нам у постатях Берґсона та 
Бреншвіка. Не тільки в згаданих вище авторах інтелектуальна 
активність поважається постільки, поскільки вона є практич
ною, а в усій майже сучасній французькій літературі. Від. 
Греків і до останніх часів,, твердить Ж. Бенда, тягнулась одна 
нитка—перевага інтелекту над актом — тепер вона обірвалась* 
Чи се правда? Чи не, навпаки, дається завважити в західній 
фільософській хочби літературі перевагу чину над інтелектом? 
Не дарма клерків поважано тільки тоді, коли їх інтелектуальні 
функції лучилися з конкретними вподобами. Вищою формою 
інтелігенції стало те, що запускає своє, коріння в життєве,, а 
не абстрактне.
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В наших часах людство стало національним — нарікає 
Бенда, — ляїк отримав перевагу над „клерком“. Вчені, фільо- 
софи, артисти остільки вросли в націю, що їх можна вільно 
ставити поруч рільника або торговця; всі вони творять одні 
спільні моральні вартости, навіть люде церкви стали боронити 
національне. Ото й гаразд! Хай наші вчаться в них, а не 
йдуть слідами Ж. Бенда, що хоче вбити все живе та енергійне, 
для котрого заспокоєння, замирення може настати лише тоді, 
коли люде підіймуться до абстрактного принціпу справедли
восте Се заспокоєння Ж. Бенда не хоче називати пацифізмом, 
що висміює патріотичні упередження, а не вносить реальних 
методів запобігти лихові, мовби його означення чимсь відріж- 
нялось від дійсного пацифізму. Не хоче називати Ж. Бенда 
своє заспокоєння й містичним пацифізмом, що визнає лише 
сліпу ненависть до війни та не зупиняється над питанням, чи 
війна є справедлива, чи ні. Ромен Ролян, напр., не виправдує 
жадного патріотизму навіть тоді, коли країна має рацію. Він 
каже: „Я не оправдаю ніколи своєї країни, колиб вона навіть 
мала рацію“ . Тут справедливим Р. Ролян називає слабе, мовби 
бендівське означення було дужчим. Критикуючи пацифізм 
Р. Роляна, а вихвалюючи свійське заспокоєння, Ж. Бенда ро
бить тут помилку, що й його товариші по зброї. Замісць силь
ної волі він нам дає ту саму слабість, що оповиває взагалі 
пацифізм та й письменство з ним звязане.

Гадаю, що читач ясно усвідомив собі все зло та 
слабість ідей Ж. Бенда, що намагається відограти ролю серед 
людства та французького народу. Всі ,,зрадили“ , з виїмком 
самого Ж. Бенда, слова котрого мають бути рознесені памятю 
людей. Не є певний, що слова його стануть новим евангелієм^ 
можу, та боюсь одночасно бути надто гострим, повторити 
думки знову самого автора, який в одному місці свідчить, що·, 
поява „клерка“ в минулих часах збігалася з занепадом рим
ської імперії. А коли так, то чи поява такого клерка, яким 
є Ж. Бенда, не є злим симптомом для французького народу? 
Не берім бодай ми прикладу з нього! Ми, — серед яких є. 
стільки (хоч і несвідомих) „Бендистів“ .
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Др. Микола Гнатишак.

В сучасної мистецької прози Німеччини. 

І. Підготовка експресіонізму.
Ще в 1919 році вийшла в Німеччині книжка під зна

менним наголовком: „Die Erde, nicht Sonne“ — „Земля, а не 
сонце“. її автор, старий романописець натуралістичної школи 
йоганнес Щляф, збиває тут цілком поважно, на підставі своїх 
обсервацій соняшних плям, Коперніківську геліоцентричну 
планетарну систему та святочно проголошує, що земля нахо
диться у центрі всесвіта. Тому чоловік, будучи дійсно най- 
доскональшим твором у всесвіті, будучи єдиною істотою, в яку 
вложив Бог-творець частину свого, не сміє недовіряти собі 
самому, хитатися та піддаватися сумнівам. Геть із усякими 
модерними релятивізмами, мусимо твердо триматися морального 
і релігійного закону, який нам — і лише нам — нашіптує 
Абсолют. Бо помилка тут неможлива.

Виступ Щляфа, а головно його псевдонаукове „доказу
вання“ вже від ряду століть забутої Геоцентричної теорії, 
мусимо, на мою думку, оцінювати трохи глибше, а не так, як 
це звичайно діється. Не були це звичайні маячіння старого 
дивака — ні, його боротьба з інтелектом, що пересякла не
навистю до всякого релятивізму й пропагує ідею моралі й до
брого діла, це симптом. Симптом великої революції нового 
мистецтва проти природничо-наукового, позитивістичного сві
тогляду другої половини 19-гз і початку 20-го ст. Цей ос
танній світогляд опанував був не лише усі поля науки та всі 
ділянки практичного життя, але затріюмфував і над мистец
твом, зокрема-ж над письменством, де вибуяв у гротескову 
квітку знаного „експериментального роману" Золі. А тут ба
чимо, що сторонник натуралістичної школи того самого Золі 
пускається раптом на такі слизькі, ненаукозі, як сказалиб 
його товариші пера, стежки. Такий перелом був можливий 
лише на тлі великого перевороту в письменстві і в цілій 
структурі німецького духа, — на тлі експресіоністичної ми
стецької революції.

Експресіонізм, цей дуже неодностайний духово - куль
турний німецький напрямок, можна найліпше виразити анти
тезою: impressio - expressio, Eindruck - Ausdruck, пасивне 
сприймання — активна конструкція. Як реакція проти в сво
йому ґрунті пасивного, опертого на сприйманні вражінь 
змислового світа та настроях, що їх ці змислові вражіння 
викликують, мистецтва реалістів, натуралістів, імпресіоністів 
і новоромантиків,—старається експресіонізм, навпаки, знайти 
собі основу у активній конструкції, якої джерела лежать
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у внутрішньому, психічному, півсвідомому світі, та яка не 
оглядається на маловажні прикмети змис-лової дійсносте 
Батьки із радісним усміхом, чи з плачем і з проклоном, вди
влялися у обєкти зовнішного світа, аналізуьали їх, поясню
вали та пасивно розпливалися у настроях, які у них, мов 
граючи на мертвому, безвольному інструменті, викликувала 
дійсність. Діти, навпаки, з мукою руйнують ці обєкти зовні- 

.шного світа, не хочуть його прийняти таким, як він є, кон- 
струують з глибин душі щось нове, котре має зреформувати, 
перевернути горі корінем увесь уклад нашого життя. Безліч 
формулок вже винайдено, щоб ясно виразити протиставлення 
імпресіоністичного мистецтва до експресіонізму, а всі вони 
говорять, в основі, одно і те саме. Ось деякі з них: імпресі
онізм — експресіонізм; холодний обсерватор — запальний 
борець; поет — політик; опис — патос; природа — Д ух; 
позитивізм метафізика; раціональне пізнання — ірраціо
нальність; розуміння — оцінка; знання — воля і т. д. і т. д. 
А тому „геть із божком-наукою та її поклонником - мозком; геть 
із розумом та розсудком; слухайте пророків півночі і заходу,, 
слухайте Стріндберґа і КльоделяїХай пропадає теж і закон кав- 
зальности, що путав мистецтво, геті> з матеріял-істичною наукою 
про душу — з психольоґією; геть з льоґікою в мові... Як у всіх 
ділянках, так і тут, учитися можемо лише від неґра або від 
дитини“ (Albert Soergel: Dichtuug und Dichter der Zeit. Neue 
Folge: Im Banne des Expressionism us. Leipzig 1925, c t . 2).

Як бачимо отже, цей зворот у духовому житті молодої 
Німеччини не є в свойому ґрунті нічим новим і представ
ляє анальоґію, навіть трохи запізнену, таких с;;мих духових 
змагань молоді инших націй. (Про анальоґічний рух серед 
французького інтелектуального світа див. напр. книжку: Е. 
R. Curtius: Die literarischen W egbereiter des neuen Frankreich,. 
III. вид., Potsdam  1923). Напрямок цей базується на киненій 
ще перед війною між інтелектуальну суспільність Европи 
Берґсоновій фільософії чину, і крім своїх відємних сторінок,, 
має так багато добрих і плідних прикмет. Не лише епохаль
ним підкресленням активної сторінки людської істоти, її волі, 
але й сміливим новатооством в області сюжету й форми 
зєднали собі експресіоністи не малі заслуги —і навіть пред
ставники реакції проти експресіонізму, я<а сильно зазначи
лася в останніх двох-трьох роках, навчилися багато дечого 
від експресіоністів.

Формально взявши, можна податок експресіонізму в Ні
меччині датувати останніми роками перед світовою війною; 
коли однак дивимося на справу основніше, коли не глядимо 
лише на дати появи перших суто-експресіоністичнпх книжок, 
а й на розвиток ідей і форми, то можемо помітити зародки 
експресіонізму вже у багатьох визначних представників ні
мецької літератури кінця 19-го та першого десятиліття 20-го
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віку. Оце повільне зароджування та пробуджування нових 
думок, нових ідей та форм, яке згодом так яскрапо позна
чилося в експресіонізмі, хочу тут продемонструвати на одному 
відтинку красного письменства, а саме на мистецькій прозі. 
Тримаючися здебільша схеми та матеріялу вже цитованої, 
дуже основно опрацьованої та з правдивим мистецьким хи
стом написаної книжки Альберта Серґеля, поставлю читачеві 
перед очі кілько^ визначніших німецьких романописців та но
велістів початку 20-го століття й відкрию ті сторінки їх твор
чосте, що є безпосередніми духовими предками експресіо
нізму. А що більшість авторів, котрих торкнуся, ще живе 
та займає й досі визначне місце серед німецьких письмен
ників, то буде цей перегляд передекспресіоністичної німець' 
коі мистецької прози заразом і частинним переглядом німець
кої літературної сучасносте.

На ясному тлі імпресіоністично - неоромантичного ми
стецького неба Німеччини, на якому в першому десятиліттю 
нашого віку зорями першої величини були, поруч Стефана 
Ґеорґе, повний такої рідкої у Німців, майже французької фі- 
незії Райнер Марія Рільке та новоклясик Гуґоф он  Гофман
сталь, почали зарисовуватися у цьому-ж часі контури чорних 
хмар. Як контраст самозадоволених, ясних співців життя, ви
ступила Група мальконтентів, котрі почали безоглядно від
кривати язви, які гнили під блискучими шатами життя, по
чали висувати на перший плян зло, темні сторінки життя, бо
лючі проблеми сучасносте. Виступили на арену та здобули 
собі славу такі, тоді ще переважно молоді, письменники, як 
Стріндберг, Шляф, Ведекінд, Вассерман, Гайнріх Ман та 
инші — і почали свою розкладову роботу. А що незадово
лення, критика все веде до нового, до перевороту—то й тут 
якраз ці люде являються предтечами того нового, предтечами 
перевороту, конкретно кажучи: предтечами експресіонізму.

Найпершим письменником - прозаїстом, котрий розвору
шив на коротенький час спокійне плесо німецького натура
лістичного імпресіонізму та заходизся було провітрювати за т 
хлу атмосферу декадансу, був пізніший відомий польський 
романописець С т а н и с л а в  П ш и б и ш е в с ь к и й .  Він 
почав і довгий час продовжував свою письменницьку карі- 
єру в німецькій літературі, та здивував берлінський мистець
кий світ у 90-их роках своєю теорією „чистої, нагої індиві
дуальносте“. Під цим терміном він розумів підсвідоме „я“ 
у протилежносте до свідомої, емпіричної особистосте. Ясно, 
що на такому фільософічному підкладі м.усіла у Пшибишев- 
ського зродитися цілком протилежна до натуралістичної ми
стецька творчість. Беручи за підклад раз-у-раз підчеркувані 
в наймодернішій добі підсвідомі стани, автор почав був тво
рити дійсно нові вартосте, потім одначе піддався всемогучій
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тоді марі декадансу, заплутавшись у бездонних сексуальних 
конфліктах і попавши тому у безнадійний песимізм.

За літературного учня Пшибишевського вважається за 
гально Г е р м а н  III т е р  (ЗІеЬг), котрий розробляв дальше 
проблематику модерної душі буденного життя шлеського се
лянина. У своїх сільських оповіданнях і романах дав він ряд 
типів здорових селян, котрі, з трудом правда, але все таки 
перемагають модерну духову крізу та находять вкінці на 
лоні природи душевний супокій. І саме ця тенденцій до пе
ремоги, до побіди над декадентською крізою, це підчерк- 
нення здорового, природного елементу, який вилічує перені- 
жену душу сучасного міського інтелігента (ця риса дуже ча
сто стрічається в європейських літературах наших днів, як 
одинокий рецепт проти „інтелігентської“ пасивности; типо
вим твором, який пропагує цю ідею, є передвоєнний роман 
чеського письменника Ф. К. Шальди п. з. „Ляльки й робіт
ники“), ставить Пітера у перші ряди авангарду, котрий при
готовляв дорогу новому активістичному погляду на життя.

Одним із визначних попередників експресіонізму в ні 
мецькій літературі був теж  згаданий вище Й о г а н е с  
Ш л я ф. У своїх романах він малював спершу упадкові типи 
по зразку Достоєвського та Ібзена, але пізніше перейшов 
до малювання сильних постатей, що перемогли у собі нез
датність до життя та йдуть нестримно вперед. А вкінці, на 
старість, став проповідником релігійної моралі та загубився 
на манівцях безсилого протесту проти фундаментальної аксі
оми модерної науки — а цим своїм протестом дав дальший 
і останній доказ свого тісного духового споріднення з екс
пресіоністичним світоглядом.

Цілу ґалєрію типів модерного чоловіка вивів у своїх 
романах ще й тепер у Німеччині славний та популярний 
Я к о б В а с с е . р м а н .  Змодернізувавши стару натуралі
стичну техніку, він дає нам образ крізи молодих людей, 
представленої здебільшого на тлі конфліктів із старшою 
Генерацією.

Усі досі згадані письмениики являються, в порівнанні 
з натуралістично - імпресіоністичним застоєм, новаторами під 
внутрішнім ідейним оглядом. Усі вони шукають нової ідеї, 
нового змислу життя, нових засобів, що спаслиб затоплене 
в релятивістично-пасивній ідеольоґії людство, що повернулиб 
йому приборкані позитивістичною наукою та надвладою ін
телекту крила. Одначе під зовнішньо-формальним та сюже- 
товим оглядом лишаються згадані мистці позаду та послугу- 
ються ще цілком чи то натуралістично - імпресіоністичними 
виразовими засобами, чи то понурою мовою декадансу, об
робляють без виїмку старі, шабльонові сюжети й ситуації. 
Істнувала одначе ще й друга, сильніша й талановитіша група 
^старших німецьких прозаїстіц, котрі відчули прихід експре-
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сіонізму та приготовляли йому поле до; попису не В' обла
сте ідейного світа, лише в ділянці конкретного змісту та*, 
мистецької форми як засобів для вияву нових ідей та для., 
конструкцій нового, волевого, ірраціонального світа. Різницю,, 
яка є під цим оглядом між натуралізмом та імпресіонізмом* 
з одного, а експресіонізмом з другого боку, пояснює С ерґель 
ось-як: „Натуралістичний мистецький твір має, бодай в тео
рії, довшу історію повставання. Хвилина, поетичного заплід
нення, хвилина несвідомої блаженности, уступає на другий 
плян перед годинами, днями і місцями, в яких вишколені: 
у сприйманню і порівнуванню змисли та. дослідчий мистець
кий розум силкуються сформувати з мряковини почувань, 
постать, яка мала-б ясні контури предмету,, що повстав при
родним шляхом. Навпаки, експресіоністичний мистецький твір
не має, бодай в теорії, жадної історії повставання; постуля- 
том експресіоністичного розуміння і виконування мистецьких, 
творів є безпосередне формування екстази поетичного заплід
нення“ (Soergel, ор. 54)*

Оцей модний тепер, але в останніх роках; знова відсу
нений на другий плян постулят- видвигнув уперше в СВОЇЙ! 
мистецькій теорії та практиці в 90-их рр. Ю. л і й  Г а р т .  
Видав він у 1893 р. збірку оповідань „Sehnsucht“, а пять літ: 
опісля новелю „Stimmen in der Nacht“ До неї додав для 
пояснення своїх творів теоретичне післяслово, в якому кинув* 
у натуралістичне й розумове середовище думку; що твори™  
треба не обраховуючи й розумуючи, як це роблять автори, 
ріжних .експериментальних романів“ , лише безпосередно,. 
з глибин темного світа почувань. Підметом і предметом мис
тецтва має стати, замість розумового і волевого чоловіка, 
людина почувань.

Осібну Групу творять .мистці, котрі вносять переворот, 
у формальну структуру, головно в змістовий матеріял німець
кої красної прози, і котрих можна обєднати під гаслом 
„модерний ренесанс страховинної новелі типу Едґара По“ .
І хоч ясно в теоретичній формі вилилася погоня цих авторів 
за новими сюжетами щойно в одного з останніх представни
ків цього напрямку, а саме у Еверса, то все таки це пошу
кування нових змістових ефектів та нового середовища,! 
є найосновнішою рисою всіх до цеї Групи зачислюваних 
письменників. Дійсним творцем старшого типу страховинного 
оповідання в модерних; літературах культурного світа був- 
навіть не Е. По* а ойого< німецький романтичний попередник 
E. Т. А. Гофман. Його слідами вже пішов, згодом ґеніяльний 
американський пянюга; — а дальше у Франції знаркотизо- 
ваний Бодлєр, де Ліль Адам та инші. Hä основі цеї старшої" 
літератури та страховинних'елементів у письменстві реалізму,, 
натуралізму й декадансу (Мопасан, Пшибишевський, Гюіс-
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манс, і т д.) й сформувався у німецькій літературі новий,, 
досконалий тип романів і новель цього роду.

За безпосереднього попередника цього типу німецьких 
белетристів треба вважати письменника 90-их і 900-их років, 
П а в л а  Ш е е р б а р т а .  Був це типовий фантаст, який усе 
різко виступав проти реалізму в мистецтві. З фантастикою 
його творчости лучиться друга основна її риса, а саме так 
звана антиеротичність. Усі можливі ситуації, звязан і з ф ак
тичним підкладом, на думку Ш еербарта, так основно і всесто- 
ронно оброблені в літературі, що на цьому полі вже годі 
чекати чогось нового, а тому що малювання далі людей на 
землі зводить усе до представлювання еротичних конфліктів 
як головних пружин людського ділання, треба раз на все 
пірвати з реалізмом, психольоґізмом, еротизмом, та згодитися 
творити нову літературу фантастичну, антиеротичну, інтер- 
космічну. І автор дійсно все своє життя присвятив видуму
ванню та мистецькому оформлюванню фантазій про нові пла
нети, їх населення і т. д. Крім того писав Гротескові сатири 
на сучасність. Уживав дуже незвичайних форм і стилістич
них засобів, що відповідали дикій, буйній фантастиці його 
творів, тому придбав собі в очах літературної критики репу
тацію свого рода предтечі футуризму.

Правдивим основником, а заразом найповажнішим пред
ставником творців модерної німецької страховинної літера
тури є Г у с т а в  М а й р і н к ,  якого твори маємо і в укра
їнських перекладах. Був спершу директором одного праж- 
ського банку, але потім скомпромітував його арешт у звязку 
з якимись неясними сторінками банкової господарки. Відїхав 
отже за границю, до Німеччини, розвіяв усі підозріння щ о 
до своєї особи і почав, уже як старший віком чоловік, свою 
діяльність на літературному полі. По двох збірках новель 
появляються його славнозвісні романи „Ґолєм“ (1915), З е 
лене облича“ (1916), „Вальпурґівська ніч“ (1917) і „Білий 
Домініканець“ (1921). Не буду подавати тут близчого огляду 
цих романів, тим більше, що вони, особливо два перші, заслу
говують на те, щоби з ними познайомитися безпосередно. 
Зазначу лише, що рознуздану фантастику автора опановує 
чисто мистецька форма та що цілість пронизує спірітистично 
забарвлене змагання визволитися з оков змислового світа та 
побачити обличча духової дійсности—правди. „E s gibt eine 
unsichtbare Welt, die die sichtbare durchdringt“— оце речення 
було й остало девізою Майрінка, хоча треба признати, що 
в двох пізніших його романах узяла вже верх сензаційність 
зовнішніх подій зі шкодою для внутрішньої вартосте.

Побіч Штробля, Кубіна, Модсака, Фрея другим найвиз
начнішим представником обговорюваного напряму є Г а н с  
Г а й н ц Е в е р с. Він дав, як уже було згадано, теоретичне 
уґрунтування й оправдання ренесансу страховинного оповь

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


дання. Література, поступаючи під технічно - формальним 
оглядом великими кроками вперед, вичерпала, на думку 
Еверса, всі можливости змістових комбінацій і тому мусить, 
шукати нового змістового матеріялу в чужих, екзотичних 
країнах та в змаганню збагнути трансцендентну, психічну 
дійсність Свої теоретичні погляди переводив Евер.с дійсно 
мистецьким способом у -новелях, зібраних у книжках „Das 
Grauen“ (1907) і „Die Besessenen“ (1908), та в першому свой
ому романі „Der Zauberlehrling“. Пізніше одначе впав цей 
письменник дуже низько, але за те зискав собі признання 
широких здеморалізованих великоміських кол. Це є історія 
його дальших романів, його „Альравни“ і виданого по війні 
„Вампіра“— сумна історія упадку мистця, який дав зловитися 
на удку сензації і для приподобання товпі змішав містичну 
духовість свойого таланту із грубою змисловою еротикою.

Із вищесказаного видно, що як практична мистецька 
діяльність,- так і теоретичні передумови діяльности щойно 
обговореної Групи німецьких письменників мають дуже багато 
спільних рис з експресіонізмом. Підчеркнення духовости, 
зусилля до вираження трансцендентної правди, а вкінці 
шукання нових, оригінальних сюжетів споріднюють цих 
мистців з експресіоністами до тої мірц, що можемо їх б ез
печно вважати за часово і річево безпосередних попередників 
експресіонізму. Представники цього останнього змінили лише 
на пів-окультно-спірітистичну методу підходу до справи на 
більш інтуїтивно-волюнтаристичну, і таким чином витворили 
нову епоху в німецькій літературі.

Прослідивши, як у десятиліттю 1900 — 1910 зародж ува
лися й розвивалися перші завязки експресіонізму, кінчу цей 
нарис і в дальшому перейду до короткого огляду вже дійсно 
експресіоністичної в повному сенсі цього слова мистецької 
прози Німеччини.
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1. м. 

Причини поразки на Волині.
(Лист з Волині)

Для широкого загалу й для фахових політиків поразка 
на Волині підчас сьогорічних виборів була несподіванкою. 
Тепер преса, шукаючи за причинами її, знаходить їх або 
в „розбиттю“ або в тактиці урядових чинників. Очевидно й сі 
причини відіграли своє, але мушу ствердити, на підставі 
ознайомлення зі справою на місці, що справжня причина 
поразки була глибша й поважніша. Та справжня причина 
довела до „розбиття“ й вона створила своєрідну атмосферу 
волинських виборів, в котрій зайві дві тисячі голосів могли 
рішати про вислід виборів...

Основною причиною неуспіху, чи краще сказати поразки, 
на Волині була демобілізація національної волі. Волинь— се 
країна, в котрій слабо розвинуте партійне життя (є лише 
зародки партій) й заразом в масах партійній розбрат ще не 
поширений так, як у Галичині. Невеличка верства інтелігенції 
й півінтеліґенції, не будучи партійною, читала пресу ріжних 
напрямків і пробувала в тій атмосфері партійної боротьби 
відшукати правильну лінію й віднайти докази, що уґрунтову- 
валиб поступовання тої провідної верстви. Та провідна вер
ства лише — шукала шляхів, „шукала правди“, — масаж насе
лення знала лише, що вони Українці і вже.'

В році 1922 свіжа була ще память визвольної боротьби. 
В сій атмосфері національного піднесення взялися волинські 
провідники реалізувати ідею бльоку національних меншостей. 
Як ся ідея реалізувалася — забули очевидячки тепер самі її 
творці. Вони забули, що' п е р е д  ш и р о к и м и  м а с а м и  
їм доводилося ф а к т и ч н о ,  шляхом пояснення користи сеї 
спільки, в и п р а в д у в а т и  її.

Селянство, рахуючися з фактом, що й жиди-ж живуть 
серед нас, та що їм з пяти дано лише одне місце, казало: 
„Нехай вже й їхній буде один посол“, вважаючи, що се буде 
справедливо та й скріпляє, мовляв, нас підчас виборів, але се
лянство не уважало себе ж а д н о ю  м е н ш і с т ю .  Ідучи 
голосувати, селянська маса голосувала „за Україну“, розгля
даючи се як певного роду плебісцит, і коли в Галичині раділи 
лише з того, що Українці будуть „язичком у ваги“ в соймі, 
то маса волинська ставила питання й ширше й принціповіще.

Партійні діячі не звернули уваги на сей прянціповий бік 
справи; навпаки, вони намагалися, як самі казали: „протиста
вити всі меншости польській більшости“—отже л и ш е  думали 
за створення сильної опозиції й сю ідею популяризували 
протягом пятьо літ. Надзвичайного значіння й всеї глибини
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„голосування за Україну“ вони не розшифрували й певно тому 
замісць оперти всю свою політику на сій неоформленій волі 
нації, на свому змаганню до абсолюту, оперли її на творенню, 
ґруп, котрі могли б, не заперечуючи істнуючого ладу, бути 
опозицією більше або менше поважною. Протягом пятьох літ 
(пишу пятьох бо перший рік галицька преса виділяла Галичину) 
вся галицька, а за нею й волинська преса заперечувала реаль
ність боротьби „за Україну“, доводила в ріжних статтях, що 
в даний момент се „нереальні мрії“ , котрі невідомо коли здій
сняться, що постулят державности може в крайности фігуру
вати в програмі лише для паради. Волинський інтелігент 
читав ріжні ,,3 ‘єдинені держави“, та статті про те, що „смішно“ 
голосувати „за Україну“, взамін чув поради „голосувати“ (чи 
там боротися) за автономію, за університет, а найскромніші 
за кредити й українську мову в народніх школах. Зновуж 
„ліві“ наші також казали, що „своя хата“ се утопія (зрештою 
непотрібна), бо є лише певний устрій: капіталістичний — тут 
і комуністичний — „там“. Тому „ліві“ с х о д и л и с я  з „пра
вими“ в тому, щ о  б о р о т ь б а  „ з а  У к р а ї н у “ є у т о п і я ,  
що треба лише стреміти до змінення устрою. В суті рецепта 
„правих“ ріжнилася від рецепти „Сельроба“ лише в тому, що 
перші хотіли з м і н и т и  в межах л е г а л ь н о ї  опозиції 
взаємовідносини між нами й Поляками, с п и р а ю ч и с я  на  
З а х і д ,  а другі припускали можливість р а п т о в о ї  зміни 
з а  д о п о м о г о ю  С х о д у ,  б о р о т ь - б а - ж  „ з а  У к р а 
ї н у  в і д с у в а л а с я  в м а й б у т н є .

Отже проповідь ,,реальної" політики серед читаючої інте
лігенції замісць розвинути й уґрунтувати гасло ,,за Україну“ 
фактично підготувала ґрунт для „Укр. Ниви“ й иерекинула 
ідеольоґічний місток, яким і повело волинську інтелігенцію, 
що не була ще настільки політично грамотною, аби не під
пасти впливам преси.

Варшава використала сей ґрунт і, вирвавши ініціятиву 
з рук неенерґічних волинських ундистів, перетягнула на свій 
бік ,,опортуністично“ настроєних під впливом преси непартій
них волинських „діячів0.

Бльок із жидами безпосередньо після процесу вніс ще 
більшу деморалізацію як доказ, що можна в імя такої ,р е 
альної цінности“ , як два зайві мандати, лишити сохнути на 
свіжому вітрі запльоване лице нації та йти до урни пліч-опліч 
із новим „спільником“ (без жадної навіть з його боку сатис
факції)... Збентежені виборці пішли, хто куди схотів.

Що -ж можна було протиставити цій невиразній політиці 
проведеній на Волині?

Тільки: персональну популярність і будь який „формаль
но незалежний“ список.

Коли ми придивимося до вислідів голосування й пере
бігу його, то побачимо, що напр. у Кремянецькому повіті був
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популярний я к о  і н с т р у к т о р  П р о с в і т  ип.  Жук, а ра
дикали яко такі мали розмірно невеликий вплив. Навіть під
час виборів розходилося на Кремянеччині не б і л ь ш е  50 
примірників „Громадського Голосу“, отже їх преса на масу не 
могламати поважного впливу.

Чим же пояснюється, що в даній окрузі, в яку входить, крім 
Кремянеччини, Дубенщина й Здолбунівщина, одержали ради
кали 42 тисяч, голос., одинка 77 тис., Ундо 18 тис , а Сель- 
роб-правиця 32 тис. (цифри заокруглені)?

Познайомившися з докладними даними, побачимо, що ра
дикали з 42 тис. одержали з Кремянеччини приблизно 37 тис., 
сельроб одержав головно з Дубенщини, а на Здолбунівщині 
панує одинка. До успіху списка N. 22 на Кремянеччині спри
чинилася як особиста популярність п. Жука, так і відношення 
націоналістів, переважно молоді, які д л я  п і д к р е с л е н н я  
с в о г о  н е в д о в о л е н н я  з цілої політики Унда на Волині, 
а з окрема з жидівсько-українського бльоку, підпирали список 
N. 22 (агітуючи одночасно п р о т и  радикалів) яко с а м о с т і  й- 
н и й український та п. Жука, я к о  о с в і т н ь о г о  д і я ч а .  
Сим пояснюється, що навіть у самому місті одержали радикали 
більше 1200 голосів, при чому на сей список голосували на
віть купці, власники підприємств, урядовці й міщане. Вісім- 
нацятка одержувала на селах на тисячу поданих голосів і Кре- 
мянецьк. повіту) приблизно 8 —'10; радикали 700—755, арешту 
инші (переважно одинка й сельроб). Головну масу голосів 
Ундо одержало в місті і містечках і  цифра 18 тисяч більше- 
менше відповідає цифрі жидів, котра фактично голосувала за 
18 в даній окрузі.

На Здолбунівщині агітував за одинкою член Львівського 
Ревізійн. Союзу п. В. (місцевий сталий мешканець). Ради- 
кали-ж і Ундо ширшої акції не вели, а в прикордонні села 
й зовсім вступ був заборонений,—чому села тут взагалі були 
зле поінформовані. Що до Дубенщини то там використовував 
усі засоби безоглядно Сельроб і, не зважаючи на те, що не 
мав майже конкурентів (радикали й ундисти туди навіть не 
показувалися) зібрав там менше 23 тисяч!

Але хоча сі цифри й багато говорять, одначе найважні- 
шим є те, що сим разом на Кремянеччині ті села, котрі ки
нули свої голоси на радикальний список, по свідоцтву навіть 
самих радикалів, ішли голосувати, я к і в  1922 р о ц і ,  „ з а  
У к р а ї н у“ .

Інформації, зібрані з инших районів Волині, лнше допов
няють сю картину й стверджують, що не пішли на одинку 
селяне там, де був виставлений у к р а ї н с ь к и й  список с а- 
м о с т і й н и й ,  на я к о м у  с т о я л и  відомі селу люде й про 
який селянство одержало інформації, як про свій н а ц і о 
н а л ь н и й  с п и с о к .  Голосуючи на 22, селяне не ц і к а в и 
л и с я  партією, лише нарікали, що Ундісти „пішли з жидами",
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а навіть приходили до виборчого комітету Унда (який назвався 
„Українським Виборчим Комітетом") і просто задавали питання: 
„Чому вони пішли з однодумцями Шварцбарта“ ?

Там, де націоналісти не провадили роботу, де радикали 
не атакували хоч трохи національного угодовства — там 
частина пішла с сельробом, а частина з одинкою (мова за 
півінтеліґенцію, яка або веде за собою село, або деморалі
зує його); колиж де населенея й пішло в невеликій скіль- 
кости (Луцька округа), або й у розмірно поважній (Кремя- 
нецька) за „своїм“ списком, то лише тому, що вважали клич 
„за У к р а ї н у “ — р е а л ь н и м .

Отже, зібравши разом сказане попереду, мусимо ствер
дити, що лише п р и н ц і п о в а  політика зберігла для нас 
певну скількість населення, політика ж опортуністична п р и- 
в е л а  д о  д е м о б о л і з а ц і ї  н а ц і о н а л ь н о ї  в о л і ,  ви
правдала перекінчицтво й привела до поразки.

Коли в наступне пятиліття „наша національна“ преса буде 
йти тим самим шляхом — наслідки будуть страшні!

Певно „патентовані“ політики не можуть зрозуміти, що 
в Австрії в гру входив „хтось третій“, а саме Німці, й що 
сього третього тепер п ри  в л а д і  не ма .  Сі-ж політики оче- 
видячи не знають, що тільки тоді, коли рішуче відкидаються 
всякі паліятиви, коли мобілізація національної волі з р о с т а є ,  
отже зростає й сила, — тільки тоді пануюча нація поступово 
реалізує обіцяні уступки й робить се л и ш е  д о т и ,  д о к и  
не н а с т у п и т ь  д е м о б і л і з а ц і я  н а ц і о н а л ь н о ї  
в о л і .

Поки сього не усвідомимо, доти будемо блукати манів
цями, шукаючи спільників, котрі нам поможуть у критичний 
момент хіба так, як Татари бід Берестечком, або Москалі в Ан- 
друсові чи Ризі; складання ж в с е ї біди на неправильности при 
виборах є лише старання відвернути увагу від справжньої причи
ни, без якої жадні неправильности не дали би таких наслідків.

Галя Мазуренко

От, часом ти прилинеш не кликана
І сьогодні не ждала тебе.
Золотою? Колючою рибкою? 
Злою? Доброю, люба пливеш? 
Розскажи: а кого ти замучила?
Чи ти мучаєш тільки мене? 
Золотими устами колючими 
Із моєї душі лише п‘єш?
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Тверда рука.
В Польщі скінчилися вибори. В Москві зачався „антинеп“.
Тріумф нового курсу (майового) в Річі Посполитій, се 

тріумф політики твердої руки. Новий зворіт в політиці Ста
ліна— се частинний поворіт до політики 1917— 1923 pp. При
чини сих змін менше більше ті самі.

Вибори в Польщі принесли розгром „золотої середини“ 
і зміцнення крайніх партій. І то як в польськім, так і в укра
їнськім таборі. Особливож цікаво, що сильно „пошарпані“ 
увійдуть до сойму як раз обидві старої дати національно- 
демократичні партії—польська (ZLN) і українська (УНДО), 
що має своє особливе значіння, знаменне для теперішньої 
хвилини.

В Польщі — крайна лівиця або зберігла дотеперішний 
стан посідання („Визволення“, „Стронніцтво Хлопскє“), або його 
значно збільшила (ППС і комуністи всяких кольорів). Нато- 
місць цілковито росторощена середина — „Звйонзек Людово 
Народовий“, „Пяст“ „Хадеція“ і „НПР“, а майже третину 
всіх соймових крісел займе „одинка

Що значать сі факти? По перше, зріст соціяльного раді- 
калізма. По друге—сумерк старого і народження нового націо
налізму. Національдемократія польська наочно тратить свої 
колишні впливи. Не та вже організація, не та творчість духова, 
зачинається дезерція. Невдача „Обозу Вєлькєй Польскі“ і удача 
„Зесполу С ту“ найліпші тому докази...

Чи се зявиїце випадкове? Ледві. З  „ендецією“ перехо
дить свою біду старий, чисто народницький націоналізм (більше 
„наруд“, як „паньство“), сальоново-закулісовий, парляментарно- 
дипльоматичний, зовнішно-коректний, мимо кокетовання з фаші 
змом - демократично - ліберальний, і мимо Станислава Ґраб- 
ського — більш вправний у праці серед „вижин“, аніж серед 
„низин“ (чого вимагає новий „фашістівсько-бонапартівський“ 
націоналізм).

І власне сей старий націоналізм переміг у виборчій бо
ротьбі його противник, і то не лише завдяки симпатіям уряду... 
Се вже був инший, „модернійший“ націоналізм. Action directe 
було його гаслом, супроти „своїх“ і супроти „чужих“. Зара
жений трохи тим, що зветься „наполеонівські ідеї“, він через 
голови партій звернувся просто до народних мас (плєбісціт). 
Звідти — всі, опріч одного, польські мандати в Галичині 
і десятки тисячів українських голосів в сім краю і на Волині
— дістала „одинка“, звідси пішов в тінь УНС. Конкуренція 
партій стає анахронізмом, так само конкуренція преси: за 
„Жечу Посполітою“ пристало до хору й „Слово Польське*4.
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Одна партія, одна преса, і — в перспективі — один нарід. 
Ріжні „gentes“, але одна „natio“. Супроти „меньшостий“ 
„ендецьке“ кліше вправді викинено, нема вже „gente“ Гуцул, 
Лемко, Поліщук, є „gente“ Українець, але момент „natione“
— підкреслюється грубшим друком, як у вшехполяків... На 
зовні — мир „без анексій“, але й без зречень давних мрій, 
тверді ґести а 1а Мусоліні.,

Нові потреби завше викликають нові методи. Коли попе
редники П. А. Столипіна не могли собі дати ради з розпоро
шенням російської суспільности, коли разом з Думою стало 
на порядок денний питання „окраїн“ , — до керми прийшов 
Пьотр Аркадєвіч, який згуртував довкола захитаного по япон
ській війні і 1905 році трону, сторонників сильної Росії, зре
формував російський парляментаризм, взяв твердий курс 
суироти революціонерів та „інородців“, пообтинав пазури 
буржуазній опозіції (кадетам), охолодив революційний запал 
одної частини соціяльдемократії (меньшевиків), і виплекав 
чорносотенний „Союз русскаво народа“, який м. и. друкував 
українські часописі і правив панахиди у містечку Берестечку, 
підморгуючи до українського націоналізму...

Але вернім до виборів. Отже, їх вислід для Польщі 
б упадок старого націоналізму і скріплення нового, з яким 
і буде мусіти співпрацювати нововибраний сойм. Гру в кістки 
(хто має більше очків) скінчено, про „односторонню перевагу 
сойму над урядом“ не може бути більше мови. Брак детально 
виробленого програму заступить пляновість в його переве
денню і свобода рухів. А при тім лівиця вийшла скріпленою, 
але на неї уряд або не зможе (комуністи) або не схоче (ППС) 
спертися, вона позістане в опозіції, більш або менш акценто
ваній залежно від дальшого розвою нового курсу...

Яким входить в нову сітуацію український табор? Пере
дусім розбитий. Але не се найважнійше, що він розбитий на 
безліч партій і партійок, лиш те, що нема серед них такої, 
якаб захотіла здати собі справу з сути нового режіму, ані 
з потреби перегляду своєї дотихчасової політики. Вислід ви
борів у нас той самий, приблизно, що і в польськім таборі: 
перемога с о ц іа л ь н о г о  радикалізму і ослаблення „центру“. Ще 
вчора претендував він на право виключного заступництва 
національних інтересів західних земель, нині — збирає він 
в Галичині трохи більше, як половину всіх українських голо
сів (540 тис.) супроти решти (412 тис.) відданих на инші укра
їнські (враз з москвофільськими) партії. На Волині Обєднання 
дістало 34 °jo українських голосів. На останних виборах (1911) 
до віденського парляменту національдемократи („Обєд
нання“) здобули 18 на 25 українських мандатів, при 
останних виборів до варшавського сойму — 23 на 41 (себто 
замісць 72 °|о—58 °|0)—вони стають хоч найсильнійшою, але
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лише одною з українських партій, 'впливи т о ї  до тогож не 
зростають, а навпаки.

Чим пояснити се? Паки і паки тим, що наш „центр“ не 
має зрозуміння до „імпондерабілій“., При виборах до повіто
вих рад уважалося не на „імпондерабілія“* лише на аритметику, 
і аритметика виграла при виборах до рад, щоби програти при 
виборах до сойму. Коли нарід привчили раз голосувати не 
конче на українську лісту, то виборці не могли второпати, 
чому у марті не вільно було робити того, до чого заклика
лося в червню..*

Німці і жиди в 1922 і в 1928 pp. стояли менше більше 
на тій самій позиції, ріжниця була в нюансах, тому й могли 
вони апелювати до карности й єдности виборців. Але чи могло 
се робити Обєднання? В 1922 йому були ближчі пізніші 
сельроби, а тепер? В імяж чогож і під яким прапором 
вимагалося єднатися? На персональній основі? Але на те 
потрібні персони*

Се була друга причина ослаблення центру. А третя — 
брак передбачення (в сути річи та сама аритметика). Партійний 
орґан стверджує тепер, що „у 18-ці не дописали ні жиди, ні 
Білорусини... Особливо яскраво виступає недостача жи дівських 
голосів у сумі 18-ки“. На Холмщині і Підляшу, за для яких 
головно заключено бльок, — „жиди зовсім не голосували на 
бльокову листу (18-ку), або голосували тільки винятково... 
В и д н о ,  щ о  б л ь о к о в і  р а х у н к и  б у л и  б а з о в а н і  на  
ф а л ь ш и в і й  о с н о в і “ (Діло“, ч. 66)... Яка шкода, що 
Обєднанню аж post festum стало видно те, що инші бачили 
задовго до виборів,..

В наслідок сих трьох головних причин захитався наш 
центр. А з ним і старо-галицький передвоєнний націоналізм, 
який, як і його польський рівноважник, більше акцентував 
„народню“, аніж „державницьку“ ідею, був фанатиком пара
графу, вірив в чудодійну силу числа і найліпше почувався 
в кріслах парляментарних комісій, міністерських кабінетів і саль 
урочистих принять.

Разом з захитанням центру зросли й крайні соціяльно- 
радикальні Групи, радикали, сельроби. І колиб дивитися на 
вислід виборів з трафаретного погляду, то треба булоб дійсно 
бити на сполох з приводу зменшення впливів „національної“ 
партії, а скріплення інтернаціоналістичних Груп. Але — справа 
складніша...

Колиб захитання центру значило упадок націоналізму, 
булоб над чим сумувати. Але відпад, здавалосяб, безсумнівних 
„ундівських“ голосів в Перемишлі і на Волині на річ 22-ки 
свідчить про те, що як раз скрайнрнаціоналістичні елементи 
відпадають від Обєднання, шукаючи яркішого виявлення. 
Певним є, що ті, що голосували на 22-ку на Волині і в Пере
мишлі, не голосували на неї за для її „соціялізму“ Дальше,
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розгром Сельроба Лівиці в Галичині і його перемога в най- 
темнішім закутку західних земель, на Полісю сеж ознака, що̂  
сельробівська ідея будує не на ростучій свідомости мас, лише 
на тім, що паде і мусить впасти! Очевидно, що в такім випадку* 
ворожити блискучу будучину сій ідеї не можна.

Нарешті—бунт КПЗУ проти „агресивної чорносотенної, 
русотяпщини“, до якої зачислюється і Каганович, і Затонський, 
і почасти „сам“ Раковський, иншйми словами — самі партійні 
„аси“.. Чи се не є дійсно бунтом „проти Радянської Москви“,, 
як закидують неслухняним їх ортодоксальні противники? 
А коли до того згадаємо, що ортодокси признали рацію не 
КПЗУ, а „дрібноміщанській, русофільській націоналістичній 
„Волі Народа“ ; коли згадаємо, що „Czerwony Sztandar“ (КПП) 
признав, що „найбільш небезпечним під теперішню пору на 
Західній Україні є... у к р а ї н с ь к и й  націоналізм“, що з тим 
націоналізмом він „не стерпить найменшого компромісу“ та що 
„закид москвофільства на адресу Сельроба є проявом укра
їнського націоналізму“ , — то не потребуватимемо вже так 
сумувати з приводу виборчих успіхів наших лівих!—По перше, 
вони розбиті (Сельроб, і комуністи), а по «друге, вони зачина
ють (бодай деякі з них) — як і їх товариші на Україні — 
нарешті розглядатися, яку ролю призначено їм грати в спілці 
Каганович, ВКП, „Червони Штандар“" і галицькі москвофіли...- 
Дійсно, сильні мусять бути націоналістичні випари нашої землі,, 
коли викликують подібні пертурбації!.

І кріза нашого центру, і крайної інтернаціоналістичної 
лівиці, і „націоналістичний ухил“ радикалів (що все так уви- 
датнилось на виборах) — се не лиш партійні крізи,.. се вияви 
крізи загальнонаціональної. Змінена ситуація в державі і зріст 
націоналістичної української думки виявили безплідність ста
рого „народовства“ (як воно виявляється в нашім центрі), яке 
не вміло перешкодити, щоб десятки тисячів- українських голо
сів впало на неукраїнські лісти; той самий зріст нąцioнaлiзмy 
розбив і захитав істнуючі інтернаціоналістичні уґрупсцання 
в нашім народі. Се наочно показали вибори, сеж повинно 
прискорити і консолідацію дійснонаціоналістичних елементів,, 
досі роспорошених. Се завдання хвилі...

Між иншим. і з огляду на останні події в царстві Совітів. 
Там воскресли знов часи воєнного комунізму з усіма „преле
стями“ для „контрреволюціонерів“ і „сепаратистів“ . Два атути 
мала в своїх руках трійка — Джуґашвілі, Рудзутак і Мікоян, 
що правлять Росією: експорт збіжа і заграничні кредити (від 
вмираючого капіталізму). Але обидва атути забило життя і — 
льоґіка совітської господарки. Окрім того відкрита Бухаріним
0,гнила стабілізація“ західного капіталізму показалася більше 
стабілізацією, як гнилою.

Друга пяггиднівка марта на Київщині дала лише 63 °'0 
призначеного на. вивіз> збіжа,, на. Запоріжу.—від 17 0'(> до 22

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


на Полтавщині — 52 °|0 („Комуніст“ , 15.3.). Друга пятиднівка 
марта по цілій імперії зібрала збіжа лише 244.300 тонн, себто
о 100.000 тонн менше, як перша пятиднівка. В кінці осени 
м. р. вивіз збіжа за кордон перервано. Бо в той час, як 
в другій половині 1926 р. скуплено збіжа на вивіз 428 мільо- 
нів пудів, за той самий період 1927 р.—тільки 299... Се гро
зить упадком совітській промисловости, якої вироби вже тепер, 
в 2-ім кварталі рахункового року 1927-8 о цілі 500 міліонів 
рублів перевисшають покупну силу людности, яка не може 
платити за чоботи 18 рублів замісць 5 перед війною, за сір
ники 20 коп. замісць 5, а за. підкову 120 замісць 15.

Упадок промисловости — значить „польонези“ перед 
крамницями, безробіття, захитання курсу червінця, труднощі 
в апровізації ^іст, доріжню, зріст незадоволення села, що не 
матиме виробів промислу, і міста, що лишиться без хліба. 
Пляниж — лишилися плянами. Ратунок мали знайти в електри
фікації. Але вона показалася елєктромістіфікаціею. Сьогодні 
Росія займає 18-е місце серед країв - споживачів електрично- 
сти, ідучи позаду Польщі, Угорщини і... Мексика. Урядження 
одної електричної стації в пролетарській Росії коштує о 700|(> 
дорожче, ніж в капіталістичній заграниці. Деякі трести, що 
мали постачити після пляну (в совітській Росії все іде після 
пляну!) — 7500 борон на село, не постачили жадної. Деякі 
инші—не могли дати й десятої частини тракторів, що вимага
лися від них.

Колись писав Ленін, що цілий успіх большевізму зале
жить від приєднання до нього села: „Колиб нам була змога 
дати завтра сто тисяч найкращих тракторів,... то селянин ска
зав би: „Я за комунію“ ... Але для того, щоб се зробити, треба 
спочатку п е р е м о г т и  м і ж н а р о д н ю  б у р ж у а з і ю ,  
треба примусити її дати нам сі трактори, абож треба п s д- 
в и щ и т и  н а ш у  п р о д у к т и в н і с т ь  до того, щоб ми 
могли самі їх постачити“. („Аґрар. питання“, Держв. 1926, 
ст. 285).

Як ми бачили, друга частина сього пляну (підвищення 
власної продукції) якось не вдається і досі, але і перша („пе
ремогти“ західню буржуазію і „примусити“ її дати Россії те, 
чого та сама собі дати не вміє)—теж не дописала. Бо з кре
дитами справа стоїть недобре. Банкроцтво німецького конце
сійного т-ва „Молога“ , нефортунні досвіди Круппа і пр. не 
заохочують до дальших інвестицій німецький капітал, не дуже 
пхається й инший. Три або чотирі місяці, які потребують в Ро
сії на відповідь на торговий лист, замовлення на основі пе
редвоєнних катальоґів, державний монополь зовнішної торговлі 
(„Внєшторґ“)—все відбиває охоту в людей найліпшої волі мати 
діло з совітськими купцями. В новій 600 міліоновій позичці 
Совітам Німці відмовили, а орґан німецької важкої індустрії 
Deutsche-Bergwerk Zeitung веде завзяту кампанію проти вся
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ких позичок Совітам взагалі, систематично й уперто веде даль
ше свою неприєднану супроти Росії політику Анґлія...

Є від чого стратити голову! І совітські царі дійсно стра
тили її. Зачалися арешти чужинців (заодно і Українців), на 
село накладено нові податки, примусове „самообложеніє“, „ча- 
стнікі“ і „непмани“ знов помандрували на Сибір, в селах зяви- 
лися, як року Божого 1922, „заградітєльниє атряди“ ... А на
слідки: зменшення засівів, зірвання „смички“ з селом, апрові- 
заційні труднощі у місті, упадок престіжу соввлади і зріст не- 
довірря до неї в країні і за кордоном. Погодишся з Европою 
—ворушаться „троцкісти“ ... Вернеш до „воєнкомунізму“ , зат- 
каєш пащеку „троцкістам“ — відштовхнеш Европу, без якої (без 
її грошей) жити не можна...

Коротко, вічне теліпання Соввлади з одної крайности у 
другу: від воєнного комунізму до непа і від непа до воєнного 
комунізму. При однім живе і процвітає правляча кліка, і гине 
країна; при другім віддихає країна, але усувається земля під 
совітськими царями... Старе гойдання, яке було і за царату 
і яке описав давно Щедрін в „Проекті совремьонного балета“ :

— Чи знаєш, звірявся йому один „помпадур“ — я довго 
думав про се: так, ми будемо змушені часово покласти зуби 
на полицю. І надто, додав він, подбати про збільшення насе
лення.

— Но, а коли наслідком сих заходів буде розмноження 
нігілістів?

— Все одно! Нігілістів, комуністів, навіть сепаратистів! 
Аби лиш щось, що можна зїсти („что нєбудь съедобное“ )... 
Спершу наплодити нігілістів, а потім зїсти їх! Потім знов на
плодити—се так просто і ясно!“

Чи не сеж робив царат, звільняючи і знов закабалюючи 
селян? Чи не се робив Ленін і робить Сталін з тою ріжницею, 
що щедрінський „помпадур“ плодив комуністів, а комуніст 
Сталін (коли нема чим вже дихати)—„кладе зуби (і Чека) на 
полицю“ і плодить „куркулів“ , „непманів“ , навіть „сепарати
стів“  („українізація“ ), аби лиш віджила країна, аби потім — 
зїсти їх, коли в піря поростуть... Се був принціп царської го
сподарки, що використовувала село для пасожитного „дворян
ства“. Сеж є й засада комуністичної економіки, яка викори
стовує те саме село для пасожитного „товариша“ . Виходу з 
сеї господарки для соврежіму нема. Вихід був би в європеїза
ції Росії, але ся  є в р о п е ї з а ц і я  в е д е  н е м и н у ч о  
до р о с п а д у  і м п е р і  ї...

Прекрасно знають се большевики. І тому шукають ра- 
тунку в „твердій руці“ Сталіна супроти своєї „контрреволю
ції“ і супроти інородців (м. и. і супроти зворохобленої КПЗУ). 
Досвід большевицької „весни“ (неп, українізація) так само як 
і колишньої царської „весни“, започаткованої 1904 кн. Свято- 
полк Мірским, як показалося, загрожує єдности імперії. Тоді
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зявився Біоіуріпегзаіг—Сталін. Зміцнюючи москвофільський 
курс партії, сіючи незадоволення серед закаптурених „Укапі- 
стів“ — совітський уряд ллє воду на млин українського „шові
нізму“ , тому можемо тільки вітати його політику. Не страше 
і його останнє шамотання: показування дулі в кишені зовсім 
на неї невражливому Чемберлєнові, глупі арешти німецьких інжи- 
нерів, кльовнади Літвінова в Женеві, все се, аби відвести увагу 
населення від своєї збанкрутованої внутрішної політики. Ца
рат в таких випадках робив жидівські погроми, або скликав 
Гааґську конференцію для ..роззброєння“. Сталін має инші, 
але зовсім подібні методи; та сама гістерія, яка й скінчиться 
так само.

Чи Кремль не кинеться незабаром в иншу крайність? 
Се не має значіння. Царат метався від Лоріс-Мелікова до По
бедоносцева, від Плеве до Святополк-Мірского, від Ґореми- 
кіна до Вітте і від цього до Протопопова. Се не вратувало 
його. Не вратують і большевиків: ні Ленінська хитрість, ні 
Сталінський кулак.

„Іди марта“ для совітського режіму не за горами...

Галя Мазуренко

Диха гірко, по весінньому 
Вітер білий.

Що намисто темно сине з 
Ллються тіни.

Ніби глечиком поливаним 
Вщерть налили,

Потопили гори в синь вони
І застигли.

Пє пбвітря тепле—тьмянеє 
Ніч румяна.

Весно чорна, Весно святочна 
Ти — кохана!
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БІБЛІОГРАФІЯ.
Всеволод Петрів. Ґен. штабу ґенерал-хорунжий: С п о 

м и н и  з ч а с і в  у к р а ї н с ь к о ї  р е в о л ю ц і ї  (1917— 
1921). Частина І: До берестейського миру. Львів, 1927, 8°, ст. 
180. Накладом видавничої кооперативи „Червона Калина“ .

З усіх досі написанних у нас споминів із недавно пе
режитого може ні одні не залишають такого сильного вра- 
жіння своєю щирістю, безпретенсійністю, холодною обєк- 
тмвністю й глибоким тверезим поглядом в минуле, як спо
мини Генерала Петрова. На окладинці книжки, в рядках, 
присвячених оцінці споминів, зазначено, що автор їх, як оче
видець, дав вірні картини подій, що хвилюють читача більше, 
як сензаційна повість. Так, спомини написані дуже цікаво 
й читаються з неослабним інтересом, як ліпший роман, до 
останнього рядка, але — не в хвилюванні справа. Справа 
в де-чому иншому, глибшому, а саме в тому, що ці спомини 
не тільки хвилюють, але і вчать. Бо мало ще дати правди
вий перебіг подій у тому вигляді, в якому вони відбулись,— 
це завдання сумлінного літописця. Трудніше оцінити ці по
д ії серед тих обставин, в яких вони моглиб прибрати ціл
ком инші форми. А автор веде свій опис властиво в цьому 
дусі, кидаючи назад глибокі, хоч і не зовсім ще спокійні 
(що так зрозуміло для живого свідка й активного учасника 
недавньої боротьби) погляди на перейдені шляхи, а серед них, 
ідучи по кривій наших етапів боротьби з усіма її ухилами 
в той чи инший бік, викриває безліч хиб і непростимих про- 
гріхів, за котрі ми несемо на собі тяжку відповідальність пе
ред нащадками.

В своїх спогадах ґен. Петрів виступає як чесний укра
їнський громадянин і патріот, в душі якого боляче відгуку
ються всі невдачі нашої національної боротьби і як воєнний 
„спец“ (автор споминів один із нечисленних в наших рядах 
офіцерів ґенерального штабу мирного часу), котрого вся та 
аматорщина, що вела воєнний період нашої боротьби, разить 
так само, як фальшивий звук тонко-музикальне вухо. Висту
паючи послідовно в ролях команданта революційно сформо
ваного на російському фронті українського Запорожського 
полку ім. кошового отамана Костя Гордієнка („гордієнківців“ ) 
і кінних гайдамаків, начальника на ріжних чільних посадах за 
гетьманування Скоропадського, начальника української жито
мирської Юнацької Школи, команданта Північної Дивізії і по
тім Волинської ґрупи, військового міністра, інспектора піхоти
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%  наприкінці, начальника українського Генерального Ш табу, 
.автор споминів багато бачив і пережив — і наслідки того пе
режитого перебігають цікавими рядками перед нашими очима 
«в його цінній праці.

Перший том спогадів обіймає час від початків україн
ського руху серед військових на російському фронті до ви
їзду Центральної Ради з Київа під натиском Муравйовської 
навали до Житомира. В цілому ряді цікавих моментів ген. 
Петрів дає побіжні характеристики де-яких помітних україн
ських діячів, політичних верств і урядів, які своєю майстер
ністю не уступають перу ліпшого літературного таланту 
Така напр, коротенька, кількома словами очерчена постать 
Петлюри в момент захоплення по крівавих боях київського 
арсеналу у больпгевиків, характеристика проводирів Цент
ральної Ради, слобідських козаків групи отамана Петлюри 
і т. д. Томик проковтується миттю, одразу і залишає у чи
тача досаду на те, що продовження споминів у автора ще 
тільки в каламарі.

Видавництво „Червона Калина“, яка видрукувало до 
цього часу цілий ряд цікавих книжок, має можливість с-мі- 

-ливо пишатися випущенням у світ .цих безперечно цінних 
споминів. На превеликий тільки жаль, в споминах введено 

гцілий ряд непотрібних провінціялізмів, чим зіпсовано гармо
нію між формою викладу і внутрішнім змістом книжки. Не 

-ліпше стоїть справа і з правописом, який знаходиться в пря
мій протилежности до тих старань, які прикладає видав
ництво до надання зовнішньої пристойности своїм виданням. 
Вартоб звернути на це пильну увагу. Федір Дуії/с».

1) У к ,р а ї н с ь к.і н а  р о д н і п іс  н і н а м у ж. х о р. 
'2)У к р а ї н с ь к і  н а  р о д . ' п і с н і  н а  м і ш .  х о р. Л ь в і в 
1927. З а х о д о м К о м і т е т у  „ С в я т а  У к р а ї н .  П і с  ні“ , 

» ц і н а  о д н о г о  з о-ш и т а 2*50 зл. п.
Не знати, хто взяв на себе завдання вибору народніх 

•пісень, але зроблено це по відомій у нас рецепті, а саме: 
що є і що можна скрізь по книгарнях дістати (в кращім ви- 
.данню), те видається другий або' й третій раз. Бо крім кіль
кох (6—7), справді гарних, а недоступних тепер до набуття* 
пісень, решта виданих пісень опинилася в обох збірничках 
припадково, бо ані змістом, ані укладом1 зовсім не надається 
>на „Свято Україн. Пісні“. Для перегляду вкоротці зміст но
вовиданих збірників: а) Лисенко: „Ой сів пугач на могилі" 
надавно видано в „Шкільнім Співаннику* Україн. Накладні 
•в ЛяйпціГу, -„Ой, щож бо то тай за ворон“, є до сьогодня 
:на складі в книгарнях, бо також недавно видано. Инші пісні 
Лисенка, як пр. „Нехай же нас Бог рятує“, „Час додому, 
*час“ , „Вітер, вітер коло хати“ і иншічможна було собі зовсім
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спокійно пропустити, бо одні, як пр. „Нехай же нас Бог ря
тує“ , ані змістом, ані укладом (за довга!) не відповідають на. 
„Свято Укр. Пісні“, а такі, як „Час додому, час“ ,. „Ох, не 
люби двох“ також не надзвичайні, а до того є видані, в ви- 
друкованій недавно партитурі до „Ніч під Івана Купала“. За 
те можна було зовсім сміло видати і кращі пісні Лисенка, 
(а безперечно відповідні для концертів „Свята Укр. Пісні“), 
як приміром: „Ой,, гай мати“ , „Чи цеж тії черевички“, „Ой, на 
горі1 василечки“, „Козаченьку куди йдеш ?“ і т. д. З творів* 
Кошиця передруковано 6 пісень, всі вже два рази недавно^ 
видані в Україн. Накладні в Ляйпціґу (раз у „Шкільнім Спі- 
ваннику*, а другий раз окремо в „Українські Хори“ т. III). 
За те можна було видати такі річи, як „Зашуміла ліщинонь
ка“, „Ой, у полі вітер віє", „Ой ходив чумак“ і т. д., за ко~ 
трі провінціяльні хори булиб справді вдячні Комітетові 
„Свята Укр. Пісні“, бо пісень тих ніде дістати не можна. 
Те саме можна сказати про вибір 3 пісень Стеценка (також,, 
як Кошиця, друковані в згаданім „Шкільним Співаннику“, 
а деякі-, як „Зійшов місяць високо“ і другий раз в „Підруч
ній бібліотеці Бояна“). За те не пошкодилоб згаданим збір
ничкам, а навпаки побільшилоб тільки їхню вартість, ко- 
либ там найшлося було кілька прегарних колядок і щ едрі
вок Стеценка, з давнього, передвоєнного київського видання,, 
котрі· тепер є бібліографічною рідкістю, от хочби „Бурлака“ 
Також „Вязанку пісень“ Топольницького можна було без, 
шкоди для наших хорів пропустити, а видати натомісць кілька, 
чудових народніх пісень: Ступницького, Вереківського і Ко- 
зицького, які є недоступні для наших хорів, бо крім 2— З,, 
решта находиться в дорогих закордонних виданнях,, котрих, 
поминаючи вже високу ціну, не можна дістати в галицьких: 
книгарнях. Не вадилоб було вкінці також примістити в тих: 
нововиданих зошитах кілька найкращих стрілецьких пісень.

Це що до змісту. Зверхній вигляд міг би бути кращий.. 
Крім першої титулової картки (друкованої) — решта видана 
недбдло, письмо нот і тексту дуже невиразне, а у „Вязанці“ 
Топольницького опущено навіть один чи два такти.

Шкода,, що Комітет „Свята. Укр. Пісні“,, який поставив^ 
собі за  ціль подати в отих збірниках, найгарніші, а недо
ступні пісні для ужитку наших хорів, згодився на такий без- 
критичний вибір.-

У и хч й л о  Раб ііі.

Т\тут Г а м с у н : Б р о > д я ги . Роман. Авторизований п е р е 
клад з рукопису з останнім портретом Гамсуна і автографом^ 
до українск. видання. Книгоспілка. Окладинка Н. Алексєєваг. 
(Київ). 1928, 8°; ст. 423.·+ (1М  портрет.
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Дуже бідна перекладна наша література збагатилася ще 
одним романом такого визначного майстра слова й повісте- 
писця, яким є Гамсун — і в цьому велика заслуга видав
ництва. Старання видати книжку як найкраще видне у всьому: 
в гарному друку, в доданню % о  книжки останнього цікавоп> 
портрета письменника, в уважній, сумлінно переведеній ко- 
ректі, в майстерній окладинці, виконаній в стилі палеолітич
них надряпувань на глинянім посуді. Не видно цих старань 
тільки в найголовнішому в самому перекладі роману, шо 
мусів був віддати увесь запах стилю й слова скандинавського 
віртуоза, такого своєрідного в своїй манєрі писання. Не по
могло тут і реклямове запевнювання перекладачів (вони між: 
иншим, так і не назвали себе), що переклад зроблено , з ру
копису ‘ — старозавітній трафарет, який в суті речі нічого* 
не говорить і ані трохи не додає до вартости перекладу. 
Він вийшов досить лихий і (хай вже пробачать панове із за
хованими прізвищами) може як*раз тому, що дуже нагадує 
перелицьований з російського, що так і пре з глибин на по
верхню своїм слизьким гострим горбом. Справді—як це зву 
чить в українській книзі: .красний крам* ( = красныйтоваръ),. 
„якось то“, „якимось то“ (=какъ-то , какимъ-то)> „жаркі кра
їни“ (= ж а р к іе  края), „заламував високу ціну* (=заламывалъ... 
ц'Ьну), „шарманка“ (зам.: катеринка), „повітряну, мов сон,, 
ш аль“ ( воздушную, какъ сонъ, шаль), „навчився всьому,— 
де-чому“ (зам.: всього, де-чого), „товстого (зам.: грубого) 
перстня", „найдозріліші ягоди“, г ящики“ (зам.: скрині),, 
„слухали його розповіді“ et cet. et cet. A такі „україніза- 
ційні“ нонсенси, як: „людяне (зам.: людне) місце*, „тямив 
(зам.: розумівся) на годинниках“, „Едвардові кортіло“ (зам<: 
кортіло Едварда), „зупинився на дверях“ (зам.: у дверях),. 
„Гансен і К0“ (зам.: Гансен і К°) і поруч із тим: „Норвегія“ 
(зам.: Норвегія). Усе це, звичайно, дрібниці, але вони такі 
разячі й їх до того так багато, що читач раз y-раз відволі
кає свою увагу від самої повісти, це нервує його й стир
чить, як те більмо в оці.

Що до самої повісти, то це -  спокійний, як плесо води,, 
опис пригод двох молодих, здорових, сильних, непосидючих 
хлопців, яких вабить вир життя, а не патріярхальна тиша 
норвежських риболовень. Прикласти до них назву волоцюга 
(в перекладі чомусь „бродяги“) — може булоб трохи за 
сильно. Це скорше гарячі шукачі щастя-долі, яких жене 
в світи рухлива, завзята, кипуча натура. Йдучи крок за кро
ком слідами цих сміливих винахідливих хлопців, письменник 
дає принагідно жмути блискіток свого симпатичного таланту 
в тонких і дотепних спостереженнях, в масі дрібних, ЗМІЛО 
схоплених житієвих епізодів, в яскравих описах коротких, 
але новими фарбами накиданих еротичних моментів, в май
стерних, двома словами очеркнених характеристиках, в усьому'
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тому, що робить 424 сторінки повісти цікавими й свіжена- 
диханими. Але ніде, протягом цілого роману, навіть там, де 
бушує море, де кипить кров і грають молоді пристрасти — 
ані найменшого хвилювання на тихій спокійний дзеркальній 
поверхні холодного безстороннього опису. Колишнього Гам- 
суна з його скупою, мистецькою недоговореністю, того Гам- 
суна, що так туго, тонко-трівожливо натягав нитки взаємо
відношень своїх героїв, що так несподівано розкидав у сто
рони палкі серця своїх персонажів у той момент, коли, зда
валося, вони от-от готові були тісно злитися до купи, того 
Гамсуна, що так напружено й неослабно тримав увесь час 
читача у сфері сильних емоціональних подражнень — цього 
Гамсуна в романі ані сліду. Спокій, холодна урівноваженість 
форм* закінченість образів до останньої точки. В цій повісти
— инший Гамсун, такий, як у „Благословенетві землі“ .

Федір Дуд но.

Т . Лемам.. Ч о р н е  а в т о .  — Роман з німецької сучас
носте. Авторізований перек. Ільтичиної. Всеукраїнське Вид- 
цтво ВУРПС „Український робітник“. 1927. Харків друк. 4000 
пр. ст. 225.

Сам сей „твір“ звичайно не заслуговує на жадну рецен
зію і ми про нього, як про твір літератури не писалиб ні
чого, але для нас сей роман має вартість як показчик того, 
чим годують окупанти наше робітництво. Сей роман нале
жить до типу півбульварних романів з крівавими пригодами 
на зразок Шельока Гольмса. Змальована в ньому ціла низка 
крівавих злочинів, котрі звичайно поповнює організація ні
мецьких фашистів. Є тут і таємниче „г ^рпе авто“ і „таємний 
суд“ і безліч убитих із ріжних верств суспільства — але за 
що — того навіть автор не пробує пояснити,, йому зрештою 
ни сьому й не залежить, важно лише, щоб фашисти по цілих 
ночах убивали й нищили (так як чекісти). Звичайно, що за ав
тором роману повною протилежністю є лагідні, гуманні й ні 
де, ні в чому неповинні, „несправедливо оббріхані“ — кому
ністи. Ось як один фашист, що „покаявся14 каже про се на 
ст. 165: „він (про себе) може лишитися у цієї доброзичливої 
старенької жінки, у цієї товаришки...

Колиб хто сказав йому раніше,, що він почуватиме 
вдячність і симпатію до одної з цих клятих комуністок!
І чого тільки не наслухався він про хамство, брутальність 
і жорстокість цих людей! Ось і зараз чути йому холодний 
голос фон-Зайдена: -Коли ми (фашисти) знову досягнемо 
влади, ми не матимемо жалю. Ми візьмемо в батоги цих 
нахабних, пролетарів, цих покидьків людства з. їхніми безсо
ромними вимогами; ми не будемо роздивлятися, хто вони — 

мкомуністи чи соціял-демократи. Восьмигодинний день! Соціяльне
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опікування! Допомога безробітним! Просто глум. Для чого 
нам берегти їхні сили... Та ми впораємося... І полетять же 
тоді голови, як казав наш кайзер і пан. А коли в Німеччині 
знову запанує лад, тоді рушимо на держ аву злочинців — 
Радянську Росію. От тобі вперше довідається кровожерне 
бидло на Сході, що таке тер ор !“

Перечитавши сю нісенітницю, несамохіть пригадується 
„писання“ прибічників Віталія (членів „Союза Рускаво Н арода*) 
про „димократів“, „сіцілістів" — ворогів людства, або опо
відання про „Буку“, який хапає нечемних дітей.

Для тих, хтоб не злякавсг, додано дальше таке: ..Про
летар, що приєднувався до них, завжди лишався „бидлом“ , 
пани тільки терпіли його і давали штурхана в зад, коли він 
ставався їм непотрібним“.

Найбільше благородною людиною з'явлюється звичайно 
„наш“, жидок-адвокат, Бірнбаум і він звичайно з шляхетною 
позою добродія запитує б ронесу Ілону, „на котрім убивстві 
прокидаєтяся совість у людей з Ваших кол?“

Наприкінціж книжки той же Бірнбаум каже, що ся. 
„біла чума“ (фашизм з убивствами) запанувала в Угорщині 
та Італії, лютує в Еспанії та на Балканах... Але одна 
країна в Европі звільнилася від чуми, одна лише країна 
в Европі, як затяглися рани світової війни, ц і л к о м  о д у 
ж а л а “ — се радянська Росія.

На сьому і на заклику до перевороту властиво і кін
читься ся „цінна“ книжка, факт же її появи .українською 
мовою хіба може ствердити:

1) необхідність виправдати перед населенням жорсто- 
кости чека (Г П.У.) і взагалі Росіян, хоч вигаданими, але 
також звірствами инших,

2) неминучу потребу нялякати робітників, що їм, в разі 
перемоги „фашизму“ , загрожує щось ще гірше, чим в радян
ському „домі роботи, країні неволі“, а саме — повне фізичне 
поголовне винищення і

3) викликати симпатію до правлячих осіб „з типовим 
горбатим носом“ і до їхньої нації, яка навіть в особі Рот- 
щильдів є найбільше прихильна до пролєтаріяту.

Розчислена ся книжка на найтемнішого і найдурнішого 
читача, котрий би не міг здогадатися поставити питання Бірн- 
баума (про совість) Дзєржинському і його спадкоємцям як 
московської, так і жидівської національности.

Совітським же місцевим рептилькам, що нарікають на 
нас за брак інформацій про видавничу діяльність окупантів*
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радимо не лише поінформувати читачів про вихід в світ на 
кошти здерті з нашого селянина сього архитвору, а навіть 
і передрукувати його.

/ . М .

„П о ч у ж и х  с в і т а х “ , і л ю с т р о в а н а  Г е о г р а 
ф і ч н а  ч и т а н к а .  У л о ж и в  Ю.  П л а т о н о в .  К н и г о -  
с п і л к а .  1926 р. 15.000 пр.

В Галичині б погана звичка: не читаючи книжки, лише 
на підставі зовнішного вигляду давати про неї свій осуд, 
З сеї звички найбільше користає московська влада на Укра
їні, одержуючи від ріжних „діячів нашої освіти“ — вислови 
признання з приводу „зросту української науки“.

У нас не уявляють собі, що може бути ціла система*, 
ціллю якої є, сфальшувавши підручники з ріжних галузей 
науки, вплинути на утворення певного світогляду.

Читанка „По чужих світах“ (де природно „чужими“ для, 
України, як і за часів російської імперії, вважаються усі кра
їни, які лежать з а  м е ж а м и  в л а д и  м о с к о в с ь к о ї ) ,  по- 
виннаб бу^іа познайомити читача з географією чужих країн, 
отже з особливостями природи кожної країни та з населен
ням і всіма проявами його фізичного і духового життя, але 
в дійсносте вона ґвалтує науку. З погляду географічного, мені 
здається, що Волинь або напр. Закарпаття, повинніб уважа- 
тися не такими „чужими“ для Українця, як напр, якутська: 
„республика“ чи Московщина, та для московського автора 
„чужим“ буде все, чого не завоювала ще Росія...

Очевидячки не в географії тут справа!
На ст. 50 знаходимо оповідання „Фармер і наймит“ - 

в. якому немає н і ч о г о  характеристичного для Америки, нав
паки, замінивши наймення, його можна пристосувати до кож 
ної країни, до кожного континенту — бо се схематичне опо 
відання — примітивна творчість на тему „Павуки та мухи“ .

Північно - Американськіж Держави має пізнати читач ще 
з таких уривків, як „Суд Лінча“ Клода Ман Кея або „Не- 
короновані королі“ (за „Єжегодніком Комінтерна ) та з 
уривків з творів Аптона Сінклєра. Всі сі уривки дібрані так, 
щоб дати замісць справжньої картини життя й побуту П ів 
нічної Америки щось инше, а саме викликати зненависть до 
уряду великої заокеанської республики, а описами такими, 
як „Суд Лінча“, виправдати оргії Ґ.П.У.

Не знайдете в сій читанці ні слова про Елстонський: 
парк — але зате знайдете на ст. 46 „Мілійонерів обід“ і „Мі-
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ліонерову жінку“— бо се посилює контраст між побутом бо- 
.гатої кляси (розписаним по совісти) і побутом робітництва 
(представленим у найчорніших барвах).

На ст. 107 уваж ав автор за найбільш педагогічне вмі
стити .для більшої знайомосте“ з Амазонкою кілька слів 
про... Невуї Перша половина статті під заголовком „Нева 
,і Амазонка“ присвячена фірмі „Треугольник" та „блискучим 
галошам з радянським гербом“ , а друга... не вгадаєте: Про
стодушний автор „вивіз як на лопаті“ , що всі воюють лише за 
ринки збуту та за сирівці і, як авторитетно запевняє він, „Р а
дянська Росія 4 роки воювала“ за те... щоб „здобути кау
чук"! Сей мальовничий опис Амазонки кінчається так: „На
зустріч сирому каучукові бадьоро йде радянська калош а“

Відомосте про Аргентину обмежуються на кількох сло
вах про економічний стан і взаємовідносини країни. Про не
нависну Европу також не багато знайдемо! Так напр, 
в Льондоні укладач книжки не знайшов нічого гідного уваги 
крім вуличного руху, вітрин, крамниць і побуту босяків з од
ного боку й „лєді“ з другого (словом „перші вражіння“ дикуна).

Трудно сказати, чи укладач читанки н е  в м і є  бачити 
питомої культури Заходу суті, а таких установ, як напр. 
Бритійський музей то просто не цінує, чи може бажав пока
зати Українцям ту „Івропу“, яку бачив В. Поліщук?

Слід зазначити, що взагалі з 35 стор. присвячених Ан
глії—8 стор. уділено описові остатнього страйку (з резолю
ціями Профінтерну і уривками „святого письма“— „самого“ Л е
ніна), а 9 стор. агітації проти Анґлії.

Знайдете там усе, навіть бідкання над „величезною тех
нічною відсталістю Анґлії“ (ст. і об), лише не знайдете нічого, 
щоб знайомило з країною, особливостями, культурою, побу
том та рівнем цивілізації.

Анальоґічніж відомосте матимете після прочитання сеї 
хрестоматії про Францію, Німеччину, Італію і инш.

Ні слова про наукові вартосте: про памятки минулого, 
про рівень культури, ні звуку про мистецтво, театр, маляр
ство, архітектуру, музику, майже нічого про ґеоґрафічні осо
бливосте та природу — зате всюди подане докладне меню 
найбагатшого та найбіднішого і все, що лише негативного 
про дану країну можна було знайти.

„Одобрювані“ за царських часів читанки можуть вва
жатися верхом безсторонносте навіть з погляду соціяльного, 
бо в них знаходимо й уривки (Африка Крубера, Ґріґорєва, 
Баршова і Чєфранова ст. 125), які змальовують визиск ро- 
бітнитцва.
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Колиб же читач, переглядаючи додані до книжки таб
лиці світової торговлі та продукції, захотів знайти там Укра
їну — то мусів би’ розчаруватися — бо. всюди фігурує P.C. 
С.Р. або Росія, так чи инакше, але яко „єдіная“ цілість.

Що до мови, то мушу сказати, що вона страшна. Ряд 
немилих російському вуху українських слів замінено новими 
кованими на московський штиб (напр. „хлібороб" всюди за 
мінено на „землероб“, що є перерібкою московського „зе- 
млєдєлєц“) або такими виразами, як „волога“, „фінікі“, „во- 
жай“ і инші.

Щ ож до тиражу сеї книжки (15.000 прим. 520 стор), 
то думаю, що в інтересах Московщини оплатилосяб видати 
українською мовою навіть удвічі більшу кількість.

/ . М.

Андрій Хвиля— Я с н о ю  д о р о г о ю ,  Держвидав. 1927 ст.
246,

Знаний на Наддніпрянщині москвофіл А. Хвиля розсти
лає перед читачем ту „ясну дорогу“, якою повинні йти його 
земляки слідами... Гоголя. Бідкається, що націоналізм году
ється на Україні „глибоким корінням“, що підростає „нова 
інтелігенція44, що „буде дивитися на радянську владу, ком
партію як на чужинців, що окупували Україну“. Питання 
ставляється руба: „Або ми, компартія... поведемо за собою 
весь культурно-господарчий процес витворення українського 
господарства, української культури на основі спілки з иншими 
народами (читай: з Москвою! — М. 3.), і своєю сутию сей 
процес буде пролетарський, або ми не встигнемо, нас перех
люпне, зале націоналістичний потік, і бажання, настирливе 
домагання українських фашистів із табору Донцових дійде 
до свого льоґічного, закономірного кінця44 (ст. 64). Або вирі- 
шуть большевики „національну справу на Україні в Ленінськім 
розумінню“, або українська інтелігенція „звяжеться з укра
їнським куркулем (читай: з се лем! — М. 3.) і розпалить 
національне полумя під прапором фашізму“ (67).

Очевидно Хвиля певний, що силу фашізму зломиться. 
Але се — побожне бажання. Сам жеж він признається, що 
„українська пролетарська література має поки-що (по 10-х 
літах?! — М.З.) надзвичайно слабі творчі звязки з авдіто- 
рією своєї кляси“ (205), що вона .не має активної пролетар
ської авдіторії, що вона не почувая грунту під ногами“ (213).

Цінні признання!
М. Звенигородський.
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Нові книжки.
(Просимо авторів і видавців надсилати книжки для зазначування в сій

рубриці).

Б о г д а н  Л е п к и й. Полтава, іс
торична повість Львів, 1928, ст. 
329, 8.

Український музей народові- 
дання в м. Чернівцях н./Б., зладив 
Корній Купчанко. Чернівці, 1928, ст, 
48, 8°.

Австрія і Габсбурги, траґедія од
ної держави і династії, зладив Р. 
Федорович, Львів, 1928, В-во ,,Бу
вальщин а“ , ст, 212, 8.

І ван Били на. (Зі споминів ін
телігента селянського походження). 
Тернопіль, ст. 84,8°.

Die Ukraine und*ihre Geschichte 
im Lichte d. westeuropäischen Litera
tur des XVIII. und der ersten Hälfte

des XIX. Jarhundert. ^on Prof. D. 
Dorosenko. Sonderdruck der Abhan
dlungen des Ukrain. Wissenschaftli
chen Instituts, Berlin c t . 70,8°*

Die abendländische Philosophie 
in der alten Ukraine. Von Prof. D.C'y- 
zevskyj, Sonderdruck der Abhandlun
gen des Ukrain. Wissenschaftlichen 
Instituts, Berlin.

Календар „Просвіти“ на p. 1928.
Ужгород, 1927, 8°.

П. Ка рма нс ь к и- й, о  Моїм кле- 
ветникам. Порто-Уніон, 1927, ст. 51, 
м. 8°.

Ч е р н я в с ь к и й  Іван.  Історія' 
коломийських почтових марок. Ко
ломия 1928. ст. 47,8°.

Нові журнали.

Радянський Степ, селянський і 
календар Мелітопільщини, 3-ій рік 
видання, ціна 35 коп., ст. 100, 8°.

Радянський Степ, орґан Меліто
польського Округкому, Окрвиконкому 
та ОРПС Мелітопільщини до десяти
річчя жовтня,журнал-ґазета, ст. 44,4°.

Центральна Европа, 42 і 43, 
Прага.

Кооперативна Республика, бе
резень 1928, Львів.

Студенський Вісник, 2, 1928, 
Прага.

Вістник U.K. Червоного Хреста 
УССР, ч. 9-10, 1927, Харьків.

Промінь, ілюстрований журнал 
для української молоді, ч. 12. 1927; 
ч. 1, 1928, Вінніпег.

Вільне Козацтво, Вольное Ко- 
зачество чч. 6 і 7,. Прага.

Вісти з  Лугу, письмо присвячене 
луговим і січовим справам, просвіті 
і науці, ч. З, Львів.

Розбудова Нації, орґан проводу 
українських націоналістів, ч. 2. Прага.

Літопис українського друку,
орган державної бібліоґрафії УССР, 
чч. 1-5 , 1928.

Наша Земля, суспільно-політич
ний і літературний журнал, ч. 2,. 
Ужгород.

Світ Дитини, ч. З, Львів.

Жіноча Доля, ч. 5, Коломия..
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Більшовик України, політи- 
■коекономічний журнал ЦККП(б)У,
ч. 1, 1928, Харків.

Тризуб, ч. 9 і 10, 1928, Париж. 

Myśl Narodowa, Warszawa, nr. 5

Kurjer Księgarski, №№ 15—16, 
Warszawa.

Głos Literacki, Warszawa, nr. 5.

Tętno, dwutygodnik poświęcony
sprawom literatury i sztuki, nr. 4 i 5, 
1928.

Праці Одеської Центральної На
укової Бібліотеки, І, 1927, Одеса, 
8°, ст. 200.

Каменярі, (Саскатуи), 1927

Знання, двотижневий ілюстрова
ний науково - популярний журнал, 
Харків, ч. 9.

Ми молоді, орґан протиалько- 
гольного руху, Рогатин, ч. 3—4,1928.

Життя і Знання, ч. 5, Львів.

Український філятеліст, мі
сячник, ч. 3—4, Відень.

Місіонар Пресв. Серця Ісусо- 
вого, лист 3, Жовква.

Рідна Церква, незалежний мі
сячник укр. церк. відродження ч. 2.

Від Адміністрації.

З  новим адміністраційним роком просимо Вп. Передплатників 
відновлювати передплату на 1928 р. Звертаємо увагу, що знижку 
передплати річної (до 26 зол.) чи піврічної (до 14 зол.) можемо 
признати лише тим передплатникам, що зложать її згори в місяці 
січні 1928.

Тих Вп. Передплатників, що ще не вирівняли залеглої перед
плати за 1927 р., просимо вирівняти її негайно.

Вп. Передплатників з Америки просимо рівнож вирівняти за- 
леглу передплату та відновити на 1928 рік.
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ген Всеволода Петрова;

„Спомини з Української Рееолюці"
Ц І Н А  3-50 ал.

„Берестейський Мир“
(з приводу 10 ліття)

Спогади Гофмана, Черніна, Людендорфа, Севрюка, Залізняка і других 
Богато ілюстрацій. Прегарне памяткове видання

Ц І Н А  8 зл.

„Кооперативна Республика“
(видає Ревізійний Сою з Українських Кооператив у Львові)
Журнал виходить раз на місяць в обємі трьох аркушів

великої вісімки.
„Кооперативна Республика* ставить своїм завданням те
оретичне обслідування умов розбудови нашого економіч

ного життя, в першу чергу життя кооперативного.

Передплата журналу „Кооперативна Республика“ виносить 
На цілий р}к: зл . 18. — На піврік: зл. 9. — На три місяці 

(квартал) зл. 4'50, — Для Америки дол. 2 50 річно.
Передплату проситься висилати на адресу: „Ревізійний 

Союз Українських Кооператив“ Львів, вул. Словацького 14. 
з  допискою: на „Кооперативну Республику“ .

Д. Донцов — Націоналізм
Стор. 265, 8°. Ціна 5 зл., з пересилкою 5'50

Видавець : А. О К П И Ш, Львів, ул. К а д е ц ь к а  4.

Книжки ЛНВ, можна в Америці набу
вати в Ню - Норку в „Січовім Базарі"

Адреса: Ukrainian Booksellers і с h о w у B a z a r “
ЇІ4 E ast 7 th. Str. Ifew-York, N. Y.
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