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Д. Донцов — -Націоналізм
Ціна зол. 5 (з пересилкою 5*50)

Силою блискучого слова, залізної льоґіки, вірою в сили: 
укр, нації вбиває автор осиковий клин в могилу нашого 
провансальства, а в другій частині свого твору дає нам 
образ чинного націоналізму. (Нов. Час, Львів, ч. 41, 1926).

Нарешті український фашизм, здобувся на свій мані
фест, найшов викристалізовану, хотя би на перший погляд,, 
ідеольоґічну форму в книжці Дмитра Д  о н ц о в а „ На
ціоналізм”

(„Більшовик України“, Харків, ч. 2 — 3, 1926)
^Націоналізм” будучи бревіаром українських націона-' 

лістів/ витиснув значний вплив на розвій української націо
нальної ідеї. Живий публіцистичний талант дра Донцова при
гадує найліпші статі Морраса.

(„Ґлос Правди“, Варшава, ч. 339, 1927)

Вступайте в члени 
„ Ч Е Р В О Н О Ї  К А Л И Н И “

Кому дорога наша традиція, кому лежить на серці роз
виток нашого видавництва, той стане членом кооперативи 
„ЧЕРВОНА КАЛИНА” та співпрацею і співучастю причи
ниться до розбудови установи, яка звязує минуле з теперіш
нім і майбутнім, зберігаючи для грядучих поколінь найбільш 
дорогі нам скарби.

Членський уділ виносить 25 золотих, вписове 5 зол.
Члени одержують даром кожного року великий калєндар- 

альманах „Червоної Калини”, крім цього всі видання „Червоно’ґ 
Калини” за половину ціни.

По вплаченню 25 зол. одноразово заробляють понад.
ЗО зол. кожного року на книжках. Уділ можна вплачувати 
також місячними ратами.

Львів, Руська 18. III.

Книжки ЛНВ, можна в Америці набу
вати в Ню - Йорку в „Січовім Базарі“
А д р е с а :  Ukrainian Booksellers „Surma Book a. Music Co‘* 

103 Avenue A., New-York, N. Y.
В РУМУНІЇ в „Українтагу“ в Букарешті.

Адреса: „Agence Telegraphique Ukrainienne” Bukarest IV. str*
Delea Veche 45.
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Микола Чирський.

Дон Кіхот.
Назустріч леск жахливий вістря...
В колючий біль роспятих віч,
Як блискавка гнучка і бистра,
Що ріже хмарно-бурну ніч,

Сміється сталь дзвінкої  
Жагою вбить напяті мнязи —
Поки клинок хтось в  
П о к и  в борні хтось не  

І жадібно так пє земля 
Вино свячене крови й поту,
Що на бенкеті розілля 
Рука пречиста Дон Кіхота...

І кривиться обличя смерти 
В агонії нестерпних мук,
Так не дає іще померти 
Жорстокість невблаганих рук... 

Дзвенить сталевий шпади сміх 
І пє вино із крови й поту 
Земля, спяніла від утіх,
Палка коханка Дон Кіхота...

Богдан Лепкий.

Сон Орлика.

Степ ледви мріє.
Тирса половіє,

Тихо.
Заснуло лихо, — цить!
Хтось іде...

Де?...
Не бачиш?
Іде і плаче 
Словами, без сліз...
„Чумаче, чумаче,
Де твій віз?
Віз без коліс,
Без занозів ярма,
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А волів нема.
Гукаєш, — дарма І 
Тільки котиться луна 
Степами і ярами,
Аж до батька і мами,
До твоїх воріт.
Вийдуть жінка і діти 
І будуть на шлях глядіти, 
Гіркий їх світі 
Чумаче, чумаче,
Де твій в із?”

Хтось іде степами 
І плаче словами,
Без сліз:
„Козаче, козаче,
Де твоя рушниця,
Де шабля — Дамаска, 
Дівочая ласка,
Де твій спис?....
Розбита рушниця,
Пуста порошниця,
Спис торчить у спині,
Сам ти на купині 
Лежиш....
Як тобі там спиться,
І що тобі сниться,
Скаж и!....
Чогож ти лежиш і мовчиш, 
Козаче ? Г...
Хтось іде степами 
І плаче словами,
Без сліз...
„Ах, це ти?
Прися, Мотря, чи Орися ? 
Чого мовчиш, озовися, 
Непритяменна т и ? ”
„...Я безіменна,
Я — непритяменна,
Я, не — я.
Без батька, без мами, 
Дрібними ногами,
Мандрую степами,
Не рік, а віки...”
„Де спиш?”

„Хати, не маю“. 
„Що пєш ?“

„Сльози ковтаю*". 
„Чого хочещ?"
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„Не знаю...
Була над Пилявою,
Погралася славою,
Була під Зборовом,
Упилася здорово 
Червоним вином, дурманохм.
Потім мене хтось ухопив 
І заніс під Конотопи:
„Гей гук, мати гук, де козаки ідуть 
Поперед себе вражих воріженьків 
Облавою пруть!...“
Було і нема 1 
Дарма. Дарма І 
Минулого, не завернути,
Тим що були, вже не бути,
Лящать над спинами прути.
Волга — таволга, Волга — тавблга, 
Раз-два-три!
Хрести, хрести, хрести...
Перехрести мене, братчику, перехрести 
Та не жменею, ані кишенею,
А шаблею, отак, отак!
Візьми шаблю в кулак :
Во імя Отця і Сина, —
Най буде ніч горобина,
І святого Духа, —
Най буде заверуха,
Най буде бій — перебій,
Кріпко стій і не млій,
Бо це бій сумлінь,...

...амінь!“

Козаче, »козаче, козаче 1 
Хтось іде степами 
І плаче словами 
Без сліз.

Сонце, як човен 
Золота повен 
Плило по филях трав. 
Горів обрій.
Орлик встав 
І протер очи від мрій. 
„Панове, товариство! 
В похід! В похід!“
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Вол. Куч.

Дон Кіхотик.
Нілі Головацькій 
це кострубате —  на спогад  
виправи до  Мальмансталю.

Перегортаю старий, пожовклий записник та посміхаюсь: 
Чи малоб це бути моє вчорашнє?...
Порвані слова читаю — недоладні, химерні, а вони мені сьо- 
годня — лиш витівку дику розкривають.
Історію життя, що йшло протоптаними самим собою тропи- 
нами, безкраїми дорогами, шляхами непроглядними.
І все вперед І...
І пило серце людини із чаші істніння, бо було палке, було 
гарне, неждане.
Це — з часів мойого побуту у Великому місті.
У місті золотих бань, ріки — як пісня, садів — як легенди! 
У білому домі.
У затишку—на розграниччу грюкоту міста й чорно-зеленого лісу 
Передо мною — незнане.
За мною — гіркавий посмак неволі над Волгою.
На порозі білого дому я струсив весь пил учорашнього : 

Спогад днів нудьги — довгої як конання.
Ночей заклятих з відчиненими в одно очицями, на які 
сон не сідав.
А вічно зм ора!
А все маячіння!
І ставало серце людини — як та ж о в ч !
Слизьке, набрякле, люте.
Місяцями І...
І нарешті—як уже і надія догоряла, немічно конала, — 
вона...
Та революція!
Розшаліла кров у жилах.
А життя кругом — бурунними тучами.
Розсатанілим табуном 
Метелицею...
В осклену до розпуки морозом — зиму утеча прийшла. 
Безнадійна товкітня.
Смерть на плечах!
І все думи.1!
І вічно мрії...
То — Схід манив! То —· Захід рвав до себе.
Той Київі
А як побачили ми його (нас трьох утікало) — один 
з нас засміявсь. І чорні від скорбуту зуби огидно ви- 
щірились;
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— Ех, і якого чорта І...
Це він дотого — що ми голіруч, босоніж, незнаними. 
Чужими.

— Будувати державу?...
Життя перевалювалось.
Брудними хвилями.
Вонючими...
І знова один :

— Нічого не вдіємо!..,
Безжалісно ми відкопнули його...
А через час —' за нами гармати торохтіли.
Наші 1 
Стрілецькі І
Стукотіла упирно хода людей, як та криця.
Потім смерть і життя 1 
І так усуміш.
До часу розброєння Німцями...

І пішли ми — самопас. Де хто хотів.
Я у білий дім..
А у йому життя — яс н е !
Погідне — як іграшка.
І пішов я по мягкому муріжку його, оперленому дозвіллям* 
Розмашисто буйний плід квіття я рвав.
Г ей !
Солодкі води плили тоді з тьмяної криниці істніння!
Це полуднє життя мойого було. А спрага велика.
А то життя — як орхідея — розкішне.
І ішла радість тіньми ворушкими.
Незбагнутими.
Пробігала по лиці мойому — стягнутому і випогоджувалася. 
Родила думки — як той дзвінкий хрусталь.
Котила сміхом, як жемчугами...
І враз це — що не жде нашої згодні 
Що не просить!
З місця бере І
Взяло серце вояка у мягенькі, гладкі — як мармор долоні 
і засміялося воно.
То серце...
Присмерками прийшла. В тишині.
Любов...

Білі рожі пахтіли. Білі рожі гордовито німували.
Рожі білі — білі думи думали...

То за вікном моїм вони були,
А Макі — доня мойого хазяїна вічно між ними.

•У підскоках на.витівках мчав тоді час.
Як той травлений олень!
І співали мені хвилини часу:

— Очі Макі — тайна сонного плеса 1 
І впять через день:
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— З її вій паде тінь, як з метеликового крила на білий пісок. 
...Ах! Як моє серце голосно бється !

Та ніколи не розкажу я Макі, як моє серце товчеться!... 
І знова день конав.
І впять день світлом займався.
А у серці мойому — день і ніч розвеселена ясність.
Щось розмотало вузли моєї душі і мої очі сміялися.
Мої груди широко напялись 1 
...Тоді писав я повість.
Химерну розміндолену!
Дивовижні історії я писав, пресмішні витівки.
Я сміявсь І...
Пізно у ніч працював я. Я сидів при столі, а ухо моє в од
но при одному — чи не почує звуку голосу Макі...
Далеко за північ.
Холод рос мені по лиц і:

— Спати лягати 1
Ні, є ще час! Це для неї я пишу...
Приходив просвітанок.
С и н я е о  сталевий 1 
Несміливий!
Глядів я на його.
Довго, утішно...
А як гомін із міста надлетів, розхрістаний, впертий — я вік
но зачиняв.
Залізна тварюка збудилась.
Бр-р-рІ...
До білого дня я писав.
Бо моє серце тоді — як скарбниця князя із східної країни. 
Бездонна 1
Із найдальших скриток моєї душі важке золото я добував.

А воно розсівалось рядками по білім папері.
Моя повість росла 1
Вигортав із серця мойого рідкі самоцвіти. Байдужні, веселі.

Незугарними буквами стелились.
Я казав : — Ну, і це ніщо не значить!
А як уже сонце мені просто в зіниці — втомлено на фотелі 
я засипляв1

II.
Скільки це днів минуло уже?
Чи я знав 1
Нічого — крім крику серця мойого не тямив тоді я.
З Макі ходив я в одно скрізь, де неба багато, повітря.
І втішалися життям 1 
Лоскотячим.
Втікали із міста, кидали витрішки вулиць, млосність жильців. 
І у л іс !
Розкішно — чорний б ір ! Крутими тропинами гущі ми йшли, 
а трави мотали нам ноги,
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Назирці повз шорох за нами.
Оглянулись.
Нікого немає 1 
Є життя 1
Темно-оливкова тінь бука гладкого на краєчку галяви^ 
Рухливі плями світла по листівка 
Як трусики!

Я втомилась! шепнула МакІ..*
Я лякавсь сісти при ній.
Я торочив щось, що ніколи початку Мати не можё*

Ох,, якийже нудний ти, Рисю!.*.
Я замовк.
Моє серце золотою шпилькою кольнуто.

— Ти сердишся мій Рисю?...
В свою чергу Макі замовкла.
Устами волосся її я діткнутися хотів. Рвуче повернулася 
і кроваві рубіни її уст надто близько моїх...
Верхами дерев пошум ішов.
Життям пашіло усе кругом нас.
І враз Макі всверлилась зором у мої зіниці.
Мої очі кричали про все, що уста хотіли закрити.
Оперлась на лікті і мягко вбгала гладке лезо у серце моєї 

- -  Ти життям моїм — Рисю!...
...О, її уста...
Уста Макі!
Око сонця сіло на землях.
Кущами вечір скрадався.
По землі — як доля людини повзла гусениця, прозора. 
Шафірова.
Піднесла тільце, повернула в один і другий бік, нащупала, 
стебельце і по йому.
Уперто, поволі!...

— Про що ти думаєш, Рисю !
Я здрігнувсь.
Того дня Андрій мене перестрів. (Він з над Волги зі мною 
утік). Стиснутими, як усе, устами посміхаючись він прочека
нив слово по слові — як то оливо в а ж к е :

— Рисю 1 Ми мусимо своє військо мати уп ять !
— А Німці?
— Німці? — і він струсив дбайливо порошинку з ру
кава сурдута.
— Ти, Рисю, затрачуєш себе 1 — він сказав.

Сталеві зіниці примкнув :
— Ми на тебе рахуємо, Рисю!..

Гусеничка дальше пялася угору.
Враз Макі нагнулася над самим чолом моїм:

— Рисю, скажи, про що ти думав тепер?
— Макі, я думав, що ніколи не піду від тебеї 
Я пригорнув її до своїх грудей.
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— Ми не розійдемося, — правда?
А Макі за мною :

Так, Рисю, ніколи І...
І в ту хвилину уста мої відчинились і поплили слова піснею 
гомінкою.
Ішли ми лісом — і я показав їй ціле серце моє.
І ішли ми полями — а я душу мою розгорнув перед нею.
А вона, як та Руть, ішла вслід за моїми думками і збирала 
колосся моїх мрій, що кидав я для неї.
Серце своє я кинув під ноги їй.
Але було там місце — засклеплене, забите на глухо, повне 
осаду гіркого — як жовч!...
Щось гналось за мною.

...Розгублені пориви серця стрільця !

III.

Раз у північ глибокого сну прибився він — перший гомін. 
Прийшов і стукнув у мою хату і я мусів йому відчинити. 
Мав право за собою. Стару знайомість мою.
Два місяці я не надслухував за ним, та сеї ночі прийшов сам 
та розсівся по вподобі своїй.
Отеє з-за міста, із його узграничча зірвалися порики сто- 
пащі.
Зриви вїдливі.
Це амуніція вибухала.
Наша І 
Українська!
(Щож — Німці були сильнішими, за ними сталева воля мати 
нас безборонними і висаджували).
Я зірвався на ноги.

— До чорта! Це вже сливе цілий місяць та музика.
Чи не забогато її?
І хльоснули по чолі мойому слова Андрія кинені не що дав
но у клюбі мені:

— Війська залізного нам 1 
Я застиг,-
Надто близько до очей моїх стояв на столі портрет Макі. 
Блідий ляк напосівся на мене.
А Макі?

І знову той гомін — просто в шибки хати моєї.
О, моя Макі, де піти мені з тобою, щоб убитії у собі гомін 
душі ?

А порики зривів мені в лице :
В мозок 1 
У нерви!

— Ах, як тремчу я!...
— Макі, мені кажуть іти геть від тебе...
Але вони не знають того, що я не можу.
Я ніколи не піду від неї!
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І знову слухав я гомін...
Десь за стіною вибила година.
Лякливо — пізна.
Хусткою я накрив портрет Макі!...
Г а ! Це вже ранок!
Пізній день.
Чи я спав?
Ні 1 Мої очі вогняно пекли, вилиці горіли.
Ох! який я розбитий!
Щось валилось у мені,
Бурилось.
Я вийшов на двір.

— Рисю, Рисю І 
Макі бігла до мене.
Чув я — зір мій засклений.

— Рисю, ти уорий! Твої очі так дивно горять.
-- Мої очі? Не гляди ти сьогодня на них.

Я хотів крикнути: — Макі, ти сховайся від мене.
— Не шукай ти сьогодня за мною.

Та мої уста стягнулися, як дві пявки недобрі.
Макі вразлива, Макі крок взад ступила перед тупим моїм 
зором. Поволісеньки рвала пелюстинки рожі, а по її віях пов
зло сумування:

— Ти над міру працюєш, Рисю! Не спиш!
Я кинувся : — А лиши!

Лиши ц е ! Сам гаразд знаю, що робити мені.
І ще щось торочить почав я.
Недоладно, розгублено.
В руках Макі кріваві рожі, а лице її біле.

— Макі вибач мені, я сьогодня втомленим чуюсь, 
її очі — як у загоненої лані.
Кричати хотів я :  Макі!
Макі кохана!
Я схилив чоло — як побитий щенюк.
Не знаю чому тоді шепнув я :

— Макі, ніколи не зривай ти крівавих рож І 
Тоді Макі пустила на землю все квіття.
Заціпілою кровю лягли на жовтім піску....

....Найстрункіше човно я вибрав. Вузьке — як змія і як 
лист осики — хитке.

Униз Дніпра я поплив.
Лиш, щоб далі!
І поплила душогубка стрілою.
Та я ще з усіх сил загрібав, — аж жили набрякли.
Кругом мене вода розспівана.
Бурливо-розсміяна.
По гривах спінених хребтів я бив її в одно та стусанив люто. 
З посвистом мчалась чайка моя.
1 вже тоді, як піт очі залляв — я гребку закинув.
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■— До СТОСОТ ! Я мушу у військо іти !
Видихуватись сопуче став я :

— Так, тепер упять у військо І 
А хвилі злились, сичали.
Це та незбагнута ніколи людська гордість гнала мене.
Ще відтоді, як у Карпатах — я ноги на качан відморозив. 
Відтоді, як над Стрипою мої груди пробито.
З тої хвилини — як невдачі самі вслід за мною ступали.
Відтоді це і
Цей порив запек^уій!..
І дививсь я у води, а відтіля виразисто правда виринала.

— Свідомій себе людині не втекти від заспокоєння гор
дощів своїх.

О, моя Макі! Це ніщо — що кохаю тебе.
І кину тебе і в одно тебе кохати я буду.
І мабуть не побачу тебе і навіть тоді...

...Хтось—там колись сказав мені: Ти є лиш лицар абсурду!.. 
Хочби і так!
Лиш тоді, як гордовита завзятість моя розіграє боротьбу до 
кінця, — я заспокоїтись зможу.
Лиш тоді!... *
От хочби та Макі!
Глибокий біль людини слідкував вічно за мною від хвилини 
мойого знайомства із нею.
Це змисли хотіли затемнити мету мойого істніння.
Знівечити гордощі завдання....

..А всеж я кохаю Макі мою!
О, моя Макі!

(Від того дня отся зморщка тяжка на мойому чолі).
— Не можу я остатись при тобі — моя Макі!
Інакше — я убив би — себе.
Хто зна? — може й тебе!..

Самопас, самовільно ішла душогубка моя.
А мій біль за човном.
Самохіть мчалась чайка моя.

— А-а, нехай іде, куди хоче!...
Я добув знимку Макі і вдивився у кожну риску її.

*— Уже ніколи не глядітиму я на тебе І 
Божевільно я крикнув:

— Ще довше такого роздвою душі і я убив би те б е ! 
М акі!...

Я почув:
Стогнав, сопів та сичав толоками пароплав, пробиваю
чись вгору.

Я зірвався.
Дав з н а к : Поголюйте мене теж туди — за собою.
У місто 1.
І заки спустили вужівки примоцувати човно — крадькома я
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роздер знимку Макі моєї й поволі, пиняво крізь пальці — 
пустив клапті на воду.
...А вода — як життя вічно вперед...
Втомлено сів я упять.
— Готової — понеслось з містка корабля 1
— Го-то-во! — шепнув і я та байдуже обвів зором брудний 
кадовб судна.
Задзвеніло залізе 1 Застукотіли лотоки.
Проти хвиль я поплив!

— Так, моя Макі!
Готово тепер!..,

Ніч була уже, як прийшов я у білий дім.
У Макі кімнаті світилось ще.
Сиділа за столиком на низькому фотелі, а світло із· лямпи 
просто у її лице; як ореол над волоссям було сяєво ясне.
Я зрозумів: ця книжка перед нею! Га-а, ні одної стрічки із 
неї непрочитала Макі.
Сиділа от-так само непорушно від хвилини мойого виходу 
з дому.
Навіть тоді не повернула очей, як я сів близько неї.
— Макі! — я шепнув.
Спустила вії.
Нетерпляче.
А світло лямпи — електричне.
Сліпуче, застигле!
Холодне!...

— Рисю, — до болю — поволі Макі мені :
Рисю, ти ні про що мені не розказуй!
Чуєш, Рисю, про ніщо! Я усе знаю, що хотів би мені ти сказати. 
Слова її — як довбнею мені по карку.
Кричати я хотів. Вити — як п е с !

— Рисю 1 — сказала і дотулилась мойого чола.
(Її пальці зимні, як лід).

— Подивися на мене 1 
Я ні разу тоді не заморгав.
(До кінця я мусів битву із серцем довести).

— Я, Макі, мушу г е т ь  від тебе іти!...
Макі кілька раз головою хитнула, начеб хотіла сказати:
— Так 1
Але була бліда,
Страхітливе бліда.

(Ох, чому та, Макі, не плакала тоді?)
Ліниво, підвелась, випрямилась і крізь стіл:

— Бувайте, Рисю 1
(Той спокій розсадить її серце І Серце дівоче він змінить у 
нівець).
Мої ноги — як чужі, як позичені у трупа.
Заклякли.
Ступив я крок, а щось у мені; — Не іди, Рисюі
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Я хотів кричати 1 — Макі, чому ти пускаєш мене?
М акі!
Макі хотіла ще щось сказати мені.

Що, що?
— Рисю, дай мені свій стилет!
Щось розсатаніло у мені. Я як той звір став.
Там за стіною у моїй кімнаті висів прегарний, лискучий стилет. 
Кавказький, лякливо гострий був в ін !
Я посміхнувсь, як над гробом своїм. Гаразд!
Приніс я його. Зважив ніж на долоні:

— Як жало він, такий гострий! От-так з легка діткну
тися серця, о-о-

— Ри-и-сюі
Холодно, зимно поглянув я на Макі: Не лякайсь!
Не від нього я згину!
І взяв я за лезо і ручку з напругою натиснув і на двоє зломав.

Так, Макі! Спокій мати-мемо від цього.
Нічого не відповіла. Сіла.

— Тепер пора мені. І ми ніколи не зійдемось.
Макі спокійно дивилася у мої очі.

(О, це не добре для неї).
— Рисю, лиши мене у спокою!...

(Не витримав її голос, *змяк!)
Я уже при дверях. Тоді Макі зробила рух, короткий рвучий. 

Б о ж е !...
Але ні! Я нічого бачить не хочу!
Та на порозі моєї кімнати скрутило мене. Кинуло, змісило. 
Я упять приплентався до Макі.

— Макі, слухай! Тут той поломаний стилет.
Мені лезо, тобі ручка на застав прийдешньої нашої стрічі!

— Рисю! Ти милостиню даєш?
Здовж по чолі хвисьнуло мене.

— На що ти мучиш її так жорстоко !...
На лежі у кімнаті своїй я сів і в-одно .*

Милостинею ти хотів її скараскатись? Га-а!
Серцем розбитим, знівеченим ти заплатиш їй!...

...Була північ, як Макі заграла.
Тихо, журно, скорботно.
Я забігав по хаті :

Вона плаче! Вона плаче!...
І взяв я в долоні чоло своє і стогнав я І

— О, моя Макії
Цілу нашу любов вона вигравала,
Поривання 1 Надії.

— Ну, Макі! Щож я вдіяти можу для тебе!
А Макі грала і все тими тонами по серці мойому, по мозку, 
по нервах — прутом залізним, розяреним, пекучим.

— Чи така є месть Макі?
Але ні! То душа її плаче.
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Серце дівчини ридає.
О, моя М а к і!...
Поволи, непоспішаючись накидав я на середину долівки роз- 
хрістане манаття моє і полетіло у суміш бідне шкурлаття 
вояцьке.

— Га! Повість нескічена...
До чорта із н ею ! — І призирливо я зісунув її зі стола і роз
сілись клапті паперу скрізь по землі.
Тісно стягнув я ремінь клунка та відкопнув його в кут.

— Лиш заважати б у д е !
Я позвав двірника:

— Пантелеймоне, це для вас.
У Пантелеймона баранячі очі.

— Ну, такі Я ранком виїжджу!...
Глибоко за північ.
Я знав: Цеї ночі у білому домі нас двоє на спало.
Макі і я.
Я підвівся на лежі і крикнув:

Макі!
О, моя М акі!...
І тихо уже я докинув.:
— Це останній вже раз я назвав твоє імення!

Е. Плужник.

(Із збірки „Дні")

Надходить дощ. Шумлять бліді берези... 
Рвуть блискавиці сірих хмар рядно.,.
А дужий грім зустрів такі дієзи 

. Що злякано дзвенить вікно.
Тікає день. Скриплять вози на греблі... 
Під чередою стогне оболонь...
І раптом шріт-дрібні перлові краплі.
І знову вітер, гуркіт і огонь.

І вже туман пливе, бреде над полем,.
Щоб за хвилину сонцем розцвісти,
Щоб навіть я з надією та болем 
Твої старі перечитав листи.
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Віктор Каталя. (Victor Catala.)

На місце небіжчика.
(Із збірки „Drames rurales“).

Джауме латав хомут, сидячи на порозі і підібгавши під 
себе ноги. Шило заржавіло і він насилу пропихав його, за
жмурюючи за кожним разом очі та сціилюючи уста. Подвій
не шво на лівім червонім боці хомута, хоч з трохи кривими 
стьобами, вирівнювалося чисто і виразно. За кожною стьо- 
бою, як посувалося наперед його шитво, Джауме перехи
ляв голову то на один бік, то на другий, гіриглядаючися за
доволено до праці, яка виходила зпід його рук. Отакий він 
був, Джауме: як робив щонебудь, то ціла його увага була 
при тій роботі і він діставав від неї справжнє задоволення 
й насолоду.

Сьогодня гвсподиня сказала йому:
— Джауме, не заходь далеко від хати, бо як помре, то 

поможеш мені одягнути його... Мені самій буде тяжко дати 
собі раду з таким великим тілом.

Джауме й не заходив; день уже минав, а господар усе 
ще тримався.

Отак пропав цілісенький день І А 1 Якби то можна було 
все передбачити, якби можна було знати докладно, коли він 
саме сконає, Джауме міг би собі працювати, як звичайно, а 
якби за яких півгодини до смерти і довелося покинути пра
цю, то все булоб добре. Тоді, як тепер... проте·ж господар 
не міг протягти довго, це й лікар казав, як був тут поза
вчора. Страшна хороба так гризла його в середині, що він 
тільки те й робив, що стогнав : Ой ! Ой 1 Ой ! Джауме чув 
це вже цілий день і стогін той ставав усе глухішим та не
виразнішим, немов голос йому обсотувало павутинням.

Господи помилуй 1 думав собі Джауме. Так, здаєть
ся, легко вмерти, а чого то людині коштує ? Звірятам далеко 
легше. От тобі ящірка, гріється на сонці і нічого... пошпу
риш у неї камінцем і кінець, або як курку ножем заріжеш ! 
А людина : не їсть, не пє, ні за що взятися не може, стогне 
день і ніч і тягне місяці й місяці.... І хто таке може зрозуміти?

Це питання зависло в повітрі, а Джауме додавав далі 
стьоби за стьобою, до свого латання штирхаючи невпинно 
шилом.

На подвіря вийшла квочка, квокчучи та настобурчивши 
крила. Ішла повагом, мов рахувала свої кроки. За кожним 
кроком підіймала вгору лапу за лапою, стулюючи кігті, мов 
збирала щось із землі. За нею висипалися курчата з дрібнень
кими, блискучими оченятами та рожевими лапками.

Джауме саме перед тим міряв овес і кілька зерняток,
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що були прилипли йому до чобіт, упали тепер на землю бі
ля нього, як він сідав латати хомут.

Квочка побачила їх і спинилась. „Кво-кво-кво” обізва
лася вона поважно, нахиливши голову з відстобурченим пі- 
рям і стукаючи дзюбом по землі. Курчатка збіглися навколо 
неї, штовхаючи одно одного й пищали, немов би їх вкинули 
в окріп, але вгледівши зерня занадто великі для своїх дзю- 
биків, відійшли розчаровані й почали стрибати на Джауме, 
одно на ногу, друге на коліна, а ще одно на хомут, який 
він латав.

— Кво-кво-кво! кликала їх заздрісно квочка.
— Пі-пі-пі! відповідали курчатка смикаючи кінський во

лос, що стремів із розірваного хомута.
А вміраючий все стогнав: „Ой-ой-ой”! у кімнаті.
А Джауме не вгаваючи шив, заплющуючи очі та за- 

ціплючи уста.
Господиня зійшла на долину з горшком у руках, запла

кана й незачісана.
— Чи я вам не потрібний спитав парубок у неї маши

нально, почувши її ходу і не підводячи очей від роботи.
— Ще ні.... Ще тримається....
■— Може він вичуняє, сказав оптимістично Джауме.
— Уже, нащасний, не вичуняє. Уже й очі немов шкляні.
Вона почала плакати, втираючи кінцем фартуха очі.
Джауме підвів очі і як глянув на жінку, що заходилася

плачем, щось його стиснуло за серце.
— А киш! погнав він рукою курчат.
— Пі-пі-пі! пищали вони й стрибали перелякані сюди 

й туди.
— Кво-кво-кво І протестувала квочка, знявши високо 

голову і поспішно збіраючи навколо себе своє військо, щоб 
вивести його з небезпеки, та настобурчившися від образи.

Господиня пішла з горшком до пекарні.
— Бідна жінка, тяжко їй приходиться, думав собі Д ж ау

ме і, глянувши на хату, побачив коло дверий у стайні го
лову гнідої кобили, яка немов стежила за ним.

— Мустело! голубонько! що тобі? Ти збентежена ? І я 
теж, М устело! Але нема чого робити, треба чекати, поки 
наш господар не сконає.

Кобила, здавалося, зрозуміла, вона наставила вуха, заір
жала, стукнула двічі-тричі копитом і почухалася клубом об 
стіну. А Джауме міркував собі: „Вона ніби розуміє, отаМус- 
тела”, — тоді раптом підскочив: хто знає, в які вона руки 
попаде тепер, бідна тварина? Бо власники ферми проженуть 
господиню, як вона повдовіє. Сама жінка, хіба вона впора
ється, хіба дасть собі раду з такою фермою? Хіба що ви
йде вдруге заміж.

Господиня вийшла з пекарні, витерла руки і перейшла 
через сіни в кімнату.
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— Не відходь далеко, Джауме, сказала вона, йдучи 
повз нього.

— Ні, ні, відповів парубок, потім, глянувши їй у слід, 
поміркував собі: „Вона непогана, як трохи причепуриться... 
Охочих не бракуватиме... От де буде щастя тому, хто її візь
ме 1 Ферма в доброму стані, гарний шмат землі при фермі, 
та троє дітей на зрості: дівчинка й два хлопці — неза
баром можна буде обійтися без наймички та наймита.

Джауме дошив, завязав узлом і встав. Вішаючи хомут, 
він раптом згадав, що мулові треба було попідстригати дов
гу шерсть на ногах. В стайні було темно і він вивів його на 
світло. Підстригаючи іржавими ножицями, він оглядав кобилу 
з усіх боків.

— Ну й ноги-ж у тебе, нащасна ти, самі репяхи! А ко
пита? Вже два місяці як треба підкувати! Якщо господар 
ще довго потягне, то не знаю, як і зробимо. Навіть до ко
валя не можна тебе повести!

1 Джауме дивився на мула сумно й заклопотано, ніби 
просив вибачити за такий недогляд.

На подвірю бігали кури, порпали землю, та клювали 
травичку поміж камінцями; гуси прохожувалися поважно й 
нерішучо, по дві вряд, убрані в біле; трохи далі, в скаламу
ченій воді в калабані плавали качки, щипали дзюбами водо- 
рослини та впірнали, ганаючися за жабами. Пекуче сонце 
грало металевим відблиском на синьозеленому пірі у них на 
шиї. На містку коло лотоків проходили мисливі і їх пси гав
кали на гусей. Гуси стали, з цілої сили витягали шиї і роз
пускали крила. Діти гралися поблизу. Незабаром чередник при- 
гнів ^свою череду.

День мирно гас, тихий і ясний, гарний і лагідний у ве
личавому спокою, мов який давній патріярх, що не знав ко
нання, страшного й бридкого конання, яке тяглося нагорі 
в кімнаті.

Господар умер надвечір; і так, що жінка ледве й заува
жила, хоч крутилася ввесь час переставляючи, та переклада
ючи навколо нього в кімнаті.

Разом із парубком одягла господаря і поклала на лаві: 
в новій шапці, з новою хусткою на шиї, так, немов би він 
їхав на ярмарок. Удова плачучи, гірипоручала парубкові:

„Осідлай кобилу, Джауме, поїдеш у Рокет повідомити 
панотця... Поховаємо його попростому... Переїздом побачиш 
дядька і сповістиш його, коли саме. Тоді заїдь на ферму 
Гомів, щоби Кляра приїхала... Не забудь зайти до лікаря по 
свідоцтво... та до теслі. В нещастю такому то тільки те й 
знай, що плати!... Привези три чорні хустки для дітей.,. У 
мене є ще від часу, як свекра ховали. Скажи, що я принесу 
покладки в неділю, то порахуємось. А потім візьми чотири 
свічки та печива. Вважай, щоб не було ані за мягке, ані за
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крихке. Крамарка така злодійка! Господиня змовкла, Джау- 
ме запитав.

— Чи це вже все?
Вона подумала трохи:
— Здається, що все, поки що... Ага, поклич дівчину, 

щоб посиділа коло мене... Саме тепер, коли він умер, то й 
немає нікого...

Джауме надяг шапку, яку зняв був з поваги до мерця.
Жінка тоді сіла на стілець і заридала, закривши обома 

руками і фартухом обличчя.
Парубок мняв тай мняв свою шапку.
— Ти бачиш, Джауме, яка я бідна нещасна, казала во

на приглушеним голосом.
— Бачу, пробелькотів спочутливо Джауме.
— Що буде зо мною бідною вдовою, без захисту, без 

чоловіка, щоб мені помагав?
— Що до праці, хозяйко, то не'бійтесь... Я-ж тут...
Вона втерла носа.
— Це, Джауме, не все одно, чи наймит, чи чоловік.
Джауме почухав голову.
— Ваша правда. Вам треба вийти вдруг
— Я знаю, Джауме... Та за когож ------ тт
— Чоловіків вам не бракуватиме! Майно в#іц§ Щ£>.С|, 

коштує : добра ферма, троє дітей на з р о с т $ о  
хто вас візьме! сказав Джауме щирим тоном.

Господиня спустила фартух, яким досі закривала об
личчя.

— Це легко сказати, Джауме, — а піди вгадай, котрий 
з них буде дотепним дати собі раду з такою фермою ? Чо
ловіки бувають ріжні: не кожен із тих, з ким здибаєшся на 
селі, або по ярмарках, буде здатен довести до пуття спад
щину.

— Ваша правда...
— Він мені й говорив, хай нас Господь милує, — жінка 

глянула в той бік, де небіжчик, здавалося, брав мовчазну 
участь у цій розмові, — краще, каже, дурень, якого знаєш, 
ніж розумний, якого ще маєш пізнати. Бачиш? Про мене кра
ще порядний хлопець, з яким я наперед знаю, що житиму 
в злагоді, хочби він навіть і не мав нічого, ніж багатий, 
з яким ще не знати, що може трапитись...

— Авжеж, хозяйко, ваша правда...
Жінка знов утерла носа і потупила очі.
— Він мені найбільше наказував: „Обміркуй усе гар

ненько та дбай особливо, щоб робота не стояла... Як зуміє
те добре упорати землю, не дріматимете, то вона дасть вам 
добрий прибуток, бо ферма дохідна... От тільки, як зле ви
береш... Відколи лежу слабий, каже, то все думаю та пере
бираю їх (він про все дбав мій небіжчик)... І знаєш, каже, 
хто з них тобі найкращою парою буде?.,, Такий парубок,як
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Джауме... Він один знає усю працю на фермі, любить цю хату...
Джауме витріщив очі, здивований без міри так, що не 

зважаючи на те, що в кімнаті було тепло, його струснуло 
морозом.

— А що-ж.. ви?.. Що ви йому?., насмілився він нареш
ті спитати.

Господиня відкашлювалася, поправляючи ковдру на мер
твому :

— ЯІ А що-ж? Я сказала, що ти мені більше до впо
доби, ніж хто инший...

Джауме затремтів наче в пропасниці і шапка впала йо
му з рук.

Годину по тому Джауме трусився сидячи на возі, по 
дорозі в Рокет, куди їхав повідомити священика й рідню. 
Кобила бігла, мов скажена; від тряської дороги все у Д ж ау
ме танцювало перед очима, він ледви вірив у своє щастя. 
Здивований повторяв собі раз-по-раз у голові:

— Гарний шмат землі при фермі, ферма у доброму ста
ні і троє дітей на зрості!...

Переклала з катальонського
Ганна Чикаленко.

Наталя Лівицька.

В Е С Н Я Н Е .

Уста устами розхили 
І обніми міцніше, любий,
В саду тюльпани зацвіли 
І вітер трав шовки голубить.

Дай очі вгадувать свої 
В очей твоїх прозорім плесі, 
В саду співають соловї,
Як за Шевченка і Олеся.

Так зорі ясно миготять!
Такі прості і вічні зорі 1 
В моїх устах твої горять 
І ми одні в нічнім просторі.
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Є. Бражньов.

Казан киплячий.*)
і.

Шалений прибій змагання бив у кремлівські мури. Ве
личезні хвилі здіймала праця над безоднею Москви. Праця — 
з пересохлим горлом, з стиснутими устами, з думкою, що 
завзято кипить під черепом, з серцями, що зціпеніли від не
імовірного напруження. Так працювала Москва. Без світла 
й палива, здрігаючися в промерзлих мурах, шкрябаючи шлун
ки вівсяною лускою, завиняючись у діраві френчі, — будува
ли найбільшу державу.

Але в цьому цикльоні будування, серед одчайдушних 
зусиль, — раптом завмирала рука, зір повертався туди, в бік 
далеких кордонів, слух ловив відгомін шалених громів.

Жадібна туга зненацька опалювала душу: велика туга 
за ланами. За тими ланами, що зорані велетенським плугом 
боротьби, проскороджені бороною безконечних походів, за
сіяні залізним насінням, зрошені червоною палаючою зливою. 
За тими ланами, на яких зростає збіжжа перемог і полин 
поразок.

Кидай молот, робітнику 1 — Відкладай перо, рахівникуі
— Плюнь начальнику канцелярії, на, свої вхідні та вихідні! До
рожню мапу за пазуху, нагана за черес, земно вклонися рід
ному районовому комітетові! І — греми на стиках, теплуш
ко, стороною — оскаженілі двірці^ паротяг виє на схилах, 
і з кожним слупсм — ближче політвідділ дивізії! Так від
свіжувалась Москва по тяжкій праці.

* * '
І от поїзд заніс мене за тисячу верстов від центру, 

в хаос первісного нового світу, ка Україну.
З суворо совєтської, пуританської, пайкової хвостатої 

Москви — на жеручий, розпущений, як гуляща дівка пів
день! З царства примусу у царство свободи 1 Контрасти, від 
яких попоморгаєш очима, будь певний. І я протягом тижня мор* 
гав очима на всі дива Харкова. Дивувався безладному шумові, 
киплячому новаторству, незайманій вдачі червоної столиці.

*) Перекладений уривок з роману Бражньова дає прекрасний взірець  
того жанру совітсько-патріотичної літератури, який д у ж е  поширений в т е 
перішній Р ос і ї .  Наскрізь перенятий духом  „радісного“, завойовницького, чер
воного імперялізму, роман сповнений страшенною ненавистю до  всього не р о 
сійського : мова українського села називається тут глузливо — „українська  
м о в ь “, Европа — обовязково —  „ і д і о т и ч н а  Европа“ і пр. „Знайоме  
нам з темних минулих літ обличя великодержавного шовініста встає тут  у  
всій своїй красі“, читаємо в київській „Життя і Р еволю ція“ (кн. 2 с. р. ст. 
93).  „Є. Бражньов міг би вільно назвати книжку не —  „В диму к остров“, а
—  „Как мы завоевывали х о х л о в “; назва до ст у  збіглась би із зм істом“ (ibid  
ст, 94), Редакцій,
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Придивлявся до стану запілля. Прислухався до фронтових 
справ.

Тут був вступ до лазень. А на південь від нас на ці
лім Лівобережжі і за Дніпром — парні лазні, де люде вог
ненною парою, кулеметними віниками, колючим дротом аж 
до мозку пропарювали собі кости.

Україна — казан, що кипить під шаленим тисненням. 
В душах — тисяча атмосфер! У нервах — міліон вольт. 
На кожнім полустанку червоно-армійські ешелони, охриплі 
коменданти, ніким не призначені і нікому не підлеглі варти 
вздовж шляхів, у стаційних будівлях — божевільна каша 
з сірих шинелів, рушниць, кулеметних стрічок.

Армії шахтарів, майстрів, селян, з голодранцями на чо
лі, озброєні по вуха, в завзятім самозабутті кочували з пів
ночі на південь і зі сходу на захід. То по якомусь натхнен
ню і не рахуючись з жадними директивами, вирушали в по
хід, громили білих, запроваджували диктатуру ревкомів, 
вогнем і залізом очищували землю. Раптом так само спон
танно відкочувались назад, розпорошувались, танули, а по
тім знову гуртувалися величезними ордами навколо своїх 
осередків, вирушали в новий наступ. Червоні й чорні зна
мена, розібрані, попрострілювані, маячили над полями битв. 
Несамовиті гасла сяяли з цих полотнищ, між дірами і роз
пірками. Земля — працюючим! Влада—совєтамі Хай здохнуть 
вороги. Смерть капіталістам! Полки обдертих у розхрістаних 
шапках та вкритих вошами лахманах, з чудесними орхестра
ми попереду, під Урім „Інтернаціоналу”, проходили церемо- 
ніяльним маршем через міста і села. Ця публика своїми 
шкарбанами по звірячому рубала кроки і при цьому в такт 
маршу гукала: „Ето єсть наш паслєдній і рєшітєльний бой”.

В Донецькому басейні було стовпотворе.ння вавилон
ське. По всіх заводах та шахтах, у кожній ямі формувався 
загін, баталіони гірняків, Китайців та воєннополонених 
Австрійців розплоджувалися, як гриби, й провадили малу 
війну, хто куди. Червоне командування захлеснулося у цій 
бурхливій безодні.

Над диким табором — Гуляй-Полем вітер потріпу
вав чорним прапором анархії. Батько Махно тримав фронт 
від Волновахи аж по Озівське узбережжя. Проти нього 
праворуч були сили добровольчої армії, ліворуч — кубан
ські кінні полки. Батько сидів, наче павук, у своїм діяволь- 
ськім осідку, сердито відгризався на армійську команду, 
стягав до себе селян з близьких та далеких околиць, роз
силав всюди своїх агентів, далеко розкинув свою мережу.

У Таврії, на місці Кримського Ханства, квітла респуб
ліка матросів та червоноґвардійців. Воєнний моряк засту
пив місце великого визіра і залізною рукою запроваджу^· 
вав революційний лад у своїй безпокійній орді, тримав 
у залізних рукавицях цих бзшібузуків,
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Все, що положене на північ від Кривого Рогу, підгор
нув під себе батько Григориїв, „отаман Херсонщини і Пра
вобережжя”. В Олександрії стояли його ешелони — штаб, 
гарматний парк, постачання. Час від часу батько Григориїв 
відчиняв постачанські вагони і гукав клич по околишніх 
селах. І на цей клич селянство збиралося великою тічбою. 
На великий схід до ешелону батька Григориїва на ст. Олек- 
сандровськ приливало селянське море. А батько ставав у две
рях вагону й охлапками кидав у галасливу юрбу хустки, 
прюнелеві черевики, — шматки перкалю та инше манаття, 
від якого ломилися вагони отамана: Григориїв зміцнював 
свою популярність.

Махно й Григориїв — чорний намул, скажена піна се
лянської анархії, бунт і темрява. їхні сили? Н ині— декілька 
сот; завтра десятки тисяч. Хто їх полічить? Селянин ви
копував з під плоту рушницю, випрягав коня від борони, 
сідав верхи без сідла і подавався до батька-отамана. 
Селяне збиралися хмарою, без поклику і наказу,' мовчазні, 
несамовиті, готові на все. Отаман вів їх проти поміщиків, 
проти податків, проти всякої влади, проти тиранії міст та 
містечок. Тому його слово було святе, його примхи — за
кон, воля отамана самовладно панувала в людських душах.

Ця шатія, що поводилася трохи за-галасливо на про
сторі між Донбасом та Дніпровським лиманом, і творила 
властиво те, що звалося армійською Групою Харківського 
напрямку, а згодом Другою Українською армією.

Армія — що блукала по лісах та рівнинах, безбатчен- 
ківська, несчисленна, як пісок у морі, і як пісок прослизу- 
вала крізь пальці обрахунку. Фронт — Чорноморським узбе
режжям проти Союзної фльоти, в Керченській пастці проти 
недобитків кримських, по берегах Кальміуса проти горлорі
зів Шкури, на Донецьких хребтах проти Денікінських мо
лодців, по всіх містечках, хуторах, балках та гаях України 
проти гидри контр революції.

Штаб армії — в Катеринославі — встановлював штати, 
з якими ніхто не погоджувався, налагоджував звязок, 
якого ніхто не підтримував, розсилав накази, що нікуди не 
доходили, формував поповнення, постачав бойовий ришту- 
нок, мирив посварених сусідів.

Командарм Сачко стратив голос, заріс, зіпсував 90% 
своєї крови, силкуючися запровадити сякий такий лад у до
сить заплутане становище у частинах дорученої йому армії.

Мені — путилівському червоноґвардійцеві і Худякову- 
донецькому партизанові запропоновано утворити революцій
ну Воєнну раду славної Другої Української Армії з Коман
дармом Сачком на чолі. Худяков злісно кривив уста: Чле
ном реввоєнради! Встромити носа в паперову гущавину 
і протирати штани при столі до писання 1 Це йому — бойо
вому командантові, партизанові, фронтовій штучці 1 ? Вельми
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вдячні, трактуйтеся самі, а нам щось не до вподоби. Ні, йо
му така пісна мамалига не смакувала. Жадав гострих иозі- 
ційних прянощів, сосів з гарматного гуркоту, зойків ранених 
і порохового диму.

З цієї причини Худяков виїхав до Одеси — формувати 
якусь цілком ефемерну Третю Українську Армію.

А я не гнівався, давав свою згоду, — був не такий во
йовничий та славохтивий, як донецький партизан. Реввоєн- 
рада? Прошу! радий старатися, товаришу Наркоме! Можете 
впихатй мене, куди вам заманеться.

II.

Народній комісар військових справ запропонував мені 
розшукати Головного Команданта України й представитися 
йому. Призначення треба було погодити з полежим коман
дуванням. Еге-ж,.. розшукати Головкома — це майже те са
ме, що знайти голку в стозі сіна. Штаб фронту мав досить 
непевну уяву про місце перебування свойого Головкома під 
цю хвилю. Десь між Москвою і Чорним морем. Досвідчені 
люде радили подивитися в Київі, запитатися в Катериносла
ві і на кожний випадок завітати до . Одеси.

— Ну, товаришу їдемо до Київа, — сказав я Кузьмі.
— Щоб на ранок усе було готово: фураж, харчі, докумен
ти. Чеплятись до першого, що рушить. Одна нога тут, дру
га там, — повертайсь!

Кузьма виконав і в ранці вже бовтались у хвості яко
гось ідіотично довгого поїзду. Попереду теплушка з Кузьмою, 
двома кіньми, лантухами вівса, оберемками сіна, козачими 
сідлами і тому подібним інвентарем. Позаду службовий з Бра- 
жньовим, проектованим членом реввоєнради 2 Української, 
мапами, телефонами та иншим мотлохом. Мчали з швидкі
стю пяти верстов на годину, зупиняючися біля кожного те
леграфного стовпа. Відбивали кінні і піші напади оскажені
лих пасажирів, що намагалися втиснутися у вікна, двері та 
всі щілини наших вагонів.

У такій одноманітній обстанові проповзли повз Полтаву 
та Лубні. Вночі на ст. Гребінка нас таки докінчили. Пер
шим вістуном лиха був, як завжди, Кузя Чакан, що прийшов 
і флегматично доповів, що „далі ходу нема — бандити". Які 
ще там бандити? Звідки їм узятися? Я взув чоботи і подав
ся до начальника станції.

Становище було таке: несподівано на залізниці появи
лися гайдамаки й захопили станцію Яготин. Особовий поїзд 
з Харкова опииився в бандитських пазурях і був розграбо
ваний, над полоненими готувалися вчинити звірячу розправу. 
Між ними опинилося кілька відповідальних робітників вищої 
військової інспекції. Саме в цей час дуже щасливо надійшов 
до Яготина червоноармійський ешелон, який вмить зрозумів, 
у чім річ, висадив людей та скоростріли і напав на банди
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тів на Яготинськім мості. В результаті — відповідальних ро
бітників звільнено, хоч і поденервованих, проте з цілісіньки
ми шкірами, а банда тримається коло залізниці, рух на лі
нії припинено.

Замислився над цими новинами, пошкрябав лисину і по
становив залишитися в рямках обережности, себто поверну
ти голоблі назад* Инші пасажири одностайно й гаряче до 
мене приєдналися: ґрунт, такий близький до Яготина, пік 
пяти.

Поїзд посувався назад, на Харків, і до того без порів- 
нання швидче, ніж уперед. Акумулятор у моїм вагоні зіпсув- 
ся, я сидів у темряві і тужливо розумів, що Головком від
ходить від мене в туманну далечінь. Як дістануся до Київа? 
Кружиною — з Харкова через Кремінчуг, Козятин? Шлях 
плутаний і далекий, маршрута кручена й кружна, як стеж* 
ка меншовика. Проклята гайдамаччина, щоб ви повиздихали! 
Вилаяв усіх бандитів на світі на усіляких жаргонах і по
клався спати. Та ба...

Незабаром Кузьма збудив і спокійно повідомив, що вже 
приїхали, далі нёма куди. Стояли на ст. Лубні. Ромодан не 
прийняв нашого поїзда. Командант Ромадану телефонічно по
відомив, що звязку з Миргородом нема й пропустити нас не 
може. Проте по довшій дискусії при допомозі фонопора ко
мендант згодився прийняти наш поїзд на ст. Ромодан.

На ст. Ромодан зустріли ріжноманітне товариство, ту- 
зин більших і менших поїздів, цілу отару більше чи менше 
підозрілого народу. На щастя тут опинилося й кілька осіб 
столичних комунарів, два тузини матросів, сотні дві безділь- 
них червоноармійців. У сальонці, що застрягла тут від раня, 
прокисло якесь київське начальство, до нього й збіралися 
на раду ми відповідальні верхи. А безвідповідальна шпана тов
клася навкола вагону, лаялася між собою хором, висловлю
валася зневажливо в наш бік і терпляче чекала на нашу по
станову.

А ця постанова б ула : пробиватися на Харків. Не під
лягало сумніву, що Миргород пожартував з нами так само, 
як і Яготин. Якась зелена, біла чи чорна нечисть завелась 
раптом у цих гоголівських палестинах. Старосвітські помі
щики повилазили з своїх трун, петлюрівські універсали роз
ворушили цю мертвеччину. Ст. Миргород хтось захопив. 
Там відбувалася стрілянина й гармидер, казали залізничники. 
Телефон був нечинний, телеграф теж.

Таким чинам ми опинилися наче в пастці: позаду—гай
дамаки, попереду щось подібне, а посередині — ваш покір
ний слуга і з ним цілий транспорт усіляких волоцюг. Наша 
воєнрада постановила негайно драпнути на схід, у харків
ському напрямку. Вмить заведено стан облоги у підвладній 
нам зоні. Всі, як здібні, так і нездібні носити зброю, пок
ликані під рушницю.
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Мене знайшли найбільш кваліфікованим з посеред наяв
них стратегів: доручили мені загальну команду всіма сухо- 
путніми та иншими силами.

Я прийняв команду. Ми опанували ситуацію, до нас 
повернувся заниклий було оптимізм. Закипіла праця, заво
рушилися паротяги, повстала якась примара організації 
Насамперед спробував усе-ж намацати Миргород. По довгій 
мовчанці раптом озвався. Відповідав (по українськи) комен
дант ст. Миргород.

— Як ваше прізвище?
— А вам яке діло?...
— Хто вас призначив?
— Вільна громадянська влада.
— Чиє військо на ст. Миргород?
— Миргородський курінь першої Української дивізії
— Ах, собаче мясої Миргородський курінь! Ще вчора, 

коли ми минали Миргород, там був’лише Миргородський 
вартовий курінь. Маскарада затуманила цю справу. Ясно: 
у них там лише один мізерний вартовий курінь. Ці парубій
ки змінили вивіску й фронт тільки й всього; ну, не довго 
процарює ваша дурацька „влада“. ’

їдемо — з ляскотом, з гуркотом, з залізним іржанням, 
у нічну темряву, в незнане. Паротяг реве й диким бугаєм 
пре зі схилу на схил. Не моргаючі шалені очі викотилися 
з орбіт рефлекторів на сотню сяжнів уперед. Піч кидає 
в хмари купи іскор та полумя. Осяяний дим рудою гривою 
плеще в чорнім небі.

Всі — хто є в поїзді чекають, зібравшись, врісши 
у чорні квадрати дверей, — чигають! Пальці — в приклади 
рушниць; очі — у чорну темряву, слух — у неясну колот
нечу і шамотіння степу. Місток паротягу тремтить, аж 
ворушиться під ногами. Полумя печі обливає нас палючим 
диханням і багрово осяює обли^я машиністів.· На тендері 
чорною сильветою розчепірився триногий кольт наче чор
ний павук. Назустріч випливло міське полумя, вогні Мирго
рода застрибали ліворуч від тору.

Ніш плян зійшов на нівень. І семафори не зупинились, 
не висіли і не розгорнулись у бойову лаву. Миргородський 
курінь сплутав цілу нашу стратегію. Бандити завели наші 
сподіванки: гайка бандитська не витримала, ця шваль, по
чувши про наше наближення, розсипалася наче горох з про
дертого лантуха. Наш поїзд, повною ходою прогуркотів 
мостом і врочисто ввалився в середину стаційних шляхів, 
стріляючи з скорострілів по дахах вагонів. Протягом двох 
секунд станція опинилась в няших руках. А в місті вже 
господарювали свої люде, місцеві большевики. Так кінчило
ся фантастичне істнування миргородського куріня.

Вранці стало відомо, що й на захід розчищено шлях.
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Гайдамаків відшили так, що аж курилось. І ми відразу по
вернули на київський напрямок.

III.

Київ — місто Хамелеон. Хрещатик — переметна тор
ба, продажний проспект, вулиця ренегатка. Вчора присягала 
Раді, бруднила вивіски українською мовою,* строїла прода- 
вниць у спідницю, плахту й намисто. Сьогодні —■ кокетує 
з червоноармійською зіркою, по хідниках і крамницях боль- 
шевицька термінольоґія, маскарада під пролетарів: „трудові 
артілі”, „робітнича кооперація”. Завтра — привітання й у- 
смішка гетьманським посіпакам, знову українська мовь(з ори
гіналом згідно — мовь, пр. перекл.): „жіночі капелюхи", 
„каварня та їдальня”, „чоловіки” з оселедцями, щаблюками 
і шулерськими пиками, крохмальні переди дурисвітів, бри- 
ліянти повій, сяючі попівські обличча.

І під кожною машкарою Хрещатик — у шаленім спе- 
куляційнім захваті. Тремтить у гандлярській пропасниці, зу 
хвало витинає розкіш вітрин, купує, продає, загребає ска
жені відсотки. Не встигли відгреміти набої над Київом,а на 
Хрещатику вже навстіж відчинені дзеркальні вікна й широкі 
входи, полиці й шафи крамниць гнуться від безлічи краму, 
коливається ліс покупців, шелестять пуди паперових грошей.

Сукно блестить тяжкими згортками. Блискучим рантом 
рябіють чоботи. Батист найгонший, як повітря. Бриліянтові 
сонця у вітринах. Румяні солодощі за дзеркальним щитом. 
На полицях нечисленна сила товарів. Будинки буржуйські
— повна чаша.

А мимо — сермяжні переможці, комуна бруднопика, 
„большевицький набрід" у тяжких чоботищах та шинельках, 
укритих болотом. Гупають по асфальті, шморгають байдуже 
носом, байдуже поглядають на гори богацтв, позіхають на 
брилянти та ніжну шкіру буржуазних шлюх —  і хоч би щоі 
Неначе все це їх ані трошечки не обходить, неначе все це 
не належить по праву воєнної здобичи.

Закордон рюмсає та репетує про звірства й нелюд- 
скість Червоної армії. Що значать ті кілька десятків викри
тих білоґвардейців та контр-революціонерів, яких манаття по- 
порозтрушували в Київі в захваті перших днів? Чого це 
варте — коли все місто авансом — контр-революція, коли 
все населення, від першого до останнього, — знані біло
гвардійці, визискувачі, кати, клясові вороги, над якими не 
можна змилуватися!

IV.

Я трохи прогавив; Головком відїхав на південь, по- 
праіцати інтервентів ласкавим словом, а пролетарів Одеси 
поздоровити з радісною хвилиною воскресіння. Одеса — під 
владою ревкому 1 Над Житомиром совітський прапор! Псков,
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Вільно, Рига, в нашім посіданні І Від Балтику до Чорново 
моря, обличчям до хтивої Европи, залізним тином став чер
воний фронт.

На Західнім театрі цього фронту поставили гарнесеньку 
імпровізацію, розгромили неприятеля гарматами пропаганди, 
розстріляли тяжкими набоями нашої благословенної дема
гогії, червоні молодці йшли в наступ на бошів так — з про
стягнутою рукою й перекинувши рушницю за погонний ре
мінь. Дивовижна операція, без крови, на сухо, на квакер
ський взір І Тут ідіотка - Европа дістала маленький ви
клад пролетарської стратегії: навіч була безперечна пере
мога нашої „холодної” зброї.

Південно-Західний театр — арена Київської Групи 
військ — досить таки гамірливий кон, на якому відограв- 
ся зовсім не безкровний малоросійський водевіль. Гетьмани, 
політикуючі белетристи, Мазепи, Юди витанцьовували на 
цім коні чортівський гопак. Під інтервенційні скрипки дуже 
весело танцювалося цим парубійкам — доки німецька музи
ка одного прегарного дня раптом не вщухла. З над Рейну 
та Одри запахло смаженою щетиною й бюргери кинулися 
в ростіч, рятувати свої тельбухи.

Таким чином танцюристи зосталися без акомпаніяменту 
і цілком осамітнені перед глядачами безштаньками. Проте 
хлопи теж виявили себе добрими музиками. Бідняцька бан
дура втнула на цілий Дніпро червноного гопака. Надзви
чайна кадріль: — 80000 червоних партизанів, отари петлюрів
ських гайдамаків, зірвані мости -  до хмар, спалені містеч
ка — до небес, виття партизанських пельок — до самого 
сонцяі

Від Судожська, Орші, Льґова, з кордонів Курщини 
хмари партизанів посунули на Київ, далі на захід та південь, 
дзигою — за Дніпро, левами — на Житомир, смерчем — 
по Поділлю та Волині — до чорноморських лиманів. Петлю
рівський балет — всі оці січовики, гайдимаки, галичане — 
розлетівся в порох, легкими феями пурхнуз за кордон.

Переклав з російського М .  М- Н.

Наталя Лівицька.

На с а м о т і .
Ти знов один і вічний наді у  ю ю  
Схиляєшся в задумі мовчазній,
Такий ясний, з усмішкою сумною 
Під вахлярем коханих, чорних вій.

І я сама роблюся знов ясною 
І доброю, і ніжною роблюсь.
Так радісно мені* одній з Тобою! 
Я знов закохана і знов молюсь.
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Ген. М. Омелянович-Навленко.

Спомини.*)
II.

Епізоди; революційні й анархічні вибрики перешкоджують 
моїй пляновій праці. Провідна лінія — заховати своє місто, 
утримати спокій. Видніші діячі Катеринославщини, їх пра

ця.

Ця внутрішня організаційна праця наша весь час пору- 
шалася окремими епізодами, що як вихор проносилися по 
Губернії — вимагаючи від нас наших наглих репостів. Всіля
кого безладдя й бешкетів взагалі було досить, але особли
во сильно в моїй памяти врізалося отеє: всюди на осінь 17 
року вже були напади на винокурні та горілчані склади. Це 
питання турбувало мене особливо, бо в самому Катериносла
ві був величезий склад спірту, самих наповнених півпляшок 
було коло 15 тисяч. В особі начальника складу я зустрінув 
надзвичайно совісну й гарну людину, правда, трохи м алоак
тивну і ми, зваживши всі обставини, прийшли до висновку, 
що було-б краще держати спірт у великих баках, які сполу
чити в свою чергу більшими рурами з місцевою каналізацією. 
Рури повинні були бути такі завбільшки, щоб при наглій по
требі за яку годину можна булоб випорожнити всі баки. Для 
переведення всієї цеї підготовчої праці треба було бодай 
що найменше два тижні, час на ті обставини за великий, 
бо ця нова епідемія ширилася по Губернії дуже швидко 
й ось-ось мала захопити й Катеринослав. Рішаємо обтяг
нути склад дротами, розповсюдниці по місті чутки, що дрота
ми при потребі електризуємо; виставили з гайдамаків сторо
жу з кулеметами й цими охоронними засобами розпочали 
виконувати нашу програму, а поспішати було треба.

В Єлисаветі також був склад менший, донесення звідти 
казали, що там було сильне бажання в елементів непоряд
ку їх опанувати: Команда залоги не могла Гарантувати нам 
удержати склад від рабунку. Доводилося підсилити їх відді
лом із Катеринослава і на знак повної солідарности в цьо
му питанню всіх політичних напрямків, Катеринослав висилає 
туди відділ у такому складі: чету з баталіону ґеорґієвських 
кавалерів, сотню, українського куріня, чету, що особливо 
підпирала Совіти, два автопанцирники, плюс команду в 16 
чоловік анархістів-індивідуалістів. Треба зазначити, що цей 
інтерполітичний відділ прекрасно виконав своє завдання, осо
бливо добре виконували службу панове-анархісти, в критич

*) Див. ЛНВ, кн. X. с. р.
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ний момент вони своїми бомбами (важко собі уявити анар
хіста без бомби) просто врятували ситуацію.

З часом наша Катеринославська голота все-ж таки про
нюхала ту працю, яка тишком йшла в нашому горілчано
му складі й шукала тільки якоїсь причепки, аби підняти де
бош, щоб потім пізніше ширші маси кинути й на склад. Вій
ська вони не боялися, а навіть були з ними в контакті. Та
ка причина скоро знайшлася. Влада схопила відомого на Ка- 
теринославщині розбійника, що вирізав цілу родину з 7-ми 
душ, і увязнила його в головному корпусі Катеринославської 
вязниці. Натовп кинувся до вязниці, бажаючи злінчувати 
розбійника на прізвище „Білошапка".

Найбільше надійну частину нашу — ескадрон кінноти, 
відрядив я о 10. год. ранку, для захисту* вязниці. О 11-ій го
дині діло загострилося і я змушений був виїхати на місце 
подій сам особисто. Картина було просто грізна : 5-6 тисяч
ний, розлючений спротивом військ: натовп буквально обложив 
весь довгий фасад вязниці. Збентежена адміністрація очі
кувала, що ось-ось натовп опанує положення, а тоді разом 
із „Білошапкою” дістанеться й їй.

Я наказую кінноті демонструвати кінну атаку 'з  тим, 
щоб очистити навколо вязниці певний, необхідний простір. 
Сурмач трубить атаку, шаблюки блищать у повітрі, коні ру
хаються, натовп свистить, лається, погрожує, але відступає.— 
Ми трохи очистили терен, всім легше. ГКгаю начальника вяз
ниці, чи нема другого виходу, щоб вивезти цю саму „біло- 
шапку” в инше місто Губернії, показується — ні. Розпочи
нається цілоденна гра на нервах. Кілька разів кіннота пере
ходила до наступу... Цікаво було спостерігати натовп — і досі 
ще ввижається мені фігура одного підстаршини, він був з всі
ма регаліями: чого тільки він не начіпляв на себе — Юрія 
всіх чотирьох ступенів, медалі й за вірність й службу й хо
робрість... Я переконався, що тут мала місце найпідліша ма
скарада з метою.— виглядом „старого відбірного служаки” кра
ще впливати на маси. Був це якийсь звір у образі людини — 
його рот, як якийсь кулемет, викидав із себе найдобірнішу 
московську лайку. Саме біля нього громадилася головна ма
са голоти. „Огнищ” було ще кілька, лише в центрі їх були 
ріжні ф ігури: довговолосий, невмитий студент, істеричка сту
дентка... Назагал утворився якийсь кошмар. Очевидячки дов
го стримувана злочинна активність просто вибухла. Вояки 
трималися добре: на вульканічні виступи маси вони відпові
дали більше сміхом, іноді робила своє діло й влучна репліка. 
Одначе втома почала давати себе знати й в 5-й год. вечера 
командір ескадрону доніс мені, що кіннотчики втомилися, 
що коні цілий день не їли, що поміж вояками іде розмова, що 
може й не варто-б себе із-за „Білошапки“ мучити, бо „Біло- 
шапка” є справді душогуб і покарати його слід, та упять 
же такий  коні,., Я вже з досвіду знав, що означають подібні
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розмови, початок деморалізації, — тимчасом, як на мою 
думку треба було лише витримати, бо видко було, що на
товп також перетомився... Колективний, навіть і випадковий 
організм має своє самолюбство — я рішив допомогти йому 
вийти з такого становища й з цією метою надіслав до нього 
двох своїх молодих старшин, з наказом улаштувати мітінґ, 
на котрому ухвалити резолюцію про контрреволюційну діяль
ність начальника залоги, прокричати „славу совітам”, а по
тім спрямувати натовп до Штабу Совіта, для персонального 
доручення постанови членам совіта. Маневр удався як не 
можна краще... за пів години я вже чув прокляття на мою 
адресу, трохи пізніше славу й ура на честь „Совітів”, а далі
— під спів „Інтернаціоналу” натовп рушив в напрямку міста.

Це був найвищий час і для моїх нервів... В канцелярії 
вязниці я просидів доброї пів години, поки опанував себе. 
За годину „Білошапки” вже не було в Катеринославі.

Ледви ліквідували ми цю подію, як насунулися инші 
неспокої. Так пригадую собі заворушення на ґрунті змаган
ня здобути зброю в гарматних касарнях. Справа стояла так: 
з запасного дивізіону подзвонили до мене в вечері й про- 
силл обовязково завитати до касарень, бо вояки вимагають 
від команди зброї. Я відмовився, сказавши, що тепер не маю 
часу, а над'їду завтра по полудні. Я потрібував часу на орі- 
єнтовання й на „вкроплення" в масі гарматчиків своїх людей. 
Кажу „своїх людей” не тому, що їх спеціяльно організував. 
Цього не було ні тоді, й ніколи опісля, це приходило само 
собою — через якийсь нематеріяльний телефон улаштовував
ся контакт моральний і фізичний однаково думаючих вояків. 
Також ніколи біля себе я не організував ні від ворогів, ні 
від „своїх" людей жадної охорони, аяе я її почував — вона 
завжди приходили сама, як із землі. Так було в нашому вій
ськово-українському русі завжди в відношенню до кожного 
начальника-вожда, чи він був старший начальник, чи моло
дий сотник. Бувало так, що я біля своєї кватири (у Епіфа- 
нова, Новодворянська й Проспект) часто находив варту,або 
згхожу в помешкання, а в мене сплять кілька вояків. Пи
таю джуру, що це за „гості“ — він винувато усміхається 
загадково каже: „Так буде краще“, а це визначало, що ве- 
штаючись по місті поміж наших ворогів, козаки довідалися 
„щось недоброго“ й от за дозволом сотника вартують.

Я дуже жалкую, що в моїй памяти не заховалися прі
звища численної нашої молоді старшини, яка власне тоді ви
конувала надзвичайно цікаву ролю.

Вернуся одначе до опису епізоду в артилерійських 
касарнях. Коли я прибув до них, то вже збори були в пов
ному бігу. При моій появі затихло, визначився коридор, яким 
я пройшов аж до самої з ’імпровізованої з касарнянних ме
блів — трибуни. На моє поздоровлення — відповідь, прези
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дія відводить мені почесне місце, почувається певний респект 
перед командіром, що був у боях. Це було, між иншим, ха- 
рактеристичне на ті часи. Я це почуваю, відповідно до цьо
го коріґую свою поведінку. Треба ще зазначити, що як на 
фронті, так і в запіллю в кінноті й гарматах ніколи не гу. 
бився що до старшини певний службовий такт. Певно тут 
відбивався кращий добір старшини і вищий рівень самих мас, 
та до того-ж частини ці краще й заховалися (вихова й. на
вчання), як піхотні, бо порівнюючи з піхотою мали менші 
втрати в основному свойому персональному складі. А це да
вало змогу краще зберегти й фізіономію частин, їх традиції, 
гонір...

У комітетах цих родів військ завжди були старшини, 
які дуже часто влучно маневрували в тому хаосі понять 
боротьби, чуток і т. д., які мали місце в 1917. році. Також 
не рідко було знайти тут і підстаршину на свойому місці, 
тоді, як у піхоті саме підстаршини з рабів, рятуючи свої шку
ри, робилися хамами, демагогами останньої марки. Я собі 
ясно представив ріжницю між авдиторією, скажемо, 228. й 264. 
полків й гарматчиків запасних дивізій і почував себе не по
гано.

Питання стояло т а к : чому гайдамакам, (а вони прова
дили своє формування в касарнях гарматчиків) видають зброю, 
а гарматчикам н і? 1

Переслухавши кількох бесідників, я взяв слово, тиша 
аж чути кожний рух, як зачиняються й відчиняються двері 
касарні. Я боронив позицію начальників — гайдамаки, мов
ляв, частина молода, потрібує вправ, а гарматчики находять
ся в зовсім инших умовах і це кожний толковий, боєвий 
і чесний гарматчик зрозуміє сам. Вислухали; жадної критики. 
Я питаю : Може кому неясні мої вияснення — мовчанка. 
Тоді бажаю їм вірно служити батьківщині й відїзджаю. Д е
магоги силкуються відновити загублений активізм, але по
милки не винагородять — питання переходить у стадію за
тяжну, а через те й менше гостру.

Був і такий випадок: у частинах відчувався брак тю
тюну, ось хтось і кинув солдатській масі, що це жиди хо
вають тютюн: його багато, але вони хочуть на цьому мати 
гешефт. „Совіт“ візьми та й благослови — зробити патруль
ний обхід усіх крамниць.

Комісар Лоський аж за голову схопився, бо й було з чо
го, це було на тодішні обставини рівновартним благослов- 
ленню на погром. На урядовій нараді, в якій узяв участь 
і наш прокурор, надзвичайно пряма й високоморальна фігу
ра, ми рішили знову піднести це питання на спільному засі
данню урядових і громадських та політичних інституцій, але 
й тут компромісової лінії не знайдено. На це треба було ще 
загального засідання в театрі. Тут діло виграно, знов завдя
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ки Українцям, які берегли місто. Численними пропозиціями 
підчас зборів так діло ускладнили, що в ініціяторів „погро
му“ не стало пороху на узасаднення своїх домагань. Правда, 
без маскаради не обійшлося — так, я бачив одного лікаря 
Українця в селянському жупані; одного старшину в шинелі 
без відзнак і т. д. Що-ж, коли цими простими засобами здо
бувалися позитивні рішення, то приходиться їх виправдати.

Так латаючи одну справу, ми приходили до нової біди... 
Не легко було* але все-ж можливосте для праці були. А до 
праці штовхала нас усіх якась жагуча жадоба здобутися на 
нові позиції в національній справі. Політичні провідники зав
жди тримали мене в курсі політичних подій; частенько я бу
вав на їх засіданнях. Признаюся, що ще не завжди схоплю
вав складну політичну обстановку й тому уважав за краще 
при голосуванню утримуватися. Цікаво було на цих сходинах. 
Тут можна було почути палку промову проф. Біднова, спо- 
кійно-розважливу аргументацію вчителя математики Вирово
го, перепалку с. д. Феденка — з „огненим“ С. Романченком 
який говорив голосно й може тому мав прізвище Гармідер, 
але кінчав він завжди ясно зредагованою пропозицією. Бу
вав на зборах і інж. Труба — комісар освіти, — виступав 
не часто, але коли входив у дискусію, то завдяки своїм пе
реконанням та вдумливій аргументації, позицій легко не зда
вав — його шанували, слухали з увагою. Були й с. ф., але 
сидіди здебільша тихо наче соромилися. Вони були властиво 
Р. Д., „с“ причепили собі пізніше, бо цього вимагала рево
люційна мода. Вперше тоді я познайомився на цих зборах 
і з п. І. Мазепою. Видно, що він не був ще призвичаєний до 
виступів, говорив річево, але, так-би мовити, сам конфузив
ся своїх слів. Як тяжка артилерія виступав завжди лікар 
Павловський. Ходили там і наші старшини, але вони лише слуха
ли й тулилися до студентів, з яких висувався своїм активіз- 
мом ст. Б. Властиво ці сходини й давали напрям усій нашій 
діяльносте, гуртувалися біля них багато й инших патріотів.

Там помалу творилася нова ґуберніяльна централя, яка 
у своїй діяльносте числилася лише з центром у Київі.

„3-й універсал“ і звязанізним події на Катеринославщині, 
організаційна робота в війську дає свої наслідки, паралітичний 
стан влади Тимчасового Правительства викликає більше за
гострення між претендентами на владу: „Совітом“ і Укр. Ґуб. 
Радою; по „3-му універсалові* визначається більша автори
тетність влади Ґуберніяльної. На виборах до Російських Уста
новчих Зборів перемога є список ч. 5 (Укр.).

За пильною організаційною працею та реагуванням на 
численні випадки анархічного характеру, час біг хутко. 
„III. універсал“ надійшов на нас, як сніг на голову. Памятаю, як 
за два дні до проголошення універсалу, зайшла до мене на 
Єпіфанівську Група наших громадян, які повідомили мене, 
що Центральна Рада готує на 9/ХІ. свій 3-й універсал й при
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цьому запитали, чи не міг би я влаштувати з цього важли
вого випадку параду. Я відповів, що після моїх інформацій 
залога цілком підготовлена піти під жовто-блакитним пра
пором. Умовилися — в день 9/ХІ на 10. годину відбути збір
ку військ, службу Божу, параду військам, а потім демонстра
ційну дефіляду по місті. Не гаючи часу, я в тойже день 
оголосив військам наказ. Треба було чути, що піднялося 
в „Совіті“, але наша секція почувала вже під собою Грунт. 
Пропозиція винесення мені недовіря (Совітом) не пройшла. 
Роздратовані опозиціонери висловилися: „Все одно ніхто не 
піде“, „війська нам вірні“. День 8/ХІ. пройшов нервово, мі
сто якось притихло, всім було ясно, що сторони вступають 
в першу „сутичку“, міряли шанси; в українському таборі був 
рух, була певність —- національний момент домінував, спою
вав усіх в одну родину.

Я хотів зробити все за козацькими звичаями, хотів ви
користати день 9/ХІ. аби зміцнити в очах військ авторитет 
Центральної Української влади й місцевої—Катеринославської.

Вікарий єпископ — довго не погоджувався особисто 
освятити наше свято, але я йому сказав, що всю відпові
дальність я беру на себе. Це його задовольнило і ми пола
годили. Що до причту, то в мене залишалося вражіння до
бре, особливо протодіякон виявляв свою прихильність до 
нашої демонстрації.

Рано 9/ІХ я вартував біля свойого вікна, що виходило 
на проспект, бо майже більша частина Гарнізону, особливо 
більше вартісні на ті часи — артилерія й кіннота — мали 
саме проходити біля моїх вікон. Але те, що я побачив, пе
ребільшило всі мої очікування: за.лога в повному ладі ма- 
шерувала на парад, оздобившися національними прапорами, 
а гайдамацький курінь так навіть здобувся й на козацькі строї.

О десятій годині я був зі своїм штабом і конвоєм на 
місці паради. Досить велика Соборна площа була заставле
на військом, громадськими та урядовими організаціями. 
Особливо сильно були представлені залізничники, поштови
ки та відділи Вільних Козаків. На правому крилі, під вели
ким, національних барв, ґуберніяльним прапором, стояла гу- 
берніяльна Рада на чолі з тов. головою проф. Відновим. 
Після приняття рапорту від командуючого паради підпол
ковника N я обїхав війська й дивом здивувався, бо в ла
вах побачив чимало вояків — старшин, що по національ
носте були Москалі, або инші, хоча й п о  походженню з Украї
ни. Це мені сподобалося, бо між ними були прекрасні стар
шини. Я й досі памятаю начальника учебної команди піших 
частин, він здається був з Орла. Настрій святочний. Зовніш
ній вигляд військ не мав нічого спільного з тим .хамством, 
яке мені доводилося спостерігати в касарнях Катериносла
ва. Ще раз приходилося переконатись, що старі „ідеали“ 
нічого й нікого вже оживити не могли. Обставини вимагали
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нових кличів, приступленими до урядової чинности нових 
людей.

Оглянувши війська, я удався до Собору, щоб особисто- 
запросити владику в середину військового каре й тим перед 
усім військом продемонструвати почесну ролю церкви в на
шій Українській Державі.

Не буду зупинятися ні на подробицях опису Служби 
Божої, що правилася по українськи — при чому співав ко- 
льосальний хор Петрівського; ні взагалі дуже імпозантної 
паради, в якій взяла участь також велика маса народу й 
численні організації инших народів, бо це відібралоб у мене 
багато часу, а зупинюся більше на моментах, що мали й по
літичне значіння, хоч напр, момент, як ущановання памяти 
Шевченка був такий гарний, що про нього не згадати бу- 
лоб гріхом: Я бачив, як усе поле схилило свої голови при 
співах кількасот голосів Заповіту; бачив, як військо й на
товп опустилися на коліна, коли велетенський прапор, на 
якому був образ Шевченка, поволі й поважно рушив вздовж 
фронту військ. Ледви хто тоді міг утриматися від того, щоб 
не пролити сліз, а дехто і зовсім не міг справитися зі своїми 
нервами.

Жменькою слів я поздоровив війська з історичною по
дією, а потім особисто повів їх на почесний марш перед 
Губерніяльною Радою.

За церемоніялом пішли привіти й зясовання цього мо
менту військам та народнім масам політичним проводом, 
а потім, остання точка наміченої' програми — дефіляда по 
місту з таким розрахунком, щоб перейти походом повз Го- 
родську Думу, деякі урядові установи, особливо повз „Со- 
вітдом“. Тут був найцікавійший момент, який відбився на 
всіх дальших подіях і тому на ньому зупиняюся.

Спокійно й велично наближалася українська патріотична 
маніфестація, на чолі якої був Штаб військовий і Губерніяль- 
на Рада до „Совітдому“ : заздалегідь було видко на його балко
ні невеличку Групу в цивільних строях — це були заступники 
Совіта, які під впливом розгорнувшихся подій, рішили при- 
витати маніфестацію. Совітдім був оздоблений червоними 
прапорами, тимчасом як навпаки, у всій дефіляді червоного 
не маяло жадного, були самі жовто-блакитні. Біля третьої 
години цей жовто-блакитний прапор насунувся аж на самі- 
сеиькій будинок Совітського Штабу. Українці вимагали, аби 
й на Совітській Командній рубці був також піднятий жовто 
блакитний: промовці, що заступали червоний прапор, почали 
доводити Українцям, що червоний прапор є загально-рево
люційний і тим самим заступає всі инші. Але цих доводів 
не хотіли принята маніфестанти й, не слухаючи промов чер- 
возих ораторів, маніфестанська кольона рушила далі. Таким 
чином конфлікт, що так довго назрівав у совітському бу
динку, був винесений на вулицю, при чому, очевидно пере-

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


могла схилялася на бік Українців. Помалу протягом одного 
дня всі установи вивішують жовто· блакитний прапор. Кате- 
ринославщина тим самим увійшла в нову стадію свого жит
тя. її Ґуберніяльна Рада починає набувати ролю урядового 
ґуберніяльного чинника — хоч поки що й не офіційно. Комі
сар тимчасового уряду й „Совіти“ засідають, пишуть, поста
новляють, оголошують, але без апробації Ґуберніяльної Ра
ди вже нічого не проводиться в життя. О пятій годині по 
полудні тогож дня як була парада, я сполучився телегра
фічно з. Київом; коло апарату був Секретар військових справ 
С. Петлюра. Я приніс йому поздоровлення від імени військ 
і поінформував про стан річей у Катеринославі — в Київі 
цьому були раді.

„Совіти” не могли примиритися з новим станом річей; 
щоб зменшити вражіння від української маніфестації, вони 
улаштовують за кілька днів свою параду військам, свою де- 
філяду, привозять з Миколаєва навіть матросів. З трибуни 
неслися в бік українських шовіністів (?) перестерігаючі вигуки, 
вигукується популярний на той час вираз. — „Це-ж ніж у 
спину революції". Все-ж таки остаточне вражіння не на їх ко
ристь. „Совітові" нічого не лишається, як відступити й по
чати нову тактику з новими лідерами — Аверін, Квірінґ 
та инші діячі лівого табору виступають частіше, як ко
муністи — Українці.

До цього часу я не згадував ні про околиці Катерино
слава, ні про инші міста та місточка цієї велитенської гу
бернії що одна рівняється деяким державам на заході. В са
мому Катеринославі стояли два запасні полки 288 й 264, Зап. 
арм. дивізіон, Кавалерійський зап. ескадрон і ще деякі до- 
помогові частини, два другі полки стояли в Миколаєві й Хер
соні, причому Миколаївським запаси, полком, що був резер- 
вовою частиною для 15. піх. див., командував підполковник 
Попондопуло, якого я ще знав з моєї тимчасової команді- 
ровки з Гвардії до військ, що оперували проти Японців.

У Миколаїві й Херсоні було не легше, бо революцій
них огнищ там було ше більше — досить згадати за великі 
фабрики, доки та екіпажі морців. Приходилося передовсім 
подумати про звязок з цими частинами, бо постійні завору
шення на вузлових станціях — перебирання влади ріжними 
революційними комітетами — ступнево приводили комуніка
цію до руїни. У наших залізничників я відчув нотку жалю, 
що гине національна комунікація, спостерігав у них бажан
ня зберегти, заховати для нації любе для них діло. Вони 
нераз зверталися до мене за допомогою. Ми умовилися, що 
я допоможу їм зброєю, якою вони озброють свій надійний 
елемент, а крім того я буду в екстрених випадках давати 
їм допомогу військовими відділами. Таких випадків за час 
мойого перебування в Катеринославі було кілька. Я викори
стовував для цієї мети вже частини зукраїнізовані й таким
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способом ширив українське діло по жилах Губернії - кому
нікації. Залізничники мені хвалили наших козаків. Крім того 
таким чином входилося в більшу стичність і з відділами 
Вільного Козацтва — інституції, яка могла-б у нашій націо
нальній революції відограти видатнішу ролю, колиб не за- 
блукалася в соціяльних питаннях. У нас на Катеринослав- 
щині для цієї справи був Грунт особливо добрий, бо запо
різькі традиції ще не перевелися: на Кайдаку можна ще бу
ло бачити типів, що моглиб служити для полотна Рєпіна ще 
доброю моделю. Навколо Катеринослава, по містечках і по 
селах ідея відродження козацьких традицій хутко прийма
лася, були там численні організації.

Поштовики в самому Катеринославі не були сильні й’го- 
ловний заступник їх, Штефан спирався більше на організа
ціях, що були на періферії. Таким чином село (хліб), кому
нікація, звязок та в певній частині і військо на листопад 1917 р. 
на Катеринославщині явно схилялися до Українського 
Державного прапору; натомість елемент робітничий та дріб
но-міщанський хилився до Інтернаціоналу. На листопад оби
дві сторони проявляють активізм більший, бо на 12 грудня 
17-го р. були розписані вибори до російських установчих 
зборів. У касарнях, театрах, фабриках, громадських сходинах, 
всюди йшло оброблення матеріялу-сирівця, який на розпач 
людей совісних і відповідаючих за свої слова, надто легко 
йшов до всілякої демагогії, вірив свято в друковане слово; 
в місті не було живого місця від плякатів. З болем у серці 
дивився я на ту невдячну ролю, яку змагалися підняти на 
свої плечі люде порядку, доброї волі — їх мало слухали, 
повздержливість не була в моді, розбурхана стихія не мала 
вже маштабів, вона знала саме „ х о ч у  землю, хочу волю, хо
чу”.... а що з тим „хочу“ будуть вони робити — один Аллах 
відав. Сильно полегшило справу те, що Українці виступали 
спільно, бльок С. Р. і С. Д. висунув спільний спис (памятаю 
С. Бачинського, Струменка, Феденка....)

Всі базувалися на селі, яке устами свого заступника 
Струменка ще підчас свята з приводу 3*го універсалу, склало 
Ґуберніяльній Раді урочисту заяву, що з днем 9/ХІ. органі
зоване селянство Катеринославщини буде слухати своєї Укра
їнської влади; -  почасти бльок тримався ще й на україн
ському свідомому національно робітництві.

Передвиборча кампанія не була легка. Все розбивалося
о темряву мас. Найпростіші речі вимагали великого напру
ження, коштів, витрати надмірньої енергії, нервів. Централі 
просто збивалися з ніг; приходилося не лише творити, а й бе
регти те, що вже було зроблене, від нападу ворожої сили.

Я особисто не брав участи в цій праці, але вельми ці
кавився. Був напр, на передвиборчому засіданню в театрі 
на Новодворянській вулиці саме тоді, коли виборці мали 
усталити свій виборчий спис. Зібрався самий сіряк, жупан
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та піджак — інтелігентних фізіономій мало та й ті за ста- 
рим одягом не дуже то псували загальну картину зборів, 
усіх присутніх була понад 150. Президія читає список, кан
дидатів (всього їх було здається, 16, а треба обібрати де
сять). Прізвища їх мало що кажуть тим, що не належали 
до місцевости, з якої походив кандидат. Голосують, прохо
дять всі. Табльо. З одного кутка підноситься „борода“ й по
дає пораду, аби кожний виборщик представився зібранню 
й сказав про себе, хто він такий й що робив, взагалі давби 
своє коротке curriculum vitae. Зібрання радо схоплюється за 
пораду, яка має вивести його з тяжкого становища, бо доб
рої волі повно — всі хочуть зробити діло найкраще, аби 
потім не червоніти на своїх домашніх зборах. При особливо 
піднесеній увазі, на сцену по черзі виходять кандидати й 
починають оповідати, хто вони, коли й як страждали за 
старого режіму. З кожного зібрання задоволене, нікого не 
відкидають. Температура в театрі підноситься надзвичайно 
починаються виступи ораторів з „пропозиціями“ — як бути. 
Властиво я точно не памятаю, як врешті розвязано гордійський 
вузол — здається перемогло довіря до центральних коміте
тів. Мене особисто це не дуже цікавило; мене інтересувало 
більше справа по суті, а вона була не блискуча. Українці 
перемогли: спис ч. 5, але чи „пятка” ця буде в стані 
боронити свої позиції, покаже будучина.

Змагання „червоних” захопити Катеринославщину не 
були успішні. З від'їздом моїм до Київа на посаду Началь
ника військових шкіл — кінчиться моя діяльность на Кате- 
ринославщині в р. 1917.

Перед тим, як покинути Катеринославщину, мені прий- 
шлося ще раз виступити активно на оборону українського 
прапору. Тиждень уже перед скиненням влади Керенського 
появилися на Харківщині і в нас на Катеринославщині аляр- 
муючі чутки, особливо з Брянського заводу, де було скуп
чено більше, як десять тисяч робітництва, більпіости не 
українського, та з копалень Кривого Рогу. По місті появи
лися розмови, що я великий буржуй, великий власник, щи 
тйгну за буржуазією, що Українці даремно мені довіряють, 
бо „продам”.,. В дійсности мені особисто належало коло 
70 дес. біля Маріуполя, які до тогож всі були в аренді 
у селян та ще й по дуже сходній ціні. Що було правда, то 
це, що мій дядько, бувший віце-губернатор Владивостока,- 
камер-юнкер двору, то той дійсно мав неподалеку від Ка
теринослава коло 1000 десятин. Маючи сановитих і родови
тих родичів, я особисто все своє життя жив із своєї влас
ної праці. Тому чутки ці мене не турбували, я був певний, 
що на наших людей вони не вплинуть — більше інтуїтивно, 
чим за розумовою аналізою наш козак умів знаходити пра
вдиву лінію поведінки що 'до своїх вождів. Повторяю, що 
чутки ці мене не турбували і я далі появлявся лише зі сво
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їм адютантом на вулицях Катеринослава. Увечері, перед пере
воротом мене відвідали два-три члени нашої губерніяльної Ради. 
Вот:л попередили мене, що згідно з їхніми інформаціями „чер
воні” вдосвіта зроблять спробу захопити владу в Катери
нославі. Я їм подякував за своєчасну інформацію й сказав, 
що в стані попередити виступ червоного прапору — висту
пом жовто-блакитного. Думаю, що на другу, або на третю 
годину ночі цю задачу я виконаю — просив лише за повну 
дискрецію.

Свойого наміру я нікому не сказав, бо обстановка, при 
якій мені прийшлося працювати, тоді дуже ускладнялася по
стійною присутністю в штабі військового комісара, або його 
заступника, який хоч занадто захоплювався, але на загал 
був гарним старшиною.

Віддавати телефонні розпорядження в присутности та
кого „гостя” було ділом зовсім не легким і лише через те, 
що революційна техніка у „червоних” ще на всі чотири 
шкандибала, я переміг. На 3-ю годину наші частини захопи
ли всі важні пункти, а звязок поміж ними утримували наші 
броневі авта. В тім самім часі в „Совітськомі домі" йшла 
надзвичайно гостра д ебата ; але вона втратила всякий зміст, 
коли дійшла вістка про військову акцію. — Розпочалася бу
ря, але на цей раз у „шклянці води”.

На другий день мене викликав до телеграфного апа
рату Одеси підполковник П-ко. Він сказав мені, що його 
призначено за Військового комісара на Одеську Округу, що 
з Київа йому дано розпорядження повідомити мене, що 
в Центральній Раді висунуто мою кандидатуру на Началь
ника всіх військових шкіл України і, що внаслідок того маю 
не гаючись виїхати до Київа. Моїм заступником признача
ється полковник X.

Момент був дуже гострий, проте мойому заступникові, 
я лишав справу на добрій дорозі. Наші старшини побоюва
лися, аби не зроблено мені наприкінці якої шкоди, тому мій 
від’їзд до Київа перейшов властиво у формі боєвої виправи: 
патрулі, кулеметні застави по шляху до станції, а на самій 
станції мене просто оточили козаки. Пращання було не дов
ге, але дуже сердечне.

Так скінчилося моє перше перебування на Катерино- 
славщині; екстренно я приїхав туди й так же несподівано 
покинув. Я не можу поскаржитися на часи мойого першого 
перебування на Катеринославщині: було тяжко, але була 
свідомість позитивної роботи завдяки домінуванню момен
ту національного. Не то буде пізніше, коли наші люде й на 
горі і на низах розпічнуть ділити шкіру медведя, не опану
вавши його міцно. На слідуючих сторінках читач знайде ба
гато прикрого, тяжкого, що буде стискати серце.

З тим більшою вдячністю я пригадуватиму часи мого 
першого перебування в Катеринославі. Запоріжжя, хоч і за-
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люднене багатьма иншими ййроДно^тяМй, не Ш о м о  Стерпіти 
того, щоб воно опинилося за кордоном України. Всіма мож
ливими способами виявляло воно свою волю. 3 а весь час 
мойрго перебування я ніколи не бачив, аби жовто-блакит
ний прапор був потоптаний. Козак його підніс і міцно три
мав. В діячах Катеринославщини він на той час знайшов 
однодумний провід — в цьому й весь секрет, що з третьо
го місця в грудні 1917 р. Ґуберніяльна Рада вийшла на перше.

(Далі буде.)

Наталя Лівицька,

Під рідним небом.

Ти все така, як і була, як будеш,
Знов на Тобі липневий Твій убір,
Кохана Земле, мати повногріуда,
Що шовком коси й волошковий зір.

Тобі, схиливши голову, слезами, 
Сказати біль своїх жорстоких днів 
І чути відповідь твою вітрами, 
Помножену над жовтим морем ниві

Ти все така, і серце знову повне 
Солодких пахощів Твоїх і барв,
І на устах моїх бренить любовю 
Твоє імя, що як весняний чар.
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Др. Ол. Бабій.

МИКОЛА ЄВШАН (Федюшка).*)
Критичний огляд творчости Миколи Євшана.

Вся літературна діяльність Миколи Євшана трівала лед- 
ви дванацять літ і то з великою перервою підчас світової 
війни. Та не зважаючи на те, літературна спадщина нашого 
критика є багата: бібліографічний список його творів, по* 
даний при кінці цеї праці, начисляє понад 170 більших і мен*· 
ших студій, нарисів та рецензій.

Для облегшення перегляду ми поділяємо всю літера
турну діяльність Євшана на три короткі періоди:

Перший період (1907-1909) це дрібні рецензії, нариси, 
статті, розкинені по ріжних журналах (часто студентських), 
які виходили короткий час і звичайно припинялись, або по 
альманах і часописах.

Другий період — роки 1910-1914 — період остаточної 
кристалізації світогляду і принціпів Євшана доба концентра
ції його творчости в поважніших журналах („Літературно-На
уковий Вістник" та „Українська Хата“).

Це доба найбільшої продуктивности нашого критика, 
доба, коли і найкращі його твори вийшли в світ окремими 
книжками;

Третий період — 1914-1918 — це доба світової війни, 
доба найменш сприятлива для творчости Євшана. Важка 
військова служба примусила критика мовчати цілих три ро
ки і тільки 1918 р. Євшан озвався в „Шляхах“ з нагоди по
яви повісти Кобилянської „За ситуаціями“. Боротьба за во
лю примушує Євшана забути про мистецтво й літера
туру, а віддати свій талант на службу політичній акції пу
бліцистиці.

Мусимо зазначити, що такий поділ творчости Євшана 
на три доби є тільки схемою і що між цими періодами важ
ко означити виразну межу, особливо між першим і другим, 
тому, що вже в першу добу в „Літературно-Науковім Віст- 
нику“ появлялися деякі менші його рецензії.

Але всеж такий поділ вносить в нашу працю деяку си
стему й упорядкованість.

Додамо також, що багацтво літературної спадщини Єв
шана та її розкиданість по численних журналах і часописах 
не позволяє нам спинятися над кожним твором критика, а 
примушує оглянути тільки ті, що найвиразнійше виявляє нам 
його обличча як критика і як громадянина.

*) Гляди ЛНВ. кн. X, ц. р.
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П Е Р ШИ Й  П Е Р І О Д  (1907-1909).

Перші праці Є в ш а н а  в дрібних журналах,

В літературних колах Галичини панувало і почасти па
нує й досі переконання, що творчість Євшана, особливо в її 
початках була під сильними впливами польського критика 
Станіслава Бжозовського.

Такий погляд на першу добу творчости М. Федюшки ні
чим не обгрунтований і не відповідає дійсности : Бжозовський 
і Євшан подібні до себе хіба де вчім своїми гарячими тем
пераментами, пристрасним трактуванням кожної справи, сво
їм необєктивним відношенням до сучасносте і своїм демо
кратичним патріотизмом, але вони нічим не подібні до себе 
світоглядами й принціпами.

Що правда, один, як і другий, є почасти критик, по
части публіцист і фільософ, що правда, творчість Євшана по
чалася саме тоді коли творчість Бжозовського була в роз
цвіті, а перша рецензія Євшана в журналі „На Розсвітті“ 
появилася того року, як Бжозовський видав свій твір „Le
genda Młodej Polski“ але між світоглядом Євшана і Бжозов
ського є ціла пропасть:

Світогляд Бжозовського виростав на ґрунті марксизму, 
дивним дивом обєднаного й синтезованого Бжозовським із 
католицькою містикою.

У нас дошукувалися подібносте між Бжозовським і Єв- 
шаном лише тому, що в Українців стало вже просто звичаєм 
утотожнювати соціольоґічну методу з соціялістичною, марк- 
сівською методою.

Тимчасом соціольоґічна метода й соціялістична це не 
синоніми. В Євшана і в першім періоді найдено соціольоґіч- 
ний підхід до мистецтва в дусі Тена, але не найдемо ніколи 
соціялістичного клясового марксівського підходу.

Навпаки, у той час, як Бжозовський підходить до лі
тератури з принціпами наскрізь соціалістичними, марксівськи- 
ми, то Євшан у пізнійшій статті1) поборює марксівську, соці- 
ялістичну методу літературних дослідів, так що Бжозовський 
не міг мати жадного впливу на формування принціпів Євша
на, бо під деяким оглядом між Євшаном і Бжозовським є 
певна протилежність.

Всяке мистецтво, світогляд Бжозовський виводить із 
принціпу суспільної праці, з економічної бази, а Євшан, як 
пізніше побачимо, говорить про марксівську методу просто
з погордою.

Подібности між Євшаном і Зжозовським дошукувалися 
в нас ще й через те, що й Євшан любив нападати на свого 
соперника Єфремо,ва, як Бжозовський любив нападати на

Ч Л, Н. В, 1913 стор. 536.
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Фельдмана, що й Євшан поборював наше письменство за 
брак сильних творчих одиниць, за брак віри, виразности сві
тоглядів і свідомосте мети.

Сміло можна сказати, що коли що й зближує нашого 
критика до Бжозовського, то хіба той пункт, який зближує 
їх обидвох до М. Ґійо, а саме шукання спільних джерел для 
етики й естетики, та погляд на мистецтво, як на явище су
спільне, як на вияв суспільної солідарности.

Можливо що Бжозовський, як і. Євшан, черпали дещо 
зі спільного джерела — творчости М. Гійо, але ніколи це не 
може бути доказом, що Євшан був під впливом Бжозов
ського. Відомо, що М. Ґійо у своїй „Моралі“ утотожнює 
етику з естетикою, а в творі: „Мистецтво зі с'іановиїца сов- 
ціольоґічного“ висловлює погляд дуже подібний до погля
дів Бжозовського.

Перша рецензія М. Євшана на вірші Норманського (На 
Розсвіті, ч. І 1907) наскрізь оригінальна й нічим не нагадує 
впливів Бжозовського. Ця рецензія то вияв безпосередньо
го вражіння від прочитаних віршів і в ній важко ще догля
нути який небудь свідомий принціп, або які небуть впливи.

Зате в статті ,,Козаччина в українській поезії”1) Євшан 
виразніше виявляє обличчя письменника, який в оцінці сус
пільних явищ держиться передовсім національного Грунту 
і ані трохи не підлягає впливам марксівського світогляду 
в інтерпретації Бжозовського: Євшан до тої міри закоха
ний в минуле нашої козацької традиції, що говорить із 
гнівом навіть про Котляревського, котрий нібито в „Ене- 
їд і” ганьбить козаків, висміває їх.

На думку Євшана „Енеїда" це твір „український” тіль
ки мовою і має в собі зародки державного (російського) 
патріотизму2). Навіть Метлинського оцінив Євшан вище, як 
Котляревського, за те, що Метлинський апотеозує козаччину 
і „викликає в нас духа козаччини”3).

А в дальшім числі тої-ж „Бжоли” у тій же статті Єв
шан цінить у творчости Куліша саме ті епохи його життя, 
коли Куліш славив козаччину, а не лаяв її; а „Сон україн
ської ночі" В. Пачовського обсипує Євшан похвалами саме 
за ідеалізацію козаччини і накликає „навязати до козаччи
ни свою традицію”, бо козаччина і козацькі гетьмани „це 
послідня ясна хвиля нашої історії” і тому повинна наступи
ти „регабілітація героїв XVI і XVII віку“.

Ця стаття Євшана ставить його скорше в ряди націо
нальних романтиків, ніж під той прапор, під яким стояв то
ді Бжозовській, якого учні пізніше стали носіями соціялі- 
стичних кличів, ворогами традиції й часто ворогами самої

А) Бжола 1908.
2) Там-ж® ч. З сто р . ,1 6 .
3) Тамже,
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ідеї національної батьківщини, як пересудів пануючих верств.
Також у рецензії на поему Чернявського „Князь Сар- 

матії“ Євшан прощає авторові деякі недостачі твору за те 
тільки, що поет „взявся співати про козаччину“1).

В цій же рецензії перший раз бачимо згадки про тих 
фільосовів, які формували світогляд Євшана : він згадує По- 
пенгавера „die Welt als Wille“, згадує Гартмана і „Фавста“ 
Ґете. Але саме тут бачимо виразно, що молодий Євшан не 
перенявся безктритично песимізмом Шопенгавера, бо недо
стачу поеми „Князь Сарматії“ бачить критик якраз у тім, 
що автор вибрав героєм поеми тип безсилий, зломаний, хи
ткий (Юрій Дмельниченко) і що тому поема робить вражін- 
т  не трагічносте, а будить милосердя до героя, співчуття 
до безсилого. Культ сили й перемоги озивається вже в сло
вах молодого Євшана і в цю ранню пору.

Та сама струна дзвенить і в рецензії Євшана на „Чор
ні крила“ М. Яцкова, а в рецензії на „В задумі“ Ф. Миська 
бачимо виразно, як критик ставиться ворожо до песимізму, 
докоряючи, що сучасне покоління взагалі не вміє сміятися, 
аИі тішитись так, як герої Гомера, аби нам з радости аж 
текли сльози з очей1).

Життєрадісний, оптимістичний М. Ґійо, який дав Євша- 
нові основні принціпи критики, можливо навчив нашого кри
тика вже тоді цінити в творчости те, що степенує життя, 
збогачує його вартість і що будить, та зміцнює в читача 
бажання жити й боротись.

Праці Євшана з р. 1907-1908 не звернули на себе ве
ликої уваги читачів. Голос молодого критика прогомонів без 
відгомону. Але вже в р. 1909 Євшан попадає у конфлікт із 
офіціяльним українським літературним світом, а то з двох 
причин:

В збірнику на честь проф. Сумцова „Пошана“ , Євшан 
містить статтю „Іван Котляревський“, в якій висловлює той 
самий погляд, що і в згаданій вже статті „Козаччина в укр. 
поезії“ .

Тільки молодістю і незрілістю критика можна пояснити 
собі факт, що Євшан бачив в „Енеїді“ глум над козаччиною 
і що він за цей глум різко осуджує Котляревського.

Євшан, пишучи про Котляревського, ще не був навіть 
розпрощався з гімназійною лавкою, тому не диво, що він 
так хибно розумів „Енеїду" і не бачив, що сміх і гумор 
Котляревського родився не з ненависти й погорди до ко
заччини, а навпаки: з любови до славної козацької минув
шини й з пієтизму до неї.

Але неприхильне відношення Євшана до Музи Котля
ревського звернуло на себе увагу читачів, які привикли ди
витися на автора „Енеїди” з належною пошаною і коли

*) Бжола ч, 9.
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ё р. 1909 появилась більша студія Євшана про голосну то
ді поему Франка „Моисей”1), то письменникам і читачам вже' 
згори здавалось, що Євшан і тут хоче скидати з пєдесталю 
Івана Франка, як скидав Котляревського.

Сьогодні можна тільки дивуватись, як могли тоді чи
тачі бачити в рецензії Євшана замах на славу Франка. Сту
дія Євшана про „Мойсея”, це просто пеан молодого критика 
старому поетові. Євшан уважає Мойсея „за вершок геб
раїзму і його (Франкової) творчости”. Він порівнює „Мойсея” 
з творами Каспровича на біблійні теми, та з творами Фльо- 
бера, Врхліцького й инших.

Що більше, Євшан твердить, що Франко дав „нову 
ґрандзіозну концепцію Мойсея” і то таку, що на думку 
критика для сотворения такої концепції „треба опанувати 
цілу культуру людства”.

Не щадячи кадила Франкові, Євшан каже, що „такі 
твори пишуть Генії на вершках своєї творчости”2).

Євшан свідомий того, що „Мойсей“ це не тільки пое
ма на біблійні теми, але що це „Слово до народу“, очевидно 
до українського народу, гимн у честь його могутнього ду
ха і що Франко переніс у поему свої найглибші мрії, свої 
погляди, думки, себе цілого“ 3).

Євшан, як видно, приступав до своєї студії про Мой
сея після солідної підготовки, озброєний багатою аргумен
тацією. Він покликується на студію Ш іллєра: „про Мойсея“ , 
на працю Гердера і на твори Генріха Ґросса та инших 
дослідників біблії старого завіту.

Але саме тому, що Євшан підходив до „Мойсея“ зпев- 
ною раціоналістичною науковою інформацією, тому відразу 
попав у різкий конфлікт із тими колами суспілства, які диви
лися на твір Франка оком догматичного христіянства.

В журналах вивязалася гостра полеміка проти Євшана 
і саме ця полеміка звернула перший раз увагу суспільства 
на молодого критика.

А Євшан і справді інтерпретував „Мойсея“ дуже віль
нодумно і зовсім не в дусі біблії чи катехизму. Він пише: 
„Бог, се сила, енергія потенціональна душі Мойсея, се най
більше аристократичне, виідеалізоване“ я „людини“, а д а л і : 
„Єгова це ніякий Бог великий і непонятний з усіми своїми 
атрибутами, якого істнування доказував Картезій та христі- 
янські догматики, а се Бог реальний, живий у всіх людських 
серцях... могучий своєю силою — Б о г  н а ц і о н а л ь н и й . , .  
Нарід кожний має свого національного Бога, якого вважає 
вищим понад всіх...4) „Мойсей був поет справдішний“ 5). Оче-

х) „Поема про М о й с е я “ Будучність ч. І.
2) Там-же стор. 9.
3) „Поема про М ойсея“ „Будучність“ ч. і. стор. 10.
4) Будучність ч. 2. 1909 р. стор. 25.

Там-же стор. 27.
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видно, такі слова Євшана, які виразно нагадують антропо- 
льоґічний підхід до релігії у Фаєрбаха, а з другого боку 
слова, які виразно проповідують національного Бога замість 
вселюдського католицького, мусіли викликати до нього не
хіть деяких верств укр. суспільства.

Не помогло й те, що Євшан у відповіді на напади1) 
заявляв, що він „читав „Мойсея” зі сльозами зворушення 
в очах”. Релігійні кола суспільства бачили в студії Євшана 
напад на добру славу Франка й зневагу церкви. Але Фе- 
дюшка належав до людей, про яких він говорить у згада
ній студії про „Мойсея": „Любов правди робить його чолові
ком майже безоглядним, безпардонним супроти неправди“ .

І вважаючи щось за правду, Євшан обороняв свої по
зиції до остаточности, приймаючи спокійно удари від про
тивників і приготовляючись до нового наступу. Цю поставу 
боротьби і безкомпромісовости, яку приняв Євшан у студії 
про „Мойсея“ , не покинув він до смерти.

Про „Мойсея“ Франка писав Євшан ще й із тим самим 
пієтизмом: „Пролог“ Мойсея, на його думку, найсильніше 
слово в наші поезії після Шевченка (Л.Н.В. Т. 60.).

Сам І. Франко, невдоволений рецензією молодого кри
тика, писав у „Будуччині“ ч. 3., що „Євшан пише з претен- 
сіями, але не має поняття про те, що пише“ .

Сергій Єфремов у „Раді“ 1909. і 10. р. в статтях, що 
вийшли окремою книжкою „Серед сміливих людей“ , станув 
по боці Франка проти Євшана й його приятеля Сріблянсько- 
го та проти „хатянців“ узагалі, а це дало початок сталому 
антагонізмові й суперництву між Євшаном і Єфремовим.

Сьогодні, коли життя доказало, що наївний реалізм і по
бутовщина, яку обороняв Єфремов, віджили своє, а „модер
ністи“ , яких він поборював створили неабиякі мистецькі цінно
сте (та що Єфремов сам у творі „М. Коцюбинський“ бив 
поклони перед імітресіонізмом, з яким так боровся), принці- 
пи і ідеали та позиції Євшана як критика виявили свою ви
щість над прінціпами Єфремова.

Із дальших праць Єшана першого періоду не можемо 
поминута мовчанкою його статті „Дві душі Гоголя“2). В той 
час, як у рецензії на „Мойсея“ аж надто пробивається деяка 
молодеча наївність, бомбастика і нахил пишатися знанням 
творів численних європейських письменників, то ця стаття 
про Гоголя майже нічим не зраджує, що писав її 19 літній 
хлопчина. Реферуючи студію О. Єфименкової про розкол 
у душі Гоголя між українською й московською стихією, Єв
шан малює нам ту боротьбу, яка зламала в е л и к о г о  ав
тора „Мертвих душ“.

Гоголь мав „дві душі, які стали причиною роздвоєння

*) Там-же ч. 3.
2) Будуччина 1909, ч. І.
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поета. Одну виніс із українського народу, другу засвоїв со
бі“ і наслідком того він до смерти жив із „роздвоєнням на
ціональної особи“ , говорить Євшан за Овсянико-Куліков- 
ським. Гоголь „жертва дводушности“ . Він хотів любити Ро
сію, але не міг, він любив тільки Україну, а над Росією 
тільки сміявся. „Мертві душі“ це сміх Українця над Росією. 
Стаття про Гоголя найкраща праця Євшаиа з першого періо
ду його творчости.

П Е Р І О Д  II.
„Українська Хата“, „Л. Н, В·“ 1 окремі видання.

„Скажи мені, що ти любиш, а я тобі скажу, хто ти є“ . 
Ці слова чомусь пригадуються, коли читаєш першу замітну 
статтю Євшана в Л.Н.В.1). Вона присвячена творчости Редяр- 
да Кіплінґа. В його творчости каже Євшан: „лишаємо поза
ду ту тісну душну атмосферу, яка в цілому ряді сучасних 
творів пригнічує нас“. Кіплінґ виявляє „свою сильну індиві
дуальність, невичерпану бойову енергію“, а Євшан любить 
його за те, що „Кіплінґ є одним із найбільших бесідників 
імпералістичної партії, поетом англійської армії“ , а далі за 
те, що „з його творів віє запах до здобування що раз шир
шої території, воєнне, завзяття англійського жовніра“. Кіп
лінґ, хоч і „має відкриті очі на всю нужду й підлість того 
життя“ , але „з усього того він виніс не страх і смуток, а сві
домість потреби для чоловіка виховати в собі енергію, за
гартувати бодрість, виробити волю, укріпити себе, тому, що 
життя — боротьба“ . Тому-то Кіплінґ малює „той ідеальний 
тип, який вміє, має силу запанувати над обставинами життя, 
побороти їх, протиставити їм свою радісну енергію здорово
го організму“. Погляд Кіплінґа на життя „дуже погідний, 
радісний“.

Це не випадок, що Євшан у першій статті звертає ува
гу на „поета імперіялізму і англійської армії“ , який малює 
ідеальний тип, який має силу запанувати над обставинами 
життя, побороти їх і протиставити радісну енергію здорово
го організму2).

Ні, це доказ, що Євшан свідомо звертає увагу суспіль
ства на того роду поетів, як Кіплінґ, що він хоче виховати 
в нас тип завойовника, оптимістичного волевого и боевого 
співця-поета, що він послідовно проводив у своїх творах не 
лише принціпи естетичні, але й оптимістичний волевий світо
гляд М. Ґійо та йому подібних фільософів, наприклад Ніцше. 
Це тим цікавіше, що Євшан жив серед суспільства, для яко
го ідеалом був поет безсилля, декаденції, для якого краса

0  Л.Н.В. 1910 стор. 283.
2) Л.Н.В. 1910 стор. 287.
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була тотожня з кислим сентиментом і кволістю. Це-ж була 
доба „Молодої Музи“ : Лепко-го, Карманського й т. д.

Для Євшана краса є там, де є найбільший вияв сили, 
де є найбільше опанування матерії духом, тому він у своїй 
оцінці творчости Кіплінґа добачує в повістях цього письмен
ника вияв життя в його найвищій формі — в роскоші пере
моги, експанзії. Для героїв Кіплінга нема иншого щастя, як 
розріст свого „я“ , збільшення особистости, їх ціль життя 
і зміст — воля до влади. І Євшан, виходячи зі становища 
світогляду М. Ґійо та Ніцше, мусить спинити увагу на тво
рах рідного собі Кіплінга. Такий характер хотів прищепити 
і Євшан своїм читачам, в такому дусі бажав, виховати пое
тів галицької землі.

А яка широка амплітуда духових інтересів була в Єв
шана, свідчить факт, що зараз же після статті про Кіплінґа, 
він містить статтю про великого маляря ренесавсу Сандро 
Ботічеллі1), а слідом за тим статтю з нагоди смерти Льва 
Толстого2).

На жаль, Євшан був осліплений популярністю росій
ського письменника, тому не вмів добачити всіх негативних 
сторін світогляду Льва Толстого і бачив у нього, в його 
творчости велич і трагізм там, де є тільки звичайна росій
ська нігілістична душа, де є східньо-азійський культ гнилої 
пасивности, скритої ненависти до всього, що ясне, горде, 
активно-творче й героічне.

Весь трагізм Толстого, якфільософа, бачить Євшан тіль
ки в тім, що він був завжди рабом товпи, невольником цер
ковної моралі.

Ми-ж думаєм, що „трагізм” яснополянського фільософа 
лежить у тім, у чім лежить „трагізм" російської душі вза
галі, себ-то в нездібности звести до гармонії всі протилеж
ні стихії людської істоти, в конфлікті лінивої душі Москаля 
з вимогами вічно чинного життя, що мститься на всіх, що 
бачуть суть природи в любови й спокою, а не хочуть при
нята життя, як боротьби.

Світогляд Толстого був не в гармонії з дійсністю, 
з льоґікою життя й тому тут джерело його „трагізму“ — 
в конфлікті між його абстрактним моралізаторством і при
родою.

Цього Євшан не добачував, але це доглянули вже тоді 
такі західньо-европейські творці, як Кнут Гамсун, критики— 
Сер Ґалягад3) та чимало инших, які всі „трагедії“ Толстого 
й його учеників трактують тільки з гумористичного боку, бо 
західньо-европейська душа вміє бачити там веселу фарсу, де

*) Л.Н.В. книга IX. стор. 473.
2) Л.Н.В. 1910 стор. 469.
3) „ІсІіоІепШігег сіигсії сііе шэв. Ш е га їи г “.
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Толстой бачив трагедію, бо захід Европи „вміє танцювати 
і над безоднями“, як мовив Ніцше.

З усіх західньо-европейських літератур Євшан знав най
краще німецьку, з якої переклав декілька творів і якій при
святив не мало своїх критичних нарисів, між якими одна 
з найцікавіших це стаття про Миколу Ленава1).

Лєнав колись говорив про себе: „Я хочу сам себе прибити 
до хреста, щоби лиш був з того добрий вірш“. І Євшан ма
лює нам цього поета, ,,що мав у душі вічно незагоєну рану“, 
заки аж не загнала його в дім божевільних; поета, що по
дібно, як Фавст, страждає все життя з браку віри в що не- 
будь, з браку любови до чого небудь, а не має сил „через 
вину і гріх сміливо йти до правди“ .

Творчість Ленава це крик душі, благання : „О, lernt mich 
glauben, lernt beten” l

„Етичний чоловік не може бути щасливим” і Лєнав 
один із тих нещасних, офіра сумнівів, офіра надміру етично
го почуття й офіра своєї творчости.

Далеко слабшою є стаття Федюшки про „Тунель” Ке- 
лєрмана.

Тільки обставинами особистого життя, публіцистичним 
поспіхом можна пояснити, що Євшан так мало й неглибоко 
сказав про Келєрмана, який у своїм творі як раз такий рід
ний Євшанові.

Бож „Тунель“ це-ж гимн людській енергії, праці і пе
ремозі духа над матерією. Ще більше схематичним і повер
ховим є нарис про Шпільгаґена. Зате в більшій статті про 
творчість Марії Конопніцької2). Євшан виявляє більшу ґрун
товність і як учень Тена і Ґійо, ставить поезію Конопніць
кої в тісний звязок із суспільними рухами в Польщі тої до
би, з атмосферою по упадку повстання, виясняючи влучно, 
що народницькі мотиви Конопницької це тільки велико
панський жест, шляхецька мода, а не органічний вияв на- 
роднього співця. Конопніцька, як і майже всі польські поети, 
бачуть селянина лише через вікно поміщицького дому, тому 
в Польщі є можливий тільки ідеалізатор села Реймонт, але 
„Стефаник ще довгі роки буде в Польщі неможливий'4.

Такою самою глибшою соціольоґічною методою від
значається і стаття Євшана про творчість Болєслава Пру
са й про инших письменників, які хоч і все пишуть 
про народ і село, то в дійсности чужі народові, а народ 
також чужий їм.

Євшан, як ми вже згадували, вмів нераз оцінювати яви
ща односторонньо й пристрасно субєктивно. Два нариси: 
„Юрій Федькович в світлі нових матеріялів“ 3) і „свято Мар-

о  Л.Н.В. 1911 стор. 88-98,
2) Л.Н.В. стор. 40-51.
>) Л.Н.В. 1911 стор. 279.
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кіяна Шашкевича“1) є новим доказом цеї односторонности, 
субєктивности.

Євшан обвинувачує львівське громадянство, особливо 
„Просвіту“, що вони вбили талант Федьковича, що вони ску
вали його духа, що „львівські вчені” звели „гуцульського 
Бояна“ на манівці.

„Просвіта“ і львівські Українці наче· б то тільки про те 
думали, щоби відштовхнути Федьковича, зламати й прогна
ти в гори, кинути в обійми песимізму й містики. Словом 
„Просвіта“ вбила Федьковича.

Тим часом справа представлялася в дійсности зовсім 
інакше. Монографія Осипа Маковея про Федьковича і цілий 
ряд статтей др. Ів. Брика в „Ділі“2) доказують безсумнівно, 
що й львівське громадянство і „Просвіта” дбали про те, 
щоби Федьковича піддержати морально й матеріяльно, що
би розвинути його талант, а причиною конфлікту між Льво
вом і Федьковичем була сама вдача поета: його хороблива 
амбіція, надмірна дражливість, деспотичність і впертість. Про 
відношення Федьковича до „Просвіти” мігби обєктивніше 
сказати дещо лікар, ніж критик Євшан.

Далеко спокійніше писав Євшан про Федьковича 
в „Українській Хаті" 1913 р. з нагоди 25 роковин смерти 
буковинського співця. Ми згадаєм цю статтю тут рівночас
но, щоби більше вияснити, як дивився Євшан на творчість 
Федьковича.

Для Федюшки, поет Федькович „романтик у повнім 
значінню того слова”. А романтизм, на думку його, це „ви
ща ступінь чутливости, звязана з волінням (?). Чутливість 
без воління, це сентименталізм“ .

Євшан думає, що „романтик завжди стоїть вище ото
чення“ й тому оточення дивиться на романтика як на „чуда
ка“. „Федькович романтик... його невгамованість, бурхли
вість, резиґнація, сум, одчай, захват, ентузиязм — показчи
ки романтизму“.

Не можна погодитися з усім тим, що говорить Євшан 
про Федьковича, а зокрема про романтизм. Можна дуже 
сумніватись, чи справді кожний романтик переростає окру
жения, бо багато романтиків не переростало окружения, 
а багато неромантиків переростало і окружения і романтизм. 
З того всього правдою є тільки те, що в Федьковича була 
вища ступінь чутливости, бурхливість, але менше романтич
на, а більше патольоґічна.

В той час, як ціла Галичина била поклони перед ново- 
поставленим памятником ІІІашкевича, Євшан пише іронічно,

2) Л.Н.В. 1911 стор. ‘291.

2) „ Д іл о“ „Ю. Федькович і Просвіта"
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що Маркіян Шашкевич є тільки слабим відгуком чужих 
впливів, що він собі дрібонький поет, а не пророк, що він 
крайня слаба індивідуальність, несвідома своїх цілей, бо 
Шашкевич перекладав Євангеліє і сербські пісні тоді, як 
Еожди инших народів творили революцію.

Нікому не прийде на думку вважати Шашкевича ґе- 
ніяльним поетом, всі ми свідомі того, що він не вожд, не 
борець революції і не пророк. Але кожна нація цінить і сла
вить не лише геніїв, але й тих, що були першими предте
чами геніїв, що почали відродження рідної культури, хочби 
й слабим почином.

Тому виступи Євшана проти культу Шашкевича в Га
личині можна пояснити й оправдати хіба тим, що він був 
тоді під впливами політичної лівиці, яка поборювала культ 
Шашкевича — репрезентанта „клерикалів“ .

У цій статті цінні є тільки виступи Євшана проти га
лицького провінціялізму, проти стремлінь створити окрему 
галицьку загумінкову літературу, якої батьком був нібито
— Шашкевич.

Далеко глибше підходить Євшан до творчости Ів. Фран
ка, особливо до його прозаїчних творів.

Досліджуючи мистецькі прийоми Фраика-прозаїка, 
Євшан шляхом порівнань звязує творчість його з тими тво
рами західньої літератури і з тими літературними напрямка
ми, які формували й виховували Франка в роках його мо
лодости.

Євшан доказує, що Франко — прозаїк: ,,живцем переняв 
доктрини російських реалістів школи Писарева з одного бо
ку, а з другого ті теорії, які вложив Еміль Золя в свій 
„експериментальний роман“.

Соціяльна повість була головним мотором реалістичних 
малюнків Ів. Франка. „Науковий реалізм і поступова тенден
ція“ — ось основи прозаїчних творів Франка.

Франко і в літературних творах, особливо в прозі, пе
редовсім громадянин. Аж пізніша його творчість на склоні 
віку означає де-який відворот від реалізму і громадських 
мотивів.

Дальша стаття Євшана про Германа БанГа для нас ні 
чим незамітна, а стаття „Професор Масарик про Росію та 
Україну“ 1) свідчить хіба про те, шо наш критик був дуже 
критичний і в політичних справах і що вже тоді (1914.) орі
єнтувався прекрасно в лябіринті політики.

Євшан не погоджується з тими Українцями, що бачуть 
в особі проф. Масарика приятеля українського народу. „Кру
танина Масарика, дволичне відношення до українства, зруч

1) Л.Н.В. 1914.
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но масковане обєктивністю, це інтересний показчик москво
фільства чеських поступовців, серед яких Масарик веде пе
ред“. На думку Євшана, Масарик уважає Українців Малоро
сами, як і всі Чехи. Це він говорить з нагоди появи нової 
книжки Масарика про Росію.

Євшан любив часто йти проти течії, плисти проти хвиль, 
Коли українське суспільство поклонялося якомусь божкові, 
то Євшан почував вдоволення в тому, що може божка ски
нути з пєдесталю, або хоч трохи понизити цей пєдесталь. 
Тенденція ця замітна була в Євшана в перших роках його 
творчости, коли він різко виступав проти культу Котлярев
ського („Пошана“ 1909. і „Бжола“ 1908). цим самим духом 
неґації навіяна й вища згадана стаття проти культу Шашке- 
вича і стаття про відношення до Федьковича.

Але для кожного, хто знав Євшана особисто, або хто 
знає всі його твори, ясно, що це руйнування освячених бож
ків чи ідолів — це не було дешеве полювання за оригіналь
ністю, чи популярністю: Євшан — це був дух протесту про
ти дійсности, його не вдовольняли наші божки, він міг мо
литися лише справжнім величинам і тому^Шашкевич не вдо
воляв його, тому він плив проти течії.

Але без огляду на обєктивну слушність, чи неслушність 
поглядів Євшана в згаданих статтях, ці його праці для нас 
цікаві тим, що в них виразно виступає метода досліджуван
ня літературної творчости, якою користувався Євшан. 4<ерез 
усі його статті в Л.Н.В., особливо через статті про Коноп- 
ніцьку, Болєслава Пруса, Федьковича, Шашкевича, виразною 
ниткою проводиться метода Гіполіта Тена, коли йде про ме
тоду самих дослідів і принціпи, М. Ґійо, коли йде про трак
тування самого твору, як явища мистецького, „артистично
го”, як каже Євшан.

Майже в кожнім нарисі про згаданих письменників наш 
критик розкриває нам суспільну основу, на якій виростала 
творчість поета, обставини, серед яких жив поет, дух часу, 
в якім він працював, і взагалі малює, кажучи словами Тена 
„психічне підсоння”, в якім виростала творчість поета.

І тільки тоді Євшан розглядає твір, чи твори.
(Далі буде).
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Характерник.

Видавнича справа на Совітській Україні.
У сьогорічній VI-ій ки. Л.Н.В. вмістив я статтю „Укра

їнізація”, де спинився на політиці совітського уряду, спрямо
ваній до паралізовання української культури, до зменшення 
темпу українського видавничого руху. Майже одночасно по
явилося ч. 4-5. Бюлетеню ДВУ (ювилейне), яке кидає нове 
світло на сю справу та ще виразніше показує справжній стан 
видавничої справи. Голова управи ДВУ — Річицький у сво
їй передовиці („Десять років") знайомить нас із умовами 
праці ДВУ. Стверджує, що „в редакційному портфелі лежить 
150 назв на перевидання, затримуються такі видання, як 
„Кобзар“ Шевченка зі стотисячним тиражем — „за  в і д с у т 
н і с т ю  п а п е р у “ . Причини сеї „відсутносте“ також виявляє 
автор. „З’окрема, слід відзначити“, каже він — „абсолютно 
недостатню ролю УСРР в розподілі загальносоюзного кон
тингенту. Нині на УСРР припадає 13% паперу з цього союз
ного контингенту. Ця доля не відповідає питомій вазі ані на- 
роднього господарства УСРР в СРСР, ані числу людносте, 
ані питомій вазі українського культурного процесу. Ця нор
ма має бути переглянута в сторону збільшення її до 20% ”· 
Правда, в основному твердження п. Р і ч й ц ь к о г о  с х о 
д и т ь с я  ц і л к о м  з т им,  іцо я п и с а в  у вище згаданій 
своїй статті, а с а ме ,  що  М о с к о в щ и н а  не  т і л ь к и  не  
д а є . н а ш і й  к у л ь т  у р і з м о г и  д о г а н я т и  к у л ь т у р у  
м е т р о п о л і ї ,  а л е  ще  й п и л ь н у є ,  щ о б  в о н а  в с е  
л и ш а л а с я  п о з а д у  с е ї  о с т а н н ь о ї .  Але п. Річиць
кий забув, що у к р а ї н с ь к е  населення живе компактною 
масою і п о з а  У.С.С.Р., отже його вага досягає, (як каже 
Прл' пгнко в тому-ж бюлетені) — 20% (властиво 21%)· Тим- 
часом українських книжок поза межами У.С.Р.Р. в Р.С.Ф.С.Р. 
не  в и д а є т ь с я ,  а в У.С.Р.Р. тираж української книжки 
становить 2/3 усього тиражу. Прийнявши на увагу сі дані 
мусимо ствердити, що М о с к о в щ и н а  що  р о к у  д а є  на  
у к р а ї н с ь к і  к н и ж к и  л и ш е  9% п а п е р у  з а м і с т ь 21 %» 
отже з а г а р б у є  с о б і  р і ч н о  12% з а й в и х .  Тепер поди
вімось, як стоїть справа друкарська — поліграфічна проми
словість. Зі статті М. Слмокатова „Ще один ювілей“ довіду
ємося, що: Наприкіиці 1923. року Д.В.У. п і с л я  д о в г и х  
к л о п о т а н ь  д і с т а л о  в своє порядкування друкарню 
в Харкові“. Ся одинока власна друкарня Д.В.У. „самостій
ної“ України натурально була не найкраща: „зібрана в 1919-20 
р. в порядку концентрації з 17 дрібних кустарних підпри
ємств, друкарня ця загалом значної вартосте з погляду ви
давничого не являла“... Правда М. Самокатов пише, що по
тім .„придбано дві, що правда старенькі, ротаційні машини“
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і ріжні инші та „переведено капітальний ремонт“ так, що 
„тепер друкарня є найбільша книжкова фабрика на Україні“, 
одначе той самий п. Річицький дає загальну характеристику 
стану поліграфічної промисловости менше оптимістичну: „По
ліграфічна промисловість — читаємо на ст. 5 — за рік пі
дійде до' вичерпання її можливостей. В основному ми й д о 
с і  щ е  п р а ц ю є м о  с п о с о б о м  Ґ у т е н б е р ґ а ,  себ-то 
р у ч н о г о  н а к л а д у  — отже тут застосовання нової тех
ніки доконче потрібне“ .

Природно, що такий стан поліграфічної промисловости 
спричиняється також до гальмовання української культури, 
як безпосередньо, так і посередньо, бо від сього в деякій мірі 
залежить також ціна книжки, „на яку справедливо нарікає 
масовий читач“ — пише п. Річицький.

„Проблема зниження собі-вартости й номіналу книжки 
складається з трьох основних моментів: 1) реконструкція 
поліграфії, 2) тиражна політика, 3) торговельний апарат“. - -  
Отже знаходимося в „зачарованому (московським урядом) 
колі“ : книжок українських мало, бо нема паперу, а винна 
в тому Москва; книжки-дорогі, бо мало друкують, як з огля
ду на брак паперу, так і з огляду на певну „тиражну полі
тику“, а причиною того знову рука Москви; через теж, що 
книжки дорогі — мало їх купують, отже „малий попит“, а 
тому не треба поширювати справи. Як стоїть справа з по
ширенням книжки, довідуємося зі слів того-ж автора: „Тор
говельний апарат нас коштує дуже дорого, а працює все 
ще дуже кепсько. Всякому ясно, що торгувати книжкою це 
не те, що торгувати оселедцем. А на ділі наш книготорго
вельний кадр стоїть не вище; а мабуть нижче від торговця 
оселедцем“. Инший автор (С. Пилипенко) стверджує, що 
„найголовнішою запорукою кращого розповсюдження книги 
є, без сумніву, з н и ж е н н я  ціни. Ал е ,  з а м і с т ь  д о с я г 
н е н ь  у цій галузі в и д а в н и ц т в а  п і ш л и  н а з а д :  пере
січна ціна ринкової книги 1927. року була 85 коп., а 1928. 
року 89.5 коп. Найголовнішою причиною цього є насампе
ред „недопустима мала тиражність“ , а „попит на книжку так 
збільшився, що нам загрожує· книжковий голод”.

Недбальство, нелад і хаос панують у „пляновому“ со- 
ціялістичному будівництві навіть у цінах, бо, як стверджує 
Річицький „калькуляція друкарень харківського поліґрафтре- 
сту майже на 20°/0 перевищує калькуляцію харківської дру
карні ДВУ“. Коли до того додати, ще вивезені в 1919. р. до 
Москви машини не повернуті, то нам будуть ясні технічні 
„можливосте“ українських видавництв. Як пише Річицький, 
„зріст книжкової продукції явно відстає від зросту попиту“ , 
а новий видавничий плян „явно звужений не тільки проти 
потреб, а л е  й п р о т и  м о ж л и в о с т е й “.

Порівнюючи з 1924-25 роком іде з м е н ь ш е н н я  кіль-
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кости примірників виданих українською мовою. Підручників 
у 1926-27. р. припадало на кожного учня 3,1, а 1928-29. р. 2,3!

Загалом що до кількости назв виданих у 1927 р. кни
жок, перше місце в світі належить СРСР. (36.680 назв), дру
ге Німеччині (31.026)*), сьоме Польщі (6.888), а Україні — 
девяте (5.413). Колиж виділимо кількість назв друкованих 
українською мовою, то матимемо 2.921 назв, або більше ніж 
удвічі менше за Польщу. Як стверджує Пшшпенко, „беручи 

діа увагу, що в продукції УСРР. українська книжка стано
вить тільки половину, маємо питому в а г у  у к р а ї н с ь к о ї  
к н и г и  в загальносоюзній продукції т і л ь к и  7%, супроти 
питомої ваги українського населення в СССР коло 20%“.

Отже Росія що-року дає змогу видати українською мо
вою лише о д н у  т р е т и н у  тої кількости книжок, ЩО 11 
мусілиб ми видати л и ш е  на  т е  а б и  не  л и ш и т и с я  п о 
з а д у .  В найгіршому стані перебуває технічна література, до 
якої мусілаб бути притягнута тепер як найпильніша увага. 
Вона займає лише 7,6% в назвах і 2,4% в тиражі. Тираж, 
очевидячки малий, а до того треба сказати що майже 70% 
ф у н д а м е н т а л ь н о ї  т е х н і ч н о ї  л і т е р а т у р и  і д о с і  
в и д а є т ь с я  р о с і й с ь к о ю  М О В О Ю .  З о в ^ ї , медич
ної літератури у к р а ї н с ь к о ю  м о Е д і ^ ^ ^
10%· Видання в галузі спорту досі ніяк Ш _ (!
ся“ . ^

Загалом українською мовою виданїгв 
назв у кількости 12.532.000 примірників.

Але ми зрозуміємо як слід усю глибину підупаду укра
їнської видавничої продукції, коли переглянемо статтю „10 
років української радянської книги“ . Автор її пише (ст. 6) : 
„За української влади (1917-18. р.) пішов відразу буйний роз
виток української книги: 1931 назва, 16.200.000 примірників, 
або біля 70% усього тиражу на Україні“ . Се пише комуніст, 
С. Пилипенко і хоч тепер після 10 літ „відбудови 4, вида
ється м е н ш е ,  аніж в 1918 р. — є наївні, які думають, що 
нам „б'ольшевики щось дали“ 1 Сі „наївняки“ забувають, що 
коли-б не наступ сих „добродіїв України“ , то певно к і л ь 
к і с т ь  видаваних книжок н е  з м е н ш у в а л а с я б  протягом 
десятьох літ, а з р о с л а б  може в десятеро! Що-ж до яко- 
сти? то кожному знайомому з виданими на Сов. Україні 
книжками, відомо, що хіба може 30% виданих українською 
мовою книжок дійсно можна вважати не Данайським даром 1 

Характеристично, що навіть журнали мають на Сов. 
Україні дуже малий тираж. У нас, у 1928 році тираж Л.Н.В, 
доходив до 1300 прим., отже па В. Україні повинноб піти 
4550 прим, подібного журналу. Тимчасом тираж напр. „Ж ит
тя й Революція4' — був усього ...1931 примірників!

Так стоїгь видавнича справа в „самостійній“ Україні 1

іі:} коли мати пя увазі  кількість населення, то їй належить перше місце.
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Е. Ашмед Бартлат.

Російська загадка.*)
Совітська армія. Большевики не дуже заохочують тих, 

Ідо збирають відомости про їх армію. Коли я прибув до 
Москви, мене запиталися, що я хотів би бачити. Я ‘відповів, 
що мене дуже цікавить справа військова, що я хотів би зви- 
діти касарні і побачити військові вправи. Рівнож попросив я 
дати мені інформації про ріжні військові питання. Тоді мені 
запропонували списати на папері питання, на які я хотів би 
мати відповіди, щоби переслати їх військовій владі. Мої пи
тання були дуже скромні, але не уважала їх за такі, оче
видно, большевицька влада, бо ніколи я не одержав відпо
віди на свої запитання, ані не дістав позволення звидіти ка
сарні.

Про військову справу можу отже судити лише з того, 
що сам бачив і чув. Відділи в Москві і Петербурзі вигляда
ють добре, але так виглядають мабуть тільки столичні за
логи.

Збройні сили совітської армії діляться на три катего
рії: регулярна армія, територіяльна армія і армія 1. П. У. 
Крім того істнує армія для оборони промислу, числом до 
30.000, її росташовано в промислових осередках. Про армію 
Ґ. П. У. я говорив в попередних розділах, отже не потре
бую до неї вертати. Що до армії регулярної, то її число ви
носить — в мирний час — 516.000 старшин і вояків. Опріч 
відділів Ґ. П. У., се єдина сила, яка є мобілізована протя
гом цілого року, не виключаючи зими. В літі, коли під пра
порами знаходиться ціла — регулярна і територіяльна — ар
мія, її число доходить до 1,500.000. Складається армія з 63-х 
дивізій, з яких 39 територіяльних. Майже всі старшини, як 
регулярної, так і територіяльної армії вербуються зпосеред 
комуністів. Є серед них багато Лотишів, Грузинів і Жидів. 
Старшиною можна стати в подвійний спосіб : або переходя
чи крізь військову школу, або з простого вояка. Істнують 
особливі іспитові комісії, які старанно випробовують квалі
фікації офіцерів-аспірантів. Найважнійше є довідатися, чи 
політичні переконання аспіранта відповідають вимогам кому
ністичної влади. Максимальний вік старшини є дуже низький 
і викликає незадоволення. Генерал мусить покинути службу 
в 50-м році, полковник і командант в 45-м, капітани в 40-м. 
Є чотирнадцять військових ранг в совітській армії від ка- 
праля до генерала. Діляться вони на три Групи — нижчу, 
середню і вищ у: підофіцери, офіцери від поручника до ка
пітана, від підполковника до Генерала. Салютовання зкасова-

*) Гляди ЛНВ. кн. IX. ц. р.
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но, але його хочуть йаново запровадити. Офіцери становлять 
осібну касту. Вони й мешкають осібно. Праця вояків і стар
шин дуже тяжка. Мабуть в жадній армії не мучать їх так 
муштрою та всякими иншими заняттями. Сим способом хоче 
большевицька влада якнайскорше виховати кадри власних 
старшин,, і позбутися старшин з бувшої царської армії. Мета, 
до якої стремить керівництво большевицької армії є, щоби 
армією провадили ті, яких переконання цілком відповідають 
офіційній доктрині компартії. Для того м. и. нові офіцери — 
виходять переважно з рядів промислового пролєтаряту міст, 
очевидно по фаховім вишколенню.“ Істнує й вища* військова 
школа, що відповідає бувшій царській академії генерального 
штабу.

Страх перед військовим переворотом. Найважнішою ці- 
лею військової політики совітського уряду є утримати як 
найстисліший контроль над регулярною армією. Політбюро 
живе у вічнім страху, щоби з армії не утворилася Окрема 
каста, незалежна від партії, щоби не відважилася вона одно
го прекрасного поранку під проводом якогось популярного 
начальника зробити Coup cTEtat. Щоби запобігти сьому, кож- 
дого батальону пантрує спеціяльна комісія. Робиться се та
ким способом: кождий полк має свій клюб, в якім вояки 
отримують напів політичну, напів загальну освіту у вільних 
від муштри часах. Особливу вагу кладеться на виучення 
етики і засад комунізму. Також безнастанно вбивається 
в голову воякам ідею, що „совітська вітчина“ стало загро- 
жена захланними капіталістичними державами. Серед сих 
останних на першому місці іде Англія, потім Франція з Іта
лією, нарешті Сполучені Держави Північної Америки. Зреш
тою се черговання міняється залежно від політичної кон
стеляції, або посунень совітської влади в міжнародній полі
тиці. Наука комунізму служить на те, щоби по повороті 
рекрутів до дому уряд мав "в кождім селі готові кадри ко
муністичних агітаторів. Опріч сцх полкових шкіл, через які 
партія може пильнувати вояцтво, кождий батальон має свою 
„комячейку”. Обовязком її є доносити владі про всякі „ухи
лення” від комуністичної правовірности. Сі „ячейки” — се 
щось подібне до клюбів якобінців під час француської ре
волюції, або до комісарів конвенту, без яких не міг обійти
ся жадний генерал чинної армії за часів терору, і які мали 
уважати, чи не підготовлює той чи инший начальник coup 
d’Etat. „Ячейки”-ж керують і вихованням в полкових шко
лах. Дисціпліна в совітській армії дуже сувора. Найменші 
перекрочення, карані в инших арміях кількома днями арешту 
тягнуть за собою далеко суворіші кари.

Дуже трудно сказати, що думає армія. Складається 
цона головно з селянських синів, які не палають занадто 
великою любовю до большевизму. Вони отримують листи 
від родичів з с°ла зі сталими наріканнями на реквізицію збі-

digitized by ukrbiblioteka.org

http://www.ukrbiblioteka.org


т

жа, на продподаток, йа доріжню мануфактурних товарів, на 
брак зерна на засів і пр. Старшина мимо старань большеви- 
ків зачинає творити тіло, надихане специфічним корпоратив
ним духом, роблячи рису в соціяльній однорідносте совіт
ського ладу. Нераз настрій старшини скермовується проти 
уряду (як напр. в справі Троцького), але шпіонажа „ячейок” 
дбає за те, щоб в армії не виникла револьта.

Зміни в вищім команднім складі дуже часті, головно 
& причин політичних. Коли якийсь генерал стає за популяр
ний або зраджує правий „ухил”, його відразу переносять до 
якоїсь віддаленої залоги. Дуже тяжко рівнож лишитися дов
ший час при Генеральнім штабі.

Червона армія по Ґ. П. У. — головна підпора совітського 
ладу. Але є вона підпора, якої совітська влада — найбіль
ше боїться, і яка є найменше певна.

(Кінець буде.)

Наталя Лівицька,

На чужині.

Такий похмурий вечір нині, 
Крівавий захід знов мовчить,
І западає тінь в долині,
І вітер з півночи шумить.

А потім прийде ніч старчиха 
Протягне руку під вікно,
І знов присниться далеч тиха, 
Степів квітчасте полотно.

І битий шлях мені присниться.
І під горою за селом,
Похилий хрестик і криниця 
И Христос з засмученим чолом.
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Марсель Вріон.

Редярд Кіплінґ
професор енергії.

Одно з наймаркантніших облич ріжнобічної особи Кіп- 
лінГа, яке може ще більш, ніж якість його творів, забезпе
чила йому успіх серед англосаксонської публики, — було 
його обличе „професора енергії".

Оцінювати Кіплінґа лише як літерата, значилоби — не- 
збагнути того, що становить найістотнішу і найтревалішу 
прикмету його книг. Сі останні не лише чудові твори ми
стецтва, вони завше’ дають ще якусь „лекцію".

їх естетична вартість через те не зменшується, бо автор 
не має уплянованого з гори наміру моралізувати. Мораль 
його творів розгортається напрасно з самих дієвих постатей 
і з фактів, цілком так як і в життю з подій і з психольо- 
ґії одиниць. В його творах знайде читач не тільки насоло
ду для думки, але й збогачення свого людського єства.

Захоплене приняття, яким стрінуто книги Кіплінга, зав* 
дячується не тільки красі їх форми, але й тому життєво
му пориву, що вони запалювали, сьому звеличенню відваги, 
енергії, героїзму, яке вони офірували народові, який ще не 
забув науки Карлєйля.

Елемент „героїчного”, що знайдете в усіх його тво
рах, глибоко зворушив англійську публику, для якої автор 
„Семи морей", „Акцій і Реакцій", „Дієвої фльоти”, „Щоден
ної Праці" став національним поетом, виразником прагнень
і стремлінь своєї раси.

В той час, як „широка публика” не зовсім второпала 
значіння „героїв" Карлєйля, вона прийняла без вагань тих, 
що їй представив Кіплінґ. Бо коли перші були виняткові 
постатті, яких стрічається не повсякчасно, то другі вигляда
ли дуже подібно до тих, з якими стикаємося що дня. На 
кождий випадок, в них снив свій сон кождий з англійських 
читачів, вони здійснювали його улюблений тип.

Можна сказати, що автор „Книги Джунглі” переступив, 
в своїх творах межі особистої креації. Він став товмачем 
аспірацій, заложених в серці цілого народу, цілого поколін
ня. Кожда з його книжок узовнішнювала сю спрагу пригод, 
сей дух завойовань і опановання, які в инших царинах ви
являлися в Трансваальськім поході, в Суданській виправі, 
у війні 1914. Між великими подіями якоїсь доби та її вели
кими письменниками завше істнує певного роду змова. Сі 
останні носять на собі печать подій, а в заміну — на них 
впливають, приготовляючи переворіт в совісти нації, в її ду
ховім наставлению,
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„Професор енергії”, Кіплінґ є Одйою â найхарактерй- 
стичніших постатей сеї новітньої Анґлії, якої сформований 
не обійшлося і без його впливу. Подібно, як воєнні пісні 
грецьких аедівта скандинавських скальдів приготовлювали на
рід до бою; подібно, як chançons de geste підбадьорювали 
воєнний дух палядинів, так оповідання і поеми Кіплінґа не од
ного юнака пхнули в життя повне пригод. Він збудив в них 
тугу за екзотичним краєвидом, ностальгію суворого, огни
стого життя, яким жили постаті його творів.

Уявіть себе одного туманного, льондонського вечера се
ред марноплачених „клерків”, серед нужденних робітників, се
ред підлітків дрібної буржуазії, — яку величаву евокацію 
барв, потяг в широкі простори, мусіла викликати' напр, поема 
М a n d а 1 а у.

„Біля старої пагоди Мульмейн, що глядить на схід у 
бік моря — сидить бірманська дівчина і я знаю, що вона 
думає про мене. Бо вітер є в пальмових деревах, а дзвони 
у храмі кажуть : „вернися, англійський вояче, вернись до Ман- 
далєй — вернись до Мандалєй, де на якорі стоїть стара 
фльотіля — не чуєш ти хіба, як весла плюскотять з Рангу
на до Мандалєй? — На шляху до Мандалєй — де граються лі
таючі риби — де за затокою, там де Китай, мов грім, схо
дить зоря“. Які трівожні запахи, які видива вичаровують 
зненацька сі чародійські ритми ! Яку спокусу мають сі про
сті слова для юнацької фантазії! З самого імени Мандалєй,
зі свисту вітру, з образу бірманського дівчатка, що прикуц- 
нуло біля старої пагоди, вирисовується цілий великий, досі 
незнаний світ. А чар слова огортає вас, не пускає, уперто, 
непереможно.

„Обридло мені вже стоптувати черевики на твердім бру
ку, обридла й ся англійська імла, від якої прошибає вас аж 
до костий трясця”... І знова мрія тягне вас до сеї „чудової
і солодкої дівчини в тій чудовій, зеленій країні,. на шляху 
до Мандалєй”...

А остання строфа виринає[мов пристрастие гукання, яко
му ніхто не в змозі опертися, клич зі Сходу, клич до при
год : ,,Візьміть мене на поклад куди хочете, на схід від Суе- 
зу, де найліпший вартий найгіршого — де немає десятьох 
заповідей, де можна вгасити спрагу — бо дзвони храму кли
чуть мене і там я хотів би бути — біля старої пагоди Муль
мейн, ліниво оглядаючи море — на шляху до Мандалєй, де 
стоїть стара фльотіля, з нашими хорими в наметах, коли 
ідеться до Мандалєй. — О ! шлях Мандалєйський, де гра
ються літаючі риби — де зпоза затоки, зі сторони Китая, 
мов грім, сходить зоря“.

Я гадаю, що ся пісенька помогла більше при затягнен
ню в індійську армію, аніж сприт і обіцянки вербункових 
капралів. Скількиж то європейських юнаків — бо вплив
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Кігілінґа не обмежувався на Анґлійцях — пізнали у нього 
смак пригоди, принаду Орієнту ! Скільки з них, завдяки Кіп- 
лінґові, відкрили насолоду в здоровому життю, повному не
безпек, в якій людина стає людиною в повнім сенсі слова 1 
Кіплінґ покликав людину на велике свято чину, яке чекало 
її на морях, на шляхах, скрізь, де небезпека, де труднощі, 
де страхіття ставляють свої западні. Западні, в кождім разі 
менш згубні, аніж охлялість і непорушнісь, аніж животіння 
вигідного пересічного ЖАТТЯ.

Кіплінґ переміг нерішучих, трусливих і лінюхів, пока
зуючи їм шляхотність праці, зусилля і відваги. „Be fit” (будь 
готовий), приказував він їм. Готовий — тілом і духом, щоби 
стати людиною цілою і сміливою. Бо найважнійшою річю 
для людини є — розвинути до досконалосте всі свої сили, 
всі свої можливости. В усім, що нам офірує життя, є місце 
для гороїзму.

Увільняючі поняття героя від усіх романтичних шат, 
якими його звичайно огортано, Кіплінґ робить його приступ
ним цілому світові. Ного вояки не є мускетери' з рапирами 
в руках і з пірям на капелюсі, се звичайні буденні люде 
в „хакі”, подібні до анонімового Томмі Аткінса. Люде бу
дня, з буденним героїзмом, без напущених фраз, або рухів.

Є ріжні роди бравури каже Кіплінґ. „Є бравура у до 
світа, коли треба великої відваги навіть, щоби покинути теп
лу постіль, не кажучи вже про марш в бруді і в холоді, 
назустріч смерти; пішки або кінно; ситим або голодним, здо
ровим або недужим; бравура духа, який приборкує розгой
дані нерви і дає собою добрий приклад; непереможна сила, 
що торує собі стежку крізь заскочену юрбу людей, гарт 
духа, який не опускає вас підчас довгої облоги, не позво- 
ляючи забути ні на відвагу, ні на добре виховання, ні на 
веселий настрій; бравура нагла, мов блискавка, що летить, 
неначе вогнена бомба, що вдрапується на окопи, при захоп
лених поглядах инших, і мистецтво вирахованого стрільця, 
який стає сам перед палаючими окопами або ямою від гра
нат, і спокійно і методично вимітає її мешканців“ . (Winning 
the Victoria Cross).

Ось „будівничі мостів”, що боронять свій твір проти 
розіллятого Ґанґу, ось малий сержант Віч, який дає себе 
заразити, щоби лиш не випустити руки своїх вмираючих воя
ків... Ось Скот, який щоби вратувати голодуючий район 
в Індії, наражається на терпіння і пропасницю. Ось залога 
пачкаря перел, який, потерпівши аварію від одного воєнного 
корабля, нелюдським зусиллям направляє шкоду. Ось вояки 
на кораблі С а р а - С а н д ,  наладованім амуніцією, які ратують 
його і приводять до порту без щогол, спаленим на три чвер
те і заллятим нагіів водою.

Все се історії, які „доводять справедливість старої при
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казки, що коли ви чогось хочете завзято і коли готові за
платити за те щось правдиву ціну, то ви тим чимсь заволо
дієте. Колиж ви не осягаєте того, чого прагнете, то се зна
чить, що ви, або не хотіли сього на правду, або спробували 
трохи пошахраяти що до ціни” („Некваліфікований пільот”).

Треба тільки, щоби людина, всяка людина робила свою 
роботу, радісно і гордо; чи се буде робота високого генера
ла, чи простог# матроса, все одно.

Андре Шеврільон мав рацію, коли писав (в передмові 
до „На мурах міста”): „Енергія, ось є найглибша риса у Кігі- 
лінґа, яка ,панує над иншими, яка означує тон його фантазії, 
і його відчування. Енергія живить і провадить ціле його 
мистецтво; її-ж знаходимо як підставу усіх його постатей, 
блискучу, виявлену на зверх, або тамовану, зжираючу їх 
в середині незаспокоєяою спрагою чину. Вона робить їх 
борцями, волочить світами, в шуканню за опором, жадібних 
боротьби і небезпечних пригод, тяжких самітних підприємств. 
Вонаж вироблює стиль Кіплінґа, його певність і апльомб, 
його зухвалість і брутальність, — що виливається раз в не
стриманій радости творчости, раз в холоднім і неугнутім, штив- 
нім лезі його іронії, раз в його безоглядно-провокаційнім 
цинізмі, в тім внутрішнім вогні його оповідань, в їх укритім 
ліризмі, зза якого завше виглядає ся напружена, тиранічна, 
неминуча особистість Кіплінґа, який в своїх найобєктивніших 
поемах і казках, з першого-ж кроку накидає нам настирливо 
свою присутність”.

І ся лекція енергії, якої вчать всі його книжки, можна 
уняти в отсі прості, але такі зворушуючі слова, якими кін
чить КіплінГ, процитувавши кілька блискучих вчинків героїв, 
що заслужили Victoria Cross (хрест перемоги): „Людина не 
може його здобути, не забуваючи себе самого, свою честь 
і славу, не працюючи для чогось, що є по за нею... Здаєть
ся, що нема взагалі в сім світі иншого способу здобути 
щоб-то не було, що є варте здобуття” (Land and See tales).

Перекл. М .  Л .

Орест Ряст.

Гей, ти, не смійся на .леді 
Стально холодно 
Блеском совгів:
Сонце нанавидить зимна,

Гостро, нещадно 
Шле тут свій гніві
Гей, ти, не смійся 
В гордому гимні.

Своїх думок,
Сонце так сипле на сили,
Сипле на зимні
Жаркий золотий свій пісок.
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Ганна Чикаленко.

Каталанське літературне відродження.
Щоб зрозуміти каталанське літературне відродження тре

ба оглянутися на каталанську літературу в минулому і хоч 
злегка закреслити ті політичні та економічні причини, які 
привели до її занепаду, а потім до відродження.

Найдавніші зразки писаної каталанської мови походять 
з XI. в.· Цей історичний документ є присяга одного з ката- 
ланських герцогів (Пьетро Рамона з Нижнього Палару) до
держувати завішення зброї з наказу Барселонського єписко
па. Найдавніїці літературні тексти каталанські походять з кін
ця XII. в.: це твори найстаршого з каталанських трубадурів, 
Беренґера. де Палазоля. В цей період каталанська поезія 
стоїть у тісному звязку з провансальською. Найбільш бли
скучим представником трубадурної поезії був каталанський 
король Яків I. (Jaume І. 1208-1276). З його наказу на ката
ланську мову робляться переклади відомих тоді авторів, а 
своїми власними творами, поезіями, історичними хроніками та 
кодексом „Книга мудрости", він поставив каталанську літе
ратуру в ряд з цівілізованими мовами того часу. За його 
панування каталанська мова вживається на просторі від Ва
ленсії до Балеарських островів.

Поруч із ним великою постаттю в каталанській старій 
літературі є Рамон Луль (Ramon Lull, 1235-1315): фільософ 
і богослов, мораліст, оратор і математик, але перед усім — 
поет, один з тих універсальних розумів, невтомних та ціка
вих дослідувачів, яких було немало в середні віки гуманізму.

Одним з найцінніших документів з цього часу є най
старший у світі „кодекс морської торговлі”, писаний ката
лонською мовою і складений у Барселоні, бо в руках ката- 
ланців, поруч з італійськими републіками, була тоді уся мор
ська торговля на Середземному морю.

Період XIII-XV. вв. визначається найбільшим розвитком 
прози: історичні хроніки, політичне красномовство, релігійні 
та фільософічні твори та особливо питомий каталанській лі
тературі цего часу: лицарський роман. З каталанської мови 
ці романи перекладалися на всі мови феодально-лицар
ського світу. „Дон Кіхот" Сервантеса був пародією такого 
саме лицарського роману, коли цей жанр пережив себе.

Головною постаттю цього періоду вважаєтся Раймон 
Мунтанер. Крім Мунтанера треба згадати Андреу Фебрера, 
перекладчика Петрарки, Антоні Калальса та Елізабету де 
Віллена. З ними прозова мова дійшла найбільшого розвою 
і від тепер починається інфільтрація кастелянської (еспанської) 
мови.
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Головною причиною занепаду каталянської мови було 
те, що Каталонія перестала бути центром політичного життя, 
осередком королівського двору та парляменту і стратила 
своє військо. Шляхом королівських заповітів та династичних 
шлюбів, доля звязала була Каталонію попереду з араґон- 
ською династією, а тоді, шляхом шлюбу Фердинанда Ара- 
ґонського з Ізабелою Кастильською, Каталонія підпала під 
владу Кастилії. Остання обєднала під собою всі до того ча
су більш меньш незалежні народи Піренейського півострова 
за винятком Португалії. Система централізації, особливо під 
династією Бурбонів, ціла система утисків, спрямованих спе- 
ціяльно проти Каталонії, досі вільної та непокірної, а до то
го специфічні національні риси бідного, ледачого, але войов
ничого та зажерливого населення Кастилії, знищили на про
тязі віків майже до щенту національну культуру Каталонії, 
її національну свідомість, а високо розвинену літературну 
мову звели до стану провінціяльного діялєкту.

Найгірше-ж за всі політичні страти та утиски зруйну
вала Каталонію заборона, під страхом смертної кари, вести 
торговлю з нововідкритою Америкою. А середземноморська 
торговля була саме тоді-ж зруйнована появою турецьких 
піратів.

За упадком політичної незалежности та економічною 
руїною, занепадає й література каталанська, нищиться і по
троха зникає її національна культура, зникає національна 
свідомість і почуття окремости, а також почуття кривди, 
заподіяної народозі до того ступня, що коли провідники 
французької революції, а пізніше Наполеон у війні з Еспа- 
нією, робили Каталанцям пропозиції заснувати їм незалежну 
державу, вони не були в стані з тих пропозицій скористати, 
навіть не реагували на них.

Тільки в середині XIX. в. з розвитком індустрії в Ка- 
тальонії та піднесенням добробуту країни, а з другого боку 
політичним ослабленням Еспанії, революціями та династични
ми ускладненнями, прийшло в Каталонії до національного 
відродження.

Національне відродження Каталонії, по трьох століттях 
занепаду, почалося з літератури і ззязане з романтизмом та 
історичними студіями. Історики літератури зазначають особ
ливо вплив історичних романів* Уолтера Скотта. Каталанські 
романтики пишуть ще по кастелякському, але в них зявля- 
ється місцевий кольорит і льокальне почуття: вони вже скла
дали окрему школу, що тоді глузливо називалася „каталан- 
ською”. Деякі з них (Арібау та инш.) зробили перехід і по
чали писати на каталанській мові, але ще дуже засміченій 
еспаньолізмами. Потому, разом майже зявилося кілька вели
ких поетів. Вердаґер, Ґімера і Мараґаль. Національну свідо
мість каталанського народу викликали його поети. Свідо
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мість ця ще невиразна у Арібау, романтична у Вердаґера та 
Ґімера, стає цілком виразною у Жуана Мараґаля. Модерні 
поети з Жозепом Карнером на чолі, розвинули її до суча
сного стану. Студіюючи історію каталаиської поезії з 1833. р. 
можна зафіксувати етапи національного відрядження. Ката- 
ланська інтелігенція пригадала історичне минуле свого краю 
і героїв, творців національної культури: короля Джауме 1., 
Рамона Луля та инш. Від поезії відродження перейшло на 
инші ділянки: католицька церква стала вживати каталанської 
мови, зявився театр, журналізм (з 1864. p.), а нині в Барсе
лоні виходить чотири щоденні газети на каталонській мові. 
Засновано літературний місячник „Відродження”, який грав 
велику ролю, почалися фолькльорні студії: плєяда поетів, на 
чолі з поетом і гуманістом Міла і Фонтанельс (Mila і Fon
tanels) відшукують і відбудовують звязок з клясичною лі
тературою XIII-XV. вв.; його збірка народньої поезії (1853/ 
мала великий вплив на поетів.

Особливо інтенсивна фаза відродження починається 
з 1860 р.

Видатний учений фільольоґ Помпеу Фабра (Pompeu Fab
ra) поставив собі завданням допомогти письменникам розви
нути модерну мову так, як би вона повинна булаб розвину
тись із старої мови, як би не було довгих віків занепаду та 
поневолення її другою, близькою їй мовою. Він установив 
одну ортоґрафію, лексику, зафіксував граматику. Завдяки 
його науковій праці каталанська мова вийшла з категорії не- 
установлених діялєктів.

В культурному та політичному життю, так само як 
і в літературі, відродження пішло широкою хвилею наперед.

Дві постатті особливо визначаються з цієї епохи: Ан- 
жель Ґімера (Angel Guimerä) найбільш відомий як драматург 
і Жасінт Вердаґер (Jacint Verdaguer) — поет.

Каталонський театр почав з жанру плебейського, тріві- 
яльної комедії (buffonades): пародії, гротески з життя селян, 
або з низів міщанського населення, були улюбленими тема
ми, мабуть ще в звязку з середновічними інтермедіями. З цих 
драматургів найбільш талановитим був Солер (Soler). Ґімера 
робить рішучий етап і підносить каталанський театр на рі
вень трагедії, робить його художнім.

Вердагер зробив те саме для каталонської поезії: а до 
того вивів її на суто національний грунт, беручи темою ста
рі національні легенди, історичні події та инш. Попередники 
підготували йому мову і тим дали йому змогу звести ката- 
ланську поезію на височінь художньої творчвсти, Романтик, 
з відтінком містики, він здається тепер незрівноваженим, осо
бливо у формі, але ритм його поезії, її свіжість мають ще 
й тепер велику вартість. Головний його твір: „Містичні пісні 
та іділії” визначається буйною фантазією, глибоким чуттям
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та художніми образами і блискучими фарбами. Першу ува
гу світа на Вердаґера звернув провансальський національний 
поет Містраль, який сам користувався тоді великою славою; 
він-же утворив наново звязок обох братніх народів, що 
був колись так тісним, а на протязі віків занепаду націо
нальних культур обох країв був зовсім увірвався. Такий звя
зок існгує й далі, хоч в основі обох національних рухів є ве
лика ріжниця: тим часом, як провансальці задовольняються 
чисто літературним рухом, не переносячи своїх національних 
змагань на політичний Грунт, першим етапом каталанців є 
повна національна автономія.

Вердаґер не мав того впливу на каталанське суспіль
ство, яким користувався слідом за ним, молодший Жуан Ма- 
раґаль, а може й само суспільство було за його життя менш 
національно дозрілим і підготованим шанувати великого на
ціонального поета, але похорон Вердаґера був грандіозною 
національною маніфестацією.

Жуан Мараґаль (Juan Maragal) (1860-1911.), інспірований 
Вердаґером, був національним поетом у справжньому зна
чінню цього слова. Катзланська поезія знайшла в ньому пал
кого пророка з глибоким патріотизмом і щирою поетичною 
мовою. Натхнення його було глибоко національне. Великий 
мистець і разом з тим видатна людина, він зумів надати 
слову „поет” найглибший і найвищий зміст: в ньому була рідка 
сполука високих природних дарів і якостей вироблених осві
тою та працею над собою. Особисте життя його визначало
ся великою скромністю і стоїцизмом; воно було повільним, 
але певним піднесенням до слави та загальної пошани

Сам того не шукаючи, — Мараґаль, як i Вердаґер, 
був самотньої вдачі людина, - -  він лишив по собі величез
ну кількість ентузіястів-учнів, для яких його твори були 
імпульсом, а моральний вплив його був величезний.

Період підготовчої праці закінчено; каталанська поезія 
за час між творчістю Вердаґера та Мараґаля досягла того 
ступня, за яким іде найвищий розцвіт. Ентузіястична молодь, 
учні Мараґаля, кинулися до праці. Перше десятиліття XX в. 
і пізніше було „складною, вібруючою епохою, благородною, 
але упертою і завзятою, повною шукань“, каже Шенберже 
у своїй передмові до Антольоґії іаталанських поетів: на 
всіх шляхах, в штуці, поезії, прозовій літературі, фільософії, 
політичні духовні діти та учні Мараґаля знаходили собі но
ві овиди, прислухувались до голосів закордског, г о л о е н и м  
ч и н о м  Франції та Провансу. Із правдивим захопленням ката
ланська молодь кинулася перекладати твори з чужих літе
ратур, поруч із своїми оріґінальними творами. По довгім за
непаді каталанська література намагалася нагнати втрачений 
час“.

„Минула епоха романтики і в модерний період на ката-
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ланських поетів найбільший вплив мали англійські позти 
ЦІелли (Shelley)i Кітс ("Keats) та француські символісти, даю
чи каталанцям нові імпульси до орігінальної суто-каталан- 
ської творчости”. Найбільш видатним представником цієї 
епохи е Жозеп Карнер (Josep Carner) (1884). Вихід у світ 
його книжок є кожен раз датою в модерній каталанській поезії. 
Клясичне натхнення Карнера влито в каталонські форми і зли
лося в цілковитій гармонії. Він видав чимало творів у прозі 
і має значний вплив на молоде покоління, який, правда, не 
дорівнює впливові Мараґаля. Почавши свою творчість на 
Грунті суто каталанському, Жозеп Карнер, в розцвіті своєї 
поетичної творчости, стає поетом цілого західного, латин
ського світу.

Одним з видатних поетів сучасно сти є Сальвадор Аль- 
бер (Salvador Albert) (1868). Його лірика визначається інтен- 
зивністю внутрішньої боротьби, відгомін якої надає його 
поезії трагічний відтінок. Альбер грає видатну ролю, як де
путат каталанський в Кортесах і взагалі визначається як 
один з найбільш оріґінальних розумів модерної Каталонії. 
Може контрастом до нього буде Карлос Сольдевіля (Carlos 
Soldevilla) (1892), поет повсякденного тихого і мирного життя. 
Лірика його дихає спокоєм і ясністю незахмареного неба, ніж
ністю й сердечністю до всіх проявів людського життя, а та
кож у великій мірі „радістю життя”, „joie de vivre”.

Така-ж повна контрасту буде пара, коли порівняти двох 
найвидатніїцих письменниць: поезія Клементини Ардеріу(Cle
mentine Arderiu) (1893) може бути зразком урівноваженої 
мудрости життя та доброго сенсу, її ясний розум не знає 
вагань та боротьби, поезія її ясна, гідна і глибоко релігійна, — 
тоді-ж як Віктор Катала (Victor Catala), псевдонім Катерини 
Альбер (1873), найбільш типової письменниці і провідниці се
лянської (руральної (rurales) школи, є повним контрастом: 
сильна й оригінальна мова, реалістичне, часом навіть песи
містичне спостереження, що бачить швидче тіневі сторони. 
Разом з Жоакимом Руйра, Віктор Катала рахується поміж 
тими прозовими письменниками, що найбільше збагатили ка- 
таланську літературну мову, ввівши в неї нові щасливі сло
ва та вирази. Поезії Віктор Катала, повні могутньої, тра
гічної фантазії, мова її сильна й ядерна, стиль сухий і силь
ний, майже не жіночий. Серед поетів і разом прозаторів, 
треба згадати Руйра (Joachim Ruyra) (1868); ритм його про
зи, блискучі образи, ясність та точність мови роблять його 
клясичним письменником. Він один з найвидатніїцих, що по
руч з піонерами проклали шлях модерній каталанській літе
ратурі. Його дуже нечисленні поетичні та прозові твори ви
значаються до того прекрасною формою і виробленим арти
стично закінченим стилем.

Проза в каталанській літературі зявилася під формою
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міщанських побутових оповідань та романів. Майстром цьо
го жанру був Емілі Віланова з його „Барсельонськими сцена
ми”. Маріян Вайреда перший почав писати з селянського по
буту. Коло 1890 р. почав писати Нарсіс Олер, якого хвалив 
і заохочував Еміль Золя. Олером був уведений в каталан- 
ську літературу натуралізм. Сантяго Рузіньоль, в своїх рома
нах та театральних пєсах, просяклих великою чулістю та ба- 
гацтлом спостереження, малює щоденне життя дрібних лю
дей по каталанських містах. Реалізм селянської школи дося
гає свого апоґею в творах згаданої вже Катерини Альбер -- 
Віктор Катала, напрям і тенденції якої продовжує Роіґ і Ра- 
вентос (Josep Roig і Raventos). Емілі Вілановач (Emili Villano
va) (1840-1905), в плеяді каталанських прозаторів уявляє со
бою яскравий тип барселонця. Його найбільш відомі твори 
„Барселонські сцени”. Усі твори цього автора дихають лн> 
бовю до рідного міста Барселони. Його вважають одним 
з найяскравіщих проявів каталанського відродження в цари
ні прози.

Він почав друкувати сі:ої твори, в місячнику „Відро
дження”, яке стало скоро щоденною Газетою, і грало таку 
ролю в національнім відродженню. В кожнім майже числі 
містив він зразки народніх типів, змальованих з швидким 
спостереженням, з яскравим юмором, що не впадає в сатиру, 
а тільки додає жвавости та життя оповіданням. Може ця ри
са, більш ніж яка инша зберегла його вплив.

Маріян Вайреда (Marian Vayreda) ( Ю ) - 1908). Був т;> 
кож видатним маляром, але придбав собі своє імя, як автор 
видатних романів та мемуарів. Він походив з старої аристо
кратичної родини, замішаної в династичну боротьбу і брав 
участь в карлістських війнах. Енергійний,з великим темпера
ментом, з твердим переконанням, віддавався цілком без по
ділу тому, що в даний момент його захоплювало: спершу 
родинним традиціям в карлістських війнах, пізніще-ж з енту 
зіазмом каталанському національному рухові. В своїх літера
турних творах він малює рідну природу і народні звичаї сво
єї рідної гірської місцевости. Мова його, гнучка й плястична, 
може, при потребі, досягти мягкої грації, але здебільшого 
визначається силою й ядерністю. В його романах, які поли
шають незабутне вражіння, кипить інтенсивне життя, при- 
страсти вибухають з непереможною силою. Одним з найкра
щих творів його вважається „Історія останнього повстання 
карлістів" (1898). Нарсіс Оллер (Narcis Oller, 1846) найвидат- 
ніщий каталанський письменник-романіст.

Натуралістичний напрям в світовій літературі знайшов 
природно свій відгомін і в каталанській: Оллер був першим 
на цім шляху. Його „Нариси з натури" (1880) виявили відразу 
автора з видатним талантом. Роман „Метелик“ закріпив йо
го славу. Слідом за ним почали виходити инші твори, поява
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кожного з них була літературною подією його рідного 
к р а ю . „Золота гарячка” — справжня епопея, перший том 
я к о ї  зявився 1890, була апогеєм літературної творчости Ол- 
л е р а . Нарсіс Оллер бере собі кожен раз темою який небудь 
с о ц і а л ь н и й  бік життя. Аналіз його визначається рідкою си
лою.

Сантіаго Русіньоль (Santiago Russinyol) (1865) разом ви
датний артист-маляр і один з найбільш популярних авторів, 
твори якого переведено на рілсні європейські мови, а пєси 
не сходять з репертуару на сцені каталанських та еспан- 
ських театрів. В своїх літературних творах він визначається 
тими самими рисами, що й в малярстві: блискучий кольо- 
рист, майстер контрастів тіни і світла.

Раймон Казеляс (Raymon Casellas) (1855-1910) автор на 
якому критика і читачі довго не приходили до з го д и : кри
тики про нього кажуть, що він умисне не зважає на реаль
ний елемент: місце, краєвид, оточення, а противно, має на 
оці трансцедентне, загальне значіння анонімної юрби, без
душної юрби-символа. Сиве, безбарвне, безформне тло, на 
якому, мов море, хвилюється ця юрба. Автор звільнився від 
рамців дії, життя та їх аксесуарів, щоб цілу вагу кинути 
в бік некоординованих, поривчастих, часто незрозумілих ру
хів юрби. Могутність і оріґінальність цієї студії юрби-симво
ла ставить його в перші лави каталанських письменників, 
особливо тому ще, що недокінчені нариси, видані по його 
смерти дозволяють вгадати, що автор готував студію кон- 
.флікту між цією юрбою символом, аморфною матерією, яка 
чекає свідомого імпульса, — та активним елементом, героєм, 
який може і який повинен дати юрбі цей директивний ім
пульс.

Ще один з артистів-малярів, а разом з тим письменник: 
Пруденс Бертрана (Prudensi Bertrana) (1867), почав писати да
леко пізніще в життю. Кілька його романів „Іосафат", Роз
битий корабель” та збірка оповідань „Proses barbares” все, 
що він досі написав. Твори його відразу дозрілі, ідеї скри
сталізовані, стиль індивідуальний. Він займає цілком особли
ве місце серед инших письменників свого покоління. Літе
ратурний критик Шенберже каже про нього, що Бертрана 
„уміє створити той третій плян“, — що, як дехто думає, най
більше промовляє до нашої інтуіції, що сама одна дає змо
гу діткнутися часом глибоко змісту життя.

Торік в Барселоні умер найбільший модерний драма
тург каталанський Іґназі Іґлезіас (Ignasi Iglesias) (1871-1928). 
Почавши в перших своїх драмах („Скорпіон" та „Fructidor“) 
з індівідуалізму, під впливом Ібсена, він швидко знайшов 
свою власну індівідуальність в драматичній творчости: ко
лективну психологію на тлі соціяльних питань. Драми його 
визначаються суто каталанським кольоритом і великим реа
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лізмом, але разом з тим „повиті високою поетичністю**, як 
каже навіть еспанська критика, рівняючи його до Гауптмана, 
в найкращий період останнього. Твори Іґлезіаса, крім Барсе
лони, мали успіх в Мадриді та столицях Південної Америки, 
а також в Парижі. До цього періоду належать драми, які 
вважаються найкращими: „Старі люде” (Els vels), „Сороки” 
(les Garces) „Вічне море” (la Mare eterna) „Серце народу” 
(El Cor del poble) „Радість сонця” (L’Alegria del sol) та инш. 
Остання його драма була виставлена вперше торік у Барсе
лоні „Погасле родинне огнисько” (Callar apagada), в якій іде 
мова про трагедію бездітного подружжа.

Поруч з Барселонською школою в каталанській літера
турі існують місцеві' школи, що відріжняються тою чи ин- 
шою місцевою особливістю, так наприклад Майоркська шко
ла визначається ритмом і музикальністю; вона нараховуй 
кількох видатних поетів з яких Жуан Альковер (1854) зай
має одно з перших місць в цілій каталанській поезії : він 
оспівує свою рідну Майорку, „перлу Середземного моря”, 
її мальовничі краєвиди, її незрівняне небо, все те, що дає 
їй назву „земного рая на лоні блакитного моря”. Альковер 
її поет; він пише ритмічною прозою, а збірка його елєґій 
є найкраща на каталанській мові. Молодим він писав по ка- 
стелянському, але в дозрілім віці перейшов на каталанську мо
ву і більше не міняв. Крім ньог®, Майоркська школа дала ще 
кількох видатних поетів : Коста і Льобера (Costa і Llobera), 
Альомар (Allomar), Олівер (Oliver), Рібер (Riber) і Д ’Орс 
(D’Ors); кожен з них вносить свою особливу модуляцію йо
му питому, в одного більш щиру, більш штучну у другого, 
недбалу й байдужу, мов орієнтальну — у третього.

Поетичним учнем д ’Орса є молодий, видатний поет Ґе- 
ро де Ліост, (Guerau de Liost), поет Піренеїв, та молодчий за 
нього, Жозеп де Саґарра (Josep de Sagarra)— обидва поети 
дикої гірської природи. Поруч з ними треба назвати Понса 
(Pons), поета Русільону, французької каталанської провінції, 
по той бік Піренеїв.

Поруч з ними поет модерної Барселони Лопес (Lopez), 
Альфонс Масерас (Alfons Maseras), відомий як автор опові
дань, Гіерес-Жорба (Perez-Jorba), Віура (Viura), єпископ Тор
рес і Бажес (Torres і Bages), священик о. Коромінас (р. Со- 
rominas) і вже названі Сальвадор Альбер, Сольдевіля, Руй- 
ра, Клементіне Ардеріу та Віктор Катала — автори в самій 
силі творчосте і з ними ми стоїмо в серці сучасної епохи. 
Крім того-ж в каталанській літературі  знайшли відгомін ріж- 
ні ультра модерні спроби : італійський футурізм, пост-симбо- 
лізм, сімультанізм, сінхронізм, літературний кубізм ітд.

З попереднього видко, що каталанська література є ве
лика національна література, що займає поважне місце серед 
європейських, і не тільки недержавних народів. Галузі, ро
звинені в ній : поезія, роман, театр, критика, релігійна літе
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ратура, преса свідчать про її розвій і силу. Додаймо до цьо
го літературні товариства, як от напр. фундація Бернат Мет- 
же (Bernat Metge), що розпочала перекладати і друкувати на 
каталанській мові твори античних, грецької та латинської лі
тератур, або Науковий Каталанський Інститут (Institut d'Es- 
tudis Catalans), Фільософічне Каталанське Товариство (Socie- 
tat Catalana de Filosofia) ітд.

Нехай закінченням цього поверхового огляду каталан- 
ського літературного відродження будуть слова одного з ви
датних літературних критиків каталанських Жоакима Фолге- 
ра : „Закінченість каталанської літератури“, пише він, „не є 
ані осліплюючим маревом, ані величним, але замкненим в со
бі краєвидом: каталанська література має свої міцні коріння 
в ґрунті самої каталанської землі, омитої латинським морем, 
накритої південним небом. Вона стремить до прекрасного 
розвою своїх латинських сестер, проголошує свою солідар
ність з ними, шукає духовного злиття з європейською дум
кою“.

О. Ольжич.

З М І Й .

Цілу ніч верзлися сни недобрії,
Рідний замок в мареві заграв..*
Цілу ніч, страшний такий, на обрії 
Срібний місяць пущами блукав.

А сьогодня вітер квилить мевою, 
Горда скеля стогне мов струна... 
Припада голубкою рожевою 
Королівна зимна до вікна.

Не вступимось! Туди, на бій розпучливий, 
Безголовим впасти під коня...
Сім голів я маю надокучливий,
Та єдине серце маю я.
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їв. Гончаренко.

Поет традиції.
(Люї Бертран.)

Кождий романіст повинен шукати багатих та глибоких; 
міцних та здорових персонажів. Його повинні приваблювати 
людські хвилювання та турботи, сильні бажання та палкі 
аспірації, раптовні, мов блискавка інтуіції, та ясні образи, 
Таємнича луна повинна струміти крізь усю його творчість та 
зворушувати світ емоцій та забутої слави й волі. Слід йому 
закохуватись у свободі великих просторів, у фавт і та фльо- 
рі, у довгих болісних подорожах, повних ризика та пригод, 
у тому вогні, що палає в душах наших від віків. Ледве чи 
абстрактний розум дав би собі раду в подібних перипетіях 
життя. Пробираючися серед гущавини життя, ми скорше 
кермуємося своїм інстинктом, в який так вірять люде волі 
і чину, ніж спекулятивною думкою*.

До подібної категорії романістів належить сучасний, 
старший вже віком, але молодий ліризмом та екзальтованим 
натхненням французький письменник Л ю ї  Б е р т р а н .  Відчу
вається в його творчости скелиста твердість, а в його голосі
— тон суверенного авторитету. Є він виразником „ г о л о с у  
к р о в и ” та „ г о л о с у  р а с и ”. Не хоче він знати жадних 
півдоріг: манить його виключно г е р о ї ч н и й  р и т м ,  в и 
р а з н а  о с о б и с т і с т ь ,  л і р и ч н а  к р а с а ,  р а с о в а  к р о в  
т а  н а ц і о н а л ь н а  ч е с т ь ,  все те, звідки несуться срібні 
фанфарні звуки слави та непохитности. Він добре розуміє, 
як се важко не тільки народжуватись, але й змагати, бути 
постійним та вірним самому собі на шляхах, усланих неспо
діваними хитрощами та змовами людей.

Таку методу дістав у спадщину він від своїх предків, 
що вчили поважати внутрішню гідність та бути серйозним 
духом і поведінкою, відшукувати з під фантасмагорії слів 
стале та живе. На світанку свого життя зрозумів він, що 
істнувати се значить нагинати нові обставини до своїх по
треб. Льоренська природа, „земля опору та боротьби“ вчи
ла його бути непохитним у собі. „Все говорить тут про міць, 
силу... та безнастанний опір... Як тільки вступаємо в сі без
радісні місця, відчуваємо себе під владою волевої, свідомої 
дисціпліни“.

Мимоволі згадується мені другий льоренець, друга ве
лика душа та міцний характер, М о р і с  Б а р е с ,  що плекав 
своє „я“ з єдиною метою дібратися до „ з е м л і  т а  м е р 
т в и х “. Культ Льоренії був для нього супроти культу „я“ 
тим, чим є квітка проти стебла, бо „ д у м а т и  с а м о т н ь о  се  
з н а ч и т ь  п р и з в и ч а ї т и с ь  д у м а т и  с о л і д н о . . .  Праця
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моїх ідей зводиться до висновку, що індивідуальне „я“ під
держує та відживляє суспільство“ .

Льоренська природа та її люде з міцними мязами, істо
ричні традиції та героїзм привчили обох письменників не ля
катися жадних страждань, бо тільки через останні можна до
сягти поступу краси та добра в нас та навкруги нас. Минув
шина є завжди живою поезією й тим скарбом, де ми черпа
ємо свіжі сили для покорення власних умерлих звичок та 
зовнішніх статичних обставин. Всі творчі революції були ні 
чим иншим, як поворотом до національних традицій, плека
них віками,* а деформованих украй чужими впливами, до ду
ху вбитого буквою. Під сим оглядом творчість Л. Бертрана 
заслуговує на повну увагу. Виповідає він війну літературно
му натуралізмові, що закохався в .культі смерти та гнилі, 
що проповідував тортури найживотнішим здібностям, що не 
цікавився красою й радістю життя, чином.

Краса, життя, чин ! Що є доцільнішого на світі від змислу 
отсих трьох слів, що покривають собою, мов китайкою, гли
бочезні джерела всього сущого 1 Коли вчені розпоряджають 
властивою їм зброєю — аналізою, то письменники можуть 
пишатися також поетичною уявою. Поезія, на думку автора, 
зберігає по нині свої права на панування скрізь, бо ce-ж в·- 
на є дороговказом життя'. Et vitae mostrata via est. Поетич
не уявлення грає величезну ролю в письменстві, воно є ін
туїтивним засобом пізнати життя.

Наш світ є театром вічної боротьби двох засад: життя 
й смерти; одної, що змагає звести річі до примітивної одно- 
манітности; другої, що прямує до диференціяції, створюючи 
справжню гієрархію індивідів. Ось сі останні й привертають 
пильну увагу автора. Його творчість матиме на увазі людей 
у такому вигляді, в якім вони виринають на шляхах бороть
би за своє істнування.

Але цього мало. Не можна обмежовуватися тільки ви
разом реальности, або правилами поетичної уяви, як кращого 
засобу пізнання річей. Треба ще сю красу, сю поезію, се 
життя, сей чин оперти на н а ц і о н а л ь н і й  т р а д и ц і ї .  Ві
домо кождому з нас, що індивід є своєрідною реальністю, 
великою таємницею життя. Заглядаючи глибше в його душу, 
ми добираємося до лапок, що лучать його з загалом в один 
кремезний моноліт, н а ц і ю  а б о  р а с у .  Клясична традиція 
під сим оглядом варта нашої уваги, бо є вона виразницею 
історичних, етнічних та біольоґічних реальностей. Вона ні
коли не обходилася без нації, раси, темпераментів та харак
терів. В минулому столітті Г. Тен слушно підкреслив вагу 
раси не тільки в літературі, але й в соціольогії та історії. 
Натуралісти запозичили в нього тільки елемент оточення (за
бувши про расу), що прибрало в них своєрідних форм, „pêle- 
mêle des phénomènes contingents” замість того, щоб бути
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ґрунтом, місцем первісних та постійних сил, що збуджують 
індивіда до ще активнішого життя.

Здоровля раси мусить бути першою умовою, руштован- 
ням в мистецтві! Найяскравішою формою її є н а ц і я .  В сих 
рамцях координуються „вроджені й наслідовані диспозиції, 
які людина приносить з собою на світ”, які містять у собі 
всі здібности даного угруповання людей з їх специфічним 
відчуванням, зворушенням, радістю, коханням та смакуванням 
життя. Ідея нації ширяє понад часом і простором. Душа її, 
душа батьківщини є такаж безсмертна, як і душа героя. На
ція є ствердлою формою раси, твором волі, настирливости, 
пожертви, інтелігенції, безнастанною перемогою над анархіч
ними силами; в найвищій точці розвою своєї енергії вона 
стає радістю всіх своїх членів, виявом поступу всіх її сил. 
Коли національна воля ослабає, уступаючи місце анархічним 
силам, свідчить се про decadence, регресію та розклад її сил, 
про завмертя організму, про те, що минуле перестало жити. 
Наші предки перебувають завжди в наших душах і тілах, 
вониж передали нам свою кров і матерію, свою думку й по
чуття. Драма, що відбувається в нас, є голосом усіх мер
твих, звязаних з нами струмінням крови.

Історія є самим життям. В кожній події спостерігаємо 
відбиття минувшини й симптоми будуччини. Істнує певного 
роду безнастанність у потоці історичного життя, не в зви
чайній формі раціональної нитки, а того чину, що свідомо й 
несвідомо лучить усіх нас в один доцільний конґльомерат. 
Ґабріель д ’Аннунціо мав рацію, коли в однім ліричнім усту
пі (роман „Вогонь") символізував сю ідею безнастанности 
історії та життя реченням „ м и н у л е  є в а к т і”. Себ-то, коли 
хочете відчути навявки поблеклі сторінки минулого, почніть 
чинити, й голос крови та раси, національної гідности та сла
ви заговорить сам. Романіст-історик не обмежує свій та
лант виключно минулою епохою, бо історія є рівночасно 
здійсненням стародавних традицій і звичаїв. Ось чому Л. 
Бертран зіставляв сучасне з. минулим у серії своїх африкан
ських романів: ,,Le Sang des Races”, „Pepete le bien-aime“ , 
.,La Gina“ , „Pepete et Balthasar“, або французьких романів 
„L’invasion“ , „Le rival de don Juan”. „Я показав, каже він, 
як минуле продовжує жити... Я намагався показати ясно ча
сові й зовнішні ріжниці, таємну безпереривність традиції, 
ідеалу та вічну безнастанність раси". В африканському цик
лі романів автор висвітлив значіння раси в життю людей, 
що почали було забувати голос крови. Північна Африка (Ал
жир, Туніс, Мароко) з мішаниною рас, дала йому багатющий 
матеріял під сим оглядом. Коло візника Рафаеля („Голос 
крови"), рибалки Пепет („Коханий Пепет”, „Пепет та Баль
тазар”), співачки Сіна, єпископа Пюїг (Ля Сіна), коло героїв, 
що не заперечують своєї крови, точить зміст живих фресок, 
що служать найкращою інтерпретацією її,
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Рафаель видався Терезі незвичайним єством. Неспокій
ний гумор, потреба вічного руху штовхали його до незнано
го. Запал його крови викликав у неї якесь дивне почування, 
що перевертало її до дна душі. „їй здавалось, що повітря 
вібрувало навкруги нього, що червінь його крови освітлю
вала тінь.... Мовби внесена в полумя сонця, вона почула 
себе зваленою непереможною енергією: с я й в о  р а с и  й с и 
ла  з е м л і  її опанували. Жорстока еспанська душа, яку вона 
ненавиділа, палка Африка, що руйнувала її тіло, вибухнули 
в очах Рафаеля, запалили вогонь його жил, умаяли міць йо
го постаті”. Всі інтелєктуалістичні ідеї, які вона принесла 
зі собою до Африки з Франції, нараз видалися їй чужими. 
Під страшенним подувом полудневої крови вони мовби 
ростанули. ,,Великий подув насолоди покотив її, втягнув у 
свій вихор“ до такої міри, що вона не в стані була виявити 
опору. ,,Нове Я, шалене єство, якого вона не знала, завору
шилось у ній. З, дивовижею вона позирала на нього, не бу
дучи в стані його опанувати“ . Кров її жил зазнала нових 
джерел енергії, хвилі крови покрили все її тіло. Такий вплив 
робив Рафаель, син простої маси, не тільки на Терезу, але 
и на все оточення. Повний радощів, запалом своїм він уно
сив усіх за собою, ніколи не зраджуючи голосу своєї крови 
й раси, навіть тоді, коли представлялась йому можливість 
спокійно зажити під дахом багатої жінки. Південний степ, 
чарівне сонце, чисте повітря приковували його до своєї зем
лі та важких обовязків візника, які він згодом передав сво- 
му братові, аби той продовжував старі традиції його роди
ни.

У романі „Голос рас", як і в инших з сеї серії, Л. Бер
тран ставив своїм головним обовязком викликати у францу
зів здорові традиції. Довший побут в Африці навчив його 
правдиво підходити до інтерпретації ж и ття : мішанина наро
дів у кольоніях виявляла, яке велике значіння має расова 
прикмета. ^

В романі „ГІенет і Бальтазар” автор силкується відро
дити старий культ знаних нам „Нових прикладів” Серванте
са та викликати на сцену його героїв — Рінконета й Карта- 
диліо в модерній африканській формі. Пенет стає героєм 
стилю XVIII. ст. з безперечною перевагою під моральним о- 
глядом над сервантесовими професіоналами-бандитами. Він є 
свого роду, висловлюючися по еспанськи, гідальґо, синком 
порядної родини, що наробивши багато бешкету, вертає та 
ки на правдиву стежку завдяки вірности голосу своєї кро
ви. Хоч його вчителями життя є засланці до Африки за вся
кого роду злочини, алеж позитивні риси їх характеру з кро- 
вю перейшли до його тіла. Ніяким чином Пенета не можна 
підвести під категорію люмпенпролєтаріяту. Вірний тради
ціям народів Середземного моря, він мало чим відріжнявся 
від пращурів Гомера: „той самий смак до пригод, до морсь-
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ких одисей, те Саме поняття людської праці, що не рве 
тіла й не упосліджує душі, та сама пошана до родини, бать
ків, дитини, шлюбу, смерти та похорону — та сама свідо,- 
мість о с о б и с т о ї  в а р т о с т и " .  Всупереч капралізованому 
пролєтарію 111. Інтернаціоналу, він є справжнім індивідом. 
„Усі страви синдікальної сочевиці не зрівняються ніколи 
з його розумною свободою ". Артистичність душі виглядає 
скрізь зпід лушпиня його рибальського тіла; вірність собі 
й расі снується чудовими візерунками повз усі етапи його, 
повного пригод життя.

В романі „Ля Сіна” бачимо двох молодих Французів, 
що прибули на нові землі Африки, en face Італійки Сіни, що 
виявляє незломну силу духа в усіх перипетіях степового 
життя. І Кльод, і Мішель, повні енергії й життєвого еляну 
на початках нової своєї карієри, під впливом специфічних 
африканських обставин попадають швидко у стан атараксії 
й безвілля. Тільки палка кров Сіни з суто-італійським рит
мом потрапила пробудити вогник енергії, що жеврів в їх ті
лах так, що одного дня Кльод признається : „Ось моя се
лянська кров прокидається! В собі, немов мій батько й дід, 
немов мій вуйко, торговець фуражем в імператорській армії, 
я є селянином... Мойому батькові не було вже такзлевльо-  
ренських лісах, де він полював вовків. Протягом сього часу 
він зберігав для мене е н е р г і ю  р а с и " .  Ся енергія раси 
бурлить в усіх, звичайно і в нас — Українцях, або явно, або 
потай; в останньому випадку вистане хоч раз викликати її 
на поверхню життя й годі тоді її затамувати комуб то не 
було. Хто спромагався на подібний чин, той знає, що зна
чить енергія та її потуга.

В романах „Інвазія” та „Суперники дон Ж уана”, кінема
тографічна стрічка гри крови й раси продовжується : дія від
бувається на сей раз на землях метрополії. Італійська емігра
ційна хвиля („Інвазія”), заливаючи не свої лани, нагадує ту
більцям про девятий в а л — расу. І тут виринають ті самі мо
тиви, що дрімають, посіяні історією, в африканських степах 
та пісках, мотиви стародавнього латинського імперіялізму, що 
їх починають перебирати на себе тепер Італійці та Еспанці.

В низці історичних романів: „Louis XIV.", „Philippe IL”, 
„L'Infante”, „Sanguis Martyrum" Л. Бертран повертає знову 
до любої йому теми висвітлення людських характерів крізь 
призму тих досягнень, що їх вони здолали зродити в ріжних 
ділянках життя. Людовика XIV. він уважає за найяскравіший 
тип Француза, справжнього представника Франції в раді ві
ків та націй, бо сеж 'він визначив теперішні кордони Франції 
та був речником гасла „Один проти всіх”.

Інфант — се драма кохання Еспанки до французького стар
шини підчас анексії Французами Русійону та Сераня в 1674. р. 
В „Крові мучеників“ він малює.кріваві страхіття христіянських 
Часів з метою підкреслити знов таки неминучість і потребу крови
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підчас народження нових ідей. „Звідай, kâ&e fern, випливає, 
з законом пожертви, періодична потреба мучеництва, себ-то д о 
казу на користь справедливости й правди“ ... Кров мучеників 
є животворним насінням : так завжди було, — так і буде.

В нарисах „Св. Авґустин“ та „Св. Тереза“ виводиться 
боротьба душі, безпереривна „психомахія“, що є історією 
всього христіянства. Постать св. Авґустина приваблює пи
сьменника не тільки тому, що він здобуває перемогу над 
своїм тілом, але й тому, що його вороги церкви та імперії 
уступають перед ним скрізь. Доктор, святий чоловік чину, 
він зявився в переломовий час історії, коли нещасні людці 
вагалися між учорашнім та прийдешнім. „Авґустин був од
ним із тих, що вмів хоробро робити вибір, а вибравши своє 
вірую, оголосити його без хитань“ ... В мішанині тодішніх 
доктрин та найскрайніших єресей, серед орґій порожнього 
інтелектуалізму треба було мати до того крицеву голову, як 
її треба мати і в нашу переломову добу.

Моя стаття булаб неповна, колиб я промовчав про низ
ку подорожніх ескізів письменника: „Le Jardin de la Mort“ , 
„Le livce de la Méditerranée“ „Le Miracle Oriental“ , „Devant 
l’Islam“ , „La Grèce du Soleil et des paysages“ , „Les Pays mé
diterranéens et la guerre“ , „Lès oilles сГоі“. Зупинюся лиш 
на де-яких з них.

В першому він виводить феєричні образки безводних ра
йонів алжирського півдня та руїн стародавніх римських міст, 
вихвалюючи ренесанс латинських рас та старо-римські тра
диції. Познаки римського ґенія видні скрізь і тепер, араб
ська рука нічого не додала до римського скарбу. Моральна 
атмосфера сих країн, палке африканське підсоння вивели на 
світло денне в латинських приходьках здібности, що зали
шалися лиш в ембріональному вигляді підчас побуту в ме
трополії.

Нова Африка стає для Л. Бертрана „країною сонця та 
найчистішого світла", країною, що викликала в ньому „культ 
сили, здоровля та мужньої енергії”, що привязала „його за
блудну думку” до кремезного пня — традиції тараси. Руїни 
старих міст викликають почування славетної минувшини та 
жагу творчости : lux perpetua luceat eis! „Сі африканські ру
їни є живі, бо нарід, що кружляє біля них, продовжує, не 
усвідомлюючи собі, жести й думки давних людей, які дали 
основи, бо між ними істнує обопільне містеричпе проймання”.

Малюючи звичаї чужих країн, JI. Бертран уважав за по
трібне завжди пристосовуватися до них, бо тільки шляхом без- 
посередної інтуїції, спостереження антагонізму рас, конфлікту 
колективних інтересів, можна схопити душу даної нації. 
„Справжній подорожник повинен бути переселенцем, що осі
дає на землях з бажанням їх собі підбити”. Тільки така ме
тода може привести нас до зрозуміння, що антагонізм рас
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істнував завжди й істнуватиме й надалі. Слабодухи з неспо
коєм дивляться на расове питання, вбачаючи в ньому суть 
людського зла, тимчасом, як се питання продуктом „здо
рового чинного варварства”. Раса є творчою барієрою 
проти розкладу людського конґльомерату: переможцем у сві
товій війні виходить той, у кого голос крови й раси буяє 
повним квітом. „Се-ж справді було божою спокусою вірити 
в можливість раю на землі та вважати світ за чистий обєкт 
естетичного споглядання, се було імморальним та протипри
родним... І проте се становище дилетанта, незацікавленого 
та байдужого глядача так глибоко засіло в наші звички, що 
нам важко позбутися їх”, навіть і тепер. А т р е  б а ї  Тільки зро
зумівши вагу расового питання, ми Українці будемо в стані 
вибороти свої віко-вічні права. Під сим поглядом архитвір 
Ґобіно „Нарис про нерівність рас” буде корисним підручни
ком, а твори Люї Бертрана немов артистичним к-лючем до 
нього.

Валєтнтин Конопацький.

Ч Е Р В О Н Е .

Кремлівський блазень вбравсь в шарлат 
І переконаний, що одягнув Мефістатоґу 
И силкується сміятися на всесвіт божевільно,
Та тільки викривив уста зі страху перед ранком.

А в ранці привезуть Расєї прах у Кремль на віки, 
Вже трійка сивих свій розгін давно спинила 
І поверта до рідного московського постою.
В той ранок блазень блазня різать буде,
А Білокаменна ховатиме мерця.
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Цісарський розтин.

По російське се зветься „кесарево сєчєніє”, а по ні
мецьке „Kaiserschnitt”. Се — пояснення тим, хто не любить 
„нових слів”.

Преса наша ударила на сполох з нагоди напрасного на
ступу всяких „українізаторів“ на всіх ділянках нашого жит
тя. Іде ся „українізація"4 і з-за Збруча в виді всяких літаю
чих Голяндців і сталих представників московських баскаків 
в Галичині, і зі сторони групи зпід стягу „Української Ниви“. 
А стремить сей наступ в обох випадках до того самого: до 
вирвання наших національних установ з наших рук. До зни
щення економічної самовистарчальности — в економіці, до 
прищеплення чужої ідеольоґії — в просвітних справах, а 
в політичних — до привернення того архаїчного стану укра
їнства, коли воно ще не думало про створення власних пар
тій, задовольняючись підсусідством в чужих. Слабо реаґува- 
лося спершу на ті удари, ось чому бють тепер на сполох, 
коли грізних розмірів набрала недуга.

Сей алярм треба вітати, але на жаль, ствердження хо- 
робливого стану — добре, але діяґноза хороби — фальши
ва. Брак єдности, солідарносте — така є нібито наша недуга, 
а лікувати її треба „скупченням сил”. Рецепта може й від
повідна, але проти кого купчити ті сили? Проти „україніза- 
торів” ? Ясно, але в сім гаслі нема нічого нового і висунен
ня його, на нашу скромну думку, лихові не зарадить. Хто 
хоче боротися з ним не на папері, а дійсно, той мусить звер
нуте увагу й на обезвладнення тих елементів, які — таки 
в середині отих національних скупчених сил — ту скупче
ність розкладають, роблячи безнаслідною її акцію.

Єдиний фронт, прекрасна річ. Але як його робити ? Напр, 
ліплять той єдиний фронт проти москвофілів всякої масти. 
Але що таке ліплення поможе, коли в середині таки сеї про- 
тимосквофільської ліпянки, сидять ноторичні москвофіли — 
і в партіях і в редакціях —■ і спокійно роблять свою працю, 
як ті агенти Пилипа Македонського серед Атенців...

Єдиний фронт в „Просвіті”. Ще краще 1 Та чи богато 
тим осягнеться, коли серед головачів тої установи є д і
ячі, що на конгресі — замісць показати їм на двері — віта
ють представників влади, яка в Київі, у Харкові, в Полтаві
— всі ті „Просвіти” позамикала цілком так, як колись цар
ський міністр Столипін? Чи тим просвітянську ідею скріп
люється, чи підміновується? І що варта збирати до купи 
людей, які ке знають, куди має бути обернений той фронт
— на право, на ліво, взад, чи вперед?
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Єдиний фронт в господарськім будівнцтві. Д о б р е ! Але 
чи трівка се справа, коли до праці береться кождого,· кому 
повинулася нога на „українізаторськім” шляху і який для 
того перекинувся до національного табору? І береться без 
пояснень, без гарантії, без санкції за старі гріхи...

Думають про єдність фронту і на Волині. Але переду
мова: тільки проти „Укр. Ниви”, натомість за С.С.С Р. Що 
доброго дадуть сі спроби, які нищать одну хруніяду другою ? 
Які брак власної політичної лінії підносять до значіння за
сади?

Офіційно в нашім громадянстві дано гасло — орієнтува
тися (що до Великої України) на ті сили, які буряться про
ти московського центру. Та що варта ся постанова, коли — 
на практиці — орієнтується як раз на офіційних представни
ків того центру? Ся орієнтація се теж „раутництво”. І щ© 
варта — при такій практиці голосити прекрасні кличі і ніби 
то ними творити єдиний фронт, коли на ділі він твориться 
зовсім инший?

Не вказую тут на жадну партію. В останні часи були 
ми свідками, коли не тільки бувші христіянські соціяли, але 
й „націоналісти” робили скок нічим той Беседовський в Па
рижі. Чи оплатиться-ж з подібного людського — за пере
прошенням — матеріялу ліпити якийби-то не було єдиний 
фронт? Чи не вказане булоб спершу зробити в середині 
генеральну чистку? Чи буде міцне те скуплення, що скла
дається з людей, які не беруть поважно гасел, на які кле- 
нуться і які вони засвоюють хіба з моди, або для карєри, 
які є їм в глибині душі чужі ? Чи буде міцна Група, яка ті 
скоки лишає безкарними?

Все лихо, кажуть, в тім, що не можемо звести до спіль
ного столу кількох людей. Навпаки, ціле лихо в тім, що ко
ло спільного столу сходяться люде, які — в своїх часопи- 
сях — оден другого завзято поборюють! Не знак се толє- 
ранції, лише того, що ніхто з них не бере поважно своїх 
переконань: взаїмна пошана райзендерів, що заробляють свій 
хліб в ріжних бранжах, тай годі... Кажуть, що ніби то наш полі
тичний табор розбився на дві частини — совітофілів і їх 
противників. На жаль, ні. Біда в тім, що величезна більшість 
у нас складається з тих, кого за часів конвенту у Франції 
називали — „багнищем” : ті, які як барометер хилилися до 
того тиснення, яке мало запанувати; з психікою людей, які 
ніколи й ніде не виступають проти жадного усталеного по
рядку річий, а пактують з кождою силою, щоб там не про
голошувала їх партійна програма...

Робити єдиний фронт з подібного елементу, усталяти 
з ним програми — се значить укладати плян кампанії 
з армією, яка складається зі збиранини, що шукає відпо
відного моменту, аби чкурнути на другу сторону лінії. Які
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позитивні наслідки дасть оте „купчення сил”,, коли ті сили 
не є ніякою, свідомою своєї ціли, громадою, незвязані жад
ною внутрішнею карністю ?

Вистане комусь вмовити в „багнище”, що єдиний наш 
ратунок на право — і воно тече на право. Переможе инша 
сила і вмовить в нас, що ратунок на ліво, і тече багнище на 
ліво. Як у Ш евченка: вмовлять, що ми словяне (так було за 
царату) і ми зараз хором повторюємо;

„Словяне, словяне. 
славних прадідів великих 
онуки поган і“.

Вмовлять, (як більшовики), що Монголи, і знов наш хор
реве :

„М онголи, монголи,
Зол отого  Тамерляна онучата го л і“.

Залежно від того, „Словяне“, чи „Монголи“ захопили 
владу і вмовили в нас, що тревати їм нині і прісно і во віки 
в ік ів !

З людей подібної психіки робити „скупчені сили”? На 
що? Чи така „сила” буде в стані боротися з якоюсь д і й 
с н о ю  силою ? І чи не ліпше спершу вимести ціле те сміття, 
яке компромітує українство і не дає йому (а не брак „скуп
чення“) стати правдивою силою? Внутрішна чистка, дисціплі- 
на політична — ось що єдино на потребу. А дальше — ди- 
сціпліна громадська. Прочитайте, що пише про наші устано
ви „Службовик“ (ч. 8-9) про „Рідну Школу“, „Полотно“, 
„Товариство Опіки над Емігрантами“. Прочитайте вступну 
статю з „Діла“ (ч. 226) про потребу „солідности, обовязко- 
вости й обережносте в орудуванні громадським грошем“ — 
і ви побачите, що політична та й просто громадська карність 
й почуття відповідальности — далеко не стали доґмою се
ред нашої національної еліти. — Яке то все має значіння? 
Те, що всяка еліта тримається і знаходить послух в ма
сах не механічним і не як найчисленнішим обєднанням, ли
ше — своєю суспільною пожиточністю, внутрішною карністю 
і моральністю. Еліта, яка не вміє запровадити карність і в сво
їх власних рядах осушити багниша — перестане бути елітою. 
Маса її не послухає. Хороба безкарносте, карєровництва, без- 
відповідальности, перекинчицтва .й безпрінціпности задалеко 
лішла в нашім організмі. Не поможуть тут стародавні зна- 
хорські заходи, поможе хіба — цісарський розтин. Життя 
ставляє може останню пересторогу перед галицько-волин
ським українством. Чи воно здобудеться на сю відважну 
операцію, чи ні?
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м. л.

З пресової фільми.
(Учені заслуга тт. Скрипника і Латинського. — Істраті — 
проти Совітів. — Ревеляції Беседовського. — Цікаві дрібнич

ки.)

По повороті на Україну і по переведенню арештів укра
їнських діячів, знаний український учений М. О. Скрипник, 
мав розмову з кореспондентом „Прол. Правди”, якої суть 
вже подала щоденна преса. Але не звернула уваги на деякі
— характеристичні для ученого — подробиці тої розмови. 
А саме, що Скрипник відвідав у Львові „О с о л я н і я н у м” 
(як він каже), що бачився з членом академії Щ у р а к о м  та 
вшанував своєю присутністю „ Т у р ґ і  Сходні” (як він каже). 
З того бачимо, що шан. академик на львівських справах ма
буть ще ліпше орієнтується, аніж на тих, які він реферував 
в науковім товаристві.

Зацікавлені виявленою в „Прол. Правді” не абиякою 
інтелігенцією шан. академика, ми дали собі труду пошукати, 
за що властиво його вибрали до української академії. Дані 
знайшли ми в „Матеріялах до обрання нових академиків 
ВУАН”. Під ч. 90 є М. Скрипник, а в рекомендаціях його 
ріжними науковими установами, читаємо м. и., що Скрипник 
більше трудився над „практичним будівництвом” больше- 
вицької республики, не дав „капітальних розвідок” наукових, 
„про те він з більшим правом може зватися ученим, аніж 
богато схолястів”, бо... написав кілька статтей в „Червонім 
Шляху”, і в „Большевику України”, одну аґітац. брошурку 
і (на всесоюзній мові) — велику працю — „Уголовная полі- 
тіка савєтской власті”. З огляду на величезне значіння „уго- 
ловщини” в теорії і практиці совітської влади і совітських 
володарів, мусимо ствердити, що автор такої цінної розвід
ки вповні заслужив на звання українського академика. Опріч 
того Скрипник є завзятий автономіст. Ще в лютім 1918. ро
ку на однім большевицькім зїзді запропонував він резолю
цію, що „Донецький басен і Криворіжський район станов
лять автономну область ю ж н о р у с с к о й  у к р а и н с к о й  
р е с п у б л і к  і, як частини Всеросійської федерації совітських 
республик”, (гл. Л і т о п и с  Р е в о л ю ц і ї ,  ч. 3. 1928. Хар
ків, ст. 257). Що до України, то тов. Скрипник все стояв на 
позиції, яку він сформулував в „Деклярації Совіт. Уряду 
України” від 7. марта 1918. р., а в якій стояло, що „ми (со
вітський уряд) ніколи не розглядали укр. совіт. республику 
як національну республику, а включно як совітську респуб
лику на території України”, що „ми ніколи не стояли на точ
ці погляду повної незалежносте україн. народної республи-
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ки*7 та що „жадна з входячих в Союз республик не може 
без відома і згоди урядів решти республик вийти з обєд- 
нання” (Л іт . Рев. ч. З, 1928, ст. 272).

Вірним оборонцем отої „южноруской українской ре
спублики” лишився Скрипник і на далі, в наслідок чого при
значили його — як славного ученого — „особливим упо- 
важненим Совіту Оборони в боротьбі з повстанцями Заддніп- 
рянської дивізії отамана Зеленого”, а 1922. р. — наркомом 
юстиції, який, як нас запевняють, міг би оповісти цікаві да
ні про розстріл українського поета Грицька Чупринки...

Як бачимо п. Скрипник має всі кваліфікації, щоб бути 
наркомосвіти „южноруской українськой республики”...

Переглядаючи „Літопис революції” — де є богацько 
цінних даних про українського наркомосвіти, натрапили ми 
і на другого достойника УССР, тепер дуже популярного — 
в Галичині, товариша Ґ. Лагічинського. Показується, що й він 
має величезні заслуги для України. Передусім був він (ра
зом з Скрипником) членом Цеьтрального Виконавчого Комі
тету Всеукр. Ради Роб., Солд. та Селян, депутатів, яка ого
лосила себе першим укр. совітським урядом і яка пішла під
бивати Київ з військом, „що привів на Україну з Р о с і ї  
Антонов" (Л іт опис Рев., ч. 1, 1928, ст. 172). Військо п. 
Лапчинського складалося „з матроських загонів..., з р о с і й 
с ь к и х  промислових центрів... есерів і анархистів“ (173), зі 
штабом, коло якого „крутилися явно чужі для робітничої 
кляси субєкти офіцерського типу, з нахабними та бандит
ськими фізіономіями,... інколи пяні, із специфічною брудною 
лайкою після кождого слова” (174). До цеї „армії“, на чолі 
якої поставлено Муравьова --- знаного погромця Київа — 
приділено двох „народних секретарів“ — Ю. Коцюбинського 
і Ґ. Лапчинського, які і завоювали Україну — „за братньою 
допомогою від Ради Народних Комісарів“ в Москві (175).

Спершу наші комісари мали в пляні розкласти україн
ський фронт, протиставляючи лівих українських есерів — 
Центральній Раді і висадити її в повітря з середини; але' 
сей плян не удався, і — „російській республиці довелося по
могти совєтизації України з б р о й н о ю  с и л о ю “ (266). Так, 
що вже 25. січня 1918. року, „народний секретар“ Лапчин- 
ський міг подати населенню Київа радісну звістку, що до 
міста підійшли „війська, післані робітничо-селянським у р я 
д о м  Р о с і й с ь к о ї  Р е с п у б л и к и  на жадання Народного 
Секретаріяту України“ (293), себто на жадання товаришів 
Скрипника і Лапчинського.

Радимо отсим при слідуючих виборах до ВУАН не по
минути і Ґ. Лапчинського, який — хоч і не належить до 
учених схолястів — але, як бачимо, бодай в однаковій мірі 
що й Скрипник, спричинився до притягнення реакційної Укра
їни до марксівської культури... Хоч не пером, але „зброй
ною силою“ російського генерала Антонова — але в с е ж !
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П а н а ї т  І с т р а т і  — письменник світової слави. Чита
чі J1HB знайомі з ним з перекладів (гл. ЛНВ, VII-VIII 1928), 
Знайомили ми наших читачів з ним, зєднані його блискучим 
талантом ще тоді, як він був — приятелем Совітів. Був — 
бо нині вже не є. Ще недавно приїздив він до Росії на зїзд 
друзів СССР і до Київа, вітаний червоними письменниками, 
фотографувався з ними... І ось нагло (бодай для невтаємни- 
чених) в паризькій „Nouvelle Revue Française“ зявляється йо
го вогненне l'accuse на адресу большевицького ладу... Справа, 
яка відчинила йому очі на совітське пекло, — дрібна справа: 
комуністці Ройтман захотілося заволодіти помешканням од
ного старого, (ще з 1905. року) революціонера, обтяженого 
численною родиною і чесно заробляючого свій хліб на фаб
риці — робітника Русакова, тестя Кибальчича (теж стара 
революційна родина). І ось — робиться велику провокацію, 
старого робітника і революціонера викидається- на вулицю, 
в „Правді” прихильники прекрасної Ройтман друкують проти 
нього статю, де прозивають—„спекулянтом, контрреволюціоне
ром і буржуєм“, жадаючи його розстрілу, синдикат, до яко
го він належав — виключно на підставі неперевірених відо
мостей „Правди“ — викидає його з числа своїх членів, фа
брика позбавляє роботи — все на приказ з гори, а влада 
віддає під суд, який — правда не розстрілює нещасного ста
рика, якого помешкання подобалося симпатичній Ройтман — 
але за те кидає його довязниці з позбавленням всіх прав, ро
боти і — що було найважнішим для влаштувачів цілої про
вокації — помешкання...

Істраті, що був тоді в Росії, особистий приятель Руса
кова, стрясає большевицькі небо і землю, шарпає больше- 
вицьку пресу, суди, самого Калініна — і без жадного на
слідку ! Найпідліша провокація блискучо удається і, богу ду 
ха винний, старий революціонер, викинений за борт „рево
люційного“ суспільства, вандрує до вязниці... Тоді власне 
Істраті, в якого большевицькі переконання не забили по
чуття чести, поклявся оповісти про се за границею. І свого 
слова дотримав...

Пише Істраті, що тепер він переконався, що ціла систе
ма большевицька істнує на те, щоби „мучити міліони не
щасливих і щоби скомпромітувати на завше науку, яку я 
читав двацять років тому в „Підставах соціялізму“, або в „Ер- 
фуртськім програмі“ К. Каутського“... По річній мовчанці 
пригадує собі поет „очі (совітських горожан), ‘яких він ніко
ли незабуде, гукання, що досі лунають в моїм серці“, сло
ва „знуджених, виголоджених, виглядаючих мов кістяки, лю
дей з божевільним поглядом, тремтячих з гніву і з біди, які 
промовляють до мене : Із способу, в який писатиме про те
бе наша „Правда”, догадаємося, чи дотримав ти за кордо
ном свого слова, чи та є поганцем”...

Істраті пише: Правда, Русаков не є комуністом, але
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^скінчімвже раз на все бавитися вцю цюбабку: чи  т і л ь к и  
комуністи мають право жити на світі? І що треба робити з робіт
никами, з селянами, з інтелігентами, з урядниками, з приголом
шуючою більшістю людськосте, яка нічого з комунізму 
не розуміє? Чи треба відмовити їм праці? Заслати на 
Сибір? Забити?... Я питаюся, що буде з бідною люд
ськістю, коли комунізм Ройтманівен буде сильний, аби 
накинути світові свою нлнішню справедливість” ? Випа
док Русакова не є винятком, „а ціла Сибір є повна Руса- 
кових... Нема там (в Росії) мови про комунізм, є ли
ше терор, що трактує людське життя як матеріял 
соціяльної війни, яким послугується для тріумфу нової по
творної касти, касти жорстокої, жадноїпановання, заборчої...” 
комуністичної партії. „Та каста безграмотна, хамська, збо- 
чена, складається переважно з молоді, що прийшла на світ 
з початком нашого століття. Та молодь не знає й не хоче 
знати нічого з того, що творило колись великість і силу 
російського революційного ідеалізму... Вона знає, лиш „ло- 
зунґі” своєї влади, розвинені прапори, „Інтернаціонал” ‘ ви
слухуваний на стоячки, „Ленінські уголки”, великанські пля- 
кати повні фраз, щоби ними заступити ідеї, Ґ. П. У., щоби 
ним заступити аргументи, цензуру, щоби позбутися критики: 
у н і в е р с а л ь н у  п о р о ж н е ч у ,  що  п о з в о л я є їй у т р е- 
в а л и т и  с в о є  п а н о в а н н я ”.

Так оцінює Совіти прозрілий Істраті, який підніс лише 
кутик большевицької мордовні... Серед Українців є подостат- 
ком таких, що бачили в сто разів більше, ніж бачив Істраті, 
і які — бачивши пекло — оповідають, що бачили рай, щоб 
„не зневірювати нації”, вважаючи її за дитину, яку треба дури
ти байками і, щоб виправдити свій брак горожанської відваги.

Чекаємо нетерпеливо анатемізовання Істраті больше- 
вицьким синодом. Се буде для нього почесна відзнака, що 
зєднає йому пошану світа не лиш як для письменника, але 
й як для сміливого громадянина. А гадаємо, що се анатеми- 
зовання Істраті не буде таке легке. Більшовицька преса да
ла йому атестацію большевика, писала, як то він „двацять 
років блукав у всілякій поневірці, виснажувався в голоді, в над
мірній праці, перебравши півтора десятка найріжніших про
фесій від льокая до вуличного фотографа” (Життя і Револ.,
1928, ч. 2). Не виглядає на „буржуя” ! Більшовики прагнули 
зробити з нього „голосномовника наших досягнень”. Тепер 
сей голосномовник промовив... Не так, як подобалося Сові- 
там, але се мабуть тому, що — як вониж самі казали — 
„його професія — незалежна людина”.

Перед ревеляціями Істраті вийшли ревеляції Беседов- 
ського. З них цікаво відмітити ту, де він оповідає, що 
от. Юрко Тютюник (арештований большевиками, як ходять 
чутки) — не перейшов шість літ тому до Совітів, лише 
був зваблений ними в підступнийспосіб і арештований.
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Беседовський оповідає, що спершу його хотіли роз
стріляти (особливо Дзєржинський був за тим), але по
тім рішили змусити перейти на службу до Совітів, де 
він викладав тактику партизанської війни. Причиною остан
нього арешту отамана (подає Б-кий) — був нібито його, не
обережний- висказ, що мовляв прийшов час, аби совітська 
Україна перемінилася в фашистівську...

*3. Україна", видавана в Київі згадала вч. 4. і наш ж ур
нал; бо „хоч ЛНВ і не дуже популярний журнал, але всеж 
до рук читача потрапляє”, і длятого сьому, не дуже популяр
ному журналові, треба було в однім числі тоненького зоши
та присвятити аж три статті. Завдання статтей—взяти в обо
рону придніпрянських большевицьких авторів, зачеплених 
в статті ЛНВ-ка — „Невільники доктріни". Але, полемізую
чи з ЛНВ, „Зах. Україна”, мимоволі, признає повну рацію 
нашому основному твердженню,— що ґрунт на Україні є ціл
ком ворожий комуністичній доктрині: .читаємо в статті Ла- 
кизи — „психіка його (наддніпрянського письменника) скла
дається д. складних умовах... Формується вона в країні, де 
ще б е з к р а ї  п р о с т о р и  д р і б н о в л а с н и ц ь к о ї  с т и 
хі  ї у  т р и  му  є в с в о ї х  п у т а х  мі  л і о ни ,  де всьому сьо
му Протиставляється порівнуючи н е з н а ч н і  к а д р и  свідо
мих пролетарів” (Ст. Лакрзи)... Як раз, се саме твердили йми! 
Дуже тішимося, що в запалі оборони шан. редакція призна
ла наші тези. Ліпшого ствердження абсурдности і безґрун- 
товности большевицької ідеольоґії серед чужої стихії, аніж 
той, що дала „3. У.” тяжко й видумати.

На кінці дрібнички: рубрика, яка у французьких жур
налах зветься Le S o ttis ie r u n iversel: 1) „Новий Час” (ч. 117) не 
повинен думати, що в гимні німецькім є слова Deutschland 
über die Welt: Нема їх, є натомісць — „über ailes in der 
Welt” A ce — як кажуть в Одесі — „дві великі ріжкиці”. 
2) „Неділя” не повина називати знаного французького вче
ного Пастера (Pasteur) — Пастеуром, бо се так само непра
вильно, як вимовляти Шакеспеар замість Шекспір... 3) А ка
лендар „Дніпро” не повинен, (хоч би він навіть за них і „не 
відповідав”) містити оголошення аж двох большевицьких 
журналів — одного аж на цілу сторінку окладинки. Не ви
падає се для орґану еміграції.
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Др. К. ЧеховиЧ.

Перший зїзд славянських фільольоґів 
в Празі (6-13. X. 1929).

(Допис з Праги).

З ріжнимй почуваннями зїхались представники усіх слб- 
вянських народів на це всеславянське наукове свято. Щой
но сто літ минуло від смерти першого великого славіста Ио
сифа Добровського, а як багато змінилося за той час в жиФ- 
ті і в поглядах усіх Словян. Скільки мрій розвіялось під 
холодним подувом дійсности, с к і л ь к и  гарних слів виявило 
своє хижацьке я д р о ! Але т а к о ж : як гарно здійснилися де
кому його сни про волю, як несподівано з наукових і Ми
стецьких джерел виросла і загартувалася сила поодиноких 
словянських народів. Не диво, що 
фільольогів збирався серед настроїв ^  
про ті часи, коли більшість Словян була' щ§ 
мом і коли прокидаючись зі сну жила,, мріяЕіи^ іШсло- 
вянську взаємність. Це були неначе спогади пр̂ й діто'чМ вік, 
спогади про діточу віру у неможливе, про райдужні миляні 
баньки і дімочки з піску. Але були там й инші спогади: про 
болючі удари, про незагоєні рани, про хитрість сильніших, 
про глибоку пропасть між словом а ділом. І не лише 
спогади 1

Зїхалось 546 учасників не тільки з усіх словянських 
земель, але майже з цілого світу, де лише плекається сло- 
вянська фільольоґія. Українців було 25: проф. В. Біднов, 
(Прага), проф. Л. Білецький (Прага), д-р І. Брик (Львів), 
проф. П. А. Бузук (Мінськ), д-р М. Гнатишак (Берлін), проф. 
Д. Ґреґолинський (Перемишль), проф, Д. Дорошенко (Бер
лін), В. Дорошенко (Львів), проф. І. Зілинський (Краків),
Н. Калюжний (з представництва СССР в Празі), проф. д-р 
Ол. Колесса (Прага), проф. Ф. Колесса (Львів), М. Любине- 
цький (Прага), проф. К. Німчинов (Харків), проф. І. Огієнко 
(Варшава), проф. Г. Омельченко (Прага), д-р І. Панькевич 
(Ужгород), С. Пилипенко (Харків), д-р В. Сімович (Прага), 
проф. С. Сірополко (Прага), проф. д-р Ст. Смаль-Стоцький (Пра
га), д-р Р. Смаль-Стоцький (Варшава), проф. д-р К. Студин- 
ський і Л. Студинська (Львів), д-р К. Чехович (Прага).

На святочному відкриттю промовляли в першу чергу 
делегати поодиноких держав, а по них також делегати Лу
жицьких Сербів і укр. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові 
проф. К. Студинський.
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Російським емігрантам дуже не до вподоби була укра. 
їнська промова і якраз підчас неї вони старалися зробити де. 
монстрацію, з шумом покидаючи салю. Та цего не всі завва* 
жили. За те в актах зїзду залишився їх письменний протест 
з приводу того, що Росіян емігрантів не допущено до при
вітних промов на отворенню зїзду.

Коли взяти на увагу факт, що російських промов було 
більше, а українська лише одна, то не можна збагнути, чо
му російські учені уважали себе покривдженими. Підчас са
мого конгресу вони певно самі побачили, що і представник 
СССР проф. Сакулін не відмовляється від імени „русскіх“. 
Навпаки, він був якраз найбільш типовим представником ро
сійської нації і російської науки. У свойому привітанню він 
говорив, очевидно, також від України і Білоруси, а з ціло
го його виступу так і видно було, що і для него Україна 
це лише провінція, якій не потрібно ні окремих делегатів, ні 
окремих промовців. Від Української Академії Наук не було 
нікого.

Усіх викладів на зїзді було 79, а між ними такі укра
їнські: 1. Головні напрями української літературно-наукової 
критики за останніх 50 літ. (Л. Білецький), 2. У справі дія- 
лєктольоґічної клясифікації українських говорів (І. Зілинський),
3. Карпатський цикль народніх пісень (спільних Лемкам, Сло
вакам, моравським Чехам і Полякам) (Ф. Колесся), 4. Роз- 
сліди й видання словянських памяток апокрифічної літерату
ри. Методи й завдання (О. Колесса), 5. Крехівський Апостол 
1560-х років (І. Огієнко), 6. Фотограф в службі лінгвістики 
(І. Гіанькевич), 7. Історичний розвиток українських (здрібні
лих та згрубілих) хресних чоловічих імен із окремішньою 
увагою на завмерлі суфікси (В. Сінович), 8. Українська бі
бліографія україніки в галузі фільольоґії (С. Сірополко), 9. Най- 
близчі завдання слявістики (Ст. Смаль-Стоцький). На загал 
науковий рівень українських викладів був цілком вдоволя
ючий і їх порівнання н. пр. з деякими російськими кидало 
дуже прихильне світло на стан нашої науки.

Були і представники нашого москвофільства д-р Д. Н. 
Вєрґун і д-р Ю. Яворський. Цей останній дав навіть виклад 
„Значеніе и М'всто Закарпаття вт̂  общей схеміз русской пи
сьменносте” — і почув при тій нагоді думку инших, що та
кі схеми якоїсь фіктивної загально-східнославянської єдино- 
національної літератури не мають ніякої наукової вартосте, 
та що в науці вже далі не можна вживати термінів „Русь“, 
„русский” в їх давному дуже туманному значінню. — В де
яких польських викладах також вживано ще старого термі
ну „гиБкі" замість „український“, а чеські і інші.слухачі пев
но розуміли його по свому як „російський“ .

Але і серед тих термінольоґічних непорозумінь, які ще 
всевладно панують в російській науці, можна вже завважи-
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щ  деякий зворот на краще. Н. пр. у праці Б. М. Лапунова: 
„Добровский и восточнославянские языки“, поміщеній у Збір
нику Добровського (1929), вже ясно видно, що і в росій
ській науці поволи поширяються нові наукові погляди і тим 
самим також нова наукова термінольоґія. Досить характе
ристичне є також недавне рішення Всесоюзної Академії Наук 
в Петербурзі. По довгих нарадах (в квітні 1929,), в яких зя- 
совано вкінці нинішнє значіння терміну „русскій“, — приня
то новий плян організації, згідно з яким українська мова 
і література перестала входити в склад російського відділу, 
а перейшла до окремого відділу словянських мов і літера
тур. Тим самим назва „русскій“ залишилася вже лише прй 
дійсно російській мові і літературі. (Гл. „Україна“ 1929, тра- 
вень-червень, стор. 167-170). Але в російських викладах на 
зїзді ще не видно було тих нових наукових течій.

Окреме становище займав представник СССР проф. Са- 
кулін з Москви, який приїхав па зїзд у переконанню, що 
в Европі нічого не знають про стан науки в Совітах. Підчас 
самого зїзду він певно побачив, що помилявся.- - Його „марк
систський“ підхід до явищ літератури нікому не заімпону
вав. А коли він дав виклад про свою соціольоґічну методу 
на полі давної літератури, то йому в дискусії пригадали, що 
вже ранше М. Грушевськй у своїй історії української літе
ратури зробив те саме. Від тоді він вже ніколи не забубав 
згадувати і про здобутки української науки і нераз, маючи 
на увазі українських учасників зїзду, старався робити на них 
добре вражіння.

Варто згадати ще і про один чеський виклад проф. 1. 
Гусека з Братіслави, бо в ньому незвичайно яскраво вияви
лися ті патріотичні тенденції, які дуже часто ведуть 
до надуживання наукових засобів для цілком ненаукових ці
лий. Це автор книжки про етнографічні границі між Сло
ваччиною і Закарпаттям, а на зїзді він викладав про „Відно- 
шення лінгвістики та етнольоґії“. Під впливом французької 
науки, яка не вміє як слід відріжняти поняття національно- 
сти від поняття державної приналежности, автор вложив до  
свого викладу багато таких думок, які стояли в різкій про
тилежносте до інтенцій організаторів зїзду. Цілий виклад 
вказував недвозначно на те, що автор це теоретик паную
чої сильнішої нації, який дивиться на слабшу сусідню націю, 
як на матеріял, що його з чистою совістю можна проковтну
ти. Дуже повчаючо було слухати, та ще й на зїзді словян* 
ських фільольоґів, як ріжні теорії, що виросли на ґрунті 
французької кольоніяльної політики, переносилися на поле 
міжсловянських взаємин. На думку автора крітерієм народ
ности не є дідична мова, лише „добровільна тенденція лк> 
дий, котрі свобідно пристають до тої чи иншої народности". 
І таке розуміння народносте, яке має своє оправдання хиба 
для виняткових одиниць, прикладається без застережень до
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цілої території Закарпаття. Там — як каже Гусек — те^й- 
торія 'Чехословаків збільшається коштом території закарпат
ських Українців лише силою своєї вищої культури, до якої 
Українці добровільно приєднуються. Це навіть не можна на
зивати денаціоналізацію — розумує автор, — бо несвідома 
маса ще не є нацією і якраз щойно до означеної нації при
єднується. Гіроф. Гусек зазначує — що правда, — що нія
кого натиску при тім не повинно бути, так, шоби люди самі 
автономно рішалися, але для кождого ясно, що всі ті, які 
в практиці дуже радо будуть спіратися на ті загальні тео
рії, певно не підуть до автора за порадою, яких засобів 
треба їм вживати, щоби прискорити той процес „добровіль
ної“ денаціоналізації Закарпаття. А зрештою, для нас Укра
їнців така „наука“ не нова.. Ми бачили її вже нераз у ріж- 
них редакціях.'

Всі виклади і дискусії були розділені на три секції: 
літературно-історичну, лінгвістичну і педагогічно-дидакти
чну Найменше активности виявили Українці у секції педа
гогічно-дидактичній. Дуже рухлива була польська делегація, 
яка складалася з великої кількости (ко л о  40 осіб ) не лише 
старших, але і цілком молодих людий і через те в кождій 
секції і підсекції мала своїх активних учасників, та всюди 
здобувала собі місця у вибраних на зїзді комісіях.

Позитивний вислід нарад зїзду виявився в цілому ряді 
резолюцій, що відносяться до організації фахової праці 
у ріжних ділянках словянської фільольоґії та у виборі окре
мих комісій для розроблення подрібних плянів тої праці 
На останньому пленарному засіданню ухвалено статут даль
ших з'їздів, які мають відбуватися що пять літ, а на пропо
зицію польської делегації рішено, що другий зїзд славянських 
фільольоґів відбудеться в Польщі. Згідно з § 3. ухваленого 
статуту, при викладах і дискусіях зїздових можна уживати 
кождої словянської мови, а крім того мови анґлійської,фран- 
цузької, німецької та італійської. Ця засада була вже пере
ведена і на першому зїзді.

Побіч наукової праці зїзд давав також нагоду для осо
бистого зближення учасників. Цілий ряд принять (у  Славян- 
ському Інституті, у ради міста Праги, у міністра загранич- 
них справ та у Комітету зїзду^, прогулька по Празі, виста
ва в опері — все те давало змогу великій кількости уча 
сників зійтися разом і блище себе пізнати.

Кожен учасник відїхав з Праги обдарований цінними 
книжками, між якими Збірник присвячений памяти Добров- 
ського звертав на себе найбільшу увагу. Є в ньому і одна 
українська праця, д-раі. Б рика: „Иосиф Добровський і укра
їнські граматики”.

А протест російських учених з еміграції, про який була
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вище згадка, таки не лишився без наслідків. На святочному 
закінченню зїзду (\0 . X>) президія окремо дякувала росій
ським ученим за їх численну участь у зїздових працях та 
допустила тим разом до голосу вже лише самих представників 
держав. У дивному контрасті до святочного відкриття зїзду, 
тепер вже нігде про Українців не згадувалося, і очевидно,
— при переведенню державного принціпу — Українці вже 
більше голосу не дістали.

Левко Ромен.

* *
*

Не йдім сліпукЗчи вперіді 
Чиж не для нас те сонце грає, 
Пяний, солодкий стигне мід 
І вітер лунко трембітає?

Слезу ганебную утрім,
Той .спектр безрадісний і сірий, 
Похнюплі чола підведім, 
Здмухнім із них імлу зневіри.

Нехай заграють нам сурми,
Рурхне й стрясеться громовиця,
Хай блиском-стрілами з пітьми

- Чиясь задзвонить мідь і криця.
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БІБЛІОГРАФІЯ.
У л я я а  Кравченко . В житті є щось..., поезії, К о л о м и я

1929, Загальна Книгозбірня.

В останніх десяти роках на літературнім полі появилось 
в нас чимало нових талановитих поетів, які вносячи нові те
чії в наше літературне життя, заслонили поетів старої гене
рації і подекуди усунули їх в тінь і забуття. Одною з таких 
по части забутих і усунених в тінь є літературна постать 
Уляни Кравченко.

Поетка старої генерації, сучасниця Франка, яка була 
в нас відома, як авторка кількох збірок: „Prima Vera“ , „На 
новий шлях“, „Проліски“ , „В дорогу“, „Лебедина пісня“, пі
сля довшої мовчанки, випустила в світ нову збірку віршів, 
які були здебільша друковані по ріжних журналах перед 
війною.

Сьогодні, в добу літературних модернізмів і повені „ізмів“ , 
наші старші поети не можуть похвалитись великою увагою 
читачів і критиків до їх творів. Не може тим похвалитись 
і Уляна Кравченко.

А шкода, бо в збірці „В ж и т т і  є щ о с ь “ міститься 
чимало віршів, які своєю красою перевищують неодну збір
ку голосних сьогодні і популярних „модерних“ поетів.

Щось наскрізь жіночого, ніжного і шляхотного віє від 
коленого вірша збірки „В житті є щось“ .

Щось, як матерня любов, матерня задума і журливість, 
щось скромного, дбайливого і тихого промовляє з кожного 
рядка тих віршів. Ані одного різкого патетичного тону, ані 
одного обяву крикливости, щось дискретного і здержливого 
і самоопанованого, як тиха сповідь жіночої душі. Навіть 
скарга і біль, навіть розпука і резигнація говорять до чита
ча мольовими, лагідними тонами. Так писати може тільки жін
ка, яка навіть свого болю не несе на базар і не вміє розкри
ти і показати своїх ран, хочби серце крівавилось з болю.

Збірка починається тихим признанням, що в житті є 
щось чого молода людина не сподівалася, що життя розбиває 
всі діточі мрії, ілюзії, надії, і що кожний день, повзе як 
змія і приносить розчарування.

Але авторка не попадає в зневіру, вона сильна духом 
настільки, щоби глянути дійсности в очі такій, як вона є 
і тому кличе :
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„Ж иття! В твої обійми я спіш у.
Хоч ти з лиця покров оман зірвало,
Я в наготі грізній т ебе  бер у  ! !
Хоч з ясних мрій нічого не остало,
В житті ш укати б у д у  ід еа л у “.

Поетка находить міць духа полюбити життя, не зважаю
чи на його з л о :

„Змінчиве все кругом і я така,
Б о тільки зміна на землі трівка*.

Якась відвага і примиреність з твердою дійсністю кри
ється в таких віршах щось, що нагадує античне „Amor Fati“ . 
Поетка відчуває, що серед вічних змін ж и ття :

„Лиш сильний д у х  зав ол од іє  щастям
Д у х  кволий тужить все і не досягне щастя ніколи".

Правдивою красою визначаються любовні вірші Уляни 
Кравченко і ті, в яких вона оспівує щастя материнства.

Ніжна і шляхотна струна еротики в віршах У. К. має 
деякі вірші, які можнаб поставити вище, як криклива, при- 
страстна і непогамована та .негармонійна еротична поезія 
Івана Франка в ,,3івялім Листю“.

Цикль „Проміннячко“ приносить нам рідкий в нас мо
тив : материнські почування до дітей.

В пізніші роки, більше зрілі і „осінні“ поетка повер
тає знов до любовних мотивів: її любов ще більше одухо
творена.

І хоч душа поетки зазнала не один удар долі, то всеж 
в „зеніті“ „Душа лишилася все горда, душа як сталь“ .

Авторка зручно володіє деякими трудними формами вір
ша, її деякі сонети просто клясичні. Натомість мова денеде 
пестра галицькими провінціоналізмами, які можна, було лег
ко минути.

А взагалі збірка варта уваги читача.
Ол. Бабій.

Записки Ніжинського Інстітуту Народньої Освіти. Кн. 
VII, 1927. р. Н і ж и н ,  в е л и к .  8. с. 301. ц. З к а р б .

Ся книга „Записок Ніжинського Інстітуту” приросить 
нам кілька цікавих розвідок: М. Пегровського „Три Попо
вичі” (Іван Аврамович Попович Чернігівський, Попович Па» 
волоцький і Іван Олексієвич Попович, — всі вони були су
часниками, звістки про них прикладалися в сумнів то до од
ного то до другого, і п. М. Петровський в згаданій розвідці 
дає їм лад), Алексея Покровського „Пролетариї” (на рос. 
мові) — про значіння і походження сього терміну; його-ж 
„К третьей главе Коммунистическаго Манифеста; Анат. Єршо- 
ва „Літописи Ріґельмана і Рубана” — їхнє взаємовідношення;
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Євг. Рихлика „С. Вільшанка на Житомирщині в світлі лекси
ки”, і кілька инших, дрібніших.

Проте зпоміж всіх тих розвідок нам хочеться виділи
ти велику працю Конст. Штепи „Нариси з історії античної 
й христіянської демонології” ч. II. с. 45-139. На превеликий 
жаль, ми маємо тут перед собою лише одну частину вели
кої, широко задуманої праці, бо перша її частина до нас не 
дійшла, а третя частина „через де-я.кі обставини” не може 
бути тепер надрукована, — проте і те, що ми маємо перед 
собо.ю, є солідним вкладом в скарбницю української науки.

Вже саме перераховання окремих розділів праці дає нам 
приблизний образ важливосте і багацтва того матеріялу, що 
його притягнув автор для своєї розвідки: І. Демони в зна
чінні ангелів-посередників. Фільософсько-теольоґічна теорія.
2. Соціяльні й культурні предпосилки теольоґічного ухилу 
греко-римської фільософії, в добу зародження христіянства.
3. Демоіюльоґічна доктрина в греко-римській фільософській лі
тературі II. ст. н. ери. 4. Демонольоґічна доктрина в літера
турі раннього христіянства. 5. Демонольоґія в памятниках 
античного марновірства.

В першому розділі звертає на себе увагу особливо 
зясовання находження концепції демонів: „Переконання, що 
в людині перебуває божество, звязане тілом, як путами, 
І ІЦО воно визволяється від цих останніх тільки після смер
ти людини, було тим здобутком, що його внесли в античний 
світогляд орфіки й пітаґорейці, й яке потім на віки уміцни- 
лося в фільософсько-теолоґічній теорії. Остання-ж знайшла 
собі систематичний, стрункий і закінчений вираз по. перше 
у Плятона... У Плятона ми знаходимо в закінченому вигляді 
те, що готувалося в сьому напрямку низкою поколінь і ви
словлювалося більш чи меньш смутно його попередниками
— нове розуміння про божество та його відношення до сві
та й людей. У Плятона-ж, нарешті, уперше накреслюється 
і доктрина про демонів в тому вигляді, в якому ми зустрі
чаємося з нею протягом всієї послідуючої релігійної історії 
античного світа”.... ст. 48. У Плятона-ж ми вперше зустрічає
мося з демонами в значінні анголів, посередників між богами 
й людьми:

„Демони, каже він, — істоти, середні поміж богами 
й людьми. Роля їх зводиться до посередництва поміж тими 
й другими, а саме вони передають богам прохання та жерт
ви, а людям — загади й милости богів... через їх посеред
ництво відбуваються віщування, так саме, як і всякі відпра
ви служби Божої. Божество не вступає в безпосереднє спілку
вання з людиною, і усі стосунки між ними і тими відбува
ються тільки через посередництво демонів”.... (Сімпозіон221., 
Цитата у Штепи с. 49).

Проте, ми в нашому звичайному житті звикли иривязу-
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вати до нззви і образів „демонів” цілком инакші концепції 
—-концепції злих духів, що створюють окремий, ворожий 
світлим силам світ. К. Штепа справедливо вказує, що сей 
поділ демонів, посередників, на добрих янголів і злих чор
тів чи нечистих, виник в порівнююче пізні часи, з розвитком 
христіянства, і для греків, в післяплятонівські часи, вираз 
Демони означав дуже довго лише душі покійників, що по- 
середничають між людьми і богами. Ціцерон (в Тімеї, II.) 
в сьому відношенні висловлюється цілком ясно: „Тих, кого 
Греки називають Демонами, ми називаємо Ларами". У стої
ків вираз „Демон” означав вищу ідеальну сторону людської 
особистосте, в протилежність емпіричній, низчій, — таким 
чином демон у них, подібно до багатьох инших обєктів за
гально визнаної віри, обертався в просту алегорію, — в та
кому розумінню користуються сим виразом Панецій, Епік- 
тет, Сенека та Марк Аврелій. В протилежність їм Посидо- 
ній, сирієць по походженню, вбачає в демонах істотносте 
особливої породи, що стоять поруч з душею людини і з нею 
не зливаються. Допускає існування великої кількосте са
мостійних, цілком індивідуальних духів, що носяться в повіт
рі поміж землею і місяцем, а не тільки безособну духовну 
субстанцію всесвіту, як це робили инші стоїки. Посидоній 
перевертав цим стоїчний пантеїзм в пандемонізм.... Вплив 
Посидонія, як каже п. Штепа, на сучасників і на весь 
послідуючий розвиток античної думки, був надзвичайно 
великим (с. 55).

Одночасно з тим відбувся серед фільософів тих часів 
цілком инший процес. — Розуміння про божество підноси
лося до уявлення про єдину, премудру всеблагу і чисто ду
ховну істотність і поволі, під все зростаючим впливом схід
них релігій, античний світ приходить до неминучого питан
ня про походження і суть зла. Коли нічого не буває без 
причини, каже Плютарх, а причиною злого не може бути 
добре, то необхідно доводиться припускати, що і добро і зло 
на світі виникають, каже, зі свого особливого джерела, ма
ють особливі прииціпи і природу.

Життя всесвіту зводиться до двох протилежних прин- 
ціпів, двох сил, що взаємно борються одна проти другої, 
при чому одна з них прагне до розумного й справедливого, 
друга-ж — в зворотний бік, до зла й безладдя... Таким чи
ном відбувається поволі і поділ демонів, як посередників, на 
злих і добрих — посередників зла і посередників добра. 
Ся теорія, про демонів допомагала виправдувати всі міти, 
культи, устави старої віри, що здавалися непристойними, 
не відповідали новій моральній свідомості... І коли для Плю- 
тарха, Апулєя і инших, старі боги народньої віри були тіль
ки демонами, коли вони покладали на останніх усе те, що 
здавалося їм непристойним для найвищого божества, то 
і перші теоретики христіянства — а вони, як. вірно зазна-
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чує К. Штепа (с. 113.), висловлювали тільки переконання 
свого кола — йшли по тому-ж ш ляху: віруючи в єдиного 
бога і в той-же час не будучи в силах знищити в своїй 
свідомості старих богів батьківської віри, що міцно там три
малися, як наслідок довгих поколінь, вони заспокоїлися на 
тому, що проголосили їх, подібно до своїх поганських су
часників, також демонами і почали покладати на них усе, 
що поганці накладали на своїх богів, ні скільки не сумніва
ючись в реальності самого факту їх існування, (с. 113).

Штепа особливо підкреслює той факт, що як для христіян, 
так і для поганців, ріжниця поміж добрими і злими духами, 
або, за їх термінольоґією, поміж янголами та демонами, спер
воначалу не була принціповою: не природою своєю, або по
ходженням відзначаються анголи від демонів, але тільки 
своїм характером і діяльністю.... 1 коли для фільософів пля- 
тонівської школи демон зявлявся тільки родовим розумін
ням, яке охоплювало злих і добрих духів, себто в христіян- 
ському розумінні і янголів і демонів, то для апольоґетів т а 
ким саме родовим розумінням був янгол, запозичений з біб
лії, антична-ж назва демона визначала для них лише злих 
янголів (с. 118-119)..

В нашій українській науці встановився був з легкої 
руки В. Антоновича („Чари на Україні” 1905, с. 12. і 14.), яко
го потім підтримали Ор. Левицький, Милорадович („Укр. 
Въдьма” (Кс. Ст. т. 22. с. 217-33), та Хв. Вовк („Студії з укр. 
етнографії та антропології”, Прага с. 179.) погляд, що україн
ський народ не має тих демонольоґічних уявлінь, що на За
ході спричинялися до жорстоких переслідувань чарівників 
та відьом. Проте, сей погляд при ближчому розгляді не є 
цілком вірний. Не можна сказати, щоби народ наш був віль
ний від демонольогічних поглядів, навпаки, ми знаходимо 
в українських віруваннях цілу силу ріжних істот, що цілко
вито підходять під категорію демонів. (Дивись „Укр. Демо- 
нольог'ія" Вол. Гнатюка в Етн. 36. Наук. Тва ім. Шевченка, 
у Львові тт. XV,XXXIII і XXXIV). І хоча Хв. Вовк зазначає, 
що „всі ці спеціяльні лихі духи та нечисті сили, як і сам 
чорт, зявилися в українському світогляді тільки, порівнюючи, 
дуже недавно замість до христіянського пантеїзму, як що 
тільки можна вважати за пантеїзм те, на що натякає пере
робка біблійного переказу про вавилонську вежу, і те, що 
відоме нам тільки в досить неозначеному вигляді поетичних 
поглядів славян на природу”, — проте саме се, порівнюючи 
недавнє походження багатьох постаттів української .демоно- 
льоґії надає студіям над ним особливого інтересу, бо вони 
вказують нам на самі процеси мітольоґічної народньої твор 
чости. Наш домашній, натуралістичний світогляд, каже пр. 
М. Грушевський в своїй „Іст. укр. літератури” т. IV, с. 
359-60, — мало вироблений, слабо -■ конкретизований в своїх 
поглядах на доохресний світ — на ті корисні й помічні,
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шкідливі й ворожі сили, що живуть наоколо людини, впли
вають на її добробут, і щастя, — знаходив в юдаїстичній 
і христіянській космольоґії, (що передавалась церквою і по 
за церквою), невичерпане джерело для свого, так би сказати,
— уяснення, конкретизації, формуловання. Відкрита цер
квою складна і деталічно розроблена в писаннях канонічних 
і апокрифічних, правовірних і сектанських, ерархія добрих 
і лихих, приязних і ворожих істот: святих янголів ріжних 
категорій і таких-же темних духів, що наповнюють світ 
і втягають в свою боротьбу людську долю і щастя та ви
магають від людини в її інтересах всяких охоронних, чи 
культових заходів, наповняє увагу наших людей, їх твор
чість, їх практику безконечною масою нового матеріялу, 
який на ріжні способи перероблявся протягом довгого часу
— перероблюється очевидно й досі".

І тому власне праця п. Штепи, що відносить нас до са
мих джерел постійного народження й розвитку всіх тих фан
тастичних істот, що заповнюють уяву наших людей, має 
викликати безумовно зацікавлення у всіх тих, хто цікавить
ся внутрішнім світом людини, і так званою народною пси- 
хольоґією.

І то тим більше, що у нас, там на Україні відбуваєть
ся жорстока, безглузда боротьба з релігією, робляться всі 
зусилля, щоби спустошити народню душу, зганьбити і за
бруднити все те, що в ній було раніше найсвятішого. Ми 
особисто не належимо до приклонників ріжних зовнішніх 
культів, але визнаємо, що кожна людина має ту релігію, до 
якої доростає, і що сумна доля чекає тсй народ, що нераз 
позбувається своїх релігійних святощів. З сеї точки погляду, 
ми не можемо не відмітити на останку слідуючий уривок 
з праці п. Штепи:

„В той час, коли традиційні релігії все більше Встрачу- 
вали своє значіння, (йде справа про перші століття христі- 
янства), усе голосніше вимагало своїх прав марновірство, 
яке ніколи не вмирало в народі, але примушено було — до 
часу — ховатися по закутках; зараз воно високо піднесло 
голову, окутуючи своїми сітями не тільки темних і нєосві- 
чених, але і найосвіченіших представників епохи. Це й на
турально, однак : з релігією може боротися лише позитивна 
наука; к о л и ж  ї ї  н е м а  з о в с і м ,  а б о  в о н а  п е р е б у в а є  
т і л ь к и  в з а р о д к у ,  т о д і  на  м і с ц е ,  що  о п у с т і л о  пі 
с л я  у с у н е н н я  з н ь о г о  р е л і г і ї ,  н е з м і н н о  н а с т у 
п а є  н а й б р у т а л ь н і ш е і н а й а б с у р д н і ш е м а р н о 
в і р  с т в о ”.... (с. 129).

Ось власне ті перспективи, які відкриває нам теперішня 
релігійна політика на Україні.

Книгу видано досить недбало; український текст пов
ний друкарських помилок,

Е. Онацький,
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Н О В І  к н и ж к и .

М. Куцій, Ів. Клим ко. З р а з 
кові лекції граматики, Станиславів, 
Накл. власн. ст. 64,8.

Календар „ П р  о с в і т и “  на
1930. рік. ст. 216, Львів.

Золотий Колос, календар „Н а
р одн о ї Справи“ на 1930. рік. ст. 168,8, 
Л ьвів.

Д -р Ст„ Ш ^хевич, Спомини, 
ч. V, від квітня до серпня 1920. р., 
вид. Ч ервоної Калини, ст. 147,8, Львів.

Н А Д І С Л А Н І

Український Інвалід, орган  
укр. інвалідів на ем іграції, ч. 19-20, 
Каліш.

Ж иття  і Револю ція, кн. IX.
1929, Київ.

Більш овик України , політи
чно-економічний ж урнал ЦККП (б) У, 
чч. 14, 15-16, 17-18, 19, 29.

Наш  П риятель, Львів, ч. 2.

Прапор М арксизму, орган  
інституту марксизму - ленін ізм у, ч. 4, 
Д В У , Харків.

Тризуб, тижневик, Париж, ч. 38, 
39, 40, 41.

У чительське  Слово, орган  
В заїм н ої Помочи Укр. Учительства, 
Львів, ч. 10, 11.

Казачій  Сполох, литер, публи- 
цистич. ж урнал, ч. 18, Прага.

Служ бовик, орґан  С ою зу укр. 
прив. служ бовиків , Львів, ч. 8-9, 1929.

Зиз, ж урнал сатири і гум ору, 
Львів, 1 жовтня 1939.

В іл ьн е  К озац тво , Прага, ч. 
43-44 .

Ж іноча Д оля, орган укр. ж і
ноцтва, ч. 19 і 20, Коломия.

Табор , воєнно-л ітерат. журнал, 
ч. 11, Каліш.

Вісти  з П угу, тижневик присвя
чений луговим і січовим справам, п р о
світі й науці, ч. 9, Львів.

Дм* Николиш ин, А ндрій Чай- 
ківський, ст. 32, мал. 8, К оломия 1929,.

Д м . Николишнгі, П ророк і ми 
(промова на святі Ш евченка) ст. 16, 
Коломия, 1929.

Історичний Калєндар-Аль- 
м а н а X  Ч ер воної Калини, на 1930  
рік, Львів 1929, ст. 160,8.

Д ніпро, календар на 1930,. рік, 
накладом У країнського Т-ва допом оги  
емігрантам з Вел. України, Львів 1929, 
ст. 124,8.

Ж У Р Н А Л И .

Богословія, науковий тримісяч- 
ник богослов . Н аук. Т-ваі т. VII, кн.
3, 1929, Львів.

В ір а й Н аука, орґан  евангел; 
реф орм , церкви, ч. 17-18, Коломия*

М олоде Ж и ття , часопис укр. 
пласту, ч. 7, Львів.

Вікн а , література-м истецтво-кри- 
тика, ч. 8-9, Львів.

К оопер ативна Республика,
ж овтень 1929. Львів.

Ц ентральная Європа, е ж е 
недельник, Прага.

Н ед іля , ілюстров. тижневик, ч. 
41, Львів.

Пітопис Ч ервоної Калини,
4. 1, Львів.

Голос Ц еркви, орган україн.. 
православ. грек, кат, архієпископ, 
в Америці, ч. З, Філядельфія.

Український Пасічник, орґан  
пасічничої секції „Сільськ. Г осп одаря“, 
ч. 9, Львів.

Krojizevnik hrvatsk i knjiźeyni, 
m jesećn ik , Brój 9, Zagreb.

Savrem enlte, m jesećn ik  druśtva  
Hrv. knjiźevnik a , br. 7 i 8 Zagreb.

H rvatska  R e v ija , m jesećn ik  
m atice h rvatsk e, № 10.

O st Europa , Z eitschrift für d ie  
gesam t. F ragen  d. europ. O sten s, H. 
12, 1929, B erlin .
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Найновіші видання „Червоної Калини“
Д-р Степан Шухевич: С П О М И Н И

ч. І. — V. (Ціна поодинокого тому зол. 4.—, комплєту зол. 20.—
Спомини Д-ра Шухевича, отамана УГА і учасника всіх 

цих бурхливих воєнних подій на протязі 1918-1920 рр. мають 
великий попит серед широких кругів читаючого громадян
ства. Від першої появи першого томика не сходили вони з уст 
читачів, які з великим зацікавленням дожидали кожної чергової 
книжечки. Мабуть ніодна книжка Видавництва „ Ч е р в о н а  
К а л и н а ” не викликала стільки завваг, стільки полеміки та 
зацікавлення, як Спомини Д-ра Шухевича.

Ф е д і р  Д у д к о :  Н А  З Г А Р И Щ А Х
(продовження циклю повістей з часів українськоїреволюції).

Перші частини трильоґії „В Заграві”, а саме ч. І. „Чор- 
торий” і ч. II. „Квіти і кров”, це початки цього великого 
фільму української революції, який намітив автор розгорну
ти перед своїми читачами. Цей фільм продовжується і в тре
тій частині — „ Н а З г а р и щ а х ”, з тою тільки ріжницею, що 
в третій частині він доходить до висоти свойого розвою, зо
крема своєю безпосередністю, викінченням і літературним об
робленням сюжету. „Н а З г а р и щ а х ,  це дійсно небуденна по
ява, це історична повість, що ніколи не втратить на вартости.

Б о г д а н  Л е п к и й :  З  І Р К А
повість з повоєнного життя нашої еміграції.

Б р и л и н с ь к и й :  Х Р Е С Н И Й  В О Г О Н Ь
збірка оповідань з «часів воєнної хуртовини (друкується).

В ж е  в и й ш о в
Історичний Калєндар-Альманах „Червоної Калини“ 

= = = = =  на рік 1 9 3 0. = = = = =
Зміст Калєндара-Альманаха дуже цікавий. Богато істо

ричних причинків до минулих подій, які досі не мали відпо
відного висвітлення. Зацікавлені читачі знайдуть там окремі 
статті при Лисоню та Маківку з докладним описом боїв та 
спогадами учасників. З ілюстративного та літературного бо
ку Калєндар-Альманах „Червоної Калини” на 1930 р. може 
вдоволити найбільш вибагливого читача і так, як минулими 
роками, запевнити собі масове поширення серед українсько
го громадянства, яке нетерпляче очікувало його появи.

Ціна 3 золотих, з пересилкою зол. 3.50.
Передплачуйте „ Л І Т О П И С  Ч Е Р В О Н О Ї  К А Л И Н И «

якого перш е число вж е вийшло з датою  15. ж овтня 1929.

Передплата на три місяці ц. р. виносить зол. 3.50, для 
членів „Червоної Калини” зол. 3.—.поодинокечисло зол. 1.20.
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27 рік видання. Відкрита підписка 27^ік_видання.

—  н а  —

виходитиме в 1930. р. під тою самою редакцією

виходить точно в кінці коЖдого місяця в обєм і ш ести ар
куш ів.

, як і д о с і, б у д е  виразником ідей, бор он ени х від 1922 р.: „літера
турний імперіялізм“ —  в краснім письменстві, творчий субєктивізм  
—  в критиці, енергетизм  —  в ф ільософ ії, волюнтаризм —  в полі
тиці.

поборю ватим е, як і д о с і, старий провінціялізм і нове „всесвітянь- 
с т в о “, деб  вони не виявлялися. П оборю ватиме „обєктивність“ в 
трактованню  зявиїц життя, за якою криється трусість думки і х в о 
рість волі.

міститиме, як і д осі, твори всіх українських авторів, що вносять  
в наш у дійсність творчі ідеї завтріш нього дня, і ті, щ о в ідсв іж у
ють традиції наш ого великого минулого.

принесе м. и. твори: Ол. Бабія, Ф. Дутка, І. Калиніва, А. Караше- 
вича, Н. Королевої, А. Крижанівського, Вол. Кучабського, Н. 
Лівицької, Ю. Липи, Галі Мазурєнко, Е  Маланюка, М. М атвії- 
ва-Мельника, У. Самчука, О. Стефановича, В. Стефаника, — в 
белетристиці і поезії, М. Іванейка, — в ф ільософ ії, Ст. Смаль- 
Стоцького, М. Тершаківця, В. Біднова, С. Сірополка, —  в науці, 
!. Гончаренка, В. Дорошенка, Л. Луціва, —  в літературній  
критиці, Ю. Коллярда, А. Крезуба, ген. М. ОмеляновичаПавлен- 
ка, ген. В. Петрова, В. Приходька, ґр. М. Тишкевича —  в м е
муаристиці, Д. Донцова —  в публіцистиці і критиці.

присвячуватиме ув агу  пекучим питанням українського життя на ці
лій нашій території, в области економічній, культурній, церковній  
і політичній. Знайомитиме з новітними національними рухами. З  д у 
ховим життям великих народів окЦіденту. Старатиметься виховува
ти суспільність в д у с і властивого західн ій  культурі активізму.

пильну увагу уділить інформ ованню  про життя Великої України, 
міститиме оріґінальні і передруковані праці зазбручан ськ и х авторів.
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