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До Генерала П. І. Залеського

Ваша Світлосте,
Високошановний і Дорогий Петре Івановичу!
Лист Ваш одержав. Спішу відповісти на порушені в ньо

му такі важливі проблеми.
Ви питаєте, чи не хочу я «ідеального Петра Велико

го». Не хочу! Не хочу тому, що коли б навіть цей Петро був 
сам особисто ідеалом всіх чеснот, режим, що він його уосо
бить, — режим управління Росією з одного центру, нехтую
чи її територіяльними відмінностями, — зробить з нього 
точно такого Петра, яким був перший: духового батька і 
предтечу більшовизму.

Цей новий Петро Великий муситиме для створення 
єдиної Росії утворити в першу чергу всеросійську правлячу 
верству. Щоб надати цій верстві один всеросійський фасон, 
він муситиме саджати на палі «мазепинців», палити велико- 
руськріх старовірів, різати бороди боярам, примушувати попів 
танцювати на столах Преображенського полку. Без такої 
муштри він єдиної Росії не збудує, отже Петром Великим не 
буде.

Щоб бути спроможним все це зробити, він муситиме 
завести «тайний приказ», «оприччину», «III відділ», або 
«охрану». Без терору єдина Росія бути не може, бо тільки 
насильно можна звести в одко-єдине те, що з природи не є 
єдиним. Тим конечним  терором і насильством він притягне 
в число своїх співробітників, у російську єдину правлячу 
верству, всіх холопів Руської Землі. Бож  тільки холопи, тіль
ки люди, позбавлені всякого лицарства і шляхетности, будуть 
у силі ради вислужницької кар’єри, начхати на всі свої 
«України», на всі свої «старі обряди», на всі свої земельні 
місцеві права і традиції та стати тією всеросійською єдино- 
неподільною правлячою верствою, що її нащадків Ви так 
блискуче описали у своєму «Возмездии».

Певна річ, між цими нащадками будуть люди чесні 
й шляхетні. Але їх  боротьба з холопством буде так само без
успішна, як Ваша боротьба з ним на протязі тридцять п ’я-
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тьох літ. Безуспішною вона буде тому, що холопство е конеч
ною приналежністю, логічно-неминучою передумовою всяко
го Петра Великого , всякого центродержавія, всякої єдности 
і одиостайности Росії. Хто хоче Петра Великого, той хоче 
холопської правлячої верстви в Росії.

І в хвилину небезпеки така панівна верства ніколи не 
буде спроможна врятувати свою Вітчизну. Верства, не зв’я 
зана ні з Землею, ні з народністю, ні з традицією, верства, 
зобов’язана всім тільки царю (а саме таку верству створю
ють всі Петри Великі), не може діяти об’єднано, коли зникає 
той, хто об’єднував її батогом і роздаванням авансів та на
город. Холопи, позбавлені пана, завжди починають битися 
між собою, та до чогось іншого, як  бійки і зради, вони не 
здатні. Найздібніші з них перейдуть до нового пана, як  пе
рейшли всі жандарми й охранники до більшовиків. А всі 
інші перетворяться на юрбу, яка спекулюватиме на тому, як 
один одного повалити, позбавлену будь-якої ідеї й органі
зації, подібну до юрб Денікіна чи Врангеля. Я не хочу, щоб 
наступні покоління переживали знову те, що пережили ми, 
і тому не хочу навіть ідеальнішого Петра Великого, бо чим 
більше він буде «ідеальним», тим більше накоїть він лиха.

Тим часом існує дуже велика небезпека саме появи 
Петра Великого. Що може бути більш простіше, як замінити 
знову чрєзвичайку охраною, комуністичну партію — сино
дальним духовенством, комісарів — приставами, узаконити 
грабунок землі і нагородити всіх генералів, що перейшли до 
більшовиків, орденами за врятування єдности і центродер
жавносте Росії. Коли б таке сталося, то це буде ознакою, що 
над всією Руською Землею — Московською, Білою і Укра
їнською — тяжить вічне прокляття холопства і рабства і що 
руський народ у  всіх своїх вітках до неполіцейського, гро
мадського ж иття нездібний.

Ми ще настільки в розумі і шляхетності Руси не роз
чарувалися. Тому я і мої однодумці боремося зі всякими «ве- 
ликопетрівськими» зазіханнями. Ми уявляємо собі майбутнє 
не в образі «єдиної Росії», а в союзі трьох Русей, таких, яки
ми їх створила природа. І правити кожною із цих трьох Русей
— Московською, Білою і  Українською, — на наш погляд, 
повинні не «царські холопи», а лицарі, що передусім люб
лять свою Рідну Землю і шанують свої місцеві традиції й осо
бливості. Такі лицарі повинні бути об’єднані послухом пе
ред своїм місцевим земським  Монархом, а не перед «всеро
сійським» царем, що його створили татарські хани, маючи 
на меті легше і правильніше збирання данини з руських 
рабів. їх  слухняність перед Монархом це не холопство рабів, 
а вірність лицарів, що бачать в особі свого Монарха уособ
лення своїх територіяльних і національних відмінностей — 
■своєї чести і традиції — того, що для лицаря дорожче за все. 
їхній  Монарх то не самодержавний цар, який править раба
ми, який шукає підлости і роз’єднаности серед своїх холопів 
і цькує одних проти одних за допомогою Малют Скурато-



.вих, бо кожне об’єднання рабів стає небезпечним для їх упра
вителя. Він Перший Лицар, перший Слуга Землі, що управ
ляє вільною Землею за допомогою своєї дружини, плекаючи 
в ній саме єдність і шляхетність. Бо вся його сила ґрунту
ється на шляхетності і єдності його дружини. Бо без єдности 
,і шляхетности воля обертається на анархію, скромні лицарі 
на знахабнілих хамів, а за анархією приходить знову само
державна диктатура, холопство і рабство.

Лицарі круглого стола, що, наприклад, створили англій
ську монархію, не знали місництва, — холопського і рабсь
кого егоїзму і кар’єризму, що конечні для всіх Петрів Вели
ких, як рівнож не знали вони й необмеженої і неприборканої 
свободи, з якої родяться всі республіки. Якщо Ви, Ваша 
.Світлосте, одночасно хочете і морального відродження і Пе
тра Великого та нічого не маєте проти «хорошої» республіки, 
то — пробачте — Ви дуже жорстоко і  дуже гірко помиляє
теся . . .

Далі — питання етики й політики. Звичайно, я цілко
вито згоден з Вами, що в основі політики повинна лежати 
етика. Але саме тому вважаю заміну політичних формул 
етичними формулами за недопущенну. Коли мене хтось 
питає: республіканець я чи монархіст, центродержавець чи 
український державник, а я  йому відповідаю: для мене це 
.байдуже; я тільки хочу, щоб усі люди були добрі, бо при 
добрих людях всі режими добрі, — то це означає, що саме 
політика у мене не базується на етиці, хоч я  сам можу бути 
найчеснішою людиною і надавати етиці першорядного зна
чення. Бо етика в пристосуванні до політики вимагає, на мою 
думку: 1) поперше, ясної свідомости того, що в даних умовах 
треба робити; 2) подруге, твердої відповідальности за те, що 
я в даних умовах роблю.

Щоб Ви зрозуміли різницю в наших світоглядах, наве
ду Вам приклад.

У 1918 році Ви, Ваша Світлосте, взяли активну участь 
у  будові Української Держави, Правда, з методами її будови 
.— в питаннях мови, аґрарному і т. д. — Ви не погоджували
ся. Але сам принцип української державности Ви визнали, 
раз Ви не відмовилися категорично від дуже відповідального 
уряду харківського старости.

Думаючи, що погляд на етику в політиці в нас однако
вий, я, як Вам відомо, виступив у «Хліборобській Україні» 
дуж е рішуче проти українських інтеліґентів, що нападали на 
Вас. Я їм доводив, що без людей такого лицарського типу, як 
генерал Залеський, не вдасться збудувати Українську Дер
жаву, бо тільки такий тип може бути вірним супроти добро
вільно взятих на себе обов’язків. Я їм доводив, що власне цю 
лицарську вірність і шляхетність їм слід цінувати понад усе 
і  не звертати уваги на таке або інше ставлення до українсь
кої мови. Можна говорити по-українському, писав я їм, і бути 
зрадником, руїнником держави, як вони, і, не говорячи по-
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українському, будувати Українську Державу, як це робив 
генерал Залеський.

Раптом, після цього всього, появляється Ваш відкритий 
лист до Мілюкова, в якому Ви категорично відмежовуєте 
себе від всякого «українодержавія», іншими словами, засуд
жуєте те, що самі робили в 1918 році.

Звичайно, можна дивитися на «Малоросію» як  на про
ститутку, стосунки з якою ні до чого не зобов’язують. Можна 
казати, що люди, які живуть на «Півдні Росії», через своє 
вікове рабство то у хозар, то у варягів, то у  татарів, то у 
Москви, то у Варшави, то у Петербургу, ні до чого іншого, 
як тільки політичної проституції, не здібні, і тому різні «дер
ж авні будівництва» тих людей ніхто серйозний не бере сер
йозно. Якщо б Ви, Ваша Світлосте, так були сказали, то це 
був би цинізм, але в цьому була б політична етика. Тоді 
кожний знав би, як на Вас, як на політика, дивитися і чого 
від Вас, як від політика, очікувати.

Але Ви не лише цього не сказали, а навіть так не ду
мали. Ви особисто найчесніша людина і обманювати та про
вокувати нікого не хотіли. Ви просто питанням української 
державности і т. п. не надаєте ніякої ваги, бо для Вас — як 
це іВи об’являєте — важливі не політичні форми, а етика лю
дей. То в такому випаку, Ваша Світлосте, Вам, на мою думку, 
не слід вдаватися в політику, а треба присвятити себе виклю
чно проповіді етики, і «царствія не от міра сего». Бо всяке 
царство від сього світу пов’язане з такою або іншою визначе
ною політичною формою. Не слід в один і той самий час буду
вати і диктатуру, і монархію, і республіку, і Україну, і єдину 
Росію. Мало того, хто вимагає від політики етики, той буде 
особливо суворий і до себе і до інших саме через питання, 
що стосуються політичних ідей. Бо він знає, що за певні по
літичні ідеї саме чесні люди жертвують усім, включно до 
життя. І якщо Ви, що здеклярували себе українським дер
жавником, опісля скажете, що українська держава не істотна, 
а істотна етика, то люди, що принесли в жертву для українсь
кої державної ідеї все, ніяк з таким розумінням етики в по
літиці погодитися не зможуть.

При таких глибоких розходженнях світоглядів полі
тичні розмови дуже трудні. Не можна зрозуміти один одного, 
коли в одні й ті самі поняття вкладається цілком інший 
зміст. Тому дозвольте, Ваша Світлосте, що я не буду більше 
порушувати цих питань. Дозвольте зберегти мені незашіям- 
леним той дорогий мені образ бездоганного Лицаря-Команди- 
ра, що Ви його зоставили про себе у моїй пам’яті. І дозволь
те не порушувати у  листах до Вас політики, до якої ми сто- 
суємо цілком різні і протилежні, так практичні, як й етичні, 
оцінки.

Прийміть і т. п.
Підписано в. р.
В. Липипський
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Адресат цього листа, генерал 
Петро І. Залеський, народиися 
1867 року в дворянській сім’ї 
осілій з діда-прадіда на козаць
кій Слобожанщині. Залеський 
був офіцером російського гене
рального штабу, на початку 
першої світової війни коман
дував драгунським полком, в 
якому відбував службу як офі
цер Вячеслав Липинський (з 
того часу почалось їх  знайом
ство), а закінчив війну команди
ром кавалерійського корпусу. 
Як теоретик воєнного діла, За
леський був автором багатьох 
праць у питаннях кавалерії. У 
час гетьманської влади став 
харківським губернським ста
ростою. Зрікся цієї посади, ко
ли зайшов у  конфлікт з укра
їнськими громадськими діяча
ми через своє ставлення до ук
раїнської мови. У п’ятій книж
ці «Хліборобської України» 
(1925) він умістив статтю під за
головком «Завдання правитель
ства на Україні», до якої пі
сляслово написав Липинський.

Генеза вищенадрукованого 
листа Липинського до Залесь- 
кого така: у цей час Залесь
кий виступив з політичним 
трактатом «Возмездие», в яко
му між іншим засудив всеро
сійський централізм. Позиція 
Залесвкого викликала широкий 
відгомін у  колах російської 
еміграції, і Мілюков відповів 
йому серією статтей. Після цьо
го Залеський звернувся листом 
до Липинського, в якому вису
нув таку пропозицію: чи не час 
подумати про створення атмос
фери для приходу «ідеального 
Петра»? На таку пропозицію 
Липинський відповів наведеним 
листом, що своїм змістом ста
новить клясичний вклад у  за
гальну політичну теорію, і то 
не лише нашу.

Липинський написав листа 
по-російському. Його копія збе

рігається в архіві Східньоевро- 
пейського дослідного інституту 
ім. Липинського у Філядельфії. 
При цій нагоді не від речі бу
де познайомити читача в кіль
кох реченнях із згаданим інсти
тутом і його науковою роботою 
та плянами.

*

Інститут був заснований у 
1963 році заходами Євгена Зи- 
блікевича, що як директор очо
лив його управу. У цьому са
мому році інститут був правно 
зареєстрований як наукова ін
ституція, і як такий він не мас 
якогось відношення до наших 
політичних середовищ і орга
нізацій та їхньої діяльности. 
Безпосередньою спонукою до за
снування інституту було прид
бання особистого архіву В. Ли
пинського, що має щось з два
дцять дві тисячі сторінок його 
власних рукописів і машинопи
сів, тисячі листів, у тому числі 
визначних осіб, писаних до 
Липинського, оригінали або ко
пії його власних листів, його 
щоденники, конспекти плянова- 
них праць, ^спогадів, силу при
нагідних записок та багато ін
ших матеріялів, що стосують- 
ся його життя і діяльности. Але 
цілість архівного фонду інсти
туту значно більша, вона дося
гає вісімдесяти тисяч сторінок 
різних джерельних матеріялів, 
що стосуються нашої сьогочас
ної політичної історії.

Архівний фонд інституту ви
значає характер його наукової 
праці та видавничих плянів. 
Інститут уважає метою своєї ді
яльности дальше призбируван
ня джерельних матеріялів до 
нашої недавньої минувшини та 
історії української політичної 
думки і має тверду настанову 
закріпити себе як видавнича 
інституція, що спеціялізувалася
б у видаванні джерельних ма-
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теріяліів до нашої новітньої іс
торії. Інститут уж е зробив у 
цьому напрямі солідний крок, 
видаючи друком чотиритомову 
серію австрійських документів 
до української історії 1914—22 
років за редакцією о. проф. Т. 
Горникевича.

Але як у  центрі архівного 
фонду інституту стоїть особис
тий архів Липинського, так У 
центрі видавничих плянів ін
с т и т у т у  стоїть опублікування 
якн айпоївнішої літературної 
спадщини Лжіиніського. На зді
йсненні цього проекту інститут 
хоче в найближчих роках зосе
редити свої зусилля і заходи. 
Весь видавничий проект буде 
поділятися на три різні своїм 
характером корпуси: а) «Повне 
видання творів», б) «Архів», в) 
«Матеріяли і етудії про Липин
ського».

Метою «Повного видання тво
рів» є зібрати в багатотомовій 
публікації всі писання Липин
ського, що були в різні часи 
публіковані або залишилися в 
рукописному стані. Цей корпус 
буде поділятися на чотири се
рії: 1) історичні праці; 2) полі
тичні трактати; 3) листи Ли
пинського; 4) Miscellanea. Редак
тором першої серії є проф. Д -р- 
Омелян Цріцак, другої — проф. 
д-р Євген Пизюр (він ж е голо
ва редколегії), а третьої — д-р  
Роман Залуцький.

Другий конус видавничого 
проекту — це «Архів». Його за
вданням є опублікувати решту 
архівної спадщини Липинсько
го, себто видання тих джерель
них матеріялів, що зберігають
ся в його особистому архіві. 
Тут можна згадати такі пози
ції: 1) листи, що були написані 
до В. Липинського, вони збе
реглися майже повністю (щось 
близько 300 авторів); 2) його 
три щоденники; 3) диспозиції 
до спогадів; 4) конспекти пля- 
нованих праць; 5) матеріяли, 
що торкаються йото диплома
тичної діяльности або участи в 
гетьманському русі і т. д.

Керівництво і відповідальність 
за цю частину видавничого про
екту покладені на Євгена Зиблі- 
кевича, а редагування поодино
ких томів «Архіву» належати
ме таким науковим співробіт
никам: д-р  О'сип Давко, проф. 
Іван Коровицький, проф. д-р  
Іван Лисяк-Рудницький, д-р  
Рома Навроцька, ред. Зенон Пе- 
ленський, проф. д-р Омелян 
Пріцак, проф. д-р  Олег Феди- 
шин, д-р Богдан Цимбалістий. 
Науковим співробітником тре
тього корпусу («Матеріяли і сту
дії про Липинського») е Д-р Ва
силь Рудко.

Якщо згадані вище основні 
видавничі пляни інституту вда
сться здійснити, то цілість ви
дання літературної спадщини В. 
Липинського та його архіву ма
тиме не менше двадцяти п’яти 
грубих томів. Тоді й без пояс
нень стає зрозумілим, що такий 
розлогий і з  різних поглядів 
унікальний видавничий проект 
мусить нести з 'Собою незвичай
но багато труднощів, що їх тре
ба буде перебороти, щоб задум і 
почин дійшли свого завершен
ня. Одні з цих труднощів но
сять характер науково-редак
ційний, інші технічно-організа
ційний, а ще інші матеріяльно- 
фінансовий. Бо треба знати, що 
фінансування інституту і ви
давничого проекту базується ви
ключно на грошовій жертв ен- 
ності фундаторів поодиноких 
томів, датках його членів і  гро
мадянства.

Бодай деякою мірою рівнова- 
жить труднощі здійснення ви
давничого проекту його питома 
вага і цінність. Тут не йдеться 
про здвигнення Липинському 
литературного пам’ятника, якого 
й інші визначні постаті нашого 
національного відродження не 
мають. Тут вирішною є в пер
шу чергу та обставина, що сьо
годні і ще довгі наступні деся
тиліття ідейний етос Липинсь
кого, глибина його думки і ди
наміка його слова мають здат
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модерну націю і прищеплювати 
їй політичну культуру.

На закінчення така додатко
ва інформація: хто бажав би 
докладніше ознайомитися з про
ектом видання літературної 
спадщини Липинського, той мо
ж е звернутися до інституту за

малою брошурою, яка дає точ
ний опис цього видавничого 
проекту. Інститут розсилає її 
безкоштовно. Адреса інституту: 
East European Research Institut, Inc. 
1204 West Lindley Ave 
Philadelphia, Pa. 19141, U.S.A.

Євген Пизюр

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

Про Тарнавського, Килину та економію паперу

Погоджуюся з Н. Михалевич 
і Ко в справі економії паперу: 
я проти публікування листів 
того типу, що появилися в жур
налі «Сучасність» за травень 
1969 під загальним заголовком 
«Читаючи Юрія Тарнавського». 
Ці матеріяли є лише загально
відомим v o x  р о р u 1 і без твор
чої інспірації і значення. Я за 
дискусію, навіть палку, особли
во коли йдеться про мистецтво; 
я навіть був би за «голос на
родний», якби він проявляв при
наймні народний дотеп, а не ли
ше пересічні «смаки» і пересіч
ну «мудрість».

У цьому контексті я вітаю по
яву нового критика — Григорія 
Грабовича, який надає, здаєть
ся, нашій літературній критиці 
нового напряму. Але куди? 
«Блискуча логіка» його затьма
рена браком відповідного ба- 
лянісу. Якщо приймемо, що мо
ва йде про непересічний талант 
поетки Килини, то це пізнання 
вимагає передусім з ’ясування 
цього поетичного чуда, а не 
затьмарення його, мовляв, «не
має ні користи, ні радости в 
анатомуванні невдалих віршів». 
В непересічного поета таких 
віршів не буде, а буде лише те, 
що знаходиться між вершина

ми творчости, як у свій час 
говорив Ґете. Ал е критика є на 
те, щоб її оспорювати. На жаль, 
закінчення статті «Від мітів до 
критики» («Сучасність», 196У, ч. 
5), де Грабович попереджує ури
вок твору Тарнавського непро
фесійним (бо не аргументова
ним) зауваженням про «потвор
ність» «з’яловілого» автора, — 
підірвало майже цілковито на
дії на народження цікавого кри
тика.

Останній публікований твір 
Юрія Тарнавського «Без Еспа- 
нії» я зараховую до небуден
них творів, з якими я мав на
году познайомитися, маючи ніж  
цьому духове задоволення. Тар- 
павський нашаровує метафори, 
нашаровує почуття, нашаровує 
образи, неначе в єгипетському 
письмі, творячи небувалу від
даль, атмосферу, клімат. Його 
«Без Еспанії» споріднене з сві
тами Кле, Кафки і Ель-Дабг: 
це світ привабливого невідомо
го. Боюся, що в мандрівку з ним 
у країни цього світу, при на
шому темпераменті, мало хто 
вирушить. Та не про чисель
ність тут ідеться, і ми з легким 
серцем попрощаємося з тими, 
що не хочуть чи не можуть з 
нами.

Ю рій Соловій
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