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До 70-річчя Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника -  

з присвятою тим науковцям, які в роках 1974—1978 
навчали нас науки філології 

Марія Федунь

ПЕРЕДМОВА

Осип Назарук -  письменник-мемуарист, 
мислитель, організатор

Поети й письменники -  це трибуни нації, які часто залишають пі
сля себе надбання в різних сферах діяльності. їхнє вогненне слово, як, 
приміром, О. Назарука, навіть у кризові для літератури чи суспільства 
періоди нещадно ганьбить національні хиби та негідні вчинки, під
носить перемоги, сприяє “обнажению механіки історичного процесу”1 
(Є. Маланюк) тощо не тільки на сторінках поетичних чи прозових 
творів, але й у мемуаристиці. Незважаючи на те, що остання впродовж 
XX століття, якому судилося зафіксуватися в пам’яті нащадків часом 
“особистого документа”, була предметом дослідження чималої кілько
сті науковців (наших співвітчизників: М. Мережинської, М. Коцю
бинської, О. Галича; росіян: Я. Явчуновського, Л. Гаранта, В. Барахо
ва, В. Гречнєва, Л. Гінзбург; поляків: М. Чермінської, С. Олдаковської, 
Б. Голембйовського, Р. Любас-Бартошинської та ін.), її творчий фено
мен потребує вивчення, а багато українських споминів -  ще й опри
люднення.

До мемуарів, культурного надбання народів, належать щоденники, 
записки й власне спогади, мемуарні портрети тощо. Неабияке значен
ня мають описи подорожей, до узагальнення яких зверталися вітчи
зняні й зарубіжні дослідники: І. Кревецький, П. Білоус, Ф. Погребен- 
ник, Я. Поліщук, В. Кардін, І. Янська й ін. Однак сьогодні доводиться 
констатувати, що мемуаристика, в тому числі вітчизняна подорожня 
література, значну лепту в розвиток якої вніс український письменник, 
здебільшого знаний широкому загалу як автор історичної прози 
(зокрема “Роксоляни”), -  Осип Назарук, упродовж усього її розвитку 
вивчена недостатньо. До такого висновку спонукають й останні чи
сленні дослідження західноукраїнського літературного процесу пер

1 Тут і далі у вступній статті при цитуваннях із джерел Галичини першої половини 
XX століття зберігаємо стиль оригіналу, однак цитати подаємо відповідно до сучасного пра
вопису.
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шої половини минулого сторіччя, які, до того ж, підкреслюють його 
унікальність. А прихід у вітчизняну мемуаристику значних письмен
ницьких сил (В. Винниченко, Марко Черемшина, О. Назарук, П. Кар- 
манський, Б. Лепкий та ін.) потверджує, що цей жанр ставав дедалі 
“різноманітнішим, багатшим за формою” (А. Адамович).

Завдяки доробку письменників-напередовців логічним виявом 
вітчизняної літератури в XX столітті (у т. ч. вказаного періоду) стала 
“історіософія перспективи” (А. Астаф’єв, “Художня історіософія: від 
Миколи Костомарова до Євгена Маланюка”), яка завжди “йде в на
прямі з минулого в майбуття” [2, 9]1 і яка повноцінно розкрилася в за
значений час через мемуарний жанр, у тому числі твори подорожньо
го характеру.

У розвій красного слова на західноукраїнських теренах у першій 
половині XX сторіччя було вписано чимало письменницьких імен 
(Олена Кисілевська, Софія Яблонська, Михайло Островерха, Василь 
Пачовський та ін.), творча спадщина яких, на превеликий жаль, нині 
ще не стала повноцінно відомою широкому загалу співвітчизників. 
До митців, які своїм набутком зуміли задекларувати перед нащадками 
оригінальну творчу манеру, власні візії національного буття, вписати 
в літературу унікальну мемуарну сторінку1 2 цього періоду, безпере
чно, належить й Осип Тадейович Назарук (1883-1940 рр.).

Народившись у Галичині (31 серпня 1883 р.), на землях Терно
пільщини (місто Бучач) у родині кушніра, письменник пройшов довгі 
життєві гони, перебуваючи в Україні й поза нею та змінюючи й сумі
щаючи власні амплуа. Йому, котрому вдалося, попри своє ремісниче 
походження, закінчити гімназію, Віденський університет (тут студію
вав у роках 1902-1908) і здобути титул доктора світського та церков
ного права, судилося бути не лише правником, але й журналістом, ре
дактором газети. Пов’язавши в 1915 р. свою долю з Українським Сі
човим Стрілецтвом і впродовж наступних трьох років керуюючи його 
пресовою службою, О. Назарук згодом посів редакторське крісло ча
сопису “Нова Зоря”, де працював з 1927 до 1939 року. А перед тим 
(з 1919 року) була співпраця із Є. Петрушевичем, редагування органу 
УГА “Стрілець”. На сторінках своїх писань, у тому числі журна

1 Тут і далі при посиланнях, поданих у квадратних дужках, див. список використаної 
літератури (С. 165).

2 Західноукраїнська мемуаристика першої половини XX століття -  це специфічна само
бутня складова українського письменства, що потребує всебічного й докладного аналізу. Її 
творили не тільки жителі західного регіону України (галичани, буковинці й закарпатці), але й 
представники Наддніпрянської України, чужинці (німці, поляки, австрійці), твори яких дру
кувалися в наших часописах.

6



лістських, письменник постав мислителем, який піднімав не тільки на 
вістрі пера, але і в практичній роботі питання державотворення, мора
лі, закону й релігії тощо.

На ниві пресової служби О. Назарук відзначився й у США (реда
гував тижневик “Січ” у Чикаго, журнал “Америка” в Філадельфії), а 
також як державний діяч (1915 року посів, як ми зазначили, крісло 
шефа пресової служби УСС, 1919 р. обіймав посаду керівника пресо
вої квартири УГА, після переходу Галицької Армії за Збруч (липень 
1919 року) очолив службу преси й пропаганди в уряді ЗУНР).

О. Назарук -  військовий кореспондент. Загалом, як слушно заува
жив науковець С. Сегеда, “ідея одягати журналіста в мундир виникла 
у воєнний час” [6, 293]. Так, для роботи в армійських газетах часів 
Першої світової війни було мобілізовано чимало працівників преси із 
цивільних видань, письменників (зокрема, на Західній Україні в часо
писах легіону Українських Січових Стрільців служили Д. Катамай, 
Р. Купчинський, В. Бірчак, А. Баб’юк (Мирослав Ірчан), О. Назарук, а 
колектив газети УГА “Стрілець” складався із відомих у Галичині 
письменників, які в різні періоди самі були редакторами військових 
чи цивільних органів періодики (В. Пачовський, Г. Микетей, І. Кре- 
вецький, А. Баб’юк, Р. Купчинський, В. Бірчак і, звичайно, О. Наза
рук)). Саме останній, на думку дослідника, був найавторитетнішим, 
адже він “у найвідповідальнішу для формування держави добу йде у 
військову пресу з розумінням, що саме тут його вплив як письменни
ка, публіциста на цей час буде найсильнішим” [6, 293]. Реалізуючись 
як журналіст, О. Назарук на сторінках періодичних видань уперше 
постає і як автор мемуарів: саме тут він починає друкувати свої спо
гади (зокрема, у “Віснику Союза визволення України” побачили світ 
його спомини з часів побуту Січового Стрілецтва), яким була харак
терна публіцистична загостреність.

Окрім того, що О. Назарук був військовим кореспондентом, до
брим організатором, політичним і громадським діячем, він займався 
адвокатською практикою. Повернувшись у Галичину 1927 року з тере
нів американського континенту, куди виїхав ще далекого 1922-го, 
письменник відкрив у Львові власну адвокатську контору, що було за
свідчене оголошенням у “Новій Зорі”. А 1939-го, як спогадував сам, 
управа СУА (Союзу Укр(аїнських) Адвокатів) призначила його вчите
лем української мови і термінології для адвокатів євреїв і поляків. Пе
речислено дозволяє спростувати заявлену в некролозі (див. додаток 1) 
тезу, що “по професії Він мав бути адвокатом, але фактично ніколи 
ним не був, бо всеціло віддався журналістиці...” Усе-таки адвокатура
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залишила певний слід у його, Назаруковій, діяльності. Зрештою, деякі 
“правничі” проблеми він порушував і у своїх мемуарних працях.

Політичні орієнтири митця мали доволі широку амплітуду: з 1905 
до 1907 року був членом радикальної партії (одночасно й співредакто
ром її газети “Громадський голос”), пізніше брав участь у повстанні 
проти гетьмана в Білій Церкві, однак, перебуваючи з 1922 року на тере
нах Канади, спокутував свою вину і став прихильником монархічного 
ладу, про що писав у своїх спогадових працях і що зафіксували зі слів і 
вчинків письменника інші мемуаристи (див.: Цегельський Л. Від легенд 
до правди. Спомини про події в Україні, зв’язані з Першим листопада 
1918 р. / Передмова Я. Дашкевича. -  Львів: Свічадо, 2003. -  336 с.).

Життєвий шлях О. Назарука складався так, що йому часто доводи
лося бути безапеляційним, іноді каятися в помилках, однак, незважаю
чи на всі перипетії долі, він залишався, як згадували сучасники, “чо
ловою постаттю в Галичині першої половини XX століття” (Іван Кед
рин (Рудницький)). Більше того, “скрізь, де б йому не доводилося бути, 
він опинявся у центрі українського громадського та політичного життя, 
виступаючи як активний учасник подій, при цьому часто залишаючи на 
них значний особистий відбиток” [8; 7] і, як виявилося згодом, численні 
спогади про них. Формування характеру митця відбувалося, безпере
чно, за законами народної моралі. Тому він, митець від Бога, завжди 
був прямолінійним, намагаючись дотримуватись норм релігії та права, 
що, звичайно, не могло не позначитись і на його писаннях.

“Золотий” вересень 1939 року змусив О. Назарука покинути рідну 
Галичину. Свою втечу він описав у мемуарах, які теж мають подо
рожній характер, “Зі Львова до Варшави. Втеча перед совітами в па
м’ятних днях 2-13 жовтня 1939 року”1, єдиних спогадах, виданих у 
незалежній Україні. А, попри це, нашому співвітчизнику належить 
чимала кількість мемуарних праць політичного (“Рік на Великій 
Україні”), військового (з часів побуту Січового Стрілецтва), подорож
нього та іншого характеру. Недовгий життєвий шлях судилося прой
ти письменнику після втечі з рідного краю. Переїхавши з Варшави до 
Кракова, О. Назарук раптово помирає “на удар серця під час обіду в 
свого приятеля Трохименка” (І. Кедрин (Рудницький)), його тіло наві
ки залишається покоїтись на теренах Польщі (Краків, Раковицьке кла
довище), а творча спадщина стає забутою в Україні.

Лише після довгих років нам, співвітчизникам, удалося розшука
ти могилу письменника, привезти до неї грудочку землі з України,

1 Див.: Назарук О. Зі Львова до Варшави. Утеча перед совітами в пам’ятних днях 2-13 жов
тня 1939 року. -  Львів: НТШ, 1995. -  95 с.
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знайти (матеріали оприлюднюємо в цьому виданні) некролог із при
воду його смерті у фондах Ягеллонської бібліотеки. Більше того, 
2010-го, у рік 70-річчя з дня поховання письменника, на теренах Ре
спубліки Польща (м. Краків, вул. Повісля, 5, неподалік славнозвісно
го Вавеля) нам удалося розшукати й залишки української православ
ної церкви, де 1940-го року відправлялася панахида за О. Назару ком. 
Зараз на місці цієї святині, передня незначна частина якої збережена, 
знаходиться готель “Sheraton” (“Шератон”). Усі фотодокументи, зро
блені власноруч, поміщаємо в додатках до цієї книги.

Отож, доводиться констатувати: незважаючи на те, що західноукра
їнська література останнім часом почала все більше ставати об’єктом 
для досліджень науковців (Р. Олійник-Рахманний, М. Ільницький, 
С. Андрусів, Н. Мафтин та ін.), а постать О. Назарука вже частково бу
ла предметом вивчення українських дослідників (філологів: В. Качкана, 
М. Дядюн, істориків: Л. Бурачок та ін.), значний творчий спадок пись
менника й громадського діяча досі ще не узагальнений, у т. ч. недослі- 
дженими зовсім залишаються подорожні спогади письменника.

О. Назарук, який не був фаховим мандрівником, тільки в період до 
1929 р. написав “Листи зі Скандинавії” (друкувались у львівському 
“Ділі”), “Калейдоскоп з України” (в “Українському Слові”), “По на
ших Карпатах” (в “Ділі”), “До Бакоти. Подорож до українських Пом
пеїв” (у “Стрільці”), “3 Угорщини” (в “Ілюстрованій Україні”), “3 Да
нії*” (у віденській “Волі”), “Листи з дороги” (у “Віснику Союза визво
лення України”), “3 по дорожи до Канади” (у львівській “Свободі”), 
“Образки з Канади” (в американській “Свободі”), “Святиня мормонів” 
(у “Літературно-науковому віснику” й окремо), “Водоспад Ніагари” 
(там само), “Київ” (в американських “Січових вістях”), “В лісах Ал- 
берти і Скалистих горах” (у американських “Січових вістях” й окре
мо), “В найбільшім парку Скалистих гір” (в американських “Січових 
вістях”), “В улюбленій столиці Карла Великого” (у львівському “По
ступі”), “Як виглядає Канада і ми в ній” (у віденському “Українському 
прапорі”). Життя, яке кидало письменника тут і там, спонукало його, 
непоганого мандрівника, до оригінальних обсервацій та узагальнень.

Мемуарний доробок О. Назарука загалом, як ми зауважили, над
звичайно багатий: тут зустрічаються військові й політичні спогади, за
писки втікача, щоденникові записи, подорожні твори. Останні склада
ються з описів чужини (митець багато подорожував теренами Канади, 
США, Угорщини, Італії, скандинавських держав та ін., про що писав у 
своїх творах) і рідного краю (“До Бакоти. Вражіння з подрожі до 
українських Помпеїв”, “В княжім Крилосі. Вражіння, описи, рефлексії 
й одна проблема: Чи відкрита катедра князя Ярослава Осмомисла була
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православна чи католицька?’5, “Вражіння з Волині”, “По наших мона
стирях. До Крехова!”, “Вражіння з подорожі до Холму” та ін.).

Письменницькому надбанню О. Назарука загалом притаманна 
оригінальна творча манера, яка суттєво відбилась і в його подорожніх 
творах, органічній складовій західноукраїнської мемуаристики. “Зо
лотий” період у розвитку подорожньої літератури першої половини 
XX століття збагатився, в цілому, на “мандрівні вражіння” Я. Оку- 
невського, О. Кисілевської, С. Яблонської, М. Островерхи, В. Мудро
го, О. Дучимінської, В. Пачовського, П. Карманського, М. Грушевсь- 
кого та ін. Не останнє місце займали й писання-спогади О. Назарука.

Мемуарний доробок нашого краянина в царині подорожньої літе
ратури, що обіймає мандрівки світського та релігійного (паломниць
кого) характеру (цикл “По наших монастирях”), -  це цінна сторінка 
вітчизняного письменства1. Вона засвідчує синкретизм спогадового 
мислення та стилю автора, в якому воєдино злилися світське та ду
ховне (релігійне) начало, сьогоденне наратору й давно минуле, істо
ризм, історіографічність та історіософічність викладу (у т. ч. указана 
вище “історіософія перспективи”) тощо.

О. Назарук відомий загалу не лише як політик, громадський діяч, 
але, як ми зауважували, і письменник, котрий залишив низку історич
них творів, в яких ідеться про Роксолану, князя Ярослава Осмомисла, 
Олексу Довбуша1 2 та ін. Тому не дивно, що проблеми історичного ха
рактеру проходять наскрізною лінією і його політичні праці (напри
клад, “Галичина й Велика Україна. Трактат, присвячений українським 
жінкам і військовим”), і, звичайно, мемуарний доробок. Більше того, 
автор на сторінках спогадів згадує й українських мемуаристів: Воло
димира Мономаха, Іпатія Потія, полоцьку ігуменю св. Євфросину, 
яка, за його словами, у роках 1173-1175 написала опис подорожі до 
Єрусалима, та ін.

Загалом, тема мемуарів для О. Назарука3 -  святая святих, її він 
часто порушував у своїх споминах. Зокрема, на сторінках спогадів ди-

1 У пропонованому виданні, в силу певних обставин, ми поміщаємо лише деякі подоро
жні твори нашого краянина.

2 Див.: Назарук О. Олекса Довбуш і карпатські опришки // Осип Назарук. Олекса Дов- 
буш і карпатські опришки. Август Бірґер. Цісар і ігумен. -  Нью-Йорк: 3 друкарні “Свободи”, 
1915.-С .  3-26.

3 Письменник, разом з істориком І. Кревецьким, зауваживши чимале значення мемуарної 
спадщини в національному житті, її великий обсяг в інших і брак в українського народу, був 
причетним до таких видань: Кревецький І. Українська мемуаристика. Сучасний стан і значін
ня. Як писати мемуари. Пояснення і практичні вказівки подали І. Кревецький і д-р О. Назарук. 
-Львів: 3 друкарні НТШ, 1923. -  48 с.; Кревецький І., Назарук О. Як писати мемуари: пояснен
ня і практичні вказівки / подали І. Кревецький і д-р О. Назарук. -  Відень: Видання уряду Преси 
й Пропаганди Західної У HP, 1921. - 3 4  с.
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пломатичного характеру “Галицька делегація в Ризі 1920 р. Спомини 
учасника”, уривок з яких ми ввели у цю книгу, натрапляємо на прак
тичні вказівки щодо написання творів вказаного жанру1. Цієї ж про
блеми торкався письменник у мемуарах “Венеція”, “Рік на Великій 
Україні” та багатьох інших. Він часто звертався до слів Й.-В. Гете про 
спогади. Думки нашого митця-земляка про мемуари як жанр, його тво
ри літературознавчого характеру (“Слово до письменників”̂ ) засвідчу
ють вагомий внесок визначного галичанина і в науку про літературу.

Пропонуючи в цій книзі вибрані подорожні мемуари О. Наза- 
рука, хочемо познайомити читачів не лише з географією його ман
дрівок, але й глибиною помислів, виразною філософською складо
вою думок політика, культуролога, мислителя. І це не дивно, адже 
письменник належав до числа тих, хто міг би підписатись під сло
вами, виголошеними Є. Маланюком: “На долю нашого покоління 
випало не лише побачити воскресіння історії на степах України, але 
й чинно пережити ніби повторення її найстрашніших моментів -  Ко
заччини і Руїни. Та глибоке пробудження масової історичної свідо- 
мости, глибоко відчутний розрив з національно летаргічним мину
лим, оживлення найдревніших ремінісценцій і прозріння справжніх 
напрямних нашої історії, дають право переможно дивитися в май
бутнє і нашої літератури, і тієї прекрасної землі, що на ній ця літера
тура зродилася” [5, 633]. Указані події першої половини XX століття 
зумовили у творах О. Назарука, державника й політика, “руїнниць
кий мотив” (А. Астаф’єв), який, наповнений смисловими акцентами 
автора -  активного їх учасника, звучав як заклик до українців з ме
тою порятунку від нової Руїни.

У пропонованому нами виданні переважає кількість мемуарів, що 
стосується перебування письменника на чужині. Такі спогади О. На- 
зарука, особливо пов’язані з Америкою, необхідно розглядати з кіль
кох позицій: 1) це мемуари емігранта (на таку думку наштовхує дов
готривале, 5-річне перебування письменника на теренах цього конти
ненту); 2) це спомини про українців-емігрантів; 3) це спогади, ре
флективно пов’язані в автора з нещодавно пережитим в Україні. 
У мемурах галичанина, пов’язаних з еміграцією, переважає “poczucie 
wyobcowania” (A. Cieński). Таке “почуття чужинності”, зумовлене в 
світовій мемуаристиці найбільше творами, як зауважує польський до
слідник, українців та євреїв, давало можливість нашому письменнику 1 2

1 Саме цим ми керувалися, коли вводили в пропоноване видання уривок із цих споми
нів, а також із політичних спогадів письменника “Мої переговори з большевиками”.

2 Див.: Федунь М. Публіцистика та мемуари Осипа Назарука. -  Івано-Франківськ: Нова 
Зоря, 2006.-С . 34-39.
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відтінити, увиразнити свої політичні відчуття (узяти, наприклад, хо
ча б спомин “Вчасна весна в Північній Алберті”).

Традиційним для О. Назарука було те, що, де б він не бував, які б 
країни не відвідував, за якими народами не спостерігав би, подумки 
завжди линув до матінки-України: вітцівської землі, де народився, 
історичного минулого України-Русі тощо. Тяглість історії як “інтуї
тивне відчуття національних алгоритмів самореалізації” (А. Аста- 
ф’єв) -  особлива риса мемуарів письменника. Відповідно, такими 
звичними й зрозумілими на сторінках його споминів стають роздуми 
про часи козацтва, князівську добу. З-під пера письменника-мемуари- 
ста постають майстерно виписані оборонці рідного краю в минулому 
-  князі Ярослав Осмомисл (йому, як відомо, письменник присвятив й 
окрему історичну повість), Володимир Мономах, гетьмани Б. Хмель
ницький, І. Мазепа, П. Конашевич-Сагайдачний та ін. Прикладами з 
життя цих визначних осіб письменник урізноманітнював свої спогади 
про сьогоденне для нього, завдяки їм історіософські погляди автора- 
спогадувача набирали виразної загостреної контрастності. Однак поза 
площиною зору О. Назарука не залишаються й сучасні йому суспільні 
одиниці: жіноцтво, молодь, старше покоління українців тощо. Акцен
ти мемуарних творів автора проходили на межі минулого-сучасного- 
майбутнього. Варто погодитись, що “після апокаліпсису, якого зазна
ла українська держава в XX столітті, різка зміна сталася в історіо
софському мисленні. <...> Поетична емоція набуває динамічного, по
ривного темпу. Історіософія споглядання змінюється «історіософією 
присутності» в бутті. Художній простір тепер охоплює не окремі кар
тини минулого, а цілу історію, сягає також праісторії” [2, 9], що стає 
відчутним у західноукраїнській мемуаристиці.

Завдяки унікальним комунікативним можливостям спогадового 
жанру, О. Назарук, безперечно, не лише в минулому вів розмову із 
сучасниками, але й нині, через століття, веде діалог із нами, своїми 
земляками. Більше того, його думки, уроки, винесені з минулого, вва
жаємо, будуть турбувати ще не одне покоління українців (автор спо
гадів був свідомий цього надзавдання, про що свідчать його роздуми 
у спомині “На Спокійнім Океані”). Можна з упевненістю сказати, що 
письменник-мемуарист низкою своїх монологів, риторичних запи
тань тощо, вміщених на сторінках спогадів, учить і наказує, закликає 
до розважливості, спонукає до дії... Його твори мають організуючий 
характер: спрямовані в майбутнє й звернені до людини думаючої.

Тому подорожнім споминам письменника, писав він про рідну зе
млю чи терени чужини, характерний антропоцентричний характер. 
Національна доктрина О. Назарука виростала з усвідомлення власної
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історії та прорахунків у вітчизняному державотворенні, бажання вчитись 
в інших народів, розуміння власних національних хиб... Можна з пов
ним правом стверджувати, що твори письменника сучасні, вони потрібні 
сьогочасним державним мужам, молоді, пересічній українській грома
ді... “Історіософський антропоцентризм” (Д. Чижевський: людина -  в 
центрі буття) -  прикметна риса мемуарів письменника-галичанина.

О. Назарук, ніби на підтвердження останньої тези, чи не першим 
у нашій мемуаристиці так широко ввів у канву своїх споминів людсь
ку одиницю із загалу. Це й узагальнений образ брата Івана, про яко
го йдеться в циклі “Венеція”, й син та донечка, до яких автор зверта
ється в мемуарах з американського континенту, українські емігранти 
на теренах Канади й СІЛА та багато інших. Цією прикметою пись
менник засвідчив поглиблення демократичних віянь у вітчизняній ме
муаристиці, що, безперечно, було одним із кроків на шляху до еволю
ційних процесів у галицьких українських споминах.

На сторінках мемуарів О. Назарука знаходимо чимало матеріалу 
культурологічного та літературознавчого характеру. І це не див
но, адже спогади -  це лабораторія для літератури й складова (дидак
тична функція мемуарів) у вихованні нації. У важкі хвилини свого 
життя-буття чи життя України мемуарист часто апелював до думок 
визначних людей -  філософів, письменників. І, звичайно, серед них 
був національний пророк -  Т. Шевченко. Як, наприклад, під час огля
дин кафедрального собору в Крилосі О. Назарук згадував Кобзареві 
рядки “Стоїть в селі Суботові...” Письменник удавався до інтерпрета
ції поезії Шевченка: “Не менше тяжка, як іще не тяжча була й булава 
наших гетьманів, що знаменито відчув наш Тарас (“Заступила чорна 
хмара...”). Перечитайте, але уважно, сю поему, що повинна мати заго
ловок: “Тягар гетьманської булави Дорошенка”.

Мемуаристика О. Назарука засвідчила, що “грім 1917 р. не міг не 
детонувати в “окраденій і приспаній” українській душі” (Є. Мала- 
нюк), яка, пробуджена (зокрема, в особі нашого мемуариста), вдава
лась до діалогу не лише із земляками, але й національним пророком -  
Т. Шевченком (спогади “У столиці жовтого диявола”). Спомини га
лицького письменика -  логічне явище в житті народу, коли “на зміну 
перечуленому традиційному мінору або безпідставному ура-мажору 
урядового бездоганного «благоденствія» приходить нещадно-відва
жне випікання історичних язв, вогненні неошевченківські єреміяди і 
справжній мажор закованої, але внутрішньо вільної, психологічно 
здорової української особистости” [5, 637]. Для О. Назарука Шевчен- 
кове слово -  це імператив буття.
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Не залишалися поза увагою Назарука-мемуариста віршовані рядки 
поетів своєї й чужих націй: Лесі Українки, І. Франка, Ф. Шиллера, 
И.-В. Гете, М. Лєрмонтова та ін., що засвідчувало ерудицію й усеобі- 
знаність письменника. Доводиться тільки подивляти колу його заці
кавлень: у мистецтві витвореного Назаруком мемуарного (художньо
го) слова першочерговими стають проблеми малярства, музики, 
фольклору тощо. Питання мистецтва: творення пісні чи споруджен
ня собору, робота художника над картиною та ін. -  теж не полишають 
автора. Він вдало пояснює явище алегорії, мистецького шедевру, вре
шті, торкається проблеми мистецького генія (цикл “Венеція”)...

Надзвичайно багата в подорожніх мемуарах письменника система 
художніх засобів: тут трапляються порівняння, інверсія, епітети, си
некдоха тощо. Письменник навіть удається до домислу (“докумен
тальної умовності” (Я. Явчуновський)), що, зазвичай, є рідкісним у 
мемуарах. Так, у спогаді “В княжім Крилосі. Вражіння, описи, ре
флексії й одна проблема: Чи відкрита катедра князя Ярослава Осмо- 
мисла була православна чи католицька?”, як і низці деяких інших 
описів подорожнього характеру, зокрема, в циклі “Венеція”, автор 
повчає провідників української нації, що для них повинно бути голов
ним. Це те, на чому наголошував свого часу князь Ярослав Осмо- 
мисл: “<...> мусів говорити про розум, такт і розвагу, про потребу до
брих промов у публичнім життю, про богобойність як підставу всего, 
що добре, про потребу оборони рідної землі (очевидно мусів поучува- 
ти наших людей, що нема “нейтралітету”, коли йде бій за батьківщи
ну), мусів поучувати про потребу милосердя й допомоги вбогим, а пе
редовсім про виконування заповідей Божих і пильнування церковних 
справ, бо в тім велич всякої держави, від єгипетської почавши, а на 
державах наших часів скінчивши. Для кождого провідника, а для мо
нарха особливо, такт -  се найважніша прикмета у проводі людьми. Та 
чи можна його виробити без реліґійности з роду в рід? Адже тільки 
вона в’яже внутрішні пристрасті, темперує нехіть і ненависть до лю
дей, зменшує злобу, вводять у душу систематичні, правильні обра
хунки совісті”.

Оглядини святинь примушують мемуариста, знову ж таки вдаю
чись до домислу, використовувати у своїх спогадах сюжетний хід 
розмови митців із купцями -  замовниками творінь. Такий діалог, на 
думку письменника, міг відбуватися перед спорудженням собору 
Марка у Венеції (мемуарний цикл “Венеція”), кафедрального собору 
в Крилосі (“В княжім Крилосі...”), церкви мормонів (“Святиня мор
монів”) тощо.
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Мемуари галицького письменника націє- та україноцентричні. 
Чимала низка подорожніх спогадів О. Назарука засвідчує його пов
сякчасний порух до українства, преживання за долю свого народу. 
Тому й закликав автор своїх сучасників учитися в римлян мемуаро- 
творчості, а в італійських художників -  бажання зафіксувати вікопо
мні події на полотні тощо. Побачене на теренах Америки спонукало 
автора спогадів до узагальнень політичного характеру: нації необ
хідна єдність, повага до свого проводу, твердість у ході вперед тощо. 
Відповідно, так заклично гостро звертався мемуарист до молоді1: 
“Онли майл”, мій синку, моя донечко! До тебе так рідко говорять 
«онли майл». Не піддавайся в дусі, а дійдеш напевно туди, де здобу
деш поміч і підмогу. Дійдеш у страшній пустці нашого життя, дійдеш 
-  до «Генри Гавзу». «Онли майл», мій сину, моя донечко!.. Вгору го
ловку -  і бодро в світ! Пнися працею й освітою, й організацією, пнися 
бодай на щілини в твердих скелях життя! А потому розсади їх корін
ням і добру землю здобудеш. «Онли майл», дитино поневіряна... Не 
забудь лиш одного: Ціле життя належати до якоїсь своєї організації та 
бути її дійсним членом! Бо тільки тоді дійдеш до «Генри Гавзу». Інак
ше -  пропхинькаєш своє життя у стонах тай у сльозах. І ніколи не по
бачиш свіжих висот життя, де боротьба -  се розкіш, а не тягар”.

Апелювання до молоді -  характерна риса мемуаристики пись
менника. Адже він прекрасно розумів, що пише не тільки для своїх 
сучасників, але й для прийдешніх поколінь українства1 2. Мемуарист 
учив молодь національної свідомості та єдності, любові до рідного 
краю, до своєї мови, поваги до старших, дбайливого догляду за кла
довищами тощо. Ніби ненароком зауважуючи, що він “зі школи не 
виніс більшого знання ботаніки” й не може перечислити назви поба
чених квіток, Назарук закликав молодих людей до пильної науки3.

Подорожні описи мемуариста художні за своїм характером, вони 
змережені колоритними пейзажами. Замальовки природи постають і 
тоді, коли письменник акцентує, що квіти чужини не пахнуть, лише 
має запах полин у преріях, і в той час, як описує дощову чи сонячну 
погоду. Кількома виразними мазками О. Назарук зображав дощ: “Та
кий делікатний, якби хтось рвав у небі шовкові ниточки, і кидав ними

1 Таку діалогічну репліку викликав напис англійською мовою, який подавався мемуари
стом транслітерацією й у перекладі означав: “До будинку Генрика одна миля”.

2 О. Назарук залишив молодим нащадкам оригінальний спомин із життя Січового 
Стрілецтва -  “В першій лінії”, написаний у формі листа до “малого гімназиста в місті С.”

3 Перу О. Назарука належить цінна для молоді праця науково-педагогічного характеру 
“Вибір звання”, яка теж потребує оприлюднення.
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на вікна вагонів, на скелі і смереки”. Чимало місця письменник відво
дить “сіро-сталевому озеру” Тихого океану.

На сторінках мемуарів “із чужини” постають слухові і зорові кар- 
тини-асоціаціь Спів пташок на теренах Америки нагадує письменни
ку ранок у галицькій Зарваниці над Стрипою. А коли мемуарист спо
стерігав за рікою, то бачив, як часто вона мінялася: то плила тихо, як 
Дунай біля Будапешта, то робилася подібною до карпатських потоків, 
а то ставала “цілком подільською рікою”. І це лише в одному подо
рожньому мемуарному описі -  “В лісах Алберти і Скалистих Горах”. 
А в описі-спогаді “В найбільшім Парку Скалистих Гір” для письмен
ника потік Малінґе Рівер “гримить зовсім так само, якби віз канони 
мурованим гостинцем. Пригадалася чорна ніч у Володимирі Волинсь
кім, коли німці надвезли тяжку артилерію і гриміли залізні колеса по 
кам’янім ґрунті шляху”. Тут же знаходимо: “А вода хлюпає, якби щось 
говорила, якби плескала і дзвонила по гладкім камінню, по твердім 
корінню. Вітру нема. А озеро плеще, делікатно дзвонить по плитках”.

Спостережливе око письменника схоплює цікаві краєвиди, які мо
жуть бути, як він зауважує, темою для картин художників. Власне, все, 
що описував мемуарист, у силу специфіки мемуарного жанру (зокрема, 
фрагментарності та мозаїчності), -  це, на нашу думку, широкоформатні 
кадри-спогади, які так і просяться на кінематографічне полотно.

Окремої уваги потребує фольклорний струмінь подорожніх 
описів О. Назарука. Він в автора споминів набирає вселюдського зву
чання, адже його діапазон надзвичайно широкий. Тут і українські: на
родна пісня про Хмельницького (“В найбільшім Парку Скалистих 
Гір”), пісня про кохання (“Святиня мормонів”), лірична пісня про 
втрачені роки (“Ніагара”), а також індійська легенда про водяного 
щура й черепаху (“На Спокійнім Океані”). Зрештою, певним “леген
дарним” стилем наділена й оповідь подорожнього канадця про пере
літних птахів (“На Спокійнім Океані. Вражіння й думки з дороги”).

Цікаво, що переповідаючи зміст легенди, почепрнутої з уст чу
жинця, Назарук осягає дидактичну мету, вдається до сентенції: “Але 
всяка небезпека дуже поучаюча й хосенна для зміцнення нервів і ви
роблення відваги та холоднокровности. Небезпеки моря витворюють 
у морських народів великий хист до організації, до того, щоби скоро і 
разом та витривало працювати”.

На сторінках подорожніх творів письменника чимало біблійних 
образів і мотивів, значення яких важко переоцінити, адже в автора во
ни “виконують містичну функцію, витворюють окремий поетичний 
світ, семантичним ядром якого є доля України” [2, 8]. Зазначивши,
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що “по тім, що я перейшов у життю, думаю, що є глибша причина ні
коли нев’янучого інтересу до споминів. Яка? А яка ж би инша, як не 
релігійна, поза котрою в людській творчости нема ніякої глибини, 
хоч може бути і велика здібність і велика праця”, мемуарист свідомо 
розкривав секрет свого тяжіння до цієї царини.

У спогадах О. Назарука, який задекларував “релігія -  се життя”, 
знаходимо цитату з поезії І. Франка1, написану на біблейську темати
ку. Мемуарист удавався до роздумувань теологічного характеру: “Се 
вже тому тисячі літ показувано в великім символі: раз у рік, у перший 
день місяця Араг-Рабуті йшли величезні процесії з Вавилону і Борзіп- 
пи до високої святині Е-Тімін-Ан-Кі (“Дім основи”, “Камінь неба і зе
млі”), де великий володар Вавилону в закритім місци дотикає образу 
Бога” -  на знак, що від вищої сили має свій титул і свою владу на зе
млі, а не сам зі себе. А та вища сила (все одно, як її назвете) має зако
ни, які дала всьому, що живе і не живе. Хто з живих не виконує їх, 
той гине й розкладається перед часом. Вавилон у теорії прекрасно ро
зумів сей проблем. Але в практиці перестав його виконувати, і тому 
він перед часом упав і пустинний вітер завіяв його чудові палати і 
святині. А тут на пустій прерії з’явився відблиск його пізнання з тою 
різницею, що не цар, але кожда людина може дотикати образів вищої 
творчої сили і не руками, але очима”.

Спогадовий подорожній набуток О. Назарука засвідчив, що по
гляди на історію на сторінках західноукраїнської мемуаристики, як й 
історіософія української літератури в цілому, пройшли “складну па
радигму становлення. Якщо перші метаісторичні ретроспекції були 
споглядальними й аморфними, то в ході розвитку інтелектуально-су
спільної динаміки вони ускладнюються, і спектр історіософських мо
дусів розширюється. Це пов’язано з пожвавленням, яке відбувалося 
на всіх рівнях українського буття” [2, 9]. Не останнє місце мали, зви
чайно, державотворчі події в Україні першої половини XX століття. 
Саме вони змусили О. Назарука змінити свої погляди на державну 
доктрину (“На Спокійнім Океані. Вражіння і думки з дороги”).

Подорожній мемуарний доробок письменника так і рясніє полі
тичними ін’єктивами, іноді -  суперечливою критикою історичного 
минулого з часів козаччини (“На Спокійнім океані. Вражіння і думки 
з дороги”), яку він укладає в “голос за кадром” і яка може викликати

1 О. Назарук залишив у своєму спадку статтю-спогад “Чим є для нас Іван Франко”, в 
якій показав внесок останнього в розвиток періодики.
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в читача гостру полеміку1, ліричними та філософськими відступами, 
йому притаманний афористичний стиль тощо. У мемуарах О. Назару- 
ка присутній символ могили, через який “інтерпретується велич укра
їнського духу, героїчної боротьби” [2, 7], тут стає актуальною “психо- 
логема подвійної семантики -  фізичного знищення й духовного опу
стошения нації. Емоційне споглядання коливається між захопленням 
славою -  і трагедією” [2, 9]. У спогадах письменника переважає “мен
тальний парадокс” (А. Астаф’єв) української нації -  її двоїстий харак
тер (веселий та одночасно сумний), постає “проблема Схід-Захід, що 
на ній, як на хресті, і досі висить українська справа” (Є. Маланюк) [5, 
628] тощо.

На завершення хочемо зауважити, що, максимально привівши 
мову творів О. Назарука до норм сучасного правопису, ми не наважи
лися забрати в текстах деяких діалектиних слів, займенника “сей”, ін
коли не позбулися твердості, такої характерної для тогочасної галиць
кої говірки, тощо. Збереження їх на сторінках мемуарів письменника 
дає відчуття тієї епохи, в якій творилися спогади. Урешті, саме так, а 
не інакше писав Осип Назарук. Лексика творів українського мемуари
ста насичена науковою й політичною термінологією, трапляється в 
ній уживання полонізмів і русизмів, архаїчних слів тощо.

Деякі місця в споминах ми скоротили. На місці наших скорочень 
стоять кутові дужки, у квадратних дужках -  наш переказ змісту або 
пояснення термінів, круглі ж -  автора споминів. Стиль мемуарів 
О. Назарука прозорий, ясний, майже стенографічний. Він зумовив ве
лику кількість малих за обсягом абзаців. їх ми залишаємо в нашій 
книзі недоторканими.

Повноцінне й повне видання всіх творів письменника, не лише 
його історичних повістей, але й політичних трактатів, зібрань споми
нів тощо, в умовах незалежної держави, вважаємо, стає нагайною 
справою. Тому й пропонуємо читачеві першу ластівку -  том вибраних 
подорожніх мемуарів, деяких скрочено, зауважуючи, що значна ча
стина інших спогадових творів прийде до широкого загалу згодом. 
Представлене в збірці -  лише невеличка дещиця із напрацювань на
шого краянина -  письменника, мислителя, організатора...

1 Ми свідомо не скорочуємо це місце в мемуарах письменника, адже вважаємо, що, 
вкладаючи в уста невідомого героя “одобрения” дій Катерини II, письменник, який полюбляв 
дискусії й полеміку, цим підштовхував читача на необхідну реакцію -  супротиву почутому. 
Уважаємо, що сам О. Назарук, націоналіст і державник, будучи відкритим для людей інших 
націй, чи не найбільше дбав за суверенність українського народу.
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І з цим, поки що, низько кланяємося праху галичанина біля його 
могили, віднайденій на теренах Республіки Польща (м. Краків), уті
шаючись, що на стіл українського читача й поціновувача художнього 
слова врешті прийшов, хоча й вибірково, його, Осипа Назарука, ме
муарний доробок. На обкладинці репрезентуємо куточок Кракова, ву
лицями якого ходив в останні дні свого перебування на земній плане
ті український творець споминів, мислитель і організатор національ
ного життя...

Уважаємо, що в апереломовому моменті відзискання історичної 
пам’яти” (Є. Маланюк) мемуари нашого письменника (у т. ч. подоро
жні), які були органічною частиною його творчості, засвідчили “пер
ше розплющення повік народу, як соціальної маси, що усвідомила се
бе самостійним Я і побачила своє місце окремим світом у космічній 
ієрархії” [5, 634].
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МЕМУАРИ ОСИПА НАЗАРУКА

Галицька делегація в Ризі 1920 р.
Спомини учасника

(уривки)

<...> Читач мусить у споминах вибачати такі дигресії, бо споми
ни -  то не фільософічна система й автор споминів нераз мусить роби
ти такі відступи, щоби представити свої думки, на тлі яких можуть 
виразніше виступати його почування.

Був то ще час, коли кождий зі згаданих трьох противників наших 
[йшлося про поляків, більшовиків та денікінців. -М . Ф.] охотно при
став до порозуміння з нами, бо ми мали ще стотисячну знамениту і 
тоді ще нерозхоровану армію, котрій тільки амуніції бракувало, в яку 
кожда з тих трьох сил могла нас легко заосмотрити в разі тривкого 
порозуміння. <...>

Отже, я зайнявся споминами землі, по котрій їхав, отулившися 
плащем, бо вже було таки добре холодно. Споминами -  про стару 
країну Гардарикію, як її називали старі скандинавські “заги” й сере
дньовічні латиські хроніки, Regnum Gardorum, себто державу норма
нів, що поселилися в Гардарикії, котра обіймала не тільки теперішню 
Латвію. А потім поплила думка іншими шляхами... Під стукіт вагонів 
на землі латвійській...

Маю звичай, що коли їду кудись, до чужого краю, чи до якоїсь 
нашої місцевости, в котрій я ще не був, то вже перед тим стараюсь зі
брати інформації про місце, до котрого їду. Заходжу в цій ціли до бі
бліотеки, питаю істориків та людей, що там були, бо не тільки минув- 
шість цікава, але й сучасність. А найцікавіше для мене зі всего подо
рожування особливо по культурних краях -  се порівняння того, як я 
собі уявляв те, що побачу, з тим, -  що дійсно побачив. Так і радив би 
я робити кождому подорожньому, котрий питав мене о раду. Бо при
кро дивитися на такого “інтелігента”, який нераз світ переїхав, а не 
вміє нічого про те ні написати, ні сказати. На вид такого пана, осо
бливо коли він сам уважає себе за “інтелігента”, пригадується мені 
мимохіть сибірський вовк, котрого зловили аж десь у Манітобі, в Ка
наді. Він з Сибіру перебіг по льоді пролив Берінга й дістався до Аля
ски в Америці, а [з]відти добіг горами і преріями аж у глибину Кана
ди. Порядний шмат світа пішки перейшов і дивився на нього, бо очі 
мав, але оповісти про те не міг би сарака нічого. <...>
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Спомини! Се властиво значить розпам’ятовування й оцінка мину
лого... Гете каже, що всі літературні твори колись перестаріються 
(й будуть їх читати хіба спеціалісти якоїсь епохи) -  з виїмком споми
нів. Не тільки тому, що в споминах говорить до нас жива людина про 
себе і що чуткий читач навіть по століттях може відчути, чи вона го
ворить щиро, чи ні. По тім, що я перейшов у життю, думаю, що є гли
бша причина ніколи нев’янучого інтересу до споминів. Яка? А яка ж 
би инша, як не релігійна, поза котрою в людській творчості нема нія
кої глибини, хоч може бути і велика здібність і велика праця. Люд
ство за весь час не мало ні одної державної організації без релігійного 
культу (СССР -  се, очевидно, переходова поява, котра держиться тим, 
що перед нею накопичено). Державотворчі сили були тільки: релігій
ний культ і династії. А що в засаді безбожні династії не існували, 
отже, властиво, є тільки одна державотворча сила -  релігія. І те саме є 
у всіх проявах людської праці. Правдива творчість, котра ділає на да
леку мету та вічно живе, все оперта на релігії або бодай на чімсь, що 
релігія приписує і що зв’язане з її приписом <.. .>.

<...>... Душа модерної інтелігентної людини так позбавлена те
пер релігії, як степ після пожару рісні. Та все-таки навіть коли й вона 
сповняє релігійну функцію сповіді у своїх споминах, то вони, як слу
шно каже Ґете -  живуть найдовше. Бо релігія -  се життя. <.. .>

Розвал і слабкість. Як вони приходять? Зовні або з нутра. Коли? 
На те питання дав відповідь наш старий літописець й, очевидно, ніхто 
не дав лучшої: “По гріхом нашим прийдоша...” Упадок або витворен
ня сили -  се проблема моралі. <.. .>

Написати докладні спомини навіть про кілька днів праці -  се дуже 
складна річ. Чому? Бо такі спомини складаються з описів 1) помічень; 
2) рефлексій (думок); 3) рішень і 4) ділань. А кожда з тих складових 
частинок знов все дуже складна, а особливо тоді, коли її брати на папір 
в пізнішім часі. Помічення мають різні точки, з котрих їх робилося. Ре
флексії є тодішні й теперішні, а обидві їх части необхідні. Так помі
чення і думки, як рішення й ділання в даних кількох днях -  се виплив 
не тих кількох днів, тільки цілого життя людини, причім рішення й ді
лання -  се виплив тогочасного життя, а перенесення на папір помічень 
і рефлексій -  се виплив ще дальшого життя. Все, що одиниця знає (до
свід її власний та всієї її раси в цілій її історії) й відчуває (се друге не- 
раз важніше від першого) складається на її помічення, погляди і рі
шення. Часто щойно в часі самого писання споминів автор усвідомлює 
собі ясніше свої колишні вражіння, відчуття і діла <.. .>.
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О, наша стара історія дуже цікава і поучаюча! На жаль, з неї зви
чайно викладають ... тільки зовнішню поволоку, а рідко коли саму 
суть. Звичайно історики висипають перед публикою трохи зерна, не
рідко обільно змішаного з кукілем, та не мелять того зерна, ні хліба з 
нього не печуть: нпр. у нас нема ні одного цікаво написаного систему 
нашої історії від її початків до наших часів, який можна б дати в руки 
молодим хлопцям. ..< ...>

<...> Пересічна мораль галичан на загал замітно вища, ніж у над- 
дніпрянців. Зате пересічна природна інтелігенція й життєвий сприт у 
галичан, на мою думку, значно менші, ніж у наддніпрянців <.. .>.

Мої переговори з большевиками
(уривки)

Перший раз переговорював я з большевиками в Чорткові, в часі 
відвороту Галицької Армії, в літі 1919 р., а саме з делегацією Черво
ної Армії, котра йшла від сторони Волині [саме в той час Є. Петруше- 
вич вів переговори з Антантою, тому відправив О. Назарука до біль
шовиків просити амуніції. -М . Ф.].

... Большевицька делегація така була незвичайна: при столі сиділа 
молода, дуже гарна й елегантна панночка, в добре скроєнім одязі офі
цера, з револьвером і військовою мапою при боці, за желятиною. [Біля 
неї були й інші, однак під час переговорів лише вона вела перемовини; 
йшлося про те, щоб спільно йти проти буржуазії. -  М. Ф.] <.. .>

Я мав замір уже давно доповнити мої спомини з часів української 
революції, видані окремою книжкою у Відні в р. 1920 п. з. “Рік на Ве
ликій Україні”. Та я думав, що се ще завчасно. Одначе тепер бачу, 
що різні свої й чужі учасники подій описують річі, щодо котрих мені 
здавалося, що з їх оповіщенням треба ще почекати. І то описують так, 
що не одно вимагає (скажім евфемістично) пояснень. Уважаю, що на 
безсторонню оцінку тодішніх подій ще заскоро, але устійнення по
одиноких фактів тепер лучше можна перевести, ніж пізніше, бо 
людська пам’ять з бігом часу, розуміється, слабне. З тих причин даю 
тут кілька карток з нашої минувшини.

[О. Назарук наводить уривок з паризького щоденника Мілюкова 
(за 10 грудня 1929 року), де Бесідовський писав про свої переговори з 
О. Назаруком]. Назарук грав у свій час велику ролю при Евгену Пе- 
трушевичу, коли останній був предсідателем правительства Західної 
України. Коли Петрушевич зі своїми військами уступив на Поділля,
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Назару к був призначений політичним комісаром Українських Січо
вих Стрільців, як називалася тоді армія Західної України. Назарук не 
терпів Петлюри і в один час настоював перед Петрушевичем, щоб 
ув’язнили Петлюру та передали його воєнному судові за розстріл 
полковника Болбочана... Назарук зачав розмову зі мною з заяви, що 
він ярий польонофоб. Не має ніяких симпатій до комуністичних ідей, 
але як реальний політик бажав би координувати свою політичну ді
яльність з правительством Радянської України. [... Далі йдеться про 
те, що Назарук говорив,] що українські симпатії йдуть у сторону Хар
кова [ніби Назарук пропонував почати війну проти Польщі. А далі 
Бесідовський писав, що він сам урятував Польщу перед виконанням 
плану Назарука: Січові Стрільці готові були перейти польську грани
цю. Нібито галицький уряд на еміграції мріяв затіяти війну між Боль- 
шевією і Польщею. Назарук же спростовував, що ніколи не знав Бесі- 
довського, хоч і вів переговори з большевиками].

<.. .> Мені в часі тих переговорів було прикро, бо пригадувалося, 
що й наші давні козаки частенько не мали своєї амуніції. Слухаючи її 
[дівчини зі складу більшовицької делегації. - М  Ф.] предложень, щоб 
“разом іти на Европу”, пригадав я собі, що й воєводі галицького коро
ля Данила в Києві робили татари предложения, щоби провадив їх 
проти Заходу. <...> Більше інстинктом відчув я, ніж розумом розби
рав, що від Сходу котиться якась грізна туча під назвою большевизму 
і мав внутрішній страх перед нею. <...>

До Копенгагену приїхав я дня 14. липня 1920 р. о год. 9. вече
ром <...>.

Що я думав, їдучи по данській землі? Обсервував і згадував ми- 
нувшість, яка була у зв’язку з нашою Україною. Літ тому близько 800 
їхала сюди українська княжна Інгеборга, дочка Мстислава (прадіда 
галицького короля Данила), жінка данського короля Канута Велико
го. їхала в оточенні наших дівчат і бояр, щоб засісти на могутнім тоді 
престолі Данії. Тоді ще не було ні Копенгагену, ні Москви, ні Петер
бурга, а були вже наші престольні міста Київ, Перемишль і Галич, 
блискучі й могутні. Центри сильних на той час держав, у яких чужі 
володарі радо брали собі жінок: майже рівночасно з Інгеборгою їхали 
в чужину сестра її Мальфридь, як жінка шведського королевича Сігу- 
ра, і сестра її Єфросина, як жінка угорського короля Тези, і ще одна її 
сестра, як жінка візантійського цісаревича, спадкоємця Риму, що па
нував над усім орбіс террарум... Так колись була репрезентована в 
широкім світі наша українська земля...

А тепер -  ми, представники її, їхали потайки <.. > .
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“По гріхом нашим прийдоша язици незнаємі при Мстиславові, кня
зі Романовичі, в десятое літо княжен яего в Києві...” Зовсім як могутній 
Гомер: перший акцент дає на найважливіше слово: “менін” (гнів).

Але ці слова нашого літописця, хоч відчув я силу їх, були для ме
не мало зрозумілі. <.. >

Я не хотів би, щоб читач виніс неясне розуміння мого погляду на 
большевиків. Уважаю їх владу, котра свідомо валить віру в Бога, оли
цетворениям зла. Всі инші блуди большевиків -  се річи, на мою дум
ку, побічні <...>.

[На прохання більшовика Литвинова мемуарист дає йому харак
теристику Галичини:] Східна Галичина -  се країна на загал убогого 
населення, хоч має природні богатства, м. і. нафту. Робітництва в зна
ченні західно-європейськім чи навіть петербурзько-московськім в Га
личині нема. Навіть у Львові, столиці краю, і в Бориславі, головнім 
осередку нафтової продукції, нема сильних робітничих організацій. 
Се причина хирлявосте соціал-демократичної партії. Друга з черги 
ліва партія, радикальна, хоч уживає соціалістичних кличів, в дійсно
сті все опиралася на заможнім селянстві. Третя, найбільша числом 
українська партія, національно-] демократична, звана також трудо
вою, -  се партія інтелігенції, за котрою в часі виборів, головно під 
впливом духовенства, йде більшість народа. Вона вживає кличів на
ціональних і соціалістичних. Інші політичні угрупування змела війна.

В найбільшім Парку Скалистих Гір
(уривки)

Як поїзд перелетить тисячу і двадцять сім миль від Вінніпегу на 
захід сонця -  стає на малій стації Джеспер. Щойно тут зачинаються 
правдиві Скалисті Гори. Тут стає кождий подорожній, що має хоч 
трохи часу. Стає, щоб побачити один з найбільших парків світу. <...> 
Се цілий край.

<...> Як хочете мати смак з вражіння Пірамідових Гір, то перечи
тайте наперед поему нашої великої поетки Лесі Українки “Ра-Ме- 
неїс”. Остане вам у тямі -  велика пустиня й могутня дочка фараонів, 
що будує на ній величезну гробницю-піраміду. Тисячі робітників ги
нуть при тяжкій будові кам’яній. Кров їх заливає камін[н]я піраміди. 
Тоді перечитайте сей опис Пірамідових Гір <.. .>.

Коли я вдивляюся в них, знов повернула думка, чи не було тут ко
лись перед століттями або тисячоліттями високої культури, чи не за-
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чинав тут якийсь могутний володар обробляти ті верхи, ті дивні си
стеми гір. Бо й на Горах Старого Чоловіка видно місця, якби штучно 
приготовані на великанські пропам’ятні таблиці... Але се, очевидно, 
моя уява скаче... Уява скаче століттями.

Он іде степами Запорожжя найбільший з великих гетьманів Укра
їни -  Богдан. А за ним полки Січові йдуть ген далеко аж у наші Кар
пати, де маячіє Манявський Скит. Червоними пожежами горить Укра
їна від краю до краю. І кров її дітей пливе кругом. Якби не він, не бу
ло б тих огнів і тої крові. Чому ж його досі згадуємо, як найбільшого 
з великих наших діячів? Чому в народній пісні досі [д]звенить спомин 
його похоронів, яких не мав ніхто ні перед ним, ні по нім? Йшли за 
його тілом козацькі полки -  сумні, як чорні хмари. І вили за ним з бо
лю -  як вітри... Так козаки Хмельницького ховали, батька свого 
оплак[ув]али -  по словам народної пісні. Чому? Бо се був правдивий 
диктатор, якого мусили слухати. Правдивий господар України. Твер
дий вождь народу свого. Всі народи відчувають потребу диктатури. 
Особливо в переломові часи. <.. >

Тихо. Ні пташки не співають, ні бджоли не бренять. Тільки вели
ка, прозрачна ясність аж дрижить у повітрі. І стоять у тій ясності за
думані Гори Старого Чоловіка з обличчям як попіл з дерева, що вже 
давно згорів і перетлів. Так. Вони мають обличчя! <...>

[Наближається до озера Пірамід.] А вода хлюпає, якби щось гово
рила, якби плескала і дзвонила по гладкім камінню, по твердім корін
ню. Вітру нема. А озеро плеще, делікатно дзвонить по плитках. Чую, 
як опановує мою душу якась нова для мене краса, якої я досі не ба
чив. В чім її суть? Вона помалу розкривається переді мною. Так пома
лу, як листочки молодої рожі, але так виразно, як острі канти пірамід, 
як прозрачний воздух в сих просторах. Наперед збагнув я одну таєм
ницю -  вражіння отвертості сього краєвиду серед високих гір. Се вра- 
жіння викликає пустинність землі і прозрачність повітря. Тут рослин
ність дуже скупа, хоч є групи дерев. Природа землі “випрана” тут з 
усього: з блисків і запахів, з тепла і кольорів, з рухів і звуків.

Тихо і пусто. Властиво все є, але в дуже незначній скількості, 
в ніжній делікатності. Пурпура на горах якби зблякована. Зелень у 
стіп тих велетнів виглядає якби мала блідачку. Все таке прозрачне. 
Вже знаю: се -  “неодягнена краса”, як гарна сухітниця-дівчина в со
рочечці з муслину...

Чисте синє небо і прозрачний воздух ще більше підчеркують при
тишені краски сього краєвиду. <...> Тому тут нема життя. Нараз за
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протестувало воно: над головою почув я якийсь голос. Дивлюся: на 
однім з дерев грається вивірка. Я підійшов ближче. Вона скочила на 
друге дерево і підбігла вгору. <.. .>

Так оглянув я найближчу надземну красу Джеспер-Парку.
[По полудні о 2-й годині поїхав оглядати красу підземелля Дже

спер-Парку]. Тепло. Сонечко. Зачинає таки добре гріти. Здається, що 
се тепло -  чужий пришелець у країні, “випраній” з усього, що ярке, 
крім одного блиску неба.

Як мрія, зникає гора Юдити Кейвел у білій сукні снігу, з пасмами 
сірих плит. Як перша, далека студентська любов... Остає під нами ли
ше шлях порошний, шутрований камінням з озер і з рік долини, поси
ланий мушлями, що в’ється під гору <...>. Порошна дорога гадиною 
в’ється по горі зеленій зеленню русалки, що вимокла в воді.

[Автор оглядає потік Малінґе Рівер, описує його:] гримить зовсім 
так само, якби віз канони мурованим гостинцем. Пригадалася чорна 
ніч у Володимирі-Волинськім, коли німці надвезли тяжку артилерію і 
гриміли залізні колеса по кам’янім ґрунті шляху. <...>

Ой так! Могутність людства уродилася в хвилі, коли перша орда 
людей палицю ватажка згодилася назвати берлом володаря <...>.

Раз мали ми такого “генерала”, що треба було його слухати. Бо 
він жарту не знав. Навіть панів полковників по шість нараз казали 
розстрілювати за непослух. Він називався Богдан Хмельницький. 
Тільки кілька літ вчив нас слухати свого каманданта. Твердо вчив. 
Так твердо, що досі лишилася пісня, зложена, очевидно, ще поки він 
жив і вчив слухати. “Бодай Хмеля Хмельницького перша куля не ми
нула!” Але він не уважав на дурні прокльони і далі вчив. І навчив. І 
тому за ним дуже плакали, як умер. Вили. А потому ми вже не мали 
учителя з такою твердою рукою. І тому вчать нас чужі генерали. .

<...> А правда, як слушно каже філософ Зіммель, се те, що най
глибше вбивається в душу людини.

Щойно тут зрозумів я, яка глибока наука про подорож, якої вчив 
Готома Сідгатто, “світило світа”, що дуже радив подорожувати.

І там також [над Тихим океаном] живе розсипаний український 
народ, якому не стало місця на його землі широкій, медом і молоком 
текучій. <...>
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Чикаґо
(уривки)

Тому, що я довго жив у тім місті, і тому, що у нас так мало описів 
чужих міст, спробую дещо написати про Чикаґо.

Священик о. О. Пристай1 живе скромно й дає значний гріш на на
родні цілі. Погляди о. Пристая на бучучність нашого населення в 
Америці, які він виклав у своїм помешканні, були такі: діти говорять 
уже між собою по-англійськи, але по-українськи ще розуміють і на
віть по-нашому представлення дають. Звичайно, вміють уже тільки 
половину “отченашу” по-своєму. Молитвослови мають усі й навіть 
псалми співають на вечірні, що є рідкістю між нашими в Америці. 
Якби була скрізь добре зорганізована школа при церкві, то якийсь час 
ще держалися б.<.. .>

Цікаво, що ми, українці, не любимо робити таких потрібних рі
чей, як опис національного й культурного інвентаря в різних обла
стях... Свого часу зачав був робити се Юліан Бачинський, та не скін
чив. А тепер і того ніхто не робить. Річ ясна, що се перша передумова 
до того, щоби з якимсь правом заговорити про те, що наша нація “по
винна” сама собою кермувати. 1 * З

1 Священик О. Пристай народився на Львівщині, у селянській родині. Здобув духовну 
освіту, певний час був парохом на Рогатинщині (зараз Івано-Франківська обл.), місіонером у 
США. Залишив після себе мемуари “3 Трускавця у світ хмародерів. Спомини з минулого й 
сучасного”, до яких його спонукав О. Назарук. Про це довідуємося зі згадок самого О. При
стая (цитуємо, дотримуючись оригіналу): “Також мене заохотили інші до писання споминів, 
а найбільше др. Осип Назарук, бувший член уряду УНР і Західньої Української Народньої 
Республіки. Тому, що я брав активну участь у політичній роботі, мав нагоду на ріжних на- 
родніх вічах, нарадах і конгресах познакомится з нашими визначними політичними збігця- 
ми з краю, яких також гостив у своїй хаті. Між іншими я познакомився з доктором О. Наза- 
руком, що загостив до мене незабаром після свойого приїзду до Північної Америки. Наше 
знакомство скріплювалося і завершилося доброю дружбою. Згодом ми часто листувалися і 
вимінювали свої думки; иноді навіть два-три рази на тиждень писали до себе. Др. Назарук 
набрав переконання з наших розмов і з моїх статтей у часописах, що мені слід було б написа
ти свої спомини, бо вони мали б вартість завдяки моєму досвідови, життєвій практиці і по
глядам. “Гріхом було б, -  писав в однім листі до мене мій симпатик др. Назарук, -  коли б ви, 
отче, зійшли з цього світу, не лишивши по собі, як український священик, громадянин і па
тріот, жадних записок! Я завважав по ваших статтях і розвідках великий досвід у вас і здоро
вий погляд на світ, а зокрема на українську справу. Я не тратив би без потреби дорогого часу 
на листування з Вами у справі ваших споминів”. В іншому листі писав др. Назарук дослівно 
ось що: “Посилаю Вам назад початок Ваших споминів. З повною щирістю і по докладній на- 
думі пишу отцю оцінку: це брильянти!” Під впливом такої критики, теплої, немов подув ве
сняного вітру, яку я дістав від цього визначного публіциста, мислителя і організатора, розго
рілася в мене з іскри дужа полумінь запалу до здійснення давнього заміру” (Пристай О. о.
З Трускавця у світ хмародерів. Спомини з минулого й сучасного /  під ред. д-ра Л. Мидловсь- 
кого. -  Львів ; Нью-Йорк, 1933. -  Т. І. -  С. ХІ-ХИ).
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Дика Цибуля
День 1 листопада 1922 р. довелося 9 веч. висів я на пенсильвансь- 

кім двірці в Чикаго, найбільшім залізничнім центрі цілої Америки. Се 
наймолодше світове місто <.. > . Загальний розвиток сього міста про
сто годі предвидіти. Се буде щось небувале своєю величиною. Неда
ром воно в мові індіан називається “Дика цибуля”: росте так скоро, як 
вона. <...>

Світове місто Чикаго виросло на березі озера Мічіган. Чикаго -  
найбільше простором місто світа, збудоване на березі одного з най- 
бурливіших озер світа. <.. >

Як будете, молоді приятелі, оглядати колись чужі міста, не за
будьте оглянути їх кладовищ. Бо по них пізнати культурність людей 
більше, ніж по чім іншім. <...>

А взимі часом прерія пригадує собі, що вона колись панувала, ко
ли ще не було “блідих лиць”. Пригадує собі -  і зачинає дути! І тоді 
сніговійниця шаліє вулицями Чикаго й часто перериває рух. <.. .>

Та є тут одна страшна річ, далеко страшніша від тої сніговійниці, що 
летить з безмежних прерій. Це ностальгія -  туга за Рідним Краєм. < .  >  
Всі тут х[в]орі на ностальгію. О, значіння Рідного Краю пізнається щой
но на чужині.

В лісах Алберти і Скалистих Горах

І
Дня 19. мая 1923 р. пробудився я о год 4. рано в поїзді “Кенедіен 

Нешіонел Рейлвей”. А поїзд мчав на захід сонця, в напрямі до Скали
стих Гір.

Лежу і дивлюся крізь вікно: небо сіре, як попіл. Мало ясніше від 
диму локомотиви, що як великанський воаль, стелиться на боки. 
Крізь нього мигають смереки і якісь сухі дерева в ранній мряці -  на 
рівнині. Мабуть се вже високорівня. Бо дерева безлисті, або ледве-ле
две покриті листям. Се осики. Рівні і прості. Трава біля залізничого 
шляху зелена, як у наших Карпатах. Але рідка й низенька. Високі ча- 
тинні дерева виглядають, як височезні веретена, але то цілком як ве
ретена. Якесь сіро-сталеве озеро. Над ним високі лози. Тут і там ясні 
лісові поляни. Легкий спів птиць пригадує Европу. Найцікавіші гаї 
зеленої смеречини, перемішаної з білою березою й осикою: одно де
рево таке, друге інакше.
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Поїзд мчить. Ліси кріпшають. І росте радістю серце моє, мов лісо
вої людини, яка довго не бачила порядного ліса. Якийсь таємний ата
візм будиться в мені і росте й витягає рамена до тих лісів. Встаю. -  
“Европа! Европа!” -  немов щось кричить у душі. І мав я вражіння, що 
-  вертаю додому... Воно так перлося в душу, як гірський потік у зе
мну щілину. Але з такою скорістю, що й пес не в силі похлебтати йо
го води.

Ліс темний від густих пнів, простий і рівний. Нараз прояснилося 
мені в нім -  від думки: я зрозумів, чому всі білі люди від старця до 
дитини говорять про Бритійську Колюмбію з легким, весняним бли
ском в очах: бо хоч іще далеко до неї, але вже тут білі люди з Европи 
оживляються так, як відірвані квіти, яким на хвилинку далося воздуха 
й води з їх рідних околиць. Навіть сірість неба тут не разить.

Трава така зелена, що здається мені -  зеленішої не бачив. А птиці 
в ранній мряці аж заливаються! Як досвіта в лісах біля Зарваниці над 
Стрипою...

Але все ще рівно! Чи тут “гори на рівнині”? Довго тягнеться 
якесь озеро і довго видніє сірий берег його. Щойно за закрутом ми
гнули над ним два легкі, подовгасті сугорби. А зараз і мала стаційка: 
“Себа Біч”, де поїзд не стає. Значить: я 11 стацій за Едмонтоном, на 
височині півтретя тисячі стіп. Порівнюю розклад їзди. Поїзд, очеви
дно, опізнився.

Озеро щезло. Ліс якийсь дивний: з низьких, тонких і густих пру
тів осичини. Між ними стирчать зелені-зелені смереки, рідко розки
нені. Далі виступають щораз то густіше і згодом цілком замагають 
листові дерева. Під ними видно ґрунт мочаристий і якби кертицями 
зритий -  на великім просторі. Виглядає той ґрунт, як тундра в північ
ній Норвегії.

А все ще рівно. Де ж ті гори Алберти? Вже в лісах і колиби видні
ють. Подібні до гуцульських! Так! Чисто як вони! На їх вид встає пе- 
реді мною безжурна молодість моя. І аж сюди приходить з далеких 
гір гуцульських. Ось я йду по тих горах, з рум’яним обличчям, з сі
рим наплечником, в якім є пара білизни і куплений в гуцула чорний 
хліб. І сир, і трохи солонини. Бачу себе, як іду босий, в одязі гімнази
ста, по росах гуцульських полонин, серед студеної ранньої мряки -  
без катару, легкий і веселий, як птичка! І бачу наші Карпати в ранній 
мряці і ранній росі... А небо сіре, як попіл. Зовсім якби сніг збирався 
падати -  десь коло Сивулі або Петросула. Як будете колись у прекра
сній країні ваших батьків, то підіть у наші гори Карпати!
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Але рано-рано, по гострім камінню, по твердім корінню, по траві 
холодній, між пахучі смереки, на гори високі, де серед літа чигає град 
і сніг... Підіть! А не забудете ніколи такої прогулки в українських го
рах, що пахнуть сонцем і живицею.

Спалені ліси пригадують мені, що я не в Карпатах, але в далекій 
соняшній Алберті.

Смеречина знов рівна-рівна. І висока! Багато між нею дерев-бли- 
знят. Стоять, як дивні тотеми індіанських племен. Перший раз у сій 
подорожі згадав я їх -  на їх землі. Вони можуть сміло сказати: “На 
нашій не своїй землі5’... Кріпке слово викував наш великий поет: до
бре для всіх побитих народів і племен. А індіанські смереки прибира
ють дивоглядні форми; то плескаті на верхах, то округлі, як кулі, або 
як крила літака. Але се виїмки. А майже всі рівні, як свічки. Як теле
графічні стовпи в Европі. “Додому! Додому!” -  все щось ьсличе в душі 
і все пригадує бідну, а гарну Европу. А земля далі рівна. Тільки во
здух гірський і смереки й колиби викликають привид Гуцульщини.

По якімсь часі земля почала хвилювати, а ліси і трави -  мінилися 
різними красками. Зовсім не по-европейськи. Все филює! Якби при
рода образилася думками білої людини, що тут Европа. Нараз бачу 
такий вид: пень високий, стрункий, цілком обгорілий і чорний, аж си
ній. Стоїть як велика, нахилена свічка. І димить синім димом зверха -  
сам один. Се вже чисто канадійський вид. Хто його тут розпалив? 
І так високо розпалив? Чи не “дух пущі” ходить тут ночами по тем
них борах і відправляє панахиди -  по червонім народі?.. Гарний про
ект для маляра!

Коло Евансбургу смереки й осики зачинають бути вже дуже пова
жні. І теж колишуться повагом, як великі жінки, що йдуть кудись. 
Смереки роблять вражіння аристократок, осики -  ні. А земля далі рів
на. І знов зачинається дивне фильовання її. Потічки вузькі і круті. Ко
рита їх виглядають так, якби їх ножем викроїв у землі. І мало їх. 
А тілько лісів і холодної вогкости кругом! Дивне. Не європейське.

Рівнина дальше. І пустка. Але заповнена якимсь природним ло
маччям, що тягнеться милями. Земля -  тундра. Десятками миль не ви
дно навіть колиби в лісі. І ні сліду чогось живого. Навіть птиць уже не 
чути в тім сухім ломаччю. О, супроти сеї лісової пустки канадійська 
прерія -  се ще сильно залюднений край. А я думав досі, що він пустий.

По лінії виднокруга бачу, що їдемо вгору. Хоч не всюди. Рівнина 
ще не іриту є, але вже дивує. Де ж ті Скалисті Гори?!

Раз, одинокий раз мигнув малий шматок скошеної трави. Зовсім як 
на Гуцульщині! А тут рівнина. Вже і трачки видно, як у горах. А тут
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рівнина. І то така, що місцями краєвиди далекі, як на херсонських сте
пах України. Тільки синіють лініями лісів на обрію. Воздух гірський. 
Дивна країна. Дошки-одноцалівки, поскладані в великі квадрати, білі
ють, як рани на тлі темних, смерекових лісів. Як кості, виломані з мо
зку. Вже бачу будучність сеї країни: її поріжуть на одноцалівки. А по
кищо вона молода і свіжа, і здорова, як наша дівчина з села.

Така свіжа воздухом ся земля, що аж дрімається.
Коло год. 8. рано по якімсь закруті бачу щось: ні ріку, ні озеро, ні 

острів, ні закрут. Тут перспектива!.. І різні-прерізні роди й відтінки 
зелені канадійського ліса! Дерева стоять прості, як свічки. І ждуть -  
пожежі, щоб освітити сю таємну пущу, святиню природи.

Смерекові ліси! Кажуть учені, що в них уродився готик в Европі. 
Ґотик -  се стиль будови (церков і домів). Острий, ломаний, стріли- 
стий. Германські народи любуються в нім. Але тут він не вродився. 
І не міг уродитися, хоч смерекові ліси є. І ще які! А хто подивиться на 
них, той відразу скаже, що тут ґотик не міг повстати. Чому -  не знаю. 
Але не міг.

На цілу годину в’їхав поїзд у простори спалених лісів. Праворуч 
шляху все лягло під силою вогню. А ліворуч стоять маси пнів. Без од
ної гилячки, без одного листка. Чорні-чорні, місцями чорно-жовті, бо 
кора з них позлізала смугами від жари. І світять -  як австрійські пра
пори. Нагадалася стара Австрія... II

II
Коло год. пів до десятої знайшовся поїзд у Скалистих Горах, їх 

дебрах і проваллях. Так несподівано, мовби вскочив. Я навіть не по
бачив, як і коли.

Стоять ті гори, ще тут переважно лісами покриті -  і ждуть на тар
так, на ніж з Европи, привезений колись. Ніхто їх не різав, від коли 
світа та сонця. Аж тепер. І страх упав на ті гори; вони від жаху пере
стали вже і плакати: ні рік не видно, ні потоків. Навіть, озера рідкі. 
А вони такі характеристичні для лісової Канади.

Чути вже, що поїзд їде високо. Але гори ще не дуже високі від шля
ху, хоч бувають стрімкі. На деяких ліс. Деякі нагі, але не цілком. Бодай 
кілька деревин, бодай одна куняє в скельній щілині. І пригадує людині 
конечність боротьби за життя. Картину, яку змалював Гайне, можна тут 
часто побачити. “Стоїть сосна одинока -  на нагій вершині”. ..

Долинами і по збочах гір тягнеться знов дивна мішанина рістні: 
зелена, аж чорна, смерека і дуже біла осика, яку тяжко відрізнити від 
найбіліших беріз. І якісь маленькі корчики невідомої мені породи.
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Кілько разів дивлюся на рістню, все жалую, що зі школи не виніс я 
більшого знання ботаніки. А потому вже не було часу на те. Все те 
помішане, як “знання” гімназиста, що читає без розбору.

Коло стадії Блісс (доїзд не стає) знов майже рівно на значнім про
сторі, хоч їдемо на висоті близько півчверта тисячі стіп. Тільки на 
краю обрію видно лагідні филі гір, синіми лісами покриті. Тут пер
ший раз побачив я ширший струмочок, що трохи пригадує карпатські 
річки -  чистою водою і ґрунтом дна.

Але не скорістю бігу. Скрізь багато округлого, переважно білявого 
каміння, майже цілком гладко обточеного: здалека принесли його тут 
води. Очевидно, тут мусили колись бути або більші ріки, або дно озе
ра, або й моря. По них остали тільки німі свідки старої історії землі.

В обривах гір видно глинку, рідко чорнозем.
Праворуч стадії Блісс якась довга вода, характеристична для сих 

околиць: чи се ріка, чи озеро -  не мож розібрати. Стоїть собі на зна
чнім просторі сіра вода. Руху на ній не видно. Сірість її слабо зелен
куватого відтінку, як краска чатинок засохлої смереки. Вже схиляюся 
до думки, що се якесь дивно довге озеро. Але несподівано -  в місці, 
де залізниця переїздить сю воду, бачу, що се ріка. Ширини Стрия ко
ло Синевідська, тільки далеко спокійніша. Кругом чатинні ліси на 
филястих горах. Уявіть собі нашу подільську ріку серед гір і густої 
смеречини -  тай матимете перед очима сей дивний краєвид.

Небо дальше сіре.
Цілком сіре.
Не видно ні сонця, ні одного золотого промінчика. І хмар також 

не видно. Як тут почувалися перші білі люди, що забрели аж сюди? 
Коли се були втікачі, то почувалися зовсім безпечно перед усякою 
погонею. Тут не могла їх навіть доглянути ніяка влада, хіба тільки ін
діанська стріла. Ще досі святкують останки індіанських племен вели
ке свято побіди над білими в битві коло Бетелфорту (Саек.). І ще жи
вуть в Оттаві англійські офіцери, що програли ту битву. Як же скоро 
йде час! Сьогодні -  побідники з-під Бетелфорту не в силі вже повою
вати з одним англійським містом на сій землі. Вони вигибають...

Але навіть їх конаючі в лісах і степах останки розуміють, що тре
ба святкувати пам’ять побід, а не погромів, хоч вони мали погромів 
більше, ніж побід. Індіане розуміють се. А українські інтелігенти ні! 
Вічна сварня заморочила їх так, що не думають. Вони залюбки свят
кують день погрому в битві під Полтавою! Один з найчорніших днів 
тисячлітньої історії України! День, у котрім наша темна маса далася 
пхнути агітаторам Москви до битви проти останнього з великих геть
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манів України, святої пам’яти Івана Степановича Мазепи! Далася 
пхнути в ім’я привиду повного кутнюха. Далася пхнути гаслами не
нависті проти своєї влади, аби потому -  чорніше чорної землі вигля
дати в ярмі у чужих! Перегляньте річники наших газет, а переконає
теся, що українська інтелігенція святкує сей день концертами, замість 
святкувати той день, у котрім великий гетьман, прикраситель Украї
ни, відважився зірвати в гнобителем-окупантом і війною піти проти 
Москви. А на се дійсно треба було відваги серед тої темної товпи і то
дішньої хиткої інтелігенції, падкої на ласку й соболі Москви.

Чи знаєте ви історію столиці Мазепи, Батурина, що зраджена ко
нала в муках від московських наїздників?

Чим довше живу і більше див на світі бачу, тим усе глибше пере
конуюся, що найбільше диво -  се мозок української інтелігенції, яка 
святкує залюбки пам’ять дня погрому останнього з великих гетьманів 
України, її Будівничого і Прикрасителя...

А ріка далі пливе -  в противний напрям, як їде поїзд. Значить: до 
великого вододілу ще далеко. Шлях піднімається все вгору. Але чим 
далі у верхи, дивна ріка ширшає. Вже на бродах нагадує гірські ріки 
Карпат. Але плеса її ще надто великі і по-подільськи спокійні. А далі 
стає таки цілком подільською рікою. Пливе поважно і спокійно. Ніде 
ніякої тварини. Навіть співу птиць не чути. Вічними лісами біжить 
поїзд серед гір, попри велику воду, що виглядає як довге-довге озеро.

Нарешті ріка таки дійсно переходить в озеро. І видно дивне багно 
по обох боках заліз[нич]ного шляху. Багно серед гір! Багато округлих 
“водних очей” дивиться з вогкого й мілкого піску на поїзд “блідих 
лиць”, що аж сюди загнався. Місцями води сього дивного озера чи рі
ки переходять на боках у якийсь склистий шлях. Довго і широко тя
гнеться воно чи вона далі. А кругом смерекові бори. І вже не видно ні 
білої осики, ні білої берези.

Шлях зникає. Над берегом озера-ріки чистий пісок і рінь.
І знов шлях, але вже з дрібненькими “водними очима”: густо-гу

сто дивляться вони.
Вода озера чи ріки цілком тиха. І ніде не видно броду. Широка, як 

Дунай коло Будапешту, і майже зовсім спокійна. Тільки в місцях, де 
темніють ледве видні піскові лави з води (а вони видніють і на сере
дині), вода дрібненько пливе-дрібоче -  то з бігом ріки, то на[в]проти 
нього, то на боки, як до укладу піскових лав. Во тім руху води мір
кую, що се таки не озеро, а ріка.

Ніякої тратви, ніякого човна, ніякої водної птиці. Пустка й тиша. 
Тільки смереки в синяві думають.
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При “стадії” Бруде -  “готель” з бальків з малим надписом. Стоїть 
над самою водою озера чи ріки. А вода далі тягнеться -  вже цілком не 
знати, чи вгору чи вділ. І знов з’являються трупи білих осик, великих, 
гарних, з чистою корою. Але тверда смерека побиває їх опять і густи
ми колонами здобуває гори й доли. Та лупаються місця, де осика пе
ремагає смереку й оточує її своїм ясно-зеленим, свіжим, аж прозрач- 
ним листям. А смерека тут і там гордо стоїть одинцем, стиснена зві
дусіль ворогом свого роду, що безпощадно бореться з нею за землю, 
за воду і за сонце.

О, прийдіть сюди, всі мрійники мира, “пацифісти”! І надивіться 
на війну в природі тай на безпощадні воєнні походи навіть тих істот, 
що вростають у землю! Не будьте смішні й не думайте про “вічний 
мир”. Бо боротьба кипить на кождій скелі, у кождій щілині, на кождій 
лавиці пісочку, на кождій грудці землі! Боротьба уперта, невмолима. 
Ніхто тут не каже й не пише, де границя його була чи є. Не каже, що 
тут або там “право” його роду, жити й розвиватися. Там його “право”, 
де видержують вічну боротьбу його нерви-коріння, де м’язи його по
роди витискають іншу породу. А там, де закон природи скаже: 
“стань!”, -  кінчиться її “право”, бо кінчиться -  сила її. Котра людська 
порода не хоче бачити й розуміти сього “невмолимого закона приро
ди, та не має ніякого “права” до життя й до розвитку, хіба -  до слу
жби іншим. Під їх стопами, як розложене порохно, що переміниться в 
гній, дощами битий, -  для розвитку чужинців.

О, який же ти твердий, український народе, що не перемінився ще 
цілком у гній для чужого коріння, хоч досі у пропасті століть лунав 
твій крик: “Хочемо під царя восточного, православного!” Якою ж 
страшною луною відбивається той оклик смерті! Відбивається й досі 
-  між горами і дебрами історичного походу твого! Се був червоний 
крик -  спливаючої крові й охоти до самостійного життя... О, який же 
ти твердий, український народе, що живеш ще досі. Ти твердіш ий 
від червоної кедрини, що кам’яніє в вогкості й воді. Ти твердіш ий 
від граніту, розбиваного чужим залізом і динамітом. Бо ти і сам роз
биваєш себе, і чужі, зорганізовані сили розбивають тебе століттями. 
І ніхто не може розбити. О, як би ти усвідомив собі свою міць і силу, 
і невмолимий закон природи про безпощадну боротьбу проти всього, 
що не належить до твоєї породи, -  який же великий і міцний був би 
ти! А так конаєш віками в муках і -  не можеш сконати, а різні чужі 
кличі їдять тебе, як вітріоль...

I I I
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Великі поля піску і ріни тягнуться понад воду кругом тунелю, ко
ваного у скелі. Вода знов стає подібна до озера. Попід скелясту гору 
мчить поїзд без уговку. Але й на ній у щілинах, куди вітер пороху на
віяв, стоять самотні сосни і смереки, де тільки трошки пригожого 
ґрунту. Не -  землі, тільки: ґрунту.

І все пригадується картина великого поета жидівського племені: 
Стоїть сосна одинока па нагій вершині...

Ні один з поетів інших народів світа не заспівав такої пісні, не 
змалював такої картини. Шукайте за нею скрізь. Перевертайте всі 
книги пісень -  століттями, а не знайдете такої пісні. Бо тільки одно 
жидівське плем’я потрафить жити в щілинах інших народів, куди ві
тер його долі навіє йому бодай трохи земного пороху. І з душі свого 
народу виспівав сю пісню великий поет Гайне. О, які сліпі ті, котрі 
думають, що яка-небудь дійсна культура чи хоч би одна її квітка мо
же вродитися й вирости в хаосі інтернаціоналізму... Бо інтернаціо
нальна є тільки матеріальна цивілізація: мурована дорога і шлях залі- 
зн[ичн]ий, і дріт телеграфу, і сажа з фабричного комина, і шматок зо
лота з урядовим стемплем, що називається гріш, і поліцай з буком, 
і кримінал з решіткою, і кат з топором, і суддя з мертвим законом. Він 
може бути так само “примінений” і на сибірській тундрі й на гу
цульських горах, як може бути “примінений” і топір ката, і бук полі
цая, і дріт до вікна решітки. Але кожда культура духа вимагає, безу
мовно, живого ґрунту свого племені, що мало б бодай стільки сонця і 
своєї землі, скільки має самотня сосна у скельній щілині. І тому -  свя
та є боротьба народів за землю і свободу. І гріх проти життя мають ті, 
що перечать конечність її.

На дивній воді з’являються острови з деревами.
Я знов утратив переконання, що се ріка: бо залізн[ичн]ий шлях пе

регородив її цілком греблею. Сподом вода не тече. З рікою сього зро
бити не можна, бо вода розвалила би греблю або перейшла б верхом. 
А тут ні. Значить -  се вже озеро, з якого випливає ся ріка. А може вона 
вже давно десь скрутила вбік і се цілком інша вода? Господь знає.

А далі тягнуться цілком білі скелисті верхи з вапняка, що вигля
дають, якби були з льоду. В їх щілинах марні смеречини. Стоять рі
дко, дуже рідко. Такі марні і хирляві, що, мабуть, не мріють уже про 
ніщо. Навіть на мрії нема у них сили. Бо мрія -  се також огонь, який 
свідчить, що є ще пальний матеріал під ним. Верхів тих білих веле- 
тнів-гір з острими кантами цілком не видно -  вони в мряці. А в долі 
під ними, на залізн[ичн]ім шляху -  “екстраґенк”. Ви, певно, не знаєте, 
що таке “екстраґенк”? Се “гімназія Канади”, яку мусить перейти кож- 
дий, хто приїхав сюди зі старого краю. Тяжка се школа!
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“Екстраґенк” -  се надзвичайна партія робітників, яка вибирається 
на довгий час у степи й пущі Канади, щоб направляти залізн[ичн]і 
шляхи. Притім треба двигати тяжкі “швелі” й наші тягарі, спати тиж
нями й місяцями або в вагонах, або й під голим небом, працювати на 
спеці і слоті. Тому так часто можна почути запит:

-  “А був він уже на екстраґенку?”
-  “Ні”.
-  “Ее, то що він знає?”
Коли в Канаді побачите десь такий екстраґенк, то там майже на

певно будуть українські робітники. Бо се одна з найтяжчих робіт...
Вода озера чи ріки щезла вже давно. Але на великих полянах ви

дніють маси лозини. Видно -  й тут було колись озеро. Але сплило або 
висохло. І лози плачуть за ним, як плачки над могилою озера. А кру
гом пусто і тихо, мов у домовині... Тільки поїзд стукоче по залізних 
рельсах у Скалистих Горах...

Коло стаційки Мієтте поїзд не стає, хоч має тут велику, червону 
“водокачку”, як кажуть на Великій Україні. Видно не потребує ще води.

IV
Пустка Скалистих Гір така приманчива, що хоч до полудня ще 

досить далеко, а я вже боюся, що настане ніч. І тоді не могтиму огля
дати тихої краси сих гір, їх острих, білих скель, їх лісів долом і смере
чин у високих щілинах.

Ліси вже тягнуться тільки долами, а над ними полонини. Але не 
такі, як у наших Карпатах: якісь менше зелені й далеко менше буйні. 
А над ними нагі, кам’яні верхи Скалистих Гір. Багато з них у мряці 
купають свої рапаві шпилі.

Знов якась річка і знов вузька смуга мочарів попри шлях. А далі 
гори і гори: якісь величезні, неправильні “шторцаки”. Пусті, але ви
гляд їх чомусь не дуже дикий. Місцями на них сніг і лід, але тільки з 
одного боку салонів.

Шлях раз-у-раз перетинає ріки. Малі, спокійні й подібні до себе, 
як сестри, але неподібні до європейських -  ні ґрунтом дна, ні берега
ми, ні оточенням, ні, головно, кольористикою. Ще найближче до них 
стоять ріки північної Скандинавії, але скандинавські живіші. А сі 
пливуть якось так, що виглядають якби се були штучні млинівки. Ча
сом аж приходить на думку, чи не було тут колись перед віками 
якоїсь культури? Але, мабуть, ні. Бо сліди її були б уже відкрили, як 
відкрили в інших околицях Америки.
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Пустка. Не видно десятками миль ні людини, ні звірини. Навіть 
птиця рідко коли перелетить. І виглядає, якби не мала тут свого гні
зда, якби спинилася кудись і тільки перелетіла сими скалистими пу
стирями. Вже мряки на горах прорідилися й видно їх верхи, гострі, 
колючі. А по шибах вікон вагону зачинає січи дощик. Такий делікат
ний, якби хтось рвав у небі шовкові ниточки, і кидав ними на вікна 
вагонів, на скелі і смереки. Виходжу на платформу. Воздух такий, як 
у скільських горах, тільки не пахне живицею. Майже Галичина.

Мабуть під впливом свіжості воздуха думка біжить у будучність. 
І родиться в ній припущення, що коли тут стопляться в одну расу всі 
білі пришельці зі старого світа, то ся раса виступить колись як заво
йовник Америки, як виступали всі північні породи. Як тільки не стане 
поживи в сих горах і як до того часу ослабнуть і з’ужиються по мі
стах нерви полудневого населення. Тоді з тих гір і борів вийдуть ве
ликі канадійські “вікінги Нового Світу”.

Ліворуч знов виринає якесь озеро і тягнеться шлям попри шлях. 
Праворуч майже пусті сугорби з рідкими і тонкими смереками в щі
линах. Місцями стоять цілком нагі скелі і майже всі плитами навпро
стець. Але й на них твердо стоять тут і там стрункі, молоді смереки, 
як символ будучих вікінгів сеї землі.

Довго-довго тягнеться озеро, порізане болотами, островами й са
гами. А може се ріка? Бо вода оживлена. Але є вітрець. І не знати, чи 
вода рухається сама, чи вітром гнана. Смерекова пуща все кріпшає -  з 
обох боків шляху. І мраками димляться гори Алберти. А води і моча- 
ри вже січе добрий дощ. Ой, міцно змокне під нагою горою “гімназія 
Канади”, бо далеко їй до вагонів і до ліса не близько.

Переїжджаємо залізн[ичн]им мостом, що виглядає здалека як 
тріумфальний лук Траяна або Тита. Се тріумфальна брама побідників 
простору в Скалистих Горах Нового Світа. Во істину: їм належиться 
тріумфальний лук!

Дощ січе.
Смереки на очах зеленіють, обмиті.
О, великий Маніту, що в формі чорного крука пануєш над темни

ми пущами-лісами червоних племен! Якже тут пусто і дико -  і гарно!..
А праворуч від шляху стоїть білий стовп з чорною надписсю: 

“Генри Гавс -  онли майл”. Значить: “До Дому Генрика -  тільки ми
ля”. Підніжжя стовпа на чорно помальоване, мов на знак, що хто тут 
упаде знесилений і не видержить і не дійде до людської оселі, -  той 
зчорніє в сих диких горах і збутвіє тіло його.
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“Генри Гавс” -  се одна з найстарших осель білих людей у сих пу
щах. Вона не одному подорожньому врятувала життя в часі сніговій
ниці або бурі, особливо, коли не було ще залізниці. А й тепер, як по 
верхах Скалистих Гір завиє шінук гарячий, як під вагою бурі стра
шенно затріщить споконвічна пуща, як на сотки миль розколишуться 
чорні смерекові бори і затрясуться осикові ліси, як грізний ураган з 
ломотом закидає столітними пнями переходи і як злива занесе всі сте
жки і серед дня ніч настане, -  тоді не один піхотинець пропадає без 
вісти в непроходимих борах сих гір. Або як зимою сніговійниця за
свище долинами і курявою снігу заступить перед очима скалисті вер
хи, -  тоді глумлива доля любить шуткувати з людиною. І доводить її 
часто аж близько того місця, де можна знайти рятунок, але заслонить 
те місце перед очима. Що тоді значить такий стовп з надписом: 
“Онли майл”, -  се кождому зрозуміле.

Дивлюся на сей стовп у диких Горах Скалистих і так хотілося 
б крикнути до молоді свого бідного народа, що паде під тягарем важ
ких обставин, паде голодна й нівечена по чужих школах, паде по ро
ботах і наймах у чужинців, паде в гризоті і в смутку, знесилена й за
бута: “Онли майл!” Світ такий гарний і такий цікавий. Іди дальше 
вперед! Не сумуй і не гризися! Пам’ятай, що минув вчорашний день. 
І пощо було вчора журитися? Мине так само й нинішний день. І пощо 
ти нині журишся? Журба тільки нищить, підтинає сили. Спробуй не 
журитися. А побачиш, що можна. І побачиш, що тоді легше йти жит
тям. Йди ним, співаючи весело.

“Онли майл”, мій синку, моя донечко! До тебе так рідко говорять 
“онли майл”. .. Не піддавайся в дусі, а дійдеш напевно туди, де здобу
деш поміч і підмогу. Дійдеш у страшній пустці нашого життя, дійдеш 
-  до “Генри Гавзу”. “Онли майл”, мій сину, моя донечко!.. Вгору го
ловку -  і бодро в світ! Пнися працею й освітою й організацією, пнися 
бодай на щілини в твердих скелях життя! А потому розсади їх корін
ням і добру землю здобудеш. “Онли майл”, дитино поневіряна... Не 
забудь лиш одного: ціле життя належати до якоїсь своєї організації та 
бути її дійсним членом! Бо тільки тоді дійдеш до “Генри Гавзу”. Іна
кше -  пропхинькаєш своє життя у стонах тай у сльозах. І ніколи не 
побачиш свіжих висот життя, де боротьба -  се розкіш, а не тягар.

Скінчилися високі скали-шторцаки і зачинаються довгі, поземі. 
Тут мала свій кінець катастрофа землі, яка колись поставила ті скали 
навпростець. Вже зачинаються високі гори-верхи. Але ще “кидано”, 
немов самітно, стоять ті велетні між нижчими верхами. Місцями хма
ри вищі від гір, а місцями гори вже вищі від хмар. Але весь той про
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стір уважають ще Підгір’ям Скалистих Гір. Чому -  не знаю. Бо се вже 
таки порядні гори. А широкі, зелені води все товаришать нам. О, ди
вна се країна! Не даром англійці, що мають в руках півсвіта, а знають 
цілий, називають Канаду “Вондерленд” -  країною дива.

Святиня мормонів1
(закінчення)

І знов у пустиню обернеться земля і каюти завиють до диких Гір 
Скалистих...

Чи свідомо віддано се в “нелогічних” картинах “галі конфлікту”, 
чи тільки відчуття артиста збагнуло загадку старого Вавилона? Не 
знаю, чи є які протоколи з нарад над будовою сеї святині. Коли є, то 
певно тут, при творенню плану сеї галі сварилися найдужче, бо тут 
віддано цілий ряд проблем-загадок, на які складалися тисячоліття.

А суть їх зібрана в тім, що при війську називається “приказ”. До
ки він виконуваний, доти має силу військо і свободу народ. “Бо добрі 
закони, правила і норми і зла людина, що переступає їх”.

О, глибоко врізується в пам’ять “галя конфлікту” в святині мор
монів на пустій прерії Алберти, біля Скалистих Гір...

Знов гранітові сходи вгору.
Ми в галі небесній.
Переважають краски синяві, стишені, погідні. Головна картина: 

Ісус у Гетсеманськім огороді. Стіни сеї галі викладані долом полірова
ними плитами з правдивого агату. Хідники грубі, сині, навмисно робле
ні в Шкоції. В інших салях стіни викладані дорогим, африканським де
ревом, або “деревом пташиного ока”, що засіяне суками, подібними до 
дрібних пташиних очей. Оглядаючи се коштовне багатство урядження 
й дотикаючи рукою гладких, великих плит агату, що виглядають, як де
рев’яні квадри з чудовими слоями, питаю, чи се правдивий агат.

-  “А ви думали, що ми на сурогати й наслідування видали міль
йон доларів?” -  відповідає провідник.

Переходимо до дальших кімнат.
Провідник каже:
-  “Перед вами три вінчальні кімнати. Вони викладані деревом ма- 

гоневим, черешневим і темногоріховим, усе спроваджене з полудне
вої Африки”.

1 Передрук за ЛНВ 1924 р.
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На звук слова “черрі” -  черешня -  пригадалася мені мелодія укра
їнської любовної пісні:

Ой вишеньки, черешеньки,
Ягідки дрібненькі -

На що ж ми ся полюбили такі молоденькі?

Ся пісня належить до найглибших, які вбилися в мою пам’ять. Я 
чув її вперве вже дуже, дуже давно, як був іще дитиною, якраз коли 
цвіли черешні в тінистих і пахучих галицьких садах. О, тут нема та
ких садів. Далеко навкруги нема взагалі ніяких садів... І більше вра- 
жіння робить на мене згадка про черешні в вінчальних кімнатах чудо
вої святині на пустій прерії Алберти, біля Скалистих Гір, де люди лу
паться з собою на життя і смерть. А щастя племені залежить у першій 
мірі від таких сполук. Усі три вінчальні кімнати такі однакові, як три 
каплинки води, як три черешеньки з одної галузки: малі, чотиригран
ні, без ніяких меблів. Одинока річ -  округла лампа старого фасону, 
що звисає зі стелі, під нею вкруг багато електричних лампок із тьма
вим склом. Двері тої самої краски, що стіни. Все в квадри дивної пер
спективи. В одній з тих кімнат квадрати стін і дверей так намальова
ні, що роблять вражіння (кождий з тих квадратиків) довжезних кори
дорів, які немов запрошують, щоб увійти до них. У другій кімнаті, 
навпаки, немов випихають. Чи се символи щасливого і нещасного по
дружжя? Формам тапет третьої кімнати я не вспів придивитися, бо ми 
за скоро перейшли її, так само як небесну галю.

Сходимо вниз іншими гранітовими сходами, що заломлюються 
простокутниками вділ. Питаю провідника:

-  “А де ж місце, призначене на молитву?”
Відповідає:
-  “Хто перейде з поясненнями сі артистично виконані галі й кім

нати святині, той уже стає ліпшим, як був. А молитися може, де хоче 
-  під кождим з образів, на кождім місці. Се наша святиня. Ще пока
жемо вам її підземелля”.

Нема окремого місця на молитву!
Значить, не слово тут пружина думки й застанови. Не артист ви

мови, не співак, не проповідник викликати має подив, думку і моли
тву, але будівничий, різьбяр і маляр -  творець краси форми, ліній і 
кольорів. Тут молитва полягає не на повторюванню чужих слів або 
висказуванню своїх потреб, але — на обсервації. Не моляться тут уста 
і серце, але очі і мозок: ядро і суть такої молитви полягає на розважу
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ванню проблем, представлених артистом, котрі через очі входять у 
мозок і думку видця. Властиво, молиться тут артист: будівничий, 
різьбяр і маляр молиться своїм великим ділом, у яке вложив не тільки 
фізичну працю, але і свою думку, зібрану в проблему. А видець, що 
оглядає сю святиню і всі дива її, молиться також, але не за священи
ком, тільки виключно за артистом. Той артист-майстер, властиво, 
тільки раз тут молився: як виконував велику працю свою. Придивім- 
ся, як молився артист. Наперед говорив з провідниками мормонських 
хліборобів, скільки грошей дадуть на ту незвичайну святиню. А вони 
сказали: “Дамо, скільки треба, але має бути вічна краса. Наші хлібо
роби дадуть усе в довір’ю до наших слів, якими прирікаємо вистави
ти щось надзвичайне”. Тоді стрілила, як водограй, висока і велична 
думка артиста. І розкішно поплила по всім тілі його, по стрижу в ко
стях, по кождім нерві, по кождім волоску. Він був би не розгорівся 
так пристрастю творчості, якби ті гроші давали прикладом] банкіри, 
мільйонери. Але коли артист поглянув на безмежну прерію, спалену 
сонцем, на якій оре хлібороб, що все дає на його штуку, -  він пішов у 
Скалисті Гори шукати мотивів. Пішки блукав по диких образах тих 
гір. Довго блукав. Знайшов, вернув і сів до святої книги Євреїв. Довго 
читав її, студіював, вертав і ще раз, і ще раз, їздив по світі, думав, 
укладав, компонував, поділився працею з цілим рядом інших арти
стів, радився з ними, творив умом і думкою. І щойно тоді почав буду
вати. Разом із простими робітниками -  у глибоких ломах граніту і 
мармуру почалася праця-молитва. І довго, довго будовано сей твір 
для молитви ока.

Цілком новий помисл: молитва ока.
Новий? А чим же була й є молитва парзів, що полягає на тім, що 

вдивляються в огонь? А чим же були святині фараонів у Карнаку? 
А грецький партенон? А наша Софія і церков Десятинна і св. Юра у 
Львові? А величні і ніжні, як коронка, будівлі гіндусів? Се теж “моли
тва оком”. Тільки вона тут цілком усвідомлена до тої міри, що взагалі 
відкинено молитву словом і відправу. Лишилися в обряді сеї святині 
тільки очі і думки видців, що думають кождий по-своєму над розв’яз
кою проблем, сотворених артистом. І кождий молиться по-своєму, 
почавши від убогої молитви бідної людини, яка може тільки подивля
ти -  коштовність святині та несвідомо відчувати її красу, скінчивши 
на освіченій, яка пробує розв’язати її проблеми. Але кождий, хто сю
ди вступить, мусить молитися так, як того хотіли творці сеї святині: 
оком і думкою. Мусить, без огляду, чи вірить у Бога, чи ні. Великий 
артизм у розв’язанні проблеми нової суті святині осягнув свою ціль.

41



Осягнув по-американськи, з розмахом: бо сотворив цілком новий 
стиль. Із широким простором, нестиснений бізнесом, не збудований 
для зиску, призначений для людського духа. Так, се перша будівля 
Канади і перша святиня її.

Ще оглядаємо якусь малу, дивну галю, що має дві таблиці, ніби 
воском потягнені, а на стінах десені[?] слоїв різного рода дерев.

Вузькими, в квадри ломаними сходами ідемо дальше вниз.
Зустрічаємо огнетривалу, темну кімнату, призначену на докумен

ти (хоч не знаю, що тут не єсть огнетривале, бо все з граніту, крім 
тонких викладаних плит із дорогого дерева по стінах).

Ще нижче, вже під землею -  модерна пральня і сушарня. Все ма
шини!

Засвічено лампу. Йдемо низькими підземеллями, схиляючися. Бе
тонові склепління. Маса всяких рур і дротів. Ідемо довго. Склепління 
стають вищі, могутніші. Модерна каналізація, вигідний коридор по
під землю. І ми виходимо з долу в цвітник, цілком осклений. Над на
ми синє небо соняшної Алберти і маса соняшного світла заливає ряди 
яскравих цвітів найрізніших красок. В оранжерії порається грубий 
огородник. Біля нього стоїть гарна і здорова жінка з гарним хлопчи
ком, літ коло 4 до 5.

Дивлюся на годинник: дві години оглядали ми сі дива на пустій 
прерії. Вийшовши з оранжерії, вертаємо вже по свіжім воздусі до пе
ределка святині, де оставили наші капелюхи. Йдемо тихо, опановані 
вражіннями. Думаю: Що я властиво бачив? Церков се не є. Костел се 
не є. Божниця се не є. Але й музей се не є. Так -  сю будівлю можна 
назвати тільки святинею. Вона вповні заслуг[ов]ує на сю назву. Ди
вна будівля -  тим дивніша, що збудувала її й прикрасила образами 
протестанська секта, а протестанти не мають у своїх святинях ні 
образів, ні різьб.

В передсінку питаю провідника:
-  “Які засади вашої віри?”
-  “Віримо в те, що за кождий гріх буде кара. І віримо в покуту за 

гріхи. Хрещення у нас відбувається від 8-го року життя. Люди повин
ні бути чисті, добрі й добродійні. Віримо в потребу толеранції й ша
нуємо всякі релігії”.

-  “Вибачте, чи ви многоженні? Бо в Европі так думають про вас”.
-  “Ми були многоженці. Але многоженство у нас не було випли

вом бажання заспокоїти тілесні похоті, тільки викликане різними ін
шими причинами, пр. брали вдів із дітьми, щоб опікуватися ними, 
брали тих дівчат, які не могли знайти мужів і т. д. Тепер ми шануємо 
закони землі, в якій живемо”.
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-  “Чи можна у вас одержати якусь інформаційну літературу про 
вас?”

-  “Так. Зараз дамо вам дрібніші річи в англійській мові, а по іна
кші напишіть на адресу: Bureau of information, Temple block, Salt Lake 
City. Utah, U. S. A.”

“Висказ: “Шануємо закони землі” видався мені виминаючим. 
А факт, що він ні словечком не згадав про те, що їх свого часу прогна
но зі З’єдинених Держав північної Америки, хоч там дуже толерантно 
відносяться до всяких сект, викликав у мені деякі сумніви. Бо річ ясна, 
що закони законами, а їх можна обійти, особливо на такій прерії.

Від наших людей чув я на сю тему різні оповідання, хоч більшість 
згідно стверджувала, що тепер мормони закидають многоженство.

Літературу одержав я таку:
1) The prophet Joseph Smith tells his own story. (Пророк Йосиф 

Сміт оповідає свою власну історію. Коротка історія вчасних предви- 
джувань пророка про повстання й розвиток церкви Ісуса Христа, свя
тих пізніших днів. Написав р. 1838 пророк Йосиф Сміт (се, розумієть
ся, передрук, ст. 24.).

Ся книжечка писана дивним стилем, повним неясностей. В уступі 
33-4 оповідає Сміт про те, як йому з’явився якийсь дух, іменем Моро- 
ні, і сказав йому про книгу, писану на золотих плитах, у якій є звіт про 
перших мешканців сього континенту і “вічне св. Письмо”, котре Спа
ситель об’явив їм уже давно. Видавці подають від себе дещо з історії 
сеї церкви. Вона основана в квітни 1830 в стейті Нью-Йорк, в окрузі 
Сенека, в місцевості Фаєт. Смітови з ’явилися опісля сам Ісус і Мойсей, 
а Малахія дав йому “ключі до серць дітей”. Сміта і його брата Гирума 
застрілила фанатична юрба, 150-200 людей, що вдерлися до в’язниці в 
місті Картедж, де вони сиділи ув’язнені за свою віру, дня 27 червня 
1844 коло 5 години пополудні. Обидва дістали 4 кулі. Гирум погиб 
перший зі словами: “Я мертвий чоловік”. А Йосиф погиб у хвилі, як 
вискакував вікном зі словами: “О Господи, мій Боже”. Що се були за 
фанатики, що їх убили, брошурка не подає. Гирум мав тоді 44, а Йо
сиф 39 літ. “Імена їх будуть почислені між (іменами) релігійних муче
ників, а читач кождої нації пригадає собі, що “книга Мормона”, книга 
доктрини й обітниць сеї церкви, повстала коштом найліпшої крові 
19 століття, щоби принести спасіння зруйнованому світови” (з якогось 
оповідання п. з. “Ніч мучеництва”). Дальше подає брошурка коротень
кий перебіг мандрівок і кольонізаційних зусиль сеї секти, теперішнє 
число душ її вірних: понад півмільйона (в святині подавали мені те чи
сло на 600.000 до 1 мільйона) і при кінці жалується на “гірко злобний
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напад” п. з. “Mormonism unveiled” (“Мормонізм без обслони”), написа
ний якимсь священиком Соломоном Спалдінґом.

2) A friendly discussion upon religious subjects. (“Приязна розмова 
про релігійні справи”. Витяг з твору під заголовком “Пан Доранд з мі
ста Соленого Озера” написав Бен. Е. Річ.), ст. 24.

В обох брошурках подані докладні адреси 10 місій мормонів у 
З’єдинених Державах північної Америки (є вже місія зорганізована на 
Гавайських островах та їх централі в Ютаг).

3) Крім сього одержав я ще одну невеличку брошурку, печатану 
на елегантнім веліновім папері (16 ст.), заосмотрену в замикану 
о[б]кладинку, яку мають малі альбоми видів, призначені до висилки 
поштою. Заголовок сеї брошурки: Some pertinent truths, by Dr. James 
E. Talmage. (“Кілька влучних правд”, написав Д. Джемс Е. Талмадж, 
про раду дванадцятьох церкви Ісуса Христа святих пізніших днів).

Грошей за ті брошури не хотіли принята. На запит, чи не належить 
нам дати щось на святиню з огляду хоч би на час, який ми заняли про
відникові, дали відповідь: “Ми з приємністю спроваджували вас”.

По хвилі запитав мене провідник, хто я і з якої країни. За мене 
відповів о. Кузьмак. Провідник попросив, щоб відповісти йому ще на 
два питання, на які мусів уже я відповідати.

-  “Чи, на вашу думку, большевики навмисно так знищили цілий 
схід Европи?”

-  “Думаю, що навмисно ні. Робили досвіди, експерименти з ві
рою, що вони удадуться”.

-  “Якби Німеччина [сполучилася з Росією, чи могли б вони ра
зом викликати переворот?”

Се друге питаннє відкрило мені в тім сектанті -  патріота анґльо- 
сакської раси, котрий навіть тут на сій далекій прерії цікавиться про
блемами, які могли б захитати нечувану досі могутність сеї раси.

О, сей сектант думає не тільки про свою величну церков, але і про 
силу та будучність раси, яка збудувала її. Скрізь і все зустрічаю тут те 
саме: не тільки урядові чиновники, але й уся суспільність сеї раси 
пильно слідить за всім, що діється на світі -  і то слідить із точки по
гляду своїх національних інтересів, готова боронити їх до загину.

Я відповів:
-  “Се питання вимагає вже складнішої відповіді. Так як тепер сто

ять справи -  уважаю неправдоподібним тісний союз між большевика
ми й німцями. Але коли або уряд Німеччини зміниться в напрямі лі
вім, або уряд Росії в напрямі правім і коли ті дві сили порозумілись 
би, тоді, очевидно, можуть вони доконати дуже великих діл”.
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Зацікавлення сього сектанта далекими політичними справами да
ло мені богато до думання. Бо чим більше людей якоїсь породи ціка
виться її політичними інтересами, й журбами, тим могутніша та раса. 
Де лише одиниці цікавляться долею нації і держави, там усякі зма
гання їх мусять упасти. Тягар державного діла все був дуже великий, 
а у нас несли той тягар усе тільки одиниці. Вже старі князі скаржили
ся на тяжкий тягар княжих колпаків на нашій землі... Не менше тя
жка, як іще не тяжча була й булава наших гетьманів, що знаменито 
відчув наш Тарас (“Заступила чорна хмара...”) Перечитайте, але ува
жно, сю поему, що повинна мати заголовок: “Тягар гетьманської бу
лави Дорошенка”.

А тут ся людина, що живе на далекій прерії, побоюється за пер- 
шенство анґльосаксонської раси у світі. Та людина, очевидно, готова 
так само, або й більше жертвувати в обороні того першенства, як жер
твує на святиню. Бо вона вихована до жертвенності -  релігією. Чи не 
за скоро взялися большевики в ім’я розуму до засадничої війни проти 
релігії? Цікаво ділає французький взірець... Чей же росіяни не пере
дують розумом між народами світа1.

Мені пригадався мій -  український нарід, котрий літ тому сто був 
чисельно далеко більший від анґльосакської нації. А нині? Та патріо
тична свідома й культурна порода білих людей під легкою репрезен
тативною владою свого монарха кріпко засіла на всіх п’ятьох конти
нентах земної кулі: вона перша може сказати про себе, що має orbis 
terrarum у своїх руках.

Туль, син Гора, цар Єгипту,
Покорив усі краї -  

Від усть Ніл а по далекі 
Океанськії плаї.

А вертаючи з військами 
По пустині пісковій,

Він знайшов оазу гарну 
І пречудний храм у ній...

Перечитайте уважно в цілості сю поезійку Франка, в якій відчута 
трагедія тисячоліття. Вона полягає на гордості. А гордість -  се “по
чуття сили” -  без тривких основ або брехня. В часі, коли убивали,

1 Вже по написанню сеї праці перечитав я в часописах депешу з Москви, що комісаріат 
внутрішніх справ заборонив на публічних сценах грати деякі штуки, в яких висмі[ю]вано ре
лігійні почування.

45



ограблювали й запорпували в пісок “сина Гора”, не було в його су
спільності такого зацікавлення державними справами, яке тепер є 
нпр. у англійців. Не даром уважає Франко наукою цілого свого життя 
отсю вказівку: “Йдіть лавою, не ломіть рівного ряду!” Хто свого во- 
ждя-борця безоглядно перевертає й запорпує в пісок, аби його огра- 
бити, той скоро й цілком напевно втратить не тільки те, що той вождь 
здобув, але також -  свою землю та свободу. На трагедіях інших наро
дів училася анґльосакська раса й дійшла до отсих наук. 1) До жер- 
твенності (зразок отся святиня). 2) До скромності своїх верхів (в ан
глійських урядах-офісах ніколи не почуєте крику супроти простого 
мужика чи робітника, навіть як він увійде до уряду в шапці на голові 
й посвистуючи). 3) До безумовної пошани всього, що своє. 4) До солі
дарності. Першу науку витягнула ся раса з історії всіх, що росли. 
Другу з історії всіх, що попадали. Третю зі святої книги Євреїв. Та 
книга така популярна в англійців, що твори їх власних великих пись
менників навіть у сотій части не можуть рівнятися в поширенню з 
Біблією. Се неначе щоденна ! настольна книга їх інтелігенції і просто
го народа. З неї навчилися вони і все пригадують собі, що головний 
гріх -  се поклонення чужим ідолам або покидання свого. В ім’я і на 
основі тієї науки будують вони жертвенністю не тільки такі святині, 
як описана, але й свої величаві школи, шпиталі, гостинці і держави 
з дійсною свободою в них. За десять місяців моїх бурливих віч і пої
здок по Канаді не лучилося мені ні один раз від океану до океану, що
би мене запитала анґльосакська влада: “Що ти тут робиш? Покажи 
папери, дозвіл або паспорт”. А доносів на мене вже ціла копиця. І не 
треба думати, що вони не знають, де хто подівся на тих величезних 
просторах, бо поліція так тут зорганізована, що як в Едмонтоні (Ал
берта) управа української бурси о год. 9-тій рано дала знати, що пе
ред двома днями пропав хлопчик літ 14, то о годині 3-тій пополудні 
поліція повідомила управу, що того хлопчика знайшла вже -  в Бри- 
тійській Колюмбії... Така тут організація. А четверту науку здобула ся 
раса на морю і на житейськім морю між чужими народами. І тому:

Туль, син Гора, цар Єгипту,
Покорив усі краї. І

І дав їм лад, порядок і можність життя -  на величезних просторах, 
яких іще не мав ні один завойовник. А скрізь держиться ціпко свого, 
пам’ятаючи глибоку науку єврейського пророка:
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“Ой не радуйся, Ізраїлю, й не веселися, як інші народи, бо ти блу- 
дуєш, покинувши Бога свого. І, як блудниця, любиш гостинці, з якого 
б то не було току... Тому заплаче вся земля твоя і вмлівати будуть усі, 
що живуть на ній, разом із звірями в полі і риба у воді твоїй загине. І 
ти сам упадеш, а серед темряви і пророк твій упаде. І я погублю матір 
твою. І вигублюваний буде твій нарід за непошану закона, як ти забув 
про закон Бога свого, так я забуду про дітей твоїх. Бо Ізраїль як дурна 
корова, то чи ж може Господь його пасти по лугах широких? Я поло
млю лук Ізраїля на Езреель-долині. І вхопить вас буря на крила свої. 
А я (навіть) дітей не помилую, бо вони діти блудницькі. Бо мати їх 
блудувала й соромом окривала себе та, що їх почала. Бо казала: «Піду 
за моїми полюбовниками; вони дають мені хліб і воду, й вовну, льон і 
оливу, і напій...» Тому я терниною стежки їй закидаю і плотом заго
роджу і не знайде вона шляхів своїх. І пожене вона за полюбовника
ми, але не здогонить їх і буде їх шукати, але не знайде. А тоді скаже: 
верну до мужа свого, бо тоді було мені ліпше, ніж тепер...”

Навіть у найгрубшій книзі не можна дати яснішої філософії полі
тики для кождого народу, як дав сей старий письменник.

Народи, що не держаться своїх богів, своїх законів, своєї влади, 
мусять піти в поневірку і стати погноєм для чужих та перед часом за
гинути. Одинокий рятунок -  поворот “до свого мужа”.

Сю стару, на досвідах тисячоліть оперту філософію політики 
сильно відчув на основі тої самої книги наш великий поет Франко у 
своїм “Мойсею”, де він каже:

Від сорому, котрий нащадків пізніх 
Палитиме, заснути я не можу.

Так! Наблизилися до нашої землі татари -  цілі полоси нашої землі 
уважали вигіднішим для себе покоритися їм, аби тільки не давати да
нини своїй владі. Наблизилася до границь нашої землі Москва -  один 
наперед другого почав дбати за її ласки, соболі й титули, аби тільки 
не слухати своєї влади. І та своя влада не могла на нікім полягати: 
вже найбільший з великих гетьманів Богдан мусів коло себе держати 
наємну татарську сторожу, бо не чувся безпечний серед своїх. Завели
ка нехіть супроти впливу свого чоловіка є в нас від давніх-давен. І не
ма такої чужої пропаганди, яка не знайшла б між нами продажних 
наємників, готових розбити все, що своє, готових напустити гадюк у 
дуплаве дерево (яке довели до здуплавіння), по словам Тараса. Мозок 
народу, її інтелігенція, настільки хора, що теорією буде оправдувати
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навіть найчорнішу і найдурнішу зраду, як пр. один із наших найпо
важніших істориків оправдує тих, що переходили до татарів.

Словом -  кождий висказ старих пророків, що воюють проти чу
жих богів, відноситься до нас у цілій повні своїй, у цілій глибині. На 
щастя -  вже зачинаємо вилічуватися зі страшної хороби. Доказом то
го може послужити хоч би висказ б[увшого] голови нашої наддні
прянської держави Винниченка, котрий казав, що все спокійно йшов 
спати, коли бачив галицьку військову сторожу. А раз ми вспіли вихо
вати бодай одну частину своєї землі так, що свій начальник держави 
має до неї повне довір’я, то се виховання мусить розширитися на всі 
інші землі України, бо воно подібно шириться, як хороба і зрада, тіль
ки помаліше, але зате глибше.

Не має в собі вже сеї хороби англієць. І тому:

Туль, син Гора, цар Єгипту,
Покорив усі краї.

А дня 14 марта 1923 р. його представник підписав грамоту, якою 
землі нашого Данила признано Польщі. Про велику спадщину Богда
на навіть не потребував нічого підписувати, бо її долю підписали ті 
великоукраїнські полки з гарними іменами, які оповіщували свій ней
тралітет, коли московське плем’я вступало в роках 1918-1919 війною 
на землю українську, або просто таки переходили “у ряди сусідів”.

Але чи міг представник бритійського льва не підписати тої грамо
ти про наш край? Ось -  тут на пустій прерії світить білим гранітом свя
тиня мормонів і відповідає на се прикре питання. Відповідає так ясно, 
що не можна ясніше. Сіру масу, яка знає мертвенність тільки під 
примусом і тільки на користь чужих -  можна краяти й дарувати. Війни 
для неї ніхто не буде вести. Ся велична святиня побудована за 9 літ із 
десятої пайки щорічного доходу розмірно малої групи людей. По
будована жертвенністю -  для великої штуки й піднесення своїх людей.

Чи й у нас була така жертвенність? Була. Пригадую імена таких 
жертводавців на публичні цілі ще за їх життя:

Перший з них був князь Володимир, у всім великий. Досі стоїть у 
Києві його святиня-церков десятинна, звана так від того, що призна
чив на неї десяту часть доходів зі всіх приватних дібр своїх. І урядив 
її практично: не тільки як дім молитви, але й боротьби. Він її сильно 
укріпив. Останки окопів досі зеленіють кругом тої церкви великого 
володаря. І певно спав на її шовкових травах не один із солдатів тих 
українських полків, що проголосили свій “нейтралітет” у найгрізнішу 
годину рідної землі...
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А другий з них був великий гетьман Іван Мазепа, що на прегарні 
будівлі і кріпості нашої землі видавав більше, як десяту пайку всіх 
доходів своїх. “Собор Мазепи сяє-біліє,” -  як співав Тарас, -  до сеї 
пори. І донині видно руїни Батурина, гетьманської столиці, яку здо
був москаль не через “нейтралітет”, але таки через просту зраду. Вліз 
туди і вирізав усіх, що були там, або живцем розп’ятих на хрестах пу
стив рікою...

А третій з них був звичайний четар українських січових стрільців, 
що в часі останньої війни стояли на Волині. Він ще тепер мабуть жи
ве і я не називаю його по імени, аби не звертати на нього уваги воро
гів і глуму своїх дурнів та нікчемників. Але я бачив довгий час, що 
сей четар давав майже весь свій дохід на волинські школи у Володи
мирі, Матієві, Любомлі і в багато інших волинських містечках і селах. 
Оснував їх кількадесять і сам весь час свого побуту на Волині дово
зив і присилав їм шкільні прибори, букварі, українські книжки і т. д. 
Все те було для нього [с]получене з великими клопотами, бо тоді сі
чове стрілецтво входило ще в склад австрійської армії і шефом того 
четаря був полковник поляк.

А четвертий з них був “простий” мужик Телев’як і його жінка, 
обоє зі Збаражчини, що цілий свій значний маєток записали на укра
їнську гімназію там, де чужа влада не хотіла її допустити. Досі пиша
ється велике діло їх благородної жертвенності.

Значить, ми маємо благородні іскри жертвенності. Але як же їх ма
ло було! А що ми могли би зробити і значити, якби бодай що сотий 
українець давав щороку вже не десяту пайку свого річного доходу, але 
1/52 частинку, себто дохід з одного тижня в році на публичні ціли.

Навіть тепер, коли ми в неволі, як же скоро піднялась би наша 
культура, наше шкільництво, наші видання, наша свідомість. Але до 
того нам далеко, дуже далеко. На тютюн і горілку йде, певно, більше, 
ніж 1/52 часть доходу половини українців. Навіть “філософічну” аргу
ментацію маємо на се і то в сильно розповсюдженій пісні:

Пити чи не пити -  все умреш,
Бо там в небі не дають горілки,

Ані пива, меду, ні вина -  
Лише води, снігу та дощівки,

Тому пиймо, браття, аж до дна...

От раз філософія!
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І відповідно до неї виглядаємо вже тут, як та дощівка, по котрій 
ходять брудними чобітьми й ногами. Ходить, хто хоче і не хоче. 
Гляньте на карту Европи: навіть такі малесенькі народці, як литовсь
кий, естонський, фінський, мають свої держави, хоч перша з них не 
має цілком природних границь, а дві другі тільки частинно. А ми має
мо і Карпати, і Кавказ, і Чорне море, і прип’ятські болота як природні 
границі й великий нарід і -  нема української держави!

Чому? Святиня з білого Граніту ясно блистить на залитій сонцем 
прерії Алберти. Блистить і говорить, чому.

В Канаді є значна часть нашого племени. І єсть серед нього бодай 
тисячка людей, які посідають значнішу готівку в банках або по кілька 
фарм без довгу і блискучі авта і забезпечення на старість. Є між ними 
й заможніші купці. Але як же мало між ними таких, що дали на націо
нальну оборону таку частинку, як сто доларів. Велика часть їх дала 
стільки, що коштує одна пляшка ліпшої горілки в Канаді. А велика 
часть тих заможних людей -  взагалі нічого не дала, хоч між ними є й 
такі, що мають по 9 (дев’ять) фарм. Чи в якім иншім народі говорив 
би хто з ними, коли вони такі -  в найбільш криваву годину боротьби 
своєї нації...

О, я вже не обурююся тим, що мормони незабаром замкнуть свою 
святиню для всіх, що не мають у собі такої жертвенності, як вони...

Але не тільки одна справа зустрічає між нашими таку байдужість. 
Навіть найбільш страшна недоля 30.000 українських інвалідів і 
100.000 українських круглих сиріт у Галичині, над якими вже й чу
жинці милосердяться від часу до часу, -  нічим не застукає до серця 
таких людей. Хоч тут уже нема ніякого викруту “з політики”, хоч на 
сю ціль можуть просто до краю посилати жертви. Адресу дасть їм ко- 
жда редакція і 10 разів оповістить. Надармо.

Тут на очах мають інститути і школи, призначені для виховання їх 
власних дітей, може їх онуків і правнуків. І навіть на сю, вже близьку 
очевидну ціль не дадуть стільки, скільки треба. Ні одна школа, ні один 
інститут не виплачений з довгів -  на 350.000 українців у Канаді.

Як же важко думати про се -  під білими високими колюмнами 
святині мормонів на пустій прерії Алберти біля Скалистих Гір. Може 
тому так важко, що робіни-червоношийки співом розривають думки? 
А може тому, що Ольшавський каже:

-  “Та сю святиню будували наші разом із хорватами. Я їх сам ба
чив, як тесали сей камінь”.

Так, так. Чого тут наші не будували? Всі залізниці і всі дороги, всі 
бруки по містах, всі рови копали на прерії. А для себе?
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Може тому, що пахне срібний полин на прерії?
Поки що -  працюймо. Нехай нас не лякають ті полки, що голоси

ли свій “нейтралітет” або й переходили в ряди сусідів -  у найтяжчу 
годину нашої справи. Бо вигравали такі рухи, де навіть провідники 
поповняли такі промахи: чи ж не проголосив тричі свого “нейтраліте
ту” апостол Петро, на котрім Христос будував як на скелі? Чи ж не 
перейшов до ворогів його апостол Юда? А все ж рух той побідив по 
відповідній праці... Побідив, хоч сам Петро тричі заявив, що не знає,, 
не відає, хто такий Ісус... Оповістив свій “нейтралітет” у найтяжчій 
годині свого учителя, коли вороги брали його на муки...

Але -  тихо. Се наше плем’я тільки краплина з великої ріки укра
їнського народу, в яку вороги-чужинці кидали століттями отрую і 
пригноблення, яку вони розривали тамами, аби спинити біг її. Хто ви
ховував сей нарід до жертвенності? Його століттями вчили стусани й 
буки чужинців давати їм останнє -  але під примусом. Нарід щойно за
чинає вчитися жертвувати для себе, з доброї волі й охоти. А всякий 
початок трудний. Ой, дуже трудний... Помалу, помалу він дійде до 
того, що даватиме 1/52 частину свого доходу постійно, щороку, на 
публичні ціли своєї нації. Сього буде досить на всі потреби великого 
народу. Буде досить навіть, якщо десятий дасть. А до жертвенності 
загалу мормонів так далеко, далеко, що сеї маси я навіть не думаю 
перти аж до такої висоти.

Перти? Чим? Самою проповід[д]ю? Вона може поділати що най
більше на одиниць. І то тільки на таких одиниць, котрі мають почуття 
сорому і уміють думати над собою і над іншими: себто на уроджених 
провідників. А їх жаден нарід не має багато. Лишень такі запитують 
себе: “Що дав я досі своєму народові?” І переводять рахунок сумління 
і вміють каятися і самі собі покуту завдавати. А маса всіх народів по
требує “вінди”, великої машини з міцними шрубами й моторами, котрі 
вічно, безнастанно працюють. Коли ж ми мали таку машину? Хто її 
збудував? Хто її де поставив? Хто показав, як вона має робити на на
шім полі, котре тільки тут і там вперве заоране -  зовсім як прерія...

Жертвенність! Вона ж вимагає не тільки слова, але й систематич
ного діла: постійної організації. Збірки повинні бути систематичні і 
безнастанні. Вислід їх повинен бути списаний і все окремо виданий. 
Щойно тоді можуть дальші працівники з таким виданням у руках пи
тати: “Де імена тих, що не давали нічого, коли всіх кликали?” Се буде 
виховуюча праця, обчислена на століття, яка не піде на марне. Тільки 
тоді вітер не рознесе даром голосу наших промовців по пустині. Тіль
ки тоді витворимо публічну опінію, яка допоможе виплекати благо
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родний і вічно горіючий та незгоряючий кущ жертвенності. Тільки 
тоді матиме якийсь сенс клич: “свій до свого” -  бо всі будуть знати, 
що “свій” -  се той, хто розуміє потреби своїх; ім’я “свого” буде в ви
казах жертвуючих. Інакше ніхто й ніколи не викреше загальної жер
твенності, тільки поодинокі “вспишки”. А їх легко задушать глумом 
чужі агенти і наші непотріби, котрі люблять називатися “критиками”.

Коли вже говориться про жертвенність, то годі поминути сей 
страшний факт: найстарше з українських культурних товариств “Про
світа” (у Львові, Ринок, ч. 10) має тепер усього-на-всього 5.366 членів, 
з того лише 844 жінок і дівчат -  на близько 40 мільйонів наших людей. 
Поза Галичиною має “Просвіта” тільки 89 членів, які живуть розкине
ні по широкім світі, хоч у Бразилії буде коло 50.000 українців, у Канаді 
коло 350.000, у З’єдинених Державах північної Америки близько міль
йон наших. Приходу мала та мати всіх українських товариств від своїх 
членів за останний рік мало що понад 30 доларів.

Так виглядає у нас організація жертвенності, без якої кождий нарід, 
навіть той, що вже має державу, мусить розсипатися й піти в поневірку...

Не дивуйся, читачко і читачу, що я при описі святині говорю про 
найрізнорідніші справи. Але та святиня -  се властиво галерія образів, 
яка викликає різні-прерізні думки. Та головно говорить та святиня 
про дві річи: 1) про зорганізовану пошану для свого і 2) про зорганізо
вану жертвенність для свого. Держися свого і жертвуй на своє! Се не
видна надпись святині мормонів на пустій прерії Алберти, біля Ска- 
листих Гір. Обидві ті річі лучить поняття “свого”. Для “свого” треба 
все зробити і все жертвувати -  і думку, і працю, і життя. Бо інакше 
розсиплеться в порох сила племені твого, а з нею пропадеш і ти -  в 
поневірці і болоті. Нагі приходимо на світ і без нічого відходимо зі 
світа. Ми тут тільки управителі того майна, яке посідаємо. Управляй
мо ж ним добре.

Вища від людей сила (все одно, як її назвете: Богом чи природою) 
поставила нас у ряди українського народу. І тому повинні ми дбати за 
нього під загрозою знищення й упадку. Дбати зорганізованим спосо
бом. Бо одиниця, не оперта о свою масу, не значить нічого. Хоч би 
мала на собі навіть царську корону, то сила її походить не від неї, але 
від її маси, котру сотворила вища сила, яка творить весь світ і народи. 
Се вже тому тисячі літ показувано в великім символі: раз у рік, у пер
ший день місяця Араг-Рабуті йшли величезні процесії з Вавилону і 
Борзіппи до високої святині Е-Тімін-Ан-Кі (“Дім основи”, “Камінь 
неба і землі”), де великий володар Вавилону в закритім місці дотикає 
образу Бога” -  на знак, що від вищої сили має свій титул і свою владу
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на землі, а не сам зі себе. А та вища сила (все одно, як її назвете) має 
закони, які дала всьому, що живе і не живе. Хто з живих не виконує 
їх, той гине й розкладається перед часом. Вавилон у теорії прекрасно 
розумів сей проблем. Але в практиці перестав його виконувати, і то
му він перед часом упав, і пустинний вітер завіяв його чудові палати і 
святині. А тут на пустій прерії з’явився відблиск його пізнання з тою 
різницею, що не цар, але кожда людина може дотикати образів вищої 
творчої сили і не руками, але очима.

Наша українська нація -  се велике дерево, що має прекрасну зе
млю під собою, але бурі постійно так потрясають ним, що воно не мо
же розвиватися як слід. Треба йому сильного ядра. Ядро се -  зоргані
зована жертвенність. Будуймо її все, постійно, будуймо всі, мірмо 
вартість кождого з нас жертвенністю.

Але мірмо її слушно. Мірилом слушності все було й буде те, чи 
підготовано нарід до жертвенності?

Цілий рік дивився я в Канаді на те, як редактори українських націо
нальних газет, серед найтяжчих для них обставин, та провідники ор
ганізацій світських і церковних причинялися до викликання прихиль
ного настрою для позички національної оборони. І успіх був великий. А 
було се в однім із найтяжчих років Канади, що прийшов по кількох 
роках неурожаю і по воєнній кризі, яка пхнула в довги 90% наших 
фармерів і в безробіття велику верству робітництва. Тут у чужині, де 
кождий чує, що він відірваний від дому і тому кождий цент дорожчий, 
ніж у ріднім краю, -  давав наш добрий нарід, давав, що міг. Давали 
робітники мозолистими руками, з яких при тяжкій праці стікає чорний 
тер і піт гарячий. Давали хлібороби, що своїм надзвичайним трудом 
зробили урожайний край з лісів і степів канадійських, давали сторники, 
що цент до цента складали, давали свою лепту вдови і малі діти. 
Щирий, хоч убогий наш нарід, тільки треба йому чисто і правдиво вия
снити справу. Він дасть іще на високу ціль, на свободу і державу.

Клониться подорожник на далекій прерії. Час у дорогу, час. Ще 
ждуть на мене віча, на яких маю говорити про жертвенність до мас. 
Хоч колись здорові, груди вже болять, треба напружати голос і гор- 
танку, щоби сяк-так скінчити діло, розпочате тут.

Адже кінчить святиню група мормонів, -  велику святиню на пу
стій прерії.

Адже дивляться чужинці на післанця кривавої країни, чи збере 
він між своїми бодай таку суму, яку дали мормони на один образ, на 
кілька квадрів агату -  до своєї святині біля Скалистих Гір...
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Авто рушило, за хвилину ми на шляхах прерійних. Знов чую спів ро- 
бінів-червоношийків і бачу блеск прерійних лілій і диких соняшників.

Дрібненький подорожник на шляхах прерійних -  пригадує Украї
ну, а мене мучить докучлива думка, як виглядають у нутрі мешкання 
мормонів і як виглядають вони самі, ті люди, що побудували таку 
святиню. Чи вони подібні до наших людей -  у себе дома?

Прошу власника авта стати перед першим домом, про який він 
знає, що там живе мормон. Стає перед гарною, багатою фармою, з 
гарним поверховим мешкальним будинком. Перед ним цвітник. Кру
гом добрі забудовання. Стукаємо. Відозвався дзвінок, але чи від на
шого стуку, чи се знак, що не хотять пустити, — не знаю ні я, ні мій 
товариш, тутешній чоловік. Довго стукаємо. Мабуть, нікого нема до
ма. їдемо дальше.

Знов стаємо вже перед менше багатою фармою мормона. Меш- 
кальний дім партеровий, майже при шляху (всі шляхи тут пільні). Пе
ред домом троє гарних дітей. Питаємо їх, чи мама дома. “Дома”, -  ка
жуть і біжать до середини.

Стукаємо.
Виходить молода, гарна і здорова жінка, літ 20-22.
Мій товариш представляє мене як чужинця з Европи, який їздив 

оглядати святиню мормонів і хотів би ще оглянути нутро мормонсь
кого дому, коли дозволить. Попросила нас без вагання до середини. 
Зараз у другій кімнаті побачив я другу жінку, приблизно в тім самім 
віці, неподібну до першої. Краяла ножицями розложене на столі по
лотно. Розуміється, могла се бути своячка або знакома. Перша мор
монка показала нам весь дім, навіть спальню, чисте, біле, широке лі
жко, над ним одинокий в кімнаті, невеличкий образ. Дім приємний, 
як і в наших фармерів, що доробилися вже.

їдемо далі.
Знов стаємо при фармі мормона. Стукаємо. Виходить старша жін

ка, літ коло 45, худа, чорнява. Просимо, як першу. Впроваджує нас до 
дому і показує всі його кімнати. Тут уже не було ні тої приємної 
атмосфери, що в попереднім домі, ні того порядку. Крім сеї жінки й 
одної дитини літ 8-10, не було нікого більше. Видно бідноту.

їдемо далі.
Знов стаємо біля фарми мормона, побачивши на обійстю мужчи

ну. Кажемо, що і як. Без вагання впроваджує нас до дому й опрова- 
джує, представивши своїй жінці, старшій уже. Він сам доволі понуро
го вигляду. Дім ще нескінчений, тому нелад.

Більше ми вже не ставали при мормонських фармах.
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Ті люди зовсім такі самі, як наші, але в них вкорінена ідея великої 
жертвенности дають чесно і правильно десяту часть свого доходу що
місяця на потреби своєї громади. Се не жарт. З тим можна щось поча
ти і чогось доконати.

Я жалував, що не міг відвідати кождого мормона в його хаті. Чор
не авто летить по прерії рівній, як стіл, так одностайно шепоче його 
прудкий мотор. А мені здається, що чую слова Франка:

Ми ті оферми, ті рекрути.
Гарматне м’ясо на війну,
Що їх неволя й голод лютий 
Жене за море в чужину.

Втім старенький виселенець зі спішської землі, що сидить похило 
в хаті, каже:

-  “Мусить ще й моя стара поїхати до сеї церкви, аби подивилася 
на щось файне”.

Сказав і зараз таки виняв гроші “на газоліну”, аби й собі причини
тися до заплати за вражіннє. Думки мої відразу взяли ясний тон. 
Щось у душі задзвонило, як дзвони в ясний день у моїм ріднім місті. І 
привиділася здалека розколисана дзвонами дзвіниця при церкві Нико
лая і дуже висока дзвіниця монастиря оо. Василіян і маленька, окру
гла Покрова і далекий-далекий архистратиг Михаїл на кладовищі за 
містом. Ще добре пам’ятаю, як мене боліли ноги, коли я йшов до ньо
го з матір’ю як дитина на другий день Зелених Свят і сідав відпочити 
на купу шутру при “цісарській дорозі”. А мама казала: “Тут остре ка
міння, уважай, дитино”.

Прості слова старого робітника, котрого нужда вигнала також за 
море в чужину, а котрий тут діждався вже внуків -  ударили в моїй уяві 
не тільки минувшість, але й будучність. Ударили так, як б’є серце 
дзвона в обидві криси його. Бо бачу, що й сей старець молився в святи
ні краси старенькими очима тай серце його також тронув промінь жер- 
твенності, який б’є у тій святині, як ключ цілющої води, б’є -  з прав
дивого агату, -  з марморів Теннисону, з гранітів Нельсону, з дерева ма- 
гоню й пташиного ока, з оріха й черешень, образів, яких він зроду ще 
не бачив, з 12 різьблених білих биків, з кождої плитки і з кождої квітки 
на зелених травниках її. Він без слова принуки дав “на газоліну” ще та
ки на дорозі під впливом краси, до якої ми його привезли.
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Значить, краса ділає навіть на дуже стареньких людей, що стоять 
над гробом. У тій хвилині я був певний, що тут на сій прерії повстане 
в головах наших людей велика програма творчості і жертв. І ті, що ві
рять у Бога, поставлять тут катедру в старім стилю батьків, яка їх під
несе у власних очах і в очах чужинців. Ті, що вірять, очевидно, най
здібніші до будови. А й ті, що не вірять у ніщо, лише в порох і пару, 
що з людських костей виходить і щезає на віки, -  можуть поставити 
хоч одну, але добру школу і величаві бурси-інститути і театр блиску
чий, і бібліотеку з книгами в рідній мові. Властиво в них повинно бу
ти ще міцніше бажання лишити слід по собі, бо се ж “закон природи”, 
очевидний усім: лишає слід у лісі звірина, ідучи, лишає птичка слід 
ніжок на. снігу, лишає навіть камінь, що котиться з гори, лишає слід 
вода небесна і навіть невловимий вітер шінук. Бо се ж закон природи. 
Той закон інакший для звірини й каменюки, а інакший для думаючої 
людини. Я вірю, що наше плем’я сповнить також закон -  сповнить 
його по великій силі своїй і по великій здібності своїй, яка в нім напе
вно єсть. А се наступить тоді, як оживляться в нас позаникані нерви 
жертвенності і вправляться у правильний такт -  по цілій кулі земсь
кій, де тільки живуть сини і дочки України.

О, як же вчить твір штуки!
Всю науку святині збираю в одну науку, яку я хотів би розповсю

дити від Кавказу по Сян і на всій американській та й азійській суші, 
де живе плем’я моє. Ось та думка:

Котрий нарід у часі мира не вміє згідно і постійно на народні ціли 
жертвувати свого майна, той в часі війни не вміє для себе жертвувати 
своєї крові і тому земля його стане жировиськом чужинців, майно йо
го заберуть у нього вороги, а крові його синів уживати будуть як води 
-  на свої ціли і свої побіди.

Вже не видно за нами святині мормонів із білого граніту на пустій 
прерії Алберти біля Скалистих Гір.

Кругом тільки степ безмежний, бездоріжний, палений сонцем, би
тий вихрами. А перед нашим автом вітер жене вирване з коренем пе
рекотиполе. Воно котиться -  подібно як надія на свободу мого рідно
го краю, що лежить у руїнах. А на тих руїнах лежать розбиті й мої на
дії -  всі, буквально всі. І я почув, як із глибини грудей підходить біль. 
Але нараз щось здержало його в душі, мов дотик дивної долоні долі. 
Вона мов заговорила до мене: “Чи ж я в сам час не показала тобі, що 
може зробити невелика група жертвенних людей? Розкажи се своїм!”
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Я відітхнув так свобідно, як колись на високім замку у Львові або 
на київських горах над Дніпром, оглядаючи нашу прекрасну землю. 
І почув я в собі таку силу, що здавалося мені, що не авто так летить 
по прерії без утоми, тільки я сам до якоїсь доброї діли. То кристалізу
валася в мені думка, мов якесь могутнє і живе єство. І немов кликала 
до мене: “Побачиш, що й молодь твого народу ще навчиться жертву
вати на діли цілої нації постійно десяту пайку свого заробітку”.

І ось у сороковім році життя, мов якусь несподіванку, відкрив я 
на степу наглядний доказ, що може осягнути свідомо зорганізована 
жертвенність.

Мій товариш [по] подорожі о. Кузьмак, молодий чоловік, із живи
ми очима, каже: “І чому ми по виході зі святині не оглянули її ще раз 
зверха, щоби заокруглити собі суцільність вражіння?”

Дійсно, ми не зробили сього як слід. Я тільки двічі або тричі огля
нувся за нею побіжно, вже їдучи автом по прерії -  з першого горбка.

Як велет сили, як пам’ятник жертвенності і солідарності малої гру
пи людей -  стояла гора граніту і красок, стояла перла Канади, біла, як 
сніг -  на залитій сонцем прерії Алберти. Старенький виселенець 
уз[д]рить її ще раз, як приїде до неї зі своєю жінкою. А потому вже ні
хто з не-мормонів не побачить унутрі її краси. Бо 26 серпня замкнуть 
мормони на віки залізні брами святині під одним бальком кам’яним. 
І тільки зверха зможе око чужого тішитися нею вдень і вночі. Бо як по
нура, чорна ніч упаде на безмежну прерію, тоді їх святиня буде також 
блистіти. Але не з нутра. Сильний рефлектор ззовні метатиме на неї 
електричне світло, і вона щоночі буде світити на пустій, темній прерії 
біля страшенно диких Скалистих Гір. З яким ночуванням уз[д]рить її в 
глуху ніч осінню здивований мандрівник, що заблукає на бездорожній 
прерії, в осінніх болотах... О, як же мудро роблять мормони, що назав
ше замикають свою святиню для чужих! І немов кажуть тим до всіх: 
“Як хочете краси, жертвуйте і будуйте. Вчіться від нас”.

Чому ми не оглянули ще раз тієї святині? Мабуть тому, що вона 
зробила засильне вражіння на нас і забагато кинула в нас думок, що, 
як вир, заграли в мозку.

Я бачу її досі виразно перед собою, хоч кінчу сей опис уже далеко 
від неї на прерії Саскачевану, біля Озера Червоної Ягоди, в маленькім 
містечку Гефорд, у домі панства Жеребків. Далека і висока святиня 
мормонів стоїть переді мною на травниках, на непереглядних преріях 
Алберти, на тлі дуже диких Скалистих Гір, уся з білого граніту, зали
та блиском сонця...
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Водопад Ніагари1

Землю З’єдинених Держав Північної Америки побачив я вперве 
над великою рікою Ніагарою, приїхавши з півночи, від сторони Кана
ди. Було холодне полуднє 23 жовтня 1922 р. Я перейшов дорогу, що 
йде берегом ріки, і глянув у глибокий яр зі стрімкими кам’яними сті
нами, між якими стиснена Ніагара скоро котила свої ярко-зелені води. 
Я мав вражіння, що там у долі пливуть десятки тисяч русалок, а чудо
ві филі Ніагари -  се їх зелені коси...

Найбільший водоспад світа був недалеко. Але гук його гинув у 
глухім осіннім воздусі. Тільки якесь дивне дрижання повітря вказува
ло на те, що тут недалеко є найбільше диво, яке існує на пливучих во
дах землі.

Лише молодь зрозуміє значення слів “дивне дрожаннє”. Се щось 
таке, що відчуває молода людина в хвилі, коли наближається до мі
сця, де має зустріти когось любого.

Я в товаристві двох знакомих мужчин і одної пані з дітьми під’ї
хав трамваєм у напрямі водоспаду. Останні два перестанки перейшли 
ми пішки, щоб налюбуватися краєвидом.

А треба було дійсно аж вражіння з водопаду Ніагари, щоби про
будити мене до живішого відчування, бо втома з останніх двох літ 
праці, далека дорога, ряд бурливих віч і осіння тиша так мене заколи
сали в отупіннє, що лише раз-у-раз кріпшаючий гук водопаду і глу
хий стогін землі могли достукатися до моєї душі. ... Я йшов ще безу- 
часно пустим під сю пору парком королеви Вікторії й холодну пустку 
мав у душі. Тай без думки дивився на кам’яні квадри, в які позапуска
не залізне поруччя, що довго тягнеться понад високий, прямовисний 
берег кам’яного яру Ніагари. Відвідини Ніагарі складав я немов офіці
ально, обов’язково, бо годі бути в Римі, а не видіти Ватикану.

Гук і шум кріпшав: се природа заповідала, що покаже щось над
звичайне. Із давно забутої глибини моїх діточих вражінь викликала 
спомин сильного місця Святого письма, яке, мов огонь, переривало 
скучні лекції моїх катехитів:

“... І загриміли громи, і заблистіли блискавки, і затрубіло в роги 
страшенно, і затремтіли всі люди, і задиміла вся гора Синай. І підій
мався дим із неї, як дим із горна, і тремтіла вся гора вельми і гучав го
лос роговий все голосніше та голосніше...”

1 Праця друкувалася в Галичині на сторінках ЛНВ у 1924 р.
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Дійсно. З нічим іншим не можу порівняти свого вражіння при во
доспаді Ніагари, як з описом появи Бога на горі синайській, що ко
лись глибоко потрясав душею дитини. Серед неописаного гуку й шу
му води та дрижання землі й повітря підіймалися з-над водоспаду ви
сочезні на милю стовпи і кружева мряки, що виглядали як білий дим 
над вулканом. Дим з води! І стогін... Але водоспаду ще не видно. Ми 
йдемо далі -  до височезних стовпів мряки...

А ось і він...
Але не один, а два. Островом розділені.
Страшенно широкі.
Під кутом до себе звернені.
Семибарвною дугою прикрашені.
І білі, білі, як сніжні лавини.
Гук, шум, тяжкий стогін землі, ширина спадаючих вод і їх смер

тельна білість -  убиває, на перший погляд, взагалі всяке вражіння в 
душі. Ні. Ще гірше, ніж убиває. Бо убиття вражіння можна б означити 
знаком нуля, зера. А тут є вражіння -  нижче того знаку. Значить, у 
першій хвилі розчаровання на вид водоспаду -  найбільшого водоспа
ду світа!.. Я уявляв собі його вищим. Його ширина відповідала тій, 
яку я уявляв собі наперед. Але висота -  рішучо ні. Незгода між споді
ванням і дійсністю просто заболіла мене в нутрі й так пригнобила, що 
я почувся маленьким, дуже маленьким. Але не від величі Ніагари, 
тільки від нездійсне[н]ної мрії. А се дуже болюче -  чути, як тебе 
щось так “деградує”, аж віддих запирає в грудях.

Нараз думка, мов стиснений газ, вибухає. Блискавками розбігаєть
ся по білих водах водоспаду, по зелених филях Ніагари, по стрімких 
стінах її берегів, шукаючи оправдання для своєї мрії, гонить стрілою в 
часи молодості -  зовсім як думка невідомого творця народної пісні, що 
каже “доганяти молоді літа на калиновім мості...”. Я аж тут зрозумів 
значіння сього поняття. І аж здивувався, як я міг відразу не побачити 
причини сього розчарування. Адже вона така проста і ясна: хто підійде 
здолу, ложищем ріки, тим відразу мусить заволодіти сей водоспад, 
якому нема рівні. А ми підійшли до нього горою, високим берегом.

Але помалу він і мене опановує і вчить любити себе... Найцікаві
ше і може найкраще (поруч кольористики, яка міниться тільки відмі
нами двох красок: білої й зеленої) в нім те, що він -  спокійний. Около 
півмільйона кубічних метрів води злітає щоминутки зі скелі, широкої 
на 915 метрів у пропасть (яка має 44 метри глибини) і -  все те діється 
спокійно, поважно, немов само зрозуміло. Словом: водоспад нашого 
Прута в Карпатах викликає більше дике вражіння, ніж сей велетень.
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Хоч скеля в сім місці закроєна в формі великанської підкови і вся та 
маса води летить у підкову (американський водоспад цілком рівний). 
Уявіть собі тільки таку підкову, в якій валиться півмільйона кубічних 
метрів води! Що в тій підкові діється!.. Вже не один смільчак пробу
вав переїхати водоспадом Ніагари. Але хоч пакувався в міцну залізну 
бочку, не побачив більше світа. Зникали без сліду й бочки. Тільки раз 
одна жінка виплила в залізній бочці -  жива і здорова. Америка дуже 
чемна для жінок білої раси. Навіть Ніагара чемна супроти жінки...

Індіани, котрі називають водоспад Ніагари “громом вод”, мають 
стару легенду, що той водоспад забирає щороку дві людські жертви. 
Подивляю артистичний такт тієї легенди і її скромність у числі. Бо в 
дійсності Ніагара все забирала й тепер забирає щороку масу жертв -  
особливо багато самовбийників, поминаючи нещастя. Я сам бачив ве
личезне судно, вже почорніле, яке схопила Ніагара десь угорі і при
гнала над сам водо[с]пад тай ув’язнила його між прибережними ске
лями, якимсь дивним дивом не зіпхавши його вділ. Чи і як вирятува
лися люди відтам, не знаю. Але судна ніхто не відважився витягати, 
хоч воно віддалене від берега не більше, як п’ять, шість метрів. Жде 
на більший натовп вод, похилене й почорніле, мов зі страху -  як пере
сторога, що Ніагара не любить жартувати.

Вдивляюся в її могутню красу і силу, і вступитися від неї тяжко. 
Вдивляюся в неї всім єством своїм. А час минає біля неї так скоро, як 
коло любої жінки. Так прудко, як летять білі води її з зеленим відтін
ком. Що супроти неї всі чвари і клопоти людей на сім світі? Смішні. 
Навіть згадки не варті.

Ніагара шумить і блистить, і немов трубить ста громами в уха 
людства:

“Прийдіть до мене всі обремененні і труждающіся, а я обмию вас 
у найглибших закутинах вашої душі і серця. Бо маю багато чистої во
ди. Дивіться!”

Просто релігійні спомини з діточих літ викликає се диво природи 
і пригадує мені своєю веселкою царські врата у церкві св. Николая в 
моїм родиннім місті та й образ сина Марії, що держить таблицю з 
надписом: “Прийдіть до мене всі...”, але вид його на тім образі засу- 
ворий, і я дитиною мав острах перед ним, хоч любив читати сей гар
ний напис. Зовсім подібно, як тут, над Ніагарою, що така гарна, але 
суворо поважна. Та хвилями виглядає, якби манила до себе -  на бі
леньку постіль мигтячої води, як пух м’якої. Тут можна спочити по 
трудах життя. Там, глибоко в долині, куди летить водоспад і куди не 
доходить ніяка підлість людей, ніяка кривда.

60



Дрібні ворота і велике слово Христа.
Дрібна людина і велика Ніагара.
Так гарно скочити в авреолю семибарвної райдуги -  при звуках 

пісні Ніагари...
Так. Годі вступитися від неї. Стою і дивлюся, як зачарований.
Дві години минули, як дві хвилини. Я глянув на годинник і не ві

рив своїм очам.
Але вечоріло.
Вже засвітили світла в великих електровнях над берегом Ніагари і 

в чудовім жіночім монастирі на високій горі над нею.
Треба йти, бо боюся, щоби не замкнули границі і я спізнився б на 

конгрес у Філадельфії. Навіть під водоспад зійти нема часу. Ні в пече
ру вихрів.

З жалем відриваюся. А за мною шумить, співає Ніагара, якби зі
брав усі хори світа разом. Здається мені, співає нашу народну пісню

...Ой дігнав я літа мої 
На калиновім мості...
Ой верніться, літа мої,
До мене хоч в гості...

Я довго і з жалем оглядався поза себе, коли відійшов від водоспа
ду Ніагари. Він оживив мене і потряс цілим єством так, що на коротку 
хвилинку вернули до мене хлоп’ячі літа мої, коли хліб інакше смаку
вав, коли сон мріями кінчився, коли інакше шуміли дерева, інакше хо
дили мої ноги, інакше дивилися мої очі й инакше блистіла уява моя.

Вернули. Направду вернули. На одну мить -  хвилинку...
Цікаво для мене, як назвав би Ніагару мій малий Ромко? Бо жінка 

пише мені з Галичини, що він “уже говорить”: на мужчин каже “пан”, 
а на жінок “ляля”, пса кличе “гав-гав”, а кітку “киця”. І встаючи рано, 
каже: “Мама, день”. Дуже можливо, що й Ніагару назвав би “день”. І 
вона дійсно день: навіть у темряві світить білою, як сніг, піною.

Йду в темряві й думаю.
Є два роди людей: одні з калинового моста уяви скачуть у Ніаґа- 

ру, другі йдуть оживлені у дальше життя. Мені трафилося побути дві 
хвильки на калиновім мості, за що я дуже вдячний моїй долі, як та
кож за те, що перший з українців опишу Ніагару.

Або уява здорова й тоді дає вона віру в себе і життя, або хоробли- 
ва -  й тоді відбирає віру.
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А Ніагара вічно шумить: “Прийдіть до мене всі...55
Поки час.
Думаю, що найліпший час на подорожі є між 20 і ЗО роком життя. 

Пізніше тверднуть уже вражінні знаряди мозку й не так хвилює душа. 
Тому кличу до молоді українського народу: “Лагодитеся в дорогу. Але, 
розуміється, з тим, аби не поженитися в чужині з чужинками і там 
остати та змарнувати себе для свого племени, перед котрим такі великі 
завдання. Тільки з тим, аби вернути до нього, на його землю, з ба
гатством душі, зі силою м’язів, з оживленням у серці та взяти на себе 
тягар праці, який припаде на вас. Бо тільки сильні мають право жити”.

Подорож дає силу й оживляє. Вона добра для кождого віку, навіть 
для старості. Але найліпша вона для молодих, яким ще сонце світить 
у душі і грають думок водоспади і мрій райдуги. Тоді йдіть у світ і 
дивіться. Але наперед огляньте свій рідний край: зелені площі над 
Сяном і срібні ріки Карпат, і дивні скелі Горґанів, і золотий блиск 
Поділля шат, і співучі ліси на Волині, й таємничі болота Прип’яті, і 
срібний полин на степах України, що пахне краще, ніж усі найпишні- 
ші цвіти на чужині.

Вірте мені. Бо правду вам говорю -  для вас ясну, як кришталь, а 
для мене гірку, як полин. Правду, яку зрозуміє вповні тільки втомле
ний вигнанець скиталець, який кріпиться силою чужих водоспадів.

Може вам у тюрмі доведеться читати сі стрічки мої. Тоді подивіть
ся на небо України крізь заґратовану решітку. І твердо вірте, що укра
їнська земля краща, ніж інші. Се відчуєте щойно тоді, як поїдете в світ 
далекий. І тоді відчуєте сильніше, що вона варта боротьби й оборони...

А Ніагара вічно шумить і щороку гризе по півметра скелі, з якої 
паде у пропасть.

І прийде час, коли її не стане, як не стане порогів на Дніпрі. А ви 
ще плистимете поколіннями в невідому будучність. Бо ви міцніші від 
водоспаду Ніагари і твердші від скель Дніпрових. Тільки усвідоміть 
собі се!

А Ніагара вічно шумить: “Прийдіть до мене всі...”
Ніч. І видно масу червоних світел у мряці.
Чи се зійшлися на воєнну раду всі племена червоних з-над Вели

ких озер? Чи се так світять їх вігвами й таборні огні?
Ні. Се місто “блідих лиць” біля зелених филь Ніагари...

Писано 5. V. 1923 р. в і(Країні Холодної Весни”.
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На Спокійнім Океані1

I
Була весняна ніч 28. мая 1923 р., коли я виїздив кораблем з Ван

кувера, найбільшого міста Бритійської Колюмбії. Воно положене на 
березі Спокійного Океану, найбільшого моря на світі.

Від вчасного вечера лив безнастанний дощ і ціле місто Ванкувер 
було закутане в мряку. Крізь неї блистіли вулицями довгі ряди елек
тричних світел. Корабель, на котрім я їхав, називався “Принц Руперт”. 
Він був новий, дуже гарний і чистий, з блискучими ясно освітленими 
салонами. Прегарні книжки з образками стояли на столах. А кругом 
була чорна ніч, в якій світили золоті світла морської пристані...

Точно о 12 годині вночі корабель затрубів і рушив у дорогу на 
північ, в напрямі Аляски. Зливний дощ не уставав ні на хвильку. Дим 
з трьох коминів корабля стелився по водах океану чорними, як смола, 
стовпами. А морська вода була така спокійна, як личко дитини, котра 
всіх любить і котру всі люблять, бо вона чемна. У весняній нічній 
мраці чудово світили за нами золоті ряди вулиць Ванкувера, скоро 
маліли і -  зникали. Тільки великі, як кров, червоні очі маяків (морсь
ких ліхтарень) ще довго виглядали за нами далеко в океан. А потому 
чорна темрява обняла кругом корабель, що рівно-рівно плив по океа
ні, рівнім, як стіл, і чорнім, як сажа. І дощ лив з чорного неба рівними 
струями, котрі видно було виразно в місцях, де світло з корабля пада
ло на темні води моря.

Я зійшов до своєї каюти, роздягнувся, положився в ліжко і соло
дко заснув під шум океану.

II
На другий день о год. 8:30 рано вийшов я на горішний чердак (по

клад) корабля. Корабель плив поміж береги суші й островів -  тихою, 
спокійною сагою (заливом) так рівно-рівно, як іде доля щасливої лю
дини. Сніги стояли на верхах гір. А під ними смерекові бори. Я довго 
ходив по кораблі й залюбки віддихав свіжим-свіжим воздухом. Дощ 
уже не падав, тільки мрячно було.

Коло год. 10 рано мряка почала щезати. Сонце ясно освітило об- 
лаки на небі і ліси на горах. Океан замінив свою краску -  зі сталевої 
на сильно зелену. І був дуже спокійний. Я бачив уже не одно море: і

1 Праця побачила світ в окремому виданні 1924 р. у Чикаго (США).
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Чорне, що обливає берег України, і Балтійське, зване янтарним, себто 
бурштиновим, і два океани -  і Льодовий, і Атлантичний, і 5 Великих 
Озер в Америці, званих “Середнім Морем”. Але такого спокійного 
моря, як сей океан, я ще ніколи не бачив: часом виглядає він букваль
но, як одна тафля води, що тільки мерехтить зеленим блиском, але са
ма цілком-цілком гладенька, без найменшої морщинки.

Корабель постійно плив і плив попри береги суші, якби боявся за
пускатися на води найбільшого океану світа.

По обіді коло год. 2:30 показалося здалека на березі якесь малень
ке містечко. Здовж берега чатинний (шпильковий) ліс під горою. Ко
льорові доми містечка, переважно червоні, живо відбивають на тлі 
темної зелені смерек. Дощик знов почав сікти, але море було дальше 
спокійне. Часом сонечко засвітить крізь мряки і дощі, що падуть на 
гори. І робиться так гарно-гарно...

Корабель переплив попри те мале містечко, не стаючи. Навіть по
шти йому не переслав. І ми знов знайшлися між островами Спокійно
го Океану, мов на якімсь вічно довгім ставі без кінця, з різними зари- 
сами гір, з різними їх красками і видами. Краси так тут багато, що ро
биться аж одноманітна і стає -  скучна. Час до часу проривається си
ній одноманітний вал гір, покритих смерековим лісом. Але за ним да
леко виринає з морських филь другий вал гір і островів, ще синіший, 
ще темніший. А вода моря все тиха і спокійна. І дощик уже не паде.

І знов маячить ряд островів. Всі покриті лісом. Яку велику бо
ротьбу звів тут колись океан [і]з землею, заки так пошматував її на 
острови. Пусто на тих островах і горах. Ніде не видно ні диму, ні до
му, ні хатинки, ні навіть колибки. Тільки ліс і ліс. А між ним море і 
море. А на верхах сніг і сніг. А все залите лагідним блиском сонця.

Я витягнув з валізки гарну англійську книжку з казками червоних 
індіан, яку купив у Ванкувері й помалу перечитав їх стару легенду 
(оповідання) про потоп світа. Та легенда така простенька, гарна і по
вна глибокої науки, що я, вже читаючи, постановив переповісти її 
українським читачам. Ось вона:

...“Раз отся земля цілком була залита глибокою водою. І в тім часі 
малий, трудолюбивий, водний щур пливав кругом, надармо оглядаю
чись за шматком землі, де міг би збудувати собі домівку. Так шукаю
чи, зустрів черепаху, котра плила помалу. Вони разом зговорилися. 
Водний щур жалувався на втому; він не міг знайти ні шматка землі; 
був змучений безнастанним шуканням і тужив за землею, якою раді
ли його предки. Черепаха піддала водному щуреви, щоб пірнув і
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спробував знайти землю на дні моря. Виконуючи ту вказівку, водний 
щур пірнув. Потому виринув, -  у своїх двох малих передніх лапках 
держачи трошки землі, яку знайшов під водами.

-  “Постав се на мою шкаралущу, -  сказала черепаха, -  та пірни 
знов і принеси більше”.

Водний щур зробив так.
Але як вернувся, маючи в лапках повно землі, побачив, що та ма

ленька кількість, яку за першим разом поставив на скаралущу черепа
хи, подвоїлася у величині. Як вернув за третім разом, побачив, що ла
дунок землі на черепасі знов подвоївся. І так та будова йшла дальше 
подвійним ростом, і світ ріс, і виросли ті суші й ті острови з великою 
скорістю. І тепер світ спочиває на скаралущі черепахи”.

Науку з cero коротенького передання червоних індіан витягнемо 
аж при кінці. А тепер послухайте ще, як дальше виглядав Спокійний 
Океан і його береги.

III
Коло год. 5:30 попол[удні] зробилося так осліплюючо ясно, як не 

було ніколи за цілий день. Сонце широкою блискучою смугою покри
ло океан. На заході далеко появилася райдуга. Кораблем почало коли
сати, хоч море дальше виглядало спокійно; тільки при березі видніли- 
ся гребені білих филь. Мабуть, ішов приплив.

Я зійшов до каюти й положився, бо голова почала крутитися. І за
снув так кріпко, що не чув, як дзвонили на вечерю. Тай утратив її.

Збудився я аж перед год. 9 і вийшов на чердак.
Сонце якраз почало заходити за гори островів. Вони виглядали так, 

якби хтось облив розтопленим золотом їх зариси. А море ледве чуть 
рожевіло. З Великого Океану надходила ніч. Гори нараз немов зіпріли 
зі страху перед нею: в їх заглибленнях виступила мряка. Зелень лісів 
зблідла. А сніги на верхах гір забіліли ще дужче, ніж вдень. Занепокоєні 
птиці (їх тут дуже мало, хоч суша близько) почали живіще літати, якби 
хотіли ще натішитися останком дня. Навіть тутешні грубі і незграбні 
меви літали живіше. І мряки живіше зарухалися на склонах гір.

Гори вже чорніють, хоч золото сонця ще видніється на них. Чор
ніють, як найчорнійший атрамент. А червень так зникла, що не видно 
ні сліду її (тай від початку не було її багато). Точно о год. 10 вечером 
загасло золото на горах. Але ще й потому тут і там у проривах між го
рами островів заблистіло, як золотисті завіси на цілком темних вік
нах. А потому все покрила ніч.
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Велична ніч над Тихим Океаном. Лагідно-холодна. Свіжа. Різні 
відтінки темряви морської води аж до чорної, спокійної темряви гір і 
чатинних борів на горах.

Коридор, яким пливемо, все щораз вужчий. Гори щораз вищі і 
чорніші. Виглядають як [з]биточники, що хочуть заступити шлях ко
раблеві. їх голови і стопи ніч покриває плахтами мряки. А море що
раз спокійніше, якби також лагодилося на сон.

Тут і там блистіло в темряві золоте світло. Дійсно золоте. Се 
людські доми світять. Як же рідкі вони тут!

Корабель став на воді: я був переконаний, що він заїхав на міли
ну. Але він тільки так помалу плив. Так дуже помалу, що майже неза- 
мітно. Тільки по золотім світлі, яке оставалося за нами, видно було, 
що корабель посувався. Хвилями я таки не вірив, що він пливе. Нараз
-  бачу перед собою немов грецький амфітеатр, освічений ясним золо
том на тлі чорних гір. Гірлянди і вінки золотих світел такі прекрасні, 
що беру рукою за поруччя,' аби переконатися, чи не сплю стоячи. Ні, 
не сплю. Світла ростуть. Уже видно якусь великанську осклену ве
ранду з масою шиб -  над самим берегом моря.

Корабель завив, як звір. Сильним відгомоном відбилося його вит
тя й пішло поміж гори і дебри лісів. Не бояться вже великі судна бі
лих людей: так голосно давати знаки про свій приїзд. А як же тихо 
мусіли вони тут в’їздити колись... як іще сильні тут були племена 
червоних. І пригадалися мені старі слова:

“Блаженні тихі, бо вони посядуть землю”.
Посіли її тут білі, навіки посіли.
Працюйте й ви витривало, а посядете все. Праця дасть вам спокій

-  потрібний до переборення всіх перешкод.
Переді мною місто. Чи може бути краще?
Питаю корабельного офіцера, як воно називається. Каже:
-  “Ошіен-Фолс”.
Се “Ошіен Фоле” -  значить: “Водо[с]пади Океану”. Дивне ім’я. 

Таке гарне, як се місто. Англійці взагалі уміють прегарно називати 
все, що зробили. Мають чудовий змисл до реклами.

Треба чути команду англійського офіцера в хвилі, як перекидають 
місток з корабля на землю. Треба бачити, як той місток хапають ра
зом усі, що стоять на землі, щоб [с]получити корабель зі сушею, аби 
люди і товари, які корабель везе з різних місцевостей, дісталися на 
сушу. Вчіться такої ємкої злуки своїх зусиль! Уже у грах учіться: у 
грі в копаний м’яч і в гаківці, які ви вже переняли від англійців. Ті
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гри привчили молодь англійської нації до лучності і плановості напа
ду й оборони. Тут за морем між іншими з великою приємністю чита
ється про спортовий рух української молоді в старім краю, про її то
вариства, як “Україна”, “Мета”, “Скала” й інші, та про їх змагання на 
“Українськім Городі” у Львові, про нашу “Січ” в Америці, котра так 
організується. Вступайте в ті товариства. Будьте їх добрими членами.

Була година точно 12 вночі, як корабель приплив до пристані у 
“Водопадах Океану”. Із-за утраченої вечері та свіжого морського во
здуха був я такий голодний, що вискочив на сушу й пігнав до місте
чка на вечерю, навіть забувши запитати, як довго стоятиме корабель. 
В якійсь фабричній їдальні з ’їв я скоро вечерю з нічною шихтою фа
бричних робітників, заплатив 50 центів і скоро вернув на корабель. 
О год. 1 вночі рушив корабель -  дальше на північ. Вечеря смакувала 
мені, як ніколи.

IV
Рано збудило мене голосне гудіння корабельної сирени.
Я скоро зібрав[ся] й о год. 7. був на чердаку. Сонце так сильно 

блистіло на водах моря, що аж очі сліпило. Мряка ще цілком покри
вала верхи високих гір так, що вони виглядали, якби не кінчилися. По 
їх незаслонених мрякою частях було видно, що се гарні гори. За яку 
годину виднокруг прояснився. Але ще кілька разів то замикався, то 
відкривався... Виглядало се так, якби океан гнівався, що не випливає
мо на його широкі простори, але криємося перед ним між острови і 
прибережні скелі.

Корабель пливе так близько суші, що видно її виразно голим 
оком. На склонах гір тільки дуже рідко видніють водоспади і потоки. 
Се не наші Карпати, де скрізь бренять гірські ручаї. Але ось і тут ви
дніють два білі водоспади серед зелених-зелених лісів, як двоє бли
знят. А на верхах гір сніги. Небо чисте і синє. З гір і з океану тягне 
холодом. Смерекові бори не пахнуть так живицею, як у нас: недалека 
північ держить уже на них свою сувору руку.

Точно о год. 9. причалив корабель до маленького містечка “Сван- 
сон Бей”. Доки його на високих стовпах. Скрізь тартаки. З коминів 
куриться. Виходжу на сушу.

За 10 хвиль перейшов я ціле містечко. Воно японське. Скрізь ма
лі, тихі японки в вузеньких спідничках, на які не багато треба матерії. 
Домики також маленькі, дерев’яні. Діти здорові, з округлими личка
ми. Багато їх перед кождим домиком. Мужчини при роботі. Тут я зро
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зумів острах американців і канадійців перед японцями. О, скріплення 
й густіше заселення білими cero берега Спокійного Океану мусить 
бути скоро переведене, коли ся земля не має попасти в руки жовтих.

Точно о год. 12 в полуднє вибух[ну]ла на кораблі пожежа. Кора
бель став серед моря і почав жалібно трубіти: просив помочі. Трубою 
скликано на чердак всю прислугу -  від офіцерів і моряків аж до ки
тайських кухарів включно. Пішли в рух сикавки. Зачали спускати чо
вни. Дехто зблід, дехто побіг до своєї каюти за річами, дехто оглядав
ся, чи далеко до берега й стояв коло човнів. У хвилі небезпеки кож- 
дий був на своїм місці. Кождий знав, де стати, кождий слухав, кож- 
дий виконував приказ невидимої влади капітана, котрий сидів у своїй 
будці й кермував усім тим рухом і роботою. А вода з помп струями 
летіла по чердаку корабля.

При такій нагоді можна пізнати, як морський нарід учиться розу
міти спільну справу. Тут не могла повстати приповідка: “Моя кабіна 
скраю, я нічо[го] не знаю”. Бо як не вгасять пожежі, то всі підуть на 
дно. Тому не тільки вся прислуга стала до роботи, але й кождий подо
рожній готовий був працювати для рятунку чужого корабля так, якби 
се горіла його власна хата. Але як несподівано вибух пожар, так не
сподівано здержано всю роботу. На кораблі успокоїлося. Він поплив 
дальше, тільки спізнившися на яких 2 години через ту суматоху. По
жежа -  се одна з найстрашніших річей, яка може пригодитися кора
блеві в дорозі, особливо, коли він на повнім морі.

Але всяка небезпека дуже поучаюча й хосенна для зміцнення нер
вів і вироблення відваги та холоднокровності. Небезпеки моря витво
рюють у морських народів великий хист до організації, до того, щоби 
скоро і разом та витривало працювати. Тому мрійте про те, щоб подо
рожувати по морях. Хто навчиться англійської мови, той може скрізь 
на всіх морях знайти роботу на кораблях і побачити світ широкий, 
хоч не має грошей. Та при тім треба пам’ятати, щоб ніколи не забути 
своєї рідної бесіди, мови батьків і прадідів наших.

Але вчитися треба витривало, пильно, уперто, не пропускаючи ні 
одної години без науки. Я не професор і ніколи не був професором. 
А говорю вам про те, чого вимагає життя, не школа. Я, може, ніколи 
не побачу ні одного з молодих читачів cero опису. Але мені було б 
дуже приємно, колись-колись, як сивий волос покриє мою голову й 
так ослабнуть очі мої, що вже писати не зможу, бодай тоді почути, 
що сей мій невеличкий опис спонукав когось з молодих українок і 
українців до веселої завзятості в науці. Бо я досі жалую нпр. того, що
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лучше не вчився ботаніки. Коли їду пралісом Бритійської Колюмбії, 
де так багато зел і квітів, подібних до наших на Україні, котрих імена 
я забув або ніколи не навчився, то так мені хвилями робиться прикро, 
якби я не міг пізнати своїх добрих знакомих.

І тому кличу до вас: учіться весело і завзято! А я ручу вам, що 
завзятість в науці дасть вам успіх, а з ним і веселість. Не забудьте ста
рої індіанської казки-легенди [про] малого водного щура, котрий свої
ми маленькими лапками -  сотворив усі землі по потопі світа. В тій 
простенькій казці є така глибока наука: хоч би здавалося, що якась 
робота не під силу тобі, хоч би вона виглядала така тяжка, що аж не
можлива, -  ти витривало роби! Не дивися на нікого, тільки працюй, 
хоч би ти сам один працював. А побачиш, що зробиш далеко-далеко 
більше, ніж ти сподівався.

Але роби пильно, витривало, уперто. Роби так щиро, як той малий 
щурик, що в небезпеці не зачав ридати і не стратив охоти до праці. Роби 
так, як та черепаха, що взяла на себе великий тягар охочо, без нарікань.

Година 5-та вечером. Уже видно ціль моєї подорожі: містечко тієї 
самої назви, що корабель, яким їду. Праворуч на березі, на горбі, за
сіянім скелями, стоять гарні, дерев’яні дімки. Перед ними величезні 
доки пристані. А попід гори понад самим морем мчить залізний поїзд. 
Дивне вражіння робить він у сій пустці, вже недалеко Аляски.

Пристань прекрасна, більша і краща, ніж у Ванкувері, хоч Ванку
вер великий, а “Принц Руперт” малий. На березі жде на мене невели
чка група українців з “Принца Руперта”, галичани й одна буковинка. 
Обличчя їх спрацьовані. Скрізь розсипані діти України. Пізнаю їх від
разу по обличчах, хоч ніколи в життю їх не бачив. Я повідомляв їх де
пешею з Ванкувера, що приїду сим кораблем.

Везуть мене автом до одного українського дому. Тільки дві вули
ці асфальтовані. Інші ще лишень дерев’яними помостами вкриті. Мі
сто молоде. Ще пеньків не повикорчовувано.

Оглядаюся на океан з горбка. А малий водний щурик не сходить 
мені в тямки. Я хотів би ще витягнути якусь науку з другої його ла
пки, бо з одної вже витягнув. Чого я аж сюди приїхав? По жертви на 
старий край. Мені в сій хвилі здається, що як діти навчаться жертву
вати на народні ціли своїми малими руками, тоді жертви їх будуть так 
рости, як росла земля на скаралущі черепахи...
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На Спокійнім Океані. Вражіння і думки з дороги1

Зміст:
Про найглибше з моїх політичних переживань і про те, чому я його 

аж тепер описую. —  Моя прогулка з панями до столиці Бритійської Ко- 
люмбії на острові Спокійного Океану. -  “Місто соняшного блиску”, в ко
трім все паде дощ. -  Там стоїть будівля, як мрія, гарна. -  І чудовий na- 
м. 'ятник перед нею. -  Як виглядає 17-літня найбільша господиня світа. -  
Куди йшли школи з квітками і з вінками. -  Кого шанувало англосаксонське 
робітництво. -  Як розпростерлися, мов скатерть океану, цілі століття 
бувальщини. -  Що говорив таємний голос. -  Про головний насінник зла на
шої землі. -  Про скритоубийників батьків твоїх. -  Про ще гірших наслі- 
дників їх, котрими ти чванишся. -  Про велике добро, яке нам зробила ца
риця Катерина, зруйнувавши Січ. -  Порівняння славних козаків запорізь
ких з дикими татарами. - Я к  повторився танець п'яних Мамаїв на Украї
ні. -  Не зле тихе слово про отаманів різних загонів чорної віспи та наглої 
смерти. -  В сніговії блистів Київ вежами, церквами -  і що ми з нього зро
били тої зими. -  Вина і кара. — Котре було найдурніше діло галичан за  
1000 літ їх історії? -  Українці, індіани й англійці. -  Чи годна англійська 
королева зломати кінську підкову голими руками? -  Слово про божевіль
них на престолі. -  Привид страшної різні над Спокійним Океаном. -  Чи 
нас приженуть, як худобу, на той пир кривавий, чи ми прийдемо самі? -  
Хто може найскорше перешкодити українському народові збудувати собі 
власну дероюаву. -  Мій Патмос і буря на нім. -  Як дзвонили і дзвонять ві
конниці Вікторії. -  Що діється зі стадами перелітних птиць, коли буря 
поранить або уб 'є  провідників їх. -  Про найбільшу загадку нашої історії...

“Victoria, the evergreen, the city of sunshine...

He можу думкою опустити берегів Спокійного Океану, щоби не 
зазначити, що там зазнав я найглибшого зі всіх моїх політичних вра- 
жінь. Так... Там воно було найглибше, хоч у старій Европі бачив я й 
переживав упадок великих чужих держав і наших двох держав і при
хід революції й инші дуже болючі річі. Та мимо всього того, не в Ев
ропі наступив перелом у моїм світогляді, тільки там, за океаном.

Десять літ відкладав я сю працю -  не з лінивства, тільки в надії, 
що знайду спокійний час, щоб якнайлучше виконати ту роботу. Тим 
часом замість вільного часу в спокою -  наспіла недуга. Отже, хоч не 
сподівався я, що сю роботу прийдеться робити в часі, коли мені від
диху не ставатиме, то треба її зробити тепер, нехай і поспішно, бо мо

1 Праця побачила світ окремим виданням 1934 р. у Львові.
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же бути ще гірше. А треба тому, бо вірю, що прецінь колись наспіє 
час, коли й українська молодь схоче не- тільки політикувати й учити 
старших, але схоче вчитися сама. І тоді зачне вона шукати, чи не 
оставили їй досвіду і думки своєї батьки її, особливо ж ті, що пережи
вали часи найбільшої війни і найбільшої революції. Тут обмежуся 
тільки до короткого опису мого найглибшого політичного вражіння.

До Америки приїхав я ще республіканцем, хоч в Европі бачив я 
вже своїми очима мабуть всі світла і тіні республіканської системи. 
Просто не було часу внутрішно зібратися і не було зовнішної спону
ки, котра могла б олицетворити і скристалізувати в собі витягнений з 
обсервації досвід. Потрібний до внутрішнього зібрання спокій знай
шов я в час мого довгого подорожування по чужині, а згадану вище 
спонуку, котра для мого політичного думання чи радше відчування 
(що також в політиці значить, мабуть, більше, ніж думання) мала рі
шаюче значення, хочу якраз описати.

То було ще заки я виїхав з Ванкувера. На підставі плану моєї по
літично-агітаційної об’їздки по наших громадах за морем, вироблено
го професором Боберським, котрий добре знав тамошній терен, мав я 
в Ванкувері пару свобідних днів часу. Отже, я хотів той час викори
стати й запитав наших тамошніх людей, що в околиці Ванкувера варт 
побачити. З річей, які вони мені вичислили, вибрав я три (розумієть
ся, крім дрібних як оглянення прегарного парку і кан[ь]йону і т. п.):
1) відвідини наших робітників-дроворубів у лісах коло Ванкувера,
2) відвідини оселі індіан, колишніх панів тої прекрасної землі й
3) відвідини столиці Бритійської Колюмбії, збудованої на острові тої 
самої назви. І на сій третій прогулці, в котрій були ласкаві товариши- 
ти мені наші тамошні пані (бо то була робоча днина і мужчини були 
зайняті), зустріла мене та пам’ятна для мене пригода.

З Ванкувера до Вікторії плили ми кораблем. Настрій був дуже ве
селий. Наші пані, котрі вже не раз були в Вікторії, описували мені те 
гарне місто і говорили, що тамошні мешканці з гордістю називають 
його “Вікторія, ді евергрін, де ситі оф соншайн” (Вікторія, вічно зеле
не місто соняшного блиску). При тім впевняли мене, що ні одній з 
них не лучалося, щоби в часі прогулки до того міста не падав зливний 
дощ, серед котрого не видно навіть одного промінчика сонця, і що та
кий дощ триває в Вікторії часто й цілий день. “Самі побачите, як ви
глядає те “ситі оф соншайн”, -  додавали сміючись.

Корабель доїжджає до пристані столиці Бритійської Колюмбії. 
Погода така прегарна, що кращу трудно собі уявити. Висідаємо. Був 
гарний, весняний ранок.
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Дійсно, Вікторія така гарна, як кажуть її мешканці.
Дуже близько від місця, де ми висідали, таки в пристані над са

мим берегом моря, стоїть парламент Бритійської Колюмбії. Будівля, 
як мрія, гарна, з білого каменя, з високою банею посередині. Своїм 
положенням пригадує дуже гарне положення мадярського парламен
ту над берегом Дунаю, тільки тут вражіння, очевидно, далеко могу
тніше, як море могутніше від ріки, навіть великої.

А перед парламентом стоїть пам’ятник.
Мабуть, не багато буде таких пам’ятників на земній кулі.
Властиво, на питання, що в нім надзвичайне, я відповів би спокій

но: “Нічого”.
А на друге питання, чому ж кажеш, що, мабуть, мало таких пам’я

тників на цілій земній кулі, я відповів би: “Дайте ж мені його описати”.
Уявіть собі простокутну підставу, приблизно [у]двічі вищу, ніж 

ширшу, з одностайного, гладенького мармуру, в кольорові цятки, кра
ски легко рожевої, немов бурячкової, веселої. На тій підставі стоїть у 
весь ріст молоденька струнка дівчинка, літ коло 17, чудової краси і 
дуже симпатична. В королівській короні на голові, з королівським 
скіп[е]тром у руці, спертім на рамени так, немовби він був за тяжкий 
для тієї ніжної, як квітка, дівчинки-дитини. І не дивота! Бо се і для 
мужчини нелегка річ, держати скіп[е]тр влади і бути її осередком -  в 
найбільшій державі світа, яку знає та коли-небудь знала історія люд
ства. О, нелегка се річ! А та дівчинка-дитина взяла на себе той тягар і 
держала його 63 роки. Так, шістдесят і три роки, аж поки срібний во
лос не покрив голови її, аж поки смерть не взяла їй з руки тяжкого 
берла королів Великої Британії, що має землі в п’ятьох частинах світа 
і кораблі на всіх океанах і морях земної кулі. Так, переді мною стоя
ла, мов жива, молоденька королева Вікторія, на честь котрої й назва
но се місто і котра своїм правлінням виповнила майже ціле 19-те сто
ліття. Століття найвищого розвитку і розцвіту Англії. І як виповнила! 
Візьміть у руки історію, навіть писану людьми, що належать до наро
дів ворожих англійцям, а знайдете й там приблизно таку оцінку коро
леви Вікторії: “Розумна й обережна, мала вироблений політичний до
свід”... Скільки особистої праці коштувало се ту делікатну істоту!

У вічнозеленім місті соняшного блиску стоїть найгарніша короле
ва Великої Британії, стоїть найбільша господиня світа, стоїть, як оли
цетворения привітности й молодости -  і дивиться на найбільший з 
океанів земної кулі. В довгім, поважнім одязі, з берлом і короною. 
А за нею прегарні палати, а над нею синє-синє небо, а довкруги зе
лень і цвіти, а перед нею Спокійний Океан.
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Гей, як же далеко [з]відси до столиці її! І аж сюди сягало берло 
влади її! Влади з Божої ласки, не з виборів товпи. Бо вона порфіро
родна королева і 37 порфірородних поколінь було перед нею, що ви
дали її, про котру навіть вороги писали: “Розумна й обережна, мала 
вироблений політичний досвід і змисл”...

Квін Вікторія! Найбільша господиня найбільшої держави світа...
І мимохіть пригадався мені державний гімн Великої Британії, ко

трий так поважно [д]звенить у всіх п’ятьох частинах світа.
Але що се?
Я відвернувся й побачив, як надходили шкільні діти парами. Дів

чатка і хлопчики. З вінками і цвітами в руках. Тут і там біля них учи
телька або учитель. Ішли зовсім тихо, без ніяких співів, без розмов.

Щойно тепер запримітив я, що на підставі пам’ятника королеви 
Вікторії стояло вже немало таких і подібних вінків, як наднесли ті 
школи, що тепер надійшли. Значить, вони спізнилися. І може тому 
йшли так тихо, не знаю.

Я запитав наших пань, що се за парада. Вони й пояснили мені, -  
але я вже сегодня, по 10 літах, не можу собі пригадати, чи се був день 
іменин, чи уродин королеви Вікторії, чи інше державне свято. А тоді я 
не записав собі того, бо мені здавалося, що того ніколи не забуду. І ще 
одного не можу собі вже тепер пригадати: чи особа королеви Вікторії 
зроблена з того самого мармуру, що підстава пам’ятника, котру я вище 
описав, чи з іншого. Ніяк не можу собі того напевно пригадати, хоч 
зовсім докладно пам’ятаю вираз її обличчя. І пам’ятаю навіть форму, 
величину і краску різних цвітів і вінків, які були зложені на підставі 
пам’ятника, не кажучи вже про краску і неба, і моря. А краски обличчя 
самого пам’ятника не можу собі напевно відтворити. Здається мені, що 
і підстава пам’ятника, і сама особа королеви були з мармуру або тої са
мої краски, або подібної. Та напевно не можу сказати.

Аж тут зачали йти до пам’ятника -  робітничі організації. Я остов
пів. Дійсно -  йшли дорослі, правдиві робітники, йшли в синіх робітни
чих блюзах, тільки в чистіших, як мають їх на собі при роботі, -  йшли 
так само тихо, як шкільні діти, і так само несли вінки, тільки більші. 
Несли і клали довкруги. Тихо і поважно. Без співів, без промов. Пом’я
нули королеву свою і так само тихо відходили, як прийшли.

І тут на той вид наступив у моїм мозку той перелом моїх політичних 
поглядів, про котрий я вище згадав. Як се відбувалося, пам’ятаю вже 
лучше, ніж краску мармуру на обличчі пам’ятника королеви Вікторії.

То було так.
Зразу дивився я немов безучасно на ті дивні для мене сцени. По

тому зачало мені робитися на душі ніяково. Я ще не знав, чому, але й
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синє небо, і синій океан, і сині блюзи робітників, і тихі ряди їх дітей, 
що прийшли пошанувати пам’ять покійної королеви свого краю, і ті 
білі палати, що лишалися за тим пам’ятником, мов коронки на тлі не
ба, -  все якось зачало немов тиснути мене. Як би давило згори на до
лину, як би пригноблювало мозок і здавлювало серце. В моїй душі 
щось діялося, але я ще не знав, що. Помалу роз’яснювалося мені в умі 
і серці моїм; роз’яснювалося приблизно в такім темпі, як раненько 
кріпшає ясність дня. І коли та ясність дійшла до стадії, в котрій чер
воніють краї облаків на небі, тоді немов раптово усвідомилася мені 
вся суть справи -  і кров вдарила мені до очей і великий сором залив 
нутро моє. Сором за цілі ряди поколінь предків моїх і за мене. Чому?

Як часом рівночасно виростають біля себе два дубчаки і спліта
ються корінням між собою, так у моїй рефлексії вибухали рівночасно 
два ряди думок і спліталися між собою, весь час так перенимані соро
мом, як листя дубів сонцем. Я стидався, що я того вже перед тим не 
вспів усвідомити собі і стидався за тяжку глупоту попередників і 
предків своїх. А потому мій сором іще поглибився далеко глибшим 
почуттям: почуттям тяжкого гріха гордості, який, очевидно, лежав на 
самім дні нещастя нашого, лежав, як його підстава, фундамент, підва
лина. І розпростерлися переді мною, мов скатерть океану, цілі століт
тя бувальщини і стояли переді мною криваво-ясні і, як ножі, виразні. 
І було мені так, якби я в грудях моїх мав кам’яну плиту і якби хтось 
писав на тій плиті і рівночасно говорив те, що пише, так:

-  Подивися! То се робітництво великої й могутньої англосакської ра
си може в покорі своїй прийти й пошанувати навіть мертву королеву 
свою, а ти й тобі подібні безсильні голодранці не могли здобутися на сто 
разів потрібнішу вам покору перед живим символом постійної і твердої 
влади своєї гарної й багатої землі, яку Бог дав Вам у ласці своїй...

-  Чи ти ще не додумуєшся, що се таке? Се гордість, гордість, гор
дість, -  перший з гріхів головних і насінник найстрашнішого зла, яке 
багатьма струями від віків розливається по землі народа твого, землі 
повній запахів і цвітів, землі медом і молоком пливучій.

-  То вона, та безмежна гордість, що бухала з предків твоїх, казала 
їм бунтуватися проти свого короля Данила навіть в часі, коли від схо
ду сонця сунула на землю вашу страшна сила татар. І тому, що пред
ки твої ззаду, як скритоубийники, нападали на військо оборонця сво
го, котре він останнім зусиллям збирав проти ворогів, і тому, що 
предки твої глупо і нікчемно зраджували його, помагаючи ворогам, -  
тому віддав їх Бог у руки тих, котрих вони уважали ліпшими від 
правного володаря й господаря землі своєї.

7 4



-  І тому закурилася волость батьків твоїх. І тому дим до Бескида 
піднявся. І тому зникли з неї всі міста її, гнізда крамоли, інтриги.

-  А коли й ся кара не помогла, Бог заманив в пустиню землю 
батьків твоїх і віддав руїни її на господарство іншим народам на довгі 
століття.

-  І знов на пустині тій дав їм можність зорганізувати зовсім нову 
силу. Одначе й та нова сила показала гордість -  ще більшу, ніж була 
перед тим! Чи ти не розумієш, які дуже горді і дуже дурні були ті 
“славні” козаки твої, котрі раз-у-раз вибирали і скидали своїх гетьма
нів і отаманів -  в часі коли від півночі йшов послушний родовому ца
реві солдат московський, в котрім нарешті мусив побачити опікуна 
свого твій нещасний народ, розбиваний тими, що не хотіли признати 
над собою ніякої своєї дійсної влади й ніякого порядку.

Англосакські робітники у своїх синіх робітничих блюзах йшли і 
йшли, і вінки складали тихо у стіп кам’яної подоби родової господині 
своєї. А на таблиці в душі моїй немовби хто дальше виписував тяжкі 
слова:

-  Йди і скажи своїм, май відвагу сказати, що грубо помиляється 
навіть той, що його любов до Батьківщини своєї підняла до великої 
сили слова. Помиляється, коли співає з жаром і ненавистю:

Се той Первий, що розпинав 
Нашу Україну.

А Вторая доконала 
Вдову-сиротину.

Бо хоч се правда, що Петро Первий скривавив Україну, але прав
да й те, що та Україна так страшно розпустила була дітей своїх, що 
вже нікому життя на тій Україні не було від харцизяцтва дітей її, ко
трих нарешті мусів хтось чужий взяти в руки, коли своєму не дали за
вести порядку. А Катерина Вторая, що зруйнувала твою улюблену 
“Січ”, не зробила тим навіть найменшого зла народови твоєму, а, нав
паки, помогла йому посунути лавою з плугом своїм у далекі степи 
Чорного моря аж до соленої води його і ген під височезні гори Кавка
зу. Та Катерина Вторая мала інші великі гріхи, але зруйнуванням “Сі
чи” зробила добродійство народові твоєму...

Я здригнувся на ту думку, мовби почувши богохульство. Та на 
кам’яній плиті в душі моїй падали дальше важкі, як олово, слова:

-  Коли ти вмієш думати, то думай же, нпр. над сим: що варт тоді 
була твоя улюблена “Січ”, бачиш чей же по тім, що вона без одного
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вистрілу все віддала війську Катерини. Ґлорифікуй же ту Січ дальше, 
а виховаєш на таких самих “лицарів” потомство своє. То раз. А два: 
чи бачив ти або чув про таке диво, щоб на якімсь великім просторі зе
млі існувала де-небудь яка-небудь влада і за близько півтисячоліття 
існування свого не оставила по собі ні одного кусника муру, тільки 
вали з землі і гною, на котрих в неладі стояли кепські і кепсько пиль
новані гармати та шуваром покриті нужденні шопи. Таж пустинні ко
човики, арабські номади, приблизно за такий час оставили по собі в 
далекій Іспанії могутні кам’яні кріпости і такі чудові красою палати, 
що виглядають ще сегодня як серпанок-коронка в мармурі кована, а 
долівки в них, як живий мак і грядки незабудок. А що за той час оста
вили в недалекім Криму ті татари, котрих ти чомусь називаєш дики
ми! Скажи, будь ласкав, чому ж татари, що оставили по собі кріпості 
й прегарні палати з водограями, мають бути дикі, я твої улюблені сі
чові козаки мають бути культурні, хоч не оставили по собі нічого, 
крім пісень про Мамая та інших п’яниць непросипних або про те, як 
то вони “міняли жінку за тютюн і люльку”... “Гарний” взірець!

Мені робилося щораз більше прикро, болюче прикро. А англо
сакське робітництво в синіх блюзах дальше йшло тихими рядами по
клонитися пам’яті представниці родової влади своєї. А мені в душу 
дальше западали тяжкі слова:

-  То було два. А три: чи ти гадаєш, що коли Січ Запорізька за 
близько півтисячі літ не додумалася до іншої форми влади, як до по- 
сипування сміттям голов нещасних отаманів своїх і до скакання в бо
чку з дьогтем, то була б додумалася потому? Ой ні, братчику, ні. Її та
ки треба було зліквідувати. Бо якби того була не зробила цариця Ка
терина, то мусульманські татари були б до сеї пори мали свою держа
ву в Криму й до сеї пори були би брали ясир [і]з земель України, і ти 
сьогодні був би, може, невольником, проданим татарами десь у гли
бину Азії, і з тобою тисячі таких, як ти. А що, приємно було б бити 
чолом до самої землі перед паном своїм і тихесенько скавуліти під 
канчуком його? Від того, братчику, освободила тебе і твоїх цариця 
Катерина, і тому не маєш причини кидати камінням на пам’ять її.

На душі від таких думок робилося моторошно. А синьоблюзе ан
глосакське робітництво йшло дальше перед пам’ятник цариці своєї, 
йшло з дивною покорою, від якої аж жар обливав мене. І дивний вну
трішній голос говорив мені дальше, якби в мізку різьбив:

-  Так, так. Треба було вже давно перевести ревізію основ, на ко
трих відбувалося виховання молодих поколінь народа твого. А що ви 
в свій час не зробили сього, то коли окрадену землю твою збудили в
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огні великім, заскакали по землі батьків твоїх ті самі постаті з тою са
мою душею, що їх так справедливо вигнала з Січі цариця Катерина, 
розігнавши на сто вітрів. Тепер страшні духи їх вернули з вітрами ти
ми і з давніми гріхами своїми і знов зачали старий божевільний та
нець п’яного Мамая по Україні. Ти бачив їх у тих самих довжезних 
шликах по саму землю, в часі коли чесний жовнір не мав чим покрити 
наге тіло своє. Ти бачив тих п’яних отаманів від різних загонів чорної 
віспи та всякої іншої наглої смерті. Ти навіть помагав їм здирати і в 
болото кидати шапку Мономаха, що на короткий час заблистіла на 
голові легального представника старої влади України. Пригадай собі! 
“В сніговії блистів Київ вежами, церквами, вулицями йшли германці 
рівними рядами, везли зброю і обози, і тяжкі гармати. З ними їхала 
Данила заплакана мати”... Памятаєш? Так евакуювався з Києва ле
гальний Гетьман України, котрого рід уже правив нею.

Забарився під чужою сторожею, бо свої в диявольській гордості 
своїй чигали на те, щоб убити його. Ти знаєш се докладно, бо і ти був 
між ними.

Мені на спомини ті зачало робитися горячо, хоч остров Вікторії, 
на котрім я стояв, має лагідний клімат. А дивний голос говорив:

-  Тепер волочишся, як неприкаяний по чужих землях і морях, і 
рівночасно з тобою волочиться безліч таких, як ти. Волочитеся, як ві
чні жиди, ні, як безпанські собаки. Жадні спокою бодай на чужій зе
млі, жадні окрушин з чужого стола. Ти знаєш історію свого племени, 
котра зачала відбуватися наяву майже тисячу років тому. Спорий се 
шмат часу і багато, дуже багато дурниць зробили за той час діти тієї 
землі, але, повір мені, що найбільшою дурницею, яку галичани, коли- 
небудь зробили, було те, що восени 1918 року по Рождєстві Христо
вім помогли наддніпрянським руїнникам, потомкам лугарів і нетягів, 
облягти Гетьмана України в Києві й довели до упадку влади його. 
І якраз у тій найбільшій глупоті мусив і ти помачати пальці свої... 
Знаєш? Уже більшої глупоти плем’я твоє не зробить ніколи, бо біль
ша глупота- неможлива. А ти себе за розумного мав! І всі ті тумани, 
що були там ще довше, ніж ти, але не бачили, до чого йде, хоч очі ма
ли, думали, що вони розумні.

Сором пік мене, як огонь. Тут я вперве спробував немов борони
тися сам перед собою, кажучи: “Але ж бо ті галичани були молоді й 
ідеалісти чистої води й думали, що добре діло роблять”.

-  А хто ж тобі казав, що вони були старі або що не були ідеалісти, 
або що вони думали, що зле роблять? І пощо ти говориш непотрібні 
річі? Сподіваюся, що бодай тепер додумуєшся вже, що паде на со
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вість твою! А саме той тягар, що звалився на нарід України, та невин
на кров, що покрила її від краю до краю, ті судороги голоду, що по
трясали нею, ті ломання костей по льохах чрезвичайки, той жах і те 
безмежне упокорення, яких вона не зазнала відколи сягає пам’ять її. 
Сподіваюся, що вже розумієш, що неволі України під царями навіть 
рівняти не можна до тих адських тортур, у які загнали її руїнники, ко
трим помагав се робити ти і такі, як ти. Май цивільну відвагу призна
тися до того, що ти робив і май цивільну відвагу сказати се товари
шам глупоти своєї! Бо як ніхто з вас, що робили те жахливо дурнува
те діло, не зрозуміє й не осудить бездонної глупоти його, то глупота 
того злочинного діла стане традиційною святістю в історії племені 
твого і можуть минути сотки літ, заки з нього вимісять копанням глу- 
поту батьків його. Так, так, придивися добре тим робітничим рядам, 
що тихо йдуть під мертвий пам’ятник господині краю cero, що дав і 
тобі притулок і пристановище. Батьки їх дійшли сюди ще в часах, ко
ли не було тієї прекрасної залізниці, якою тебе довезли до Великого 
Океану cero. Вони йшли сюди крізь чорні пущі і дебри, нераз у жаху 
смертельнім, в голоді й холоді, шарпані дикими звірами, серед безна
станної борні з племенами дуже подібними до того, з якого ти похо
диш: вони, ті племена, мали гарні вишивки і гарні народні пісні, і ве
лику гордість, і рідну дочку її анархію. І тому побідили їх батьки тих, 
що тепер так тихо йдуть під мертвий пам’ятник мертвої монархині 
сеї. Побідили їх і багато таких, як вони, побідили, бо могла ними пра
вити навіть делікатна рука слабої дівчинки тієї, котру онде бачиш на 
ставині пам’ятника того. А твоїми предками в гордості їх не могли 
правити навіть такі гетьмани, що кінські підкови ломали голими ру
ками!.. І тому Бог посилав на предків твоїх страшні степові навали і 
великі довгі пожежі, і тяжку владу чужинців. Посилав і буде посила
ти, аж поки не зміниться серце їх.

-  А як не зміниться ніколи?
-  То ніколи не побачите своєї держави, як вуха свого! І назавше 

останете “народом, який відроджується”. І так будете “відроджувати
ся”, аж поки архистратиг Михаїл не затрубить, щоб іти вже на Йоса- 
фатову долину.

-  А може лучше йти до бою під командою вождя, вибраного з 
найлучших, уже досвідчених в бою, ніж бути під владою якогось де
генерата, котрий виродиться й без власної вини, просто через довге 
існування роду? -  шибнуло мені крізь думку. І не то від пам’ятника, 
не то з товпи англосакського робітництва, не то від далеких просторів 
Спокійного Океану надійшла відповідь:
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-  Ні, не ліпше. Дегенерація -  се дуже релятивне поняття. Он, ген 
далеко за сим Океаном Спокійним, при другім березі його, е стара 
Держава Сходячого Сонця, а в ній царствує рід, якого початки тонуть 
у мряковині століть -  і якось не чути про звироднення роду того. А 
коли б і було воно, то ще й тоді лучше житиме й [буде] розвиватися 
нарід, ніж під найлучшими демагогами “з вибору”. Ти ж у неприкаян- 
нім волоцюжництві своїм вже був або ще будеш у Баварії, де довгі 
століття володів рід Віттельсбахів. В нім майже що другий потомок 
його мав звичайно признаки умової недуги. Ти ж бачив, як загоспода- 
рьований той край! Які в нім чудові міста, які прегарні дороги, як там 
управлені поля, які там академії мистецтв, які пишні, мов мрія, пала
ти! Чи, може, бачив ти щось подібне на своїй Україні з часів, коли 
нею правили виборні отамани, грязюкою посипувані? Не буде з вас 
ніякої нації, поки не пошануєте й останню слабосильну дитину в ко
лисці з легального роду свого! Бо тільки думка, що вона є і становить 
живий центр України і сили її, може двигнути сили ваші на неймовір
ні подвиги. Бачиш сей океан, що мерехтить, як синя скатерть, у золо
тім світлі сонця? На водах і берегах його будуть роз[і]граватися най
більші бої людства, які коли-небудь були або будуть. І на страшну 
криваву гекатомбу приженуть аж над береги його, приженуть полки з 
народа твого, приженуть їх як худобу -  страхом і терором, приженуть 
гинути за інтереси гнобителів своїх. Або -  велетень нарід твій може 
над се море прийти сам, як приходить хазяїн домовитий, щоб огляну
ти місце суперничання з найбільшими народами земної кулі. Одно 
і друге залежне від того, чи признаєте ви трівко родового хозяїна над 
землею своєю, чи кождий з вас схоче вроздріб продавати політичні 
“впливи” свої аж поки вся ваша інтелігенція не опиниться на шпі- 
онській службі всіх можливих правительств і не буде вже інтелігента 
не-шпіона крім ідіота, якого ніхто наняти не схоче. Чей же зрозумієш, 
що з народу, котрий мав би таку інтелігенцію, до кінця світа ніхто 
держави створити не годен...

-  Не годен, не годен, не годен, -  немов зашургали ноги англо
сакського робітництва і дітей його.

Дивна парада перед кам’яним пам’ятником королеви Вікторії кін
чилася.

На тлі синього-синього неба підносився монумент хисткої, як лі
лея, дівчинки в короні, з тяжким королівським скіпетром у руці, в 
довгім поважнім одязі. Вона своїм усміхом немов питала-говорила: 
“Знаєш, найгрізніші морські вовки і найбільш криваві сухопутні роз
бишаки клонили голови свої переді мною, хоч я не дуже сильніша від

79



дитини. Чи й у твоїм народі можливе щось подібне? Чи відважишся 
бодай ти сказати їм, що се для них потрібне, хоч не конечне, розумі
ється не конечне, бо ніде не стоїть написано, що й твої Івани мусять 
доконче попасти між правителів світа”.

В кільканадцять місяців опісля я відважився виступити отверто 
на публічних зборах з пропагандою ідеї українського монархізму між 
робітництвом нашим, між типовим фабричним пролетаріатом. Було 
се в великім місті Детройті, у столиці Форда, при вулиці Ґрайлінґ, в 
Українськім Народнім Домі. І там я переконався, що наше робітни
цтво має глибоко вкорінений інстинкт державний. Воно не тільки 
приняло монархічну ідею як свою, але так скоро її поширило між со
бою, що я ще сам своїми очима бачив у Детройті в якийсь час опісля 
такий величезний демонстративний похід нашого пролетаріату під 
гетьманськими прапорами, що в чужім мільйоннім місті мусіли спи
нити всяку комунікацію та зі здивуванням питали, що се таке? З того 
ясно, що коли українська мнимо “учена” інтелігенція не перешкодить 
своєму народови здобути свою державу, то він її здобуде!

Так остров Вікторія на Спокійнім Океані, на котрім положена 
столиця Бритійської Колюмбії, став для мене моїм Патмосом. І здава
лося там мені, що я “бачив там нове небо і нову землю, бо перве небо 
і перва земля перейшли і моря вже більше не було. І бачив я город 
святий, новий Єрусалим, що сходив від Бога з неба, приготований як 
невіста украшена чоловікови своєму”.

А чи мали рацію наші пані, котрі говорили, що ні одній з них не 
трапився ще [у] Вікторії день без дощу? Мали, ще й яку! Правда, я ще 
за погоди відійшов з ними з-перед пам’ятника Вікторії й за погоди 
оглянули ми головні вулиці столиці Бритійської Колюмбії та її дійсно 
пречудовий парк, що пригадує дечим Стрийський город у Львові. 
В тім парку така маса розцвілих цвітів найрізніших красок, що подіб
ної оргії кольорів я ще ніколи не бачив. Але запаху в тім парку майже 
не чути: здається, що вся сила тих плеканих там цвітів іде власне на 
витворення красок, дійсно чудових, величавих! Ті цвіти і травники 
плекають там китайці, від віків спеціалісти в розвиванні таких прик
мет у цвітах, рослинах, рибах, птицях і людях, які уважають найпо- 
трібнішими або найкращими. Я бачив їх там, як вони поралися мов
чки і працьовито, мов мурашки, зі спеціальними огородничими при
ладами, як рівно обтинали траву і різного рода сикавками поливали 
квітки і прегарні травники різними способами.

Та й вони помилилися щодо потреби підливання, хоч які вони 
спеціалісти в тих справах! Бо в скорім часі як не насупилося таке синє
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до недавна небо! I як не зачали надпливати по нім хмари з Великого 
Океану! Чорні бо, чорні! І як не затанцював вітер вулицями Вікторії 
та по чудових парках її і ген високо по темнім-темнім небі!

Серед напівпереляканих і напіврадісних окликів наших пань: 
“А ми вам не казали?!” -  добігли ми вже, прані великими каплями до
щу, до якогось готелю, де взяли кімнату, в котрій довго перечікували 
чорну тучу і бурю, що шаліла над островом і містом Вікторії. І не було 
видно ні одного промінчика сонця в тім “ситі оф соншайн”, ні одного 
шматочка небесного блакиту. Все покривали тяжкі чорні хмари, що 
сунули, мов великанські клуби диму, від Великого Океану серед не
стримного реготу громів, що котився вулицями надморської столиці. 
А як на хвилину уставав, чути було як в цілім місті [д]звеніли вікон
ниці й вивіски, котрі ще досі [д]звенять мені в ухах, коли згадаю “Вік
торію ді евергрін, де ситі оф соншайн”. Та мимо тої чорної тучі Вік
торія назавсігди остане в моїй пам’яти такою, як її люблять представ
ляти її мешканці: “Вікторія, вічно зелене місто соняшного блиску”.

Воно в моїх споминах належить до тих міст, які я ще раз хотів би 
побачити перед смертю, хоч знаю, що не побачу.

* * *
А в зв’язку з темою, яку я тут представив, мав я ще одну розмову 

з якимсь англосакським подорожнім. Хто він був, трудно сказати: ні 
то подорожник, ні то мисливий, ні то учений дослідник. Було се в пої
зді, що їхав безмежними преріями. Погода виглядала на осінню, коли 
вже птиці збираються до перельоту в теплі краї. І на се зійшла бесіда. 
Він оповів мені таке: два англосакські учені кількадесять літ свого 
життя присвятили вистудіюванню перелітних птиць і написали пра
цю про свої студії. Цікаві річі вислідили вони. Отже, переліт тих 
птиць на далеких просторах відбувається під родовим проводом. То 
значить, на попереду перелітних ключів птиць летять провідники все 
одного й того самого роду. Коли буря уб’є їх або так поранить, що во
ни стають неспосібні до проводу, стадо звичайно крутиться на місці 
та дуже терпить. Буває, що й пропаде, коли пуститься в дорогу. Ма
буть тому, бо нема вже в нім тих, що мали спеціально виплекану орі
єнтацію серед вітрів і різних струй воздуха, серед надморських мряк 
і т. п. Ті два учені ствердили також, що коли в часі висиджування 
яєць загибіль зустріне птиць того провідного роду, то оставші по них 
яйця висиджують інші птиці чергою, [і]з занедбанням свого власного
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потомства. I так само старанно кормлять потому молодих з того роду. 
Вони, очевидно, інстинктом відчувають, яке значіння має провідний 
рід для всього їх племені...

Той чужий чоловік, що оповідав мені може звичайну для нього річ, 
ані не додумувався, з яким болем слухав я його оповідання. З болем то
му, бо я надармо старався розв’язати найбільшу загадку нашої історії: 
Що було причиною затрати того інстинкту самозбереження в нашім на
роді, інстинкту, який зберегли в собі інші народи, далеко більше неспо
кійні, ніж наш, інстинкту, який зберегли в собі навіть звірята. А ми не 
зберегли ні інстинкту, ні розуму, тільки якась безмежна гордість залила 
в нас усе: і здібність до обсервації, і здібність до роблених висновків, і 
здібність до науки. А зате виробила в нас відповідно велику здібність 
до собачого самопониження перед чужими, до неймовірного крутій
ства, щоб якось закрити свою нікчемність і т. д. А яке те крутійство по- 
дібнісеньке на протязі століть! І все прикривалося якоюсь ідеєю. За ста
рої царської Москви ті, що продавалися в нас на її услуги, агітували за 
Москвою “во ім’я благочестивого православ’я”, а за теперішньої боль- 
шевицької Москви ті, що продалися на її услуги, агітують за червоною 
Москвою “во ім’я інтересів бідного пролетаріату”, -  словом, все знай
деться якась ідея навіть для найгіршого злодія. І все ті злодії вміли ви
кликати довір’я до себе й недовір’я до дійсних патріотів України. І се, 
власне, трагедія тієї гарної землі. З хвилею, коли та трагедія скінчиться, 
та земля здобуде свою незалежність, -  не скорше...

*

Звалений недугою, в ліжку писав я сю частину споминів своїх, в 
котрих кожде слово правдиве. Писав я се, дослівно -  лежачи і дослі
вно -  з болем серця мого, писав в надії, що вплину сим на поправу й 
уздоровлення х[в]орої душі народа свого, бо sanabiles fecit Deus 
nationes. І від їх морального зусилля та від їх розуму залежить доля їх. 
Бурі між народами зриваються часто несподівано. Та хто не має пе
ред бурею вже добре приготованої орґанізації-будівлі, той не матиме 
де схоронитися, бо в часі бурі й тучі ніхто вже не будує ні домів, ні 
навіть огорож...

Отже -  sursum corda!
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В’язниці Венеції. Чим вони страшні?1
(уривок із циклу “Венеція”)

... Коли й побачиш, що терпиш 
незаслужену ганьбу, не обурюйся та не 

зменшуй своєю нетерпеливістю майбутнього 
свого вінця, а до Мене, в небо, підведи очі 

свої: маю Я настільки сили, щоб визволити 
тебе від усякої ганьби та всіх образ “і щоб 

віддати кождому по вчинках його”.
Рим ,  Д  6 . -  Тома Кемпійський, / Д  36

[Автор, переглядаючи свої записи, залишився вражений тим, що 
майже нічого не може прочитати, що записував під час оглядин тю
рем. -  М  Ф.]. Ясно, рука дрижала, коли я зазначував свої безпосере
дні вражіння з тих в’язниць. Дрижала, хоч я сам бачив не одну “га
рну” в’язницю і в часі великої війни транспортований до Талергофу1 2 
(за москвофільство, з котрим я остро боровся) сидів не в одній. 
Нпр., у в’язниці в Міскольчі на Угорщині зіпхали нас в якісь камери 
так густо, що буквально один лежав тісно при другім <...>.

[Назарук бачив багато “порядних” в’язниць]. Я міг би про них дов
го оповідати, бо людський рід дуже помисловий у тортурованні бли
жніх. [Автор, як турист, бачив середньовічні в’язниці в чеській Празі, 
угорському Мукачеві; мукачівську описав у книзі “Слідами Українсь
ких Січових Стрільців”. Однак таке враження, щоб аж руки тряслися, 
робила тільки в’язниця у Венеції].

Так, я мав відчуття страху в старих в’язницях Венеції. Притім пе
реконався я, що є різні-прерізні відчуття страху навіть в тій самій об
ласти -  в’язнення, як є різні-прерізні відчуття фізичного болю, про 
що переконався я в часі операції. Найсильнішого відчуття страху, яке 
взагалі пригадую собі з мого життя в области в’язничній, зазнав я в 
діточім віці в моїм родиннім місті. [Мав тоді 6-7 років]. Мої родичі 
мешкали під зеленою високою горою, на котрій пишалися ще не зле 
тоді збережені руїни старого оборонного замку Потоцьких. Перед вік
нами нашого дому йшла вузька доріжка, а глибоко під нею плила ріка 
Стрипа. [Мемуарист, за його словами, не боявся в’язниці, яка знахо-

1 Уривок із циклу “Венеція” ( “Нова Зоря”, 1934).
2 Талергоф -  німецька місцевість у Стирії, де від 1914 р. до 1917 р. був табір інтернова

них, підозрюваних у зраді Австрії. Терпіли знущання й масово гинули тут в основному укра
їнці. Табір було закрито в травні 1917 р. Через нього пройшло близько 20-ти тисяч людей. 
Усього в таборі померло три тисячі осіб.
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дилася на другому боці річки, але найбільшого страху він зазнавав від 
“жидівської1 милярні”].

[В’язниці Венеції викликали в автора важкі враження]. Причини: 
вони діляться на різні групи. Тяжкий віддих, брак світла, сирий ка
мінь і т. п. Та найсильніше ділають тут дві причини пригноблення. 
Перша -  то величезний контраст між тою пишнотою, яку щойно огля
далося (в найкращій зі всіх палат [йдеться про одну із залів палацу 
св. Марка у Венеції. -  М Ф.] Европи з її безліччю творів найбільшого 
мистецтва!) і тою людською нуждою, яка була в сих страшних в’я
зницях. [Цей контраст тортурував в’язнів психічно. Іноді ув’язнених 
утримували по кількадесят літ. Може, коли такий в’язень досяг 70 літ 
й тоді влада боялася його випустити? Можливо, боялася, що він був 
живим свідком того, що діялося в страшних келіях тої в’язниці]. Вся
ка розумна влада уникає кепської слави, а венец[іанс]ька влада була 
дуже розумна.

Та надійшов час, коли звироднів розум тієї влади і вона зачала тут 
запроторювати людей без суду і без слідства, мучити та вбивати. <...> 
А таємні злочини кожної влади далеко гірші морально і фактично. 
[Коли каналами Венеції поплили трупи тортурованих,] почав блукати 
жах по її мармурових палатах і чудових мостах <...>. А з тим жахом 
спліталася погорда. І зачала зникати любов до суспільності, котра ви
дала таку владу, і на місце любові з’являлася байдужність або нена
висть. А котра з них страшніша, не знати. У всякім разі, одна і друга, 
як вітріоль, нищить силу держави.

Про се повинні старші, досвідчені люди всіх націй постійно поу- 
чувати молодь, бо інакше буде зле. Що значить: “буде зле”? Се зна
чить, що навіть з найтугіших і найбільше моральних народів витво
ряться катилінарні екзистенції, котрих життя буде рівнозначне з тор- 
турою для них самих і для тих, що з ними сусідують. А се буде під- 
ложжям до напрасних і надзвичайно тяжких змін, званих популярно 
“революціями”. Але це сумнівна річ, чи постійно по революції маси 
дадуться ще й на будуче вести в ім’я ідей, чи просто зачнуть кипіти в 
ім’я гасла: “Хай буде гірше, аби інше!”, і тоді людство увійде в дов
гий період руїни <...>.

У суспільнім і державнім життю кожда установа, котра не тільки 
шкодить, але навіть не помагає суспільності, стає тим самим шкідли
ва і треба її якнайскоріше усунути або змінити <.. .>.

1 Така назва єврейської національності побутувала в тодішній Галичині.
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Треба сповняти свій обов’язок навіть тоді, коли мається переконан
ня, що говориться до глухих і сліпим показується пропасть, в котру во
ни витривало зсуваються в тім переконанні, що “поступають” вгору...

...Гангрена убивання в’язнів без суду вже давно мучила прекра
сну Венецію. Ще трохи потривало -  і перебралася міра беззаконня. 
І близько тієї в’язниці затанцювала свого аркана революція, що зни
щила назавше державну владу міста, в котрім запанував укриваний 
злочин. Се гриб, котрий покриває кожду злу владу -  перед недалеким 
кінцем її.

Бо на образ і подобу Божу сотворені люди, отже, влада держави, 
котра поступає по-худбб’ячому, не може довго вдержатися: вона віді
грає ролю Божого допусту і пропадає з шумом, як пропадає брудна 
піна по бурі.

[Мемуарист повідомляв, що у Львові під будинком колишнього ве
неціанського консулату (вул. Ринок, 14) є великі пивниці. -  М. Ф.]. Ду
маю, що в архівах Венеції мусить бути не один звіт для історії України.

<...> Отже, мені тряслися руки у страшних в’язницях старої Ве
неції не так тому, що ці в’язниці страшенно прикрі і викликають не 
менш прикрі спомини того, що в них діялося, як більше з зовсім ін
шої причини. Мені весь час мого побуту в старих в’язницях Венеції 
стояло перед очима плем’я, до котрого належу і котре від століть у 
в’язницях -  очевидно, з вини своєї власної.

В княжім Крилосі. Вражіння, описи, рефлексії й 
одна проблема: Чи відкрита катедра князя 

Ярослава Осмомисла була православна 
чи католицька?1

День 20-го серпня 1937 р. був першим погідним днем по довшій 
слоті. Ріки були ще широко розлиті й калюжі стояли на дорогах, але 
можна вже було вибратися на оглядини відкритої в Крилосі катедри 
князя Ярослава Осмомисла. Отже, ми вибралися: Ректор станисла- 
вівської Духовної Семінарії Впр. о. Бойчук, урядник головного виділу 
“Скали” п. Прідун і я. Авто за півгодини завезло нас зі Станиславова 
до Крилоса. Ми оставили його на “цісарськім” гостинці й точно

1 Праця друкувалася на шпальтах газети “Нова Зоря” й побачила світ окремим видан- 
ням у Львові 1937 р. накладом української католицької організації. Упродовж подачі матеріа
лу пропонуємо авторські посилання так, як у виданні О. Назарука.
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о год. 1-ій в полудне почали сходити вниз недавно та слабо шутрова- 
ною дорогою, бо з’їздити туди автом ми боялися, щоб не застрягти.

Як стій з’явився селянин середного віку, заявив, що він належить 
до впорядників, які опроваджують гостей, і сказав, що опровадить 
нас. Добре. Йдемо разом. Він [і]з захопленням оповідає, як останньої 
неділі відвідало відкопану церкву князя Ярослава коло 5.000 людей, 
навіть з дальших околиць, як з Львівщини, Стрийщини, Рогатинщи- 
ни, Калущини й, розуміється, Станиславівщини. Все -  тільки наші 
люди. Були між ними й сотки наколесників, деякі села їхали багатьма 
возами, з жінками й дітьми на возах. Словом, дуже заворушився наш 
український нарід на вістку, що відкрили найбільшу галицьку церкву 
з наших княжих часів.

З трудом сходимо тією досить стрімкою і широкою дорогою все 
вниз в напрямі до Мозолового потока. Наш провідник називає його 
“Мозоловий потік”1.1 пояснює нам, що той потік був колись великий, 
мав гаті впоперек та що над ним стояли млини, які заосмотрювали в 
муку ввесь старий княжий Галич. Пояснює добре й виразно та інтелі
гентно відповідає на всі питання. З його відповідей весь час видно, що 
уважно прислухувався викладам наших інтелігентів про старий Галич.

Ідемо все вниз. Праворуч акації, далі сосни. Ліворуч берези й бе
рези.

Переходимо три великі вали, здвигнені для оборони обителі на
ших князів. Я літ тому два[д]цять написав і видав велику історичну 
повість про Ярослава Осмомисла, й оглядав я вже раз цю околицю. Та 
тепер, коли відкрито крилоську катедру, дивлюся на ту саму околицю 
немов зовсім инакшими очима. Вся вона враз з її високими і ще дуже 
виразними валами виглядає мені якась ще більше виразна, немов 
більше реальна, більше зв’язана з могутнім блиском нашої історії за 
часів Ярослава Осмомисла, тестя Ігоря Святослав[ов]ича, героя слав
ного “Слова о полку Ігоревім”.

В природі тихо, навіть листя на деревах не шумить. Входимо по
між покриті лісом вали княжої оселі з таким почуванням, як в церкву. 
Не дивота: йдемо ж оглядати найбільшу з церков княжого Галича та 
одну з найбільших всієї княжої України1 2.

Я подвійно радуюся відкриттям д[-]ра Пастернака, бо доведеться 
мені побачити власними очима те, що я відчував серцем, коли писав

1 Народ називає його “Мозолів потік” (у 18 ст. був селянин-Мозол).
2 Катедра Ярослава Осмомисла всего півтора метра коротша і вужча від великої київсь

кої св. Софії: перша має 32,5 х 37,5 метрів, друга 34 х 39.
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свою історичну повість про Ярослава Осмомисла: в ній вложив я в 
уста його батька, Володимирка, отсю науку, дану Ярославови в моло
дости його:

“Тепер Галич, не Київ, голова всім землям вашим, бо Галич най- 
сильніший! Йому й треба бути найсильнішим. Бо тут від западу що 
раз утратимо, се може бути втрачене на віки, мій сину... А там, від 
степів, хоч небезпека тяжка і велика, але вона минеться; там орда ви
пихає орду, й ми ще, напевно, будемо знов панами города Тмуторока- 
ня. Бо там ослабиться кожда орда, що побореться з нами. Як бачиш -  
і половці вже не ті, що були...”1.

Пишучи ті слова літ тому два[д]цять, я відчував, що вони правди
ві. А тепер маємо вже виразний доказ на те. Доказ кам’яний, архітек
турний, який зберегла в лоні своїм наша мати земля -  і виявила нам 
ту тайну в найтяжчій годині нашого історичного життя. Що ж вона 
нам говорить?

Вона каже, що катедральна церква князя Ярослава в Галичі на 
Крилосі була розміром майже така, як київська св. Софія. Значить, 
для когось вона була потрібна в такій величі. Річ ясна, що для столи
ці, яка тоді була більша, людніша і сильніша від старого Києва. І тим 
самим мала більші обов’язки від нього...

Перейшовши Мозоловий потік, вийшли ми по стрімких валах на 
чисте поле. Стерня вже стоїть на нім тут і там. А наш селянський про
відник показує нам ліворуч горб і каже:

-  “То Галичина могила”.
Пояснень до тих слів не дає ніяких. Видно, не чув, що та назва є в 

старому літописі, але в такім таємничім значенні, що досі ніхто напе
вно не може сказати, що, властиво, значить та назва і до яких цілей 
служила та могила. Чи було се “пропуґнакулюм”1 2 -  (місце, де стояла 
сторожа, з якою треба було сточити перший бій, перед самими ва
лами кріпості, щоб добитися до тих валів). Чи тут була колись тільки 
сторожева башта? Чи, може, тут відбувалися (крім того) свого рода 
інтронізації нових галицьких князів, яким [з]відси показувано симво
лічно їх волость? Бо [з]відси прекрасно видно широкий обрій сеї око
лиці, особливо в такій порі, як отся, коли ріка Луква широко розлита

1 Гл[яди]: Князь Ярослав Осмомисл, українська історична повість з 12-го століття. 
В двох частях, написав Осип Назарук. У Львові, 1918. Коштом і заходом Товариства “Про
світа”. На ст. 29.

2 Propugnaculum -  Aussenwerk, Schutzwerk, Vormauer, Boilwerk, у Henoca: propugnacula 
imperii = фльоти і війська, також в значінні закона: lex Aelia et Fufia, propugnacula 
tranquillitatis; у Ціцерона в значінні підстави оборони.
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в’ється, мов величезна гадина, поміж зелені сугорби, покриті лісом, і 
поміж поля.

Вдолі видніє Підгороддя, тепер невеличка група селянських хат, а 
колись, очевидно, часть міста Галича, як свідчить стара назва. А далі 
Четверки. Ще далі великі простори, де наші князі відбували бої з 
уграми, з поляками, з татарами. Там і хоронено погибших -  і по сей 
день показує наш нарід “Могилки”.

За четвертим валом княжої кріпості виринає перед нами митропо
лича палата. Се тепер скромний дімок, де міститься малий монастир 
Сестер Служебниць, що ведуть тут захоронку для поверх 120 діточок. 
Сестри виходять і вітаються з о. Ректором. Він каже, що відвідаємо їх 
по оглядинах відкопаної церкви. Зараз коло обителі Сестер Служеб
ниць видніє нова церква, збудована в XVI ст. з білого тесаного каме
ня старої катедри князя Осмомисла. Її в часі великої війни в 1915 р. 
розбили гранатами австрійські війська, що випирали [з]відси росіян. 
Ще в 1920 р. стояли на престолі свічки в тій розбитій церкві, не тро- 
нуті від 1915 р. Так і застав їх тут присутній з нами о. Ректор, що опо
відав нам про се. Ніхто за п’ять літ не занявся припрятанням тієї цер
кви. Аж опісля... Ми дивно “спокійний” нарід1.

Тепер та церква не задержує уваги прибувших, бо всі спішать до 
старої, що її відкрито, до фундаментів великої катедри Ярослава 
Осмомисла.

Перед нами видніє рівно поскладане на купи червоне каміння, 
кругляки, що виглядають, якби були перепалені вогнем. Біля нього 
біле каміння, також видобуте з землі, вапняк. Підходимо до місця, 
[з]відки їх видобуто.

Перед нами рів на яких півтора метра глибокий1 2, свіжо викопа
ний, а в нім видно фундамент старої будівлі, очевидно церкви. Камін
ня фундаменту оброблене і рівно-рівно поукладане та одно до друго
го дуже старанно пристосоване. Та старанність немов говорить до 
нас, що люди, які при тім працювали, робили се з пієтизму.

Каміння велике. Земля була вже високо над ними. Вона походить, 
очевидно, з руїни валеної святині та з навіяного пороху. Зразу на той 
вид в душі немов ніщо не обзивається. Тихо і спокійно...

1 Нинішну церкву побудував на початку 16 сг. боярин Марко Шумлянський. Під час та
тарського нападу в 1676 р. її мури потріскали і в р. 1702 відреставрував її основно єпископ 
Йосиф Шумлянський (гл. працю Й. Пеленського: Halicz, ст. 114, 117).

2 Тільки фундаменти полудневої стіни відкопаної катедри (відки я їх вперве побачив) і 
фундаменти абсид є 170 цнтм. глибоко, а фундаменти фронтової (західної) та північної стіни 
лежать на глибині 300 до 320 цнтм.
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А потому немов з обрію підносяться в уяві картини-образки, рі- 
зні-прерізні, як тут на сій крилоській горі похожав наш князь Ярослав 
Осмомисл, син Володимирка, в товаристві єпископа і майстрів, що 
провадили сю будівлю. Як він особисто разом з ними доглядав робіт. 
Як інтересувався допасовуванням великого каміння. Як виросла вели- 
коліпна величава катедра і як у блиску відбувалися в ній різні торже
ства. Тут духовенство, бояри й нарід Галича в присутності Ярослава 
Осмомисла присягали на вірність синові його від Настасії...

Якось дивно стає на душі супроти того, що тепер бачимо тут і 
довкруги. Так дивно, що треба аж перервати оглядини.

Входимо до невеличкої каплиці, збудованої на румовищі, яке по
крило фундаменти величавої катедри Ярослава. З них ми оглянули 
поки що тільки невеличку частину.

У каплиці звертають увагу передовсім людські черепи, уставлені 
рядом. З них видніють мертві очодоли. Відразу можна відрізнити че
репи наших предків від татарських. Останні мають дуже вистаючі ко
сті під очима й низькі чола, а черепи наших предків рівні, чола їх ви
сокі. Поруч різні предмети. Видно різьблені капітелі з катедри Яро
слава. Видно малу мосяжну ложечку до св. Причастя, з хрестом на 
кінці. Видно скло легко зеленаве, мабуть, вушко від якогось збанка. 
Видно шматок грубої олив’яної бляхи, що вгинається в руках. Видно 
кусні стопленого бронзу, мабуть, [і]з дзвонів, що падали з горіючої 
катедри або з дзвіниці її. Коло черепів стоять великі людські кості, 
голені. Видно, що один мав зломану і зле зложену ногу: вона замітно 
згрубла в тім місці, де була зломана, і він так з нею жив і ходив.

А той шматок грубої олов’яної бляхи -  се, мабуть, з даху велича
вої катедри Ярослава. Недавно в Венеції, в такім культурнім місті, за 
одну ніч вкрали 40 цетнерів ваги такого олив’яного даху над славним 
Мостом Зітхань.

-  “Коли таке діється тепер, в такім місті, як Венеція, то нема що 
дивуватися, коли в такій пустці, як тут і по такім знищенні, по близь
ко 800 літах, лишився тільки сей шматок олив’яної бляхи з даху кате
дри Ярослава”, -  сказав о. Ректор. Слушно.

Беру в руки ту грубу олив’яну бляху. Тяжка. Відки її могли при
возити?

Беру в руку стоплений бронз, мабуть, [і]з дзвонів катедри. І по
жар її стає мені перед очима в уяві моїй. Виринають картини грабежів 
наших святинь татарами, тай не тільки татарами...1

1 Вп. п. дир. Пастернак інформує нас ласкаво, що шматків бляхи знайшлося богато, але 
все те вже поховане. Все, що є в каплиці, се лиш забуті при хованні дрібніші з великої маси 
[з]нахідок.
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Manu facta manu diruuntur.
“Що людська рука зробила, те людська рука й руйнує”.
Неможливість руїни залежить від моральної сили й запопадливо

сті тих, що обороняють.
Над черепами наших прадідів стоїть свіжозроблений хрест з білої 

берези. Ще раз кинувши оком на ті такі близькі нам черепи, виходимо 
з каплиці -  і далі оглядаємо фундаменти великої катедри Ярослава.

Як же виразно видно три півокруглі абсиди її та місце, де було 
Горне Сідалище. Біліє гарно оброблений камінь-вапняк, а старанно 
уложені форми його виглядають мов великі кості нашої старої дер
жавносте. І се лежало в землі всього півтора метра під нею. І близько 
вісімсот літ ніхто не знав, де була катедра Ярослава Осмомисла...

Ба ні! Дивлюся я на теперішню церковцю, збудовану, очевидно, з 
білого тесаного каменя старої катедри, і бачу, що коли стати облич
чям до трьох абсид старої катедри Ярослава та подивитися на ліву 
стіну нової церковці, збудованої ще на початку 16 століття, -  то ви
дно зовсім виразно, що ліву стіну тієї нової церкви уставляли на сан
тиметр рівно зі стіною старої катедри. Очевидно, що се не припадок. 
Розуміється, нова церква далеко менша.

Майстри, що будували нову церкву з каміння старої, просто вимі
ряли, щоб вона одною стіною була немов продовженням катедри 
Ярослава. А щоб се так докладно виміряти, вони мусили мати перед 
собою розкопані фундаменти старої катедри. Зрештою, річ зовсім 
ясна, що вони з мурів старої катедри брали каміння на будову нової 
церковці. Отже, ясно, як сонце, що тому поверх чотириста літ числен
ні люди, від наших владик, духовенства і майстрів почавши, на зви
чайнім народі скінчивши, мусили бачити не лише фундаменти вели
чавої катедри Ярослава на Крилосі, але навіть її мури.

А що ніде досі не знаходимо в книжках і документах слідів того, 
що вони се бачили, то причина сього в тім, що в тих часах ще ніде в 
Европі не прив’язували ваги і значіння до старих руїн.

Правда, перші пошукування в землі розпочалися вже в часах Ре
несансу, коли в Европі пробудилася любов до всього, що старинне, 
античне, -  але се не було шукання за скарбами давніх часів в цілі їх 
збереження, тільки в цілі їх зужиття. Планове перешукування землі за 
старинними річами зачалося щойно у 18 столітті, коли відкрито заси
пані вулканом Везувієм італійські міста Помпеї і Геркулянум. Ново- 
часна археологія, яка дорожить кождою пам’яткою з давніх часів, за
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чинається на Заході щойно від Вінкельмана1.1 то щойно зачинає тоді 
розвиватися. Епоха великих археологічних відкрить в землі припадає 
щойно на другу половину 19-ого століття: розкопи в Олімпії, Мике
нах, Тиренсі, Орхоменосі, на Дельосі, в Дельфах, в Атенах, в Тебах, 
в Арґосі, в Коринті і на місцях давніх міст в Азії, а саме в Трої, Мілє- 
ті, Магнезії, Ефезі, Вавилоні, Ниниві, в Палестині і т. д. -  в Африці 
головно в Єгипті, а за океаном головно в середній Америці.

Можна дивуватися, що навіть найкультурніші народи так пізно 
зрозуміли значення систематичних розкопок в пошукуванні старих 
пам’яток, -  але не вільно кидати каменем на наших предків за те, що 
вони не зрозуміли ваги і значення своїх старих пам’яток скорше, ніж 
зрозуміли се греки, італійці, німці, французи, англійці, американці...

Отже, се правда, що наші предки, тому поверх чотириста літ, не 
тільки знали, де стояла величава катедра Ярослава Осмомисла і не пе
реказали нам сього, але ще забрали з неї каміння для будови иншої 
церкви і мешкального дому та засипали навіть сліди катедри, а на мі
сці, де вона стояла, засадили дерева і поставили капличку...1 2

Не робили вони сього зі злоби, тільки поступали як люди з инших 
народів. Отже, не маємо підстави нарікати на них за се, а тішмося, що 
не знищено й того, що збереглося. Воно для нас дуже цінне.

З відкопаної катедри Ярослава Осмомисла найбільше вражіння 
роблять білі величаві абсиди й алябастрова долівка в церкві. Навіть 
по фундаментах видно, яка прекрасна і пишна мусила бути катедра 
Осмомисла. Найбільше дивує, що все те лежало на яких півтора ме
тра під землею, лежало століттями і наша нація не знала про те.

А найбільш таємничу річ, відкопану в катедрі Осмомисла, опишу 
потому, все по черзі, як я оглядав.

Катедральна церква князя Осмомисла мусила бути біла, ж  сніг, тіль
ки золотий хрест блистів над нею високо-високо на тлі синього неба.

І пригадалася церква другого, далеко пізнішого, велетня нашої ці
кавої історії.

1 Йоган Йоахім Вінкельман, уроджений 9 грудня 1717 у Штендалі, помер 8 червня 1768 р. 
У Трієсті, убитий грабіжником, що хотів на нім вимусити гроші. Вінкельман був бібліотекарем 
графа Бінава в Саксонії, в 1754 перейшов на католицизм, від 1755 працював в Римі як впоряд
ник збірок кардинала Альбаві. Найславніший твір Вінкельмана “Історія мистецтва старини”, 
виданий у 1764 р.

2 Як інформує мене п. дир. Пастернак, мурована капличка, мабуть, старша від церкви 
боярина Марка, а поставлено її, щоби Владика мав де відправляти. Щойно потому ставили 
помалу теперішню церкву.
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Стоїть в селі Суботові 
На горі високій 

Домовина України 
Широка, глибока.

Ото церква Богданова...

Підношу очі від округлих і білих абсид Осмомисла і таки зараз бі
ля них бачу бідні селянські хати на розпарцельованих вже по війні 
шматках найдорожчого ґрунту на нашій землі, найдорожчого споми
нами нашої історичної величі.

Все перетривали ті бідні селянські дімки: і білу алябастрову цер
кву Осмомисла, і золотий престол його, що ось тут стояв недалеко на 
місці, яке ще й досі народ називає Золотий Тік, і війська його, і великі 
скарби, і флот на Дністрі та Дунаю, і дипломатів його, і роз’ємні суди 
Осмомисла, яким добровільно піддавалися чужі володарі, і походи 
його, і сильний рід його, -  все перетривала наша селянська спільнота, 
обнявши маму-землю.

Найбільший поет нашого лицарства, автор “Слова о полку Ігоре
вім”, характеризує могутність Ярослава ось як:

Осмомисле Ярославе,
Княже в галицькім околі!
Ти високо сів на троні -  
Злотокованім престолі.
Ти підпер угорські гори 

Скрізь залізними полками,
Королеві путь заставив,
Дунаєві замкнув брами.

Мечеш бремена над хмари,
До Дунаю судиш суди.

Твої грози йдуть світами,
По землям текуть усюди.

Ти і Києву ворота 
Відчиняєш в кождій хвилі 
І з вітцівського престола 
У султанів мечеш стріли.
Стріляй Кончака поганця 

За наругу Половчина 
І за рани Ігореві -  

Святославового сина!1

1 Подаю за найлучшим українським переспівом Василя Щурата, дозволивши собі зміни
ти одну стрічку.
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Ще раз кидаю оком на нову церкву, збудовану в 16 ст. і відновле
ну в 1702 р., та порівнюю розміри її з великою катедрою Осмомисла. 
Нова майже [в] три рази менша, ніж була стара.

Навіть ще в 1702 р. не вродився був той, що навчив культурне 
людство розуміти й шанувати пам’ятки минувшини. Він щойно п’я
тнадцять літ опісля прийшов на світ. Отже, не дивуймося, що в 16 ст. 
з білого каменя катедри Осмомисла поставили наші предки меншу 
церкву, а решту засипали.

Яке ж дивне те людство! Буквально всього треба його вчити, на
віть найбільш очевидної річі, навіть пошанівку свого власного націо
нального скарбу. О, які ж неслушні нарікання на все, що діється у 
нас! Бо хто ж нас учив, що, коли й як робити в публічних справах. І 
пригадався великий свояк Осмомисла, Володимир Мономах, з його 
“Поученієм дітям”. Говорив про досвід свого життя і Ярослав Осмо- 
мисл перед смертю: “В болезни тяжце созва мужи своя и всю Га- 
личскую землю и сборы вся и монастыри и нищая и сильныя и ху- 
дыя”... Та що він говорив до них, не знаємо, можемо тільки додуму
ватися на підставі його характеристики в літописі:

“Був се князь мудрий, добрий бесідник, богобойний, поважаний 
по чужих землях і славний своїми полками, ласкавий для бездомних, 
годував бідних, богато давав милостині, в усім сповняв закон Божий, 
сам пильнував церковних справ і в порядку держав Крилос...”

Отже, про ті річі, що становили характер його, мусив він і поуча
ти перед смертю представників всеї Галицької Землі. Значить, мусив 
говорити про розум, такт і розвагу, про потребу добрих промов у пу- 
бличнім житті, про богобойність як підставу всього, що добре, про 
потребу оборони рідної землі (очевидно, мусив поучувати наших лю
дей, що нема “нейтралітету”, коли йде бій за батьківщину), мусив 
поучувати про потребу милосердя й допомоги вбогим, а передовсім 
про виконування заповідей Божих і пильнування церковних справ, бо 
в тім велич всякої держави, від єгипетської почавши, а на державах 
наших часів скінчивши.

Для кождого провідника, а для монарха особливо, такт -  се найва- 
жніша прикмета у проводі людьми. Та чи можна його виробити без 
релігійності з роду в рід? Адже тільки вона в’яже внутрішні пристра
сті, темперує нехіть і ненависть до людей, зменшує злобу, вводить у 
душу систематичні, правильні обрахунки совісті. А де її не стане, там 
зачинаються вибухи, які стають щораз більше напрасні, аж поки не 
доведуть до систематичних убийств. Головна засада такту: поводити
ся навіть з ворогом так, щоб він міг стати колись вашим приятелем.
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Говоріть [і]з собою в публічних справах навіть тоді, коли ви так роз
сварилися, що особисто між собою вже не говорите. І чим більша гро
за йде на вас, тим більше наближайтеся до себе.

Як же вчас[но] відкрилася перед нами величава катедра наймудрі- 
шого з князів роду Ростислава!

Тепер немов віє та наука з білих, як сніг, абсид й алябастрів вели
кої катедри Осмомисла. З них говорить розум віків до нашого поко
ління, яке в молодости своїй з глумом і реготом говорило про церков
ні справи і -  докотилося до тої нищети та упокорення, в яких мучить
ся тепер. О, як же на часі відкрито величаву церкву Осмомисла!..

-  О, алябастрова долівка була в церкві нашого князя... -  сказав 
хтось [і]з захопленням біля мене. Так, справді, виразно видно великі 
плити її.

А під нею відкрито найбільш таємничу зі всіх викопалин катедри: 
кам’яний саркофаг, трунву (домовину) з каменя. Се великий просто- 
кутник, трунва як на дорослого чоловіка, камінь сірий, звичайний, 
згрубша тесаний, без ніяких прикрас. Кам’яне віко тієї домовини роз
бите на кілька куснів і поскладане так, що держиться, але видно діру. 
Очевидно, саркофаг був ограблений, та хто його ограбив, мабуть, 
остане тайною назавжди: може, татари, може, инші чужинці-наїздни- 
ки, а може, й свої люди. Такі грабежі саркофагів не новина. їх практи
ковано навіть в часах найстарших династій фараонів. Цей саркофаг 
відкрито під алябастровою долівкою катедральної церкви Ярослава 
Осмомисла майже на самій середині притвору катедри.

Чия се домовина? Нема ніякого надпису, ніякого знаку. Та вже са
мо місце схоронення свідчить, що се домовина якогось дуже визнач
ного чоловіка, бо прецінь в катедральній церкві не хоронили кого- 
будь тай домовини з каменя для кого-будь не робили. Правда, сей ка
м’яний саркофаг скромний, не може рівнатися з саркофагом Ярослава 
Мудрого. Сей не полірований, нема на нім ніяких різьб! Та це не ви
ключає, що може се бути саркофаг князя Ярослава Осмомисла. Може, 
він зі скромності казав себе похоронити в такім саркофазі з простого 
каменя. А може, се була тільки тимчасова домовина, і потому мали 
зробити кращу, мармурову, та незабаром по смерті того князя почала
ся затяжна боротьба за владу в його роді і в тій суматосі нікому було 
подумати за величаву домовину для найбільшого з князів Галицької 
Землі з роду Ростислава.

Так, знаємо напевно, що тут похоронено його, Ярослава Осмоми
сла, сина Володимирка, внука Володаря, князя Звенигородського, 
правнука Ростислава, а похоронено дня 2 жовтня 1187 р. Знаємо та-
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кож, що тут у сій церкві похоронено князя Романа Великого, батька 
короля Данила, а похоронено його в році 1205-ім. Отже, коли взяти 
під увагу положення саркофагу, то логіка каже принята, що в нім спо
чивають кості одного або другого князя. Скромність саркофагу зовсім 
добре може відноситися і до Романа Великого, а то з тієї причини, що 
і його ненавиділи бояри, отже, напевно не квапилися прилагодити для 
нього саркофаг з мармуру. А молода жінка Романа Великого по його 
несподіваній смерті під Завихостом не могла рішати про відповідний 
саркофаг для мужа, бо задля ненависті бояр вона скоро по смерті му
жа втекла з Галицького замку, ведучи за руку малого Данила і несучи 
на руці ще меншого тоді Василька. Значить, який саркофаг визначили 
бояри, такий мусив бути. Дальші розкопки може видобудуть на верх 
ще один саркофаг, і тоді можна було б зробити деякі висновки на під
ставі їх порівняння. Та коли не буде знайдений другий саркофаг, то 
скор[і]ше можна припустити, що в сім спочивають тлінні останки 
Ярослава Осмомисла, ніж Романа Великого, а се з тієї причини, що 
бутне галицьке боярство більше ненавиділо Романа Великого, ніж 
Ярослава Осмомисла. І тому скор[і]ше можна принята, що при смерті 
першого урядило для Ярослава Осмомисла хоч скромний, а все-таки 
кам’яний саркофаг, а тлінні останки Романа Великого вправді про 
людське око допустило до похоронення в катедрі, та не дало йому 
саркофагу з каменя.

На думку так і тиснеться запит до костей, розкинених в сім кам’я
нім саркофагу:

-  “Хто Ти? Хто Ти? Хто Ти?”
Якесь напружене прочуття каже, що се княжий саркофаг і княжі 

кості в нім, розкинені в поспіху грабіжниками-злочинцями. Що вони 
дійсно в поспіху грабили сей саркофаг і не перешукали всього докла
дно, на те вказує факт, що зараз біля нього знайдено золоте чільце 
(діадем) на чолі жінки, похороненої в дерев’яній домовині. Жінка чи 
дочка? Внучка чи своячка? А може, се Настася з Чагрових? В кождо- 
му разі золотого діадему, напевно, ніде ніколи не давали до гробу ко- 
му-будь. І в усякому разі грабіжники були б знайшли ту золотисту 
прикрасу, якби докладніше були перешукали. Та вони, очевидно, спі
шилися, коли не знайшли й не забрали золотого діадему.

Щодо сього є дві можливості. Саркофаг могли ограбити свої ще 
за існування нашої княжої держави, очевидно, такі, які знали, де по
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хоронено того визначного чоловіка. І зі страху перед відкриттям та 
карою так дуже спішилися, що не забрали навіть золотого діадему, а 
взяли, розуміється, тільки більше впадаючі в очі дорогоцінності. Сар
кофаг могли ограбите чужі наїздники, здобувши укріплену княжу до
мівку разом з церквою, яка також була твердинею. А чого ж вони ма
ли б аж так спішитися, коли вже здобули столицю і Крилос, і кате- 
дру? Може, тому, що все те вже було в огні і грабіжникам вже дошку
лювала пожежа катедри і всіх будинків довкруги неї.

Я не мав змоги докладно придивитися розбитому вікові кам’яно
го саркофагу, тому не можу сказати, чому те віко в такім стані: чи йо
го розбивано молотами, чи камінь потріскав під впливом великої по
жежі, чи, може, просто з упливу часу або під впливом атмосферних 
причин. Коли те віко нарочно розбите, тоді відпадає перша гіпотеза, 
що грабежи доконали наші люди в часі, коли ще там була наша княжа 
влада. Бо річ ясна, що тоді мусив хтось пильнувати такої монумен
тальної будівлі, як отся катедра. Зрештою, недалеко була палата вла
дики. Отже, бити молотами в кам’яне віко саркофагу в церкві так, 
щоб ніхто не почув, очевидно, неможливо.

Та можливе те, що злочинці, які докладно знали ситуацію, закра
лися до катедри, нпр. серед темної ночі й великої бурі, добули, сарко
фаг з-під алябастрової долівки, винесли його з церкви і в поспіху роз
били десь у лісі, а потому княжі люди віднайшли його вже ограбле
ний і назад принесли до церкви та поставили на своє місце. На те мо
жна замітити, що в такім випадку кості покійного були б якось упо
рядковані, а не так помішані, як їх знайдено. Та, з другої знов сторо
ни, не виключена можливість, що саркофаг ограблено пару разів, бо 
Ярослав Осмомисл належав до наших не тільки найрозумніших, але й 
найбагатших князів. Він “затворив устя Дунаю”, розуміється, побира- 
ючи дань від кораблів всіх держав і народів, що плили тією великою 
торгівельною артерією середньовіччя, не кажучи вже про його дохо
ди з інших [д]жерел, з Галицької Землі та з самого Галича, який нале
жав до найбільших міст світа й сягав аж по Сокіл і Крилос, по Бринь і 
Вікторів, по Косину і Питрин, по Тяжів і Селець, по Чешибіси (Єзу- 
піль) і багна Бистриці. Ярослав Осмомисл, син Володимирка, внук 
Володаря, правнук Ростислава, князь на Галичі, Перемишлі, Звениго- 
роді й Теребовлі, власник Ряшева, Сянока, Ушиці й Бакоти та прекра
сних городів Погорини, мав величезні багатства: отже, по ограблен-
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ню його саркофагу можна було сподіватися надзвичайної добичі. Яка 
ж це тема для історичної повісті! А вся та велич й упадок її, яка ж 
прекрасна тема для поезії!1

Членові недержавної нації робиться часом ніяково на серці, коли 
оглядає сліди величі своєї давної державності: бо мимохіть прихо
дить на думку питання, чому ми стратили ту свою державність? В на
ших історіях звичайно пишеться, що ми втратили свою стару держа
ву головно через страшні напади татар. Та се, очевидно, неправда. Бо 
напад татар, нпр. на Персію, був далеко страшніший, ніж на нас, і ко
мандував тим нападом сам Джінґіс-Хан, а Персія таки встоялася, хоч 
кров’ю сплила ціла. Отже, не головно напад татар повалив нашу кня
жу державу, а щось інше. А що таке?

Коли головно не зовнішній удар був причиною упадку нашої дер
жавності, то річ ясна, що тієї головної причини упадку треба шукати 
внутрі, в нас самих. А в кім саме? Простий народ, очевидно, не вхо
див тоді в рахубу. Він робив те, що йому робити казали. Значить, при
чин упадку нашої держави треба шукати в нашій провідній верстві. 
Головно розвалювала нашу державну силу анархія бояр і брак ідеоло
гічного уосновання центральної влади нашого монархізму. Се остан
нє, мабуть, іще більше, ніж анархія, бо якби не бракувало того уосно
вання, то влада наших монархів була б сильна і була б задушила анар
хію. Вправді, зустрічаємо в літописах заклики до згоди, одначе все те, 
хоч і щирі, та надто загальні прояви проповідництва, щоб вони могли 
мати поважний і тривалий вплив. За ввесь час нашої історії не 
остав[ся] навіть найменший слід бодай одної спроби ідеологічного 
уґрунтування нашої монархії з сильним центральним правлінням, яка 
одиноко могла б та й ще тепер може завести людське життя на вели- 
канських українських просторах.

Нема ніякого сумніву, що в народі є навіть глибоке відчуття, ба й 
розуміння того, яке значіння має господар в господарстві, все одно чи

1 Пан дир. Пастернак інформує мене, що саркофаг не був під алябастровою долівкою, 
але під дерев’яною, яка відтак згоріла. Одначе, не виключено, що перед дерев’яною, себто 
ще перед ограблениям саркофагу, була й там алябастрова долівка. Далі підчеркує дир. Па
стернак, що жінка з діадемом могла бути похоронена вже по ограблению саркофагу. Фактом 
є, що насамперед був похоронений князь у саркофагу, а потім біля саркофагу в дерев’яній до
мовині женщина в діадемі. Щодо віка, то нема ніяких слідів розбивання його молотами: воно 
потріскало при безцеремоннім поведению з ним грабіжниками та при поновнім накладанню 
його після грабежей своїми людьми на саркофаг, а може, й під тягарем землі й долівки над 
ним. Саркофагу, на його думку, не виносили з церкви в ліс, бо він важить добрих 400-500 кґ. 
Та й не грабили його кілька разів, тільки могли кілька разів заглядати до нього, чи нема там 
ще чим поживитися.
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те господарство мале, чи велике. Се видно на кождім кроці. Відчуває 
се навіть дитина з народа. От стоїмо над фундаментами святині Яро
слава Осмомисла, а від Золотого Току надбігає малий хлопчина, літ 
коло 9, з двома яблуками, одно вже надкусив і їсть. О. Ректор Бойчук 
питає його, як називається? Той каже.

-  Ну а що тут відкопали? -  питає його далі.
Дитина хвилину надумується, а потому каже: “Голову відкопали”...
“Інстинктовна”, але глибока думка. Дійсно, голову відкопали, го

лову Держави, її сили, значення і блиску. Та як же далеко також суча
сній українській провідній верстві до зрозуміння в політичній практи
ці, що значить монархія на таких просторах і в таких обставинах.

Тай чи тільки українській провідній верстві далеко до того? Інте
лігенція майже цілого континенту Европи, вихована на кепсько пере
травлених охлапах класичних письменників, що походять головно з 
часів розкладу античного світу, думає, що брак монарха рівнозначний 
зі свободою. Се одна з головних причин жахливої пропасті, в яку ко
титься Европа і з нею вся людська цивілізація.

Очі мимохіть підносяться на дерева, що виросли над фундамента
ми церкви Осмомисла: явір, липа.

Шіс[т]на[д]цять перехресть було в сій катедрі Ярослава. На 
кождім з них стояла, правдоподібно, колюмна, що підпирала повалу.

Величава се мусіла бути святиня.
Цікаво, чи багато з наших інтелігентів або з людей нашої провід

ної верстви взагалі відмовило тут молитву за душу Осмомисла. А без 
такого наставления не скріплять нас ніякі вихвалювання давньої мо
гутносте нашого Княжого Роду на сій землі. Традиція не нав’язується 
словами, ні самим знанням її, але тим, що становило хребетний стовп 
її та її творців: тією самою вірою, що мали вони.

Відвідини інтелігентів, які мають на цілі виключно заспокоєння 
своєї національної гордості, буквально нічим не заважать на поліп
шенні нашої долі. Вони не спинять навіть тієї соромної утечі з наших 
національних і церковних рядів, яку можемо обсервувати в деяких 
кругах нашої суспільності, втечі, яка втікачам не приносить ні честі, 
ні навіть матеріального забезпечення, тільки погорду...

У новій церковці замітна велика чистота. Се вже заслуга сс. Слу- 
жебниць, що працюють при ній. Вишивки, квіти. Царські врата оригі
нальні, з нерізьбленого дерева, але по-своєму гарні. Церква без ма- 
льовил, долівка дерев’яна, з простих дощок.
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Сиджу я в ній і на думку тиснуться слова, які хтось мені сказав в 
Станиславові: “Польський катол. орган “Мали Дзєннік” написав, що в 
Крилосі відкрили “православну катедру”.

Нема сумніву, що наші князі і наш нарід при[й]няли християн
ство зі Сходу, з земель Візантії, що [з]відти прийшли перші наші ми
трополити, єпископи і священики, всі наші церковні урядження та 
взагалі все наше духовне і релігійне життя. Та тоді між Царгородом і 
Римом в догматичнім відношенні панувала цілковита єдність, отже, й 
віра наших предків, хоч принесена зі Сходу, була католицька, тай тим 
самим Церква наша була з’єдинена з Апост. Столицею в Римі. Знаємо 
зовсім певно, що католиками були ті царгородські патріархи, що при
слали на Русь перших чотирьох митрополитів греків. Отже, католи
ком був перший наш митрополит Михаїл І (988-992), той самий, що 
охрестив Володимира Великого і що похоронений в Києві. Католи
ком був і другий наш митрополит Леонтій (992-1008). Католиком був 
і третій наш митрополит Йоан І (1008-1033), що похоронив Володи
мира Великого. Католиком був і четвертий наш митрополит Теотемпт 
(1033-1050), той самий, що за нього збудовано в Києві велику Со
фійську катедру і що в ревності своїй охрестив кості наших великих 
князів Олега і Ярополка, які не були християнами. Всі ті чотири ми
трополити були греки. П’ятим нашим митрополитом був уже наш чо
ловік, Іларіон (1051-1068). Його вибір і консекрація відбулися вже 
без участі царгородського патріарха, як він сам пише про се:

“Хвала будь Господу за все, що постановив наді мною а що пере- 
висшає сили мої. Мене, з Божої ласки монаха і священика Іларіона, 
по вподобі Його освятили й ординували побожні єпископи у великім 
місті Києві, яке нехай Господь охороняє, щоб я був в тім місті Митро
политом, пастирем і учителем. Сталося се в році 6559 (1051) за прав
ління правовірного князя Ярослава, сина Володимира. Амінь”.1

Чому се сталося таким надзвичайним способом, без згоди царго
родського патріарха, і навіть без згадування його?

А сталося це головно тому, бо в тім часі в Царгороді Михайло Ке- 
рулярій відновив схизму Фотія. Отже, се, що сталося в Києві, було 
протестом проти того, -  протестом понад усякий сумнів розумним і 
благородним. Тоді наші єпископи в порозумінні з великим князем 
Ярославом Мудрим, не звертаючись до Царгороду, що попав в схи
зму, самі вибрали й посвятили нашого митрополита.

1 Гл. “Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom von den altesten Zeiten bis auf 
die Gegenwaif ’ Б іта  Пелеша, том І, ст. 169 і далі.
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Чи треба виразнішого доказу, що наші князі й наша провідна вер
ства взагалі мали доволі розуму, щоб не датися ужити візантійцям до 
їх політичних цілей і не дати надужити до того нашої віри та церкви...

Хоч потому царгородські патріархи знов іменували наших митро
политів, то наші митрополити за нашої держави правили самостійно. 
Видно се також з форм відношення царгородських патріархів і до на
ших митрополитів, і до інших владик. Коли до инших писали вони 
листи з восковими печатками, то листи до наших митрополитів поси
лали з печатками металевими.

За ввесь час нашої державності нема ніякої ухвали ні нашої цер
ковної, ні нашої світської влади про розрив з Апостольською Столи
цею в Римі. Отже, формально за нашої старої держави такий розрив 
ніколи не наступив. Зате знаємо про змагання до Унії з Римом різних 
наших князів. Між ними Романа Великого й короля Данила. За остан
нього навіть успішно переведено Унію й він одержав королівську ко
рону з Риму тай коронувався нею в 1253 р. в Дорогичині (Дрогичин 
над Бугом на Підляшші, в північній частині Берестейщини).

Отже, нащо були потрібні змагання до Унії, коли не було фор
мального роздору, міг би хтось запитати.

Рішав про ті справи фактичний вплив греків -  візантійців, які 
приходили на Русь в характері владик і священиків. На наших землях 
роздором між Візантією й Римом народ не інтересувався, отже, він 
фактично був у тій вірі, яку прийняв на початку і яку, напевно, визна
вало перших п’ять його митрополитів, себто в вірі католицькій. І коли 
як коли, а за Ярослава Осмомисла не було потреби говорити про 
Унію, бо се був католицький монарх. Знаємо се [з]відти, що дві його 
дочки віддані були заміж за польських князів, а Рим у тих часах не 
давав диспензи на подружжя католиків з некатоличками. Підкріпляє 
се також факт, що Ярослав Осмомисл був заприязнений з візантійсь
кою династією Комненів, а про цісаря Олексія Комнена (1088-1118) 
знаємо, що він дуже рішучо виступав проти схизми та що разом з ним 
поступав так само тодішній царгородський патріарх і два митрополи
ти, Йоан III і Єфрем II. За останнього заведено на Русі в 1090-их рр. 
свято перенесення мощів св. Николая, яке постановив завести Папа 
Римський Урбан II (того свята нез’єдинена грецька Церква ніколи не 
прийняла). Це найбільший доказ, що Русь-Україна признавала тоді 
Апостольський Престол і була католицька. Крім цього живі зв’язки 
київського князя Ізяслава І Ярославича (1054-1078) з Апостольським 
Престолом, далі сина його Ярополка-Петра, якого Папа Григорій VII 
вінчав на володаря Галичини й Волині в 1070-их рр., і київського кня-
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зя Всеволода I (1078-1093) свідчать про злуку нашого народу з Ри
мом. У 12-13 ст. про католицизм на наших землях свідчить католиць
кий опис подорожі до Єрусалиму полоцької ігумені св. Євфросини 
ЧСВВ, написаний у 1173-1175 рр., і католицька діяльність наступни
ці її, ігумені в полоцькому монастирі св. Парасидиї (1239 в Римі), що 
її Папа Римський Григорій проголосив святою 1273 р.

Аж до самої смерті Ярослава Осмомисла нема ніякого сліду, щоб 
наша церква в Галичині й на Волині зірвала з Апост. Столицею. Тим 
самим не може бути мови про те, щоб нововідкрита катедра Ярослава 
Осмомисла в Галичині була православна, хоч деякі наші приятелі, 
очевидно, воліли б, що б вона була навіть магометанською мечет[т]ю, 
аби тільки не католицькою церквою.

В столиці жовтого диявола.
З моїх подорожних записок

Nomum premature in annum

Як же скоро йде час! Сього року вже 10 літ минає від часу, коли я 
вперве побачив “столицю жовтого диявола”. А коли перечитую отсі 
мої записки, зроблені там, на місці, то здається, якби се було вчора... 
Ось ті записки:

Перейшовши пішки великий, залізний міст на ріці Ніяґарі, знай
шовся я в американській граничній митниці і в містечку Н[і]яґара- 
Фолс. На небі було темно, на землі холодно, бо був вечір і пізня осінь 
була. Мимо того моє перше вражіння на американській землі було 
приємне, бо в ясно освітленій митниці зустрів я чемного й веселого 
урядника. Був се грек, який, одначе, не мав нічого “грецького” у своїм 
вигляді: грубий, товстий, широко усміхнений. Почувши, що я з Евро- 
пи, запитав, чи не зустрічав я греків. -  “Так, кажу, на Великій Україні, 
над Чорним Морем, в Одесі говорив я з греками”. Зацікавився. Бесіда 
зійшла й на Гомера, старогрецького поета, якого він, одначе, не розу
мів уже, хоч я декламував йому як міг найвиразніше, бо мої папери не 
зовсім були в порядку... На щастя пригадав я собі з Кримського й ури
вок з якоїсь новогрецької пісеньки, що зачинається словами:

Харо то кейна стома су 
То мосхомиродато!..
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Се зрозумів відразу. Усміхнувся. Папери полагоджені. Я вийшов 
з митниці й пішов на залізничний двірець з одним зі своїх старих зна- 
комих, котрих доволі часто зустрічаю на широкому світі.

Точно о год. 8.5 вечером поїзд рушив з-над берегів Ніагари й 
о год. 8 рано опинився я на головнім двірці в Н[ь]ю-Йорку. За ніч -  
майже 400 англійських миль.

Поїзд переїхав якусь довгу греблю і став. Двірець -  імпонує ру
хом і величиною. Я вийшов на світ і -  розчарувався: ні кам’яниці не 
були такі високі, ні місто таке чорне від диму, як я уявляв собі. Сто
ять собі великі скриньки, звані кам’яницями, без стилю, без смаку, а 
поміж ними снуються трамваї та люди й бігають авта. Тай тільки. 
Прямо треба собі прикликати до пам’яти, що ти в місті, де найбільше 
золота, в “столиці жовтого диявола”, в новочаснім Вавилоні, на го
ловнім ринку гроша.

Мій товариш, що всадив мене до поїзду біля Н[і]яґари, помилився 
й задепешував до знакомих у Н[ь]ю-Йорку, що я приїду о год. 9. 
Отож на двірець ніхто по мене не вийшов. Я мав при собі одно число 
американської “Свободи” і міг зараз зателефонувати до редакції, що
би прийшли “визволяти з біди”. За півгодини мій старий товариш, 
Омелян Рев’юк, котрий все ще добре держиться, бо рано встає, -  був 
уже коло мене. І ми поїхали до Джерзи Ситі, до редакції “Свободи”.

Вже по дорозі (верхом і під землею) міг я ствердили стару прав
ду, що ніколи не треба судити нічого після першого погляду. Мене 
обняв рух просто шалений, як і повинно бути в “столиці жовтого 
диявола”. Аж дух запирає. Навіть Берлін -  се передмістя в порів
нянню з Н[ь]ю-Йорком. Рух дійсно -  пекольний!

Трохи легше відітхнув я, коли ми доїхали до спокійної вулиці су
сіднього міста, при якій стоїть невеличкий дім “Укр. Нар. Союза”, де 
видається й наш одинокий в Америці щоденник “Свобода”. Входжу, 
як входив колись у Львові до “Діла”. Тим більше, що в тім самім домі 
є й наша друкарня -  зовсім, як у Львові, [вулиця] Ринок, 10. Повіяло 
чимсь рідним. Подібне вражіння мусіли мати ті наші люди з княжих 
часів, що вперве приїхали до Царгорода й заходили до нашої купець
кої факторії, яка там постійно існувала1.

Познакомився я передовсім з урядниками “Союза” і з його голо
вою п. С. Ядловським (вже покійний).

1 Коли я писав сей опис, не сподівався я, що мені по кількох літах побуту за морем 
прийдеться розійтися і зі “Свободою”, і з її редакторами -  на тлі завзятої релігійної й полі
тичної боротьби.
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Незабаром поїхав я до Філадельфії на конгрес представників 
українських організацій і щойно з поворотом оглянув докладніше 
Н[ь]ю-Йорк. Але щоб не переривати опису Н[ь]ю-Йорку, опишу від
разу свої вражіння з сього міста, лишаючи Філадельфію на пізніше.

Як кожна грабіжна звірюка, так і Н[ь]ю-Йорк будитьсг: до власти
вого життя щойно вечером. А до грабіжних звірюк зачисляю його то
му, бо се місто найбагатшої “грошової аристократії*” світа Отож вий
шов я його оглядати вечером в товаристві своїх стари с знакомих 
Волод. Лотоцького й Омеляна Рев’юка, редакторів “Свободи”, та сві
жого знакомого п. Дембіцького.

Зачинаємо від “Вулворда” (ім’я власне), найвищої будівлі 
Н[ь]ю-Йорку -  56 поверхів! Треба повторити: п’ятдесят і шість по
верхів! І се приватна власність однієї людини, хоч мільі они не ма
ють де голови склонити! О, могутні царі Ассура й Вавилону! Чи ма
ли ви такий будинок?

Входимо до передсінка. Мармур і мозаїка, мосяж і зал ізо з гнути
ми прикрасами -  і ЗО вінд свистить... А одна стає вперве аж на 36 по
версі! Стою серед того казочного богатства -  зовсім як иужик з гір 
перед намісництвом у Львові. Правду вам пишу. Сором у нутрі бе
ре... В душі будиться щось дивне. Будинок збудувала людина, яка ко
лись продавала п’ятьцентові річи. Що се? Припадок? Устрій? Геній?

Оглядаюся на всі боки серед тих мозаїк і мармурів, ч іі не побачу 
чогось менше блискучого, а більше артистичного. Є обр;ізи. Великі, 
величезні. Що ж представляють? Працю і Торгівлю. Розуміється -  те, 
що приносить долари... Виходжу, бо на сам верх у сій порі вже не 
їдуть. Не знаю, чому сей золотом на крові збудований велетень імпо
нував мені, поки я був у середині. Знадвору ні. Може тоіу у, що зараз 
опинився я біля маленької, ще не збуреної церковці Того, котрий 
учив: “Роздай іменіє своє”... Тут останки початків старого Н[ь]ю-Йор- 
ку. Ось старий ратуш -  сильно подібний до бережанськогэ в Галичи
ні. Смішний він тепер між тими велетнями. А колись був високий...

Ідемо пішки далі.
Як міраж, як нічний привид, стоїть переді мною місто “жовтого 

диявола”. Стоїть і стогне. Ох, як тяжко стогне Н[ь]ю-Й< рк! І все в 
мряці, в брудній від диму мряці. Хоч Н[ь]ю-Йорк дуже д5ає про чи
стоту...

Дивлюся я на се місто й не знаю, як його схарактеризувати. Сто
гін, дим і метушня. Привид велетнів, які на мозок налягають. І маса 
світла -  в противенстві до морального бруду й удоскональ ного грабі
жництва, які розсілися в сій столиці світа.
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Каже т. В. Лотоцький, що варт піти до найбільшого кіна “Капі- 
толь”1. Ідемо. Там може зміститися 5.000 людей. На горі чудова галя 
до проходів -  поруччя мосяжне, сходи з білого мармуру. Сцена пре
красна. Завіса синя, як небо. Світла! Колюмни! Одяги! Канделябри! 
Музика! А представлення -  тяжко глупе: в одній і тій самій штуці се
редньовічні королі й замки зі зводженими мостами і -  поїзди першої 
кляси з модерними локомотивами їдуть, бо їдуть! Публика знаменито 
бавиться. Кіно заступає їй природу в сій кам’яній пустині, де душить
ся й тоне людство. Дійсно, тоне як “Титанік” -  серед звуків музики! 
Се ще момент, коли воно не здає собі справи з того, що тоне, хоч чути 
вже крики тих, що на долі. На ясно освітленій сцені танцює ще ро
сійський балет... Але, як відомо: “Штукою можна назвати далеко не 
все, що голе по сцені бігає”.

Уявляю собі, що я в однім з наших галицьких сіл, де дають пред
ставлення в стодолі. Більшого контрасту годі собі уявити.

Виходимо з “Капітолію” і йдемо на полуднє, в напрямі до височе
зного будинку щоденної газети “Тайме”. Дивлюся й очам своїм не вірю.

-  “Що се таке?” -  питаю.
-  “Вулиця Бродвей, довга на ЗО кілометрів”, -  відповідає Лотоцький.
Як ми заходили до кіна, то ся вулиця не виглядала не так, як тепер.
А тепер (була година 8. вечером) виглядала вона так, що я на прав

ду не знаю, від чого зачинати її опис, як не знав я там, на що наперед 
звернути увагу. І звернув я увагу на -  своє нутро, щоби знайти в нім 
щось, на чім міг би стати мій дух, як обсерватор. Бо інакше розсипався 
б, розгубився б. За пунктом опору шукав я живо, бо здавалося мені, що 
як не знайду його, буду подібний до пса, який загубився на великім 
ярмарку і бігає поміж вози, шукаючи свого воза, що від’їхав.

Знайшов.
В чарівнім блиску сходу стали переді мною всі казки з “Тисяч і 

одної ночі”, з палатами султанів, з їх прекрасними садами і жінками, з 
одягами, що блистять золотом і перлами, з чарівниками й чорними 
невольниками... Та ні! Того замало! замало! замало! Навіть у тих каз
ках, що виросли, як квіти, під гарячим сонцем, нема того, що тут! 
Думка знов поскакала -  аж до Самарканду. І до далекої Індії, до мар
мурових палат магараджів, різьблених, як коронка.

Не те, не те, не те!

1 В Новім Світі реклама не стає в назвах перед нічим. Такі імена приватних підприємств 
як “Королівська компанія (ім’ярек)” або “Ліцей (ім’ярек)” -  над звичайним кіном нікого не 
дивують. Все “ол райт” (все добре).
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Вертаю, знов блукаючи.
Вже маю! Вже знаю, що бачу: я бачу ніким не записану казку 

Шегерезади!1
Чи опишу я її своїм пером, пером галицького публіциста з убогої 

країни? Та спробую зробити се як умію, хоч би тому, що в нас ще ні
хто не пробував описати Н[ь]ю-Йорк, хоч уже тисячі наших інтеліген
тів оглядали се місто і його дивну вулицю Бродвей вечірною порою.

Уявіть собі довгий-довгий яр між двома рядами височезних “дра- 
пачів хмар”, залитий морем світла — так, що нічим найяркіше освітле
на церква на Великдень, на всеночнім. А долом у тім глибокім, як пе
рло яснім, ярі пливуть, -  зовсім як филі Н[і]яґари, — безконечні маси 
людей. У такій глоті й натовпі, як у нас при обносі плащенниці, коли 
виходять з церкви або входять до неї в часі обходу. А серединою су
нуть блискучі авта непереглядною юрбою...

Часом усе те стає.
То поліція сього Вавилона здержує сей дивовижний натовп-похід, 

щоб перепустити інших з боку.
Тоді я віддихав. Відітхніть і ви, пригадайте собі, що описано досі, 

бо інакше не матимете ніякого вражіння -  і дивіться зі мною дальше.
Наперед на світла.
Світла, світла, світла -  по обох стінах височезного яр> від самого 

долу і високо над ними, у хмарах, на тлі темного неба. Св тла, світла, 
світла!.. Вимовте собі це слово багато разів у своїй думці й уяві, так 
багато разів, аж зачадитеся ним, бо інакше не зможу вам г редставити 
вулиці Бродвей в Н[ь]ю-Йорку, новітнім Вавилоні світа.

Світла всіх красок дуги без ніякого виїмку і ще таких красок, 
яких нема в дузі. Ті світла найрізнішої величини, форми й укладу -  
стоять, дрімають, рухаються, пливуть, ідуть, скачуть, бігають, мига
ють, плигають, гуляють і танцюють. Може пригадуєте соб ще які діє
слова на означення руху? Допишіть їх -  всі вставки будуть добрі, які 
лише придумаєте.

1 Шегерезада -  розумна і дуже спритна жінка страшного царя Шегріяра, котра до світла 
оповідала йому цікаві казки, яким віддаляла від себе страчення, що зустріла ю кожду попе
редню жінку того царя. Так мали повстати славні на весь світ казки з “Тися і і одної ночі”. 
“Хезар-Ефсане” (Тисяча казок). Наука досі не дослідила певного походженн і тих казок. На 
основі замітки Массудія (+956) твердить учений Гаммер, що ті казки походжїння індійсько
го і перського, точніше: ахаменідського і сассавідського, преведені при Аббас ідах на арабсь
ку мову. А знов учений Лєн твердить, що стиль тих казок — се стиль єгиптян іна з часів Ма
мелюків (15-16 ст.) та що топографія міст, згадуваних у тих казках, се топоґра {)ія Каїра, отже 
се перерібка з давніших річей. Неустійнено також, чи автор був один, чи бул) їх більше і як 
довго тривало творення тих казок.
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А тепер дивіться на ті світла! Вони творять усякі геометричні фі
гури: чотирикутники, трикутники, ромби, ромбоїди, кола, еліпси, далі 
величезні, чудові пави з хвостами на цілий дах, що міняться краще, 
ніж природні; люди, водограї різних красок... Чого тут нема?!

Котрий султан -  від Гарун-аль-Рашіда почавши, міг собі позволи
ти на таке освітлення своєї столиці? Так може освітлювати тільки 
один, жовтий диявол. Бо все те -  реклама, що хоче золота.

Онде скачуть по “драпачах хмар” величезні анонси з надписами. 
Цілі речення блистять і зникають, блистять і зникають, блистять і зни
кають... То “жовтий диявол” хапає за очі безконечні маси людей рі
зних племен і народів, що пливуть, як повінь, найбільшою з [в]улиць 
новочасного Вавилона.

Придивімся їм! Тим людям.
Зачинаймо від жінок.
Так, жінки. В історії людства є тільки два народи, що зрозуміли й 

оцінили значіння жінки для сили племени: жиди1 й англосакси. Се одна 
з головних причин, чому перші перетривали всі народи, з якими вступа
ли на арену історії як ровесники і чому другі завоювали світ і правлять 
ним; вийшовши з малого острова і навіть того не посідаючи в цілості, 
заняли найбільші землі, цілі континенти! У відношенні до релігії і до 
жінки головні їх сили на сім континенті, -  поки жінка моральна.

Тут править жінка! Тут її право! Тут вона має рацію, чого б не за
хотіла. Вилайте тут жінку, а можете дістати навіть 3 і 4 роки криміна
лу, хоч би ви пальцем її не діткнули. Або не здійміть перед нею капе
люха, коли вступаєте в вінду (ліфт), -  то перший-лучший мужчина зі- 
дре вам його з голови і ще вилає, на чім світ стоїть. Захоче жінка роз
воду за те, що чоловік на неї покричав, -  одержить розвід. Так само 
одержить розвід, коли скаже, що хоче розводу, “бо чоловік скучний”. 
Ніякі рекурси нічого йому не поможуть. Коло дітей ходить чоловік, 
варить переважно чоловік (і до бюра ходить), підлоги миє чоловік. 
Жінка має тільки один обов’язок -  бути матір’ю. Всі інші тягарі обхо
дять її тут тільки тоді, коли вона сама хоче їх нести, бо подобається їй 
чоловік. Поза тим вона абсолютно свобідна. Засвобідна. Бо розвід мо
же одержати навіть тоді, коли подає за “причину”, що чоловік не лю
бить її песика. До такого розвезення й руїни родинного життя довів 
тут протестантизм, його страшне сектарство. Щойно тут бачиться 
яскраву різницю між уміркованим розумом католицизму і дивними 
крайностями, які криються в протестантизмі.

1 Гл. численні вказівки й поради в “Талмуді” про користі, які має муж, коли лагідно обхо
диться з жінкою.
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Пригляньмося на мить жінці, пані нового світа і його дійсної сто
лиці. Її скоро можна відрізнити від європейки -.по смілішім поведен
ии Не треба думати, що вона без такту. Зовсім ні. Вона тільки -  смі
ливіша. Вона цілковито свобідна -  як дитина. А мужчини виглядають 
тут звичайно при жінках так, якби забули розумну раду великого 
Христового апостола, котрий учив, що муж голова жені. Зате пам’я
тають знаменито ті місця зі св. Письма, котрі дуже високо цінять жін
ку й дуже опікуються нею1.

Та наперед киньмо очима по товпі, чи не побачимо де жінки чер
воної раси, тієї раси, котра первісно посідала сей край і від котрої 
“бліді лиця” купили землю, що на ній стоїть Н[ь]ю-Йорк, -  купили за 
річі вартості 25 доларів!..

Не видно ні одної. Ні жінки того племени, ні мужчини. Чому? 
Смійтеся зі всіх теорій про вищість європейської зброї, про безогляд
ність у винищуванні індіан. Правда. І та вищість була, і та безогляд
ність була. Та все те не було б помогло “блідим лицям” до тої міри, як 
помогло їм -  поведения індіан супроти своїх жінок: воно було якраз 
противне поведению англосаксів на сій землі. Індіане безумовно всю 
роботу, аж до двигання тяжких наметів включно вкладали на своїх жі
нок; а самі займалися тільки ловами і забавами, до котрих належала й 
війна. І жінка рішила про долю їх раси, на загал чесної й хороброї. 
Страшно рішила. Вже два місяці минули, як їжджу по Канаді й Амери
ці. В тім часі зробив я дорогу таку довгу, як від Лісабону по Владиво
сток, але зустрів всього-на-всього 3 (три) індіанські сім’ї і то спеціяль- 
но шукаючи (що колись опишу). І тому хотів би я крикнути з сеї вули
ці, з Бродвею, так крикнути, щоби всі почули в моїм ріднім краю:

-  “Чи дали ви що в своїм житті на виховання нашого жіноцтва? 
І чому так мало жіночих шкіл у нас? І чи тими, що є, цікавитеся Ви? 
І чи основано які сиротинці спеціально для сиріток: дівчат? Бо хлопці 
скор[і]ше дадуть собі раду в світг..”

Здається мені, що я не скінчу опису Бродвею, коли попав на тему 
жінки. Не скінчу, бо не маю часу: зараз знов треба їхати далі. А поїзд 
трясе і писати в нім годі. А потім як верну з нової подорожі, старі

1 Гл. пр. 42 гл. “Книги Йова”, уст. 13-15, де автор, згадуючи сім синів і три дочки Йова 
(як найвищу нагороду йому від Бога), називає тільки імена дочок, а синів ні. Гл. також 7-ий 
уступ 3-ої глави “Соборного посланія св. Апостола Петра”, де виразно наказується “віддава
ти честь” жінкам, “яко спільним наслідницям благодатного життя”. -  Часто й докладно чита
ти св. Письмо навчився я в Америці, де воно стоїть у кождій кімнаті кождого готелю при ко
жнім ліжку; в готелях для біднішої публіки часто приковане ланцюжком. Коли на далекій чу
жині ностальгія, мов кліщами, стискає серце і груди, то нема книжки, котрої читання так 
улекшувало б життя, як св. Письмо.
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вражіння затруться так, що годі вже писати про них. Та мушу ще ска
зати ось що про жінок: “Пані, -  питаю раз одну молоду американку, -  
про що Ви мрієте в житті?” Довго думала й відповіла:

-  “Аби ще бути колись у школі!”
-  “Так Вам там було приємно?”
-  “Oh yes, Sir!” — відповіла, а очі їй світилися радісним огнем.
І ще раз мав я подібну розмову з американкою.
Чи роблять у нас заходи, аби й наші дівчата такі вражіння виноси

ли зі шкіл? І з домів своїх мужів? Застерігаю я вже тут: я не пропагую 
того, аби наша жінка перестала працювати вдома. Ні. Але нехай вона 
має таке життя й відносини, щоби працювала з радості, а не з мусу. 
Бо інакше буде зле з нами, як з расою і нацією.

Та -  я маю описувати Н[ь]ю-Йорк. А тут їхати треба, бо віча 
ждуть. Отже читач мусить вибачити, коли я дальше тільки “штриха
ми” нарисую, що бачив.

Отож, люди пливуть. Жінки.пливуть. В чорних одягах. Чисті. Ба
гато гарних між ними! Процентово українське плем’я має, може, й 
більше гарних жінок. Та в сій масі видно таку безліч різнорідної кра
си, що раджу тобі, читачу: на півгодини стати на Бродвею й дивитися 
на жінок. Коли ти любився колись нещасливо й думав, що більше ні
коли не побачиш уже такої жінки, як була та, котру ти любив, то тут 
переконаєшся, що се не так. Побачиш! Одну, другу, третю і -  ще кра
щі, ще привабніші в тім самім напрямі, в якім розвивалася твоя уява. 
Тут і моє серце мабуть востаннє глибоко задрижало від спомину 
сильної любові -  і в очах мені на хвилю затьмилася великим світлом 
залита вулиця Бродвею... Дивно подібний хід і рухи...

Та сміху в сім місті так мало. Майже не видно. Хоч в Америці ду
же люблять гумор і веселість. Добрим редакторам й ілюстраторам гу
мористичних органів платять неймовірні суми. А в судах, на столах, 
перед трибуналами можна побачити таблички з надписом:

Keep smiling!1
Питаю одного американця, з котрим розговорився:
-  “Пане, чому в вашім місті люди так мало сміються?”
-  “Бо мають менше часу, ніж європейці”, -  відповідає поважно.
А Н[ь]ю-Йорк стогне. Йому затяжко від сили й багатства. Дивую

ся, як могли німці дальше воювати, коли сей велетень виповів їм вій
ну. Чи жаден з німецьких дипломатів не був вечером на Бродвею і не 
відчув сили сього Вавилона? Чи, може, -  було їм уже “все одно”?

1 Чит. “Кіп смайлінг”. Дослівно значить: “Держи сміх” або просто: смійся, будь веселий.
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Ми зайшли до ресторану, й утомлений пішов я спати. А слідую
чого дня поїхав я з т. Рев’юком “бусом” (омнібусом) знов оглядати 
силу сього міста.

Драпачі хмар чи “хмародери”.
Залізні (огневі) сходи ведуть з верхів тих диявольських скриньок. 

Думаю, що заки збіг би ними на долину, то 10 разів міг би всмажити
ся в часі пожежі.

Гук мов від Н[і]яґари в підземних залізницях, де формально запи
хають людей -  таке переповнення!

Найбільший костел.
Ще раз найбільший будинок (“Вулворд”) -  з самого шпилю. З 

нього трамваї виглядають, як пуделочка сірників, церкви, як діточі за
бавки, люди, як мурашки -  ген в долі, далеко.

А найцікавіше: як тут будують! Бо Н[ь]ю-Йорк росте! Машини 
копають землю величезними рискалями з колосальними залізними зу
бами. Копають разом з камінням. То вже не будує людина, тільки ці
ла раса. Біла раса, що запрягла до роботи чорну і жовту, крім пари й 
електрики.

Пригадуються мені поезії Нємоєвс[ь]кого, який хотів описати 
поетично фабричне місто. Смішний, коли взявся до сеї праці, не зна
ючи Н[ь]ю-Йорку.

А вулиця Бродвей нічною порою не сходить мені з тямки. Бо там 
і тоді найвиразніше показується весь блиск і вся сила найбагатшої 
столиці світа. Стоячи там, не повірите, щоби знайшлася, щоб могла 
знайтися якась людська міць на знищення її...

Та людський ум як черв’як її підточить. Я вдруге на Бродвею. 
Столиця світа шумить-гуде, з надмірної сили в переверти йде і сві
тлом заливається. Блідий місяць на небі засоромлено глянув у зали
тий людським блиском глибокий яр Бродвею. Такий бідний той мі
сяць -  при тій оргії нового Вавилону!..

Маю вражіння, що місяць вийшов подивитися на Бродвей. Не на 
Европу й не на Америку, тільки на одну вулицю Бродвей.

І ти блідолиций по синьому небу 
Вийдеш погулять, Вийдеш подивиться...

Як над Вавилоном, над його садами 
І над тим, що буде з нашими синами...

Тарасе, ой Тарасе! Блідолиций якраз дивиться на те, що сталося з 
синами покоління, до котрого Ти належав. Ось, нпр., на мене. Знаєш,
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чого я сюди приїхав і лажу, як мурашка, між хмародерами Бродвею? 
Бо свої завалили державу і я приїхав сюди збирати гроші, щоб мати 
чим вести пропаганду між чужими, аби нам помогли відбудувати те, 
що ми завалили. І чи не комічна то ситуація, Тарасе? Та, знаєш, Бать
ку, Ти не мало причинився до неї. Бо писав Ти так, що Твоїх огнен
них писань можуть тепер уживати і ті, що люблять Україну, і ті, що її 
продають, -  за шмат гнилої ковбаси. Пам’ятаєш місце: “явленими піч 
топити”? Вже топлять і на своє оправдання покликаються на Тебе 
(аби й посади не стратити у тих, що кажуть явленими піч топити, 
й охоронитися в совісті своїй...). Пам’ятаєш, як у Тебе Ґонта ріже ді
тей своїх. За що? За те, що вони виховані в католицькій школі, до ко
трої він сам їх віддав...

Сини тої раси, що збудувала Бродвей, взяли з вірою в руки книгу 
Божу і пішли з нею в світ і завоювали його і тепер мають силу ще на
віть в розпусті своїй... А українські покоління взяли з вірою в руки 
книгу Твою і навіть своєї землі не відвоювали і сьогодні розсипані по 
світі, як кленове листя осінньою порою... І тому й я лажу по Бродвею 
-  дуже втомлений.

Якби так наш старий Тарас міг побачити Бродвей вночі... Але ли
шив би нам тоді поезію!..

Сим разом не звертаю вже такої уваги на своєрідну красу сього 
міста, як на його -  силу. [3]відки береться та непереглядна лавина 
людей, котра пливе Бродвеєм? Маєте вражіння, що найсильніше пле
м’я білої раси зі страху перед утратою сього континенту поти склика
ло сюди людей і давало їм можність широкого життя, аж само здиву
валося. І на що мені їх стільки?.. А над Бродвеєм вночі уноситься де
мон Див: ходить по ярко освітлених “драпачах хмар” і моргає мільйо
нами очей і дивується силі міста сього. А там десь далеко в подертих 
шатрах, в грязюці й осіннім болоті лежать на голій землі перетяжені 
працею жінки останків червоної раси, що була панею сих земель... 
Нужденні останки жінок сього племені... І дивляться на бідних дітей, 
що мають утому в очах і ревматизм в кісточках. Я бачив їх, як суши
ли на вітрі кістки, знайдені на смітниках “блідих лиць” і тельбухи, да
ровані їм у ятках... Бідні. Дуже бідні.

А Н[ь]ю-Йорк кипить, як вулкан!
Блистать, як вулкан!
Шумить, як вулкан!
Гей! Адже був час, коли сей Н[ь]ю-Йорк родився на пустім побе

режжі надморськім! Був час, коли перша сокира першого білого чоло
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віка обробляла тут крокви для малої хати, -  тут, де тепер стоять веле
тні з заліза і цементу! Значить -  буде й час, коли здійсняться слова:

“Горе тобі, Вавилоне, городе кріпкий!..”
Та хто йому годен щось злого зробити? Шукаю ще довше 

...розв’язати сю трудну загадку, ніж шукав за точкою до оглядання 
сього міста. І не можу знайти.

Европа вже знемощіла бабуся супроти сього найміцнішого сина. 
І сила її супроти нього не вернеться вже ніколи, як не вернулася сила 
Єгипту і сила Ассура, як не зацвів царський сад на лісках, що завіяли 
землю Вавилона, як не заблистів на Скелях Геляди такий ум, як Пері- 
кла... Бо -  все йде, все минає... Назавше минає.

Азія спізнилася, очевидно, спізнилася. Якраз тому спізнилася, що 
їй ближче було сягнути жовтими руками по сей континент. А тепер 
тут уже зорко дивляться на неї. І, може, ще будуть бої з жовтими пол
ками, може, навіть на сій землі висаде знебачки полк японський і за
лунає колись японська команда коло Сан-Франциска! І, може, бли
снуть ради бомб японських над великим Каналом Панамським.

Бо далеко стремить в небо 
Височезний верх Мікане -  
Там дощі ідуть без впину,

Вічно сніг паде і тане...

Там, на тих височинах, годі жити й розвиватися. А на долах тісно. 
Так тісно, що муситься йти з дому. А великий континент Америки аж 
немов проситься, щоб сюди звернувся японський “бушідо”... Але хто 
бачив розвиток “блідих лиць” на сім континенті, тому трудно припу
стити, щоб вони не викинули ворога зі своєї землі.

Чорна раса матиме доволі поводження, коли їй удасться коли-не
будь опанувати свій континент.

Отож, хто що зробить силі сього міста? Столиці жовтого диявола...
А прецінь -  воно мало початок. Мати буде й кінець. Але де ворог 

його?
Коли і як справдяться слова “Екклєзіяста”, якого з вірою читають 

в усіх святинях сього міста:
“Всьому під небом свій час і всякому ділу пора своя: Час родитись 

і час вмирати, час насаджувати і час виривати, час збирати каміння 
і час розкидати... Міркуйте про ту журбу, яку Бог дав людям! ”

І тут міркують.
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Ніде так не читають Святого Письма, як тут! Ніде його тілько не 
видно. Тут по різних містах побудовано цілком окремі кям’яниці ви
ключно для ширення друком Святого Письма. І знають його докла
дно! І дарунки собі ним роблять. Мені вже двічі подаровано повне 
Святе Письмо на американській землі. Читаю сю дивну книгу нат
хнення й досвіду багатьох століть. Ах, як її тут знають! Навіть своїх 
поетів так не знають, як знають св. Письмо.

Маю і я його в подорожі з собою постійно. Бо досі зробив я тут дві 
великі подорожі: в одній подаровано мені один примірник, у другій -  
другий, чудово оправлений. Відкриваю книгу пророка Наума й читаю:

“Горе тобі, місто, повне крові й омани! Ось у  тобі чути ляскання 
пуг, гуркотіння коліс, що обертаються,, іржання коней,, торохтіння 
возів, що підскакують... Отже, я на тебе! Говорить Господь Сава- 
от. Закину на лице тобі подоли плаття твого... І  закину тебе всякою 
поганю... І  прийде до того, що всякий, хто тебе побачить, утече від 
тебе і скаже: Збурена Ниневія!.. Хіба эю ти лучший за Но-Аммон, що 
розломився був між ріками, обведений навкруги водою? Що валом йо
му море й море за мур йому служило? ”

“Більше в тебе купців, ніж зір на небі стало! Та ся сарана розсі
ється, розлетиться хутко... ”

“Отвором отворяться ворота твоєї землі ворогам твоїм і засу
ви твої огонь пожере... ”

(Бо) “Пастирі твої поснули...”
Дивлюся я на се найбагатше місто англосакського племені й мір

кую: чи воно лучше за Но-Аммон?
Думаю, що лучше, хоч доля вже закидує його всякою поган[н]ю. Та 

пастирі його ще не поснули. Як вони бороняться перед тою поган[н]ю! 
Почавши від подружжя. Як вони стараються чистим удержати своє 
плем’я! Як вони сміло воюють проти алкоголю, руйнуючи навіть великі 
підприємства! Не їх вина в тім, коли се воювання не вдасться, бо “всяка 
погань” схоче жити і таке вироблятиме, що приневолить і порядніших 
попустити їй. Та напрям і розмах розвитку сього племені -  ще здоро
вий. Воно: дуже шанує релігію, не мішається з надто чужими народами 
в подружжях і шанує жінок. І в тім сила його, на якій праця може доко- 
нувати чудес.

А прецінь мусять здійснитися слова Екклєзіяста, які з вірою чита
ють в усіх святинях сього міста. Але де ж його майбутній ворог, де 
той, що міг би зломити його небувалу силу?

Він уже в місті.
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І то в великій масі. Онде ходить по вулицях. І нічого йому не 
вільно сказати. Бо пильно береже його закон і звичай сеї міцної раси. 
Думаю, що читачі й особливо читачки вже злі на мене, що не кажу їм 
нарешті, кого уважаю тим майбутнім ворогом.

Оте ж треба сказати. Бо публіцист має обов’язок сказати те, що 
думає.

Тому й кажу:
Майбутній ворог сили сього міста і племені, який може їх колись 

зовсім ослабити і знищити, -  се жінка.
Так! Бо те, що не може бути збурене зовні, мусить бути збурене 

знутра, -  таки тим нутром, своїм власним нутром. А жінка -  це серце 
і нутро кождої нації, кождої держави. І вона збурить кожду, коли пе
ребереться мірка деморалізації -  і кождій “закине на лице подоли 
плаття свого”, і кождий нарід “закине всякою поган[н]ю...” Вона тут 
вже зачинає се робити...

Ох, як же борониться проти того отся сильна і розумна раса! Як 
же тут переповнені церкви її! І які високі їх бюджети! А як вони ша
нують своїх духовних, -  навіть не конче добрих... А онде на велелю
дних перехрестях улиць кричать їх проповідники зі св. Письмом в ру
ці... То, очевидно, борониться англосакська сильна і розумна раса. Бо
рониться перед зіпсуттям, яке вже бухає з нутра її. Борониться публі
чно, борониться словом Спасителя і натхнених пророків Божих...

Борониться перед Евою, перед жінкою своєю, котрій у початках 
протестантизму накинено застрогу дисципліну й тому та застрога ди
сципліна перейшла тепер у противенство своє...

Ох, як блистять на Бродвею гарні живі очі [а]мериканок, -  бли- 
стять, мов воєнні ракети... І як же плавно йдуть ті стрункі, благородні 
пуми, що тяжко драпають велику націю... А в яких вони одягах!..

А як тут все передумане й обчислене на вигоду для жінки. Від 
отоплювання помешкань і кухні почавши, на привітаннях скінчивши. 
Скрізь заводять центральні огрівання. Очевидно, на те, щоб жінку 
освободити від клопотів, [с]получених з отеплюванням, бо се неправ
да, що в домах середньої величини центральне отоплювання дешев
ше. До тієї роботи треба прецінь удержувати окремого чоловіка або 
платити окрему платню сторожеві. А коли візьметься під увагу, що 
виконання “бойлерів” і рур тут оставляє звичайно багато до <...> трі
скають і взагалі досить скоро псуються -  то центральне огрівання в 
середньовеликих домах належить до дуже дорогих. Та його все-таки 
заводиться, очевидно, для вигоди жінки. Кухні мають жінки прекра- 
°ні, з [д]зеркалами, часто отеплювані електрикою. Мають, -  але вжи
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вати їх для варення харчів американки не люблять, хоч трудів, [Спо
лучених з веденням дому, мають без порівняння менше, ніж євро
пейські жінки: не ходять звичайно на закупна, все замовляють з крам
ниць телефонами і все їм доставляють, до молока в пляшках, до яри- 
ни і сірників включно. І мимо тих улекшень варити не люблять. Тому 
там маса всяких консерв. У бляшаних пушках доставляють все, навіть 
усякі зупи, помідорові, горохові й т. д. Розуміється, консерви, котрі 
стоять Бог знає як довго, не можуть бути такі здорові, як свіжоприго- 
товані страви. Нпр., м’ясо стоїть нераз у великих ледівнях і по 15 літ і 
більше. З нього мимо замороження вивітрює всякий смак. До того тут 
навіть свіжі річі, і хліб, і м’ясо, й овочі, не мають ні того смаку, ні то
го аромату, у що в Старім Краю. Причини того не знаю, але різниця 
велика. Коли ж іще взяти під увагу те, що й ті, вже з природи мало 
смачні річі подаються часто в законсервованім стані, то можна собі 
уявити тутейший пересічний харч (оскільки його не приправить жін
ка зі Старого Краю, котру тут цінять спеціально високо). І мимо всьо
го звичай консервових харчів удержується тут всюди, бо він вигідний 
для американських жінок.

Тут взагалі все обчислене передовсім з огляду на вигоду жінки. 
Вулицею не йдеться з жінкою так, як в Европі, т. є. щоб жінка йшла 
праворуч, тільки так, щоб мужчина все йшов від дороги: коли над’їде 
якийсь зварйований шофер, нехай мужчину шарпне автом або обхля- 
пає. Вище згадував я, що коли мужчина сідає в вінду (ліфт), де є хоч 
би одна жінка, має зняти капелюх (і держати його в руці), бо інакше 
може наразитися на те, що йому той капелюх американці зідруть з го
лови так, що попам’ятає собі. Та на вулиці знакомій жінці не кланяти
ся наперед, тільки треба ждати, поки вона не кивне головою на знак, 
що вільно їй уклонитися: бо коли вона йде зі своїм чоловіком або з 
ким іншим, їй може бути невигідно, щоб її “супутник” знав, що вона 
має знакомство з вами. Словом, усе до найменших подробиць обчисле
не для вигоди жінки, жінки і ще раз жінки. До недавна жінки не вільно 
було засудити на кару смерті навіть за найстрашніші злочини. Та з 
розвезенням обичаїв довело се до того, що деякі “стейти” вже завели 
кару смерті й на жінок, хоч є ще й такі “стейти”, де тої кари на жінок 
таки нема, хоч діються річі, перед описом котрих здригається рука.

То щоби хто, читаючи се, подумав, що американські жінки -  се 
якісь неможливі істоти! Горячо протестую проти того. І то не з чем
ності, але в ім’я правди. Річ мається так. Передовсім про порядних жі
нок ніхто не розписується в газетах, бо порядні жінки не мають за со
бою ніяких скандалів, на котрі падка сенсаційна преса. Отже те, що в
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газетах пишуть про скандали американок, відноситься тільки до тих, 
що роблять скандали, а такі жінки є в кождім краю. Правда, їх в Аме
риці може бути процентово більше, -  але сьому винен в більшій мірі 
Старий Край, ніж Америка. Чому? З тої простої причини, що сюди 
століттями приїздили зі Старого Краю в великій мірі люди, котрі там 
щось прошкробали й мусили втікати, маса злочинців й авантюрників 
різних племен і народів. Очевидно, їх неспокійна кров довго проявля
ється в потомках обох полів, а не тільки в самих жінках. Також різні 
збожеволілі або напівзбожеволілі релігійні секти, котрі страшенно 
[^причиняються до розбурхання почувань і злочинності, -  прийшли 
сюди з Европи і тут тільки пишно розцвілися й одержали найдивачні- 
ші форми, бо тут мали і мають повніс[ен]ьку свободу. Словом, зав’я
зки морального зла й тут лише розцвіли, як троянди, -  на [в]весь ріст, 
бо було і є куди розвиватися.

Та, розуміється, є й добрі американські жінки. Вони відзначають
ся більшою жертвенністю від пересічних європейських жінок (не 
тільки багаті американки, бо се не була б ніяка штука!) і -  мені зда
ється -  більше скромним виступом. Загальну характеристику подати 
трудно, бо є різні прерізні типи в такім мозаїковім щодо крові краю, 
як Америка. Се ще раса неустійнена так, як пр. німецька, французька 
чи англійська в Европі. А брак білих жінок в перших століттях коло
нізації Америки білими людьми дав жінці згодом таке упривілейова- 
не становище, якого вона немає більше ніде. Та привілеї, посунені за
далеко, до добра не доводять...

О, тут уже відчувають, що жінки небезпечніші від страшних бомб 
японських над великим Каналом Панамським, над гортанною Амери
ки і раси її. Так, бо жінка -  се найтяжча небезпека...

Недавно сказав я, що жінка найбільша сила племені. Як же се?
Так. Правда одно і правда друге. Така сама правда, як в економіці 

те, що занадто низька валюта може знищити державу і занадто висока 
також. Я зустрічав тут у своїх подорожах багато старих нежонатих 
людей і по довшій розмові питав їх, чому не оженилися?

-  Тутешня жінка ставить завеликі фінансові вимоги до мужа. Що
раз менше мужчин може ті вимоги заспокоїти.

Коротко і сухо, та ясно і правдиво.
Найбільше здивування викликав у мене факт, що тут навіть між 

фармерами (селянами) богато не жениться і нежонаті вмирають. Фар- 
ми їх, незле загосподарьовані, часто забирає фіскус, в гірших околи
цях стоять вони пусткою...

Пусті фарми!..
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І пригадуються пусті фарми з історії наймогутнішої колись дер
жави світа -  староримської. В сьомому чи восьмому столітті її іс н у 
вання взивали цісарі Риму, щоби брати на власність опустілі оселі в 
самій Італії... І незабаром настав час, коли від півночі надійшли здо
рові германські орди варварів, одягнені в шкіру, з рогами биків на го
ловах, з сокирами й мачуґами в руках. А найбільший пан світа, Рим, 
“вічний і блискучий”, не мав уже ким захиститися. Він не був уже в 
силі доставити навіть офіцерів для війська, хоч людей і грошей мав 
ще багато. Бо ті, що їх роди давали колись провід у війську і на раді, 
лежали в теплих ваннах, в пахучих олійках, розпещені, розніжені, 
своїх жінок не любити вже мали, бо їх вимоги були завеликі. Лежали 
й думали безучасно: “Десь там далеко киплять ще довгі і криваві бої 
та йдуть від півночі ясноволосі варвари”, -  як співав Верлєн. їх се не 
обходило. То ще так далеко!.. Та воно було близько.

І незабаром по Форум Траяні перейшли дикі постаті з мачуґами в 
руках, а кров і мозок останніх римлян бризнули по різьбах і мармурах 
у їх прекрасних лазнях і палатах. І по вулицях вічної Роми за волосся 
волочили варвари римських жінок, головних виновниць упадку сили і 
значіння Риму. Тих, що мали завеликі вимоги, а обов’язків уже спов
няти не хотіли...

Якже лагідно обійшлася з ними Софія, премудрість Божа, що зва
жила їх на вазі справедливості. Бо коли вже нема надії на здорове 
життя, то сконати скоро -  се ж нагорода за якісь добрі діла в житті. 
Старий Рим сконав розмірно скоро. Чи не була се нагорода за той лад 
і порядок, який він довго заводив скрізь, де станула стопа його залі
зних легіонів... Чи не була се нагорода за те, що старий Рим за весь 
час свого існування нікому насильством не накидав ні своєї мови, ні 
своїх обичаїв... І чи не була се нагорода, що останки тієї доброї, 
римської раси, котра завела порядок на великих просторах, конали з 
рук морально незвироднілих варварів, котрі ще не знали рафінованих 
тортур... Мачуґою в лоб та й рахунки скінчені.

А як же конатимуть ті, що замість порядку й почуття безпечен- 
ства розносять по світу нелад і непевність?

Роздумування про смерть цілих народів все інтересне і -  поучаюче.
Розуміється -  про Америку сього ще тепер подумати не можна. 

Вона ще молода й життям кипуча. А прецінь -  уже чути передчасне 
зуживання сил і видно багато, надмірно багато нервозних людей. 
Американці, що тут уродилися, мають уже з правила невеличкі сім’ї. 
Вже тому чверть століття 26% населення жило в містах, куди жінки
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люблять іти. І вже тоді було з тієї причини багато пустих фарм на 
сході (особливо в ст. Н[ь]ю-Гемшір).

Пусті фарми! Пусті фарми! О, сі два слова далеко страшніші, ніж 
виглядають...

Фарми в Америці пустіють -  в цілих околицях. Молоді фармерсь- 
кі дівчата, а за ними й хлопці втікають до міст, що мов великі помпи- 
савки висисають з сього величезного краю його здорове, хліборобсь
ке населення. І кидають його на міський брук, у кам’яну пустиню, де 
ночами так багато світла. І тому фармери не мають жінок на фармах. 
І тому фарми стоять пусткою. І таких пустих фарм щораз більше.

А Н[ь]ю-Йорк -  се така найбільша ссавка на цілім континенті Но
вого Світа, від проливу Берінґа аж до Патагонії.

Як усе те скінчиться? І що се, властиво, є?
Говорять і пишуть, що на се впливають економічні відносини. Пе

вно. Бо коли задовжений хлібороб не в силі вже платити рат за дороге 
господарське знаряддя, коли проценти його додушують, а хліб або 
дешевий, або зовсім не зародить, -  тоді річ зрозуміла, що він покидає 
все і йде до міста, шукати роботи. Бо куди ж інде піде?

Та цей образок ще далеко не пояснює скорого й масового спли
вання хліборобського населення до міст. А не пояснює тому, бо спли
вають до міст також заможні хлібороби. Втікають від ріллі дочки і си
ни також багатих фармерів, дуків. Втікають масово. Тут, очевидно, 
відбувається якась душевна ломка, а не тільки економічна. І се ще ве
лике питання, що в тій справі переважує: економіка чи психіка?

Що тут ділають обидва чинники, се може заперечити хіба заслі
плений чоловік. Різниця між діланням тих чинників “тільки” та, що 
психічний чинник далеко глибший і через те сильніший. І коли еко
номічний чинник дасться прослідити й вирахувати аж до подробиць, 
то з чинником душевним сього зробити не можна, бо він складається 
з безлічі причин таких різноманітних, що тут не багато відкрили би 
навіть рентгенівські очі обсерватора, якби хто такі очі мав. А й того, 
що відкрили би, не можна уложити в ніякі пропорції. Там утекла до 
міста фармерська дівчина, а за нею поїхав залюблений хлопець або й 
кілька хлопців, -  або навпаки. Чого втекла та дівчина? Може, в місті 
сподобалося їй кіно. Може, прегарно освітлені вистави з одягами? А 
може, не сподобалося їй болото на фармі осінньою порою? І мала йо
го досить. В місті такі чисті і рівні хідники... І вона буде голодувати в 
місті, а на фарму не верне.

Та такі й подібні причини -  се дрібнички в порівнянні з підсвідо
мими або несвідомими, котрі протягом тисячоліть рішали не раз про

1 1 7



передвигання цілих рас з місця на місце. Ті причини не все були еко
номічної натури, хоч часто були економічні. Адже трудно навіть при
пустити, щоби в давніх часах, коли на земній кулі було ще дуже бага
то свобідного місця і поживи, відбувалися великі переносини цілих 
рас з браку тієї поживи, котрої скрізь було досхочу. Зрештою, бачимо 
наглядно, що на ріллі навіть при найгірших обставинах все-таки 
є більше поживи, ніж у містах, коли наступить криза міського проми
слу. А мимо того міське населення не вертає масово на ріллю. З голо
ду буде вмирати, а не вертає, мимо найбільших полекш, які таким по- 
воротцям дали б і Англія, й Америка, й інші краї.

Річ ясна, що тут рішають чинники психічні. І коли ті чинники за
крутять голови людям, тоді не помагає ніщо.

Ніякого пояснення не дає “пояснення”, що -  мовляв -  масове пе
реселення з ріллі в міста -  се природне і саморозуміле змагання на 
вищий щабель життя. А не пояснює се нічого тому, бо знаємо якраз 
противний рух. І так високо культурне плем’я індіан мая в середній 
Америці, котре мало великі міста з вулицями, виложеними порцеля
ною, нараз масово покинуло ті міста, перенеслося в непроходим! ліси 
і здичіло. Хіба не ясно, що се не було “самозрозуміле” змагання на 
вищий щабель <...>.

Треба ще кинути оком на музей, де зібрані цікаві річі.
їду на 77 вулицю, оглянути індіанський відділ великого музею.
Грубо помиляється кождий, хто думає, що індіани були дикуни -  

кромі астеків, мая і перувіянців.
Передовсім впадає в очі човен, випалений з одного величезного 

кедрового дерева -  641 1/2 м. довжини й 8 м. ширини! Якої ж високої 
техніки треба було для виконання такого діла! Човен помальований. 
На нім представлений у натуральній величині начальник племені зі 
своїм оточенням і невольниками, що гребуть веслами. Типи тих не- 
вольників такі, якби їх моделювали після зразків у європейських му
жиків. Глибокий матеріал для студій.

Ще дивніші -  мумії племени шінук (наголос на останнім складі). 
Подібні до староєгипетських...

Величезні вироби з дерева. Скрині прекрасно інкрустовані му
шлями. Гарне хатнє знаряддя, делікатні плетінки чудово дібраних 
красок, одяги й пацьоркові вироби. Пригадують наші. Вироби шкіря
ні, виправлені, побілені. Гончарські.

Та над усе вбиваються в тямку -  передчасно постарілі, тяжко пра
цюючі індіанські жінки. То вони творили все -  а мужі бавилися... Тут 
причина загибелі їх раси.
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Бачив я там іще 15 родів кукурудзи -  все різних кольорів, від бі
лого аж до чорного включно.

Прецікаві моделі індіанських міст на недоступних скелях або ви
ховані в прямовісних стінах яруг.

А на поверсі зразки високої культури племени мая (мауа): золоті 
вироби, подібні до наших дискосів по церквах, тільки більші, величе
зні кам’яні подоби, покриті горорізьбою й таємничими надписами, 
так само прикрашений великанський жертвенник з одного каменя, 
цілком округлий, з правильно вихованим місцем, куди стікала кров із 
жертв... Усе закроєне на велику тривалість й великі розміри так, що 
живо пригадує староєгипетську солідність. Надписи не конче розу
мно уложені: замість подати, що се за пам’ятники, хто й коли їх ро
бив чи брався хто до відчитання знаків, які на них поклала інтеліген
ція тих племен, що сотворили сі пам’ятники, -  описують те каміння! 
Адже, хто має очі, той без того опису обійдеться зовсім добре.

Більшість племен знищила не зброя ворога-чужинця, тільки тя
жка доля жінки. А ще могутніші племена може знищити -  занадто ле
гка доля жінки...

О, яка ж велика амплітуда впливу жінки на долю народів! І горе тим 
націям, котрі ніколи сього не “відкриють” або відкриють запізно, згірдно 
уважаючи сю справу “бабським питанням”. Такі напевно перевернуться 
на тім “згірднім” питанні й поломлять собі ноги і руки та лежатимуть, 
“мов паралітик той на роздоріжжі”, як легка добича для ворога.

З жалем опускав я Н[ь]ю-Йорк, ту найкращу і найдивнішу з ка
м’яних пустинь світа, де є 44 українських товариств і більше україн
ців, ніж у Львові, де доми більші, ніж церкви, де шум вулиць більший 
від шуму моря, де в будень більше світла на вулиці, ніж у нас на Ве
ликдень в церкві, і кождий з жалем опускає се місто -  без стилю, сі 
будівлі -  без смаку. Хто хоче докладніше пізнати духа великої пусти
ні такого міста, тому поручаю Spengler’a “Untergang des Abendlandes”.

Відвідав я ще під самим Н[ь]ю-Йорком пресвітерську школу в 
Блумфилді (Bloomfild), де виховується тепер 19 українських студен
тів і де офіціально вчить української мови й літератури (школа ся має 
право прилюдності) Василь Кузів, родом з Денисова в Тернопільщи
ні. Розуміється, мають тих хлопців пустити колись на розбивання на
шої церкви. Свої вражіння з тої школи опишу колись разом з вражін- 
нями з інших українських шкіл у Новім Світі. Тут згадаю тільки 
п. Парсіваля Кунди (Coudy), суперінтенданта баптистських місій, ан
глійця, який там студіює українську мову й літературу й уже не зле 
говорить по-українськи. На моє питання, чим пояснити собі те, що
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при всім своїм багатстві не витворила Америка до сеї пори свого сти
лю в будівництві, відповів сей інтелігентний обсерватор:

-  “Тим, що до сеї пори різні складники населення сеї землі не сто
пилися ще в одну одностайну націю”.

Розуміється! Бо стиль -  се думки одного, одностайного організму. 
Коби у нас пам’ятали се ті, що пропадають у подружжях з чужими!

За п’ять літ свого побуту в Америці я не раз іще відвідував 
Н[ь]ю-Йорк і не раз був на Бродвею. Мешкав я там і по пару тижнів. 
Особливо приємно згадую свій побут у нашім тамошнім парохіаль- 
нім домі, де мене гостив бувший адміністратор нашої дієцезії в Аме
риці впр. о. Понятишин і ще один священик, котрого ім’я я забув. 
Там була тоді велика бібліотека в різних мовах. Я мав нагоду багато 
читати й оглядати досхочу те дивне місто.

І бачив я те місто не тільки в поросі й фабричнім димі, але також 
чисте й освіжене під ясним, синім небом. Досі не знаю, чому я ніколи 
не зайшов на голосну в цілім світі вулицю Волстріт (бічна від Брод
вею). Та вулиця занята майже виключно палатами найбільших фінан
сових магнатів світа. Я не раз заглядав до неї, переходячи туди Брод
веем, та чомусь ні разу не був на тій улиці; може, відпихало мене відти 
те, що я читав про приватне життя мільйонерів, їх нудьгу, їх самоубий
ства та звироднення їх родин. Емігрант, котрий волочиться по чужині 
й тяжко терпить на ностальгію, інстинктивно уникає місць, на котрих 
чорніє трагедія. А трагедія скорого звироднення найбільшої грошової 
аристократії світа дуже тяжка і притім дуже погана. І, мабуть, тому я 
просто не міг зайти в найбагатшу вулицю, де найменше дітей...

Дегенерація! Звироднення! Се найтяжча з проблем, які знає ко- 
жда правляча верства кождого народу. Се та причина, котра викликає 
гниль і зіпсуття, слабість і струпішіння. Се та поява, за котрою, як 
тінь, мусить іти руїна й революція, певна і нестримна у страшних на
слідках своїх.

На мою думку, головний прояв звироднення -  ексцентричність, 
котра не має нічого спільного з оригінальністю. Та ексцентричність 
властиво дуже банальна: дегенерат в майже кождій справі поступить 
так, як не поступив би здоровий чоловік. І та його ексцентричність 
має в собі щось немов засадничо неправильного, щось нелюдського, 
щось такого, що пригадує рухи слона в складі порцеляни з усіми на
слідками цих рухів. І власне тому звироднення викликає бунт здолу, 
викликає революцію, котра являється як логічне завершення хаосу, 
ширеного згори.
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Хто блукає по чужині й терпить на ностальгію, той з природи річі 
уникає місць, де кублиться завелика ексцентричність. І, мабуть, тому 
я, хоч був у “столиці жовтого диявола”, не був у його властивій криїв
ці, на вулиці Волстріт.

Ми, бра’, плебеї -  учтою життя 
Не наситились ще!..

І тому навіть коли ми бездомні, не любимо йти туди, де куняють 
дегенерати, хоч вони найбільші пани світа.

Розуміється, між мільйонерами Америки є й дуже здорові та бла
городні й культурні типи. Признає се кождий, хто бачив пр[иміром] 
чудово уряджені бібліотеки Рокфелера. В них бувають також окремі 
відділи для дітей з малими, низькими столиками, з малими кріселка
ми, з масою ілюстрованих видань і зі спеціальною обслугою. Пре
лесть -  дивитися на ту маленьку дітвору, як вона маневрує коло тих 
книжок і журналів, дивитися на її здивовані оченята, її рухи, її заці
кавлення. Такі бібліотеки Рокфелер урядив й удержує своїм коштом, 
у спеціально будованих будинках, в багатьох містах і навіть у містеч
ках Америки й Канади. Величаві се річі! Такого фундатора не мала ні 
Европа, ні Азія.

Я бачив немало міст в різних краях Старого і Нового Світа. Та до 
жадного з них, не виключаючи навіть наших міст Львова і Києва, не 
привик я так скоро і так легко, як до Н[ь]ю-Йорку. Там чоловік чується 
такий укритий і такий свобідний, як у пралісі. Між хмародерами 
Н[ь]ю-Йорку, серед його кипучого муравлиська безмежних мас людей 
одиниця просто пропадає, мов голка в величезній скирті сіна. Чудова 
підземна лучба залізницями надзвичайної скорості (й дешевості) дає 
нечувану деінде свободу рухів. За 10-15 мінут можна з центра осягну
ти кожду потрібну точку. А на поверхні в тім місті така маса вражінь, 
що там вони майже зовсім розбивають журбу і гризоту. В Н[ь]ю-Йор- 
ку найменше гнітить ностальгія. І, мабуть, тому європейці, що туди 
попали, так нерадо переносяться дальше, на “Вести” (на захід).

Коли я сам блукав безцільно вулицями Н[ь]ю-Норку, звичайно не 
опускала мене думка про те, як у сім місті виглядала би революція. 
Вона була би в тім муравлиську особливо страшна. Здобування тих 
хмародерів, кривава боротьба на десятках поверхів одного тільки до
му... Зривання вінд... Наступи в підземних залізницях... Зриви бомб... 
[В]уличні бої тут, де від віків спливали всякі злочинні елементи зі 
всіх країв світа... О, супроти революції, яка тут може бути, -  все, що
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бачили Париж, Москва, Петроград, Київ, Одеса і т. д. -  це тільки при- 
гривка. А властива “музика” може зачатися щойно тут, де вона має 
всі дані до правдивої монстру альності...

Революція там не вибухне, поки переважатиме здоровий дух серед 
англосакського жіноцтва. Бо в Америці жінки -  се властиві офіцери 
нації (котра не знає сталого обов’язкового війська). Коли в деяких мі
стах Канади зачали живо рухатися большевицькі організації й неви- 
ключені були комуністичні зриви, як стій потворилися комітети пань, 
котрі резолютно зачали відвідувати дім за домом, [в]улицю за улицею 
і з листами в руках розділювали зброю. А знали, кому ту зброю дава
ти. Так приготовили можливість здавлення бунту. Вони не тільки роз
давали зброю, але уважно організували оборонну акцію, визначували 
місця сходин для заосмотрених у зброю, мали вплив на призначування 
командантів і т. д. Словом, не спускалися на поліцію й евентуальне 
військо, але завчасу організували суспільність до оборони. І тому коли 
тут і там зачалися тільки спроби розрухів і з рідко розсіяних касарень 
появилися невеличкі відділи найомного війська з опанциреними авта- 
ми, -  вони чули за собою зорганізовану жінками суспільність, котра 
хотіла вдержання ладу і порядку. І тому того порядку не захитано.

Та чи його не захитають і не розхитають трохи пізніше? Се там 
залежить головно від жінок і від того, за чим вони заявляються: за по
рядком чи за знищенням його...

Найсильніше вражіння мав я в Н[ь]ю-Йорку тоді, коли по п’ятьох 
літах побуту в Америці опускав її, мабуть, назавше, випливаючи з 
н[ь]ю-йоркської пристані.

Була літна, погідна, зоряна ніч. На кораблі грала музика. Мене ви- 
провожала групка наших робітників-січовиків. Повагом, помалу ви
сувався з пристані новий великий корабель “Дайтшлянд”, на котрім я 
виїздив до Рідного Краю з тривожною непевністю в душі, що мене 
жде в моїй зруйнованій і знесиленій Батьківщині. Виїздив з жалем за 
краєм, у котрім мене вправді мучила ностальгія, але в котрім нема го
рожан першої, другої і третьої кляси і де чоловіка мають за чоловіка. 
За 5 літ не мав я ніяких прикростей від англосакської влади на тих 
землях, хоч урядив багато віч. Не мав серйозних прикростей навіть 
тоді, коли (розуміється, по доносу одного з милих земляків) амери
канські власті в Чикаго довідалися, що я вправді за їх дозволом переї
хав туди другий раз з Канади, але неправно перебуваю вже довго 
в Америці, бо дозвіл був тільки на короткий час. Вистарчила інтер
венція нашого поважного пароха в Чикаго впр. о. Тарнавського, щоб
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оставили мене в спокою. І вистарчила моя заява, що я з політичних 
причин боюся ще вертати до свого Рідного Краю, а Канада має точно 
таке саме право не держати мене на своїй території, як Злучені Дер
жави Північної Америки, отже куди маю йти? І я жив в Америці, доки 
сам не рішився виїхати. А перед моїм виїздом з Америки дали мені в 
Вашингтоні на письмі дозвіл вернути до Америки. З жалем і любов’ю 
дивився я на берег тієї свобідної землі, котра на прикрім шляху ізгой- 
ства мого стала мені другою Батьківщиною.

Чим дальше корабель відпливав від американського берега, тим 
більше величаво підносилися на тлі неба височезні, освітлені хмаро- 
дери Н[ь]ю-Йорку. Н[ь]ю-Йорк представляє від сторони моря вид 
одинокий на світі.

І хоч знається, що се діла рук людських, то мається вражіння, 
якби се були якісь ґіґантичні твори природи. Коли дивитися на них, 
мимохіть приходить на думку книга Битія і те місце в ній, де сказано:

І  рече Бог: Сотворимо чоловіка на образ і подобу нашу і нехай па
нує над рибою морською і над птаством небесним, і над скотиною, 
і над усяким диким звірем, і над усяким гадом, що лазить по землі. 
І  сотворив Бог чоловіка на свій образ, на образ Божий сотворив його, 
як чоловіка так і жінку сотворив їх.

Воістину, тільки такі сотворіння, що сотворені на образ і подобу 
всемогучого Бога, могли здвигнути таке могутнє й величаве місто, як 
Н[ь]ю-Йорк.

І  благословив їх Бог і рече до них: Плодітеся і розмножуйтеся, 
і наповняйте землю й підбивайте її, і пануйте над рибою морською 
і над птаством небесним, і над усяким звірем, що гасає по землі.

І все те роблять теперішні американці, з виїмком одного: не роз
множуються так, щоб могли (відповідно до темпу інших народів) на
повняти землю, яку підбили. І тому стоїть перед ними ще й таке маре
во, що чорна раса на їх землі плодиться значно скор[і]ше. Наслідки 
легко предвидіти.

Десять літ минає, відколи я бачив востаннє наймогутнішу карти
ну людських рук -  Нью-Йорк від сторони моря. І від тої хвилі по сей 
день не перестає мене живо обходити доля того міста і краю, в котрім 
воно є, а рука мимохіть витягається по кожду запечатану вістку про 
“золотий край свободи”.

Недавно перечитав я отсей опис очевидця, опис дуже несподіваний 
для того, хто бачив Н[ь]ю-Йорк в часах його добробуту... Ось той опис:
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Н[ь]ю-Йорку травні 1932 р.

По кількох літах неприсутності в Америці жадібно оглядається 
всі річі, які бачилося давніше -  і висмотрюється зміни. Так, як шука
ється на обличчі чоловіка, котрого травить тяжка внутрішня хоро- 
ба -  чи се пізнати по нім. На вулицях Н[ь]ю-Иорку видно всі симпто
ми кризи: майже у всіх крамницях випродують все нижче коштів 
продукції, половина льокалів в цілім місті до винайму, жебраки на 
кождім кроці, безробітні ходять купами. Так, як в Европі, тільки 
тут все на більшу міру.

П'ята вулиця. На око виглядає все так, як давніше: рух шалений, 
шнури самоходів сунуть в обидві сторони, на перехрестях улиць задер
жуються і їдуть знов відповідно до світляних знаків, без помочі по
ліцаїв, без свисту. Багато елегантних, розсміяних жінок, таких подіб
них до себе, якби всі мали одне обличчя -  гарненької лялечки без виразу. 
Всі тоненькі, зґрабненькі, дбають за свою лінію, відживляються грейп
фрутами*) й айс-крімами**) [У виносці: *) Грейпфрут = оригінальний 
овоч, комбінація цитрини з помаранчею. **) Айс-крім = морожене].

Треба привикнути, щоб їх розрізнити. Так як обличчя японок. Вони 
кермують автами, їдуть самі до барів, становлять клієнтелю крам
ниць, котрі ще не збанкротували. То давня Америка, країна люксу су.

иЕмпайр Стейт Билдінґ” — будинок, котрим слушно величається 
Н[ь]ю-Иорк. Чудо американського будівництва: 102 (сто два) повер
хи [у виносці О. Назарук подає: “Такий поступ зробила Америка, бо в 
часі, коли я там був, найвища будівля мала “тільки” 56 поверхів”. -  
М. Ф.\. Вечером світять вони ажуром тисячів вікон, з вежею, що 
стріляє десь аж в облаки. Американцям залежало на тім, щоби пере
вищити вежу Ейфеля. І  доконали свого — адоюе Америка мусить ма
ти верх над Европою. Можна собі уявити вид зі 102-го поверха! Не 
дивота, що той вид подивляє річно мільйон осіб. І  мільйон доларів 
впливає до каси того будинку, бо вступ на верх по долару.

-  Се одно рятує нас ще перед банкрутством, — каже мені один з 
управителів будівлі, зітхаючи. Бо поза тим...

Так. Поза тим пустка у 102-поверховім велетні. 78% льокалів до 
винайму. Нечуване й неймовірне для того, хто кілька літ перед тим 
бачив людське муравлище, що товпилося по всіх поверхах. 64 вінд не 
вистарчало на воження людей вгору і вділ. Люксусові магазини, ін
ституції, ті-руми (чайні кімнати) переповнені в кождій порі. А те
пер? Вінди світять пустками. Вистарчає кілька до обслуги...
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З висоти 320 метрів видно море світла, перетяте двома темні
шими лентами води, над котрими зависло 5 мостів. Дуже далеко 
освітлена рефлектором біліє подоба Свободи, як зблякований привид.

Кілька кроків від 5-ої вулиці хвіст, зложений з кількасот людей. 
Вид майже забутий у  нас від часу війни. На що вони ждуть? То без
робітні, ждуть на рухому кухню, котра роздає зупу або горнятко га
рячої кави і щось перекусити.

-  Коби тільки не було так, як минулого року, -  безпокоїться 
хтось, -  коли я стояв у  хвості три години і якраз переді мною забра
кло кави!..

Перед бюрами посередництва праці товпи! Сидять на хідниках, 
на скверах, ждуть. Ночують під голим небом в погоду. А в часі дощу 
ховаються де можуть, в паках, в опущених рудерах, в забудування 
пристані. Поліція дивиться на те через пальці. Багато безробітної 
інтелігенції. Стараються щось заробити. Відчиняють дверцята 
авт, предкладають віднесення пакунків. Вигляд їх одягу ще досить 
порядний: видно, доношують те, що мають. За кілька місяців вигляд 
їх напевно зміниться.

Жебраки що крок. Не влізливі. Звертаються в спосіб річевий, ка
жучи, на що потребують: на каву, на нічліг. Давніше можна було ди
вуватися: такий здоровий і не працює? Та тепер моэюна тільки спів
чувати, що такий здоровий і не має праці...

Підписано: Ген...
Коли я перечитав сю кореспонденцію, вона зробила на мене вели

чезне вражіння. І я читав її вдруге і втретє. І за кождим разом те вра- 
жіння слабшало. І разом з тим образ Н[ь]ю-Йорку розпливався в очах 
моїх, розпливався, як мряка, як міраж, як нічний привид по сні. І при
гадалися мені слова Письма Святого, з п’ятої книги Мойсея, де сказа
но: “Віддай йому дві пайки з усього, що маєш... Він бо первенець си
ли (твоєї), йому належить право первородства”...

Так! Він первенець сили твоєї, Европо! І коли над ним так скоро, 
так неймовірно скоро закпив собі жовтий диявол, то що буде з тобою, 
старою і знемощнілою... Що буде з усією культурою твоєю... Ти по 
великій війні віддала йому, здається, навіть більше, ніж дві пайки з 
усього, що мала. А він так скоро-скоро догосподарився до того, що в 
довжезних хвостах стоять голодні діти його, без праці, без заняття...

Я ще так недавно бачив незмірне багатство міста того, його люк
сусові вистави, його оргії світла, його кіна й театри, його бібліотеки й 
музеї, його мозаїки й мармури, його церкви і хмародери -  і ні одного 
жебрака! А сьогодні жебрацтво, мов струп страшний, вкриває все -  і
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блискучий Бродвей, і елегантну Фифт Евеню і Волстріт, [в]улицю 
мільйонерів і мільярдерів...

Неімовірне -  а правдиве.
І, може, недалекий вже час, коли липка кров покриє гладкий 

асфальт Н[ь]ю-Йорку і потече Бродвеєм на ЗО кілометрів довгим і за
чне капати по сходах і по віндах стоповерхових хмародерів. І заду
днить та затовчеться в Н[ь]ю-Йорку найстрашніша оргія фурії, най
страшніша зі всіх, які бачила історія. “Він бо первенець сили твоєї...”

І на той привид, котрий може бути не менше реальний, ніж сам 
Н[ь]ю-Йорк, рука мимохіть витягається по ту книгу, котру я бачив 
приковану ланцюжками до ліжка в готелях міста того і котру я там 
полюбив, там -  у столиці жовтого диявола...

Отвираю книгу Мойсея, -  як же слушно названо книгою Битія! -  
й читаю:

Рече Господь: “Велико квилять до мене про Содому й Гомору грі
хи їх вельми тяжкі. Зійду ж та погляну, чи так воно діється, як до 
мене голосять, чи ні, щоби знати... ”

І  приступив Авраам ближче і рече: (<Так оце Ти хочеш погубити й 
невинних з винними? Може там найдеться п ’ятдесят невинних у  горо
ді. Чи схочеш Ти й їх погубити і не помилуєш усього міста задля п ’ят- 
десятьох, коли будуть там? Ні бо, не чини по глаголу сему, щоб убити 
праведника з нечистивим і щоб у  Тебе було праведнику так, як нечести
вому. Ні бо, ні! Судячи суду сій землі, як Тобі не вчинити правди? ”

Рече Господь: “Коли буде в Содомі п ’ятдесят праведників у  го
роді, помилую ввесь город і все місто задля них ”.

І  рече, відповідаючи, Авраам: <(Оце затявся я промовляти до Го
спода мого, (хоч) я земля і порох. Коли ж поменшає праведників до 
сорока й п ’яти, чи вже погубиш через (брак) п ’ятьох увесь город? ”

І  рече Бог: С(Не погублю, коли знайду там сорок і п ’ять ”.
І  завзявся (Авраам) іще промовляти до Бога тай каже: ‘Коли ж 

знайдеться тамечки сорок? ”
І  рече Бог: “Не погублю й ради сорока ”.
Що ж, Господи, коли промовлю: “А як знайдеться тамечки тіль

ки тридцять? ”
І  рече Бог: “Не погублю й тридесятьох ради ”.
Оце ж я наважився говорити до Господа: “Коли ж знайдеться 

тамечки двадщтеро? ”
І  рече Бог: “Не погублю, коли знайдеться там двадцять ”.
І  каже (Авраам): “Що otc, Господи, коли промовлю ще раз: Коли 

ж знайдеться там десятеро? ”
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І  рече Бог: “Не погублю і десятьох ради ”.
І  відійшов Господь, переставши глаголами до Авраама. І  вернувся 

Авраам на місце своє.
Як же зачервонів ранок, принукали ангели Лота, глаголючи: 

“Вставай, бери жену твою і двох дочок твоїх, що при тобі, тай 
одходь, щоб і тобі не погибнути з беззаконними городянами”.

І  стуманів Лот і взяли ангели за руку його і за руку жінку його, і 
за руки двох дочок його, бо пощадив їх Господь. Тай вивели і постави
ли за городом. І  як повиводили їх геть, рече: ”Спасай душу твою. Не 
озирайся і не зупиняйся ніде в околиці сій. У гори втікай, щоб і тобі 
не згинути ”.

Рече ж до них Лот: “Благаю тебе, Пане! Знайшов раб твій ласку 
в очах твоїх і велика милость твоя, яку ти показав мені, що виряту
вав душу мою. Та я не здолію рятуватися в горах, щоб не дігнала ме
не лиха година та не вмерти мені. А глянь, городок сей близько, побі
жу я туди. Він маленький, так і душа моя сохраниться ”.

І  рече йому: “Оце я зглянувся і в сьому, що не погублю городка, 
про котрий мовив єси. Хапайся ж рятувати там. Не можу бо чини
ти нічого, доки увійдеш туди ”.

Тим і приложено містечку тому призвище Сигор.
Сонце зійшло вже над землею, як Лот увійшов у  Сигор. І  бурхнув 

Господь на Содому й Гомору аркою та спалив міста. <.. .>

Вчасна весна в Північній Алберті1

Зміст: Подорож під Великдень. -  Сім красок весни на півночі. — Німі лі
си. -  Тихі краєвиди. -  Як говорять тихі ліси Алберти. -  Червоні перстені в 
лісах. -  Мет ока в будучність. -  Любов землі. -  Бореальна зоря на небі. -  Що 
каже про неї наш народ. -  По жовтім леді з сірки. -  Індіанським шляхом до 
Тихої Води. -  Як дихає великий Саскачеван весною. -  Спомини і думки

В нашу Велику п’ятницю 1923 р. виїхав я з Вінніпегу Сієнаром^ 
на північний захід. Уся Манітоба2) була ще покрита снігами і того дня 
вечером падав сніг великий. І на преріях Саскачевану3̂ бачив я весь 
час великі сніги, що безпереривно покривали величезні простори.

1 У цьому подорожньому описі збережені пояснення і примітки О. Назарука, які ми по
даємо, за прикладом автора, у самому кінці. Вони, фактично, становлять другий пласт споми
нів, відкриваючи, таким чином, коментаторський характер мемуарів нашого письменника.
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Коли ж поспішний поїзд перегнав 800 англійських миль у півні
чно-західнім напрямі і я на сам Великдень рано збудився коло Едмон
тону, столиці Алберти, -  то на своє здивування не побачив я вже сні
гу4̂ . Сонце ярко освічувало жовті трави прерій, корчі осики і лід на 
озерах. Снігів не було видно, а лід іще скрізь стояв.

Ще того дня вечером виїхав я в дальшу подорож -  на Чіпмен, 
Верміліон і Пеґвіс. Щойно між околицями Пеґвіс і Нортерн Белей 
прийшов я з утоми настільки до себе, що міг докладніше, сидячи на 
возі, обсервувати вчасну весну в сій північній країні.

Се дійсно “Країна холодної весни”, як її й називають.
Студено і соняшно. І тільки сім красок панує на землі й на небі, 

як сім букв має наше слово “квітень”. Та ніякого квіту тут ні зазором 
не видно і даремно шукає його привичне до весняних квітів око євро
пейського українця. Але се вже весна: бо орють і сіють. Тут далеко 
скорше сіють, ніж бачать першу квітку... Озимини тут нема, бо згину
ла б під острими морозами5'. А тих сім красок ось які: жовта трава, бі
лий сніг ярами, синя вода озер, біліші від снігу осики (берези тут ма
ло), чорні смуги землі, де трави не видно, червона лоза-таволга; а над 
тим усім синє небо.

Чотири з тих красок виступають подвійно: біла на снігу й на корі 
осики, синя на воді й на небі, жовта на траві й на маленьких сусликах 
-  ховрашках (гофри), -  чорна на землі й на спалених пнях дерев. Ко- 
жда з тих красок інакша і не всюди однак[ов]а. Чорні пні спалених лі
сів -  се вже діло людей. І тому не вкладаю сеї краски у правильні вра- 
жіння, бо вона хоч лучається тут і на великих просторах, але все-таки 
до правила не належить.

Сусликів краски жовтої трави видно тільки на полях і преріях. 
А тут переважають ще ліси і корчі.

Крім сусликів, звинних, скорих, з поганим виразом “обличчя”, які 
бігають один за другим і ховаються в нори, дуже мало видно інших 
сотворінь. Тільки рідко перелетить велика, цілком чорна ворона. Во
на тут належить до перелетних птиць: на зиму летить на полуднє, бо 
не годна тут видержати. І ще рідше замигтять на небі маленькі ключі 
диких качок -  по 4 до 6 штук.

Тому тиша в природі велика. їду цілими днями возом по лісах і 
преріях Алберти. І рідко коли чую звук якоїсь живої тварі. Ні співу 
птиць, ні крику звірят у лісі. Навіть каюти мовчать, хоч мусять тут 
бути десь у корчах. Тут всі сотворіння дивно тихі, навіть весною, -
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якби під вражінням довгої й тяжкої зими не могли повірити, що ве
сна дійсно надходить і що вона вже є. Весняний запах землі, такий мі
цний на Україні, тут дуже-дуже слабий: треба глибоко втягати воздух 
носом, щоб почути його.

Але краєвиди своєрідно прекрасні: надзвичайно ясні, веселі і ці
каві. Тим дивніше цікаві, що великої різноманітності в них нема. Ліс і 
корчі, прерія і ор[а]не поле, багато синьої води в озерах -  і звичайних 
баюрах, які літом вис[о]хнуть.

Дороги без виїмку пільні, тільки великими плугами заорані й де- 
не-де, по мочарах, ріщем підложені. І всі рівні, прості. Ніде нема “до
ріженьки, що в’ться в синю даль”, як у старім краю. Тут новий край і 
нові шляхи.

А на тих шляхах дивні зміни: тут сніг або болото й мочар, там зе
мля, як долівка з асфальту, порохи в очи б’ють. Але переважно рівно- 
рівно -  ж  на великих степах України.

Тільки коло більших рік є цікаві яри й вертепи. Та великих рік в 
Канаді розмірно мало (їх заступають численні озера). Але як уже є, то 
дійсно довгі і великі: нпр., такий Саскачеван робить вражіння, якби 
ви мусили його зустріти, куди б не поїхали. Він перепливає кілька ве
личезних провінцій, з яких кожда рівна або й перевищує простором 
велику європейську державу 6).

Озер дуже багато, так багато, що, мабуть, ніяка мапа зазначити їх 
не може. А було їх ще більше! Наші фермери оповідали мені, що тут 
виглядала земля, як по потопі світа, а тепер уже орють на багатьох мі
сцях, де були “лейки” (озера). Простір, залитий озерами, маліє з року 
на рік, озера висихають і навіть великі маліють. А середні щораз ча
стіше замерзають майже до дна і часом таки до дна, бо вода в них що
раз плитша. І тому риба в них вигинула зовсім -  в тих, що так замер
зають. Причина того всього -  винищування лісів огнем. Ще недавно 
димами горіючих лісів покриті були величезні простори Канади так, 
що світа Божого не було видно. Ліси горіли цілими місяцями. І так 
рік у рік, десятками літ. Тепер уряд [г]остро карає за підпал ліса. Але 
й тепер лучаються ще в сих околицях великі пожежі лісів.

В тій своїй подорожі бачив я сам у часі їзди між околицями Мир- 
нам і Мюсідора (16 квітня), як горіли ліси. Та се було дуже далеко. На 
широкім, прекраснім обрію неправильним хрестом величезних розмі
рів підносився дим над синьою лінією лісів, на тлі синього-синього 
неба. Я їхав тоді щирою прерією. І мав прегарний, величавий вид, 
якого ще ніколи не бачив.
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А за годину, коли та картина зникла з очей, побачив я в цілком ін
шім місці немов великанську -  браму з диму на тлі неба; видно в двох 
місцях, розмірно недалеко від себе, займилися пожаром ліси і дим з 
них сходився з собою високо вгорі. Але се було також далеко.

Пожар лісів належить у Канаді правильно до вчасно-весняних ви
дів, бо тоді трави ще сухі (з попереднього року) й тому пожежі силь
но ширяться. Так само як осіню, коли трави вже сухі.

В тих самих околицях переїздив я спаленими лісами. На значнім 
просторі. Дивне вражіння робить спалений ліс -  виглядає немов вели
ке кладовище, з масою пам’ятників з чорного мармуру: бо пеньки 
скрізь стоять, цілком чорні, невисокі. А місцями стоять покручені, не
мов ліани, дерева цілі чорні, як вугіль: то вогонь їх так покрутив, але 
не міг спалити. Може, засирі були, може вітер заскоро перегнав у тім 
місці пожежу, може, кругом тих дерев не було підшиття з сухої трави. 
Тому вони обсмалилися, надтліли й покрутилися з горячі, яка била 
від інших дерев, котрі горіли. Місцями стоять іще старі ліси, де дере
ва гинуть тільки від бурі або цілком “природною смертю”: видно, як 
від старості збутвілі повалилися на землю. І бутвіють на ній, розкла
даються. Всі ліси осикові, з білою, як сніг, корою. Такою білою, що 
тяжко відрізнити їх від березини, хіба по самих верхах: берези мають 
на чубках троха руденького, старого листя з попереднього року, а 
осики стоять цілком нагі. Правда, кора берези має інакшу будову, по
перечну, а осика поздовжну. Але се можна розглянути тільки зблизь
ка. А здалека біла канадійська осика, особливо під сю пору, дуже по
дібна до берези.

Смеречину видно тут рідко. Вона лупається вряди-годи і вбива
ється немов зорганізованими клинами в сіро-білу, безлисту й беззе- 
ленну масу осик, мов побитий завойовник. Своєю твердою зелен[н]ю 
сильно оживляє осикові краєвиди великих лісів Алберти.

Прекрасно виглядають широкі перстені з червоної лози-таволги, 
що оточують невеликі, сині озера на соняшних полянах. Ся червень 
викликає вражіння, немовби конаючі озерця вже видавали зі себе 
останній, кривавий, смертельний піт, який виступає на екрани вми
раючих жовнірів. А плеса тих озерець світять ще так живо, як темно- 
сині очі людини. Коли сконають ліси на сих просторах, тоді зам
кнуться навіки й сині очі озер. А тоді піде смерть по соняшній Албер- 
ті... І посухою знищить виорані поля. І вижене людей [і]з сих прегар
них, веселих околиць, де так багато світла і воздух чистий, як криш-
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таль. Я вже бачу їх, як утікають відси, як пустіють їх фарми-домівки. 
І як прерія знов захопить заорані поля, що покриються бур’янами й 
корчами, в яких заметушиться лихий кают (подібний до нашого ли
са), що так прикро виє по степах Алберти.

Та се ще не зараз прийде. Ще гарна, як дівчина, “соняшна Албер
та”. Ще так чудово дивиться синіми очима своїх озер. Ще тут і там 
зеленіє хрещатий барвінок канадійський, трохи подібний до старокра- 
йового. А онде червоніє, як кров, “індіанський тютюн”. Се корч по- 
дібнісінький до нашої лози, тільки кора на нім ціла червона, від само
го долу до вершечків. Одностайно, ярко червона. Індіани легко здира
ють її, але тільки підшкірок сушать і курять. Одначе тих індіан ні за
зором не видно, хоч тижнями їду по їх великій Батьківщині. А наших 
людей тут тілько, що можете до кождого стрічного безпечно сказати: 
“Слава Ісусу Христу”. Відповість по-українськи. Українці мають ту 
гарну сторону, що все люблять землю, яку обробляють. Вони лю
блять і Канаду. І люблять кожду її провінцію зокрема, в якій живуть. 
Свояк Федуна, нашого посла до провінційного парламенту Алберти, з 
яким я зустрівся в часі сеї подорожі, сказав мені з гордістю:

-  “В Алберті земля не запаскуджена бур’янами так, як у Манітобі. 
Не тільки тому, що клімат тут остріший, але й тому, що наші люди 
дуже дбають за землю. І тому бувають тут роки, як 1919, що з одного 
акра маємо 75 бушлів7) пшениці і по 120 бушлів вівса. А бульби з од
ного мішка 90 міхів! А що хліба лишиться на прерії! Бо не можна 
всього зібрати...”

Та, розуміється, бувають і такі роки, що з акра всего 2 бушлі... Бо 
посуха вже ходить по гарній Алберті...

О, “соняшна Алберта” дійсно гарна і весела.
Але тільки вдень. Вночі вона така, що навіть звізди не помагають, 

хоч світять. Особливо понуро тоді, як вітер зачне свистати. І чим 
більше якась околиця гарна й весела вдень, тим більше понура, при
гноблююча і просто страшна вночі.

Сю дивну і різку різницю побачив я особливо виразно в двох око
лицях: в Нортерн Белей і в місцевості Мирнам. Як хто з вас буде коли 
в тих двох місцевостях, то раджу в першій заїхати до дуже розсудно- 
го фармера Симеона Євчина (родом з Гусятинщини). Дім його над
звичайно приємний не тільки із-за його привітності та тактовної чем
ності його жінки, але й із-за прекрасного положення на горі, з дале
ким видом на прерії, мережані синіми лініями лісів і чудними очима
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озер. У його чистім домі раджу й заночувати. їдучи з ним його возом 
з “Народного Дому” до його помешкання, мав я вперве нагоду бачити 
й відчути всю первісну понурість тутешньої весняної ночі. Було се по 
год. 11. перед північчю, як ми сідали на віз. Ніч була зовсім темна, 
мимо зір. На небі від північного сходу стояла величезна чорна моги
ла. Вона займала третину неба. З-поза неї била якась дивна, зразу не
виразна, немов труп’яча, ясність, подібна до тої, що йде від спорохня
вілого дерева. Та ясність не освічувала землі, хоч дрижала так, як 
дрижить світло. Була се північна зоря в такій невиразній фазі. Щоб 
почути погляд на се цікаве явище, запитав я свого господаря, що се 
таке й від чого воно.

-  “Се проміни”, -  відповів Євчин8). “То морози так світять від пів
ночі. Проміни не все такі мрачні, як тепер їх бачите. Часом вигляда
ють як дуга-веселиця серед ночі. Вони так дрижать, якби хто з неба 
показував великі язики, червоняві й синяві. А часом виглядає воно 
так, якби хто з гори махав великими мітлами і грозив, що вимете нас 
[з]відси дочиста. І тоді лячно! -  так лячно, що страх. А літом, як хліби 
достигають на полях і гради перепадають, то часом ночами такий 
шум іде по прерії, якби сто тренів (залізнич[н]их поїздів) їхало нараз. 
А темрява потім робиться така, що хоч очи виколи, бо все одно нічо
го не побачиш. Я раз аж жінку викликав з хати і кажу: “Слухай, як гу
де в небі!” О, тут така країна, що часом ляк збирає і здається, що кі
нець світа надходить...”

Яка велика сила в тім короткім описі простого чоловіка з народу! 
Літами він дивився на се дивне явище й усю силу свого ока вложив у 
тих кілька слів, які так врилися мені в пам’ять, що, приїхавши до його 
дому, вписав я їх у свій записник майже дослівно.

Коли я вислухав його опису, пригадався мені величний опис та
ємничої “Ріґведи”, однієї з найстарших книг людства:

Вже Бог Савітар, тварі всій ласкавий,
Підняв для всіх людей те вічне світло.
Вже силою Богів відкрилось око,
Що світ весь освіча -  Зоря Порання.

Видні стежки вже, топтані Богами,
Оздоблені добром, що в блуд не вводить.
Від сходу світло вже зорі займаєсь,
Що вийшла геть зі свого домовища9).
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Тут треба відповісти на одне питання: Чому творець старої “Ріґве- 
ди” говорить з бадьорою веселістю про те саме явище, яке наш хлібо
роб (з тої самої раси, що творець Рігведи) описує з острахом?

Бо тоді арійське плем’я йшло з півночі на полуднє, а тепер його 
українська вітка прийшла сюди з полудня на північ. Для творця гім
нів “Рігведи” північна зоря серед довгої полярної ночі була вже ясним 
і добрим дарунком Богів, а між нашими людьми, котрі прийшли сюди 
з ясної країни вишневих садів і ніколи не бачили таких явищ на своїм 
небі та й навіть не чули про них, -  ширить таке явище панічний 
страх, бо воно незвичайне, як комета.

І тому наш хлібороб бачить у тих незвичайних світлих червоні 
язики й мітли, які немов грозять йому, що виметуть його [з]відси “до 
чиста”. А творець “Рігведи”, навпаки, -  тішиться ними:

Було багато тих яснот досвітніх,
Відкіль прийшла ти, Зіронько Порання.

Говорить про них майже пестливо. І з благородною гордістю кін
чить:

Столівники Богів, побожні, віщі,
Святії предки наші в давній час -  
Вони знайшли оте укрите світло!..

-  Добре, що ми знайшли сю Канаду, -  сказав мені раз наш мужик.
Коли хто сумнівавбися, чи сі описи “Рігведи” відносяться дійсно 

до Північної Зорі, -  тому вистарчить подивитися на полярне світло, 
коли воно блистить, але не світить. І тоді перечитати місце в “Ріґве- 
ді”, котре так звучить:

"... Все те ні день, ні ніч, ні видко,
ні невидко...”

Лучше не можна схарактеризувати того світла в сій фазі. В тій мі
шанині світла й темряви мимохіть робиться лячно на серці. А ще як 
вітер засвище по осикових корчах і по “лейках”, як задрожить труп’я- 
че світло на темнім півтлі неба, то з ним дрожить і душа людини, яка 
не виросла під сим небом.

Воістину! Велика внутрішня сила українського племені, котре 
зайшло аж сюди й видержало сі ночі, хоч не мало навіть домів літами,
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а спало в будах з осикового гілля і в землянках. Тай ще до того видер
жало розсіяне по сій безмежній прерії, не в селах, як у старім краюІ0). 
А тепер так полюбили наші самоту своїх садиб, що кажуть: “Як 
близько поселитися, то наперед зачнуть сварку пси, потому входять у 
ту рахубу свині і кури, а на кінці й люди”.

Тому волять жити розсіяні по степах, далеко від себе. Згодом зов
сім привикають до такого життя.

“Столівники Богів”, наші селяни й робітники, розсіяні по чужих 
краях далеких!

Свої вражіння з весняних ночей в Алберті зібрав би я в отсих сло
вах: весняна ніч тут пригноблює без усякого порівняння більше, ніж 
зимова.

Я задовго задержав увагу читача на весняній ночі Алберти. Задов
го тому, бо життя тут відбувається вдень, а не вночі.

Веселими, широкими і ясними краєвидами, в чистім, як криш
таль, повітрю і попри чисті води в озерах і по чистих ручаях -  їду да
лі. Вже в деяких ручаях лід запався, але ще стоїть під водою. По нім 
бринить чистенька водиця, а в ній блистить той лід, коло Мюсідори 
жовтий, як топаз.

- “Чому тут лід такий жовтий?” -  питаю свого, вже іншого, візни
ка, Плішку на назвисько.

- “Від піску,” -  каже.
Але се не тільки від піску. Бо незабаром в’їжджаємо на сірчані мо- 

чари. Пахнуть зовсім так само, як сірчані купелі в Бадені коло Відня.
З Мюсідори їду до Плейн-Лейку (“Чистого Озера”). Везе мене 

знов інший, молодий фармер Григорій Томин -  гарними околицями. 
Тут і там чорніють спалені ліси. Ідемо попри його дім, збудований на 
підсонню з гарним видом на “Чисте Озеро”, що має довгі шиї на схід і 
на захід. Кругом нього синіють осикові ліси, а на нім стоїть іще міц
ний лід, хоч маємо 17. квітня, і базьки тут на осиках вже прекрасно 
розвинені, золотисті. В’їжджаю на озеро. Студінь від льоду повіяла та
ка, що моє велике і тяжке футро дуже мені стало в пригоді. А при дру
гім березі озера вже коні мусили йти водою, бо сей беріг від полудня.

-  “Чи застану я ще лід на ріці Саскачевані? Я дуже хотів би бачи
ти, як тут пливе крига”, -  кажу.

-  “Може, ще застанете. На озерах лід ще довго стоятиме, заки 
розтопиться. А на ріках, як прибудуть води з гір, то пускає скорше. 
Лід ломиться і пливе”.
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Дня 21 квітня по вічу в околиці Ельдорени коло малого містечка 
Редвей Сентер поїхав я автом нашого молодого купця п. Семенюка з 
ним і з нашим учителем п. Киріяком, канадійським письменником, поди
витися на велику ріку Саскачеван весняною порою. З нами їхав ще моло
дий фармерський синок, що виріс близько сеї ріки. Авто скоро пігнало 
Індіанським Шляхом, опісля Шляхом Вікторії (Вікторія-Трейл). За кіль
канадцять хвилин опинилися ми на високім березі ріки Саскачевану.

Вид прекрасний. Сонце заливає високий полудневий берег ріки 
(ми на північнім). Він місцями покритий лісом, місцями безмежним 
полем. Самою серединою повагом пливуть води Саскачевану -  так 
тихо-тихо, що аж дивно стає на душі. Саскачеван значить в індіансь
кій мові “Тиха Вода”.

-  “Ви спізнилися на одну годину, -  каже нам один з двох стрічних 
фармерів. -  “Якраз перестала плисти велика крига”.

Я дуже жалував, що не бачив сеї таємничої містерії освободження 
великої ріки з оков.

-  “Скажіть мені бодай, як се виглядає”, -  прошу.
-  “Як надійдуть великі води з гір і здують ріку, тоді тріскає лід на 

Саскачевані. А гук від того такий, якби з гармати стріляв: милями йо
го чути. Бо лід тут дуже міцний. Взимі тягнуть по нім великі 10-тон- 
нові машини і він навіть не тріщить. А возом можна по нім їхати ще й 
тоді, як уже вода по нім пливе і зараз крига має рушити. Лід тоді вже 
гнучкий, але ще не пустить. А грубий він 4 до 6 стіп і більше. Як вода 
проломить його, тоді спирає горами і несе його, і раз від разу на бере
ги кидає грубими зломами. Часто на 25 стіп високі купи леду наки- 
дує. Весь берег один і другий закиданий тоді ледом. Він стоїть на бе
регах і до липня. Онде бачите його! І останки криги пливуть ще по
при берег тай шумлять; їхати човном ще небезпечно, бо тільки сере
дина ріки свобідна”.

Ми зійшли широкою дорогою до місця, де в спокійнім часі є пе
ревіз. Величезна сила води поломала два грубі стовпи, до яких при
п’ятий був пором, і сам пором майже до половини впхала у високий, 
глинястий берег. По величезних зломах ховзького леду дібрався я з 
трудом до порома і, ставши на нім, почав оглядати останню сцену ве
ликої дії. І було в ній ще так багато краси та поваги, що я наситив свої 
очі навіть останком її. Тихо, як у церкві перед богослужениям. Оба 
береги великої ріки, як оком сягнути вгору і вдолину, закидані вели
кими, грубими зломали леду. Місцями видніють цілі гори тих ледя-
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них зломів, що блистять у сонці сталево-синіми кантами і білим сні
гом на брилах. Сі великанські, поломані кости канадійської зими ви
глядають тепер, як дві безконечні смуги білого каміння, звезеного 
кимсь для вимощення берегів і поки що без ладу накиданого. Наді 
мною зломи леду в три хлопи високі, один на другім накидані, нава
лені. А попри береги пливе ще крига, повагом, помалу. Час до часу 
б’ється до себе. Тоді затріщить, зашумить і порскне. І знов тихо. Ні 
гуку, ні плюскоту. Тільки якийсь делікатний, дуже делікатний шум, 
ніжний, як віддих людини -  і дискретний відблиск води свідчать, що 
перед нами велика ріка.

Яка ж вона тиха-тиха! Се найтихіша зі всіх рік, які я бачив.
Тут усе таке тихе.
І якби мене хто запитав: “Як ти схарактеризував би весну в тих 

сторонах? Але двома словами!” -  Я відповів би на се:
-  “Вона тиха”.

На такім описі різних дрібниць і зібранню їх в одну цілість звичай
но й кінчаться описи. Та мені здається, що тут треба ще щось додати. 
Не тільки тому, що уважний читач міг би запитати: “І чого ти так кидав 
собою, що, на сам Великдень приїхавши до столиці великого краю, ще 
того самого дня пігнав дальше?” Але й тому, що всякий опис, а особли
во опис подорожи або з подорожи -  се свого рода спомин. А спомини 
без згадок про положення й внутрішні переживання та думки й почу
вання автора не можуть належати до тих творів письменства, про які Ґе- 
те каже, що колись перестаріються всі твори письменства -  з виїмком 
особистих споминів. Вправді, мені здається, що злобний зуб часу не по
щадить і тих творів (разом з висказом великого німецького письменни
ка), одначе се правда, що спомини, навіть дуже старі, читаються з біль
шим зацікавленням, ніж усякі инші писання, що припали порохом. 
Причина: бо в них говорить про себе живий чоловік.

Отже -  під Великдень вибрався я в подорож тому, бо я був тоді 
послом Галицького Уряду в Канаді. А що те посольство (зложене з 
мене і проф. Боберського) мало оригінальне завдання не тільки само 
себе удержати в чужім краю, але ще зібрати фонди для свого прави
тельства, -  то треба було використати якраз святочні дні на віча. По
сли, також католики, мають з давніх-давен той (сумнівний) привілей, 
що можуть подорожувати і в часі великих свят, як се зробив пр. той
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катод, посол, котрий на сам Великдень 16. квітня 1245 р. вирушив у 
далеку подорож до столиці Великого Хана Татарів.

План віч по цілій Канаді від океану до океану уложив проф. Іван 
Боберський, котрий уже довго переді мною був у Канаді та знав її до
кладно. Перший день Великодніх Свят ми собі “дарували”, а поза тим 
старалися використати на віча всі можливі святочні дні й поділилися 
їздою та працею так, що на нього припало менше, на мене більше віч 
(зате він мав доволі іншої важкої роботи в нашім посольстві у Вінні
пегу). План подорожей був так уложений, що наперед було визначе
но, де і коли висідати з залізниці, сідати на віз або на санки чи на 
авто, на котрій стації знов сідати в залізницю, де сідати на корабель 
і т. д., значить, треба було нервозно уважати, щоб не спізнитися, що 
не було легкою річчю, особливо при їздах возами. Заздалегідь повідо
млені були листами й пресою наші люди в різних околицях Канади, 
коли приїде до них галицький представник1 1\

Подорожі ті були дуже цікаві, але й дуже томлячі -  не тільки із-за 
фізичної втоми, яку викликає довга їзда, переривана сильним експан- 
суванням енергії для виголошування промов і видержування нападів 
противників у дискусіях (бувало, й під голим небом), все інакшим хар
чем і спанням в найрізніших обставинах та нараженням на надмірне 
загріття і простуди. Канада має взимі просто сибірські морози. Та ще 
більшим тягарем було неймовірне цькування, якого ми там зазнавали 
таки від наших інтелігентів і півінтеліґентів у большевицькій пресі в 
Канаді та в большевицькій і радикальній пресі, котра зі Злучених Дер
жав доходила до Канади. Досить цькування є тут, у старім краю, та се 
-  розуміється -  дрібниці в порівнянні з тим, як там “воюють” українсь
кі “поступові” інтелігенти. Написати пр. у газеті про когось, хто ще в 
своїм життю не був п’яний, що він так “запився на вічу”, що його розі
брали на естраді “до білизни” і він “так бігав по сцені”, -  се для перо- 
владного а “поступового” інтелігента як хліб з маслом з’їсти. Справе
дливість вимагає підчеркнути, що большевицькі провідники не нале
жали до найгірших клеветників і що їх публіцисти мали бодай періоди 
здержливости у підсуванню комусь, що він пр. написав те, чого не на
писав. (Систематичну й уперту неетичність на тім тлі довелося мені 
“спрактикувати” у деяких людців зовсім іншого табору...).

Вправді найвище захоплення большевизмом (в часі котрого кри
ваво побили наші большевики першого галицького посла в Америці 
п. Л. Цегельського так, що він упав на вулиці й його завезли до шпи
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талю) вже тоді зачинало переходити, -  та захоплення ним ще було за 
весь час існування галицького посольства в Канаді, й частина наших 
робітників, яких своєю агітацією й ідеольоґією захопили большевиць- 
кі провідники, не дала ні одного гроша на політичну оборону Галиць
кої Землі. На заклик своїх проводирів давали гроші навіть на -  “про
свічування” англійського робітництва, котре має найбагатші організа
ції в світі, а на справу своєї землі ні! На всякі аргументи відповідь їх 
звучала, що галицький уряд “буржуазний” і “кланяється” Антанті 121

Та добре було вже й те, що агітатори большевизму не наклонили 
робітників до побиття одного з нас або й обидвох, бо тоді вся акція 
була би припинена просто з фізичної неможливости робити подорожі. 
На наше тамошнє робітництво, навіть збольшевичене, не можу жалу
ватися: я мав випадки, як пр. у Ванкувері, що воно запрошувало мене 
до своїх (большевицьких) організацій, саджало на почеснім місці, ди
скутувало зі мною культурно, опроваджувало мене по місцях своєї 
праці і навіть гостило.

Зрештою, й без фізичного побиття проф. Боберський під впливом 
сильних цькувань у пресі смертельно хорував (ще перед моїм приї
здом). А я, від дуже молодих літ беручи участь в українськім політич
нім життю, більше привик до цькувань і тому був більше відпорний 
психічно, хоч, розуміється, [г]острі а безпідставні цькування були од
нією з причин того, що я, приїхавши до Канади ще дуже лівим і не 
без симпатій до революції 13) -  віддалявся внутрі все більше і більше 
направо. Відштовхував повний брак етики у тих людей.

Так само, як большевики, не далися нічим зворушити і прихиль
ники секти “біблійників”, котрі говорили мені в Канаді, що ні цента 
на ніяку українську справу не дадуть, бо тепер розпочався такий час, 
що все людство повинно бути в “однім” Царстві Божім, і коли хто-не- 
будь забирає землю другого народу, то якраз добре робить, бо набли
жає з’єдинення Царства Божого на землі... Коли ж я виймав з кишені 
Біблію й відчитував їм місце, де сказано, що Спаситель плакав над 
упадком столиці свого Рідного Краю, предвиджуючи той упадок, -  
“біблійники” мовчали, а по вічу говорили, що я -  “фальшував 
св. Письмо!..” Щойно там пізнав я, яка страшна, бо закам’яніла, стає 
психіка людей, захоплених сектярським доктринерством.

Та всі ті й інші перешкоди ще не були такі болючі, як ті, котрі ки
дали мені під ноги люди, просто удержувані на чужині Галицьким 
Урядом і для яких я серед найтяжчих обставин їхав по лісах і преріях
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Канади збирати на те удержання. І так, нпр., один відомий наш діяч, 
котрий сам хотів стати послом у Канаді (хоч із-за свого віку й недо
стачі просто фізичних сил не міг би був виконувати того обов’язку), 
коли послом іменовано мене, -  порозписував листи до наших свяще
ників у Канаді, щоб не давали мені помочи. Правда, він тим багато не 
пошкодив, одначе ті листи, розуміється, попали в мої руки й дуже ме
не боліли. Се не перешкодило йому, коли довідався з канадійської 
преси, що наша праця в Канаді має успіх, прислати до мене свою осо
бисту, приватну просьбу, щоб роздобути і для нього матеріальну по
міч на виспеціалізування в науці його дітей...

Назвиска того діяча не подаю, не тому, що він помер, бо помер- 
шого діяча не уважаю свобідним від одвічальности, -  тільки із-за йо
го дітей, щоб не робити їм сорому.

Читач може собі легко уявити, до яких думок могло настроювати 
таке кидання колод під ноги. А думка (“теорія”) -  се велика річ -  не- 
раз більша від рова, якого не годен ні перескочити, ні перелізти, коли 
не поставити собі на нім відповідної кладки -  з другої думки-теорії. 
Таку думку-теорію про публичну працю треба, гадаю, мати, що всу
переч усяким перешкодам і навіть “безвиглядности” (про котру в дій
сносте ніхто не може сказати, чи вона дійсно “безвиглядна”) -  треба 
працювати, поки є сила й енергія на те.

Серед таких обставин і з такими думками їхав я від місцевосте до 
місцевосте, поки через Бритійську Колюмбію не добився аж до Спо
кійного Океану. Скрізь заставав я наших людей з Галичини. Людей з 
Вел. України в цілій Америці немало, та вони поза одним-двома дер
жалися зовсім осторонь, якби нам були зовсім чужі14). Зміст моїх про
мов був, коротко кажучи, такий: “Пам’ятай за Землю Галицьку, за ра
ну брата свого!”...

Розуміється, про всю Україну говорилося також багато. Часом за
питів на вічах сипалося тілько, що треба було відповідати довго, бу
вало й від вечера аж поза північ. А бували й такі околиці, що коли чо
ловік до краю втомлений клався, щоб задрімати, то ще ліжко оточува
ли й питали-питали без кінця. Та були й делікатні люди, котрі розумі
ли, що подорожньому треба дати виспатися.

Всі ті труди можна було перенести (хоч двічі хорував я там тя
жко), бо весь наш нарід переживав тоді “вчасну весну”. Завчасну, як 
показали факти. Та весна електризувала й додавала енергії й довго її 
піддержувала.
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І ще була одна приємна річ, яка дуже [спричинилася до того, що 
мимо тяжких трудів, перебутих у Канаді, та країна назавше остане 
для мене мила: се її правительство. За весь час мого побуту не мав я 
від ніякого уряду в Канаді буквально найменшої прикрости. А треба 
знати, що в самій Оттаві, столиці Канади, було (як казав мені віродо- 
стойний українець, канадський] урядник, котрого тягнули до слід
ства в тій справі) кількадесять доносів на мене, що я бунтую на вічах 
горожан держави проти королівського уряду й заколочую спокій. За 
мною по вічах робила англійська] влада слідства, а до мене ніхто ні
коли не приступив з ніяким запитом про те, що я говорив, і навіть за 
ніякі папери не запитали мене. (Я приїхав до Канади ще на галицький 
паспорт). Словом -  правительства в англосакської раси -  се в пове
дению культурні правительства -  і то так монархістичне в Канаді, як 
республиканське в Злучених Державах Півн. Америці, куди я потому 
переїхав і також вічував. Розуміється, недостачі є скрізь, але та куль
турна раса варта того впливу, який має на всіх континентах земної ку
лі. Бо все, що є, має свою основу і свою причину, як має її й той важ
кий стан, у якім знайшовся наш край і наш нарід в часі своєї “вчасної 
весни”, по котрій вдарили знов морози й основно зв’ялили перші 
базьки на святочній лозі Воскресения.

Всі ті важкі переходи, які переходив і далі переходить наш нарід і 
кожний його член -  все одно, де б він не знаходився, -  були б без ніяко
го внутрішного сенсу, якби Вища Сила не трунула нас тим шляхом ши
рокого і глибокого терпіння на місця, з котрих “видні стежки вже, топ- 
тані богами, оздоблені добром, що в блуд не вводить”. Те добро -  то 
велике терпіння й очищення через нього, без чого нема Воскресения.

ПОЯСНЕННЯ І ПРИМІТКИ

1) Національна (державна) Залізниця Канади. (Приватна -  Сіпіяр).
2) Індіанська назва, значить: “Країна Великого Духа”. Та провін

ція Канади має 652.200 квадратних км. і свій парламент. Мешканців 
к. 610.000 (16 прц. катол.). До Канади прилучена по повстанню фран
цузів 1870 р. (Для порівняння: т. зв. Рад. Україна 461072 квадратних 
км., Польща має 388.328 квадратних км., Німеччина 472.030 квадра
тних км., Франція 551.000 квадратних км., Вел. Британія 244.041 ква
дратних км.).
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3) Саскачеван, провінція Канади щойно від 1905 р. має 659.900 
квадратних км., 760.000 мешканців, полуднева її частина правдива 
прерія (степ декуди з низькими горбами, північна -  переважно дикі 
ліси і скелі. Парламент у малім місті Ріджайні (Regina).

4) Алберта, провінція Канади, з великими рівнинами й лісами, на 
заході Гори Скалисті. По ній шаліє небезпечний (із-за наглих змін 
температури, які приносить) вихор “Бризерд” (Brizzard), дуже стуле
ний, що несе сніг мілкий, як мука. Другий вихор “Шінук” (Chinook) 
гарячий, віє від Гір Скалистих, уможливляє зимувати худобу під го
лим небом. Алберта має 661.200 квадратних км. і коло 600.000 меш
канців, у тім [числі] 9.000 індіан. (Ціла Канада має несповна 9 млн 
душ, а на велику війну вислала майже півмільйонну армію в поле!).

5) Морози доходять у всіх тих згаданих провінціях до 50° і вище. 
А вліті (дуже короткім) велика спека.

6) Ріка Саскачеван, зложена з двох рік, північного й полуди. Са
скачевану. Обидві випливають зі Скалистих Гір і пливуть дуже скоро 
підгір’ям Кордильєрів, довгота їх 1345 км, згл. 1450 км., обидві лу
паться, обсяг їх спливу 1,150 000 квадратних км. Місцями Саскачеван 
такий широкий, що робить вражіння озера.

7) Бушель (пишеться “bushel”, читається “бушл”) = міра англосак
сів на зерно. В Америці оден бушель -  35, 2 літрів, в Англії 36,3 л.

8) Так український нарід в Канаді називає полярне світло. Наголос 
у слові “проміни” на першім складі. (У слові “Шінук” на останнім).

9) “Ріґведа” (VIII, 76). Гл. студію Евгена Елачіча: “Північний бі
гун колискою народів”.

10) В англійській пресі вже підносили крик, що коли наше сильне 
і плідне плем’я не буде засимільоване, то до 50 літ урядова мова в ці
лій Манітобі буде -  українська!.. З тих слів говорить, очевидно заве
ликий переляк. Одначе правдою є, що наше плем’я могло б там, як і 
скрізь, доконати великих діл, якби не його інтелігенція й півінтеліґен- 
ція, котра його розбиває й нищить сектами і т. д.

11) Докладний звіт з діяльности нашого посольства в Вінніпегу, 
потверджений всіми нашими тамошніми громадянськими організа
ціями, оповіщений окремою брошурою і знаходиться у львівських бі
бліотеках.

12) Коли ж і большевицький уряд в Москві зачав кланятися по 
черзі всім буржуазним урядам Антанти й поза Антантою, щоб одер
жати кредити -  тоді наші большевики одобрювали се.
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13) Прибувши до Вінніпегу, одну зі своїх перших візит зложив я 
нашій большевицькій організації в її дуже гарнім “Робітничім Домі”-  
по довшій нараді в тій справі так з проф. Боберським, як визначніши
ми представниками нашого тамошнього громадянства. Руководили 
мною в тій справі мотиви двоякого рода: засадничий і тактичний. 
Уважаючи себе послом Галицької Землі на підставі легітимації її то
дішнього уряду, уважав я своїм обов’язком не поминати ніякої групи 
людей, що походять з тої землі. До того сподівався я, що тою візитою 
ослаблю атаки большевиків бодай на першім вічу, на якім я мав ви
ступити у Вінніпегу, що я дійсно й осягнув: большевики зовсім не за- 
атакували мене на тім важнім вічу. Одначе дальші наслідки тої візити 
були недобрі. Большевики в своїй пресі оповістили фальшивий зміст 
моєї розмови з ними. Хоч я, не виключаючи того, взяв [і]з собою сві
дка, то у Відні в нашім уряді повірили -  реляції большевицької преси. 
Се й було початком напруження відносин між Гал. Урядом і мною, 
котре тривало весь час моєї праці в Канаді й, розуміється, нервувало 
мене та коштувало багато здоров’я.

14) В Канаді наших наддніпрянців дуже мало, в Злуч. Державах 
Півн. Америки багато. Та ні тут, ні там вони -  поза одиницями -  не 
акліматизуються в галицьких організаціях, бо вони виростали в інак
ших культурних впливах. Маю вражіння, що найлучша розв’язка орга
нізаційних взаємовідносин була б така: організуватися по можности 
окремо (що не значить іще, щоб ті чи сі мали відпихати від себе інших, 
коли вони добре почувають себе в другій організації), одначе вдержу
ючи зв’язки між організаціями. Такий систем, з одної сторони, заоща
дить багато непорозумінь і прикростей, які з природи річи мусять поя
влятися, із другої сторони, може викликати благородне суперництво в 
праці. З тих причин, то є на основі досвіду, набутого за морем, уважаю 
природнім і розумним ділом те, що гал. письменники й публіцисти, ко
трі тепер знаходяться на В[еликій] Україні, оснували там окрему спіл
ку “Західна Україна”, й не годжуся з виводами п. В. Бобинського, ко
трий у 4 ч[ислі] журналу “Вікна” (за квітень, 1929), в статті “Розбийте 
мури ґетта” [г]остро осуджує ту окрему організацію. Коли галичани 
піддалися б фразам про мниме “гетто”, “провінціональщину”, “вузько
глядність” і т. п. та зробили “одну а добру” саламаху з наддніпрянця- 
ми, -  то ніяка сила з тої “доброї-” саламахи не повстане. •
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ПІСЛЯСЛОВО

Незбагненний пророк у своїй Вітчині: 
повернення додому

Залишаючи в жовтні 1939-го року терени Галичини -  рідного 
краю, якому віддав сорок літ праці, О. Назарук цитував уривок із пое
зії Ф .Шиллера... Він, добрий знавець світової літератури, подавав 
свій переклад рядків німецького поета в подорожніх нотатках вла
сних “спогадів втікача”: співай веселих пісень, хто знов бачить
Батьківщину!.. Бо до домашнього вогнища обернені кораблі й вертає
мо до Батьківщини!” (“Зі Львова до Варшави. Утеча перед совітами в 
пам’ятних днях 2-13 жовтня 1939 року”, с. 13). О. Назарук ще не 
знав, що йому, митцеві від Бога, який вимушено мандрував на Захід, 
залишалося бути серед живих недовго -  тільки неповних шість міся
ців. Але така вже доля поета -  бачити вічне значно далі й жити біль
ше, аніж інші. Письменник зумів передбачити своє духовне повер
нення на рідні терени...

У доробку О. Назарука чимало праць мемуарного характеру. Се
ред них і величезна низка подорожніх творів (описів, нарисів, нота
ток). Елемент пересування земним простором (читай: мандрівок, по
дорожей) ставав сюжетотвірним і в його дипломатичних споминах 
(“Галицька делегація в Ризі...”) та військових. Утверджуючи віру в 
людину, в політичну розсудливість українця, письменник упродовж 
свого життя не лише мандрував, але й відтворював побачене та пере
жите під час подорожей у своїх творах -  відбирав зерно від полови, 
залишаючись патріотом своєї нації й держави, яка була для українців 
упродовж сторіч невпійманою жар-птицею... Його мемуари писались 
і pro usu interno (для внутрішніх потреб) особи, непересічної людини 
й державника, і задля справи нації.

Незважаючи на те, що твори подорожньої літератури здебільшого 
“можуть мати розповідно-описовий характер, коли автор розказує 
про свої враження з подорожі, описуючи оглядані ним краї і народи, 
змальовуючи побут, звичаї і традиції людей, їхню ношу, спосіб жит
тя, житло тощо” (В. Домбровський. Українська стилістика і ритміка. 
Українська поетика / упоряд. О. Баган. -  Дрогобич: Відродження, 
2008. -  488 с.), О. Назарук зумів дати їм друге підґрунтя. Подорожні 
нариси в галицького інтелігента, громадянина сповнені політичних
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пророцтв, настанов, як творити майбутнє, виважених сентенцій, а іно
ді й критики. І, попри це, в одному зі спогадів на воєнну тематику 
“В таборі ІІ-го куреня УСС” (збірка “Над Золотою Липою. В таборах 
Українських Січових Стрільців” (1917)) було занотовано письменни
ком чорним по білому й заявлено про свої Амбіції: “ ... якби мене на 
другім світі запитали, чи з поворотом на все-таки сей світ хочу вибра
ти інший нарід за свій, я відповів би: ні!” (там само, с. 78).

Він не кривив душею. На вівтар служіння українській нації було 
покладено чимало зусиль. Хотілося бачити прийдешнє, бути з тими, 
хто його творитиме, -  зі своїм народом. Українського імені письмен
ник не міг і не хотів зректися. Рідному народу в спадок, як пересторо
гу й наказ, як заклик до дії й спонуку вчитися, залишив він спомини зі 
свого життя -  чималий мемуарний доробок, який притягуватиме ува
гу не одного покоління співвітчизників своїм синкретизмом спогадо- 
вого мислення й стилю, історизмом, історіографічністю та історіосо- 
фічністю думок тощо. Мемуарне надбання О. Назарука -  явище нове 
й оригінальне в нашій спогадовій літературі, яка логічно вписується в 
європейський вимір цього жанру.

... Минуло сімдесят років з того часу, як у Кракові перестало би
тися серце людини, відкритої для інших, відтоді, як слушно засвідчили 
сучасники в некролозі 1940-го: “Д-р О. Назарук був у нас не тільки од
ним з найоригінальніших і найплодовитіших публіцистів, але одним з 
найбільших українських інтелектуалістів”. Сімдесят -  достаній час для 
переосмислення, підведення підсумків, виведення уроків з минулого, 
до яких так закликав у своїх політичних трактатах, публіцистичних 
статтях і, звичайно ж, у мемуарних працях наш письменник.

Він, О. Назарук, нині повернувся в Україну журавлиним ключем, 
своєю недоспіваною піснею. Невблаганний час не зміг стерти з 
людської пам’яті думок про непересічну людину, громадянина й дер
жавника, письменника-мемуариста, мислителя й організатора...

Відбірним золотим зерном, в якому відчуваємо сплав криці й нат
хнення, заклику до боротьби й наснаги творити день прийдешній, 
упало його слово на український ґрунт. Отож, прийшла пора “збирати 
каміння”, щоб вибудувати з нього добротну й міцну державу. Віримо, 
що в ній, його та нашій Вітчині, повноцінно буятиме Назарукова дум
ка -  слово нашого галичанина, письменника-пророка, мемуариста.
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1

Посмертна згадка1.
Д-р Осип Назарук

уроджений 31 серпня 1883 р. в Бучачі, помер 31 березня 1940 р. в 
Кракові. З покійним зійшов у могилу один з найцікавіших наших гро
мадянських діячів і одночасно одна з наймаркантніших постатей на
шого національного життя за останні ЗО років. Уже перед великою 
війною мав покійний за собою поважний капітал громадянської і пу
бліцистичної праці. Ще як студент університету проявляв велику 
діяльність та незвичайну інтелектуальну рухливість. Працював у сту
дентських організаціях, публікував живі статті в студентських орга
нах, був дуже рухливим, підприємчивим і талановитим популяризато
ром. Його діяльність проявлялася в численних масово поширюваних 
брошурах і носила на собі печать необмеженого вільнодумства та ра
дикалізму тодішнього галицького автораменту.

Перед великою війною 1914 р. був Він членом редакції тодішнього 
найбільшого нашого щоденника “Діло”. Від 1912 р. був у Відні. З ви
бухом великої війни вступив до Українських Січових Стрільців. Ли
шив по собі прегарну публікацію з того часу “Слідами УСС”. Коли ж у 
1917 р. львівська “Просвіта” розписала конкурс на історичну повість, 
покійний Назарук попробував свого пера і на цій ділянці та написав 
свого “Ярослава Осмомисла”, за що дістав від “Просвіти” літературну 
премію ім. гр. Михайла Тишкевича (фундовану ним ще перед 1914 р.).

Наш національно-державний зрив застав покійного у Львові, де 
Він дістав від Національної Ради місію (разом з інж. Володимиром 
Шухевичем) старатися про збройну допомогу від тодішнього геть
манського уряду в Києві для Української Галицької Армії і, зокрема, 
для оборони Львова. Поїхавши туди та виконавши свою місію, не 
вернувся до Галичини, але залишився в Україні, де вступив до уряду 
Української Народної Республіки за часів Директорії в характері міні
стра преси й пропаганди.

По переходу Галицької Армії за Збруч д-р Осип Назарук відійшов 
від уряду УНР і перейшов до уряду ЗОНРУ през. Петрушевича. В Ка-

1 Друкувалася в часописі “Краківські вісті”. Максимально зберігаємо стиль і правопис.
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м’янці-Подільському редагував орган УГА “Стрілець”, в якому вів 
боротьбу з попередніми своїми товаришами праці з УНР.

По трагічних переходах в Кам’янці-Подільському нашої армії і 
нашого уряду виїхав в половині листопада 1919 р. разом з д-ром Єв
геном Петрушевичем до Відня, де був одним з найвірніших його спів
робітників і де редагував деякий час орган през. Петрушевича “Укра
їнський Прапор”. У часі мирових переговорів між Польщею і СССР 
восени 1927 р. виїздив до Риги з д-ром Костем Левицьким для евенту
альної праці в них, а принайменше для інформування українських 
членів делегатів від харківського уряду в західноукраїнських справах. 
Це, як і побут на Великій Україні, описав докладно в публікаціях “Рік 
на Великій Україні” і “Ризький мир”.

З Відня виїхав у 1921 р. до Канади й до Злучених Держав для ор
ганізації збірок на працю уряду ЗОНР. В Америці пережив несподіва
ну політичну еволюцію, бо по році зірвав з урядом през. Петрушеви
ча й перейшов на політичні позиції гетьманського руху, зініційовані й 
зорганізовані на еміграції в Европі пок. Вячеславом Липинським. На 
американській землі виявив як український монархістичний неофіт 
велику організаційну та публіцистичну діяльність. Там редагував ор
ган гетьманських “Січей” -  “Січ” та організував ті “Січі”. Крім того 
перейшов тоді ще одну еволюцію, а саме: зірвав з цілим своїм вільно
думством, що межувало подекуди в реігійних справах з атеїзмом, та 
став переконаним католиком і навіть редактором католицького орга
ну епіскопа Богачевського “Америка”.

У 1927 р. вернувся до Львова, де пірнув цілковито в справи орга
нізації католицького руху під протектором станиславівського епіско
па Григорія Хомишина і перейняв щойно заснований перед Його 
приїздом католицький орган “Нову Зорю”, яку редагував аж до вере
сня 1939 р.

Так виглядає в найкоротших нарисах життєпис пок. д-ра Осипа 
Назарука. Одначе сухо наведені дати з Його життя хоч і ілюструють 
Його працю, а навіть подекуди духову й політичну еволюцію, то все 
ж не схоплюють істоти пок. Назарука. Д-р О. Назарук був у нас не 
тільки одним з найоригінальніших і найплодовитіших публіцистів, 
але одним з найбільших українських інтелектуалістів. По професії 
Він мав бути адвокатом, але фактично ніколи ним не був, бо всеціло 
віддався журналістиці. Високо цінив мемуаристику, написав навіть
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підручник на тему “Як писати мемуари?”. Лишив по собі багато ме
муарів і ще більше всякого матеріалу для мемуарів.

І в громадянському житті, і в публіцистиці та в мемуарах виявив 
Він великий темперамент. У публіцистиці цей темперамент “уносив” 
Його, особливо в полемічних статтях, не раз задалеко, через що й по
леміка тратила подекуди на вартості й на рівні. Одначе це не зменшує 
Його вартості та значіння в іторії української публіцистики та еволю
ції української політичної думки взагалі.

Незвичайному темпераментові інтелекту покійного треба припи
сати і те, що він не вагався підіймати такого важкого завдання, як на
писання історичних повістей. Лишив по собі крім премійованого 
“Ярослава Осмомисла” ще й “Роксоляну”. Оба ці твори замітні тим, 
що в них переважає не сила поетичної творчості, не уява й політ, але 
саме інтелект. Ці повісті роблять вражіння не творів, але муравлиної, 
впертої, силою волі собі накиненої історично-белетристичної праці.

Ясно, що не час і не місце тут входити в ширшу аналізу самої 
істоти та характеру праці й духової спадщини пок. Назарука. Нехай 
земля буде Йому пером. В[ічна] Й[ому] Щам’ять]1.

1 Одразу ж після посмертної згадки повідомлялося, що “панахида за спокій душі бл. п. д-ра 
Осипа Назарука відправиться в українській православній св. Успенській церкві у Кракові, 
Повісля, 5, в четвер 4 квітня ц. р. в 12 год. вполудне”.

1 4 7
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Перша сторінка рукопису мемуарів О. Назарука “Зі Львова до Варшави.
(автограф)

Сторінка зі спогадів В. Габсбура, записаних рукою О. Назарука



Т и т у л ь н і сторінки праць О .  Назарука

Титульна сторінка і світлина із книги О. Назарука 
“В княжім Крилосі...”
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Подорожні описи письменника на сторінках часописів. 
Публікації в “Новій Зорі”
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Сторінки із видання подорожнього опису О. Назарука “На Спокійнім 
Океані. Вражіння і думки з дороги”.

На нижній світлині пам’ятник королеви Вікторії
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Із старих світлин і то по граф іч ни х карт К ракова

Вул. Повісля, 
------де знаходила

ся українська 
православна 

церква

\
Краків. Вид на Вавель. На передньому плані ліворуч 

українська православна церква по вул. Повісля, 5
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Повідомлення про смерть і похорон О. Назарука в 
часописах Кракова
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К р а к ів , 2009. Раковицьке кладовище. Ал е я  заслуж ених.
М о ги л а  О .  Назарука

Могила письменника. Надгробний надпис
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К р а к ів , 2 0 10 . Раковицьке кладовище. Гр у д к а  землі з
У к р а їн и  на могилі О .  Назарука

Краків, 2010. Вул. Повісля, 5. Тут знаходилася українська 
православна церква, де в 1940 р. відправлялася панахида по 

О. Назаруку

15 7



К р а к ів , 2 0 10 . Готел ь  “ Ш е р а т о н ” , збудований на місці
української православної церкви (вул . П о в іс л я , 5)

Краків, 2010. Вид на готель “Шератон” із Вісли
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К р а к ів , 2 0 10 . Го тел ь  “ Ш е р а т о н ”  зблизька. Н а  передньому плані
праворуч збережений ф рагмент української православної церкви

Краків, 2010. Інтер’єр готелю “Шератон”. На передньому плані 
збережений фрагмент української православної церкви
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К р а к ів , 2 0 10 . Ви д  на Вавель з вул. П овісл я

Краків, 2010. Вид на Віслу з вул. Повісля
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К р а к ів , 2 0 10 . Ягеллонська бібліотека
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словник
А вр е о л я  -  ореол 
а в т о  -  автомобіль 
а т р а м е н т  -  чорнило 
б а зь к и  -  бруньки 
б а л ь о к  (ч. р . )  — балка 
б а ю р а  -  калюжа 
б и н д о ч к а  -  стрічка 
б у д у ч е , б уд у ч и й  -  майбутнє, 

майбутній
б ур л и ви й  -  бурхливий 
б ух а т и  -  вибухати 
вд іл  -  вниз 
вд о л и н у  — вниз 
взи м і -  взимку 
в з ір е ц ь  -  зразок
вел и к о л іп н а  (рос.) -  надзвичайна*
ви їм о к  -  виняток
ви л іч ува т и ся  -  виліковуватися
ви с к а з  — висловлювання, цитата
в ід о зв а т и с я  -  відізватися
в ід т а м  -  звідти
в ід т и  -  звідти
в ізи т а  -  візит
в ін д а  -  ліфт
в іт р іо л ь  -  міль (?)
ел іт і -  влітку
вн у т р і -  всередині
во а л ь  -  вуаль
в о з д у х  -  повітря
во л іт и  -  хотіти
вп е р в е  -  вперше
в  п о л уд н є  -  в обідню пору, 

опівдні
вр и т и ся  в  п ам  ’я т ь  -  запам’ята

тися
в с е  -  завади 
всп и ш к а  -  спалах 
вс т уп а т и ся  -  відходити 
га л я  -  зала, велика кімната 
ги л я ч к а  -  гілляка 
гл у п о т а  -  дурість 
го л о в н о  -  в основному

голоден -  голодний 
горнятко -  чашка 
грабити -  грабувати 
границя -  кордон 
гранична митниця -  

прикордонна митниця
газоліна -  паливна рідина 
дальше -  далі 
двірець (пол.) -  вокзал 
дивоглядні — такі, що виходять із 

ряду звичайних, дивні, незвичайні 
дивота -  дивина 
дім, дімок -  будинок, будиночок 
діточі- дитячі 
довг -  борг
дрожаннє—дрижання, тремтіння 
дуга-веселиця -  веселка 
електровня — електростанція 
жовніри -  солдати 
забавка -  іграшка 
завалити -  зруйнувати 
загибіль -  загибель, смерть 
задовжений хлібороб -  хлібо

роб, що має борг
зазором (не видно) -  немає в 

полі зору
заїхати -  приїхати 
заки -  поки
закидати -  залишати (справу) 
закрут -  поворот 
закупна -  покупки 
залізний иілях -  залізниця 
замкнути -  зачинити 
запорпувати — загрібати 
зариси -  обриси 
заслонити -  закрити 
затрати,  затратити -  витрати, 

витратити
захоронка -  дитячий садок 
зачинати -  починати 
збиточник -  неслухняний 
зварйований ~  дурний
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з в е р х а  -  зверху 
з в із д и  -  зірки 
з г ір д н о  -  зневажливо 
з д о л у  — знизу 
з е р о  (пол.) -  нуль 
зл е  -  погано 
зн аком ы й  -  знайомий 
з у п а  -  суп 
із - з а  -  через 
ін ак ш і -  інші 
ір и т ува т и  -  нервувати 
й н о  -  тільки 
к а зо ч н и й  -  казковий 
к а с а р н я  -  казарма 
к а т а р  -  нежить 
к в а д р и  — квадрати 
к ер т и ц я  -  кріт 
клевет н и к и  -  набріхувачі 
к л ієн т еля  -  клієнтура 
к л я са  -  клас 
к о л ю м н а  -  колона 
к о м и н  — димар 
ко п а н и й  м ' я ч -  футбол 
к о р ч и к  — кущ 
к р а с к а  -  фарба 
к р и їв к а  — землянка 
к р о м і -  крім 
к р іп ш а т и  -  міцнішати 
к р и м ін а л  -  в’язниця, тюрма 
л а го д и т и с я  -  готуватися 
л егіт и м а ц ія  -  документ, паспорт 
л е д , л ед о вы й  -  лід, льодовий 
л е н т а  -  стрічка 
л и ч к о  -  обличчя 
л о в и  — полювання 
л о м а ч ч я  -  сухе гілля 
л уч а т и с я  — траплятися 
л уч н іст ь , л у ч а т ь с я  — єдність, 

з ’єднуються
л у ч ш е  -  краще
м а п а  -  географічна карта
м е в а  -  чайка
м еш к а л ьн и й  б у д и н о к  -  жилий 

будинок
м ін у т а  — хвилина

морщина — змошка 
моцно -  сильно
мусив,  мусити -  був змушений, 

бути змушеним
мушля -  ракушка 
нагий -  голий 
надпись -  напис 
назавсігди — назавжди 
назавше -  назавжди 
назвиско (пол.) -  прізвище 
наїздник -  загарбник 
наколесники — ті, що пересува

ються на колесах
наплічник — рюкзак 
на полуднє -  на південь 
нараз -  раптом 
нарочно -  навмисне 
невтралітет -  нейтралітет 
не годна -  не може 
не лучилося — не траплялося 
неспосібний -  нездатний 
нутро -  середина 
облаки — хмари
огород, огородничі — город, 

городні
опроваджувати -  супроводжу

вати
опять -  знову
оставатися,  остаток -  залиша

тися, залишок
острый -  гострий 
отвирати -  відкривати 
отруя -  отрута 
офіціально -  офіційно 
охочо -  охоче 
паде -  падає 
парада -  парад 
пігнав -  погнав 
підчеркнути — підкреслити 
побіда, побідник — перемога, пе

реможець
перестанок — зупинка 
пливати -  плавати 
плитка — мілка 
погибати -  гинути
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п о д е р т и , п о д е р т и й  — порвати, 
порваний

п озам и кан і -  втрачені 
п олекги а  -  полегшення 
п о м п а  -  насос 
п о н ур и й  -  похмурий 
п о р о х н о  — гниль
п осп іш н и й  п о їзд  -  швидкий 

поїзд
правительство -  уряд 
прелесть (рос.) -  насолода, краса 
привичне -  звичне 
приманчива -  заманлива 
прогулка -  прогулянка 
прозрачний -  прозорий 
проміни -  проміння 
пуделко -  коробка 
райдуга  -  веселка 
рамена -  плечі 
рахуба -  рахунок 
рискаль -  “штикова” лопата 
річ -  справа 
розсміяні -  усміхнені 
руїнник -  той, хто руйнує 
руководити -  керувати 
румовище -  розвалини 
рура  -  труба 
свобідна -  вільна 
сегодня -  сьогодні 
се, ся, сей -  це, ця, цей 
сектярський -  сектантський 
систем -  система 
скоро, скорість — швидко, 

швидкість
скуч н и й  -  нецікавий 
с к р и н ь к а  —  коробка 
с к р и т о уби й н и к и  -  приховані 

вбивці
с к р ут и л а  в б ік  -  повернула вбік 
ст а р о к р а й о ви й  -  зі Старого краю

с о т к а  -  сотня 
сп іш и т и ся  — спішити 
ст а ц ія  — станція 
с т р у я  -  струмінь 
ст уд ін ь , с т у д е н а  -  холод, мо

роз; холодна
с у м н іва в б и с я  -  сумнівався би 
суп ер н и ч а н н я  -  суперництво 
т а м еч к и  -  там 
т а м о ш н і — тамтешні 
т іл ьк о  -  стільки 
т о в п а  — натовп 
т р а ф и л о с я  -  трапилося 
т р ів к о  — міцно 
т р у б іт и  -  подавати сигнали 
т р ун ут и  -  штовхнути 
т ум а н и  — дурні 
т ут ей ш и й  -  тутешній 
т у ч а  -  хмара 
у з д р іт и  -  побачити 
у к р и в а н и й  -  таємний 
у н у т р і -  всередині 
у р а ж е н и й  -  складений 
ф а й н а  -  красива, гарна 
ф а р м а , ф а р м е р  -  ферма, фермер 
ф и л і -  хвилі 
ф у т р о  -  хутро, шуба 
х ід н и к  -  тротуар 
х о взь к и й  -  слизький 
х о р о б а , х о р у в а т и  -  хвороба, 

хворіти
ц а л івк а  -  дошка, товщиною в 

25 мм
цвіт и, ц віт н и к  -  квіти, квітник
ч а ст ь  -  частина
ш к а р а л у щ а  — шкаралупа, панцир
ш т ук а  -  мистецтво
ш ут ер  -  гравій, дрібне каміння
щ о м и н ут к и  -  щохвилини
я р к о  -  яскраво
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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА- 
УПОРЯДНИКА

ФЕДУНЬ (дівоче прізвище РУСАК) МАРІЯ 
РОМАНІВНА -  кандидат філологічних наук, до
цент, докторант кафедри української літератури 
Прикарпатського національного університету іме
ні Василя Стефаника. Народилася на Тернопіль
щині в с. Горожанка Монастирського району 
(1957). Дитячі та юнацькі роки минули в м. Івано- 
Франківськ, де з відмінними успіхами закінчила 
середню школу № 15 (1974) та з відзнакою філо
логічний факультет (спеціальність “українська 

мова і література”) Івано-Франківського державного педагогічного інституту 
імені Василя Стефаника (1978). Була рекомендована до аспірантури.

Перші наукові спроби здійснювала студенткою, а пізніше здобувачем кафе
дри української літератури під керівництвом науковців, професорів Л. М. Кілі- 
ченко та В. Т. Полєка, літературознавця, критика, голови Івано-Франківської 
обласної спілки письменників -  Є. М. Барана. На спеціалізованій раді Прикар
патського університету імені Василя Стефаника захистила кандидатську дисер
тацію (2001) зі спеціальності 10.01.01 -  українська література.

Працювала вчителем української мови та літератури, заступником директо
ра з навчально-методичної роботи в загальноосвітніх школах № 14, 21, 15 м. Іва
но-Франківськ, асистентом кафедри української мови Прикарпатського універ
ситету імені Василя Стефаника (за сумісництвом), завідувачем кафедри видав
ничої справи та редагування, доцентом Івано-Франківської філії ВМУРоЛ “Укра
їна” (за сумісництвом), доцентом кафедр теорії і методики гуманітарної освіти 
(на постійній основі), менеджменту та інновацій (за сумісництвом) Івано-Фран
ківського ОІППО.

Має у своєму доробку одну монографію, три навчально-методичні посібни
ки, два наукових видання, 99 наукових статей, низку публікацій у періодиці. 
Член НТШ (2006). Академік Української академії акмеологічних наук (2009). 
Виступала з науковими розвідками на 53-х конференціях і двох міжнародних 
конгресах. Керівник проекту регіонального рівня “Українознавчий аспект у 
процесі використання мемуаристики на уроках літератури та позакласній робо
ті в загальноосвітніх навчальних закладах”.

Заміжня, мати двох синів. Живе й працює в Івано-Франківську.
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