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!і іи ни Ли іі|И"?
Вже восьмий рік виходить у Львові найстар- 
ша і найбілыпа правдиво католицька газеті 
в укра’інській мові, котра називаеться „НОВА 
ЗОРЯ". Вона вправді призначена для інтеліген- 
ціі, але може Ті розуміти таком кождий осві- 
чений селянин і робітник, котрий уже оріенту- 
еться в загальних справах. „НОВА ЗОРЯ" 
освітлюе всі політичні й економічні, культурні 
й фільософічні справи зі становища чисто на- 
толицького. Приносить цікаві вісти про все, щ> 
діеться на украінських землях і в цілім світ:. 
В „Новій Зорі“ знайдете постійний порадник, 
що робити в ріжних хоробах. У „Новій Зорг‘ 
поідаеться вісти про найновіші закони (права) 
і розпорядки. В „Новій Зорі“ е опис подоро
жай по чужих краях. У кождім недільнім числі 
„Ново!' Зорі“ е стаття про літературу, про на
уку або про мистецтво (про штуку). „Нова Зо
ря" мае овоіх корёопойдентів (дописувачіз) 
у ріжних місцевостях як у нашім краю, так 
і заграницею. „Нова Зоря" містить також Ц'- 
каві дописи з Канади, зі Злучених Держав 
Північноі Америки і 'з Бразиліа. „Нова Зоря" 
виходить два рази на тиждень і коштуе річно 
24 зол., піврічно 12 зол. Найлучше зложитися 
калькой і вислати передплату відразу на ці 

лий рік.

Аиш: „мвд зоря" 
у Львові, вул. Сташіцо 8.
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РЕЗОЛЮЦІЯ СТУДЕНТІВ
проти зі'зду украі'нськоі' катол. молод!

Трети анкета (студентів) відбулася 12. III. 
ц. р. в присутності 250 осіб і представників ду
ховенства. Анкета мала вискаэати свою думку 
про віднопіення студентства до свята, яке мае 
наз.ву: „Украіисы® молодь Христов!". Переве
дено осноину пятигодипну ідискусію й ухвалеио 
принципов! й річеві реізолюціі:

Украінське Студентство зібране на' Все- 
студентській Анкет! в да! 12. III. 1933 р. у Льво- 
ві в справ! свята: „У кра'інсъка Молодъ Христові“ 
заслушавши відповідното докладу та перевивши 
над ціею справою основну диокусію, виносить 
так! резоліоціі:

I. а) Украінське Студентство кладе в осно
ву своіго відношеяня до христіянськоі релігіі 
ваагал! і до католиіцькоі зосіібна засади ідеольо- 
-іі укра.інського паціоналіому та згідно з ними 
визнае потребу опівпр^щі в уюраінським духо
венством ріжних христіянських культів у сара
нах морального виховання украйгського народу, 
б) Украінське Студентство признак, гор христі- 
янська релііія взагалі й католицька зокрема мае 
велик! морально-духов! цінності, що можуть ляг- 
ти в основу морального виховання украйгеького 
народу, коли і'х будеться ровум'іти й оцініовати 
пид кутом добра укіраінськоі иаціі.

II. Украінське Студентство стверджуо, що 
суть 1 дійсла вартість кожного суспільио-полі- 
тичН'Ого руху, який у своій основ! мае означену 
ідеольоГію, заложить не лише від засад, тіеі іде-
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ольойі, але в рііпаючій мірі від морально-духо
во! вартости, життевополітичноі вироблеиости 
та практичного діяння тих людей, що ц.і засади 
ви знаютъ.

III. Розішядаючи суть сучасного .украін- 
ського католицизму, як суспімно-політичного 
РУХУ — украінське студентство з прикрістго 
стверджуе, що цей рух в по своій суті опортуні- 
стичний та у своі’х практичних виявах крайне 
угодовецъкий і тому, як такий івін не відповідав 
дійсним потребам і вимогам украінськоі націі 
та в вагальному у своі’х сусігільно-політичних 
ІТОТЯГН’ѲТШЯХ 6 ШКІДЛІГВИЙ.

IV. Розглянувши основяо одно з таких по- 
тягнень сьотодаішнього уікраінського католиць- 
кого табору, а саме справу Свята ,,Укр. Молодь 
Христові“. — украінське студентство стверджуе, 
що: а) Цель і характер цього свята е наскрізь 
иолітичні мимо намаігацъ його аранжерів пред
ставити це свято як чисто церковно-реліййне. б) 
воно е лише одним з виявів цііло’і сьотоднішньоі 
украінськоі католицькоі акщіі, що е підпоряд- 
кована й узалежнена від чужих і в своій білъ- 
шості ворожих украінській націі чинників. в) 
не свято -за свою першу і найважнппу ціль мао 
затягнення загалу украінськоі молода до тепе- 
рішнього католицького табору, с отже в першу 
чергу звернене протп украінсыюго націоналі- 
стичного руху, що під що пору опановуе укра- 
інську молодь і це якраз найбільше ідейні і най- 
білыпе вартіені іі елементи.

Д'". Супроти цього украінське студентство. 
що виізнае укра'інський націоналіетичний рух 
органічно вироолим з глибини душі украінськоТ 
націі й одиноко життевим та здоровий — ста
виться супроти такого свята „Украінська Молодь 
Христові“ негативно та буде йому протистави- 
тись, зокрема у цъому Святі участи не візъме.

VI. Украінське Студентство твердо ,і непо- 
хитно вірить, що украінська молодь, вихована 
на эдорових засадах націоналіетичноі ідеольоГіТ, 
відповіеть належно ваяжим і відповідальним 
завданням, що іі ждутъ в сучасному і майбут- 
ньому та вірить, що ця ідеюльогія і надалі опа-
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новуватиме широк! шари укр. сусиільносги 
і що вона внесе також оживчу й животворчу 
струю в украайський католицький рух. бі) Укра- 
інське Студентство з радістю сгверджуе, що вже 
сьогодні 6 в украінському католицькому русі 
здороіві прояви відруху проги теперішньоі суті 
й нашрямник діяння цьото руху, радтсиі прояви 
позитивного віднюшення поодиноких Украпщів- 
католиків до украшського напіонаілістичного 
руху та іх активно! участи в иьому й уікраінське 
студентство вірить, що ці прояви будутъ вое 
білыпе кріпнути. умасовлюватиея і опрямовува- 
ти ціілий украйгський .католицький рух на шра- 
вильний шлях боротьби за підстави і цілі твор- 
чого буття украінськоі Націі.

VII. Анкета ввивав украінську. молодь ви- 
знати ці революціі за своі та рішучо, згідио й ви- 
рівнано вмагатися за правильний иапрям й хід 
розвою цілости укралнського. життя.

Сі резолюцій перепечатано з органу моло- 
дих націоналістгв „Наш Клич“.
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ИА КДЛИНОВІМ МОСТІ
3 приводу появи спеціялъного органу 
молоді „Наш Клич“ й оповіщених в нгм 
резолюцій проти католицъкого свята піс 
кличем „Украгнсъка Молодъ Христові“.

Зміст: Вступ. — Що таке молодь і молодість 
— Я® виглядае духово нутро молодого челове
ка. — Величезпі вимоги до молодости. — Що 
жде в життю того, хто іза моиоду політикував. — 
Про поиітику правдииу і неправдиву. — Про го- 
ловну передумовину «й підставу політичноі ді- 
яльности. — 3 чего найбільше «оиіялисяб куль- 
турлі народи. — Чюму молодь повинна студію- 
вати іполітику? — Хто в нас довто Ганьренуваз 
молодь, як і чему? — Оден гарний прояв в орга
на молоді „Наш Клич“. — Оден менше гарний 
прояв. — Чого не вільно робити хоч можна. — 
Які .наюлідки того, коли робиться те. чого робити 
не вільно хоч можна. — Дещо про Патайонію 
і «Землю Опгенну, про Невади, Парами, про сграш- 
ну надугу „сіорохе“ і «про те, з яким величавим 
уюдііхом адорові патаГонюькі Індіяни перевели 
у себе «засаду, що молодь повинна м«ати пров«ід 

над цілим народом.
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Молоді Піриятелі! ■
Хочу поговорити з Вами про ріжні справа. 

В тій ціли наперед представлюся Вам. А Ви, на- 
віть яиби були дуже чемні, представлятися меиі 
по перше ие можете, по друге не потребуете, бО1 
я Вас знаю, що мабуть зараз гюбачите з мого 
першого письма до Вас.

Отже я — поставміося до справи відраиу а 
тумором, бо ніби чему маемо бути надуті? — 
таікий чоловік, якаго молодь каждого некультур
ного пароду називае вже „старим дурнем",' а мо
лодь кождого культурного народу уважаю чоло- 
віком >в силі віку: іменно маю літ рівно 50. Я 
окончив в нормальнім час! Гімнаізію й іуніверси- 
тет, працював як правник на провініціі аж до 
велико! віійни, потому я довить богато подоро- 
жував і займшвся публіцистикою. Всего того не 
написав я на те, іщоби спробувати виробити со- 
бі у Вас легітимацію до „навчання" Вас житге- 
воі мудрости, бо я маю так! эацофані погляди, 
що легитимацію до навчання інших життевоі 
■мудрости признаю доперва чоловікови зі скін- 
ченим 60-им роком життя. I иг рюзуміеться не 
кюждому, лиш такому, що сам чогось учйвся і 
навчився (а се на мою думку відчуе майже кож- 
да нормально роізсудна людана). Отже я признай
ся Вам до овофх літ якраз на те, щоби відповідно 
до мо!х поіглядів показати, що не уважаю себе 
ще ® прав! вчити Вас життевоі мудрости. Хочу 
з Вамп тільки подискутувати. А своіх листів до 
Вас в Газет! підписувіати не буду. Не тому не- 
мовби я чогось або когось боявся, але тому, що 
я вже так богато раз!® „був друкований“, що ме-
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іі'і просто остогидло підписуватися під кождок> 
отаттею моім дійсним іменем. Та се.далеко ще 
не значить, що я криюся: мій криптоінім знав 
напевно богато людей, що цікавляться публич- 
иим жйтгям. Коли® я не даю криптоніму, то 
пізяають мое писания і без ньото.

Так представившись Вам, хочу Вам 
тепер доказати, що Ви імені представля- 

« тися не потребуете, бо я Вас знаю. Ви 
молодь. А що я (приблизно літ тому 30) 
був у Вашім віщі, отже знаю, що люди 
в тім віці дуже рідко думаютъ про те, 
що таке молодь (тай маютъ право не 
думати над тим). Але до диску-сіі треба 
доконче як не згоди в основних понят- 
т'ях, то бодай щоб одна сторона сказа
ла, що вона розуміе під важмішими по
нятьями. Отже я Вам скажу, що я розу- 
мію під понятьям „молодь1*. Наш мужик 
каже в деяких сторонах, що „чоловік 
мелодий тіль'ки в третій тижни літ“, бо 
„потому, коли він мае розум, то йоіму 
вже не то в головъ, що молодим**. Я на 
підставі свого досвіду не уважаю 
„хлопськоіго ірозуму** за иайвисший ро
зум, але думаю, що висше наведена де- 
фініція молодіжи не зла і що дасться 
приложити також до нормально розсуд- 
ноі університетськоі молоді. Бо коли 
приняти, що до молоді рахуються люди 
ВІД окінченого 14 до скінченого 21 року 
життя („в третій тижни літ“), то моло
дим чоловік, котрий у 18 році життя 
скінчиів гімназію і прийшов на универси
тет, зі скінчання'м „гретого тижня літ“ 
буде вже на 4-<м році університету, то
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значить буде вже, коли мае нормальну 
застанову, думати поважно над тим, що 
иезаоарсім треоа опустити университет, 
увійти е г. зв. суспільність, знайти собі 
варстат праці і вміти щось на тім вар- 
статі практичного зробити.

Та хто ще не скінчив гретого тиж- 
ня літ, той ще знаходиться на знаніи з 
народно! піоиі „калиноівім мості", за ,ко- 
трим опісля так тужать старі люди, я- 
ких уже мучить дихавиця і костолом. 
Одначе мені все зда'валося і тепер зда- 
еться, що ті старцуни, котірі так декля- 
мують, що хотілиб „дігнати літа ювоі 
на калинов-ім мо.сті“, деклямують се на 
50% нещиро. Не перечу, що кождий 
старший чоловік хотівби мат и таке здо- 
ровля, яке мав в молодости, але — біль- 
ше нічого з того часу. Бо той калино- 
вий міст то міст прикроі боротьби між 
дитиною і мужчиною в о д н і й о с о б І І 
заразой боротьби то! дивно! особи зі 
всіім !! оточенням і зі старшим світом. 
Ніколи н'і передтим ні потому не мае 
людина ів собі такого почутгя против
ностей і ніколи не відчувае в собі тако! 
'непевности 'і тако! певно-сти себе, тако
го загроження зі всіх сторін і такого 
безпечежтва на зразок: „цо мі зро- 
біш?“, —як у тім диівиіім „третій тижни 
літ“, на тім дивнім „калиновім мості“. 
Сприймаючий всгм своіім еством вражін- 
іня характер дитини ще не кончиться в 
тім третій тижні літ, а вже зачинаеться 
активний характер середного віку, тіль-
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ки 'без його досвіду, без його фізично'і 
й умо-воі сили та витревало-сти. Річ яс
на, що такий конГльоімерат складникі-в 
духового нутра не може у висліді дава- 
ти самі приемы! вражіння. Нав-іть та так 
гарно оспі-вува-на перша любое — кіль- 
кож вона мук і нерві,в коштуе те моло
да ѳст-во, що зітхае на кали'новім -м-ості! 
Отже бляг-ують всі, -котрі кажуть, що 
молодіж ее посідач-ка найприемн'іших 
вражінь: вони або не памятають або не 
хочуть памятати про дуже прикрі -вра
жіння, по-чува-ння, переживания і думки 
кождоі молодіжи. Кромі івисше наведе- 
них припадаю тільки здебільша ту без
лично і неприлично .велику претенсіо- 
нальніеть, яку кождий з нас сам мае до 
свое! [молодости в часі то! молодости і 
яку всі до не! мають: -в тім часі маеш 
иередо'воім ф'ізично і духово- рости, але 
звичайно ніхто тебе не питав, чи маеш 
ти потрібні на те за-соби. В тім часі ма
еш учитися і то так учитися, щоб виро- 
бити собі тою наукою л і д с т а в у на 
ц'іле свое життя, підставу власно-го і-ст- 
нування і лідставу для тв-ого значінн-я в 
суспільности. Бо коли ти дій-сно так не 
будет учитися ,в тім часі, то я тобі ска
жу, що наступить.

Нав-іть колиб ти був такий Геніяль- 
ний, що^за одну годину науки денно о- 
пану-вавби осн-ови свото будучого фа- 
ху, ска-жім адво-катури або іиедицини, 
лучше ні-ж другий за іці-лий день праці, 
то й тоді коли ти більшу часть -свого
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часу присвячуватимеш нпр. політиці,. 
нубліцистиці й усякоіму іншоіму поучу- 
ванню 40-міліонового народа, що той 
нарід „властиво" мае робити, — тод! 
виробиться про тебе отнія, що ти біль- 
ше політйк ніж адвокат або лікар. Та 
опінія иіде потому в слід за тобою 
акрізь І вже до само! «смерти тебе не о- 
лустить, бо навіть тво! найлучшь това
рищ! таки при тобі ие забуватиімуть 
пригадувати на кождім місці тому 40- 
міліоновому народови, що ти „власти- 
во“ політйк. I той 40-міліоноівий нарід, 
як зрештою кождий нарід ів такім ви- 
паДку (уважай, пишу нарочно: в и п а д- 
к у), може якийсь час і на якімсь про- 
сторі навіть буде ухвалю'вата ті полі- 
тичні резолгаціі, котрі ти йому виробиш 
(розуміеться поки в імісті твого ■осідку 
не завиться молодший від тебе політйк 
і з білыпе крикливим голосом). Але той 
нарід приходитиме до тебе в справах 
твого фаху переважно тоді, коли в тім 
місті, де осядеш, не буде Жида, Поляка 
або Украінця неполітика того самого 
фаху. Що більше, навіть украТнські ін- 
ституціі будуть лучатися такі, що рад- 
ше 'В'іддадуть ово! справи в руки не-по- 
літика ніж політика. На такі факта в у- 
краінській пресі богато доказів і скарг. 
Так і не інакше очевидно буде і з тобою, 
бо вдача і опосіб думання народів не 
зміниться вад хвилі коли ти увійдеш між 
старшу суспільність. Та се булоби для 
тебе тілыки — прикре.
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Далеко гірше, бо катастрофально 
улежаться для тебе тівоГ відносини на 
■все життя тоді, коли ти «е маеш над- 
звичайних іздібностей і тому при ірозір- 
ванні свого часу і свое! енергіі на ріжні 
аправи в тім часі коли треба передовсім 
учитися, — дійсно не івсіпіеш положити 
основ до опанування свого фаху і без 
того якось дібешся на становище в су- 
спільности. Як івідомо, ніяка практика 
не заступить інікому правильно й у від- 
повідніім часі набутих теоіретичних під- 
став і виробленоі за смолоду методи пра- 
ці. Практика без теоріі точно таксамо ні- 
Ч’ого не варт як теорія без практики, ро- 
зум'іеться там, де ходить не про партац- 
тво в роботі, але про роботу солідну, 
основну, яка моглаб видержати всяку 
конкуренцію. Наслідкоім того -мусить 
бути те, що ти згіркнещ і до всего огір- 
чишся і станет собі немилим а своій су- 
спільности тягаірем і неужитком. Чому? 
подумает, а чи іполітикою не зможу 
займатися і з не'і жити? Та политикою 
займати'С'Я зіможеш кілько схочеш і не 
тільки политикою але навіть стратегіею. 
В кождім шиночку знайдеш потрібних 
до того партнерів. Тільки хто показав- 
■ся нездібним до опанування якого не- 
оудь фаху, той з правила бу де нездіб- 
ний і д.о п'олітики, буде нездібний з 
грох причин: духово-технічноі, мораль
но! і матеряльноі.

1) Дійсна політика се ваняття, ко- 
тре вимагае більше здібностей, солідно-
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сти, знания, праці, витревалости,, ува- 
жливости й розвати, ніж кождий іінший 
фах. А хто тих всіх црикм-ет не виказав 
у меншій мірі, той очевидно не може іх 
виказати в більшій мірі. Підчеркую, що 
говорю тчро політику солідну, а не про 
демагогію, котру можна ееред дурних. 
людей управляти при помочи одноі- 
одинокоі фрази, що „всьо зле" і тому 
„громада нічого не іприймаеться". Се- 
найвигідні'ша зі всіх „ліній", лінія нега- 
ціі, яку так радо веде богато наших, 
„політиків". На тій „лініі" не треба бу
квально нічого ні студіювати, ні знати, 
бо коли ,,всьо зле", то вистарчить се 
кричати і івже е „патриотизм". О'дначе’ 
річ ясна, що й та „’політика" може урва
ти ся*).  А хто за молоду не .підготоівив- 
•ся до ’солідноі ,праці над своім фахоім і 
н е п р и в и к до такоі праці, той пото-

*) I то може урватися дуже легко. Ось як 
бачите иавіть Ви, хоч Вас не дуже богато в ор- 
іанізаціі, вже в першім своім вистуін в I ч 
„Нашого Клича" вошли урвати таку „політику" 
сшлочки деяких людей в ,.Н. Часу" і „Нашого 
Прапора , з котрих .одѳн „виставляв" признан
ия другому — Вашим ііменем!... А Ви ім тепер- 
„виставили" таке „признания", що в очах ду- 
маючих людей вже ім не поможуть ніякі пуірцлі 
і ніякі крики про „Украйну миленьку, кв'ітг.у 
дрібненьку". Та — як казав Шевченко — „коли 
нема долі, нема талану" (не таланту!), тоді на- 
віть такий Ваш правильний крон не принесе ні- 
якого хісна загалови, .лише влекшить ситуацію 
и. Кедрииови в боротьбі -з „И. Часом" і „Н. Пра
пором"... О, украінська політика це річ по ді- 
явольськи замотана. Зре.штою про політику йг 
молодь напишемо окремо.
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му не оуде здгбний і до солідаоі- { 
над полгтикою. 2) Хто не мае над ногами 
грунту і то грунту в формі фаху, зван-' 
н,я (бо тепер гроші можуть лето зде 
■принХТГ а ™Ле Д0ХОДУ ІМайже не 
приносить), — той не може бути неза- 
■тежним чоловіком. Тнакше кажучи та
ким чоловік випливши на політичну а- 
рену зробить звичайн® всяке свинство 
піде на .вс-яку можливу демагогію без 
огляду на шкоду, яку в той спосіб сві- 
ДОМО приносить свому народови, — аби 
тільки вдержатися на політичній арені 
по можности як -найдовше з тот просто! 
причини, що він не мае куди йти і не мае 
з чого- жити. Старий Рим, як певно Самі 
когГгп Я ТІЛЫ<И ГІРига^ю)> з малень- 

ого граничного місточка став -і був па
ном світа поки його лолітикою керму- 
в разіЛТ’ К0ТрІ МаЛИ До Чого веР™ 
в разі веповодження в політиці. А стра- 
ТИВ дослівно всьо і сам з міліоновюго 
міста став назад селом меншим ніж наш 
Коронець в бучацькім повіті, відколи 
И°го. по«у взяли в ено! руки люди 
КО гр I не Мали ДО чого відійти від полі- 
• ики і тому держалися іі всякими нечес- 

брИХнПзлобаМИ- А НеЧеСНИЙ Ч'0Л0ВЙ< 
3) Та нЯй ГИ ' ШК1ДНИК> а 'не політик. 
потпібш К°ЛИ ЧОЛОВІК мае ®сі ДОні 
тиком знХТе’ Щ°б ’6У™ ДІЙСНИМ 
не мае бо^аГ^нХ^'™7'0" На'Р0Ду’ а 
го завеиХи “ Т’ матеР»™°-

. я’ яке не залежить віл
.оски других і від політичноі кон'стеля-
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ціі, то й він не може бути дійсним полі- 
тиком, хочби був і здібний -і чесний по- 
над усякий сумнів. Бо щоби ПрИСВЯТИТИ 
овій час політиці, треба мати з чого жи
ти, то значить треба мати з чого жити 
після свого відходу від політики: Полі- 
тик може бути тільки тоді незалежний, 
коли знае, що покинувши політику, мае 
куди й до чого відійти.

Все те відчувае кождий з тих моло- 
дих людей, котрі в своій молодости за- 
мість забезпечити наперед себе самого, 
щоби потому 'тим іпевніше і лучше по
служити своій Батькіівщині, „забезпе- 
чують“ язиком і довжезними резолю
ціями „весь 40-міліоновий нарід“, лаю- 
чи всіх довкруги за те, що всі іиші мо- 
вляв зрадники 1 паскудники. Відчувае 
нав'іть тоді, коли в горячіковім поспіху 
своіго життя не мае часу думати над 'Со
бою. I власне тому що кождий з них від
чувае се, йото неспокій при всіх інших 
висше наведених причинах ще оілыпае. 
I коли молодь все дразлива, то молоді 
люди в таких обставинах стають про
сто клубками нервів,, нездібними не то 
до політики аде івзагалі до ніякоуроібо- 
ти. Ся страшна правда стае ще білыпе 
страшна коли придивитися політикую- 
чій молоді тяжко поіневолених народов. 
Ви певно також знаете се (я тільки при- 
гадую се, бо воно потріоне до ідискусіі), 
ЩО нпр. молодь найвисше стоячих ан- 
Глосаських націй взагалі ніякою політи- 
кою не займаеться. Там не можна собі



уявити таких річей, щоб молоді 'студен
та систематично ходили на збори полі- 
тичних партій, просвітних» шкільних і 
всяких інших юрГашзацій, поучували 
старших, як вони мають „влаотиво" ве
сти ті політичні і всякі інші орТанізаціі, 
щоби прозивали старших людей всяки
ми негарниіми прозвискаіми на ви,падок 
непослуху молодшим,. розбивали Тм іві- 
ча і збори, паплюжили іх безнастанно 
в своіх газетках за непослух і т. п. Якби 
Ви такі річи оповіли АнГлійцеви, Аіме- 
риканцеви або Канадійцеви,, то мусілоб 
довго потревати, заки вони повірилиб, 
що ви не берете іх „на бас“, себто не 
кпите собі з них в живі очи. А якби вже 
повірили, то качалисяб від сміху і раз- 
у-раз повторялиб:

„Що ви говорите?! Повторітъ ще 
раз, бо не знаю, чи добре чую! Алеж то 
у вас му ситъ бути весело жити'. То такі 
веселі представления даютъ у вас публич
но цілком задармо? I ви дійсно не жар
ту ете?“

Зрештою подібні здивовані питан
ия завдававби в такій разі й культурний 
Швед, Норвежецъ, Данець, Італіець. 
Тай навіть Дуже живий Француз, К'отрий 
ще до сеі пори не зовсім олритомнів від 
часу Велико!’ Революціі.

А на що я Ваім то всьо говорю? Чи 
може на те, щоби спробувати зогидити 
вам політику? Борони Боже! Навпаки. 
В нас і старі й молоді ріигучо замало ін-
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тересуються політикою; через те загал 
наших людей не знае і'і й через те дема
гоги зпід найтемнішоі звізди мають так 
улекшене істнування й парадування в 
тоГах „провідників 40-міліоновоі націі". 
Через те так легко в нас всякому чужо
му агентови зорГанізувати Трупу, яка 
може буквально під ніж вести 'свій на- 
рід і ще в його очах робити „хрунями 
тих, що перестерігають перед загиоілю.

Все те булоб таким розбишакам 
дуже утруднене, якби так уже наша мо
лодь студіюючи свій фах іприсвячувала 
трохи часу с т у д і я м над політикою 
(а не мнимо практичному робленню по- 
літики, бо на се ді'йсно шкода часу кож- 
доі молоіді).

Я далекий від того, щоби вину за 
комічно-'траГічни'й стан, до якоіг-о дове
дено всьо наше публичне житТЯ в тім і 
політичне, звалювати на молодь. Нав- 
паки. Я думаю, що в тіім винні ви- 
ключно старш! і то винні цілими по- 
коліннями. Бо якже невинні? Деж е хоч- 
би одна праця світського чолов'іка (бо 
на праці духоівних наша зрадикалізова- 
на молодь не любить звертати уваги) з 
вказівками для м'олоді про небезпеки, 
які Іі ждуть в нашім украінськтм, осо
бливо- небезпечніім публичнім життю! 
Де е в нас описаний життевий до-свід 
минулих поколінь? Де е хочби одна се
рія -статтей в якійнебудь Газеті, котрі 
можна булоб показати молодому чоло- 
вікови і сказати: „На, перечитан собі

18



отсе! (Коли се передумает, то воно мо- 
же тобі придатися в житті“. Признаюся, 
що яе знаю нічого подібного в нашім 
письменстві ні публіцистиці. Зате мігби 
я 'навести богато печатаних доказів на 
то, як представники старшого ігромадян- 
ства деморалізуівали й нищили нашу 
молодь, закликаючи іі, щоб офіціяль- 
но брала участь у Центральних Комите
тах політичних партій я к <м о л о д ь, 
хоч молодь се ні стан, ні кляса, ні пар
тія, тільки лереходяча трупа ще нероз- 
-винених людей, утриМуваних переважно 
родичами на те, щоби вчилися. Нельо- 
Тічне покликування таких молодих лю
дей до кермуючих політичних уставов, 
де ім передвчасно казали рішати своіми 
голосами наівіть справа, в яких старші 
самі з трудом оріентувалися або й не 
оріентувалися, положило о'снову тоі 
небезпечноі демаТоТіі, яка тепер мов 
невилічимий рак нищить наш національ
ной орТанізм. А в слід за тим уживано 
в нас молоді до івиборчоі аТІтаціі, дава- 
но гй передчасом виборчі гроші на агі- 
тацію, хвалено в пресі наибольших бля- 
Герів між імюлоддю, моівляв за те, що 
„прекрасно аГітували" — і так ломано 
сотки молодих людей і що гірше: тво
рено традицію ТанТренування молоді 
під формою патріотизму і самопосвяти.

I якже тепер можна дивуватися, ко
ли зійшло насіння, яке так довго засі- 
вали і коли серед молоді нарешті вкорі- 
нився погляд, що вона покликана не на
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те аби вчитися від старших, тільки на 
те, аби вчити старших як робить'ся івну- 
тірішну і заграничну політику,, просвіту, 
літературу, науку, штуку, орГанізац'ію, 
кооперацію., словом всею.

Серед такого ідійсно страшного ста
ну треба ще Богу дякувати і нашу мо
лодь ІЮДИ.ВЛЯТИ, що вона не вся пого
ловно дістала постійний заворот голови 
1 що навіть серед Г! „активною політи- 
кою“ занято! частики пробиваеться по- 
чуття потреби правдо-мовности і здоро
ва нехіть до неправди. Свідчить про се 
слідуюча резолюція напечатана на 5 ст. 
1-го числа „Нашого Клича :

УкраГіиське отуденство еабране на всесту- 
денській ажкеті в даі 27. И. 1933 заявляв, що ві 
сторінкою присвячеяою для „Студенських 
Справ“ у „Новому Часі“ не мае ні'чого 
с іі і л ь іі о т о, а інформаціі там пвдаваігі е ду- 
же часто неправдив! або й противорічні 
студенським рішея.ням.“

До се! резолюціі редакція студент- 
ського органу „Наш Клич“ додае ів'ід се
бе що слідуе:

„Присутнкх на анкет! було 200 осіб. По ан
кет! подав невірні іиформащі про анкету „Наш 
Праіпор“, який написав, що студенство угваля- 
ло привиавня для „Нового Часу". Як виглядало 
це призйання, читаемо вгарі.“

Досі всьо в порядку. А ідалі слідуе 
таке сакраментальне речения редакціі 
„Нашого Клича":

„Так го наша проса хоче збити собі капі- 
тал на опінТ.І отуденсчва, бо знав, що за сту- 
депством іде в сучасну пору Ш- 
лий народ?
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Останне речения підчеркнули ми, 
бо вено дійсно страшне — всьо одно чи 
воно правдиве чи неправдиве. 'Коли во
но неправдиве, то воно .страшне тим, що 
орган молоді, яка в кождоіго народу мае 
горяче бажання правди і гидить'ся ло- 
жю, в гіім випадку (дійсно випадку!) ли
ше неправду в цілях очевидно демаго- 
гічних, то. значить, щоб собі безпідстав- 
НО' надати більшоі ваги і на підставі тоі 
безпідставности, то е на підставі фаль- 
шу „лровадити дальшу політику" з іще 
більшим розгоном ніж досі. А коли се 
речения правдиве, тоді воно ще страш- 
ніше, з цілого ряду причин. I так провід 
молоді над цілим народом бувби такса- 
іи® протиприродний, якби Ви, що зна- 
ходитеся в третій тижні літ, івіддали 
провід над собою тим, що знаходяться 
в друт’ім тижні літ, то значить хлопчи
кам від семого до 14 рочку життя. Що 
Ви сказалиб на таке предложения чи 
внесок одного з іВа'с або на таку претен- 
сіональність тих, що малиби своіх би- 
тих 7 (сіім) років життя? Будьте ласкаві 
подумати над сею справою й відповісти 
на се питания хоч собі як не мені. I ще 
подумайте послідооно дальше над тим, 
чому Ви ніколи не бачили й не чули, щоб 
Діти від першого до семого рочку жит
тя мали денебудь провід над тими, що 
мають від 7 до 14 років життя... Припу
скаю, що Ви самі додуімаетеся, чому 
так е: очевидно тому, бо в правленій віч- 
ниіми законами природі е певна лінія,



якоі переступали н е в і л ь н о, х о ч 
можна. Так, можна... А з жим наслід- 
ком можна, зараз Вам скажу.

Ви кандвдали на нашу будучу інте- 
лігенцію, на сіль нашей землі, на блиску- 
чий свічник и, на ум і на меч народа 
свого. А завдання Ваше лим тяжше, чим 
тяжше положения нашо’і землі і нашого 
народу. Сподіваюоя, що Ви вже теіпер 
відчуваете се і що вже тепер пригото- 
вляетеся систематично до того дуже 
тяжкого1 завдання, яке Вас жде. Споді- 
■ваюся, що приготовляетеся так, як лри- 
готоівляіеться серіозна молодь кождого 
народу, котрий за'слугуе на імя народа, 
значить приготовляетеся наукою. Спо- 
діваюся отже, що не чужа Вам також 
надзвичайно цікава наука геогра- 
фіі й етноГрафіі. Тому тільки 
пригадаю Вам, бо припускаю, що 
Ви Знаете се Самі, які наслідки 
мае переступлення вложеного в при 
роду Виетою Силою закона, якаго пе
реступали не в і л ь н о х о ч можна. 
Отже Ви очевидно знаете, що істнують 
в Америці цікаві краі эвані Патагонія і 
Земля Огненна (Терра дель Фуего). Се 
вічно бурями биті землі з тяжким клі- 
матом, освітлювані нічю вульканом /Мо- 
талят з острова МаГдалени й іншими 
ще висшими вульканаіми, котрих там 
богато. Лінія снігу патаГонсыких пр 
Андів тягнеться на висоті №00 м. Висше 
понад ту лінію сяігаючі гори називають 
„Невадами“, а лусті ’і дикі гірські пуста-
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рі „Парамами". Хоч „Парами" не нале
жать до. .реГІОіНІв вічного сн'ігу, то від- 
значаються тим, що на них культура 
землі або зовсім неможлива ізза страш
ного клімату або де під захистом гір 
іможна засіяти трохи збіжжа, то пожит
ку з нього все одно не буде, бо часті й 
несподіівано вчаоні морози нищать його 
ще заки доспіе. „Парамо" зачинаеться 
приблизно на висоті 3000 м. (просторами 
висоіких трав, котрі що висше то бідні- 
ють, а зразу викликають .злудне вра- 
жіння надзвичайноі буйности тоі землі. 
Характеристична властивість „парамів" 
—■ надзвичаійна острота і непостійніість 
клімату з різкими екстрймами. Люди, 
що за скоро переходятъ з долів в висо- 
кі реГіони „парамів", дістають заіворотів 
толови, сильних болів жолудка'і попа
даютъ у безвлад, мліють. Се голосна 
гірська хороба звана в тих околищях 
„сорохе". Вона така сильна, що валить 
з ніг навіть звірят, коли вони за скоро 
виходили на ті висоти. Але не тільки ви- » 
соко в торах на пустих „парамах" пануе 
та страшна недуга „сорохе". Ще страш- 
ніша „сорохе" бушуе там на івеликан- 
сыких рівнинах ПатаГоніі, що тягнуться 
М'Огутними терасами від височезних Ан- 
дів аж до Атлянтійського Океану. Це 
бездеревні, степові простори, подібні 
до Диких Піль Украіни перед іх заоран- 
ням, тільки не такі буйні в рістню та ча
сто переривані озерами й багнами. Од- 
жаче хоч виіпас худоби на тих просто-



рах можливий і хоч патаГонські Індіяни 
це мускулярні !і луже ісильні та рпритні 
мисливі, знаменит! іздці, — вони ніколи 
не відіграли ролі завойовників, маючи 
всі дані до того. Що дивніше: хоч Па
тагонія і сусідуюча з нею Огненна Зем
ля мають разом приблизно тілько про
стору що вся Соборна Украі’на, то інді- 
Я'нськоіго населения на тіім величезнім 
простор! вистарчилоб на те, щоб ним 
заселити два наші середні не повіти, 
тільки села. Отже замість того щоб 
маючи фізичну силу виходити час до 
часу з тих земель острого і непривітного 
клімату та йти побідно в соняшні те- 
плі краіни, як се постійно діеться скрізь, 
де відбувалася людська історія, — там 
бачимо. щось на перший іпогляд зовсім 
незрозу.м'іле: племена, котрі мали сто- 
літтями всі дані потрібні на завойоіву- 
вання світа й порядкування ним, скапа
ли моя свічка. Чому?

Бо патаГонські Індіяни вже давно 
’ додумалися до того, що молодь повин

на мати пров'ід над цілим народом. А 
раз принявши таку тезу, перевели іі в 
традицію і івпровадження тоі тези в 
життя виконували консеквентно. Именно 
як тільки батьке родини показав на ло- 
вах свою першу задишку, вже було по 
його проводі. Той лровід переймав най- 
старший син, котрий ще не мав задиш- 
ки. А щоби досвідчений батько не доку
чав йому критикою, що се або те недо- 
бре заряджено, отже того батька якнай-
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акорше відправляв гуди, „ідіже йість 
болізни ні печали". I не думайте, що се 
діялося серед лайок і криків, нпр. „ста
рин дурню". ПатаГонські племена пере
давали іпровід молоді над цілим своім 
народам без некультурных лайок і на- 
віть з певною елеГанціею, розуміеться 
своері^ною. Що се була в них елеган 
ція, найлучший доказ в тім, що вони з 
того способу передавания влади зроби- 
ли навіть свій щоб так сказати „націо- 
нальний обряд*1. Іменно так: Вся родина 
сідала довк'руги огнища. Призначений 
на усунення від проводу батько займав 
почеоне імісце, а дорогай синок, котрий 
мав від тэта переняти провід, скромно 
ставав собі оподалік з камяною сокир
кою в руці. Коли всі в згоді і злагоді че- 
сно попоіли, тоді дорогий синок, оче
видно не задля своеі лримхи, а на під- 
ставі певноі теоріі, ну і для добра ціло- 
го племени (бо як відомо нема тако! те
оріі, котра не булаби придумана для 
„цілого народу"), — приступав до свого 
рідного батенька, про'мовляв до нього 
сердечными словами на тему, як йому 
буде незабаром приемно відпочати по 
житгбвих трудах і родинних хлопотах, 
котрі то тягарі здійме з нього він, ко- 
хаючий його синок, — ну й по такім у- 
засадненні, ікотре присутні „як най- 
далыпе ідуче" все принціпово одобрю- 
вали в фо-рмі своерідноі резолюціі, до
рогий синок як не потягне батька со
киркою по черепі — раз, другий, тре-
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тій... і весь обряд скінчений. Провід о- 
пинювався всеціло в „свіжих“ руках мо
лод1!, котра за одним махоім разом з про
водом здобувала ще й авторитет старо
сти з то! просто! причини, що вже стар
шого віком .не було. Ну й зачиналося 
нове „правління". Розуміеться, зачина
лося все від порядно! попойки, трохи з 
радости, що влада так легко перейшла 
в порядні руки, а троха з ніяковости, бо 
що то богато говорите: прецінь люди 
не зове™ безроги. I власне тому пили 
до безтями. I тому лучалися випадки, 
що по такій попойці провідник зараз на 
другу длину показав свою першу за- 
дишку в бігу на ловах. Отже традицій- 
ний національний обряд ловторювано 
— з тим, що коли призначений на усу- 
нення від івлади як непотріб ще не мав 
доростаючоіго дорогого синка, котрий 
бувби в силі до трох разів так почасту- 
вати тэта, щоб той уже більше н'іколи 
не міг стати провідником, тоді того на- 
ціонального обряду докояував інайбли- 
щий дороги?! свояк. I знов була попой
ка, розуміеться ще більша ніж перед- 
тим, більша ізза несподіваности подіі. 
Ну і дуже часто дихавиця на ловах знов 
несподівано скоро появлялася і знов на
ступало національне торжество переда
вания проводу в руки молоді — і так 
„в кулко Мацею“..

А все сокирка мусіла бути каімяна, 
навіть тоді коли вже давно вживали і 
там сталевих, бо мали поруч клича „про-
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від молоді над цілим народом" ще інші 
не іменше гарні й освіжуючі душу кличі, 
як: шануймо рідний лромисл, Патагонія 
■понад всьо і т. д. Доходило' До того, що 
заки сусідне кочовище довідалося про 
першу зміну і висказало' своі грагуляціі 
новому „правительству", прибувша де
путація заставала вже третого правите
ля. Ну й пилиж здорово, бо чейже труд
но собі уявити «ращу і фільософічно 
глибшу {люстрацію „суети житейськоі 
міра сего" як таку скору зміну началь
ства. Отже самі скажіть, як могли з та
кого приводу порядно не випити і дру
гих не вігостити?

Ту до найвисшоі ідосконалости до- 
ведену систему проводу Імолоді над ці- 
лим народом — в брутальний спосіб 
зломала поящія білих наіздникіів. I 
тільки ще денеде ногайки перед нею че- 
сни’й патаГ'Онський молодецъ, вірний 
своім національним традициям, може 
сперіщити своіго тэта „нелотріба" каімя- 
■ною сокирою по голові і бундючно 
чмихнути перед поліціею в безмежні 
степи рідноі' краі'ни.

Думки учених все поділені щодо 
кождоі справи без виі'мку. Так сталося 
■й тут. Европейські учені довго дискуту- 
вали над причинами вироблення та
кого оригінальноіго национального зви- 
чаю і деякі з них ді'йшли до погляду, 
що в тім звичаю криеть’ся узасаднена 
рація істнування того народу, себто ка- 
жучи політичною категоріею „рація



стану" Патагонців. Як? А ось так: Кра- 
іна, кажуть, там неурожайна, харчів ма
ло і тяжко іх здобути, отже тамошні' 
люди розвязали ту проблему просто й 
радикально... Кінь сміявсяб з такоі тео- 
ріі але й у таку люди повірять. Бо вза- 
галі Йема, такоі дурнОі теоріі, в яку не 
пов'ірилиб, навіть у те, що іземлі з близь- 
ко міліояом кв. км. простору не могли 
прокормити більше як 10.000 людей.

На сім гадаю добре скінчити мій 
перший лист до Вас. Потому напишу 
Вам другий вже з розбороім Ваших ре
золюцій проти зізду Католицькоі імоло- 
ді. Та коли се вопію зробити, не іможу 
сказати, бо, бачите, я тепер також знай- 
піоівся в 'стадіі перед камяною сокир- 
кою, хоч іще так недавно чувся моло
дим...

С я стаття була оповіщена в часописі 
„Нова Зоря“ ч. 21 (619) з дня 23. III. 1933.
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В ДОМІ БАТЬКА ТВОГО
Коротка філъософгя історіг украгнського 
народу з приводу резолюцій укратсъкого 
студентства про його відношення до ка- 

толицъкоі релігіі та Церкви.

Зміст: —• Студенте націоналісти хочуть спів- 
прапі в ріжниіми „христіянськими культами". — 
Трудности, які іх ждутъ у апівщраці и „байбел- 
никами". —' 3 встрою з православних церков 
хочуть співпрацювати? — Проблема, на жотрій 
заигомилася шьойка Липинського. —• Критичні 
погляди Томашівського. — Про ріжні дива в і- 
сто'ріі ріжних пародіи і нашего укралнеького 
зокрема. — Велика помилка Святослава Заво- 
йовника. — Про смертельні наслідки хибного 
наставления публично! ‘Опініі. — На чім полягав 
толовний блуд польенкоі ментальности? — На 
чім наше!? — Чи саме тільки животіння мовкна 
уважати за ціль народу? —• Що таке найвисшл 
конкретизація національно! сиідомости,? — Про 
нашу державніеть княжу, коізаіцьку й ірадяп- 
сыку. — Пять причин «проблематично! трівкости 
нашоі оправжньо! держалзн. — Про відно
шення до заходу Рамана Великого, Данила 
і Юрія II. — Як і чему галицька залога борони
ла КиФва до останньото чоловіка свого. — Як 1 
чему кюзацвка залога віддала Січ Москалям без 
одного вистрілу? — Молодь невинна, коли не 
знав тих оправ. — Чему ніякіа нація на світі 
не може створити свою! держави аде може 
отворити чужу державу? — Де головна бючка 
котра дае життѳздатніеть украіноькій націіі? — 
Що. ми отратили в імя боротьби за правосла
віе і що стратилиб в імя „опівпраці" в ріжними 
христіянськими культами? — Люди, котрим 
все одно, чи йти до Петрово! Окелі чи до ям и 
скопців. — Як скопці стаютъ скоицями і як та 

секта символізуб всі інші секте.
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Мелодий Приятелю!
В першім листі представив я Тобі, що по 

мойому розумінні діетъся „на калиновім мості". 
А в отсім листі представлю Тобі з приводу Твоеі 
резолюціі про „ріжні христіянсъкі культи", що 
діялося і діетъся в долг батька твою, то значитъ 
у твоій власній Батъківгцині. Хоч Твоя резолю
ція мае на ціли представити Твое відношення 
до реліііі, то зміст мое'і оцінки буде головно по- 
літичний. А се тому, бо Ти свою резолюцію про 
відношення до реліхіі ухвалив з політичних 
причин. Отже я оцінюючи і'і мушу думкою сво
ею стати на Твій Ірунт, хоч не можу стати на 
Твое становище.

Перед нами резолюціі анкети (збо- 
рів) украінських студентів, ухвалені у 
Львові дня 12. III. 1933 і затверджені 
білыпістю IV. Краевого Студентського 
Контресу СУСОП (Союзу Украінських 
Студентських ОрГанізацій в Полыці), 
котрий відбувся у Львові в днях 21, 22 
і 23. III. 1933 р. За тими резолюціями 
голосувало на конгресі 70 делеГатів, 
проти 8, здержалися від голосування 4.

Ті резолюціі зібрані в сімох розді- 
лах, в котрих е дванацять тонок. Отже 
се резолюціі обемисті. Значить маемо 
достаточну підставу до оцінки менталь
ности наших націоналістичних студентів
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у іх відн’ОШ'енні до релігіі, Церкви і ду
ховенства. Підчеркуемо, що сі резолю- 
ціі вийшли з Групи скрайних студентів 
націоналІстів, котрих називають 105 
процентовими і(поміркованих називають 
95-процентовими).

Перша резолюція, зложена з двох 
уступів, звучитъ так:

„а.) Украінське студенотво кладе в основу 
свого відношеяня до христіяисымі ірелігіі вза- 
гала і до жаталицько! зосібна засада ідеольоі'і'і 
украіиського націоналізму та згідно з ними ви- 
внав потребу співпраці з украінським духовен
ством ріжних христіянських культів у справах 
морального виховання украінського народу. — 
б) Украінсіже студенотво признав, що христіяа- 
ська релігія взагалі й католицька вокрема мае 
великі морально-духові цінності, що можуть 
лягти в остову морального виховання украін- 
ського народу, коли іх ібудетьоя роѳумйи й оці- 
нювати під кутом добра украіаськоі націі“.

Признаюся, що перечитавши сю 
першу резолюцію, я був нею здивова- 
ний. А оаме тому, що скрайні студенти 
націоналісти признаютъ не тільки потре
бу .співпраці з духовенством але навіть 
великі морально-духові ціннос!ти хри- 
істіянству й католицизмови... Коли я ще 
був студентом, літ тому близько 30, 
украінське наці-оналістичне! -студенство, 
особливо скрайне, булоб напевно не 
признало ні потреби співпраці з духо
венством, ні того, що христіанство вза- 
галі й католицька релігія зокрема мае 
в собі якінебудь цінности. Тоді були 
модні такі ухвали украіиського студен- 
ства як домагання до властей, щоб ви-
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кинути зі всіх університетів теольопчні 
факультети і т. п. Отже коли порівнати 
настроі серед нашоі націоналістичноі 
молоді тоді й тепер, то треба ствердити, 
що наступила велика зміна: молодь о- 
чевидно стала розумніша. Видно не ми
нула зовсім безслідно Божа кара, ввя
зана з великою війною та зі всіми не- 
щастями, що наступили по ній.

Одначе ствердження сего факту не 
повинно нам закривати очей на власти- 
вий зміст душі тих, що придумали й у- 
хвалили такі резолюціі. Отже треба ім 
отверто оказати, що ми думаемо про 
них на підставі того, що вони ухвалили.

Ви, молоді братчики, як видно з 
першоі частини першоі Вашоі резолю
ціи-, в справах релігійних індиферентні 
(байдужні) і до того зовсім непрактич
на Зрештою се останне властиве всякій 
молоді. Вам видаеться, що співпраця з 
духовенством ріжних христіянських 
культів у справах морального вихован-1 
ня народу можлива і рівновартна, аби 
тільки те духовенство було украінське. 
Тимчасом так не е. Ви Галичани, діти 
католицьких родичів, що виростали в 
краю, де ще мае перевагу здорова като- 
лицька атмосфера. Тому Ва'м не дово- 
дилося зустрічати ріжні дивоглядні ре- 
лігійні секти, котрі буйно мов пирій ви- 
ростають на тім Грунті, де перевагу мае 
атмосфера витворена схизмою або (про
тестантизмом. Яйби Ви на практиці по-
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бачили ті „морально-духов! цінности", 
котрі ширять між украінським народом 
ріжні секти, що називають себе „христі- 
янськими культами", Ви зжахнулисяб і 
мабуть не булоб між Вами ні одного, ко- 
трий не. сказавби: „Нема річи, котра 
скорше мотлаб довести до повного сха- 
отизування украінського народу, як 
співпраця украгнеькоі молоді з духовен
ством ріжних культів".

Бо уявіть собі тільки Вашу „спів- 
працю" з проповідника'ми нпр. „бай- 
белників", котрі бушую'ть між нашим 
народом і кажуть, що вони „правдиво" 
навчають наш нарід про те, як треба ро- 
зуміти св. Письмо і коли буде кінець сві- 
та. Як відомо, біблія се дуже стара кни
га, писана в мовах, котрих уже нема в 
ужиттю. Отже вже з тих причин для 
основного іі зрозуміння треба довголіт- 
них і глибоких студій, котрі й перево
дить католицька Церква. А проповідни- 
ки „байбелників" се люди, котрі ніяких 
старих мов не знаютъ і переважно лед- 
ви слабо читати вміють а про ортоГра- 
фічне писания в якій небудь мові зви- 
чайно ні ду-ду. До того ті прості й ніким 
не контрольовані люди зовсім не пояс- 
нюють згідно св. Письма. Між ними е 
ріжні котеріі, котрі противорічать собі. 
Тесаме іміеце в св. Письмі оден відно- 
сить до приходу Бога, другим до прихо
ду чорта. Трохи не кождий предсказуе 
на інший час кінець світа,, чим удержу- 
ють масу в постійно нервознім стані, не-



пригожім для ніякоі поважней праці, бо 
нащо працювати, коли не'забаром мае 
бути кінець світа і все одно вся і всьо 
провалиться? Співпрацюйте з ними! Ба, 
спробуйте взагалі договоритися з тими 
хорими людьми! Тоді замотаетеся в та
ку гущу іх непочитальних ніеенітниць, 
що' виключена буде всяка .праця над Ва
ми самими, не то над народом.

Та розуміеться е ще „ліпші“, також 
христіянські, „культи", котрі імають на 
сході міліони вірних і котрі заразили 
ту частину нашого народу, що живе під 
впливом схиізматицькоі або 'православ
но! церкви. Про них дальше.

Та може хто з Вас думае: Ну, ті вся- 
кі „менші“ секти до іепівпраці для нас 
не налагаться1, але нпр. можемо сшзпра- 
цювати з духовенством православно! 
Церкви. Питаю: Котроі? Чи тихонів- 
ськоі, що мае свій центр в Москзі (ТТ 
богато православ'них іУкраінців уважае 
зі всіх право-славних церков ще за най- 
більше відповідну), чи т. зв. живо!, зор- 
Ганізованоі під протекторатом больше- 
виків, чи, автокефальноі, котру ортані- 
зували Липківський та одноіменник 
проф. Грушівського (останний, то е од
ноіменник проф. М. Грушівського був 
навіть епископом то! церкви, але потому 
оповіетив, що він атеіет і пристав до 
большевиків). Чи може будете співпра- 
цювати з варшавською автокефальною 
церквою митрополита Діонізія, котрій 
ще Грабський виробив автокефалію в
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Царгороді й заопікувався нею в тій на- 
діі, що та Церква иоіможе вшехполь- 
ським політикам розбити наш украін- 
ський нарід, щоби тим лекше його заси- 
мілювати... А треба знати, що всі ті пра- 
вославні церкви воюютъ між собою.

Отже, як бачите, лекше ухвалити 
пусту резолюцію про співпрацю з духо
венством ріжних христіянських культів, 
ніж опісля наповнити ту пусту фразу 
розсудним змістом. Се така трудна 
справа, що на ній, на тій співпраці з пра- 
вославіем заломилася навіть льоТіка та
кого сильного ума, яким був Вячеслав 
Липинськи'й, а саме в його спеціяльиій 
праці, присвяченій проблемі релігіі й 
Церкви в історіі Ук’раіни. Там доходить 
він ,о таких льоТічно неможливих рі- 
чей, що під оглядоім національно-полі- 
тичним уважае унію — котра ро’збила 
православних — для украінськоі справи 
тепер 'пожиточною, а тоді' коли вона 
повставала — непожиточною, хоч се о- 
чевидно неможлива річ: бо зі злого ні- 
що доброго повстати не може. Коли Вас 
інтересуе комплекс тих важних справ, 
— а він повинен Вас інтересувати, коли 
хочете займати становище в тих спра
вах, — то в писаниях нашего найбистрі- 
шого іеторика С. Томашівського знай- 
дете належну оцінку Церкви в історіі 
Украіни.

Зміст іі такий: Володимир Великий 
приймав христіянську віру ще в часі ко
ли між сходом і заходом не було оста-
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точно переведеного роздору, отже вся 
Украі'на приняла в початках віру като- 
лицьку. Тай потому коли Византійці з 
причин політичних перевели у себе схиз
му ,наші батьки або зовсім не займалися 
причинами ненависти іВизантіі до Риіму, 
або навіть з іроніею відверталися від 
византійських „православних" видумок, 
як се видно з Андріівськоі Легенди, ко- 
тру Томашівський надзвичаійно цікаво 
представляв в своім вступі до історіі 
Церкви на Украіні. В далыиім ході істо
ріі ненависна аУітація іВизантійців про- 
ти Апостольськоі Столиці, ведена в по- 
літичнім і матеріяльнім інтересі Визан
тіи довела до відчуження нашего наро
ду від заходу й тим самим до нашего 
релігійного й культурного занепаду. В 
тім самім напрямі і з тих самих причин 
що Византія вела на наших землях та
ку саму аГітацію православна Москва. 
Тою агітаціею опанувала Москва нашу 
козаччину, котра всупереч очевидному 
національному інтересови Украіни за
взято виступала проти уніі.

Одначе хоч уніятська Церква се вла- 
стивий творецъ м о д е р н о і украін- 
ськоі націі, то значіння Церкви й релігіі 
не вільно оцінювати зі становища ви- 
ключно национального інтересу.

Чому так робити не -вільно хоч мож- 
на, про се поговорю з Вами в окремі-й 
статті, бо се зовсім окре'ма тема, трудна 
і велика.

Одначе Ви робите те, чого роби-
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ти не вільно й оцінюете христіянську ре- 
лігію взагалі і католицьку зокрема на 
підставі засад ідеольогіі украінського 
націоналізму, значить на підставі полі- 
тичній, чисто мірській, світовій. На 
жаль, навіть на тій підставі оцінюете 
справу релігіі й католицизму хибно, бо 
— вибачте за щире та правдиве слово— 
не знаете ні католицизіму, ні політики, 
ні історіі власного народу. Се й не див
но: тих річей основно не знае і не може 
знати навіть молодь державних наро- 
дів, котра на кождім кроці весь час мае 
надзвичайні в порівнанні з Вами полек- 
ші в здобуванні знания. А не може зна
ти тому, бо й вона щойно вчиться спо- 
собів входження в великанські лябіринти 
тих проблемів, які треба все життя пі- 
знавати, щоб оріентуватися в них. Тай 
тоді ще не одно навіть віком зріле по- 
коління нераз не може зрозуміти тих 
справ або — що ще гірше — зрозуміе 
іх так, як те розуміння підсувають йому 
завзяті вороги...

В історіі народів бувають навіть та- 
кі дива, що й культурні народи в ріша- 
ючі момента йдуть проти власного інте- 
ресу, як за нашоі памяти Америка про
ти власного інтересу вмішалася в вели
ку війну й довела себе на край пропасти, 
хоч думала, що робить золотий інте- 
рес, — або як зробила Німеччина, котра 
вже кілька разів сама собі перешкодила 
стати пёршою державою світа, остан- 
ній раз перед великою війною, коли



приго'товляючйсь до неі відкинула три- 
чі предкладану іи стилку з АнГліею. Та- 
кі фатальні політичні помилки трапля- 
ються ріжним народам і державам1, тра- 
плялися й нам від найдавніших часів 
почавши, от нпр. коли наш зрештою ду- 
же здібний і симпатичний князь Свято
слав Завойовник на прах розбив хозар- 
ську державу в часі коли всіма силами 
повинен був П підперти: бо тоді від схо
ду зачали надтягати далеко грізніші ор- 
ди, а Хозари вже в тім часі не були гріз- 
ні для нас і якби іх була підперла наша 
влада, булиб могли стати для нас охо- 
ронним валом перед напираючими зі 
сходу новими ордами. Тимчасоім по по- 
валенні держави Хозарів звалився на 
нас безпосередно весь размах- свіжих 
диких орд, що1 надтягали з Азіі, з кра
теру народів.

Та всі того рода одноразові помил
ки, хоч бувають дуж-е тяжкі в наслідках, 
звичайно не бувають смертельні. Дале
ко гірше, бо звичайно смертельне в на
слідках навіть для великих держав з 
прекрасними передумовами розвитку 
бувае трівке хи б не наставлен
ия публично! д у м к и - о п і н і 1. 
Приклад того рода бачимо на Полыці. 
Вона мала лучші услівя до того, щоби 
стати світовою силою ніж Росія: бо ко
ли Росія могла зразу розвивати свою 
експанзію на більшу міру тільки в пів- 
нічній Азіі, переважно студеній і не
культурной, то стара Польща при відпо-
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віднім наладнанні взаемин з Украіною 
могла поширити своі впливи. торговель- 
ні й 'політичні на дуже богату середну 
й полудневу Азію та згодом стати сві- 
товою силою на подобу Англіи Тимма- 
сом Польща своім хибним політичним 
наставлениям супроти Украіни довела 
до того, що втратила безповорот
но не тільки своі величезні перспективи 
розвитку і не тільки Украшу, але навіть 
свою власну незалежність. Таке хиібне 
наставления політичноі думки >(або дов- 
готревалий брак всякого наставления, 
що на одно виходить) мае ще оден тяж
кий наслідок: воно відновляеться з хви- 
лею відновлення предмету, котрий роз- 
валило. Се мабуть одиноке ,,,перпетуум 
мобіле", яке дійсно істнуе в Річипоспо- 
литій...

Та е ріжні постійно хибні наставлен
ия. ! тому ріжні іх наслідки. Коли Поля
ки були іе постійно недужі на 
трівко хибне наставления 
по лі ти чне (котре розуміеться му- 
сіло мати свій вплив також на іх полі- 
тику в области релігійно-церковній), то 
в нас було і е злачно інакше, а саме ще 
гірше ніж у Поляків і тому наслідки то
го ще гірші. У нас в часі і просторі пе- 
реважало і переважае трівко хиб
не наставления реліГійно- 
церковне й воно потягало й потя- 
гае за собою невмолимо тяжкі наслідки 
на кождій области нашего публичного 
життя: політичній, культурній, еконо-
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мічній, ба навіть на области само! раціі 
істнування нас як окремого колективу... 
Чому?

Щоб відповісти на се питания, треба 
бодай коротенько перейти по пунктам 
всю „фільософію історіі" нашого наро
ду. Як відомо, породи моху, дерева або 
інших ростин істнують і взаімно себе 
випирають доти, поки в них е потрібна 
на те життева сила і поки вона може 
примінитися до даного тим породам 
Грунту і клімату. Зовсім інакше маеться 
річ з людьми, бо тут входить у гру чин- 
ник, якого там цілко’м нема: свідомість, 
найвисший з дарів, якими заосмотрена 
людська порода. Як рука доти мае ра
цію істнування поки вона робить, нога 
поки ходить, бо коли !х на довший час 
нпр. звяжемо, то тратять владу й мож- 
на окалічіти, — так і свідомість доти мае 
рацію істнування поки вона систематич
но працюе, то значить поки усвідомлюе 
собі ситуацію, примінюеться до не! або 
стараеться !! змінити, словом — поки 
змагае до якоісь ціли. € цілі ріжні, лек- 
ші і тяжші, иизші і висші. Розум каже 
нам, котра ціль лекша, а котра тяжша. 
Совість говорить нам, котра ціль низ- 
ша, а котра висша. Самого тільки веГе- 
тування, животіння не іможна назвати 
ціллю у властивім того слова значінні—- 
ні людини як одиниці, ні породи людей 
(раси, племени, народу). Отже ті люд- 
ські породи й орГанізаці'і, котрі кромі 
менше або більше товстого животіння
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не маютъ жадно! іншоі ціли, тратятъ 
рацію свого істнування, хочби ще були 
не знати які сильні і богаті. А тратятъ 
тому, бо в них найвисша людська функ
ція, свідомість, не мае вже свое! най- 
висшоі конкретизаціі, не мае д о с т о й- 
н о і іі ціли або м і с і!. I тому німець- 
кий фільософ слушно каже, що народи 
се думки Божі... А Божі думки не мо- 
жуть бути мертві. Отже народи, котрі 
стратили найвисше сконкретизування 
свое! свідоі.моісти, .свою ціль або місію, 
стратили тим самим свою рацію істну
вання. I тому нема тако! сили на землі, 
котра моглаб ім дати або хоч продов- 
жити іх незалежне істнування.

Якаж була на тім тлі історія наше
го народу?

Та етнічна маса, до котро! ми нале- 
жимо, мала свою державу в повнім того 
слова значінні на всім просторі, який 
вона займае, — тільки оден раз протя- 
гом все! нашо! іеторіі. Було. се за кня
жих часів, за дідичних (монархіи наших 
з Рурикового роду. ’Навіть коли в будо- 
ві то! нашо! держави брали участь пере
важно чужі, германські чинники (в іето- 
рі! людства взагалі мало таких держав, 
в будові яких не бралиб участи чинни
ки чужі даній територіі), то й тоді мае
мо вовне право уважати ту державу 
своею, а се тому, бо центр, де жила 
!! найвисша влада, був на територі! на
шо! етнічно! маси (і тому що тепер най- 
висшо! радянсько! влади нема на тери-
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торіі радянськоі Украі'ни тільки в Мос- 
кві, не можна говорити про радянську 
Украіну як державу: се фікція, створена 
Москвою в цілях обману).

Наша козацька історія вспіла дове
сти тільки до півсуверенних державних 
творив, котрі все булиі в залежности або 
від Польщі або від Московщини або від 
мусулманських держав, передовсім че
рез свою анархічність і виборність геть- 
манів, — поки вкінці православна козач- 
чина не втопилася в правосдавній Мос- 
ковщині — головно на підставі спільно- 
сти віри й обряду.

Наша старокняжа держава повста
ла в цілости ще за часів коли наші пред
ки не були христіанами. Повстала голов
но завдяки енергійній діяльности кіль- 
кох розумних володарів чужоі нам по 
крови династіі. Одначе трівкість то! 
держави була дуже проблематична з от- 
сих причин: 1) Була се в тих часах най- 
білыпа держава Европи без добро! ко- 
мунікаці!. 2) В1 склад то! держави вхо
дили доволі ріжношерстні племена з 
ріжним аліяжем крови. 3) Степень куль- 
тури тих племен був ріжний. 4) Не тіль
ки кожде з тих племен але й кожда о- 
колиця на територі! кождого племени, 
ба, трохи не кожда закутина шанувала 
або боялася інакшого рода божків, до- 
мовиків, потопельників, русалок, мавок 
і т. д. 5) До того всего навіть правляча 
■верства і навіть найблище оточення са
мого князя були під оглядом віри дуже
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ріжношерстні, ще білыпе ніж сам народ, 
бо в склад іх входили не тільки люди, 
котрі під оглядом віри (що в тих часах 
цілковито покривалася з культурою) 
представляли нескінчений хао-с словян- 

’Ського поганства, але щё варяжські 
дружинники й адміністратори з іх ріж- 
нородниіми божками і також хри.стіяни, 
котрих вже 'й у тих часах не бракувало 
на землях Украі’ни. Річ ясна, що велика 
держава з такими ріжноманітностями а 
без жадного духового лучника, котрий 
бувби в силі наскрізь ’Проймати й уніфі- 
кувати іі населения, мусілаб розлетіти- 
ся приі першім сильнішім напорі зо вні 
або навіть при ослабленні двох виключ- 
но фізичних чинників, які іі стягнули 
в купу: династіі та іі дружини.

При тім не вільно забувати, що то- 
дішні династіі в Европі ніде не мали ще 
тоі лучниковоі сили що пізніше, бо тоді 
скрізь кождий член династіі мав право 
на частину держави так як тепер кожда 
дитина мае право на частину ’маетку по 
батьку. Отже тодішяі династіі в даних 
обставинах могли рівно добре предста- 
вляти силу розбиваючу держави як 
зединюючу і’х. 'А тодішна дружина в ні- 
чім не була подібна до теперішнього 
війська, ні до староримських леГіонів.

Словом, вже з сего короткого на- 
рису бачиш, що в домі батька Твого, ко
трий Ти імаеш унаслідити колись, не лег
ко було щось трівке збудувати — і так
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було все, відколи сягае ‘память літопис- 
ців наших.

Наша земля-мати вправді видала 
на світ дитину звану державою, але та 
дитина не мала духового учителя, ко- 
трий мігби взятися до виховання то! 
дитини. 1 наша тодішна влада знайшла 
для не! того учителя ■— в Римі, котрий 
хрестив і виховував всі тодішні держа- 
ви Еврони. Суть справи в тім, що хоч 
наша земля не приняла христіянсько! 
віри безпо'середно з Риму, тільки зі 
сходу, все одно чи з Византі! чи з Охри- 
ди, то весь той схід був ще в тім часі 
зединений з Петровою Скелею в Римі. 
Отже іРим, хриістіянсысий, католицький 
Рим був духовим учителем нашо! пер- 
шо! держави, котра поклада основи під 
кристалізацію нашо! націі. Наш найби- 
стріший історик Стефан Томашівський 
нише про се так:

...„Украі'нське племя поставлено в самому 
осередку европейського континенту увійшло з 
самого початку в орбіту культурник впливів Ви- 
зантіі. Одиаче тут треба мати на уваізі, що щер- 
ковний роѳлім між Римом і Византіею прийшов 
аж теть пізніше і на Руси відчувся що тільки 
під сам кінець XI віку, а довершився ще пізні- 
ше бо аж у XIII віці.“

А в XIII віці наша старокняжа дер
жава над Дніпром вже кінчила свое 
життя. Над Дністром вона проістнува- 
ла ще сто літ довше і власне в тіім ча*сі 
!! найбільший монарх Данило ще й фор
мально закріпив едність з Римом і ко- 
ронувався на короля короною присла-
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ною з Риму. А останний князь і оден з 
'Найбілыиих патріотів Галицько-Волин- 
■ськоТ Держави, котра тоді репрезенту- 
вала вже всю украінську державність 
(бо над Дніпром не було ніякоі), Ю- 
рій II, ио мамі Рурикович, по батьку 
Тройденович, також формально вернув 
особисто до едности з Апостольською 
Столицею і мов останне світло цілого 
ряду могутних лучив-'смолоскипів. вка- 
зав будучим поколі'нням нашоі землі 
напряім, куди маемо йти. Вказав — і по
гиб у страшних муках строений на на- 
шій землг, перший наш мученик в ко- 
роні, мученик за едність нашего наро
ду з Апостольською Столицею. Тяжкий 
злочин, поповнений на особ! того нашо- 
го князя і патріота, започаткував страш- 
ну трагедію нашоі державности, траге
дію, котра тревае по сей день.

Коли кинути оком на всю іеторію 
нашоі княжоі державности, то значить 
нашоі державности в повнім того сло
ва з'начінні, то бачимо, що се була вла- 
стиво держава к а т о л и ц ь к а, бо во 
на приняла віру христіянську в часі, ко
ли між Заходом і Сходом ще не було 
реліГійного роздору, що та наша дер
жавність офіціяльно ніде і ніколи не за
явила, що зривае едність з Апостоль
ською Столицею (котру фактично під- 

іривали на нашій землі Византійці й то
му ту едність треба було скріпляти, о- 
соібливо коли взяти під увагу, що руіну 
все лекше робити ніж будову, а вислан-



никам Византіі було до нас ГеоГрафічно 
блище 'й комунікаційно вигідніше до- 
іздити ніж висланникам Риму). Отже вс; 
переговори, ведені з Римом нашею вла
дею за нашоі княжоі державности в 
справі уніі були властиво переговорами 
в справі скріплення звязку, якого ми ні- 
коли не зірвали за нашоі першоі й оди
ноко; державности в повнім того слова 
значінні. Відомі картини, на котрих 
представлено як Роман, батько короля 
Данила в брутальний спосіб мечем про- 
ганяе з кімнати послів-легатів Апо- 
стольськоі Столиц!, се грубий і пізний 
фальсифікат, що повстав під впливом 
свіідоміо брехливоі пропаганда Москви. 
Тимчасом . наш князь Роман Великий 
був особисто прихильний не тільки уніі 
з Апостольською Столицею, але навіть 
римокатолицизмови, про що наглядно 
свідчить його фондація зроблена на річ 
одного з римокатол. монаших Чинів аж 
в далекій Ерфурті. Та яких перекручу- 
вань і брехонь не пускала Москва, що- 
би збити нас з пантелику і в що не ві- 
рили наші?! Розуміеться, прихильніеть 
Романа Великого до заходу не пере- 
шкоджувала йому тяжко загрожувати 
Польщу під оглядом політичним і мілі- 
■тарним ■— подібно як релігійно-церков- 
ний розрив зі Сходом і навіть польське 
походження по батьку нашего князя 
Юрія И зовсім не перешкоджувало йому 
обстоюв-ати інтереси своеі прибрано! 
Галицько-Волинськоі Батьківщини на-



віть проти Полыці, де він уродився, ви- 
ріс і виховався і відки прийшов до нас 
— по 'передвчасну смерть свою...

Словом, дух західний, дух римський 
виховував і ікріпив державність нашу 
весь час іі не легкого життя, хоч Визан
тія немов густими сітями старалася від- 
городити нас від того духа. То като- 
лицьким, західним духом переняті були 
ті галицькі полки, що буквально аж до 
останного чоловіка держали оборону 
Киіва як залога його під командою га- 
лицького воеводи Дмитра, коли внук 
ДжінГісхана Бату обляг Киів в такій 
тяжкій силі, що від реву верблюдів і 
скрипоту теліг татарських не чути було 
голосу в місті, як свідчить киівський 
літописець. Коли Татари проломили та
ранами мури Киіва, галицька залога 
його не піддала столиці Украіни, але 
боронила навіть руін іі, боронила до о- 
станного відділу свого, котрий погиб у 
Церкві Десятинній, під заваленими хо
рами, що завалилися ізза надто велико
го натовпу Киян, які ховалися там з до
бром своім... А командант галицькоі за
логи в Киіві воевода Дмитро поранений 
в бою на цілім тілі попав у руки Татар 
і так іх здивував хоробрістю своею, 
що вони виімково не убили його. Так!" 
В подібний спосіб боронили в Европі 
навіть очевидно страчених позицій тіль- 
ки католицьким духоім переняті народи 
і війська. Православна Москва без 
бою піддалася Татарам — і вони вирі-



зали іі до ноги. А наша також право
славна Січ, котра знаменито вміла ви- 
нищувати безборонних своіх братів 
уніятів, також без бою вступилася, ко
ли надійщов московський Генерал Теке- 
лій, котрий зруйнував Січ. Сего сором
ного факту, що „православие воінство“ 
січове без одного вистрілу віддало Мос
калям на поталу останну кріпость свою, 
не змінить навіть найкраща поема Шев- 
ченка про те, як то жалісно плачучи (!) 
покидали За’порожці Великий Луг і Ма- 
тір Січ та як вони „взяли з собою Матір 
Божу і більш нічого не взяли"... Що за 
іронія історіі! 3 православною іконою 
Матери Божоі втікати від православно
го Москаля під мусулманського Турка 
тим, що весь час кріваво поборювали 
унію в імя православія...

Коли вдуматися в дакі факти, ми- 
мохіть приходиться подивляти великий 
ум і проникливість покойного То'машів- 
ського, котрий писав:

„Одиаоку трівку форму національно! Цер
кви дала нам тільки берестейська, унія. Якби не 
козаччина що. пішла на. службу протиукраін- 
ській течіі, к е р м о в а н і й в М о с к в и, то до 
полонини XVII віку Украша без виімжу малаб 
одну національну, із Римом обе.днану, Церкву а 
в иій ще й Білорусів. Справа національно-куль
турно! юкремішіюсти Украінців вже тоді булаб 
дефінітивнО' мгрішеиа а сьогодні вони 
булиб між першими народностя
ми в Вцропі. На жаль до цього не дійшло, 
наперед з налюі власно! вини, а потому з вини 
Полыці, котра ніколи не була приятелькою уніі.“ 
А далі каже так: „Тільки дякуючи насильному 
„наварненню" уяіятоькоі Холмщини на право-
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славіе вдалося Полякам щасливо пересунути 
свою племінну територію до Бута (на Білій Ру
си ще дальше). Те саме буде очевидно иеза&фом 
і з Лемківщиною, якщо восточна дурійка по- 
тягнеться там дальше."

Безперечно булоб несправедливо 
виматати від інашоі молоді повного зро- 
зуміння все! ваги католицизму для укра- 
’інськоі національно! й державно! стра
ви; бо відкиж молодь мала про се на- 
вчитися, коли в нас ніколи не було й те- 
пер нема ні одно! сяк-так науково обро- 
бленоі історіі католицькоі Церкви в у- 
краінській мові, ні історіі Украіни обро- 
бленоі з католицькоі точки погляду 
(зачав се недавно чудово обробляти 
проф. Томашівський, але смерть пере
рвала йому роботу в самих початках). 
А треба знати, що й історія католиць- 
кото 'впливу на наших землях й історія 
Украіни взагалі се річи надзвичайно тру- 
дні... Вони трудні навіть для тих, що 
ціле життя стараються вбагнути іх. Ав
тор сих стрічок мав нераз на сі теми 
довгі розмови з пок. Томашівськи'м. I 
той великий знавець тих справ нераз 
довто думав заки відповів на яке питан
ия. Отже не можна від молоденьких 
людей, майже від дітей виматати, щоб 
вони сам! эбагнули такі справи. Але се
го можна виматати від кождото, щоб 
не брався рішати про справи, яких не 
знае і не може знати...

Історіі нашоі, як зрештою й інших 
народів, не можна зрозуміти без зяісу- 
вання собі відповідей на три питания:

49



1) Як розвивалася -наша етнічна маса на 
землі, котру тепер посідае (проблема 
територн). 2) Що в тій .етнічній маоі ви- 
іворювало культурну, духову едність 
рпп^ДТВоУ °ДН0Г0 наР°дУ? (проблема 

ацп). 3) Як на нашій територіі повста- 
ГліГіполітична сила? (проблема 
влади). Нема держави без людей, без 
землі і без влади. Ясніше: Навіть без 
одного з тих трох чинників держава 
неможлива. Але держава можлива без 
наци и навіть без одно-стайности народ- 
ноі маси. Бо держава се мати націі а не 
навпаки. Нація, створена державою, мо- 
же .створити чужу державу, як от на 
наших очах японська нація створена я- 
понською державою творить манджур- 
ську державу. Не відповідае дійсности 
нпр. твердження, немовби „добре зор- 
Ганізована .чеська цація збудовала собі 
тепер державу», бо чеська держава бу- 
ла давно ще заки була чеська нація й 
вона витворила чеську націю, а потому 
коли впала чеська держава, занепала й 
чеська нація й остала етнічна чесь
ка маса, котра помалу, потоіму що- 
раз скорше підносилася і підне- 
слася до тоі міри, що могла скори- 
стати зі щасливоі для неі констеляціТ 
коли інші, зовсім чужі держави рішили 
втдбудувати чеську чи чехословацько- 
украінську державу. Таксаімо й украін- 
ський нарід ніколи не створив ’ ніякоі 
держави, т і л ь к и Д е р ж а в а (в мен- 
шіи мірі ки'івська, в білыпій мірі галиць-



ко-волинська) створила украін- 
ський нарід. ■

У ворожім для 'нас трикутнику між 
Полыцею, Москвою і степом, бігом всіх 
-наших рік (з виімком двох) засуджені 
на прямування до Чорного Моря, котре 
весь час нашоі історіі було для нас мер- 
тве, -бо ми не -мали виходу з нього на 
світ через Византію, положен! на самій 
границ! тяжко! фізично! боротьби між 
диким -степом (до котрого часто нале
жала так неслушно п о с т і й н о Гльо- 
рифікована у всіім наша Січ) і культур
ною осілою полосою та на границ! ще 
тяжшо! духово! боротьби між Римом і 
його збунтованою дочкою Византіей), 
котра воліла страптне панування Турків 
ніж порозуміння з культурном -і близь- 
ким !й Римом, — маемо історію таку по- 
мотану, таку повну хаосу, крови, пожа- 
рів та всяко! іншо! грози, що не легко 
в ній відшукати вкриту руінами й на
рочно засипувану ворогами (а й наши
ми часто з браку думки або під гі'пно- 
зою чужих думок) головну бючку то
го, що кристалізувало нас в окрему 
опільноту і давало можність стати на
ціею. Річ ясна, що тим головним і для 
нас життедайним жерелом не була наша 
ки'івська княжа держава, бо вона була 
спільна для нас, для Москалів і для Бі- 
лоросів подібно як держава Карла В. 
була спільна для Німців, для Французов 
і для Італійці-в. Не була тим життедай
ним для нас жерелом Византія, котра
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стягала проти нас найгрізніші орди, у- 
бивала й троіла наших найздібніших 
князів, а під духовим оглядом мов за- 
троеним павутинням -обмотала нас див- 
ним нахилоім до боротьби за зверхну 
формалістику, пр. за обряд, за азбуку, 
за поодинокі букви в азбуці й навіть за 
апостроф, за календар поганського 
римського цісаря і т. п. „предмети" бо
ротьби. Навіть такі консервативні наро
ди як Турки і Китайці приняли вже пр. 
новий календар, а ми ні, хоч той отіір 
коштуе нас рік річно тілько втрати в 
людях, що велика програна битва. Не 
було й не е для нас тим життедайним 
жерелом православіе, бо обстоювання 
його довело нас до одноцільноі з мос- 
ковською церкви, за що „украінсысий 
нарід заплатив утратою політичноі й 
національно! самостійности", як слуш- 
но каже Томашівський, найбільше зі 
всіх наших істориків і працьовників 
опльований і поіганьблений, очевидно 
тому, бо найбільше ума й розуму вніс 
в нашу ментальність.

Отже щож було тим головним для 
нас життедайним жерелом в цілій нашій 
історіі? Власне те, чого боіться велика 
більшість нашего народу, від віків за- 
гіпнотизо'вана Москвою мов птиця га
диною, власне те, що так безшабашно 
лае велика більшість наших перовлад- 
них людей, між ними й ті, що належать 
до гр. католиків, як пр. наш письменник 
Андрій Чайковський, власне те, що
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кождоі хвилі готові зрадити многі між 
нами в імя мнимо! '„релігійноі самостій- 
ности“ або автокефаліі й у діявольській 
гордости своій тільки ждутъ відповід- 
ноі хвилі, щоб виконати зраду, котра 
може до решти підірвати навіть саму 
життездатність нашоі націі’...

I Ви, молоді приятелі, своіми резо
люціями, ухваленими в імя украінсько- 
го націоналізму, знайшлися очевидно 
несвідомо між найстрашнішими воро
гами розвитку й навіть істнування свое! 
націі... Ви доказали се вже першою зі 
своіх резолюцій, в к-отрій кажете, що 
визнаете потребу співпраці з украін- 
ським духовенством ріжних христіян- 
ських культів... I Ви Галичани?!

В той спосіб Ви покищо теоретич
но зрівнали Петрову Скелю з кождою 
божевільною сектою, з кождою дикою 
ересю і з кождою продажною схизмою, 
котра товчеться або буде товчися по 
зболілім мозку і тілі нашего великого 
народу, параліжуючи його до решти. I 
коли за одноцільну з московською пра- 
вославну Церкву заплатив наш нарід у- 
тратою політично! й національно! само
стійности, то за Ваше становище (якби 
той нарід його приняв і пішов за Вами) 
заплативби ще й утратою людського 
достоінства й останків розуму, якого в 
нім іще не заглушила його — пожалься 
Боже ■—- „інтеліі'енція". Бо хто на рівні 
поставив святу Скалу Петрову і темну 
яму скопців (як певно знаете, скопці
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маютъ також оден з „христіянських 
культів" і навітъ св.- Письмо визнають), 
— тому в послідовности все одно куди 
йти і нарід свій вести: до Петрово! Скелі, 
чи до ями скопців. Тим білыпе однаково, 
що до обидвох ідуть ЛЮДИ 3 молитвою 
на устах. Тільки від одно! з них верта- 
ють скріплені на дусі і з ясністю в об
личи! своім, а від друго! вертають зі 
скаліченим юрГангзмом своі’м і з жовтим 
обреском на обличчі, який вже до само! 
смерти не опускае іх. Іде такий нещас- 
ний вірний ведений -скопцами до закри- 
то! ями іх і доходить до М'ісця, де під 
ним западаеться закрита долівка іх. I 
нещасний вірний того „христіянського 
культу" западаеться аж по пахи, попід 
котрі хапають його дошки, що 'відпо- 
відно зсуваютыся, оставляючи йому сво- 
бідні руки і голову. А під долівкою у- 
криті „О'ператори" скопців тюзбавляють 
його імужеськоі сили — на завше. I ка
жутъ, що роблять се в імя „основного" 
зрозуміння св. Письма, котрого не ро- 
зуміють всі інші христіяии, тільки вони 
одні розуміють. I ніхто іх не переконае, 
що так не е: бо секти якраз тим відзна- 
чаються, що скорше до ноги вигинуть, 
ніж признаютъ, що не мають раціі.

Секта скопців це символ символів 
всіх сект, які взагалі істнують, тому тре
ба іі було представити Вам. Вона тому 
властива предста-вниця всіх сект, бо всі 
вони розбивають силу .і едність народів, 
серед котрих загніздяться. Не треба се-
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бе дурити тим, що е й великі народи, 
хоч мають секти в своім нутрі: бо вла- 
сне ті секта будутъ головною причиною 
іх розкладу і смерти — як бакцилі.

А чому Ти дійшов до таких погля- 
дів, що для Тебе рівні всі христіянські 
культи, скажу Тоб1! в окремій статті ди- 
скутуючи з дальшими Твоими резолю- 
ціями*).

*) Покшцо раджу Табі подивитися до ор
ганику сектарів „Стяг“, ч. 7 (10і) рож II, з 1. IV. 
1933, — яка там радість пануя з приводу Твоіх 
резолюцій!... Вони думаютъ, що Ти вже замяв 
тгожар в домі батька твою і що вони могтимутъ 
грабити і ясир браги

Ся стаття була оповіщена в часописі 
.Нова Зоря“ ч. 23 (621) з дня 30. III. 1933.





РОДСТВА НЕПОМИЯЩІ
Розбір резолюцій украінсъких націоналі- 
стичних студентів про іх відношення до 
релігіі взагалі і до католицъко'і зосібна.

Зміст: Одна резолюція студентів, на котру 
вповні годимося. — Про двацять грубших не- 
льогічностей в іх резолюціях — Чи можна 
становища націоналізму оцінювати католпцьку 
релігію ? — Про ріжні роди націоналіэмів, гали- 
цькі і наддніпрянські, про націоналізм „Діла 
„Нового Часу" і „Нашего Прапора“, Мудрого,. 
Кедрина і Донцова. — Про те як православна 
приписали православного пароха св. Юра горя
чею смолою і як та процедура лучиться з „нацю- 
налізмом" Донцова. — Чому Донцов не радить 
різати Поляків? — Головний теоретик украін- 
ського націоналізму про Ісуса Христа або чому 
не можна рівночасно признаватпея до теорій Дон
цова і признавали цінности католицизму? — Чи 
весь католицький рух може стати ліво-націона- 
ліетичним? — Під якими услівями націоналіети 
признаютъ цінности католицизму ? — Чого хо- 
чуть хлопці з розмахом. — Чи украінський 
націоналізм мао які небудьсталізасади? Про 
неГативний націоналізм як оден з 10 головних 
родів атеі'зму. — Про атеізм взагалі, про агно
стицизм, позитивізм, емпіризм, натуралізм, мо- 
нізм, матеріялізм, лібералізм, большевизм, нега- 
тивний націоналізм і ріжні роди та відміни тих 
модерних і менше модерних ересей. — Де укри- 
та причина нельогічности іх визнавців ? — Дещо 
про жабуриння, яке в часі повені несе Дністер. — 
Слово про два роди людей родства непомнящих...
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Молоді Приятейі!
У звязку з Вашою першою резолю

ціею, а саме з 4 словами Г! про співпра- 
цю з ріжними христіянськими культами, 
виложив я Вам у попереднім листі ко
ротко свій потляд на фільософію історіі 
Украіни. Той лист давав я перед друком 
читати поважним нашим історикам -і ко
ли вони заявили мені, що нема в нім ні- 
якого історичного фальшу ані такого 
твердження, якого не можна булоб бо
ронити на підставі відомих фактів, я 
ви'печатав той лист до Вас. Думаю, що 
в'загалі всяк! важніші статті треба дава- 
ти перед друком до контролі опитним 
людям. Тоді наша преса виглядалаб да
леко лучше ніж виглядае.

Тепер івискажу своі думки з приво
ду дальших Ваших резолюцій. Друга 
звучитъ дослівно так:

„Уікраінське Отуденстео стверджуе, що 
суть 1 дійсва вартість кожного суспільно-полі- 
ти'пгого руху, який у свой основ! мае оізначену 
ідеольойю, заложить не лише від засад тіеі ідео- 
льогіТ, але в рішаючій мірі від морально-духово! 
вартости, життѳво-іполітичноі виробленюсти та 
практичного діяиня тих людей, що ці засади ви- 
внаютъ“.
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Ся резолюція очевидно ціжовито 
слушна. Я вповні П підписую. I власне на 
підставі сеі резолюціі в звязку з тншими 
хочу отверто поговорити з Вами про 
ріжні звязані з тим справи, а передовсім 
про Вас і Ваше духове нутро. Думаю, 
що коли Ви уважали вказаним прилюд
но висказати Ваші думки про рух, у ко- 
трім я пращою, і я се уважно перечитав 
та застановився над тим, що Ви опові- 
стили, то не буде в тім в мое! сторони 
ніякоі претенсіональности, коли я ви- 
скажу ’свот думки про Вас і Ваш рух тай 
не буде в тім понижения Вашого досто- 
Тнства, коли Ви докладно ізастановитеся 
над тим, що я Вам скажу.

О'тже Ви висказали ізовсім добре 
найслушнішу думку, котру вже зрештою 
нераз рівно справедливо -висказували 
перед Вами, що вартість кождого руху 
залежить не лише від засад його ідео- 
льогіі, але в рішаючій мірі від мораль 
но-духовоі вартости, життевоі вирсбле- 
ности та практичного діяння тих людей, 
що визнають дану ідеольогію.

Не легка се річ говорити з Вами про 
морально-духову вартість, бо на під
ставі Ваших резолюцій дуже трудно 
сказати, що Ви роэуміете під моралю. 
Тут перериваю писания сеі статті, щоб 
уважно перечитати Ваші резолюціі ще 
раз....

Скінчив я ще раз читати всі Ваші 
резолюціі в увагою й олівцем в руці тай 
у тих резолюціях, котрі Ви уложили по
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5-годинній диіскусіі і назвали „принцйіо- 
вими й річевими", -— нарахував я кромі 
вступу одинацять зложених речень, в 
котрих ешоверх 20 грубших і о- 
чевидних нельоГічностей і 
фальшів. Значить лересічно припа
даютъ по дві нельоГічности або по два 
фальші на одно речения. Поівірте мені, 
бо щиро Вам се кажу, що читав я Ваші 
резолюціі не тільки без злоби, але з сим
патіею до Вас (про іі спеціяльну причи
ну скажу Вам отверто потому). Та мимо 
моеі симпатіі до Вас не можу признати 
навіть середноі духовоі вартости тим, 
що для Вас ті резолюціі укладали тай 
ще іх принціповими й річевими охрё- 
стили. Помалу постараюся розібрати 
згрубша ті нельоГічности і фальш'і, але, 
розуміеться, не всі нараз, бо 'як бачите 
навіть „Діло“ жалуеться, що не може 
читати великих статтей, хоч там працюе 
п. Кедрин, хлоп вправді худий, але жи- 
лавий, дорослий і такий проворний, що 
вчить наш 40-м|іліоновий нарід ріівно- 
часно в „Ділі“ обетоювати інтереси лібе- 
ралізму, в „Меті“ католицизму, в окре- 
мій брошурі православія, а в „Розбудові 
Націі“ націоналі'зму.

Перша з Ваших 20 нельоГічностей 
та, що Ви зі становища засад ідеольоГ'іі 
украінського націоналізму хочете оці- 
нювати католицьку релігію та П цінно- 
сти. Се приблизил таке нельогічне якби 
до Вас хто сказав: „Розуміюся тільки 
на родах зерна, спеціяльно на гречці

60



та вироібах із не! від лемішки почавши і 
зі становища тих оправ хочу оцінити 
вартість плятини .

Друга з Ваших 20 нельоГічностей 
та, що Ви не кажете, що саме уважаете 
засадами ідеольогіі украінського націо- 
налізму і — котрого націоналізму? Ви 
прецінь .повинні знати, що е ріжні укра- 
інські націоналами. I так галицькі на- 
цюналізми се далеко не те, що націона- 
л'ізми наддніпрянські, а між галицькими 
націоналізма'ми націоналізм „Діла це 
своТм -змістом і своею формою не те, що 
націоналізм „Нового Часу", коли в нім 
владу пера мае Дмитро Паліів, і не те, 
що націоналізм „Нашого Прапора", ко
ли в нім владу мае Боднарович, а всі ті 
три націоналізми не те, що націоналізм 
Донцова, а всі ті чотири націоналізми 
не те, що націоналізм галицьких ради- 
калів або наддніпрянських УНР-івців, 
між котрими е також грубі ріжниці так 
під оглядом політичним як еконо’мічним 
і навіть моральним. Ба, я Вам докумен
тами можу доказати, що навіть в одній 
і тій самій націоналістичній и'азеті в най- 
важніших справах і проблемах націі „за
сади ідеольоі'іі" націоналізму вигляда- 
ють інакше, коли владу пера мае Му- 
дрий, а інакше коли владу пера мае Ке
дрин, до то! міри інакше, що Мудри 
мусить проотувати те, що понаписуе 
Кедрин і заявляти, що він рішучо й за- 
садничо з тим не годиться. Отже коли 
націоналізм до то! міри розбитий, ба,
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роэпорошкований, то навіть примітивне 
політичне вироблення, коли хто його 
мае; наказуе особливо в резолюціях, які 
називаеться „принціиовими", твердо за
явити, котрий 3 тих націона- 
л і з м і в обстоюете Ви. В резолю
ціях того нема. I додуматися того не 
легко, а то з отсих причин. Правда, Ва- 
ші резолюцій’ появилися наперед в орга- 
ні молодих для старших, що називаеть
ся „Наш Клич“, а та Газетка воюе зі всі- 
ма іншими націоналізмами та ’іх органа
ми з виім к ом д о н ц і в с ь к о г о; 
отже виходилоб, що Ви визнавці нацио
нализму Дмитра Донцова. Ба, коли се 
неможливе з отсих причин: 1) В книжці 
Донцова п. з. „Націоналізм" на ст. 175 
виписуе Донцов за Бенсоном, що Ісус 
Христос „гукав“ такі кличі, які для су- 
спільности мусіли принести пролив кро
ви і руі’ну(!) та „підюджував“ нарід про- 
ти його голови і проти представників 
релігіі. 2) На 171 ст. то! само! книжки 
вчить Донцов „тужити за щастям ножа 
і крови". Вчить різунства задля самого 
різуінства іі пак віиразно каже: „щоб дати 
себе чути“... Таких лроявів нема в цілій 
украінській минувший, бо навіть най- 
дикша украінська чернь, котра прийшла 
з козаками чгйд Львів, тортурувала на
шего (тоді православного) пароха св. 
Юра не в ціли самого тортурування, 
тільки в тій ціли, щоб видобути від ньо- 
Г'о вказівку, де сховані церковні гроші. 
Значить, якби був відразу зрадив Ім по-
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трібну тайну, бувби після всяко! прав- 
доподібности ді'став що найвище пару 
разів поза вуха від православних братів 
знал Днііпра, а може й ківш горівки. А 
так горячою смолою впили його „націо
нально! солидарности", як свідчить на 
підста'ві жерел таки православний істо- 
риік Костомаров. А на основі „іНаціона- 
лізму“ Донцова лравдивий націоналісТ 
мае „дати .себе чути“ ножем і кровю за- 
для самого різунства, без іншоі ціли. 
Хто не вірить, нехай собі перечитав йо- 
го книгу п. з. „Націоналізм"1). А щоби 
хто не подумав, що Донцівський націо- 
налізм приписуе таке поведения тільки 
поодиноким националистам, .а не цілому 
націоналіізмови, отже він на ст. 177 то! 
само! основойоложно! книги украін- 
ського націоналізму східноіго кореня з 
західною ленточкою (сам Донцов мае 
австрійський докторат) виразно' пише: 
„Н а ц і і ростуть і живутъ (порядок 
понять правдиво націоналістичний) я а 
те, щоб дати себе чути“. 3) Од- 
наче в тій одноцільній різунській про- 
грамі й ідеольоГІ! украадського націона
лізму робить Донцов один-одинокий ви- 
і'мок і то чомусь такий, якби на збитки 
нашим інаціоналістам з Піемонту: а саме 
видае майже рівно трубу книгу, котру 
називае „Підстави нашоі (себто націо- 
налістичноі) політики“. А з книги зовсім

*) Ту книжку з таким поглядам на Ісуса 
Христа иоістійН'О аноиауе .,Вістнй,к“. рівночасно- 
анснсуіочи ..Новей Час".
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ясно виходить, що Поляків у відріжнен- 
ні до Москалів не тільки не треба різа- 
ти, але ще по думці Донцова треба ім 
подарувати Галичину, Волинь, Холмщи- 
ну, Полісся і т. д. на віки ві'чні без най- 
менших застережень про те, що в тих 
великих украінських землях мае стати
ся з украінським народом!...2) Отже на 
лідставі тих трох „пунктів з творів 
найголоснішого і 'правду сказавши оди
нокого „книжкового", то значить тако
го, що пише книжки, теоретика украін- 
ського націоналізму ‘припускаемо, що 
Ви, молод! прияітелі, не можете його у- 
важати своім родоначальником і авто
ритетом. Бо колиб так було, то Ви не 
моглиби визнавати потребу співпраці з 
духовенством тоі релігіі, котра Ісуса- 
Христа, свого оісновника, уважае Богом 
а не руінником, як се робить Донцов. 
Дати себе чути ножем і кровю задтя 
самого різунства, гадаю, навіть найбіль- 
ше  скажім делікатно — хоробрим між 
Вами не буде по нутру. А якби вже ви- 
іміково якийсь того рода „козак“ тра- 
пився і мав такі степові амібіціі, тоді він 
не погодивсяб з Донцовом щодо тре- 
того „пункту". А чому, то ми ®сі знаемо 
і про’се в нашій Галичині не треба й го
ворили. Все те разом значить, що. або

2) Чаму Донцов робить івитмок для Поляків 
у авоій „фільосэфй" иоиоа. і крови, дав до пі- 
ЗН'ЕШНЯ Липинський: просто потребуй® поль- 
сьтого пашпорту в час; коли тиса® ту фільасо- 
фію...
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Донцов Ваш теоретик, а тоді Ви не мо
жете прилюдно говорити 'Про визнаван- 
ня цінностей католицькоі релігіі, <або 
Донцова Ви своім теоретиком не визна- 
ете, а тоді Ви як націоналісти не маете 
взагалі ніякоі ідеольоГІІ. Бо відкиж Ви 
Ті тоді маете брати? Зі статтей Мудрого 
ні і Кедрина ні, бо „Діла“ відпекуетеся. 
Зі статтей Паліева ні, бо „Нового Часу" 
відпекуетеся. Зі статтей Боднаровича 
ні і Я'ворів'ського ні, бо „Нашего Прапо
ра” відпекуетеся. Зі статтей Певного ні, 
бо „Украінськоі Ниви“ відпекуетеся. Са- 
мі Ви ще таких ідеольогічно-теоретич- 
них статтей, які можнаб хоч сяк-так по- 
важно брати, не оповіетили тай не було 
ще часу на те. Зрештою — назвіть іх. 
Скажіть виразно: Там і там, в таких то 
статтях е наше евангеліе. Доки цього 
не ізробите, маемо право питати: Отже 
якуж Ви властиво ідеольогію націона- 
лізму визнаете?

Остае ще тільки одна одинока на- 
ціоналіетична ідеольоГІя — практично- 
террористична, з нападами на почти, у- 
биванням листоносів (між ними й Укра- 
інців) ітп. О’дначе приняття ееі Ідеольо
ГІІ не годиться з Вашею шестою резо
люціею, де Ви з радіетю стверджуете, 
що вже сьогодні е в украінському като- 
лицькому русі радіені прояви позитив
ного івідношення поодинок-цх Украінців 
католиків до украінського націоналі- 
сти'чного руху та іх активно! участи в 
ньому й кажете, що ті прояви будутъ



все більше кргпнути, умасовлюватися і 
спрямовувати ц і л и й украінський ка- 
тѳлицький рух на правильний шлях бо- 
ротьби... Ну, братчики, тут уже навіть 
н'айдурнішйй „вивядофца" не закинувби 
Вам, що Ви за ідеольоГіею націоналі- 
стів-террористів, бо мати таку ідеольо- 
Гію й рівночасно висказувати прилюдно 
віру, що на той шлях зійде весь ка
тод и ц ь к и й рух, — ее вже булоби 
щось таке нельоГічне й до крайности 
наівне, що нема подібноі річи, якою 
лучше можна булоб осМІшити себе і 
весь свій рух ів очах все! суспільности. 
Ба, але в такім разі скажіть, де Ваша на- 
ціоналістична ідеольоГія?

Трети з Ваших 20 грубших нельо- 
Гічностей та, що Ви називаючи себе мо- 
лодю, говорите про Вашу співпрацю з 
духовенством католицьким і инших 
культів у справах морального вихован- 
ня украінського народу... Таке (зрештою 
гарне) предложения в ціли виховування 
цілого народу в того, хтю таке предло
жения робить і в того, хто його прий- 
мае, мусілоб бути попереджене певні- 
стю, що той, хто хоче виховувати дру
гих, сам уже вихований. 3 лоняттям мо- 
лоді ніде й ніколи, буквально в жадн.м 
краю і в жаднім народі, не лучиться по- 
няття скінченого виховання. Поняття 
молоді і поняття виховування інших 
або й цілого народу рішучо себе виклю- 
чають. Ручу Вам, що навіть колиб Ви як 
молодь зробили таке предложения скоп-
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цям, котрих я представив Вам в попе- 
редному письмі, то й ті не принялиб Ва
шего предложения співпраці у справах 
виховування народа, тільки наперед 
предложилиб Вам скінчити Ваше вихо- 
вання в них і то під контролен), не так 
собі, „на писок“... А щож доперва гово- 
рити про католицьке духовенство, яко
му Ви робите таке веселе предложения, 
що подібного вже давно в нас не було... 
Вам, коли іВи дійсно молодь, вільно ро- 
бити ріжні до'тепи — приватно і публич
но. Всюди 'молодь навіть люблять за іі" 
веселі дотепи. Але. і в дотепах не треба 
перетягати струни... Тимчасом Ви роби
те такий дотеп, що католицькому духо
венству предкладаете як молодь опів- 
працю в виховуванні всего народа, рів- 
ночасно в тій самій резолюціі кажете 
тому духовенству, що івоно разом з ці- 
лим католицьким рухом внаходиться на 
цілком фальшивій дорозі, отже вихо- 
дить таке, що Ви властиво предкладаете 
катол. Церкві, що наперед возьметеся 
до основного перевиховання Ті духовен
ства, бо якжеж можна братися <з ,,хру- 
нем“ до такоі будыцобудь не легко! тай 
відповідальноі робота як виховування 
цілого немаленькогож народу?! I ще на 
добавок навіть не згадуете про те, що 
й Вам придаласяб бодай крихітка до- 
повнення в вихованні. Видно діло, не 
знаете, що до основних засад католииь- 
кого світогляду належить і та, що на
віть найстарший чоловік мусить постій-
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но до само! смерти боротися, що так 
скажу, зі своім напевно істнуючим бра
ком виховання і самовиховання і що той 
брак можна сяк-так перемагати тільки 
при помочи ласки Божоі’. Словом, тіль
ки з сеТ 'Вашоі одно! нельоТічности ви- 
лазять мов в якого гнізда гусеницъ цілі 
ряди нельоТічностей, які требаб пону- 
мерувати, бо інакше й виТімнастикована 
в дискусіі голова може замотатися в тій 
суматосі. Та я не маю ні часу ні місця 
на те, щоб іще доклядніше займатися 
розбиранням Ваших резолюцій. Гадаю, 
що й за се, що тут для Вас роблю, зга- 
дае мене бодай дехто з Вас не злим ти
хим словом за 20—30 літ.

Четверга з Ваших 20 грубших не- 
льогічностей полягае на тім, що Ви при
знаете ,великі морально-духові цінности 
хриотіянській релігі! взагалі і католиць- 
кій зокрема, що уважаете можлиівим 
зробити з тих цінностей основу мораль
ного виховання всего украінського на
роду і що предкладаете духовенству 
Вашу спів'працю в тім величезнім ділі,
— а л е все те р о б и те іп і д у с л і- 
в я м, „коли !х (то значить ті великі мо
рально-духові цінности) будеться розу- 
міти й оцінювати під кутом добра укра- 
інськоі націі’“...

Оттут прекрасний ставок, в котрім 
аж кишитъ від грубшоі риби! 3 цілости 
Ваших резолюцій знаемо і памятаемо,
— бо хто таких річей не памятавби? — 
що Ви далекі від погляду, немовби ка-

68



толицьке духовенство і його брархія 
були з Вами в згоді що'до того „кута 
добра". Отже коли Ви признаете цінно- 
сти релігіі тільки під услівям, що кут 
оцінки того що добре і що зле буде в 
Церкві той сам що у Вас, на іВашім за- 
сіданні, а Ви кажете, що той кут оцінки 
в Церкві „недобрий", а у Вас „добрий", 
то з того ясно всякому, що Ви не можете 
св,ого доброго кута погляду замінити на 
злий. Отже з того слідуе далі, що Ви 
моглиб іпогодитися з Церквою тільки 
тбді, коли вона свій кепський кут по
гляду заступить Вашим добрим кутом 
погляду, розуміетыся після Ваших вка- 
зівок, яких Ви певно не поскулите. Або 
щоб ужити виразніших ,і модних тепер 
понять, Ви на ювоіх нарядах в днях 12, 
21, 22 і 23 березня 1933 р. обдумали, пе- 
редискутували й ухвалили ні менше ні 
більше тільки диктатуру моло.ді 
над всіми Церквами разом — і 
над католицыкою зосібна. Роізуміеться 
диктатуру украінськоі націоналістично'і 
молоді, бо інша молодь на те йретенсій 
не мае. 1 розуміетьюя диктатуру в чоти- 
рох пунктах, що іх Ви доволі виразно 
виспецифікували в тій Вашій резолюціі, 
в котрій поставили всім церквам услівя 
про розуміння й оцінювания добра укра- 
інського народу під Вашим кутом по
гляду, то значить в резолюціі першій, в 
точці ,,б“. А ті 4 пункта такі: 1) Христі- 
янська релігія взага'лі. 2) Католицька 
релігія зосібна. 3) Морально-духові ціц-



ности. 4) Моральне виховування украін- 
ського народу. Отже Ви хочете, щоби в 
тих 4 пунктах всі церкви слухами Вас, 
між ними й католицька Церква. 3 того 
видно, що Ви хлопці з ровмахом, але з 
другоі сторони — вибачайте іза отвер- 
тість — виразно виходить, що всі, котрі 
ту резолюцію укладали і всі, котрі за 
нею голосували, призабули історію і на- 
віть Газет не читаютъ. Во якби вони, 
братчики, памятали історію, ’котроі' пре- 
цінь мусіли трохи вчитися, коли на уні- 
верситет іх пустили, то зналиб, що ка
толицька Церква в ро'зумінню ні одного 
в тих чотирох пунктів не піддалася на- 
віть наймогутніщим монархам і найкро- 
вожаднішим диктаторам, котрі мали ве
лику силу. Отже не піддасться й бажа.ч- 
ню авторів резолюцій і навіть редакто- 
рів ,,Нашого Клича". А якби вони чи
тали Газети, то зналиби, що катол. Цер
ква звела недавно наздвичайно тяжку 
боротьбу з мехіканською владою і ще 
властиво дотепер іі веде, але не подала- 
ся і не подасться.

Вже половина місця призначеного 
на велику статтю занята, а я вопів сяк- 
так обговорити щойно 4 з 20 нельоГіч- 
ностей у Ваших резолюціях. Отже хоч- 
не-хоч прийдеться обговорення даль- 
ших Ваших нельогічностей відложити 
до дальших статтей. А тут треба Вам 
висказати мою думку, чому Ви, чи рад- 
ше ті, що укладали Ваші резолюцій по
пали в такі грубі нельогічности. Якраз
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тому що Ви в основу 'свого відношення 
до христіянськоі релігіі’ взагалі і до ка- 
толицько! зосібна поклали засади на- 
ціоналізму. Розуміеться, не засади на- 
ціоналізму украінського, бо ні оден з 
украінських націоналізмів ніяких засад 
не імае і в своіх органах в кождій оправі 
що якийсь час висказуе інакші, часто 
противні ісобі думки. Зрештою, як я вис- 
ше замітив, Ви ні з одним украінським 
націоналізмом не погоджуетеся. Та Ви 
захо'плені націоналізмом ввагалі, поль- 
сь'ким, німецьким, італійським, росій- 
ським, то значить охлаіпами й міяЗмами 
з них, які тепер скрізь уносяться в воз- 
дусі, мов бакцилі тяжко! недуги. А саме 
я маю на думці не той здоровий націо- 
налізм, опертий на повитивній любови 
свого народу, котра оперта на природ- 
нім праві або навіть на надприродній ві- 
рі й любови до Бога, — тільки думаю 
тут про нац'іоналізм нездоровий, котрий 
переконаний, що „його нація понад все“, 
що в імя то! його наці! вільно робити 
найгірші злочини, що безумовно треба 
шкодити кождому сусідному народови 
і т. п. Такий націоналізм се осуджена 
католицькою Церквою ересь (блудна 
наука), 'страшенно шкідлива передовсім 
для то! наці!, котрій вона думае, що слу
жить. Міязми то! власне ересі уноситься 
тепер у воздусі й винищують духа ці- 
лих народів з усяких сліді'в добра, вини
щують гірше ніж в середних віках вини-
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щувала ціілі краіни чорна смерть, 
чума*).

Блудил наука розбишацького націо
нализму тисячами жерел вилливае з а т е- 
і з м у в його найріжніших видах і від- 
тінках. Як певно знаете, атеісти лю- 
блять говори™ про себе, що вони дер
жаться виключно дійсности, яку можна 
справдити досвідом. В тім так гарно і 
складно уложенім висказі криеться вся 
дуже ріжноманітна суть атеізму. Його 
найделіікатніша форма агности
цизм, котрий каже, що не признае 
того, чого не бачить або не запримічуе 
іншими змислами, отже не признае ні- 
чого надізмислового. В широко знаніи 
у нас популярнім того слова значінні на- 
ші агностики навіть не уважають себе 
атеістами. Вони розумують так: „Бога я 
не бачив. Отже не знаю, чи він е. Тому 
на питания, чи Бог е чи нема, відпові- 
даю: Я не знаю“. Так думаючих людей 
не уважають у нас атеістами, хоч вони 
в дійсности атеісти, тільки делікатніші 
в вислові, бо ще свого атеізму не доду
мали до кінця. Та форма атеізму найча- 
стіша між лучше вихованою молодю,

8) В танижці „Украгасыка Проблема", котра 
недавно шоявилася як овоч довтолітного дасві- 
ду Преосв. Григорія, Епископа станислаівіівюько- 
гѳ, знайдете -докладніше зясувалиія позитивного 
й негативного націоналізму. Повірте мені, що 
варт і Вам основно перестудікхвати ту книжку 
і що не треба звѳртати ув^гу на виступи того 
теольога прети Автора тоі иращі, котрого Ви Ма
ли народу пути на Вашім конГресі.
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котра походить з побожних домів, з на
рода і з інтелігенціі, також з духовно!. 
Сего рода атеісти до воюючих не нале
жать. Вони готові на'віть признавати ре- 
лігіі й католицькій зокрема великі мо- 
ральйо-духові цінности, готові приват
но і прилюдно говорити, іщо релігія вза- 
галі й особливо католицька знаменито 
надаеться до виховування народу (ро- 
зуміеться, до виховування іх самих — 
ніколи в світі, бо вони на підставі висше 
наведеного розумовання уважаютъ себе 
не тільки вже вихованими зле взагалі 
наймудрішими зі всіх людей, мовляв: 
..Коли Бог е, то я його не чіпаю, а коли 
нема, то я не говорю, що е“).

Другий рід атеістів се иозит и- 
в і с т и. Це зовсім інакший тип людей 
по іх вдачі. Вони твердші і глибші від 
популярних „агностиків11. Конкретно ка- 
жучи, се ввичайно люди того типу що 
нп.р. др. Іван Макух в Тов'мачи аоб ра- 
дикальний посол Михайло Матчак (хоч 
вони до себе майже в нічім неподібні): 
вийшли з народа й перегризалиоя через 
життя, солідно беручи до рук всяку 
книжку. Менше эдібний тип того рода 
перегриз в житті менше книжек, більше 
здібний більше, але всі догризалися як 
не до самого Августа Конта, т'ворця по- 
зитивівму як системи, то бодай до йо’го 
популяризаторов. Позитивізм се одна з 
теорій іпізнання, котра предметом пі- 
знання уважав тільки то, що конкретно 
дане, що дійсне або „повитивне" — в



противенстві до „спекулятивного'1. Ким 
дане? Досвідом. Того, що ідосвідови не 
піддаетьіся, позитивіст не уважав пози
тивном. Воно для нього не істнуе. I тут 
наступав пункт, у якім позитивізм тоне 
і топитися в е м п і р и в м і, з котрого й 
вийшов4). Власне на лініі його потонен- 
ня в емпіризмі зачинаеться плиткість і 
комізм позити'віізму: він, засадничий во
рог всяко! містики, сам попадав в н е- 
Г а ти в н и й м і с т и ц и з м, бо твер
дить, що непі'знаваеме (все, що не під- 
даеться людському досвідови, •експери- 
ментови) взагалі не істнуе. Або виразні- 
ше кажучи той негативной 'міістицизм 
каже: „Я знаю, що е й чого нема за гра
ницею непознаваемости"...

4) Мимоходом ікажучи, великого фільософа 
А'рііютотеля хибно ірахуе дехто до ©мшіриків. Він 
був систематик.

3 тим паде цілий пози’тивіізм, оче
видно найбілыпе плиткий зі всіх атеіз- 
мів, хоч дивним дивом на нього ловлять- 
ся глибші вдачі, серіозніші. При всій 
своі'й плиткости позитивізм це система 
всеобіймаюча, то значить сперта на всіх 
спеціяльних науках і на „реліГіі люд
ства": вона заперечи'вши істнування Бо
га тому, що Бог не піддаеться експери- 
ментови, поставила на Боже місце ідеал 
людини й т. зв. „релігію людини". Ро- 
зѵміеться, з хвилею приняття ідеалів у 
свою систему позитивізм випливае з ем- 
піризму вже як утоплений і ’мертвий, бо 
його труп видвигають понадемтііричні
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засади. Позитивізм був свого часу за- 
гально принятий в цілій Росіі: се оден з 
головних корінів сучасного нам боль
шевизму.

Атеізм відорвавши людину від рід- 
ного іи Бога міниться в іі очах мов ле
гендарна салямандра ріжними кольора- 
ми і мов леГендарний Протей, старо- 
елинський божок моря, прибиірае най- 
ріжніші форми, хоч він все оден і той 
сам: неГативний руі’нник людей і народов. 
Отже коли з відкиненням Бога як остан- 
ноі основи всего людський ум спонта- 
нічно вимагае бодай якогось 'суррогату 
тоі оіснови, — то даеться йому на місце 
Бога ,,природу", котру можна бачити. 
Сею штукою займаеться спеціяльний рід 
атеізму званий н а т у р а л і з м о м.. Та 
тут виходить така „заковика": люди 
внравді бачать природу але рівночасно 
бачать і те, що в ній нема такоі едности, 
яку вони всім еством своім відчували в 
Бозі. Сій недостач! доброго почування 
себе після утрати віри в Бога мае запо- 
бічи інший рід атеізму званий монізмом.

М о н і з м се надзвичайно хитра а- 
теістична 'Система. Назва іі походить від 
того, що зона жерелом усего, що істнуе, 
Признае тільки одну причину. I тут мов 
собаки, держан! на богатьох ланцюшках 
при’чі-плених до одного ременя, коли іх 
опустити з тоі сми'чі, обскакують люди- 
ну ріжні-преріжні монізми. I так один 
мсгнізм іприймае за причину всего мате
рію: се матеріялістичний монізм. Дру-
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гий приймае за причину всего блище 
неозначену силу: се енерГетичний мо
нізм. Третій якусь „духову природу": 
се апірітуалістичний монізм. Ба, четвер
тей монізм приэнае навіть за причину 
всего — Бога, але додае, що кожда річ 
без ви'імку це конкретний вияв Бога й 
інтеГральна його частина: се т. зв. пан- 
теістичний монізм і т. д. іВсі монізми без 
ви'імку особливо ненавидятъ ІДеркву в 
кождій формі а найголосніший з моні-. 
стів Гекель оснував навіть спеціяльну 
орГанізацію для поборювання віри ре- 
Гульованоі Церквою. Та се ще далеко 
не всі роди атеізму, які я усвідо'мляю 
Вам на те, щоб Вам улекшити пізнання 
духового нутра тих, що укладали Ваші 
резолюціі про Ваше ві'дношення до ре- 
лігіі взагалі й католицько'і зокрема.

Отже далі слідуе уроджений в люд- 
ськім хорім мозку потомок монізму: 
Хто відкинув поняття особового Бога, 
про якого вчить Церква, того хоробливо 
дразнить усякий дуалізм власне тому 
що пригадуе йому того Бога. В очах і 
думці такоі людини все, що ідеальне, 
духове, — ломить ту ілюзоричну, ,,.при- 
родну“ едність, яку він приняв і на ко- 
трій оснував розвиток усего свого ества. 
I тому такий чоловік приймае за дійсне 
тільки матерію, з котро'і, каже, все інше 
походить. Отже матерія й дочка і"і меха- 
ніка це все. 'Се мат е р і я л і зм. А що 
він поклін перед Богом уіважае смішним, 
отже склониться перед машиною і за-
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ве'де людей у найтяжшу неволю, яка ко- 
линѳбудь була відома людям. По овочах 
матеріялізму пізнати діяволь'ське похо- 
дження його. Він розпочав свою полі- 
тичну діяльність в нових часах під га- 
слом ціілкіовитоі свободи людини, яке 
переняв від дуже гладкого і чемного ро
да атеізму, від лібералізму. Сей 
напрям звертае увагу виключно на спра- 
ви світа сего тай прапаГуе нічим не здер- 
жуваний „розвиток" всіх сил і всіх блу- 
дів людини. Лібералізм се прямий бать- 
ко богатьох родів атеізму в ріжних його 
формах, навіть противник собі, бо як ві- 
домо Діти одного батька бувають всі- 
лякоі вдачі. I так до дітей лібералізму 
належитъ а н а р х і з ім а з другоі істо- 
рони його противенство больше
визм. До найбілып розвезених синків 
лібералізму належить також н е Г а т и в- 
н и й н а ц і о н а л і з м. Той, котрий ду
мав, що коли його нарід 'поступав із ін- 
шим народом погано, то се красота і до- 
каз сили та розуму, а коли інший нарід 
поступав погано з його народом, то це 
свинство і доказ брутальности, за яку 
трѳба доконче пімститися на потомках 
тих, що погано поступали, хочби вони 
хотіли вже поводитися. Ріжні роди ате
ізму, званого с о ц і я л і з м о м, поми
наю, бо найбілыпе послідоівний соція- 
лізм се большевизм: хто його зблизька 
бачив, той звичайно вилічуеться від уся- 
кого соціялізму...

В кождім без виімку роді і прояві
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атеізму вкорінена нельоГічність. Чому? 
Бо атеізм, як на се вкавуе вже його наз- 
ва, се продукт розкладу, він валить те,, 
що істнувало перед його появою, а вен
ке валення кидае в неладі складов! ча
стили того, що розвалюе. Тут причина 
того, що у всяких розмовах, дискусіях. 
і резолюциях ріжного рода атеістів вна- 
ходимо поняття витворені світом віру- 
ючих людей, але розкидані в такій див- 
ніім неладі, що часто з диву не можна 
вийти, як інтелігентні люди можуть так 
хаотично думати. Се бувае часом на- 
слідком невироіблення в думанні, та ко
ли хаос переступав вже нормальні в Да
ніи віку межі, тоді —оскільки нема ви- 
падку (дійсно випадку) умовоі недуги — 
можна напевно сказати, що се наслідок 
ділання отруі атеізму, котра в якійсь 
формі дісталася до мозку бідноі люди- 
ни й робить в нім опустошения, особли
во тяжкі в молодечім віці.

При читанні Ваших резолюцій при- 
гадала'ся мені одна подія з мого життя, 
котра на мою думку образово схаракте- 
ризуе Вам якість Ваших резолюцій і 
хвилю іх появи та евентуальні наслідки.

Коли я ще був на калиновім мості, 
в третій тижні літ і мав 15-ий рік життя, 
умовився я з моіми товарищами, що в 
часі великих ферій підемо пішки з Бу- 
чача аж до устя ріки Стрипи, щоб поди
витися, як вона впадае в Дністер. В о- 
значе'ний день раненько на збірне місце- 
;— не прийшов ні оден окрім мене. А що
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я соромився вертати до дому, де запо- 
вів, що иду на велику прогульку з това
рищами і де мене старанью заосмотрили 
на дорогу, отже я вибрався сам. Сяк-так 
дійшов я до Беремян. Біля того села 
Стрипа вливаеться в Дністер. Вид пре- 
гарний. Відіючавши по довгій як на ди- 
тину дорозі ^постановив я скупаться в 
Дністрі. Хто зачав верстати третій тиж- 
день літ і щойно вступив на міст кали- 
новий, той лізе сміло в воду не спитав- 
ши броду. А я поліз тим 'Сміліше, що 
вмів пливати і чув силу в молодих руках 
і грудях своіх. Другий беріг Дністра не 
видавався мені дуже далекий тюки я 
стояв. Коли я вже пустился плисти, по- 
лудневий беріг Дністра видався мені 
зна-чно більше віддалений, але се не ду
же мене бентежило. Заки я доплив на 
середину ріки, запримітив я, що дні- 
строві филі вже не такі чисті як були 
зразу, при північн. беірезі. Я зачаів доду- 
муватися, що якраз тестер надходить ве
лика вода очевидно з полудневих, гір- 
ських допливів Дністра. Вертати назад 
не дозволяла мені молодеча амбіція пе
ред самим собою: хоч тут не було ніко- 
го з моіх знакомих, та я сам знав, що я 
постановив собі іпереплисти Дністер і 
відчував, що сам до себе мавби неприем- 
не відноше'ння, якби не виконав овоеі" 
постанови. Зрештою мені здавалося, що 
на поворот на північний беріг Дністра 
зужию тілько само сил що на докінчен- 
ня свого шляху. Отже я твердо іпустився



дальше вплав, не звернувши уваги. на 
консеківенціі того, що полудневий беріг 
Дністра, до котрого я плив, був у.тім 
місци знатно висший від тіівнічного і до 
того стрімкий та глинистий, хоч сам цей 
факт запримітив я ще заки зачав пли- 
сти. А консеквёнцій того факту не міг я 
предвидіти тому, бо я не знав сили стру'і 
Дністра ввагалі (я його тоді 'вперве ба- 
чив) і в тім місци зокрема. Тай тому не 
міг я навіть у приближеній припустити, 
де дністрова струя зніесе мене вділ іі що 
я втомлений бо'риканням з филями ді- 
бюся до другого берега якраз в тім міс- 
ци, де той беріг буде високий, стрімкий 
і глинистий. Отже я плив. Перепливши 
головну середну струю в щайбільшими і 
найпрудкішими филями (памятаю якби 
■се було вчера, що филі були вже дуже 
мутні), почув я першу втому не так мо- 
же в руках як у грудях, бо ізва великих 
филь, які котилися в'переіверти валами, 
я весь час мусів мати замкнені уста і не 
міг свобідно видихатися. Колиж я поло- 
жився на ивняк щоб відпочати, мусій я 
скоро перервати Свій відпочйнок, бо 
мутні клекютячі филі скакали через ме
не і мені загрожувало, що вахлиснуся. 
я вже, як то кажуть, „робив грудьми*, 
коли добивоя до другого берега: та тут 
почалося щось страшне. Переді мною 
був високий і стрімкий, майже зовсім 
прямовисний і до того глинистий беріг, 
попри котрий филі Дністра гнали осо
бливо швидко. Коли я з трудом імився
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за якийсь глинистйй виступ, він — уже 
розмоклий від води — розлазився і па
дав у ріку. Я з напруженням всіх сил 
кілька разів опробував видістатися на 
беріг, але за кождим разом вривався ра
зом з глиною й падав у мутну воду все 
прибуваючого Дністра. За четвертям 
разом в очах мені почервоніло і горячка 
зачала мене заливати. А могутний і все 
■прибуваючий Дністер зловіщо' клекотів 
попри глинистий беріг. Памятаю зовсім 
виразно всі овюі вражіння з то! страшно! 
для мене пригоди: каламутні аж бронзо- 
,ві филі Дністра, іх дикі і скорі перевер
ти, мокрий і слизький беріг глинистий, 
по котрім я пазурами надармо дерся на 
верх, тяжкі бовтання зірвано! глини в 
глибінь і кольор !!, червень в очах моіх 
і горячку переривану дрожаниям зі сту
пени та най'більш неприемну зі всего річ 
— якесь довге жабуриння зі шматами, 
яке наднесли води Дністра і яке обкру- 
чувалося дов,круги мотх рук, ніг, ши! й 
тулова. Серед того жаху було й одно 
миле вражіння: сине, дуже сине небо 
наді мною і золотиста ясність сонця, що 
заіповняла його. Думаю, що той вид до
давав мені сили доти боротися в Филя
ми Дністра аж шоки місцеві селя'ни не 
підплили лодкою і не перевезли мене на 
той беріг, з котрого я приплив і де я о- 
ставив свій одяг. Я був такий утомле
ний, що весь час лежав у човні й не го
ворив до них ні слова5).

5) Оподіваюся, що лелжо побачите анальо-



Від того ласу споро літ минуло і 
Провидіння Боже дало мені вдруге на
роду побачити як надпливали ще мутні- 
ші — филі революціі в величезній дер
жав! білих царів півночі. I допоміг мені 
Бог Щ'о я не втопився ні не потонув в 
них, хоч маів в'сі дані до того і бачив 
складові частини тих филь. ©они при- 
гадалися мені, коли я крізь Ваші резо- 
люціі іподивився в думку і душу Вашу. 
Пригадалися, як в одеській пристані 
над Чорним Морем лежали на соіщі 
людсЫкі істоти обличчам обернені до 
землі, з надписями на пятах хемічним 
олівцем: „Ніже 2 рублей не трогать!.. 
Між ними було богато „родства непом
нящих". Се були такі люди, котрі не зна
ли ні хто іх батько, ні хто іх мати, ні де 
вони родилися, ні як називаються, ні 
чи вони хрещені. Імена часом ім надава
ли стрічні товариші не'долі. На означен
ия таких людей адміністрація старо! цар- 
сько! Росіі мала спеціяльний техніч- 
ний .вислів: „Родства непомнящі“... Так 
іх і вписувано в пашпорти, в судові ак- 
ти і т. д., ніпр. ,,1'ван, родства непомня-

тію між тою правдивою ітодіеіо з мого житіи і 
Вашею 'тепаріш'ною ситуаціею. Якіж Ви иодібні 
до тоі ідитияи, що йралаіся перопливаіги Дністер, 
не бачучи як прибувае мутна повіінь клекосгячих 
филь! I якіж подобна Ваші резо’люці'і до того жа- 
буіриння, іцо так неприемно омотувало молодо 
тіло дитини!.... I якийже иодібний той глинистий 
розмо.клий беріг Дністра, що раз-у-рав щривався, 
до укіраінсык'Оі держави, яку Ви думаете осяг- 
нутй Вашими руками, омотаними жабуринням...
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щий". Річ ясна, що були се люди відір- 
вані від усего й тому без ніякого івихо- 
вання, без ніякоі точки опору в житті, 
бідні в повнім того слова значінні, що 
мов бурян перекоти-іполе воло'чилися по 
цілій Росіі, до нічото неспосібні і до йсе- 
го здібнг, бо неоібчислиімі.

Точно те саме що в Росіі стано'вили 
люди фізично „родства непомНящі" 
становлять в цілім світі ті, котрих мож- 
на назвати „родства непомнящими" в 
значінні духовім. 3 тою ріжницею, що сі 
останні далеко гірші й далеко білыпе не- 
безпечні. Гірші вони тим, щ-о вони са- 
мі себе зробили „родства непомнящи
ми", відірвавши свою думку і волю від 
віри в Бога, щоби в той іопосіб 'здобути 
собі буціімто ,,-повну свободу" людини. 
А що дух людини походить від Бога і 
сотворений на образ і подобу Божу, от- 
же відірваний від Бога стае „родства не
помнящий" з усіми наслідками того.

До таких „родства непомнящих" 
належали й ті, що укладали іВам резо- 
люціі Ваші про відно'шення студенства 
До реліГіі взагалі і католицькоі зокрема. 
I се річ зовсім певНа, що стративіпи вис
ту Батьківщину не зможуть вони дове
сти Вас і до Вашоі самоістійноі низшоі, 
земноі Батьківщини. Про сю для Вас 
мабуть неіпривичну тему спробую пого
ворити з Вами окремо.
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Р. 8.
Що „Підстаіви -политики." Донцова п-ойви- 

лися перед його „Націоналіѳмом" се зов-сім не 
значить, що він своім „НаціоіналівмОіМ відкли- 
іиаів дао! „Пвдстави політики". Чаюовю пйзніша 
•ютаа якотось теоретичного- аібо ісвітотлядового- 
твоіріу може мати дераіативне ізнанін’ня для по
перечного лвору того: самого автора тільки -під 
деякими іуслівями. 3 лих гол-овні отсі: 1) Коли 
пііэніше написаний твір д-оітичить то! само! ма
тери або вгграіви й вираізно ір.іжнитвоя від попе- 
радн'ого твору в фажтйчних твеіріджен'нях або- в 
висногаках, або ® одних і других в метшій або 
білыпій М'іірі ввдповідно ДО то! міри. 2) Коли ав
тор помер, а в сира®! роізуіміння його теорій по
встаютъ суиніви, тоіді — оскільки т.і теорі-і про- 
тив-оріч-аіть ообі — ітрѳба іх поірівнати під отля- 
дом хронольогічним і під -огладом амісту та ви- 
ітягнути консеив-енці! в того порівнаиня. Тут 
н-ем-а ні одно! ні другоа з тих передумов в повнім 
іх энаічінні. Не- -можна також в уетііхом боронити 
евентуального твердження, що, мовл-яв, Донцов 

' пеіребіуваючи на територіі Польщі не може вп- 
1 - --гупшти цроти Польщі, бо ніхто від нього таких 

ддаупіів не хоче і не -сподіваеться в то! проісто'і 
причини, що НІКОМ'У на таких його івисітуіпах не 
залежить. Та Йипа річ Биступати лроти чюгось, 
а пиша річ, -заиливши дао! теиретичні погляди, 
до то! -эміни пр-изиаітиоя і. бодай натально ®ід- 
кликати с-во! хибні погляди. Без такого пове
дения ніяікий щрювідник н-і теоретик ні практик 
М'іж думаючими людьми неможлиівий.

С я стат я бу ла оповіщена в час. „Нова
Зоря“ ЧЧ. 25 І 26 (623 І 624) 3 6 і 9 КвІТ-

“Я4ММ-
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АДМІНІСТРДЦ1Я „ПРДВДИ"
Львів, ул. Стлшіця ч. 8.

В КОЖДІЙ УКРАІНСЬКІЙ ХАТІ 
повинен бути католмцький часопис 

„ПРАВДА" 
„ПРАВДА“'виходить що тижня під не- 
ділю на 12 сторінок і приносить усе бо
гато цікавих відомостей зі світа і рідно- 

го краю.
„ПРАВДА" містить статті на теми по- 
літичні, церковні, культурні та госпо- 

дарські.
„ПРАВДА" дае місце дописам з життя 
наших товариств і уставов у Львов!, в 
краю і за кордоном та призначуе окремі 
сторінки: для жіноцтва, молоді, дае мі- 
сячний додаток для дітей „Віночок** та 
„Бібліотечку Правди** в формі книжо

нок для молоді.
„ПРАВДА" приносить цікаві ілюстраціі' 

зі світових та краевих подій.
Поодиноке число „ПРАВДИ" коштуе 20 
сот. В передплаті коштуе „ПРАВДА" 
в краю місячно: 1 зол., чвертьрічно 3 зл., 
річно 12 зл. За кордоном передплата 
коштуе річно 2 ам. доляри (або і'х рівно- 
вартість в іншій валюті). Замовлення 

посилати на адресу:



ВІВІЮТВКА 
МАЯОООИГА

ДОСІ ПОЯВИЛИСЯ-.

Ч. 1. о. н.
ІдеольоГічні основи 

украінськоі католицькоі народно! партіі. 
Ціна 0-50 зол. 

Ч. 2.
Проср. Д-р Леопольд Коплер 

РеліГІя й иолітна. 
Щна 1-80 зол.

ч- з. с, Томашівськйй 
Історик — Політик — Публіцист 

Щна V— зол.
Ч. 4. Д-р Осип Назарук

Католзцьш 
обвинувачений за дерзкавву зраду.

Ціна ГЗО зол.
Ч. 5. Станислав Лось

За конструктиву політмку
аа Червоній Руси.

Ціна Г- зол- 
Ч. б. ч-

На калиновім мост!
листы до МОЛОДІ.

Щна О 80 зол.
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