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Гnіб Рад"Іенко. Провесна. Оnів 

МАЛЯР ГЛІБ РАДЧЕНКО 
Нещодавна зустрі"І з rpyno10 коnншніх заnьцбурзь

кнх ді-nі, що з наrодн в"Інтеnьської конференції відбу

nасs на Ніsrарському водоnаді, наrадаnа мені даnекі 

дні у незабутньому місті Моцарта, міnководнй Заnьцах 

з nерекинутими "Іерез ньоrо аркамн мостів, "Іудесні 

закутки Геnьбруну й Монхсберrу, біnі стіни Mapis 
Пnsйн і баrато-баrато "Іоrо іншоrо, що відійшnо, ак си

нє марево, заnншнвшн по собі тіnькн щем заnізн.іnоі 

туrн, тіnькн марний натsк на щось sскраве й іn10зорне, 

що буnо і немов не буnо. Це буnн терnкі, ane - ак 

можна оцінити з nерсnективи - rарні дні, nовні 

сnравжньоrо змісту, rіркі, ane не зрушені в nnощипах 

оnредіnенн.s вартостей - і тому nerкo розуміти рsдкн 

коnншньоrо заnьцбуржаннна, а теnер арrентннца Хве

досіs Чн"Ікн, що ніби жартами, а насnравді серйозно, 

з nрнтаєинм смутком, осnівує це місто "Цвайrа, Мо· 

царта і Кnена". І мені nрнrадаnнсь баrато обnн"І, ба

rато біnьшнх і менших nодій у цьому місті, баrато 

зустрі"Іей і розмов. А nередовсім npнraдanaca кремезна 

nостать Гnіба Рад"Іенка, артнста-маnsра, що з веnнко10 

nanкo10, з моnьбертом nід руио10 бnукав по yзrip'sx 
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австріііських Anьn, по береrах незабутньоrо Фушn10 іі 

Монзее, де бnукав у ті "вітроноrі дні" і s, і з цих ман

дрів він виносив картини, а s - вірші. 

Десsть років мниуnо з тоrо "І асу, десвть довrнх, не 

надто щедрих ні на що років. Дons знову кпиуnа нас 

в одну країну, ХО"І і в різні міста, і вnаштуваnа наше 

жнттs зовсім відмінно від коnншньоrо жнттs в Заnьц

бурзі. Вже немає маnої, заставnеної nоnотнамн кімнати 

в крайньому від nons бараці Лексенфеnьду, немає ба

rатьох атрибутів таборовоrо жнттs, а є зру"Іні, зі сма

ком обставnені кімнати в rомінкому канадському міс

ті, де небо, можnнво, не rірше від заnьцбурзькоrо, де 

коnьорн осени н.аnевно ще вскравіші, ane... картин у 

кімнаті Рад"Іенка менше, ніж буnо в Заnьцбурзі. Це й 

зрозуміnо: Тепер обоє ми в rарнііі, без жодних nапок 

віnьній країні, дуже моnодііі, що розбудовуєтьсs - і 

тому nотребуJО"Іііі nередовсім робо"Інх рук. Ми обоє 

nрац10ємо на виробництві матеріsnьннх вартостей - і 

тому з картинамн й з віршамн в нас рідше. Можна 

жити надією, що коnне• дещо зміІІнтьсs, що коnнсь тут 

(Далі на сторінні 25-ій). 



Евгенія КРИЧЕВСЬКА 

СОРОК РОКІВ ТОМУ 
(Уривок спогадів) 

З осени 1918 р. до літа 1919 р. Іши чоловік, Ва
силь Кричевський, був директором новоствореного 
Керамічного Інституту в Миргороді. Коли Полтав
щину зайняли більшовики, Інститут перестав існу

вати. У кінці липня 1919 року ми всією родиною 
повернулись із Миргороду до Києва і стали жити 
у мого брата, Данила Щербаківського, в Історич
ному Музеї на Олександрівській вулиці. 
Умови життя в Києві тоді були дуже тяжкі. Він 

був занятий більшовиками. У серпні із заходу по
чали натискати з'єднані українські частини, зі схо
ду, за Дніпром, підійшло й зупинилось військо де
нікінського rенерала Бредова. Більшовики готува
лися покинути місто. 

26 серпня (нового стилю) мій брат пішов рано 
вранці, вкупі з музейними сторожами, до Держав
ного Банку, звідки комуністи мали вивозити гроші 
й складені в сейфах приватні коштовні речі. Брат, 
як член державної Комісії по Охороні Пам'яток 
Старовини і як музейний діяч, мав спеціяльні папе
ри від Наркомату Освіти, що дозволяли йому за
тримати й вилучити для музею вартісні історичні 
предмети, якби виявилися на ехонанці в банкових 
сейфах. 

Більшовики, почавши відступ, лютують на про
щання і в місті і в околицях. "Чрезвичайка" стала 
випускати газету "КрасиьІй Меч", де пишеться -
навіть віршами! - про потребу "розправи з бур
жуями". Обшуки й а решти набу ли масового ха
рактеру й стали приводом для неприхованих гра
бунків. 

Привозу харчів до міста нема; Київ голодує. За 
останні два тижні ціна на хліб підскочила з 50 кар
бованців за фунт до понад 100 карбованців та й 
то не завше знайдеш ... 
А тут моя півторарічна донечка Галя вже котрий 

тиждень лежить на дизентерію і лікар каже, що їй 
треба давати молока від однієї певної корови і 
варити міцний бульйон з курчатка -- не з старої 
курки ... 

І, в додаток до всього, мій дванадцятирічний син 
Вадим тільки що потрапив до Олександрівської лі
карні. Він, граючись із вибуховими речами, рясно 
розкиданими всюди в ці часи, колупнув якогось 

детонатора і той вибухнув, розірвавши йому ру
ки й поранивши ноги, лице й очі ... 

Надвечір цього таки дня я знову пішла, через 
гору, де був аристократичний район Липки, до лі
карні. Мене до сина не пустили, а медична сестра 
порадила мені прийти завтра рано й принести йому 
щонебудь їсти, бо в лікарні зараз нема чим году
вати хворих окрім ріденької, "туманної" манної 
каші. Цілий цей день з боку Боярки чути було гар
матну стрілянину. Від Хрещатика на Поділ, до при
станів на Дніпрі, все поспішали навантажені вся
ким добром вантажні машини. Евакуація! 

Увечорі в залі купецького зібрання, недалеко 
від Музею, був якийсь грандіозний комуністичний 
мітинr. Розходячись, співали "Інтернаціонала" ще 
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й на вулиці. Багато жіночих голосів вищало, про
ходячи повз Музей: "Ето єсть наш послєдній і рє
шітєльний бо й ... " 
Ми з чоловіком ніяк не могли заснути. На щас

тя, донька вже не марудила. Думки про покаліче
ного сина не кидали мене й на мить. Скільки ж то 
бідна дитина крови загубила! Що я знайду, щоб 
підтримати його сили, коли базари порожні? Чим 
мені підгодувати його в час цього голоду?! От, 
завтра доведеться, чим світ, вставати й бігти ку
дись на Житній базар на Подолі, чи аж на Володи
мирський базар коло товарової станції, щоб від
шукати курчатко для Галі. А де ж тієї сили візьмеш? 
На другий день я побачила сина в лікарні вже 

по операції. Він лежав забинтований, лише рот і 
ніс були відкриті. Я погодувала його сама, бо руки 
йому не служили. Вранці і ввечорі я приносила йо
му їжу й сама годувала. Так минуло два дні -
27 й 28 серпня. 

Уночі на п'ятницю 29 серпня, ми з чоловіком, не 
сплячи від важких думок і стиха розмовляючи, звер
нули увагу, що весь час чути постріли зовсім неда
леко від Музею, ніби з гори, з Липок, з-поза саду 
графині Браницької. Постріли чулися з одного на
прямку і все з короткими перервами на три-чотири 

хвилини. Одночасно десь дирчала автомашина, не
мов би десь там таки ж усе заводять грузовика, а 
він не їде. 
Щоб одірватись од тяжких думок, я стала раху

вати постріли. Ось вже їх сорок ... п'ятдесят ... Я да
лі покинула рахувати. 
Дивна стрілянина; якби це була перестрілка, то 

чути було б і з другого боку. А так все з одного 
місця ... 

Я знову стала рахувати постріли, та так і заснула. 
Другого дня, коли я йшла до сина в лікарню че

рез Липки, то звернула увагу, що в гарному окре
мо поставленому панському будиночку - "особ
няку" на Садовій вулиці, недалеко від Музею, чо
мусь_ понибивані вікна в склянім тамбурі парадних 
дверей і самі двері висять зірвані з верховного бі
гуна ... А ще вчора під вечір тут усе було нпоряд
ку: біля розчинених дверей в тамбурі сидів і куняв 
червоноармієць, тримаючи обома руками рушницю. 
Рушниця його спиралась на підлогу, а в цівку за
тикана була квітка червоної жоржини. Це так і за
лишилося в пам'яті. А тепер -- нікого нема. Але я 
не зупинялась і не роздумувала над цим -- не ма

ла часу і не до того було. 
Надвечір того ж дня - п'ятниці -- українські 

частини підступили вже під саме місто. Гармати 
чути було зовсім близько. Кілька набоїв розірва
лися в районі Великої Васильківської і десь ще 
ближче до нас. Коли я збиралась у суботу ЗО сер
пня йти до лікарні, чоловік хотів затримати мене, 
боявся, щоб мені чого не сталося по дорозі -- щоб 
я не попала в бій на вулицях або що. Але я мусїла 
йти -- годувати сина. 
По дорозі через Липки - - на Садовій, на Лева-
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шівсьюи біля палацу генерал-губернатора -
всюди стояли й вештались, сиділи просто на землі 
червоноармійці. Їх було кілька тисяч. Ясно було, 
що вони вже виходять із Києва і тільки ждуть сво
єї черги, щоб спуститись до Дніпра, не притягаючи 
уваги російських білих частин, які тихо стояли за 
Дніпром. 

Всі будинки, всі двері й фіртки були позамика
ні. Раз чи два я помітила, як крізь щілину у фіртці 
на мене дивились чиїсь цікаві очі. Було мені мо

торошно, коли я опинилася cal\ta одна серед цих 

більшовицьких орд. Я швидко йшла, несучи свої 
судки із стравою, втягнувши голову і не підійма
ючи очей. Ніхто не звернув на мене уваги - не 
до того було; лише раз до мене підійшов якийсь 
червоноармієць, пропонуючи купити паперового 
розмальованого абажура. Я тільки одмахнула го-

ловою, не припиняючи ходи. 

Але назад із лікарні я повернулась вже окружним 
шляхом - через Хрещатик. 
На другий день, у неділю вранці (31 серпня), ко

ли чоловік із братом снідали, до них прийшли два 
молоді художники: Анатоль Петрицький і Греча
ний. Я поралася п себе за перегородкою кімнати й 
не виходила до них, тим більше, що я з Гречаним 
не була тоді знайома. 

Я чула, як вони щось півголоса розповідали, а 
потім Гречаний зайшовся істеричним плачем: 

-- Жах! жах! - викрикував він, ридаючи. -
Вся душа перевертається! Можна з глузду зійти! 
Кати! Лиходії! Мучителі! .. 

Брат і чоловік мій довго вмовляли його заспо
коїтись і потім повели до братової кімнати. 

Я звикла не втручатися в чужі справи і не при
слухалась до розмови гостей, але цей крик і чо
ловічі ридання справили на мене дуже тяжке в ра
ження. Тим часом я впоралась із обідом і, коли чо
ловік повернувся від брата, поспішила понести обід 
синові. 
Проходячи по Садовій, я почула якийсь важкий 

трупний сморід. З воріт будинку ч. 5, - того са
мого, де вчора були зірвані парадні двері, виско
чив і кинувся до мене якийсь молодий інтелігент

ний чоловік. 
- Ідітє! - закричав він мені. - Ідітє! Посмо

трітє, что оні с людьмі дєлают! Посмотрітє самі! 
Чтоб ви потом нє плакалі, когда їх будут біть! 

Я хотіла йти собі далі своєю дорогою, думаючи, 
що це якийсь ненормальний суб'єкт, од якого мож
на втекти, прискоривши ходу. Але він міцно вхо
пив мене за руку. 

- Нєт, нєт! -- Закричав він. - Надо, чтоб ви 

відєлі! Надо, что би псє, вс є відєлі, что еті ж іди
чекісти надєлалі! 

Він вихопив у мене з рук судки, коли я сказала, 

що несу обід дитині в лікарню, і поставив їх на 
вікні, все не випускаючи моєї руки. Потім він повів 
мене швидким кроком у невеличкий двір, у настіж 

розчинену стайню чи гараж. Тут, в оцинкованому 
жолобі, була густо наляпана засохла вже кров. 
Навколо - і на стіні й на підлозі - бу ла кров ... 
Кров скрізь. Немов хтось із відра лляв її сюди. 
Тут же лежав труп чоловіка з одбитою головою. 

Іменно, з одбитою, а не відтятою. Трохи далі, ближ
че до будинку, лежав труп молодої жінки. 
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- Вот тут, над етім жолобом, їх убівалі! Нєт! 
Нєт! Нє отворачівайтєсь! Смотрітє! Смотрітє! Что
би ви нікогда нє за билі того, что сєйчас відітє! А 
етот нєщасний, - показав мій провідник на голого 
трупа без голови, - он, очевідно, нє давался, от
бівался ... Хотєл жіть ... Так єму чєм то тупим голо
ву отшіблі ... Відітє - позвонкі торчат! 

Ставало непереносно. Хотілося втекти. Але ней 
чоловік весь час тримав мене за руку вище ліктя і 

все говорив, говорив ... 
- Тут, говорят, работала такая чекістка Роза 

- жідовка, конєчно. Так она садістка била і с осо-
бим удовольствіє:\І расстрє.:rівала мужчі.н1 ... 
До мене перестали доходити його слова. Жах, 

огида, страшний сморід... Здавалося, що мозок мій 
перестав мислити й сприймати все, що бачили очі. 
Я рвонулася до воріт, але мій істеричний провід
ник міцно тримав мене за руку і повів далі в садок 
"за двором. Тут трави не було. зе~ІЛЯ була стопта
на й порита. Декілька чоловіків у військовій формі 
розкопували ями-могили, витягали звідти голі тру
пи й складали їх у ряд. При всій моїй міцності, я 
почула що більше не можу терпіти. Голова закру
тилася. -- Пустіть ~tене -- я впасти можу ... - про

шепотіла я. 

- Ну, відєлі?! Ви відєлі достаточно! Нє забу
дєтє нікогда! І когда іх будут біть, так чтоб ви нє 
жалєлі! - І він пустив мене. 

Хитаючись, ледве держачись на ногах, я пішла 
до виходу, але му сіла зупинитись. У са~шх дверях 
двоє військових затримали якогось високого чоло
віка в черкесці й запитали його документи. Комусь 
стало підозріло, що він довго l\Юnчки никав по тому 
садку. 

Я протиснулася повз них у двір. Труп молодої 
жінки хтось уже накрив простирадлом. 

Я вийшла з двору, як у страшному тумані ... Го
лова крутилася, думок не бу ло, ноги йшли апто-
1\tатично ... 

-- Постойтє! Погодітє! Ви забилі ваші судкі! 
- догнав мене 1\tій непрошений провідник і ткнув 
мені в руки посудини. Я 1\tашинально взяла їх і 
перша думка, яка прийшла мені в голову - це, що 

як добре, що вони стояли на вуличному пікні і що 
вони закриті були щільно. 

І я йду далі, стиснувши зуби, намагаючись заці
пити в собі страшну бурю прокльонів і протестів, 
які підіймаються з глибини душі, - наl\Іагюочись 
не заридати так, як ридав Гречаний. 

Так от чого була істерика з молодим l\Іалярем: 
він бачив те саме, що довелося тільки шо побачити 
й мені! 
Млосно ... Ноги тремтять ... Я не витримую й сі

даю десь на якоІ\Іусь виступі огорожі й заплюшую 
очі. Скільки сиджу - - не знаю. 

Потрохи думка прояснюється. 
Так ось, звідки ми чули вночі такі часті постріли ... 

З кожним пострілом одлітала чиясь душа! А дир
чав грузовик, щоб заглушити страшні передсмерт
ні крики, прокльони і стогін. Тепер 1\tені ясно, чо
му вікна в тамбурі були вибиті й двері були зірва
ні й висіли косо. Uей панський "особнячок", у та
кому аристократичному районі, в оточенні зеле
них садків, і так близько до губернаторськоrо па
лацу - це ж був один з осідків страшної Чека, 
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про яку ми багато чули, "Чрезвичайки"! Так ось 
як комуністи борються з буржуями й перевихову
ють інакодумних! 
Я розплющила очі: - Чи не змінився світ? Ні! 

Сонце так лагідно проглядає крізь листя дерев у 
садку через дорогу; зелень така яскраво-зелена 

і голуби так повільно проходжуються по дахові й 
вуркочуть своє "а бруку! абруку!" Невже це не 
сон а дійсність, все те, що я тільки що бачила? 
Страшна дійсність! Після цього не хочеться жити, 
не хочеться думати, не хочеться нічого робити. 
Вмерти хочеться. 

- Ні! Мусиш устати і йти! Маєш свої обов'яз
ки й мусиш їх виконувати. Бож колесо життя вер
титься! 

І я встаю і йду ... 
У лікарні мене ждав голодний син. Лице йому 

вже розбинтували, хоч воно все було запухле і 
вкрите виразками. Поруч нього лежав новий хво

рий - Січовий стрілець. Крім ран (це був хірур
гічний відділ лікарні), цей стрілець мав ще й ви
сипний тиф. По другий бік лежав старий, поваж
ний жид. Там далі, напроти синового ліжка, лежав 
хлопчик без обох ніг, що nесело наспівував "Яб
лучко". 
Тифозний стрілець весь горів і марив. Я хотіла 

спитати його, чого він хоче, але він тільки швид

ко шепотів: - "Ось вони ... Ось вони ... ось-ось!" 
Він при мені тільки раз підвівся і поглянув майже 
свідомим поглядом, коли безногий хлопчик заспі
вав: 

"Я на бочці сижу, під бочкою слизько, 
Утікайте, комуністи, бо Петлюра близько!" 

Син сказав мені, що в іншій палаті є наш зна
йомий, чоловік артистки театру Садовського, Ді
брови, поранений у ногу на вулиці під час гармат
ного обстрілу. Ми пройшли на деякий час до нього. 
Коли ми повернулися назад, то тифозний стрілець 
уже спав. Наміряючись сісти на табуреті поміж 
його та синовим ліжком, я побачила, що на подуш
ці стрільця повзають великі сірі воші. 

Я кинулась до медичної сестри з проханням -
перевести мого сина кудись в іншу палату, щоб нін 

не заразився висипним тифш.t. Але та сказала ме
ні, що є розпорядження білого (денікінського) ко
мандування, щоб усіх ранених з третього поверху 
лікарні (де ми були) перевести вниз: на горі над 
лікарнею, на Виноградній вулиці, встановлюють 
гармати і о першій годині дня почнеться бій. "Так 
що і вашого сина й інших ми зараз почнемо ева
куювати". 
Я попрощалася й пішла. Помандрувала через Хре

щатик - поперше, щоб не бачити знову Садоної 
вулиці, а подруге - щоб зайти до міської управи. 
Думка про те, що затівають білогвардійці, збен
тежила мене. Я чула вранці, як брат говорив, що 
зараз у Міській Думі розпоряджається колишній 
директор Українбанку, Максим Стратонович Сі
ницький. 

Я була добре знайома з ним ще з тих часів, як він 
був співробітником Чикаленкової газети ''Рада", і 
вирішила зайти до нього й розпитатись. 
На Хрещатику було повно народу. Усі були ра

дісні, всі поздоровляпи один одного, навіть незна
йомнх людей, з приходом Петлюри. Усі обличчя 
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були веселі, відверті. Ждали, що ось скоро поч
неться урочистий вхід українців-переможців. 
З балкону міської Думи звисало два прапори: 

український і трикольоровий російський: російсь
ка армія тоді була союзницею українців проти біль
шовиків. 

Відшукала Сіницького. Він уважно вислухав моє 
оповідання. 

-- А от ми зараз розпитаємося, що це значить. 
Тут у нас є російський офіцер, приеланий із штабу 
генерала Денікіна. Ві;н повинен би про це знати. 

На заклик Сіницького, з великої залі, що вихо
дила вікнами на Хрещатик і на той балкон, де ви
сіли прапори, вийшов до нас високий середніх літ 
офіцер. Поки Сіницький переказуван йому прине
сену мною вістку, я дивилася на нього. Таке вра
ження в мене було, немов би у цього офіцера на 
очах занавіска. Дивився він вище наших голів, оче
видно, щоб не зустрітися з нашими очима й не дати 
прочитати в його очах приховані думки. 

- Нєт! Нє может бить! - сказав він. - Я об 
етом нічево нє знаю! 

- - Бачите! Ue, очевидно, якесь непорозуміння! 
- сказав, повертаючись до мене Сіницький. Я по-
бачила, що він і в думці собі не має, що цей солід
ний офіцер здатен на вульгарну, чи то пак на ди
пломатичну брехню. Мені було ясно, що наказ та
ки був, і що офіцер добре про це знає. Ue .мос
ковське "Знать не знаю, вєдать нє вєдаю" зазда
легідь було приготоване на випадок, якби україн
ці завчасно довідались про Денікінські пляни. Але 
як я могла переконати Сіницького? 

Я пішла, ще раз підкресливши Сіницькому, що 
про ue мені казала особа офіційна, яка сама мала 
виконувати розпорядження російського штабу. 

Через місяців три Сіницький заходив до нас. Він 
з сумом признався, що нераз потім жалкував, що 
не послав зараз же розвідку на підставі моєї за
яви, бо "Може б воно справа тоді повернулась в 
інший бік. Але ми ще не знали тоді, що білі такі ж 
наші вороги, як і червоні ... " 

Вдома я розповіла братові про все це і про Са-
дову вулицю. Брат помовчав, потім спитав: 

На коли той бій призначено? 
На годину дня. 
Ну, то вже зараз іде друга година ... А тим ча

сом все ще може бути. Петлюра призначив свій 
в'їзд зі штабом на першу годину, але ще не в'їхав 
у місто. А позицію москалі захопили дуже вигід
ну: Липки, Печерськ - це гора. З неї можна доб
ре бити по центрові... Та й перехід через Дніпро 
- мости - в їхніх руках. 

Чоловікові я про Садову не казала нічого. До
сить з нього того, що вранці розповідав Гречаний. 
Пройшла друга година дня, настала вже й третя. 

Все бу ло в місті тихо й спокійно. 
Моя маленька Галя почувала себе краще і я ви

рішила сьогодні вперше винести її на свіже повітря. 
Радісний настрій на вулицях не минав. Як і до 

обіду, на вулицях було багато народу. Всі ходили 
веселі й чекали в'їзду Головного Отамана. На пло
щі, перед входом до Купецького саду, спинилося 
кілька Січових стрільців з похідними кухнями. Коні 
стояли нерозпряжені, а вояки спочивали й курили. 

З Хрещатика, від Міської Думи, чути було галас 
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великого на тов пу й тисячоголосне "Ура!", "Слава!" 
- Напевне це наших зустрічають, - сказав один 

із стрільців. 
Я підійшла до нього і спиталася, звідки він родоІ\І. 
--- З-під Самбора! 

Ми розговорились. Стрілець розповідав, як усі 
вони натомились і як він мріяв побувати в Києві. 
І ось, нарешті, мрія його здійснилася. 

-- Завтра ж піду до Святої Софії, або відпрошу
ся в Печери. 
У цей час од Хрещатика в'їхало на площу три 

чи чотири тачанки з кулеметами, в супроводі взво
ду денікінців. Усі нони повільно сунули н бік під
йому на Олександрівську вулицю. Стрільці враз 
заметушилися, схопили свої шапки, підняли їх вго

ру й стали махати ними. З жвавим виявом радости 
почали гукати: 

- "Слава! Слава!" 
Денікінці, з легкиІ\ІИ посмішками, йшли, ніби не 

звертаючи ніякої уваги на Січових стрільців. 
- Слухайте! - сказала я до стрільця: - Кого 

ви вітаєте?! Це ж наші вороги! 
- Та ні! Та де! Білогвардійці - це ж приятеJІі 

наші! Союзники наші проти більшовиків! - і стрі
лець знову закричав "Слава!" і замахав шапкою 
вслід росіянам. 

Я повернулася й пішла додому, до музею, повз 
який мали їхати Олександрівською вулицею дені
кінці. Може я справді маю хибну думку про них? 
Може вони, як союзники проти червоних, стали 
друзями нам? 
У нас у помешканні нікого не було. Видно пішли 

зустрічати Головного Отамана. Вікна були, по літ
ньому, відчинені й виходили на Олександрівську 
вулицю. Входячи в кімнату, я почула голоси на 
вулиці: 

- Міхайлов? Єсть! --- Іванов? Єсть! 
Кузнєцов? - Єсть! - Сідоров пєрвий? -- Єсть! 
- Сідоров втарой? - Єсть! 

Я виглянула у вікно і здивувалась: Упонерек ву
.1иці, від огорожі музею і до Царського саду, .1а
вою вишикувалися, лицем у бік п.1ощі внизу вули

ці, всі ті денікінці з кулеметними тачанками, які 
щойно пройшли з Хрещатика. 

- Нащо це? - подумала я, порядкуючи в хаті. 
- Кому це вони перегородили дорогу? 

Але раптом я почула короткий наказ і всі куле
мети на тачанках разом затріскотіли. Одночасно 
десь у далечині почулася гарматна стрілянина. 

Я вхопила дитину й метнулася на коридор, де 
було більше захисту. Туди вже збігались і сторожі 
музею з дітьми і решта населення музею. Мій чо
ловік спустився разом з директором музею, Ми
колою Біляшівським, з етнографічного відділу. 

- А де ж Данил о Михайлович? - спитав хтось ... 
Мого брата не було. У сі були перелякані, зблідлі, 
один одного питав: 

- Що це, хто з ким б'ється? Хто на кого стрі
. 1яє? Більшовики ж vтікли з міста ... 

Прибігли деякі суёіди й почали розповіда"І и, що 
бі.1я Думи на Хрещатику денікінці почали стріляти 
на українців, просто в натовп. Справа почалася, ні
би, так, що якийсь вояк в українській фор~tі, по
бачивши, що з балкону Думи звисає поруч з укра
їнським прапором російський, розлютувався, під-
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скочив і здер росшського прапора, а москалі тоді 
почали стріляти з га рм ат. 

Біляшівський відвів 1\Іене з чоловіком набік і ти
хо сказав: 

-- Це -- провокація! Обдумана й заздалегідь 
заплянована провокація. Як французи кажуть, доб
ре підготований випадок! 
Потроху гарматна стрілянина почала вщухати. 

Нарешті прийшов і 1\Іій брат з 1\Ііста. Усі кинулися 
розпитувати його - що він бачив, що трапилось. 

Оглянувши весь натовп у коридорі, - чи всі є 
тут, брат заспокоєно зідхнув. 

- Тру дно сказати щось певне. Одне добре, що 
Петлюра поїхав одразу не на Думську площу, де 
його чекали, а на Софіївську. Був перед Думою 
страшенний натовп і тиск. Я стояв оддалік, так що 
мало що бачив. Коли почалася стрілянина, зойки 
й нереск переляканої публіки, метушня прийняла 
такі катастрофічні форми, що годі було хоч щось 
розібрати. Почалася паніка, люди лавою посунули 
й почали панічно розбігатись; годі було щось зро
бити. Я ледве вибрався. А тут на Ua рській площі, 
коло нас, лежать убиті Січові стрільці й коні їхні ... 
Ми пішли до свого помешкання. 
Увечері все місто було в московських руках і на 

вулицях уже продавалась свіжо-надрукована ро
сійська газета "Киевские Огни". 

• 
ВЕЛИКА МЕБЛЬОВА 

КРАМНИЦЯ БУРЛАКОВА 

KEL UIN А TOR 
Великий вибір хатніх і конторських меблІв. 

Електричні прилади та Інше. 
Читачам "Нових Днів" - спеціяльна _увага і знижка. 

BURLACOFF'S FURNITURE 
619 Queen St. W. 
Toronto, Canada . 
ТеІ. ЕМ 8-6812 

Вчасно відновіть передплату - нагадувати не
ма кому А нема коли. 

Не дайте, врешті, журналу сусідові - хаА пе
редплатить сам. 
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Д-р Іван РОЗГІН 

МИХАйЛО ОЛЕКСІЄВИЧ ВЄТУХІВ 
(Закінчення з попереднього числа). 

З організацією Всеукраїнської Академії Сільсь
ко-господарських наук, усі науково-дослідчі уста
нови, в то~ІУ і Всеукраїнський інститут тваринниц
тва і Всеукраїнський інститут наукової і практич
ної ветеринарії, були нлиті в систему Академії як 
складоні її частини. Для координації наукової пра
ці --- відбувалися спільні пленуми Академії і за
гальні з'їзди наукових і практичних робітників ок
ремих ділянок народнього господарства. На таких 
пленумах, де завжди були присутні всі співробіт
ники тваринницьких і птахівничих наукових і прак

тичних устанон та організацій, мені часто прихо

дилося спостерігати Михайла Олексієвича. 
Починалися дуже неспокійні часи для України і 

для нас, праціuників української науки. Між Все
українською і Всесоюзною академіями сільсько
господарських наук почалися суперництво і зма
гання - першої за право існування, а другої -
за право пануuання або точніше за першість і до
мінуuання "всесоюзного" (фактично російського) 
центру над "провінційною", а юридично - "рес
публіканською клітиною". Майже всі такі бої від
бувалися у вищих партійних сферах і 1\ІИ не були 
прямюш учасниками їх, але в результаті, все від

бивалося на нашо:-.1у становищі. Наприклад, провід 
Всесоюзної акаде:-.1ії вюІагав контролі над науко
вою тематикою нашої Академії, для цього треба 
було подавати на затвердження пляни наукових 
праць і пов'язаного з ними бюджету. Скорочуючи 

якусь тематику, автоматично скорочувався бюджет, 
а це в свою чергу відбивалося -на тому чи іншому 
науково-дослідному інституті, що забраковані Мос
квою теми мав виконувати. Багато клопотів завжди 
мав з цього приводу проф. Вєтухів. До цього спри
чинялася ще одна обставина. У Москві вже існував 
Всесоюзний інститут тваринництва, до складу його 
входили деякі науковці, що раніше працювали в 

Україні в галузі українського тваринництва, як, на
приклад, проф. Е. Лискун, проф. М. Іванов та інші. 
Об'єктом їх дослідів були окремі українські породи 
тварин, і само собою зрозуміло, що вони намагали
ся мати українське тваринництво і надалі під сво
єю науковою контролею. Тому, при затвердженні 
тематики Всеукраїнського інституту тваринництва 
- вони всіляко перешкоджували провадженню тих 
чи інших дослідів, мотивуючи тим, що, мовляв, пи
тання або уже раніше ними розв'язане, або роз
в'язується, або взагалі не є актуальне. У випадку 
скорочення тематики українські вчені-зоотехніки, в 
тому й Михайло Олексієвич, мусіли шукати інших 
шляхів і засобів для забезпечення виконання за
плямованих тем наукових дослідів. Треба було те
му (і співробітників-виконавців) перекидати до ін
ших наукових установ або зональних зоотехн~них 
станцій. З того приводу завжди було багато тур
бот і лише тоді всі співробітники українських нау
ково-дослідних установ відчували всю ваготу бо
ротьби Москви з Україною. Так само Москва ви-

Ж: 

Офіційно схваnеннй nлан розтаwуванив nород великої роrатоі худоби в Украіні. У роЗробці ц•оrо nn•иy 

брав у'Іаст• nроф. М. Встухів. 
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магала, щоб деякі українські об'єкти були передані 
всесоюзним центрам, як, наприклад, Асканія Нова, 
як заповідник всесоюзного значення, найкращі ок
ремі господа рства і племінні розплідники високо
расових тварин тощо. Михайло Олексієвич хоч ба
гато мав клопотів у зв'язку з цією боротьбою, але 
завжди сприймав. чергоні "удари долі" спокійно, і, 
як звичайно, іронізував, повторюючи "Москва ці
кавиться не справою українського тваринництва, 

а субординацією, щоб, Боже борони, не зневажити 
чести свого мундира". 

Такий стан не міг довго продовжунатися і неза
баром з наказу Москви був ліквідований Всеукра
їнський інститут тваринництва. Окремі відділи бу
ли або зонсім закриті, або передані у систему зо
нальних зоотехнічних станцій. Відділ, яким керу
нав проф. Вєтухін, був приєднаний до Всеукраїнсь
кого інституту наукової і практичної ветеринарії. 
У зв'язку з цим, інститут прийняв нову назву: Нау
ково-дослідний інститут експериментальної вете
ринарії і зоотехнії. Тому що відділ проф. Нетухо
ва мав багато спільного із відділом, яким керував 
я (експериментальної патології), то з тих і інших 
мотивів він був приєднаний до мого відділу на пра
нах автономної одиниці. Склад співробітників йо
го відділу був уже скорочений: два асистенти, два 
аспіранти і ляборантка-цитолог, вона ж і секретар
ка. Проф. Вєтухів крім загального керівництва пра
цював над якимись проблемами формальної генети
ки (з дрозофілами), аспіранти та асистенти - над 
пробдемамн селекції сільсько-господарських тва
рин і перебували здебільшого в господарствах або 
сиділи за лічильними машинами і підраховували 
наслідки своїх промірів на тваринах. 

Від того часу ми з Михайлом Олексієничем поча
ли працюнати не тільки н одній установі, а навіть в 
одному відділі. За Цей період я ще ближче з ним 
познайомився, зблизився, винчин усі його позитив
ні й неrативні прикмети, тому можу при цій нагоді 
поділитися своїми спогадами про нього як людину, 
як вченого. 

Найперше треба ствердити, що проф. М. Вєту
хів був тоді, і залишився назавжди дуже приємним 
співробітником. Завжди привітний, спокійний, чут
кий, а головне діловий. Він любив говорити, але 
лише "у справах" або на важливі теми. Не було 
у нього безплідної балаканини. Якщо треба було 
із ввічливости з кимось "погуторити", то Михайло 
Олексієвич або зводив розмову на цікаву тему або 
одягав либораторного плаща (халат) і брався за 
свою роботу, при цьоІ\ІУ уже мало звертав увагу 
на присутніх. Ніколи він не ман звички висиджувати 
в інших (сусідніх) лябораторіях без неякої по
треби. Здається, були в нашому інституті либора
торії, до яких він взагалі ніколи не заходив. 

Зі мною Михайло Олексієвич інколи просиджу
нав довгі години, обмірковуючи або загальноінсти
тутські проблеми, або його чи мої наукові теми, а 
найчастіше говорили про спільну тематику, тобто, 
про спільну праЦю, про що скажу пізніше. Що тор
кається "політичних проблем", то вони також були 
порушувані у наших розмовах. AJie тут треба де
що nояснити, бо тогочасна "політика" нас ціка
вила лише однобоко. Ми жили й діяли в україн
ській державі, в українській установі, вживали ук-
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раїнеької мови в розмові, листуванні, наукових зві
тах і для оформлення наукових праць. У сі фахові 
журнали тоді ще були українські, друкували все, 
що лише ми подавали до друку. Крім того, навіть 
вимагали від нас з обов'язку писати наукові, по
пулярні і газетні статті. Мали можливість друкувати 
за кордоном, як також одержували основну фахову 

літературу із закордону. Отже, наша політика, чи 
розмови на політичні теми торкалися лише подій, 
які відбувалися десь поза нами, як процес СВУ, або 
ув'язнення когось із наших спільних знайомих, чи 
якісь чергові "реформи партії і уряду". Михайло 
Олексієвич завжди висловлювався обережно, хоч 
і неrативно по відношенню до влади. Він часто пов
торював відомі афоризми, що мовляв "який народ, 
така й влада", або "чого хотіли, те й маємо", або 
"пан завжди дбає н першу чергу про себе, а уже 
пізніше про слугу". Одного лише разу, не прига
дую при якій нагоді, зайшла розмова про визволь
ні змагання 1917 - 1920 років, на мої сентенції 
з того приводу він сказав: "Було колись, минулося, 
але ще вернеться". 

Треба тут пригадати один дуже важливий факт. 
У ті, а особливо пізніші часи, всі українці, у яких 
''не все бу ло в порядку з біографією", уникали 
розмов на політичні теми, а якщо навіть трапляло
ся такі розмови вести, то прощаючись говорили 
приблизно так: ''Отже, до побачення, ми з вами 
сьогодні говорили про погоду і про новий роман 
письменника Х", тобто, що у випадку ув'язнення 
когось із співрозмовців, то, якщо прийдеться, тре
ба говорити, що, мовляв, при цій зустрічі була роз
мова про погоду і черговий роман, як літературну 
новинку. Михайло Олексієвич був обережніший, він 
просто уникав всяких розмов на такі теми, що мо

жуть пізніше пошкодити співрозмовцям. 
Треба згадати про дві події, що до певної міри 

освітлюють постать проф. Бетухона як вченого і 
громадського діяча. 

У ті часи діяв у Харкові спеціяльний інститут 
п~дготовки спеціялістін сільського господарства. У 
шдзаго.1овку нззви ше стояло с.пово ''перепідго

товки", тобто, що той інститут мав завдання і го
тувати і перекваліфіковувати фахівців сільського 
господаретна найрізно~шнітніших галузей, у тому і 
працівників тваринництва. З обов'язку і проф. Вє
тухів, від інституту тваринництва, і я, від інституту 
наукової і практичної ветеринарії, входили до шир
шої ради цього інституту, що очолював його в той 
час назвичайно здібний організатор - агроном Пе
тришин. Михайло Олексієвич і я мали відношення 
до перекваліфікації працівників тваринництва, по
чинаючи від пастухів і кінчаючи ветлікарями і зо
отехніками вищої кваліфікації. Численні курси ор
ганізував Петришин через свій адміністративний 
апарат, ми ж мусіли дбати про складання програм, 
виготовлення підручників, підшукання лекторів та 
інструкторів. Найтрудніша справа виявилася з під
ручниками, треба було їх дуже швидко виготовити 
і видрукувати, а тому, що справа була спільна, то 
ми удвох (запросивши ще кількох своїх співробіт
ників) розпочали працю над здійсненням такого 
складного завдання. Швидко склали ми список по
трібних підручників, їх приблизний розмір і зміст, 
а коли прийшло до підшукання авторів, то вияви-
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лося що одні автори не хочуть писати взагалі, бо 
вважають таку працю нижче свого стану, а інші 
можуть писати лише для вищих шкіл, і ще може 
для середніх, але не для короткотерміноних курсів 
та ще й пастухів. Справа майже здавалася безна
дійною, але Михайло Олексієвич придумав вихід з 
становища. Він запропонував запрягти до цієї ро
боти молодь, аспірантів, асистентів, навіть ляборан
тів. Запдяки такому заходові наш плян вдався на 
всі сто відсоткін. Не пригадую, що саме написав 
Михайло Олексієвич із своїми ближчими співробіт
никами, але я свою програму виконав цілком. За 
короткий період ми здали до друку сільсько-госпо
дарському видавництву України такі підручники: 

1. Підручник-довідник для фахівців догляду тва
рин улітку. Тобто, підручник для пастухів, але це 
слово в назні було пропущено, і замінено на "фа
хівців догляду тварин улітку". 

2. Підручник з основ скотарства для коротко
термінових курсів. 

З. Основи скотарства -- підручник ДJІЯ середніх 
шкіл. 

4. Підручник-довідник з ветеринарії для колгосп
ників. 

Крім того, окремі автори, в тому і мої асистенти, 
написали кілька спеціяльних підручників, як, на
приклад, д-р Б. Левадни й --- 11 Довідник доярці", 
д-р М. Середа --- 11 

Випасання тварин", д-р Б. Ле
вадний і д-р Д. І<удлай - 11 

Ветеринарна епізоото
логія", д-р К Мартін "Інфекційні хвороби тварин" 
тощо. При цій нагоді я стверджую, що якби не іні
ціятива проф. Вєтухова, то ці видання ніколи не 
побачили б світу. Пізніш не тільки не можна було 
щось подібне писати і друкувати, але дехто з нас 
навіть за ці, уже видані, мало не наклав головою. 
Та це вже інша тема, що сюди зовсім не стосується. 
Цей факт свідчить, що Михайло Олексієвич умів 

і сам працювати і інших, якщо не примушувати, то 
заохочувати. У даному випадку добра · ініціятива 
у відповідниИ період висунута, була Підхоплена ін
шюш уже не його ~1юдь~ш і здійснена для спільно
го ·добра. Підручники написані співробітниками Ми
хайла Олексієвнча і моїми - складали спеціяльну 
бібліотеку, яка довгі роки служила для різного ро
ду курсів і шкіл, навіть після ліквідації Інституту 
підготовки фахівців сільського господарства Укра
їни. 

Другий виnадок стосується уже до іншої пробле
:\ІИ - поліпшення корисних якостей степоної черво
ної української породи великої рогатої худоби. 
Якось розмовляючи на цю те,.Іу, а це була улюб
.1ена тема проф. М. Вєтухова, він згадав про різні 
спадкові вади цієї породи, в тому й високу диспо
зицію до захворювання на туберкульозу. Тоді (й 
тепер) існував один спосіб боротьби з цією ва
дою --- усіх хворих тварин винищувати до ноги, а 
залишати :шше здорових. Тому, що тоді був та
кий стан, що більше 50% тварин реагуваJІо на ту
берку.lін, тобто бу:ш хворі або підозрілі на ту
берку.lьозу і під.1яга.1и винищенню, то само собою 
зрозумі.1о, виникала потреба шукати інших шляхів, 
бо не ~южна ж винищувати половину погш1ів'я 
і при то~tу дуже високоякісних примірників, відо
;'\ШХ своїм генетичним минулим. Як паліятив, був 
запропонований метод ізоляції таких тварин і ви-
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хонування здорового молодняка вщ них. Для цього 

всі тварини хворі чи підозрілі на туберкульозу зво
дили у спеціяльні гурти чи господарства, де утри

мували їх як звичайних тварин, лише що молодняк 

від таких корів вигодовували молоком здорових, а 
все молоко пастеризували. Такі тварини вимагали 
дуже дбайливого догляду, а до того вони були не
безпечні для здоров'я людей, що коло них ходили. 
У Михайла Олексієвича виникла ідея розпочати 

селекцію серед степової червоної української по
роди на резистентність до туберкуJІьози. Він поді-
лився цією дvмкою зі мною, після того обгово
рили у ширшому колі фахівців. У сі дуже прихильно 
поставилися до ідеї і всіляко підбадьорювали проф. 
М. Вєтухова як ініціятора її. 

Суть ідеї була в тому, що треба спочатку вив
чити обмін кальцію у різних представників окре
мих ліній цієї породи, і нибравши найвідповідніШих, 
тобто з високими показниками кальцієвого балан
су н кроні, серед них вести селекцію і відбір на 
цю якість. Так виплекати тварин якщо не цілком не
вразливих на туберкульозу, то хочби резистентн~ 
ших, ніж теперішні тварини. Розробив він доклад
ні пляни праці, вибрав окре,.Іі господарства, у яких 
були найкращі групи таких тварин, і здавалося, що 
незабаром розпочне він із своїми асистентами та
ку цікаву і важливу працю. Але насувався 1933 
рік. Під ударами червоного окупантського терору 
в Україні почали падати кращі представники на
шої інтелігенції. Дійшла черга і до нашого інсти
туту. Відчувши своєчасно загрозу, перший вибрав
ся до Москви наш директор д-р К Мартін, за ним 
виїхав проф. М. Вєтухів, а після них і я. Мені доля 
судила опинитися в Дніпропетровському, перед тим 
побувавши в Херсоні і Білій Церкві. Від того періо
ду датується новий етап у нашій співпраці з проф. 
М. Вєтуховим. 

І Ірuф. М. Вєтухін, починаючи від 1933 року, по
чав працювати у Всесоюзному інституті експери
~Іентальної нетеринарії в Москві, фактично під Мос
квою, в 1\узьминках. Потрапив він туди завдяки 
випад.кови~І обставинам. В той час директором цьо
го інституту став д-р К. Мартін, колишній дире-к
тор Всеукраїнського інституту експериментальної 
ветеринарії і зоотехнії в Харкові, а ще перед тим, 
від самого початку окупації України, начальник 
Головного ветеринарного управління України. Він 
добре знав Михайла Олексієвича і радо прийняв 
його до складу свого інституту. Виникло питання, 
де "притулити" проф. Вєтухова, бо він не був ве
теринарним лікарем, лише професором вищої ве
теринарної школи. Питання розв'язалося дуже доб
ре, бо треба було влаштувати, використати на пра
ці, визначного вченого, професора Київського ве
теринарного інституту Антона Скороходька, що був 
засуджений у справі СВУ на заслання до Архангель
ська. У 1933 році проф. Скороходькові дозволили 
працювати і відбувати заслання у Вологді, і він міг 
уже вільно доїжджати до Москви, .1ише не мав 
права займати офіційно посади в столиці. Тоді, при
думали такий вихід із становища: створили Відділ 
гігієни сільсько-господарських тварин. Керівником 
його став проф. Вєтухів, з ~им, _ щ~ почне свою пра
цю з селекцією стійких до туберкульози тварин, 
а проф. Скороходько буде юрид·ично у нього ніби 
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помічником, а фактично також самостійним вченим 
і працюватиме над проблемами використання мор
ських водарослин для годівлі тварин. 
Приїжджаючи до Москви у різних справах, я 

кожного разу відвідував обох милих мені осіб: і 
Антона Калинковича Скороходька, свого колиш
нього учителя і ректора, і Михайла Олексієвича Вє
тухова, з яким нас в'язала минула співпраця в Хар
кові і, само собою зрозуміло, директора К. Марті
на, колишнього свого начальника в Харкові. Зав
жди мій приїзд перетворювався у своєрідні наради, 
я інформував про події в Україні, а вони про но
вини в Москві, найчастіше, хто тепер "прибув" сю
ди, бо в ті часи багато українців ховалися в Мос
кві від переслідування. Сільсько-господарський ін
ститут у Дніпропетровському належав На ркомзе
мові СРСР, а не України, мені приходилося бувати 
в Москві у різних наукових справах, тому досить 
часто бував і в Кузьминках; був в курсі справи 
підготовчих робіт з науковою працею проф. Вє
тухова, тим більше, що він .мав переводити свою 
працю в господарствах Дніпропетровщини. 

Проф. М. Вєтухів спостеріrає об'єкт своєї праці, моnо~их 

теnsт, на фармі 6ins Нь10-Йорку, "Іервеиь 1957 р. 

Одного разу, в 1935 році, дістав я розпоряджен
ня з Москви, через дирекцію нашого інституту, щоб 
виїхати до племінних господарств Аккерман, ім. 
Кірова та ім. Лібкнехта, що були розташовані в 
Дніпропетровській та Запорізькій областях, щоб 
спеціяльно, за певною схемою дослідити всіх тва
рин на туберкульозу, та зібрати зразки крови від 
кожної тварини і літаком відправити до Москви. 
Пізніше виявилося, що це була підготовка мате
ріялу для майбутньої праці проф. Вєтухова. Зго
дом він, уперше, а після того ще кілька разів, при
їхав сам і від того часу почалася наша співпраця 
у новій ділянці, але на стару тему. Так продовжу
валося аж до самого початку другої світової вій
ни. Здавалося, що ~оєнна завірюха нас навіки роз'є
днає, але вийшло навпаки. Під час початкової ста
дії німецької окупації я перебував в Дніпропе
тровському, а проф. Вєтухів у Харкові. Я став рек
тором університету у ДніпропетровсьІсому, а він 
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- в Харкові. Довідавшись, що ми урухомили уні
верситет, проф. М. Вєтухів спеціяльно приїхав до 
нас у 1942 році для "вивчення досвіду", але як 
виявилося, що нашого досвіду не :можна бу ло вже 
перенести до Харкова, бо ми скористалися із зруч
ного моменту доброго ставлення до нас військової 
влади, відновили університет самочинно, не чека
ючи на "благословення з Берліну", а вони, у Харко
ві, такий зручний момент уже пропустили, і, по
слухавши поради військової влади, почали чекати 
на офіційний дозвіл з міністерства освіти чи про
паганди, і, звичайно, з того нічого не вийшло. Як
раз ми тоді обмірковували той стан, у якому опи
нилися харківчани. 

Згодом почалася еміграція. Мій шлях лежав з 
Києва через Кенінгзберг до Мюнхену, а його -
через Львів, Відень до різних місцевостей і аж пі
сля того до Франкфурту. Тут, у Німеччині, .ми зно
ву зустрілися як члени різних українських орга
нізацій, у тому і члени професорської колегії УТГІ, 
УВУ, дійсні члени НТШ і УВАН, члени ЦПУЕН 
тощо. На терені УВАН ми спільно працювали в 
Біологічній секції, він спочатку як голова, а я -
секретарем. Пізніше, переїхавши до Америки, він 
очолив УВАН, а я Біологічну секцію, а пізніше 
групу УВАН у Детройті. Як і Ісолись у Німеччині, 
так і пізніше в Америці, завжди проф. М. Вєтухів, 
приїжджаючи до міста, де я жив, зупинявся в моїй 
хаті. Користаючись з такої нагоди, ми, крім офі
ційних розмов, цілі ночі переводили в розмовах 
на різні наукові і громадські теми, тому на підста
ві всього тут сказаного, а ще більше такого, що не 
можна висловити ніякими словами, можу твердити, 

що висловлені думки в некрологах з приводу пе
редчасної смерти, не охоплюють усіх якостей цієї 
справді великої постаті. 

Проф. М. Вєтухів любив правду, ніколи не кри
вив душею. Він не завжди "різав правду у вічі", 
тобто, не завжди переконував інших, що тільки він 
має рацію, що тільки його треба слухати, але ні
коли у нього слово не розходилося з ділом. Інколи 
не говорив голосно про правду, але діяв правдиво. 

Завжди був глибокорелігійною людиною. Регу
лярно відвідував храм Божий і всім єством відчу
вав і дотримувався обрядавости Української Пра
вославної Церкви. Разшr з тим, глибоко шанував 
усі інші віровизнання, в тому і український про
тестантизм. При відвідуванні інших місцевостей, 
у службових справах, як правило, в першу чергу 
відвідував Богослужби, і місцевих представників 
українських церков. 

НаІ\tагався робити тільки добро для всіх, хто 
його оточував. чи до нього спещяльно звертався. 
Мені здається, що у його житті не було ні одного 
вчинку, що обтяжував би його як неетичний. Він 
був втіленням добра, діючий християнин. Разом з 
тим, він шанував себе, особливо дбав про пошану
вання свого становища, тобто, установи, що її очо
лював чи репрезентував. 

У науково-світоглядовій ділянці проф. Вєтухін 
був дарвініст, або точніше "неодарвініст". Вчення 
Дарвіна він розумів так: "З первинних простих 
форм шляхом селекції безмежної кількости найріз
номанітніших варіянтів, розвинулися найдосконаліші 
і найчудовіші форми ... Існування таких законів (за 
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нкими йшоu розьнток) повинні екзальтувати нашу 
упагу про силу Всемогутнього Творця". Таку ци
тату з JlapRiнa п~н подав !і одній Із своїх допо
відей. 

Проф. М. Вєтухів бун надзвичайно працьовитий, 
організований і пунктуальний. У багатьох склада
лося враження, що він не дуже точно дотримував 

свого слова, особливо, у випадках його спізнень 
нз численні засідання. Таке враження неправильне. 
Михайло Олексієвич був надзвичайно організова
ний, діловий і пунктуальний. Він скрізь, і завжди 
надзвичайно повно і успішно використовував свій 
час. Завжди мав заздалегідь складений плян праці 
на день, тиждень і навіть більший період. Але ра
зо~' з тим, він використонував усяку нагоду для 
ділових розмов чи ін~uої праці при зустрічах на 
всі сто відсотків, внкористовуючи всі хвилини. За 
таюtх обставин, перебуваючи в одно~tу місці до 
останньої хвилини, він часто спізнявся на потяг чи 
автобус, а це тягнуло за собою спізнення до ін
шого ~•ісця. 

Особливо проф. М. Вєтухів умів плянувати й 
пикаристовувати свій час у місцях тимчасового 
перебування: чн то в Америці, чи Европі. Він за 
порівняно короткий період виконував величезнv 
роботу, полhичну, громадську, наукову. 
Проф. М. Вєтухів славився тим, що умів пово

дитися у всякому суспільному оточенні. Скрізь 
ІJін приносив із собою добрий настрій, умів роз
мовляти на всякі теl\ІИ із різними людьми. Його всі 
шзажали "милим співрозмовцем". Треба підкресли
ти його у~tіння зарадити при всяких випадках. Д-р 
С. Витвицький у прощальній промові відмітив дуже 
вдало шо рису Михайла Олексієвича, він дослівно 
сказав: "його політичний розум, винятковий такт, 
високо оцінювались у теперішніх міродайних по
літичних колах, що не раз запитували його ради. 

Коли я просив його поради у громадських справах, 
то це була рада, яку слід було б записати в книгу 
мудрости, бо охоплювала не тільки нині і завтра, 
але й далеке майбутнє". 

Проф. М. Вєтухів завжди і охоче радив усім, при 
цьому його поради були дуже вдалі і можна ска
зати ''щасливі", він справді радив, як стародавній 
мудрець. Вимагав здійснення сво їх порад, якщо 
uони стосуналися його підлеглих чи колег. Ніко
.. 1и не сварив, чи "гримав", а лагідно докоряв, як
що треба було. його лагідні зауваження діяли 
більше як страшні докори у інших. 

Він був справжнім соборником, здійснював со
борність практично, починаючи від приятелюван
ня із представниками і діячами різних українських 
земель, кінчаючи систематичними статтями у "Сво
боді" напередодні святкувань 22 січня. Такий бун 
проф. Михайло Олексієвич Вєтухів на протязі всьо
го періоду нашого знайомства і співпраці, таким 
він залишиться в пам'яті усіх, хто хоч один раз з 
ним зустрівся. 

"'* * 
На зан:інчення нашого нарису-спогадів, подаю 

кілька дуже вдаJlИХ висловів, які найближчі його 
друзі і співробітники опридюднили у пресі з на
годи передчасної смерти. Д-р Ст. Витвицький у 
статті "Лицар чести, правди і вjрн" - сказав: 
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"СвоЇ;\І знанням хотів у першу чергу пос.1ужипt 
українській науці. За свої змагання до об'єднання 
української наукової праці був переслідуваний. 
Знав добре вагу духових надбань для життя на
роду, разом з тим розумів смертельну небезпеку 
для України від більшовизму. Своєю винятковою 
інтелігентністю умів переконати кого треба про не
обхідність заснування УВАН". 

Д-р К. Паньківський у своїй статті, присвячеюи 
пам'яті проф. Вєтухова, сказав дослівно: "Велика 
індивідуальність, науковець непересічного форма
ту. Людина політично вироблена, що думала дер
жавними категоріями. Таких людей у нас дуже ма
ло. Колись Михайло Олексієвич сказав, - перека
зує д-р К. Паньківський, - "Кожна повноцінна 
нація насамперед уміє шанувати вільність, розумі
ючи, що життя одного покоління є лише епізодом 

у довговічному житті нації. Але певні події і певні 
люди мають свій вплив в історії нації... Своїми 
знаннями, своєю напоJІегливістю, здобув собі ім'я і 
пошану та розуміння д.'ІЯ справи, що стала змістом 
його життя". 
Проф. Дам'ян Горняткевич висловився найкра

ще. Він ствердив, що: "Це була людина синтези 
й надзвичайно широких горизонтів. Один з най
видатніших українських вчених нашої доби, зраз
ковий організатор наукових акцій, передовий по
літичний і громадський діяч та великий християнин 
-- наскрізь рідка поява у нас. Не був кабінетним 
вченим, що заглиблюється тільки при мікроскопі 
над анатомічними препаратами, він досліджував 
життя у всіх його проявах, найдосконаліших яви
щах, широко відкритими очима дивився на людину 
як на досконалий Божий твір, у злуці з цілою при
родою, та на духові цінності одиниці і всього за
галу". 
Цими хорошими словами сучасників я закінчую 

свій нарис-спогад про людину, що вічно спішила і 
жити і працювати. Він усе робив поспішно, і скрізь, 
де він появився, все оживляв, підбадьорював, радив 
або сам допомагав. Одне закінчував, інше ініцію
вав, і так рік від року, на протязі всього свого 
життя. 

Ми певні, що прийде незабаром той час, коли 
в Україні і:"ttенем Михайла Олексієвича назвемо од
ну з найважливіших зоотехнічних інституцій у си
стемі Всеукраїнської Академії Наук в Києві, а по
кищо нехай цих моїх кілька скромних рядків свід
чать українському загалові про життя і славні ді
ла проф. М. Вєтухова - першого Президента Ук
раїнської Вільної Академії Наук в Америці. 

UNIVERSAL HEATING 
ТОРОНТО 

УСІ ВИДИ ОПАЛЕННЯ: 
Повітряне, 

Воuве, 
Парове. 

Помпи та ойл борнери 
Ремонт різноманітних оrріВ8JІьвих апаратів. 
У разі потреби телефонуйте ва телефони: 

LE 4-8041 а&о ЕМ 6-4863 
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Багато чудесних творінь nриро

ди nобачить Допитливий мандрів

ник у :Криму. Ane одне з них особ

nиво цікаве. Це :Карадаг, єдиний в 

усій евроnейській частині СРСР древ

ній вулкан, що зберіг сліди свого 

походменни. 

:Карадаг - сnравжній музей, ство

рений самою nриродою. Тут можна 

в натурі простемити nітоnис Землі, 

починаю"Іи з юрського nеріоду, коли 

:Карадаr дихав вогнем і лавою, знайти 

різні самоцвіти - сердолік, onan, 
геліотроп, агат, гірський кришталь, 

аметист ... ПрироДознавець і натура

nіст поба"ІИТЬ тут nавові потоки, туфи 

і навіть канаn, що виводив n•ву на

зовні. Тепер Карадаг сnить - вrа

муваnис• сковані в надрах сиnи 
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ми можемо сnокійно ходити по гір

ському масиву. 

Зійшовши иа :Карадаг із заходу, 

ми nотраnлnємо в царство хаотич

но нагромаджених кам'аних башт, 

стовnів, брил. Ось масивний "Трон", 

nеред ним закам'янілі ":Королі" із 

своїм "Почтом". Ідучи до :Коктебеnь

ської бухти, nраворуч лишаємо Свя

ту гору. В іі надрах - значні за

nаси голубуватого ущільненого вуль

канічного поnелу - трасу. :Карадаг

ський трас - дуже цінна сировина 

дn11 виготовлення найстійкіших сор

тів цементу, яким не шкодить мор

ська вода. Вже здалеку видно кам'я

ний обеліск "Сфінкс" - він, наче 

вартовий охороняє вхід у найдиво

вижнішу ущелину :Карадагу - Гя-

урбах. Пройти нею може лише вnрав~ 

ний турист: сnуск завалений ве

ли..:;:езними уламками вульканічних 

порід. 

Обабіч нашого шляху - низько

рослі дубки, кізил, де-не-де росте 

тер:-:rентинне дерево, яловець. :Кара

даг - останній острівець середзем

номорської флори на сході :Криму. 

Потраnл11ємо в :К:октебельську бух

ту з її знаменитою рінню - nро

Т.УІ\ТОМ руйнуванн11 лав :Карадагу. 

Післ11 шторму тут можна знайти 

рожевий агат зелену 11шму, м'я

кий цеоліт та сургучний сердолік. 

Так і хочеться визбиратн ці різно

кольорові скарби. 

Але у вас не буде nовного уяв

r.енни про :Карадаг, якщо ви не огля-
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нете його з боку мора:, де він наче 

розкриває свої внутрішні апарта

менти. Та пройти берегом біла: під

ніжжи Карадагу неможливо: скеля

сті схили вулкану примовнено спа

дають у море. Єдиний шлях - во

дою, на човні. Дикі стіни масиву то 

трохи розступаютьск, утворюючи 

крихітні бухточки, то грізними пі

ками, баштами-бастіонами здіймають. 

ск вгору на тристаметрову височи

ну. Тут nереважає сіра-зелена вул

канічна порода. А от за 100 метрів 

від берега nросто з морських гли

бин здіймаєтьск базальтова арка, 
увінчана шпилем: це знамениті Зо

лоті Ворота Карадагу, споруджені 

nриродою. Під аркою може вільно 

nройти човен з розгорнутим пару

сом. Недалеко від воріт - Левова 

бухта, ику прикрашають рожевуваті 

скелі. З них привертають увагу дві, 

що наче стережуть вхід до бухти: 

закам'яніле чудисько "Лев" і стрім

кий nік "Маяк". 

Шість-сім кілометрів морем уз

довж стін Карадагу - і на кожно

му кроці вас вражає неповторна су

вора краса вулканічного ляндшафту. 

Письменник С Єлпатьєвський, ккий 

ще до революції nобував на Карада

гу, мріяв, що свого часу тут буде 

царство науки. Його мрія в наші 

дні стала реальністю. Біля підніжжя: 

древнього масиву в гарному двопо

верховому будинку розташувалась 

Карадагська біологічна станція Ака

демії наук УРСР. Вчені досліджу

ють рослинний і тваринний світ Чор

ного моря. В музеї, який існує при 

станції, зібрано зразки місцевих мі

нералів. Сюди з'їжджаються туристи 

і студенти, вчені і відпочиваючі з 

усіх куточків нашої країни. Рідкіс

ними кримськими мінералами по

повнюються колекції музеїв не ли

ше Радянського Союзу, а й інших 

краін. 

Ще в 1947 році рішеннкм Крим

ського облвиконкому геологічне від

слонення та ділкнка лісу на горі 

Карадаг були оголошені заповідни

ми. На жаль, цю постанову забуто, 

і ніяких практичних заходів до охо

рони природи Карадагу не вжива

ється. Доцільно було б оголосити 

заповідником всю територію Кара

дагськоі групи гір, дозволивши від

відувати іі лише організованим 

групам туристів. 

Слід було б також реорганізувати 

Карадагську біологічну станцію. Те

пер вона проводить виключно мор

ські дослідження і, таким чином, 

дещо дублює Севастоnольську мор

ську біостанцію та Керченський ін

ститут океанографії і рибного госпо

дарства . А якщо перетворити іі в 

комплексну географічну наукову ба

зу, об'єктом досліджень станції бу

де природа самого Карадагу й 

Кримського пів-острова в цілому. Тут 

могли б вивчатись nитання найефек

тивнішого і швидкого перетворен. 

ня Кримського півострова на край 

суцільних садів, виноградників і 

парків. 

Схили древнього вулкану мають 

стати не лише музеєм природи і 

місцем захоплюючих екскурсій, а 

й дослідно-показовим науковим цен

тром Криму. 

В. ЄНА 

дійсний 'Іnеи Геоrрафі'Іноrо 

товариства УРСР 

("Україна", ч. 10, 1959, Киів) 

Фота В. Нікольського автора 

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ 

Деякі читачі з:шитують, де ді

лося ч. 115 "Нових Днів'', бо на 
числі за липень-серпен;ь нього 

року стояло. ч. 114, :1 за нере

се нь -- - ч. 116. 

Через недогляд на числі за 

липень-серпень поставлено ч. 

114, а мало бути ч. 114;115. 

Просюrо нибачити за недог

nяд. 

Редакція. 
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ПЕРША ВЧИТЕЛЬСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 

ПРАВОСЛАВНИХ ШКІЛ У СХІДНІй КАНАДІ 

УкрfІ.їнські школи в Канаді здебільшого існу
ють при церквах (православних, католицьких то
що), хоч частину наших шкіл утримують різні 
громадсько-політичні організації. Опіку над като
лицькими школами, де б вони не існува.аи, здійснює 
Об'єднанн1я українських педагогів Канади. 

Українські школи при православних парафіях 
мають свою централю при консисторії YПlU, у 
Вінніпезі. Зветься вооІЗ Рада Української школи в 
Канаді. 

У березні ц. р. ця Рада організувала з'їзд учи
телів Східньої єпархії УГПU. На з'їзді обрано Ра
ду української школи для Сходу Ка;н;ади, а тако·ж 
створено Товариство українських педагогів Кана-
ди. 

Новостворена рада для Сходу Канади за пів
річчя своєї праці проробила величезну роботу: во
на НІЗв'язала живий контакт із школами та вчителя
,ш. зібрала великий фактичний матеріял про стан 
шкіл, поробила перші кроки по унормуванню 
справи шкільних програм, підручників, опрацюва
ла зразки шкільної документації, опрацювала по
ложення про шкільні комітети і, врешті, підготува
ла і скликала вчительську конференцію, яка з пов
ним успіхом відбулася 4-5 вересня ц. р. в То-

ронті. . 
У праці конференції взяли участь 88 осtб, 

серед них архиєпископ Михаїл, голова консисторії 
о. д-р С. Савчук, проф. Власовський та інші. 

На конференції заслухано дві доповіді рефе
рента шкільних справ при Украї-ніській православ
ній церкві у США проф. І. Гончаренка: "Родина й 
школа, як чинники ·НІЗціонального виховання дітей" 
та "Засади ·на.вчально-виховної системи в школах 

православних парафій у США". 
Голова Ради української школи для Сходу Ка

нади, М. О. Муха зробив звітну доповідь про стан 

д. кислиця 

українських шкіл та їх завдання на наступний нав
чальний рік. Доповідь була побудована на фактич
ному матеріялі, насичена числовими даними та 
ілюстрована чималою кількістю таблиць і діяграм. 

Секретар Ради, о. прот. Д. Фотій, склав звіт 
про працю Ради за півріччя. 

Конфере·НІUія також заслухала доповідь голови 
підручниконої комісії проф. Д. Кислиці, яку ми 
друкуємо нижче, вважаючи, що вона буде цікавою 
для всіх наших читачів. 

Голона Ради української школи на Сході Ка
нади М. О. Муха подав ряд інформацій: 
1. Про уніфіканію програм у наших школах, 
2. Продемонстрував зразки шкільної документа

нії, що їх опрацювала Рада, 
З. Зачитав текст правильника про шкільні коміте

ти, 

4. Зупи:н1ився коротко на шкільній виставці, що 11 

підготовили до конференції українські школи 
при церкві св. Покрови в Монтреалі та при ка
тедрі св. Володимира в Торонті, 

5. Поставив на обговорення конференції пропози
цію про створення при Раді методичного кабіне
ту, що його завданнІЯм було б збирати кращий 
досвід праці вчителів, розробляти програми нав
чання, норми оцінок, видавати підручники, апро
бувати існуючі підручники і взагалі керувати 
всією методичною роботою наших шкіл. 
Конференція дообрала до Ради Української 

Школи на Сході Канади трьох досвідчеНІих педаго
гів: А. Ліщину, К Сакалюк та Т. Хохітву. 

Конференція прийняла резолюції, які друку
ню нижче. 

Конфере·НІUія відбулась дуже успішно: жодно
го примітивізму чи порожньої демагогії не було 
~ відчувалося, що справа наших шкіл є в руках 
справжніх фахівців, які знають, що і як треба ро
бити. Можна з певністю сказати, що українські 
школи при православних парафіях тепер розпоч
нуть нову добу в своєму розвrпкові. 

СПРАВА ПІДРУЧМИНІВ ДЛЯ НАШИХ ШНІЛ 
(Доповідь rолови підручниконої комісії на першlИ учительській 

епархії УГПЦ). 

конференції східньо"'канадсько ї 

Ма10чи заrаnьие керівництво украікським иав'Іаи

иам (Ра~а українськоі школи) і nри иаавиості такої 

широкої мережі украікських шкіл nри каших церквах 

і иаро~иіх ~омах, можна ставити nитаиив і про ~аnьше 

уиормуваииа цієї системи иав'Іаиив: мати є~ииі nроr

рами, иав'Іапьиі nnаии, сітку rо~ии і nідру'Іиики та 

мето~и'Іиі вказівки ~о них (nі~ру'Іииків). 

Тако10 ж міро10 казріnа і сnрава забезnе'Іеиив шкіл 

кваліфікованими В'Іитеnвми. Без кваліфікованих у'Іи

теnів - найкращі nроrрами і nі~ру'Іиики не ~а~уть 

бажаиоrо ефекту. Можна, ке ризикуJО'ІИ ~уже, розрахо

вувати на ~обрнІі успіх у иав'Іаииі без ~обрих nі~руч

ииків, вищо мати сnрав~і кваліфікованих у'Іитеnів, ane 
вірити в успіх без кваліфікованих у'Іитеnів, ХО'І і nри 

иаавиості і~еаnьиих nі~ру'Іииків, - це утоnіа. 

НО В І ), НІ, ЖОВТЕНЬ, 1959 

Назріла, кажемо, сnрава ~обору ві~nові~иих у'Іите

nів иасамnере~ тому, що іх є з коrо вибирати і з ким 

nідrотувати - иав'Іити: в університетах, nора~ком ор

rаиізувіlииа сnеціаnьиих курсів, иаnрикпа~, у Тороито1 
nри Konerii св. Аи~ріа у Віииіnеrу. 

Коnи ж rоворити про иая:виі - ви~аиі 'ІН ще тіпьки 

наnисакі - nі~ру'Іиики ~nи наших шкіл, то ~ово~ит~оса 

констатувати, що ~ani біn•ш 'ІН менш у~аnих nо•атків 

сnрава ~осі ще не nocyиynac~o. З иаавиоі кіn~окости ni~· 

ручників ще не можна зробити nовиоrо і за~овіn~оиоrо 

~обору ~nи наших шкіл - ~na шкіл, що ~і10т1о nри 

УГПЦ. Це стосуєтІоса всіх без винатку ~исциn.rrіи, що 

ВНКПа~аІОТІоСВ В ЦИХ ШКОJІаХ: украЇИСІоКОЇ МОВИ ('ІИТаR• 

ки, rраматики), літератури, історіі, rеорафіі, музи'Іиоrо 
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внхованнв і так само внхованнв penІrmнoro. Річ не ті

льки в тім, що не всі підручники є вже в природі, а і 

в тім, що далеко не всі наявні підручники достосовані 

до тутешньої специфіки навчавив чи взаrаnі відпові

даJОть віковим особnивостям учиів (а подекуди і рів

неві учителів), не всі підручники (наввні) стовть на 

рівні завдань - і то не nише з поrnвду педаrоrічно

методнчноrо,. а й суто фактнчноrо (хибні твердженнв, 

не за прнзначеннвм ужиті сr.ова, переІtручені факти, 

застарілі понвттв і роз"одженна з сучасн:Ім станом ре

чей тощо). До цьоrо сnід додати, що значна частина 

підручників - це низькопробна пропаrанда партійних, 

примітивних поrnндів і те:кденцій, ухнn у бік однієї 

конфесії і дуже підкреслений провінціалізм. 

З поrnвду пснхоnоrічноrо (і педаrоrічно-методнч· 

ноrо) всім підручникам бракує урахуваннн конкретноі, 

живої дnв дітей с:итуаціі, у нкій вони найкраще орієн

туJОтьсв. Цей момент порушу10 не на те, щоб побуду

вати все украінознавче навчанни на місцевому (тутеш

ньому) матеріалі, а на те, щоб від ньоrо (місцевоrо ма

тсрівnу) не відриватнсь. fforo можна взнтн мінімально, 
ane оминати не сnід, бо інакше ми не спіймаємо жнво
rо контакту з днтино10, не втвrнемо fi до актнвноrо 

сприймання:, отже не створимо справжньої атмосфери 

дJІВ педаrоrічноrо процесу. Ми ж знаємо, що днтвчнй 

вік - це вік мнсnеи:Із ною~ретноrо, а предмети думки 

днтини - найоnнжчі іі о::о~і і розумові об'єкти. Не 

кожний учитель мо1r.;е надо:tужнтн цей момент, нищо 

він відсутній у nідручню~у. 

А одним із найбільших проrріхів у наших підруч

никах, у більшості і", є неціtіаzнй матерівn, нудно і 

недбало скомпонований. Це стосуєтьсв нас~мперед чи· 

танок. ВеnикніІ педаrоr Костинтип Д. Ушннс~кнй казав, 

що зі ШІ~оnн потрібно виrиат:и насамперед нудоту, коnи 

хочемо чоrось доброrо сподіватись від шкіnьноrо нав

чан.нв. А саме нудотм і дивної (анахронічної) схоnвс

тнкн в наших підручниках - найбільше, особnиво в 

підручниках катоnицькоrо тоnку. Звідси - трудно при

надити наших дітей і молодь до українознавства, ви 

сnід цінити наше шкільне навчаннв, поки наші підруч

ники rірші за підручники в анrnомоzннх та інших 

школах. 

У дальших розділах розrnвнемо підручники, напн

еані внкn10чно дnв українських дітей в українських 

школах. Про інші підру"Іннкн - при іншій наrоді ска

жемо. 

БУКВАРІ 

в обіrу маємо кілька букварів: л. п. Депоnовнч, ln. 
Шкnвнкн, І. Корнцькоrо та ln. Кирівна. Витримує кри

тику - nише букпар л. п. Депоnовнч, себто буквар, 

що йоrо у частково переробленому внrnвді видало ви· 

давиицтво "Нові Дні". Як і rоднтьсв, буквар Л. П. Де

поnович укn2деннй за звуково10 методо10. А буквар 

ln. Шиnвики - за методо1о цілих сnів. Як відомо, цв 

метода забрела буnа czoro часу і в Украіну (десь пе

ред 1930-им роном), ane ви механічне пересадженив з 

Амернии і на ціnком невnастнвнй rрунт - була відки

нута. Пан Шкnвнка підійшов також механічно - за 

амерНІ(анськоJО інерцією і зразками. Він навіть речекив 

побудував по-анrnшському (підставнвшн українські 

слова) - Є ТАМ ХТО? (Із дзер енібаді?), а такоm пунк

туаціJО (комн) запровадив суто анrnійську. 

Розrnа!Іьмо детальніше Ц'!Й буквар-читанку, цебто 
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"Нову початкову читанку", ви П нuааа сам аатор (lnu 
Шкnвнка): 

1) Звуки (літери) автор не пода• у асіх познці.вх -
ІІа початку, в кінці слова, перед rоnосннм, пере~ прк

rоnосннм - дзвінким чи rnухнм, піспв ronocнoro і т. ~. 

Як відомо, характер украікських звуків (а з буваари • 
ЇХ ПОЧННёUОТЬ ВНВ'Іатн, а ПОТіМ так ціле JRHTTB З~ебіn•• 

ша й внмовnв10ть, ви уперше завчать), ви і хараатер 

звуків анrnійськоі мови, веnнко10 міро10 заnе•нть аІ~ 

позиції Іх у слові і сnовоспоnученні. Річ тіn••н в тому, 

що далеко не однаково10 міро10 і • баrат•ох аипцках 

зовсім по-різному звучить той чи той заук у тій самій 

позиції у мові українській і анrnійській, вау автор маа 

за зразок, на вкнй взорувавсв • умцанні букаари ук
раіиськоrо. 

Констатуємо факт: у букаарі ln. ШІUІ.&ІІки не по

дані в усіх потрібних познцівх, от•е иезцоаіп•во ан

світnені такі звуки: т, у, є, н, е, р, с, б, п, JК, а, •, в, з, 

й, ш, і, щ, дз (подаємо а тій поспідоавоаті, D аоив 

йдуть у букварі). А украінс•кd заув "и" аатор по~u 

ціnком хибно: ви ві~повідииа ~о цьоrо заука • анrnій

ській мові, він дав йоrо у cnoai "мет" (зустріа). Рі•, 

очевидно, в тому, що сам автор анмоаuс уараІва••ІІіІ 

звук "И" так, ак йоrо внмовnВJОт• у ~евких західи•о

украінськнх (rаnнц•кнх) rовірках. 

2) Правопнені хиби (не друкарські чи кореатора•ві 

нецоrnя:дн: брИла (брела), пnачИте - 101, шпіхnір - :14, 
на снnу втік (має бути НАСИЛУ) - 91 та чимало ЇJІІІІІІХ 
(чнсnамн позначено сторінки кнн•кн). 

3) Хибні наrоnосн: Іи~нк, піаиИк, піаиикА, піавк

чОк, півннчкА, ніжкИ - 91, у саІт за Очі, аи•еиЕ, &рИ-
nа замість брелА і т. д. 

4) Інші мовні недоречності: 

Там є роман і мухи - 11 
Лис почав nАпати rycay - 28 
То був чудак не сніrур - 32 (тут ммо &утн 

слово - ОПУДАЛО, а не ваdСІt "чу~u") 

rорохн (замість rорошннн •н rорошвиВR) - 96. 
слово "ВПУСТИВ" - автор розуміс •• "•впус
тив", "відпустив", "пусти•" - 40. 

5) Зразки рукопнсиоrо пнс•ма - віау~вшиL Taaoro 
письма нікоnн й ніде в украІнс•кнх швоnах не ачвnв. 

6) Нудота (тексти) - наскрЬна. Іn10страцU - &nіді, 

убоrі. А це велика хиба, коnи мати на yaui t'UIIIЇ пі~
ручннк, ак буквар. 

БУКВАР-ЧИТАНКА "МОВО РІДНА" - L Кориц•во

rо. У порівнннні до букварв і читаноа М. Матвійчука -
це крок уперед. Але ж Матвійчуаове таориао ще ~·ц

цвть років тому було десвть кроків нuа~. Це насампе

ред Еідноснтьсв до методики і системи та поспі~оавос

тн, а також і до рівнв куn•турн мови взаrмі і моав, 

розрахованої на вік днтини. Тіn•кн ті текств ~о&рі, ІЦО 

іх упоридини взвв живцем з інших читаноа (переа ... 
ко кнівськкх), ane нівкоІ аритики не внтрвJІУІОт• тека
тн самоrо упорвдннка (автора) буаварв-чвтавав, зок

рема в кінці книжки - "Володимир Веnнкніі", "Іаан 

Франко", "Лесв УараІнка", "Симон Петn10ра". Тут &а•к

мо внелови (неrрамотні): "тнсвчу років НАЗАД", "КЛА

НЯnнсв різним боrам" (покnонвnнсв?) "У цих ПИСАН· 

НЯХ він ОПИСУВАВ", "Лесв та Мнхаііnнк... ачнnнсв чу

ЖИМ моВАМ", "хоч ЯК хоробрий буа Петn10ра" (ванй 

хоробрий?). 

Авторів над текстамн чи під ними - упоридина не 

подає: "вони заrаnьнознані" - ви повсн10с аіи сам у 

кінці кинJRкн. Це ~наови•внй пі~хід: наари~ чи знахі 
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ам так, щоб іх міr відразу пізнати хтось (а тнм біпьше 

шкоJUІрнк семи "ІН восьми років) такі автори, вк Кра

сьов, Чарушнн, Литвиненко, Савнцька та інші тем ав

тори, твори вкнх понавнсмнкувано з маnовідомих ви

дань. Основні бодай автори (справ•ні письменники, а 

не "заrаnьнознані") мусить бути подані в підру'Іннку, 

униканна імен іх - ні'Інм виправдати не момна. Мом

на мати тіnькн застереженив щодо вживанни імен у 

цьому букварі-'Інтанці, ак Сем, Дік, Вова, Ната та інші. 

Коnи поцікавитись методою, за вкою цей буквар 

укnадено, то rоді дошукатнсs будь-вкої з них: це і не 

звукова, і не метода ціnих сnів, отже і не комбінована, 

бо нема "Ioro комбінувати. В українській 'Іастнні бук· 

вари (на ПО'Іатку книжки буr~вар украЇІІсько-анrnійсь

кні:) nітер ви таких ке вндіnено зовсім, тому цей буквар 

ще менш придатний за буквар Шкnвнкн. Іnюстрації -
дуже убоrі. Як же молtна принадити дитину до такоі 

книжки і ви можна коккурувати з анrnійськнм підру'І· 

ником? Не ІІНЖ'ІОЮ ж вкістJО і не відсутністю еnемон

тарннх вsrмor педаrоrікн - в усикому разі. 

ЧИТАНКА "МАРУСЯ" ln. Кирівна. Це кnисн'Іннй 

взірець найнуднішоі кннJИе'Ікн: усі ситуації - тіnькн 

штуw:ні, зЕоротн моі1и од":оманітні. Все ІІаписав 

сам упорлднІrк "ІJ[Таики. Цей підру'Іннк не дає поннттв 

про ЖІІDУ n1~дську мову. Інтересу він збудити не може, 

ф;штаза: не розворушить, думин не піджнвнть, ane від 

"11аукн" - напевно віднаднть. Кінець книжечки вн'Іер

пує узаrаnьнеІІО дух і прнзна'Іенни її: 

"Спіть, діти, спіть 

еоnодні син сніть". 

Нудне в кннвщі все - навіть нздоку'Іnнве повто

рении тнх самІІХ імен: Ромко, Сnав ко, Івась. Чи не за

uаrато цих імен і так доводнтьсs 'Іутн серед кас? 

А мовнrrх хнG - також баrато. Тут ба'Інмо: стежИть 

- замість стЕжить, rодннИ, обутий (взутий?), ка пnе'ІУ 

(на пnе'Іі?), вечором (увечорі?), кУрата - замість кур· 

чАта), риче (реве?), збудивеа (про;tннувса?) і баrато

баrато іІІшнх. 

"БУНВАР'' Л. П. Д[ПОЛОВИЧ. Це персроб11ене київ

ське внданн.п. :Зrtа•хну частину текстів додав сам вида

вець (П. ПоnІІнnк). IIaronociв у тексті не поставnено, ane 
й помилок немає. Техсети цікаві, пов'Іаnькі. 

Буквар укnадеІІНЇІ за звуковою методою, вка й від· 

повідає нашій мові. Звуки (nітерн) ак сnід виділено, по

дано в усіх осноnІшх познцівх. З інерцією днтини, нав

'Іено:ю в анrnомовній школі 'ІНТатн за методою ціnнх 

сnів, у'Інтеnь дасть раду, вдаІО'ІНСЬ до комбінованої 

методи (при потребі). 

Від у'Інтеnів і батьків доводнтьсв 'Іутн несхваnьні 

зауваrн з приводу імек (ак і в букварі-'Інтанці І. Ко· 

рнцькоrо) - Вова, Ната, Ana, Шура тощо. Розуміетьсs, 

є й інші - не rірші, а кращі пестnнві, суто українські 

імена. Із закидами, що мапо в цьому букварі peniriй

нoro змісту, поrодІІтнсь трудно. У букварі Шиnвики -
майже зовсім нема йоrо, а в Корнцькоrо - незрівнвино 

менше. Нема зв'взку з Канадою? У букварі Шиnвики 

також нема, а в Корнцькоrо не знайти йоrо теж. 

ЧИТАНКИ 

"УКРАrНСЬКА ЧИТАНКА" ДЛЯ ДРУГОГО РОКУ 
Б. РОМАНЕНЧУКА. JІиоrось зв'взку з тутешнім JКиттвм 

у книзі нема. Тексти підібрано не за педаrоrі'Іннм 

принципом, навіть всупере'І здоровому rnуздові. За

мість узвтн найдосконаліші з худо•ньоrо боку і най

доцільніші за змістом (це ж днnактн'Іннй матерівn -
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має бути засіб yмinoro вихованка!) твори наших пи

сьменників, упорадник напхав усsкої всв'Іннн - і під

ручник захаращено випадковими текстамн випадкових 

авторів. Ось nише кіnька імен "авторів": Боrданко, Вуй

ко Тонько, І. Б., Г. С. Або ось такі "кnвснкн": Горбова, 

Заrірна, Хро•:овІІ'І, Іrорів, Смнкаnj~к, Храпnнва, Тпrнн· 

rope та баrато іншоrо rорв, у якому тонуть і rубnвтьсн 

рідко де вставnені тексти справжніх письменників -
В. Стефаника, Ів. Франка, Б. Лепкоrо, Шев'Іенка, Onecs, 
Тичини. Як насnідок - книжка ІІудненька, дуже мзло 

чоrо може навчити дитину, а nровінціsnізмом тхне 

маnо не з кожної сторінки. А таиніІ аІхонімннй твір, &!і 

"Гордий українець" (стор. 80) - це ж суціnьна rnупотаІ 

Написано це твориво так примітивно, немудро, такою 

ЖаnюrідИОJО MOBO.O•BOnBПJOKOM, ЩО враЖеННЯ nншаЄТЬС:J 

n!iWe одне - це жалюrідннй українець. 

Коnи взsтн, напрнкnад, тексти від сторінки 4-оі до 

9·оЇ, то аж моторошно стас: від кадміру шту'Іностн, со

nодкаво занудноrо сантнменталізму, мертвої опнсовос

тн, надоку'Іnнвоrо напу'Іуваннв та недоnуrнх і преп::J.· 

івннх сентенцій. Хіба ж можна нав'Інтн nюбови, нав'Ін· 

тн дитнку, щоб вона шануваnа й nюбнnа батька-неньку 

і всіх нас, коnи ми будемо ій раз-у-раз торо'Інтн: nюбн, 

nюбн, nюбнІ ціnуй, обнімай, кnІ!кайІ.. Ні, nюбов вихо

вують інакше. Ane дnа тоrо треба бути педаrоrом, ма
ТІІ біnьше здоровоrо rnузду. 

Як ми вже зrадуваnн у вступі, в девких підру'ІНІІ· 

ках, а серед них і в 'Інтанках, подибуrотьсв тверджен

нs, нкі розходвтьсз з дійсністю, застар1n1, ба навіть 

просто абсурдні. Ссь кіnька прикладів із Ц'!.оrо wкіnь· 

ноrо підручника, икнм хочемо нав'Інтн дитину розуму, 

nюбовн і пошани до себе: 

"В українських містах по самій середині є веnнка 

площа, внnожена пnнтамн або кзмінннм. Вона н;азнва

єтьсв ринок. Посередині ринку стоіть веnнкнй будинок 

з високою вежею, що назнваєтьсв ратуш". Поперше -
мово рідна! Подруrе - нащо дурнт:;.І дітей, бо ні ринку, 

ні ратуша нема ніде в Украіні позз кіnькома містамн 

Галичини. 

А чоrо варте "оnовідаинв" тar:.oro "клпснка", ви 

Остап Даnекнй - "На фабриці" (стор. 106)? Не знати, 

чоrо тут біnьше - темноти 'І:И безпросвZтної rnynoтн. 

А почуттв rrаціональноі кнжчости - просто карнrідне, 

•~оли йоrо в підручнику проnаrуватн. Украінці - це 

дикуни акісь, а німці - справжній rерренф!)nьк. Така 

"іден" цьоrо творива. 

у ЦLОМУ Ж Підру'ІНІІКУ Є Й ОТа::Іі Ще недоре'ІИОСТІ І 

неправда: "В одІІій (фабриці) вироблRJОть КАПЕЛЮХИ 

ДЛЯ МОГО ТАТА" - 102 (11кнй же той тато - стоrоnо

виіt?), "У Києві є ОКОЛО ЧОТИРИСТА ЦЕРКОВ" - 105, 
"тато ПОРОЗКЛАДАВ меблі в кімнатах" - 10? (може, 

ПОРОЗСТАВЛЯВ?). Або - абсоnютно иедозволеrrна в 

nідручнику мовна вакханалія: "подорожні ПОСХАПУ

ВАЛИСЯ" - 80, "В nic НА rоріхн" (може, ПО ГОРІХИ? 
Сож НА ГОРІХИ - це або повіснтнсь, або провинитнсь 

і дістати "на rоріхи"), "ПРИОДІЛИ" - 90, "ЛЯКЛИВІ" 

зай'Іенвта" - 92 (полохливі?), і суцільна мовяа rt~.:ta· 

бурда у віршоваІІЇй не5елнці Ю.(ри) Ш.(крумеr.икn) -
"Наші криnаті друзі ... " - 65-68. 

Ні1nІшість nросто диких пнтrtнь nicn;1 текстів ще 

біnьше знецінює цей підручник. Ось nр:ікnадн: "Чо

му сніr біnнР.?" - 64, "Чим подібні nташ!ІН і звірата 

(тварини? .. ) до nюдинн?" - 14. І тек даnі. 

"БАРВІНОК", ЧИТАНКА ДЛЯ 11-ОУ КЛЯСИ П. ВОЛИ

НЯКА. Мова текстів - ~обр:., персважають автори кра· 
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щі, справжні письменники, імена авторів подані 

скрізь. Це внrідно вирізнає цю "Інтанку від 6аrатьох 

інших, у яких "Іомусь не подають упорвдиики імен ав

торів (письменників). 

Запитання, завдання та вправи пісnа текстів, а по

декуди й довідки - добрі, методи"Іио правиnьиіші, бо 

н.ема таких питань, ак "Чому сніr білий?". На окрему 

уваrу засnуrовує тепло написане оповідаиив про Пет

люру - 88, "'Oro не знайти в інших "Інтаиках (Б. Рома

ненчуна та К. Кнсіnевськоrо). 

До хиб цієї "Іитанкн сnід зарахувати - недостатнє 

урізноманітнення текстів, переборщенив казковим жан

ром (передано куті меду). Мають місце (хо"І іх і неба· 

rато) девкі мовні хиби: пnаттв (сукна?), 'Тураnьив" 

(має бути tураnьня), "вона нікому не ТРЕБА" (не пот

рібна?). 

"УКРАХНСЬКА ЧИТАНКА" ДЛЯ ІІІ·ГО РОКУ Б. РО
МАНЕНЧУКА. Типові дnа "ІИтаики Il-ro року (цьоrо ж 

автора) хиби повторюютьсв й тут: внпадиові автори і 

"автори", невдалі тексти самоrо упорадника "ІИтаики, 

анонімні тексти, мовні і методи"Іні хиби (ПоЗейдон, ма

шеруваnн - 60, "иnвкиути на коліна" - 67 (звідси не

відомо - на що сам упорадник ще може кnвкиути ... ). 
Передає упорядник куті меду політиканством: без

конечна повстанська стрільба, забаrато про неволю і 

вороrів - і дуже слабо, бо невдало і примітивно, а з 

украінськоrо вояцтва упоридникові відомі nише пов

станці (армії УНР, УСС, УГА дnа иьоrо не було). Про 

що б і як би не писалося, все в книжці зведено до од

Іtієі українськоі провінції (Гаnи"Іиии). Про 22-re сі"Іив 

ніби ненароком зrадано, але без nюдей·творців тієї по

діі. При зrадці про 1-ше листопада - nише Д. Вітовсь

коrо названо. Описуєтьсв українська церква - тільки 

католицька ("хрестнnьницв при вході ... "). Зrадаио тро

хи про собор св. Софії в Києві, про Києво-Пе"Іерську 

лавру, але й натаку нема, що то православиі сввтииі. 

Де зrадка про Киів, там кои"Іе і про Львів; де про со

бор св. Софії - неодмінно й про св. Юр... Та інше 

дітвацьке поnітикуваинв. 

"КИХВ" - ЧИТАНКА ДЛЯ ІІІ-ОХ КЛЯСИ П. ВОЛИ
НЯКА. Не тільки змістом, а й формою (добрі шрифти, 

побіnьшені літери) цв "Іитанка виrідко видіnвєтьсв 

з-поміж усіх "Інтанок цьоrо ж упорвдника. Переважають 

тексти справжніх українських письменників, зміст 

урізноманітнено, тексти цікаві і пов"Іаnьні. Соборниць

кий дух - поза веаким сумнівом. 

Упорядникові сnід подбати, щоб у новому виданні 

були виправлені мовні і коректорські иедоrпвди, ви 

"страус" - 44 (має бути СТРУСЬ), узорі (узорИ), своїм 

знайомІм (знайомИм) - 77, пострІrсв - 81, rЯрв"Іе - 70, 
а при поширсині цьоrо видакив - додати список ПО· 

миnок з виправnенивм іх. 

"УКРАХНСЬКА ЧИТАНКА" ДЛЯ ІV-ГО РОКУ Б. РО
МАНЕНЧУКА. Не тільки хиби, а й зміст цієї "Іитаики -
це факти"Іно повторенна "Іитанки дnа 111-ro року. Упо

рядник подбав ще більше, щоб авторами текстів у цій 

читанці були майже викnю"Іио йоrо земпики - з вуж

чої батьківщини. Тут, отже, провін.ціаnізм переходить 

усякі межі прнстойности. 

Портрет Симона Петлюри бnаrовоnив упорадник 

дати, але зсунув йоrо вниз сторінки - 114. А що за 
статта приурочена темі про Петлюру? Така собі хуто· 

рвнська nеrенда про те, ви дів"Іннку Упвсю rадюка вку

снnа та ак Симон Петлюра виссав отруту і сплюнув. 
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Поважнішої nеrендн для Петлюри не було ... А хто був 
Симон Петлюра? -отаман неозна"Іеннх то"Ініше військ 

українських. Ніак "не випадало" зrадати, що Петлюра 

був ronoвa держави і rоnовнокомаидува"І військ Укра· 

інської Народньоі Республіки. 

"ЛАНИ", ЧИТАНКА ДЛЯ ЧЕТВЕРТОУ КЛЯСИ П. ВО
ЛИНЯКА. Друк цієї "Інтанки добрий, але друкарських 

ПОМИЛОК "ІНМаЛеНЬІ{О - і Це ЗНа"ІННЙ мінус Dідру"ІННКа. 

Приклади: оберЕrаю, набоЮ (род. од.), зІмоиько, утІкnи, 

ШварцбарД. 

Yзarani ж "Інтанка скомпонована добре, матеріал 

підібрано цікавий, різноманітний, мова добра, жива. 

Чули і "Іуємо закиди, що нема зв'взку з тутешнім жит

твм українців. Закид не безпідставний. Йоrо упорадник 

мусить урахувати і при новому перевиданні додати, 

скільки можна, і про життв українців поза Україною. 

Друrий закид - занадто зrущеио барви і непосильний 

дnа днтв"Іоі душі зміст оповідаиив "Васильків лист". 

Так, дпа дитини цьоrо віку (lV иn.) - це занадто, а 

тим більше, коnи мати на увазі дитину, вка иародиnасв 

і підростає тут - не має тоrо "rарту", що йоrо всі ук

раїнські діти там - в Украіні - мають, на жаль. Але 

само оповідан.нв - сильне, переборщенив в ньому не

має. 

"РІДНЕ СЛОВО", ЧИТАНКА ДЛЯ lV РОКУ ПРОФ. 

Л. БІЛЕЦЬКОГО. І тексти, і поисиеиив упорадника -
не дns такоrо віку у"Іиів. Як від змісту, так і від побу· 

дови читанин - відrонить анахронізмом. Але в книжці 

є чимало доброrо в усіх відІ(ошеиивх матеріалу, вкий 

при бажанні В"Іитеnь може використати - в дода"Іу до 

осиовн.оі "Іитаики. 

У цій "ІИтаиці поставлено в усіх текстах иаrоnоси 

(у віршах також), але є й иедоrnвди (коректорські). На

приклад: два синИ (замість два сИни), збУла (збулА), 

rоnУбці (rоnубцІ), нема rрошЕй (rрОшей), кажи цінУ 

(цІну), новИну сьоrодиі зранку (треба - новинУ), 

128; "'ynO серце иедоnекьку (замість - "'Yno) - 90. 

"УКРАХНСЬКА ЧИТАНКА" ДЛЯ V-ГО РОКУ К. КИ
СІЛЕВСЬКОГО. Підхід до справи в цьоrо упорадника 

- поважніший, ніж у книжках (підру"Іииках?) Б. Рома

иеи"Іука, але й тут переважають такі "компоненти": 

а) нудне; 

б) провінцівnьне (зокрема добір авторів ке- пи-

сьменників), 

в) шту"Іие иакопи"Іеинв матеріалу - на доrоду пар· 

тійним уподобаиивм і одній конфесії (католицькій). З 

цьоrо боку підручник иаrадує крайність іншу - пар

тійно-проросійські тенденціі в підру"Іииках в Украіні. 

На відміну від книжок Б. Ромаиен."Іука, тут навіть 

є зrадка про УНР і краще подано матеріал про Симона 

Петлюру (ст. ст. 26-28 і 148--49). Але знову стара МУ· 
зика: де про Симона Петлюру, там і про Коиоваnьцв. 

Що це сам упорадник так зробив (з вnасної волі), пові

рити трудно, бо це не схоже на поважвоrо В"Іеиоrо 

(упорвдиика "Іитаики). Якщо хтось вважає досі ще за 

поnіти"Іие мисленна ось такі параnелі (Петлюра - Ко

новалець) та Ще Й у ДИТВ'ІИХ Підру"ІИИКаХ, ТО Це ДНТВ"І8 

мнсnеинs, не мисnеинв проф. Коста Кисіnевськоrо - на

певно! 

Так і знати, що компонувати цю "ІИтаику проф. К. 

Кисіnевському хтось помаrав. Ну й поміr (упорвдник 

занадто звіривеа помі"Іиикам), що в "Іитаиці знаходимо: 

"Алушта НА Криму" - 20, "рі"Іка В Перевс

nавщииі" - 172, "РИБОЛОВЛЯ" - 30, "роздобути ГРОШІ 
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ка КОШТИ", "СКАЛА", "Влодко", "no високих стуnе· 

квх" (не СХОДАХ, •асом?), "nepecnaв ранок" (•ому не 

ПРОСПАВ?) - 156-158. 
А в кінці кннrн - nовснеиив слів (еизоти'ІНих?): 

ДИНЯ - довrий rарбуз, 

ЗАКАБЛУК - абцас, 

КАВУН - солодкий rарбуз, 

МОГОРИЧ - вrощеииа nри куnиі (український 

nереклад цьоrо "nоасиеииа" мас бути такий: "•астувак

нв з иаrоди nродажу"), хо'І nо·уираіиському кажуть 

КУПІВЛІ. 

ОТАРА банда, 

ЦУРАТИСЯ - стндатнса. І баrато·баrато ін

ших •удасій. 

"ДНІПРО", ЛІТЕРАТУРНА ЧИТАНКА І ІСТОРІЯ УК

РАІНСЬКОІ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ V КЛ. П. ВОЛИНЯКА. Це 
nерша •астииа nідру•ника з літератури. Обсаr nідру•

ника можна nобільшити. Бажано додати ще з твор'ІОС'І'И 

П. Гулака-Артемовськоrо, Гребінки, Шашиеви•а, Федь· 

КОВИ'Іа. 

Коли врахувати тутешній розви'І'ок мови наших 

у'Іиів, 'І'О доведетьсв визнати, що літера'І'урозиав'ІИЙ 

'І'еист у цьому nідру'Інниу буде твжкуватий длв сnрий. 

ИВТ'І'В. 

Слід nорекомендувати авторові, щоб додав до nід· 

ру'Іиииа сnисок nомилок із виnравлеиивм іх. Прикла· 

ди nомилок: ДОnоба'Іеннв (треба nисати ДО окремо), 

ЕиГельfардта {треба Еиfельrардта), матерИ (матерІ), 

"Дому вихованка бідних дворвн" (nроnущеие слово "ді· 

тей" nіспа "виховання"). 

"УКРАІНСЬКА 'ІJИТАНКА" ДЛЯ VI РОКУ К. КИСІ· 
ЛЕВСЬКОГО. Добір тем-матерівлу в цій 'Іи'І'анці, на пер· 

ший nоrлвд кращий, ніж у •итаиці длв V-ro року, але 
nровінціалізм виразно nомітний і ту'І'. Доміиу10ть ra· 
лицькі автори. 

Беремо довільно nерший·ліnший кусень 'Іитаики. 

Ну, скажім, від сторінки 10 до 38 - і ба'Іимо авторів 'І'а 

зміст: Олена Кисілевська - "Над Чорним морем" -
11, М. Коц10бииський - "На полоиииі" {узвто з "Тіней"), 

Боrдан Леnкий - "На Соиіnьськім", Ів. Франко - "Ле

сишина челвдь", Остаn Бен - "Останне жито", Матіів· 

Мельник - "Б'є nівні• rлухо", Іванна Савицька 

"Осінь", "Першоrо листопада" (анонімне). 

А nізніше знову: кілька разів розnовідастьсв npo 
Гуцульщину, Сі'Іових Стрільців, кнажнй Гали•, Засну

ванна Львова, Про Саrаіда'Іиоrо (звідки nоходив), Про 

село Вов'Іухн (автор - Капин), "Різдво" - Храnливоі, 

"Христос РАждастьсв" (знову npo rуцуnів), "Ой радуй· 
св, земле" - Кокольсьиоrо, "Батькові" - Матісва-Мель· 

ника, "Щедрий ве•ір" - теж npo Гуцульщину. А '!'ре

ба ж мати на увазі, що nіслв цьоrо всьоrо - іде 'І'вор· 

'Іість Франка, Лепкоrо, статті npo Тараса Чуnринку, Ар· 
сеии•а-Березовськоrо та інша провіиційн.а тематика. 

Щодо решти Украіни (nонад 90 відсотків території 

і иасеnеинвІ), то с зrадии, ви про ввища еизоти•иі, а 

nишуть npo те, ви nравило, rали•ани знову (К. Кисі

nевсьинй, Олена Кисілевська та інші). І, навnаки, Коц10· 

бикський може мати місце лише длв 'І'ИХ творів, де він 

про Гали•ииу пише. 

Істори'Іннх nостатей Украіни (не nровінцій) майже 

нема. З міс'І' Украіни - лише Киів зrадуєтьсв, але иі'Іо· 

ro, що в тому Києві було і є. Церковне (православие) 

життв - ціп:ковито змазане (обійдено мов'Іаико10), ку

льтурних рухів - ніби і не було ніколи й ніде поза 
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Львовом і Jioro оиолнцвмн. Про су•асну Украіну - ні
чоrісіньио. Отже, Украіка - це Помnев ... 

А длв у'Іиів шостої класи вже можна сказати в •и· 
танці і про живу Украіну. 

Іще npo •уттв міри 'ІН nponopцi10. Про Симона Пет· 
л10ру - статтв на nівтори сторінки, nри •ому ц10 'І'ему 

збуто віршиком, а про Тараса Чуnринку - дві з nо· 
ловиноJО сторінки. Про 22-re сі•иа - корот10сінько (на 

одній сторінці), а про 1·е листоnада - дві з половиио10 
сторінии тексту. У статті npo 22-е сі'ІИВ - тільки Гру

шевськоrо зrадаио, ви і в статті про 1-е листоnада -
тільки про Вітовськоrо. На інші імена хтось наклав та· 
бу? 

Мовних зривів не бракус й тут: "Україна В РАННІИ 
добі" (за ранньої ... ), "У ТИХ •асах" (за тих ... ), "До від· 
ходу пароплавУ (nароплавА), "ОБУВА" (це ніби ВЗУТ

ТЯ), "ЧЕРДАК" (•исто російське слово, nо-українському 
- ГОРИЩЕ), "ВЧАСНИИ веснаний ранок" (•ому ке 
РАННІВ? •. ) та безлі'І інших. 

иuKRAINIAN AUTHORS READER", Читанка, що її 
видав 1946 р. КУК. Це одна з nерших сnроб nіслв ІІ·оі 

світової війни. Назвати вдало10, на жаль, не можна. У 
всіх текстах стовть наrолоси, тільки ж біда - не скрізь 
вони на своему місці. У кінці кииrн додано уираїнсько

аиrлійський словник, де серед інших слів с й слово 
"каиай" (це ніби російське слово "какОй", ужите в од· 
ному з текстів 'Інтаики). 

У читанці с трохи добрих текстів (на по'Іатку), але 
більша •астииа - це не длв •нтанки 'І'ексти: з "Наталки 
-Полтавин" - від 63 до 95 стор., з "Лиса Микити" Фран
ка - від 52 до 63 стор. А саме ці твори з мовиоrо боку 
- найменш иада10тьсв ви дидакти•иий матерівл у 
шкільних •итаиках. 

ГЕОГРАФІЯ 

"ГЕОГРАФІЯ УКРАІНИ" ІВАНА ТЕСЛІ 
Якби цв кииrа була зредаrована (мовно також) і 

очищена від усьоrо сумиівноrо й забобоииоrо та ще й 

доповнена тим, 'loro ій бракус - новіших даних про 

Украіну цілу, а не про одну тільки nровіиці10, - то 
міr би бути і з цієї книжки nідру•иик rеоrрафії Укра

іни. А тим часом - це ще ие nідру'Іннк. Крутий і 
нудний виклад, кострубата мова із дивовижними npa· 
воnисиимн викрутасами - тільки відштовхує (в Чіка

rу, nолудеиннки, казанський та баrато інших). 

Де мова про українців Канади, США та інших кра· 
ін, ВСІОДИ роздуті дані про католиків, а церкви ілІОст
ровані - тільки католицькі: так ніби жадної украіись· 

кої православної церкви тут ніде не було й немає. Це 

та сама теидеиців уввиоі "більшости" украінців-католв

ків. Годі й казати - крім видимої шкоди від такоrо 

дітвацтва дорослих (та ще й nросвітителівІ) n10дей, ми 
не можемо мати ні'Іоrо. 

ПодаІО'ІИ сnисок українських 'Іасоnнсів у Канаді, 
автор цієї книжки nодає, нібито в Вінніnезі віддавна 

виходить "Наш Шлвх" і "Українське слово" (насnравді 

- "Новий Шлвх" і "Український Голос"). Така ието'І· 

ність, - навіть мимовільна, - ви же nідриває довір'в 
до nідру'Іника! 

"ПОЧАТКОВА ГЕОГРАФІЯ УКРАІНИ" СТ. РУДНИЦЬ. 

КОГО. Це щось таке архаі•не і "зацофаие", вк оті бук

варі і 'Інтаикн М. Матвій'Іука, про акі ми не зrадували 

досі - їх же не доведи, Госnоди, бачити. Кажуть nІDди, 

що є десь школи і В'Іителі, вкі обл10бували собі Мат-
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війчувові читанин і "ГеоrрафіJо" Ст. Рудннцькоrо, але 
ми не винуваті ... 

Цн теж rеоrрафія (Ст. Рудиицькоrо) може прида

тись nише дnа однієї ціnі в наш час - курвм на сміх. 

Маємо примітивний rумористичиий журнал "Лис Ми· 

кита" - туди й дороrа цьому "підручникові" з reorpa
фii: 11ехай йоrо частками передруковуІоть і смішать 

потроху наших людей, аким не болить серце, на таку 

пародію на rеоrрафію дивnвчись. На всі оті "течви", 

"провали", "шиnоти", такі rnупоти, пк "иерости" (міне

рали б то), та іншу і:о::-опістику. У читанках, ви зrаду

валось, просвітятелі І<ажуть, що ЦУРАТИСЯ означає 

СТИДАТИ СЯ, ОТ АРА - це БАНДА, БАДЬОРИЙ - це 

ВІДВАЖНИЙ, ЗАКАБЛУК - це АБЦАС, а ось у цьому 
підручнику (reorpaфii ніби) вчать, що "Ми винні Ук

раіні нашу щиру nюбоn", "Атnвитійський океан ОБЛИ

ВАЄ Европу" (чим він іі обnиває - и~ самоrоиом, бу

ва?), що ЦІЛИНА - це rPYHT (а що ж таке rруит тоді 

- цілина?), що "Найбільше родюча ціnниз є чорнозем

на. Ії на Украіні дvжс біlrо::.то (цілини?). Тому УКРАУНА 
найбільше РОДЮЧА кр11іиа між усіма краамн світа" 

(хіба й так не видно, коnи вона породила таких reorpa· 
фіс?), що "Рівнпии звичайно простаrа:отьсн над мора

ми" (а чи сам reorpaф і видавці таких йоrо премудрос

теІі не nробусаnн nростаrтисн бодай над одним мо

рем? ... ), що "Ріnника, невисоко поnожеиа, зветьсв иизи
иоrа або низом" (а пк внсо1tо поnожеиа?). Досить, бо 

інакше б довелось передрукувати rеть чисто всю киюк

І~у і відібрати хліб у "Лиса Микити". 

"УКРАУНА - ЗЕМЛЯ МОУХ БАТЬКІВ" ЮРІЯ СІРО
ГО (ТИЩЕНКА). Це, властиво, не reorpaфia зовсім, а 

• о і і • о • • • -.---.- о о о о о о о о • с 

У СПРАВІ КУПІВЛІ й ПРОДАЖУ РЕАЛЬНОСТЕй 

звертайтесь 

ДО 

найбільшого українського бюра продажу 

реальностей 

Real Estate Ltd. 

R.CHOLKAN 
527 Bloor St. W. 

Toronto, Canada 

LE. 2-4404 
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таке собі чтиво, хоч не всио, чому девиі наші вчителі 

вхопнnисп за ц:з киижицю, ви за підручнии reorpaфii. 

Напис11в це чтиво автор - на дозвіллі, років, може, 3 

п'нтдесят тому. Написав, ви умів і що хотів та ви хотів. 

Щоб можна було дозволити нашим школарам читати 

НА ДОЗВІЛЛІ це чтиво, то сnід було при передрукові 

переробити ці нариси, зредаrувати іх, ви сnід, мову 

справити, що й т:нчнnо зробити Об'єднанню працівни

ків дитнчоі nітср<1тури (видавець), але вке иічоrо цьо· 

ro не зробиr.о, випустивши в світ оц1о "ЕицикnопедіJо" 

(на книжечці так і написано: "Українська дитвча еи

циклоподів ч. І"). А так воно й вийшла - "еицикnопе

дів" з вітрачиом ... 
З ynarи на таку ситуацію, найкраще б було, виби 

вчителі в наших школах дали спокІВ зrадаиим rеоrра

фівм, а самі взяли до рук rеоrрафію проф. В. Кубійо

вича і з неі в доступній дnа дітей формі подаваnн прав

ду про Украіну (з reorpaфii Украіни). А щоб і з істо

р!єJо не попасти о вкусь халепу з "проваnами" та "ці

nнноІ<З" чи іншою "баидо1о", то також найкраще буде, 

коnи вчите:Іі будуть використовувати підручники та· 

ких авторів, пк п:-оф. Іван Крнп'вкевич, проф. Д. Доро· 

шенко, Іван ХоnмсLкий. 

На заsіиченип - короткий ліричний відступ: хоч 

ак баrато зробили наші вчителі і витверезитеnі від про· 

віицlпnьиоі Зіlсминаности, але п'аиих, одержимих про

віиціаnьtrоtо недуго;:~ ще так багато маємо, що навіть 

більшість wкіnьюsх підручників наскрізь просаккута ті

єю недугою і досі ще. Працювали Іван Франко, Василь 

Сімович (Прийдевоnв), багато має праці Мниоnа 
ШnемІ(евич. Нехай же йому Боr помагає ... 

А цп r:оифереиців нехай ухвалює і вирішуе, вких 

пам підручників треба цуратиси ("стидатисн"?), а акі 

визнати за придатні до вжитку. 

РЕЗОЛЮЦІУ 

Першої учительської конференції Східиьо-Каиадійса.

коі єпархії УГПЦ: 

1. Учительська конфереиців Східиьо-Каиадійсьиоі єпар
хії УГПЦ вітає провід своєї церкви в Канаді - Мит

рополита Іларіона, Архиєпископа Михаїла і Єписко

па Аидрів, Консистор:ю У1·nц і все сввщеиство. 

2. Конференців визнає, що ідев сиnиканна цієї кокфе

реиціі була своєчасна і доцільна, а орrаиізатори Ії 

добре впораnись із своїм завданкам. 

3. Коиференців відзначає, що Шкільна Рада на Сході 

Канади за шість міспців своєї діаnьиости зробила 

дуже багато: а) повністю завершила підготовчу ро· 

боту (організаційну) і виготовила основні форми 

документації, б) устаковила живий ионтакт із усімLа 

школами, в) склала вичерпииіІ і глибоко продума

ІШЙ звіт (голова М. О. Муха і секретар о. прот. Д. 

Фотій) конференції. 

4. Конференція висnовn!сє подику голові Шкільної ра

ди на Східню Канаду М. О. Мусі за його віддану і 

тану продуктивну працю та бажає йому і всій радl 

даnьш11х і ще більших успіхів. 

5. Доповідь проф. І. Гончаренка, зроблену на воифе

ренціі, прийиsти ви основні настанови у виховній 

праці наших учителів. 

6. Схвалити nропозицію rоnовн ШкіnьІrоІ Ради на Схо
ді Канади про створенна методичного кабінету при 
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Ра~і (на Схо~і Кана~н), акніі бу~е ві~атн справамн 

мето~н'Іннх консультацій, програм, навч:аnьннх пла

нів та пі~ру'Іннків. 

7. На рекомен~аці10 п:~ру'Іннковоі комісії (на Схо~і 

Канади), прийняти ~о вжитку ви основні пі~ру'Інн

КІІ в школах Схі~ньо-Каиа~іііськоі єпархії: 

Буквар - Л. П. ДепоJ!овнч, при 'ІОМУ вн~авець має 

зробити в ньому - при черговому перевн~анні -
ті міни, акнх зажn~аnа в:.~ нього конференці.в (~е

вкі імена позамінювати та окремі інші слова), 

Читанку ~па ІІ ро:;у - "Барвіноs", 

Читанку ~ns ІІІ року - "Киів", 

Читанку ~ns lV року - "Лани", 

Пі~ручннк з nітератур1rого читамив д;:а V року 

"Дніnро", 

Читанку "Рі~не С.r:ово" проф. Л. Sілец'!.кого ви 

,Rодатковніі матеріал, що йоrо можуть використати 

довільно В'Інтелі в старших класах, 

.Rк посібник з по'Іатковоі грзматнии 

матячних вправ n. МІІроnюбного, 
збірник гра-

"Граматику уг.раінсьІ~оі мов11" ~ns старших клас 

(від 4-оі nочинаtочн) - Д. !\исnнці (-:<1стюtа перша) 

і Ю. Шереха та Д. Кислиці (ч. 11), 
З історіІ Украіни - І. П. npY..п'ssesнчa, Д. І. Доро

шенка, М. Аркаса (11 основному - ~ns корнетуванна 

самих у'Інтеnів), 

З геоrрnфії Украіни - В. Кубійови"Іа, Ів. Теслі, Ю. 

Сірого - ак матеріал, що його можуть використа

ти вчителі. 

8. Конференціа ,t;оручас ШІtіг.ь::ііі Ра~і на Сході Кана~ІІ 

закін'Інтн най5лнжчнм ·н~.сом опрацювання прог

рам і нав'ІаnьІІИХ планів та розісnати іх школам. 

9. Схвалити дзnьше практикуванни виставок шкільних 
робіт на конференцівх, а за цьогорі'Іну виставку 

у'Інівськнх робіт та інших матеріалів, виготовлених 

школамн пр11 церквах св. Покрови в Монтреалі та 

соборі св. Воnо~нмира в Торонті, внеповити подану. 
10. Конференціа вітас створення Товарнетва украінсь· 

ких педагогів Кnна~н і закг.ю:ає всіх у'Інтеnів всту

пати ,RO нього та працюв\lтн ~ла ,Rобра украІиськнх 

шкіл при нашій церкві. 

11. У'Інтеnі Схі~ньо-Кана~с'!.ноі єпархії УГПЦ зобов'n

ЗУJОтьсв стоати на сторо:.;і у&·:раінськоrо правосnавіІІ, 

оберігат11 нашу школу ві~ усакІІХ зазіхань інw:ш 

церков на свої впrшвн в ній. Учителі Схі~ньо-Ка

на~ськоі епархії запсенають Собор єпископів і кон· 

снсторію, що ЕОНИ в своїй праці керуватимуться 

тільки ,Rобром нашого наро~у і нашої Сватоі Церква. 

Ці резол1оц:ї І:онфсренціп схвапнла о~ногопосно. 

І-ША УЧИТЕЛЬСЬКА НОНФЕРЕНЦІЯ 

СХІДНЬОУ ЄПАРХІУ УГПЦ. 

MODERN HEATING 

ОПАЛЕННЯ: 

Водя11е - Парове - Помпи 

Оіл Борнери та направи. 

J. KIRICHENKO 
134 DOVERCOURT RD. 

TORONTO, ONT. PHONE: LE 2-8829 

НОН І J Н І. ;-f.'(JЯТJ·.'HJ,, !НдfІ 

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

для ncix кляс українських шкіл на еміrрацїі: 
1. Л. Деполович 

БУКВАР 
Четверте поправлене видання 

Ціна: У Канаді і США- 1.25 дол., 
в Англії й Австралії -- 1 О шілінгів 

2. Петро Волиняк 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-ої кляси 

Трете поправлене й поширене видання 
Ціна: у Канаді і США - 1.1 О дол., 
в Англії й Аnстралії - 10 шілінгів 

3. Петро Волиняк 

КИїВ 
Читанка для 3-ої кляси 

Лруге збі.1ьшене видання (більший формат 
і uирззніший та більший шрифт) 
Ціна: у Канаді і США - 1.25 дол., 

n Англії й Австралії -- 1 О шілінгів 

4. Петро Волиняк 

ЛАНИ 
Читанка для четвертої кляси 

Друге nоширене й nоnравлене видання 

(збільшено кількість сторінок, збільшено шрифт 
і формат сторінки). 

5. Петро Волиняк 

ДНІПРО 

Підручник з історії української літератури 
і хрестоматія. 

Єдиний на еміграції nідручник такого тиnу. 
Книжка ілюстрована. 

Ціна: у Канаді і CllJA - 1.50 дол., 
n Англії й Австралії -- 1 О шілінгів 

6. Дмитро Кислиця 

ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОІ МОВИ 
(Фонетика й морфологія). 

Підручник nристосований до уІ<раїнських 
е~tіІ·р<нtійних шкіл (багато прикладів і завдань). 

Сьогодні ·-- ue єдиний nідручник 
з української мов11 на еміrраuії. 

Ціна: у І{анаді і США -- 1.50 дол., 

в Англії й Австралії- 10 шілінгіn 
:-sамовля·,-и в "Нових Днях". Школам і книгарням 

та церковним громадам - знижка • .._...._.~.._. .. ._.,_,..._. .. , ... ___________ _ 

мо;·Юіl\. ПРИДВА ТИ Кі.-ІИЖКИ ВАСИЛЯ ЧАПЛЕНКА: 

"Українська літературна мова, іі внн.нкненив 

й розвиток" - - - - - - - - - - - - - - S 5.00 

"Чорноморці" - - - - - - - - - - - - - - 3.00 
"П:втора ЛІО~СЬІtого", повість - - - - - - - - 1.50 
'ЗоіІк", збірка опо:аі~ань---------- 1.50 

"Ісько rава", сатнрн'Іна поема - - - - - - - - 0.50 
Замовлвтн: 

Vasyl Chaplenko, с/о UVAN, 111 West 26th St. 
New York, N. У. U.S.A. 
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В. ДУБИНА 

Прощання з поетом 
Пам'яті Михайла Ситника. 

Завжди, коли Михайло одержував з дому лис

та від матері, просив мене: 
- "Василю, прошу тебе, прочитай мені листа, 

бо повір мені, я сам ,н;е можу його прочитати ... 
І ось прийшов лист від матері, видно, що вже 

так доля хотіла, що він помер у той самий день, 
ко.пи я отримав для нього листа. 

І кому ж я тепер його прочитаю? Хто ж по
слухає тих скорботних слів, тієї печалі?.. Хто ж 
порадує його бідну стареньку матусю? 

Розкриваю тремтячими руками його листа і 
бачу на пожовклім фото 12-річного Михайла, а по
руч нього двоюрідні сестри Рая та Ліда. І ще два 
житніх колоски, якими в чужому і далеКОІ\tу краю 
благословляє його рідна мати. Розгортаю листа і 
читаю: 

"Сину мій, дитино моя, Михайлику мій най
дорожчий ... Вибач мені, що так довго тобі ме пи
сала, - місця в мене нема, притулку ... ходжу від 
хати до хати... А оце, спасибі добрим людям, н:а 
чужій призьбі пишу тобі ... Ох, і болять мої плечі, 
клята торбина врізалась... А ще вчора сон мені 
снився, та такий страшНІий, ніби ти, сину, додому 
повернувся: і радію, і плачу, і боюсь за тебе ... Ко
.'ІИ б там, Боже боронь, щось з тобою поганого не 
стаJюсь, щось не добре предсказує цей сон ... '' 

І цей віщий материнський сон; став невблаган
ною дійсністю. На 39-му році обірвалось життя по
етове ... 9.15 ранку, п'ятниця, 21 серпня, 1959 року. 

І Іро Михайлову смерть перший повідомив ме
не Ю. Степовий такими словами: 

"Чи ви чули, що Михайло Ситник помер''? 
Ні, вперше нід вас це я чую. Де ви це почу

.lи? Хто нам про це сказав? По:tіція? Ue немож
:шво ... Я завтра виясню ... 

І ось субота, 22 серпня. Заходжу на но:tіційну 
сJаницю і запитую, чи правда, що МихаЙJІU Хмурий 
(Ситник) помер? 

- Зачекайте хвилинкv. 
Стою і чекаю, дивлюсь на поліцая, як він пе

релистовує книгу... І чую страшне і жорстоке 
ствердження: 

-- Так, Михайло Хмурий помер. 
- А чи не могли б ви мені дати інформацію, 

за яких обставиНі і де саме він помер? - запитав 
я поліцая. 

- Дуже радо. Вчора н:аш роз'їздний патруль 
знайшов Хмурого непритомного в Гамбул парку. 
Ue була приблизно 7.30 ранку. Здається, точніше 
не знаю, у його був сердечний приступ. Наш пат
руль завіз його в лікарню. Ось адреса лікарні (і він 
записав мені на конверті), де він, не прийшовши до 
свідомости, помер. 

Подякувавши поліцаєві, приnнічений страш
ною правдою про смерть Михайла, я залишив поJtі
ційну станицю. 

З цього дня почались заходи, щоб достойно 
похоронити тіло [1/Оtкійного Поета. На скору руку 
організували похоронний комітет. Бо хоч небіжчик 
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був забезпечений на випадок смерти, та на ту 

смерть не занисан нічого, а нею суму ( $500) запи
сав дочці Інні, яка ті гроші отримає в час свого 
поан10ліття. 

І ось, у нівторок, 24 серпня, 7 година вечора, 
у каплиці похоронного заведення Музики відправи
.пась велика панахида. 

Відправив її о. М. Литваківський, •Настоятель 
св. Софіївської парафії н супроводі церковного 
хору під керуванням Я. Новохацького. 

Мало коли бувало в каплиці стільки людей. 
JІюди все приходили й приходили. Бо хто ж не знав 
Михайла Ситника? Ось підступає до 1\tене вже літ
ній чоловік і каже: "А я ще в четвер з Михайлом 
розмовляв, казав 1небіжчик, що збирається писати 
повість про волоцюг ... " 

Ще кілька днів тому Михайло збирався писа
ти повість, а сьогодні він .'Іежить між вінками, що 
принесли йому його друзі й організації, до яких 
він належав (Робіт,ничий Союз, ОУР ДП, ДО БРУС, 
Літературно-Мистецьке Т-во). Коли заспівали 
"Вічная пам'ять" ... я не вдержався ... Самі сльози 
набігають на оч.і, замало повітря. Я вийшов надвір, 
і тут до моое підійшов старенький дідусь-америка
нець і запитав: 

- Хто це помер, може якийсь мільйонер? 
Ні, - кажу дідусеві, - мільйонером не

біжчик не був і мільйонів не мав, а ось душу він 
мав! 

Наступного дня повна- похоронна відпрана в 
церкві св. Софії. Людей знову повно. Багато лю
дей не пішли до праці, а прийшли відпровадити 
свого поета в останню дорогу ... 

Поклали на груди засушений вишневий цвіт, 
що його мати прислала в листі із дому, ще раз 
востаннє попрощались з покійним поетом, закрили 
домовину і повезли на цвинтар ... 

На цвинтарі востаннє промовляли Ю. Степо
вий, К. Кохно, О. Бабій, Д. Грушецький, К. Богу
сдавський, М. Вдовиченко, О. Конrовал та В. Дуби
на. 

У коротких, зворушливих словах висловJІюва

:ш жаль, що кінець так несподівано наступив ... Шо 
ноет відійшов нід нас н повному розквіті своїх 
сил ... Що нам так потрібні кадри, що ми їх так ма
ємо мало і лише втрати, і втрати... Всі запевняли, 
що він умер, як людина, але як поет буде вічно 
жити між нами! .. Uитували багато його віршів, у 
яких він найкраще говорив сам про себе. 

І помалу домовина покійного поета почала 
спускатись у землю. Присутні сипали пелюстки з 
квітів на домовину, прощаючись назавжди з тілом 
свого улюбленого поета. 

І пригадуються прощальні слова Д. Грушець
кого і зацитований ним уривок із Михайлового вір
ша: 

Вийшов з дому - і усе пропало, 
І уже немає вороття. 
Мов на східцях пишного вокзалу 
Я переночовую життя. 

Нее здається, не сьогодні-заю·ра 
Збудить хтось. В душі розтане лід. 
Прийде потяг, пароплав чи авто 
Із маршрутом виразним на схід ... 
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Як вірно Ти, Михайле, говорив... Останнього 
часу Ти навіть тих "східців'' уже не мав, щоб пе
реночувати життя ... І не прийшов ні потяг, rн!Ї па
роплав, ні авто ... Твій маршрут закінчився ... 

Але за поезіями Твоїми ще прийдуть потяг, 
і пароплав, і авто ... 

Так, Михайле, прийдуть! то ''з маршрутом 

виразним на схід''. 

І вони, Твої вірші, створять Тобі вічну па

М1ять. Там -- серед Твого народу, на Твоїй :1емлі, 

яку Тн любив над усе на світі! 

···+---са.а>•<••----, ....... . 

Петро ВОЛИНЯК 

ЗУСТРІЧ ІЗ ЛЮДЬМИ 3 ТОГО СВІТУ 
26, 27 і 28 серпня ц. р. в Торонті, у величезній 

(поверх десяти тисяч місць) залі Мейпел Ліф fар
ден відбувся 'Російський фестиваль музики й тан
цю". Хоч у ньому взяли У'Іасть, крім росіящ укра
їнці, грузини, вірмени, казахи, узбеки, але його наз
вано "російський фестиваль". 
Для українців, особливо для канадських, цей 

концерт заслуговує особливої уваги, бо це вперше 
на нашому континенті виступала велика група ук

раїнців: балет Київської державної опери ім. Т. 
Шевченка під керуванням Бахтаига Івановича 
Вронського. Тут була нагода зустрітися з більшою 
кількістю мистців з України і не никористати її 
було б непростимою помилкою. Я, звнчайн'о. по
старався цієї нагоди не nтратнтн: поробив усі 
можливі заходи, щоб не тільки бути на коннерті, 
а й щоб мати змогу зустрітися з живими людьми 

з України. Це 1\tені вдалося: я побачився з людьми 
і зі бран чимало матеріялу. Та поки перейдемо до 
політичної частшиt, розглянемо, як ннгляш1в са~І 

КОНЦЕРТ І йОГО іПРО ГР АМА. 

Як мене запевняли, що коtш.ерт радянських со
лістів у Торонті (кілька рок ін тому), у якому взя
ла участь і відшtа нашим читачам - Єлисавета Чан
дар, чи виступи групи Мойсеєва і балету Велико
го театру в Москві були не мистецтвом, а політич
ною пропагандою, то я тільtш посміхався. Та коли 
мені хтось скаже, що "Фестиваль російської музи
ки й танцю'' був мистецтвом, а не московською 
цинічною пропагандою, то я матиму право не то 
що посміхатнсь, а просто реготати. 
Перш за все сама назва: оНІЗзватн коннерт, у яко

му, крім росіян, приймали участь ще й мистці п'я
тьох "самостійних'' республік, "російським фести
валем", то треба справді бути безприкладним. 

Мені здається, шо до такої брутальности росі
яни ще ніколи не доходили, а тим більше за кордо
ном "необ'ятной родїни своєй''. За нарату такий 
концерт назвали б "інюродческім'' чи "русско-іно
родческім"; за часів Леr.іна, який був не меншим 
імперіялістом nід російських царів, але трохи ро
зумнішим, його. назвали б "русскім концертом з 
участью націонзло в''; за дегенерата Сталіна його 
назвали б "концертом народов СССР'', ну, а за 
Микити Хрущова, наніть не моргнувши оком, цей 
концерт назвали ~'русскім фестівалєм музикі і тзн
на". Іlромонистий факт, який свідчить, що Микита 
Хрущов у ширенні російського ідеологічного ім
періялізму перескочив наніть російських царів, Ле
ніна і Сталіна ... З чи~t його, імперіялістичного ~юс-
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конеького безсоромника, й вітаємо! Чудова кар'є
ра "ортодоксального ленінця'': ца рсько-ленінсько
сталінський рекордсмен від московського імперія
лізму! 

Концерт розпочато... чим би ви думали? Джазо
во-безголосою примітивною пісе·Ніькою "Широка 
страна моя родная''' - текст придвориого сталін
ського віршо~tаза В. Лебєдєва-Кумача, музика та
кож сталінського придворного "тоже-композито
ра" Ісаака Дунаєнського. 
Ця відома пісенька появилася ще за Сталіна, на 

замовлення якого вона й стно.рен:а. Для всіх поне
нолених Москвою народів це твориво стало об'єк
том для кпинів над нинізІ\ЮМ московського окупа
ційного режиму. Наприклад: коли чоловік, з тру
дом купивши квиток, не міг знайти у вагоні місня, 
то він важко зідхав і "захоплено" деклямvвав чи 
сп іван: "ШироІка страна моя родная ... '' Коли лю
дину вкидали сот ою в тюремну камеру, яку нар

ський. уряд будуван пише для чотирнадцяти осіб, 
то перші її, тієї людини, слона н камері булн: 

. .. Я другой такой страни не знаю, 
Гдє так вольно дишеть человєк ... 

Створено ней політич·н.о~-музичний "шедевр:' у 
часи найбільшого сталін·ського винищення юлих 
народів. Пригадую собі 1933 рік, липень місяць. 
Групу в'язнів, в т. ч. й мене, везли "Чорним вороном" 
з доІПиту n Липках (Київ) у спепкорпус ПlУ на 
Лук'янівці. Перед відправкою "Чорного ворона" до 
нас укинули жінку з трьома малими дітьми. У сі 
вони були н ·н.апінбожевільному стані, чорні від 
крайнього виснаження, від н:их тхнуло трупаІ\ІИ. 
Жіш<а розказала, що вона зарубала свого напів
мертвого вже чоловіка, щоб його тілом годувати 
дітей і так спасти їх нід пенної голодової смерти. 

Жінні цій був байдужий нілий світ. Єдине, чим 
вона ІJ.ікавилась, було: 

·-- Чи то правда, шо n тюрмі дають хліб? 
Потім, ніби сама до себе, додала: 
- Хочби шо найменшеньку врятуnати ... 
А тій найменшенькій було років чотири. Вона 

виглядала нормальніше від усієї пієї родини. В'я
зень ГПУ пригнічений завжди, бо нін певен своєї 
смерти - раптової чи повільної. Але сьогодні на
ше nригнічення дійшло вершка. 

Тільки ми зійшлн на тюремне подвір'я, як з гуч-
номовця тюреl\шого радіонузла залунало: 

Широка страна моя родная, 
Много н нєй полєй, лєсов і рєк. 
Я другой такой страни нє знаю, 
Гдє так вольно дишет человєк ... 
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Бувають різні обставини, різні .1юдн, по-рІзІ-ю
му вони сприймають факти й події. Але цей збіг 
обставин - ня роди·І:а і ня н;шічна про;,аrан:1а -
мot·na винести з рівнонаги і найміннішу тодину. 
КшІИ я з \ЮЇ~І тонаришс!\t зайшJtи н кюtеру, тu він 
стиснун кулаки, зблід і тихо, але страшно заt<лнн: 

-- Хай бу де щюкJІята Москва! 
Тоді упан НІЗ нари й ридан. Ми нілу добу не 1\юг

. lИ його заспокоїти. Я ж тоді дан ссбі слово, що 
як удасться нирнатись по·за мури !\юсконського 

"раю"', напишу на цю тему неnикий тв:р. Вешший 
гнір не нийшон, але опонідання "Мати'' (див. ''І Іо
ні Дні" ч. І ) я написав. Чимало одержан я докорін 
за це опонідан:-:.я: "Ч:1 ж про такі речі можна ни
сати? і т. д. Я запитаю: а чи ж про такі речі !\ІUЖН~ 
мончати? І чи можна їх прощати? 
Тепер я запитаю: 
- То оце аж так в СРСР сьоt·одні "нипран~ш

ють'' Сталіноні злочини? То 011е сьогодні треба 
аж за океан везти цю сталінrську ни нічну пісеньку? 

І коли я слух.зн на кою1ерті 11ю пісню і динився, 
як різні національні групи демQr.·стрували на сце
ні с1юю иідданість ''старшому братові'' (соліст був 
спереду, у синій розстібнутій косоворот·uі, у чор
них штанях і в чорних чоботях), то я (та й чи ті
.'ІЬКИ я?) пригадан собі отой пор~ мни й епізод. Ме
ні хотілось крикнути, щоб кожна група митців но
казаnа там свою ембле~Іу-плакат: українці -- на
ние "ГлупиЕ хахли", узбеки --- напис "Сарти" (ко
:юніяльна російсм~а назна t1ього народу, що похо
дить від сл.н: сари -- рижий, іт - собака), казахи 
- напис "ГрязниЕ кіргізи'', нірмени - напис "ду
раконатиЕ армяшкі'" і т. д. 

Тільки такі написи над кожною націона:Іьною 
групою зірвали б маску з гидкої московсько 1 1!\1-

періяJІістичної потвари і розкрили б тисячам гля-

дач ін ( с .. 1ухати в uій пісні не бу.:1о чого!) справж
ню суть російського "братолюбія". 

ІІіеля цього н:лий нелию;й иідділ бvJto віддано 
хорові ім. І Іятніцкого (народні пісні й· танці). Чу
дониН хор і чу доне виконання, але репертуар, на 
~юю думку, дуже невда .. 1ий: тільки народни пісня 
''СтЕп да стєп кругом ... " і "Подмоскоан'Ие вечера" 
(муз. В. Солов'йона-СЕдова, текст М. Матусовско
І·о) могли зацікавити неросійського слухача . 
Другий відді.1 теж розпочато "імперським'' на

хабспюм: баритон Великого московського театру 
Єнген Кібкало (киянин) проспівав (знову в косо
норотні і н чорних чоботях) таку собі пісеньку В. 
Соловйона-сєдона, провідним мотивом якої були 
с.1ова: "ДавайтЕ, парні, нсЕ дружить!" "Парні'' з 
усіх паневолених Москвою народів, які брали 
участь у концерті, як муштрова.нІі песики, виявля
.lи сною "відданість" і "любов''' до московського 
"боса''... Ця пісенька і демонстрування рабської 
відданости сніл.чать, що в СССР і досі в силі ста
.'Іінська теза й практика, що, мовляв, "усі радя·н
ські народи рівні, але росіяни "найрівніші" ... 

Я ніяк не претен1дую, що "мистецький'" твір 
''ДавайтЕ, парні, всЕ дружить!" мае виконувати 
конче українець: ні, може бути білорус, грузин, 
uірменин чи навіть і росіянин. Але чому конче ро
сіянин? Виходить так, що комуністична система 
без цього провалиться протягом тижня чи місяця! 

І Іісля цього слон о дан·о "інородцам": танцювали 
нір~tЄІ:-:.и, молдавани, українці, цигани, узбеки, гру
зини. Все це були народні танці, інколи більше чи 
:ченше стилізовані, але в кожному з ,них було пов
ністю виявлено і народнЕ благородне джерело, і 
блискучу тех,:ііку танцю та неперевершену вмілість 
танцюристів. За браком місця ми не бу:демо зупи
юпися на них. 

"Гопак'' у виконанні балету київського операвого театру ім. Т. lіlевченка. 

НО В І ДНІ, ~ОВТЕНЬ, l!J5!J 



Українці виступали в середині відділу із своє
рідною танцювгльно-вока.ТІьною сюїтою, яку розпо
чав бас Київської опери Андрій Кікоть піснею 
''Взяв би я бандуру", а потім балет виконав кіль
ка танців, об'єднаних в одн'Їй назві "Гопак'' (в 
оформленні В. Вронського). 

Український народній танок характерний ніжніс
тю і м'якістю руху для жінки і захоплюючою вір
туозністю та безмежним темпераментом для чоло
віка. Вахтанr Вронський ні основні прикмети на
шого танку до~вів до віртуозної викінчености. йо
го танцюристки просто полонять глядача ,н.еповтор

ним чаром жіночої t-:іжности, м'якости руху, на
віть і у винятково швидкому і повнюму темпера
менту танці. Кожен рух ноги і всього тіла танцю
ристки у Вронського йде в повній гармонії з мімі
кою - якщо ви сидите близько, то v нас не ли

шається сумніву, що таюtюристки танцюють не 
самими ногами, а й станюм, губами, очима і навіть 
бровами. 

Чоловіки у Вронського полонять глядача не ті
льки своїм темпераментшt і вражаючою силою ру
ху, а й неперевершеною віртуозністю, своїми про
сто ·НJеЙМ:ОІвірними стрибками з позиції присядки і, 
здається, просто ·Нескінченими піруетамн (пірует 
- коловий поворот усього тіла на носку). 

Неприємно вражають у балеті ВронськGго ''му-.,, . . ·. 
ЖИКуВаТl , Не ЗЗUЖДИ СТИЛЬНІ ВИШИВКИ Н ЧОЛОВІІОВ 

Інколи здається, що танцюристи дають занадто ба

гато волі рукам. Українець, на відміну від росіян 
і жидів, та.rїцює всім, чим хочете, тільки не рука
ми ... Дуже ризиковано також заставляти дівчат за
багато ухкати: якщо рухом тіла не полониш гля
дача, то язик тут уже не допоможе. Участь гор.11а 
і язика в танці є також ознакою російського на
ціонального танцю, а нSколи українського. 

У цій сюїті з со~ГJьо·вим ·номером виступив зао•у
жений артист України Б. Степаненко, який чудово 
виконав "Бравого шевчика'', як його назвала од:-~а 
з наших читачок, який за:tя прийняла бурею оп
.1есків. 

Третій відді.:t концерту відкрив ба:rет h:иїнськuї 
опери танцем "Гранд Па'" із балету місцевоt·о ( са
модіяльного? .. ) київського композитора йоахім а 
Русинова '' Апотеоза" (на тему закінчення війни). 
Солістами були Олена Потапова та Роберт Візи
ренськнй-Клавін. 

Ue український танок у клясичному стилі. Чу
дові костюми, прекрасна техніка та.г.,цю н солістів 
і в цілого ансамблю, але ... танцювати тут дуже ба
гато не було чого. Мабуть, ота пропаrандивна, а не 
~tистецька мета "російського'' фестивапю й обумо
вила вибір саме цього твору, а не якоrось іншого 
нашого балету - "Лісова пісня", "Маруся Богу
славка'', "Лілея"' чи щось подібне. 

Україці, хоч вони й були другою по чисе.1ьнос

ті і мистецькій вартості групою в ансамблі, дуже 
упосліджені в реклямі: у друкова,ній програмі ні
чого не знайдете не тільки про таких визначних 
со.пістів, як Олена ІІотапова і Р. Клав ін, а навіть 
жодного слова про В. Вронського. З групи вміще
но тільки одне фото. На кінці брошури є коротень
ка згадка про Кікотя та н-евдале й невда.1о видру
коване його фото. 

А.1е перейдемо до окремих митців і політруків, 
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які трима.111 весь колектив у справжніх "Ежових'' 
рукавицях, не зважаючи на хрущовську "від.rшгу". 

Я вже згадував, що я поробив ,vci можливі захо
ди (Гїавіть подбав про відповідне товариство), щоб 
мати змогу зустрітися з живими людьми з України. 
Я, наприкл<tд, три дні наперед знав! що артисти зу
пиняться в Іlрінц Едвард готелі, де я й появився 
:-Ja 3-4 годнии перед першим ко·:нертом. ({ого 
шукати й кого питати? Знав, що Е н числі артистів 
моподий бас А. Кікоть. Ко.'Іи я в чергового клерка 
попросив число його кімнати, то нін мене запитав, 
чи це .ГJюдина з "російських артистів". Я відповів, 
що так. Він узян список і почав шукати. Я осмі
лився і попросив його дати мені весь список, щоб 
я міг відшукати всіх, кого ~ІЄЕіі трєба. Він, як нади
ться н Канаді, не вагаючись, дан мені його. Та не 
встиг я виписати й півтора десятка імен, як уже 
вскочив у xaJteпy - на мєне стався 

ПЕРШИй НАПАД ЕМИЕДИСТА 

До конторки підійшJІа група артистів. Uдин з 
них (пізніше я здогадався, що він, мабуть, був 
представюІКО~І ~rіністерства культу ри РСФСР), по
бачивши н мене список, ночервонін від JІюті, і, 
простягаю 1ІИ руку за списко~t, визвірився: 
--Что ни дЕлаєтЕ? Как вам ЕЕ стидно! 
Я, звичайно, список присунув ближче до себе, а 

він, не чекаючи на моє слово, накинувся на клерка. 
Клерк, виявляється, володіє російською мовою. 
Він його так лаяв, як свого підлеглого на якійсь 
соцбудові: 

Як ви йомv сміltи дати список? Чи ви знаєте, 
хто нін такий? · 

У його соціялістично-комуністичній мізерній го
:tівці ніяк не вк.ГJадається, що клеркові вистачить 
того, що я .ГJюди·л;а, потрєбую адреси .ГJюдини, яка 

мешкає н готе.ГJі і мені її дають. Ue ніде, крім СРСР, 
"державlшю таємницею" не було. 

1 к.1ерк, і я стримуваJшсь: я, щоб не втратити 
нагоди зустрітись з артистами, а к.1ерк, щоб не 
втратити праці в •·отеJІі. Я ті.ГJьки tюдуман: а щu б 
то було, якби він мав тут стіJІьки права, як у Моск
ні має? 

Врешті він зниtс Я підійшов до телефонv і по
чан телефонунати н кімнати, де мешкали артисти з 
українськими прізвищами. Та тут ~tене чекало пер
ше розчарування: з кімнати А. Кікотя ніхто не від
повів, а з дво.х іі-'ших мені відповіли "старшобрат
ньою'' маною з московським гострим акценто~І, що 
вони не українці, а.ГJе тут, мовляв, українців є ду
же багато - шукайте і знайдете ... 

По.вів я оком по свойомv спискові і бачv - "Ма
р'ян Коваль"'. Ну, думаю: це вже мусит~ бути га
личанин якийсь, бо не Коваленко, а Кова.пь, та ще 
й Мар'ян -- справжнє католицьке і~t'я. 

Те.ГJефоную й чую: 

Мар'ян Коваль сJtушаєт! 
-- Вибачте, я редактор українського журна.1у, 

~ІСЕ прізвище Ва~'Іиняк, я дуже хотів би з вами но
бачитись. 

- Я сЕйчас сойд "' вніз ... 
Ну, думаю, фокус: і коли uей богопротив:-!ий 

"галичмон" устиг так окацапитись і набути такого 
акценту? От стахановець! Та в цей час з ліфту 
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виходить людина, яка своїм обличчям ніяк не схо
жа на слов'ян:ина взагалі, й рекомендується: 

- Мар'ян Коваль, руt(оводітель хара ім. Пят
ніцкого ... 

Виявляється, що п. Коваль литовець, а не укра
їнець! Довелось мені вибачитись, мовляв, я був 
певен, що він україніець. Почув ввічливе і стан
дартне, що тут українців дуже багато, шукайте і 
знайдете ... 
Вирішую діяти обережніше. Телефоную ще раз 

до Кікотя. Чую басовите ''Галла!'' 
- Тут редактор українського журналу "Нові 

Дні". Скажіть, будьте ласкаві, чи міг би я розмов
ляти з паном Кікотем? 

Маленька пауза і той же бас: 
-- Да, я Кікоть. А що ни хотіли? 
- Пане Кікоть, я вас давно знаю з преси, мої 

читачки бачились з вами у Мінн:еаполісі, дуже гар
но писали мені про вас. Чи не міг би я кілька хви
лин порозмовляти з вами? 

Знову пауза, а потім -
Я зараз зійду вниз. Чекайте. 

За кілька хвилин з ліфту виходить троє. Між 
н:иІ\ІИ кремезна, ниеока молода людина, яка зляка

но міряє мене очима. 

Перші хвилини зустрічі з ним молодим, але nже 
низначним артистом, вдруге розчарунали мене: я 

побачив, що він смертельно боїться розмовляти зі 
:\-tt-:oю. Мене обгорнув жаль за ню справді талано
ннту людину, ЯІ(а в скорому часі, може, стане ві
домою на несь світ, але яка так опанована страхом, 
що безсила знажитись нідпов:Сти на питання на
віть про місне свого народження. 

У готелі нестерпна спека. У Торонті nлітку тем
пература часто сягає до 90 ступнів, а відсоток но
логости повітря наближається до ста. Тоді людина 
тратить бажання жити. Я пропоную перейти через 
коридор і сісти в першорядн;ій таверні нього ж го
телю, де є .охолодження. Кікоть вагається. Врешті, 
про щось шепочеться з двома хлопцями, з якими 

прийшов до мене, і знажується йти. Але тут, нк 
ми були вже без свідків, його страх ще збільшу
ється і мені його стало так шк.ода, що я вже не 
рад був, що взагалі почав з ним розмову. 

Андрій Кікоть народинея н 1929 роні, в родині 
колг:оспника, н с. Кам'янні, Диканського району, 
Полтавської области. У своїй рідній Ка'vІ'янці він 
закінчив середню школу, співаючи з хлопнями на 
nулиuі і в самодіяльних хорах. На нього звернули 
увагу при перегляді колгоспн,ої самодіяльности. 
Так Андрій Кікоть попав у Київську консервато
рію, у якій провчився 5 літ, у клясі відомоrа,_._спі
нак;:. Паторжинського. Консерваторію закінчив 
І1ього року і відразу пішоn співати н Киїnську опе
ру. До речі, нін у Київській опері вже два роки 
співав як стажор. Брав участь у змаганнях у трь.ох 
міжн·ародніх конкурсах :'.ЮЛодих співаків: у кожно
му конкурсі переміг своїх суперни·ків і з кожного 
з них вернувся із зол.отою медаллю. Два конкурси 
були н Москві, а третій у Тулузі, Франнія. 

Співав такі партії: Карася ("Запорожець за Ду
наєм"), князя Гре~tіна ("Євген Онєrін'') та інші. 
Тепер готується до ролі Тараса Бульби в одноімен
ній опері М. Лисенка. Одружений. Дружина 
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студентка театраль-ного інституту. Має піврічну 
дочку. Заробляє три тисячі карбованців на місяuь, 
мешкає на Хрещатику в новому будинкові. 
На моє питання, "як ви там живете?'' відповів: 

"Дуже добре. Багато ліпше, як було крлись. Ви не 
повірите, п. Волиняк: у нас тепер хліб на столах, 
як у вас сахар ... " Я поважно слухав, нічого не за
перечував. Дуже мені хотілося запитати: "А як у 
вас "сахар''? Мабуть так, як у нас золото?" Але 
не хотів іще більше лякати й так на смерть заля
кану людину. 

Українською мовою розмовляє вільно, але мова 
його, отака собі - тхне колгоспною культурою, 
про що свідчить і оцей "старшобратній" "сахар". 
Кікоть, мабуть, ще й досі вірить, що слово "uукор" 
є ознакою буржуазного НІаuіоналізму, то безпеч
ніше буде уникати його. Російська вимова в нього 
поки що ''не виходить''. 

Кікоть - розкішний бас. його голос дуже гли
бокий, соковитий, повний ніжної теплоти. Теплота 
його голосу - запорука успіху у слухачів: І<ікоть 
із своїми слухачами ніколи не розминеться. 

Але міністерство культури покпило собі з нашо
го талановитого артиста: замість nорядної україн~ 
ської пісні чи арії з української опери (ниступан 
же п. Кікоть у "російському фестивалі", то личи
ло б проспівати щось українське!) дали йому спі
вати безвредний для російського окупанта хахлаttь
ко-малоросійський солодкавий романсик ''Взяв би 
я бандуру", який за більшовиньких часів чогось 
назвали "народньою піснею"'. Знаю, що Кікоть 
скаже: "Та не ж хороша пісня! Навіть мій учитель, 
великий співак І Іаторжинський, нілий свій вік її 
співає!" Та співає ... Але якщо нас цілий світ знати
ме, як зн:ає й Паторжинського, з трьох пісень 
("Взяв би я бандуру'', "Гап, мої гречаники" і ду
ет Одарки та Карася), то шкода, що nи маєте такий 
хороший голос ... 

Я сподіваюсь, що А. Кікоть матиме змогу про
читати не число ''Ноних Днів", або хоч його на
чальники прочитають і щось йому скажуть про 
нього. т.ому осмілююсь звернути його увагу на 
один твір Юрія Яновського. Знаю, що Кікоть, ви
словлюючись соuіялістичною термінол.огоєю, ціле 
своє життя "ішачив" у колгоспі, потім горбом брав 
середню школу й консерваторію і у його знаннях 
не може не бути ''дір" і "провалів".Тут не:-.tа нічого 
страшного - все не згодом виповниться. Але я 
певен, що п. Кікоть не читав уважно творів Ю. 
Яновського. Лозволю собі занитvвати кусочок з 
його ром.ану "Чотири шаблі": · 

"Скільки пісен:ь погублена тепер - старих 
і розрадних! Скільки мелодій увібрала в себе 
чужа гармошка - захрипла гістеричкз, де 
ноти тьмаві, з пісні метушлив.і й неповажні, 
де знижується мистенькз глибина мелодії, 
гармошка - деl\rзгог, багатоголоса перекуп
ка! Ось співає скрипка чи розмовляє кобза: 
одна, ледве помітна нота простягається в по
вітрі, і її коливання таке ж, як і коливання 
повітря. Струна дає чистий - д.о божевілля 
-- звук. Коливаються віки, вузьке коло часу 
поширюється на все життя всього народу. 

Рівна, прозора, проста до геніяльности нота 
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з'єднуt: вtки. ЗаюшраютL .1юдн, дрнжа ть Іх
ні плечі від розкритої таt::мниuі, тремтять нії 
нід набіглої щасливої сльози. Та скрипка 
•·рає далі. Нота міюпься, ЩЮJtітаюп, дрібні 
СІІJІеСКИ' знуку, ніби В СКр111ІUі ІІрорИІ3ЗЕТЬСН 
сміх. Об;шччя яснішаютL. Розчулена до краю 
душа жадібно сприИІ\tає веселі звуки. Ноt·и 
самі стукотять такт. Годі вже їх стршtа 111, І\0-
:ш 1·рає знорушJшва скринка. '' 

l-'озумієте тенер, чого вас вис.'Іа.ш Ja ...:ордшt J 
ніснею "Взяв би и бандуру"? l-'осіііський окунаНl 
І'ЇJtьки й дбає, щоб українuі ІІU всьому світі сніна
:ш "Взин би и бандуру'' та 'Тон, чої 1·речаники'' 
-- тоді комунізм, -- виба•пс росНkькиИ імнс-
ріилізм, напеш-ю не ре може в вілоJ\ІУ світі! БеJ 
бою переможе. 

МАЛЯР ГJІІБ РАДЧЕНКО 

(lІро;ювженни із стор. І-ої) 

будуть, вк у Евроnі, в nошані й картини, і вірші. З 

ціс10 думко10 в скпада10 "на кращі часи" один до одноrо 

сnисані аркуші, а Радченко - nолотна. Девкі з них 

nрикрашуJОть iloro (а також мо10) кімнату, девкі nро

дано иечнспенним пюбитепвм малвретва в Канаді, де

акі (репіrііІноrо змісту) nрикрашують церкву в м. Ла

шина. 

Гліб Радченко. Автоnортрет. 

Г. Радченко - харків'винн. Малювати nочав ще з 

шкільної пави nід керівництвом знаноrо художинка О. 

Савенка, з вкнм nровів баrато радісних rодин за ма

пюваии.вм з натури, nередовсім краєвидів. Молодим 

мапврським nомічником nробував свої сипи в розnисі 

церков, що скінчилось, ви і спід було сnодіватнсв, 

арештом, раз~м з rpynoю иаціоиапьно·свідомих хар

ківських шкопврів. Зrодом Радченко встуnив до Хар

ківськоrо Художиьоrо Інституту, . по закінченні вкоrо 

брав участь в баrатьох мапврських виставах, демои

струJОчн nереважно nраці з опійиоrо живоnису: крас-
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На щаоя, I<th. тралчно ще не Е.. РадіКУ звернути 
увагу на найновіший репертуар наших кuлеr 
зроз\•мієте що t:: пісні иких вам треба шvкати 
шо б· хо•І ч~ довий свііі •. ~.1 IUc вниtштн у повніЙ iior~ 
ЩJасі Й СШІі. 

НЕСПОДІВАНА ЗУСТРІЧ 

НІ~ Н 1/UIJCf>IIYBCH В І OTC.'lu (І<іЮІІ u НООЇГ П~ред 
,\Jt:Ht:, бо ііш1у буJю '';tyжr ніколи''), Іо rюбачнв 
ЧІ1~Іа.'ІU артистів. Тевер уже не було жодних труд
нощів ро:н11ука ІІІ українця. ~І вочав ро:JІ\юву з 
дtюма таннюрt1СІЮІИ, кщш •tую, що хтосu мене тор

кає в влече. ІІоuертаюсu --- А. Юкоть. 
- ІІа не НшtІшяк, н хочу вознайомІІІ н ІJіН.: з на

шшш вн:шачними вровідниками. 
( ДаJІі на сторінні 2У-Н1) 

види, nортрети, натюрморти і фіrурні комnозиції 

"Дніnро на світанку" та інші. Портрети й nеіІзаиtі пвr

пн в основу iioro творчости, оцінюючи вкі, заспуженив 

діяч мистецтва, nроф. Мниопа Г. Бурачек, nише: "Пер

ше, ЩО nочуваєтьсв в nейзажах r. Радченка - це ок· 

самнтна м'вкість тонів, виnнсаиість, кольористичне 

узаrапьненнв образу з добре nереданими nлинами. Мо

менти настрою відnовідноrо часу nриродн з nовітрв

ною насиченістю nередані надзвичаііно чуттєво. Тут 

він з'ввnвється нам, ви сnравжній nоет nрироди". 

Високу оціику фахової критики здобули також 

nортретні nраці Радченка. Проф. Прохорів відзначив 

умінии відтворювати nсихопоrічиі nрикмети об'єкту 'ra 
nідкреслювати індивідуальні риси, а також - пеrкість 

Гліб Радченко. Портрет сестри. Опів 
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лініи, характернетику форми ціnости та вдале розв'а· 

занна проблеми тла, :.~к однієї з найважніших проблем 

в маларстві. Серйозно розроблає мистець також проб· 

лему світлотіні, "акою він дуже захоплюєтьса, особnиво 

в працих на пленері, гра світла і тіней від сонца з по

вітраннм океаном надзвичайно поширюють можливість 

живописного баченна природи". Розробка цих проблем 

приводить мистца до вищої досконалости, особливо в 

зальцбурзькому періоді. 

В дні еміrраційиого ісходу, в таборі, і тепер в Ка· 

наді, де вільний від фабричної чи подібної праці час 

падає до нас скупими краплвми, Радченко не лишає 

пензла надто довго сухим. В краківський період еміr

раціі він створив "Захід соица", "Скелю з Мадонною", 

"Каплицю", "Весивний мотив", "Манастир", багато шкі

ців, етюдів, портрет матері й сестри. Дуже плодотвор· 

ним був зальцбурзький період. Мистець бере участь в 

українських та австршських •лврських виставах 

(Зальцбург, Браунав), активно працює в Спілці Укра· 

інських Науковців, Літераторів і Мистців та Об'єднанні 

Австрійських Мистців. За цей період ним створені: 

"Альпи", "Весна", "Гуцулка" (портрет), "Маки", "Замок", 

"Сонашиики", "Провесна", "Брама", "Вечір", "Селвнии з 

Полтавщини", "Молодица", "Шевченко на дніпрових по

рогах", портрети Т. Шевченка, Л. Українки, Г. Сковоро· 

ди та ін., а також декорації до опери "Запорожець за 

Гліб Радчеихо. Бабусв внук. Олів. 
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Дунаєм". Частину праць цього періоду закуплено длв 

лондонських музеїв. 

Гліб Радченко. Вул. Сант Катеріие в Монтреалі. Оnів. 

В Канаді (Моитреал), де Радченко оселнвсв три роки 

тому, він продовжує, в міру можливостей, творчу пра· 

цю. За цей час намальовано рвд портретів і краєвидів. 

Тепер мистець працює над новими картинами з укра

їнською та канадською тематикою. 

Закінчуючи цю побіжну нотатку про нашого тала· 

новитого земnвка, акому, здаєтьсв, ні в вкнх умовах 

не зраджує оптимізм, наведемо, ак своєрідне резюме, 

слова директора картинної галереї Зальцбургу, проф. 

Функе, про творчість Г. Радченка: 

"Вражають живописні сторони творів цього мнстца. 

Це своєрідне й ориrінаnьне ввище в житті иашоі rane· 
реі. Динаміка кольорів проникає суцільним коnьорит

иим мереживом тонів через всі полотна мистца, иапо· 

єні сферою повітра й сонца... Крім того така nюд.аиіст• 

і сердечна теплота почуваиь в цих творах, що назавжди 

лишає незабутнє вражении у гnадача. Техніка йоrо 

олійного живопису надзвичайно витоичеиа і cnyJRHTІo 

тільки вк втіnеиив суті відповідиого об'єкту природи 

від найтонших порухів пеизnв до бурхnивоrо пастоз• 

иоrо письма образу" ... 

Борис Олександрів 

--·-, ...................................... . 
Вийшла об:\tеженим накладом нона книжка 

Василя ЧАПЛЕНКА 

Uін<1 
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РЕЦЕНЗІІ 

ПРО ОДНІ ЦІКАВІ СПОГАДИ 

Михайло РУДНИЦЬКИЯ: ПИСЬМЕННИКИ З:&ЛИЗЬКА. 

Споrади. Киижиово-журиаnьие Видавництво, Львів, 

1958, Ст. 168+4. 

Збірка споrадів д-ра Мих. Рудиицьиоrо, - скажу це 

відразу, - дуже цікава а варта уваrи не тільки наших 

літературознавців, але й ширшоrо зarany уираіиськоrо 

rромадвиства, що ціиавитьсв рідним письмеиством та 

йоrо дів'Іами. Оповідає в ній автор про таких письмен

ииків: Івана Франка, Михайла Павлика, Леси Мартови

'Іа, Васнла Стефаника, Осипа Маковен й Марка Черем

шину, оповідає иезви'Іайио жваво, з дотепом і rумором, 

пересипаJО'ІИ сво10 оповідь анекдотами, тому йоrо спо· 

rади 'ІитаJОтьсв з неослабним інтересом, иа'Іе rариа по

вість. 

Д-р Рудницький знав особисто персонажів своіх 

споrадів, а з девними з них, ви от з Мартови'Іем, Сте

фаником і Черемшиио10, був у дружніх взаєминах. 

Можна просто подивnати пам'вть автора, так баrато под

робиць з життв зrадаиих письменииків він зафіксував 

і так баrато запам'втав із розмов із ними та з іх висnов

nJОваиь. О'Іевидио, характер і тон окремих споrадів 

різивтьсв в залежиості від rої особи, про яку йде мова. 

Франко, Павлик і Маковей були зиа'Іио старші за ав

тора й це не мorno не відбитисв й на споrадах йоrо про 

них. Вони не ма10ть тоrо товарисьиоrо забарвnеиив, що 

споrади про молодшу трійц10. 

У свої споrади вставлає автор у відповідних місцвх 

і 'Іужі. Так, rоворв'Іи про Франка, наводить зrадки про 

иьоrо Стефаника й Каспрови'Іа; у споrаді про Павnика 

подає, що розповів про иьоrо йоrо косівський прив

тель тиа'І Кремеиюи; у споrаді про Мановеа наводить 

йоrо зrадии про Cnьry Кобиnвисьиу та Андрів Чайиов· 

ськоrо, а в спогаді про Черемшину - зrадии про иьоrо 

Ма~·овея. Всі споrади овіані пошаио10 й теплом, зокре

ма про nривтелів ~втора - Стефаника, Мартови'Іа й 

ЧереІІ-!шниу. Да•:;ть воюІ баrато цікавоrо й ціииоrо ма

терілr.у для nізнання й зрозуміииа життв і твор•rости 

зrадув"lних автором nисьменників. На користь книжки 

треба віднести й брак так часто праитикованих у під

радnисьиих авторів заnобіrnивости перед режимом і иа

маІ·аиив висnавnати йоrо, сказати б, "заднім числом", 

навіть у зrадках про ті 'Іаси й подіі, КО'1И й не пахло 

йоrо духом. Певну данину су'Іасиості можна помітити 

хіба у cnoraдi про Павлика. 

Литипод Франка, n10дииа незвичайно наївна 

в житті і в сєоій політичній ді&nьиості - Павлик те

пер у великих ласнах у більшовиків, вк фаховий рево

nJОц:онер, друr і "сподвижник" російських "ревоnJОціо

иерів·демократів". Рудницький наводить, між іншим, 

такі Павликові слова із своєї з ним розмови: "Нам тре

ба розвіати фальшивий поrnвд, нібито в Гаnи'Іииі всв 

іитеnіrеиціа - вороrи російської культури. Ми мусимо 

ввесь час підкресn10вати, що ті, хто втік у Відень (пе

ред наступом моекаnів на Гаnи'Іииу в 1914 р. - В. Д.) -
вороrи иашоrо народу, виий не боітьсв росіви, а навіть 

прихильно ставитьса до них ... " (ст. 79). Що Павлик, по
дібно, вк і Фр,аико, і вк більшість західиьоукраіиськоі 

іителіrенціі, не був вороrом російської культури, nіте

ратури й науки - це правда, але щоб він називав воро

rами всіх тих, що втекли перед російським окупантом, 

це вже nиша10 на сумлінні автора. 
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Скільки в знав Павлика, а знав в иоrо не менше, 

ніж Л•р М. РудНИЦЬКИЙ, він, не ЗВаЖаІО'ІН на ВСІО СВОІО 

дитв'Іу наївність, не міr так висловитись. Таж не треба 

забувати, що Павликів підпис стовв на першому місці 

антиросійської відозви Головної Українськоі Ради, вк 

провідника Радикальної Партії. Правда, сам він не втік, 

але лишень тому, що був застарий і немощний. І тільки 

стан йоrо здоров'в вритуввв йоrо, вк і Франка, від ви· 

везении в rnиб російської т10рми народів. Як міr Пав

лик назвати всіх тих, що повтікаnн перед мосиаnвми, 

вороrами, коnи між ними були і йоrо партійні товари

ші, - він, завзвтий український самостійник і не менш 

завзвтий вороr царизму?! :&іnьшовики иіви не можуть 

дарувати йому йоrо самостійиицтва, ХО'І і вк хо'Іуть 

уставити йоrо образ у свій божник пору'І Франка та ін

ших інкорпорованих ними українських письменників. 

Вороже ставленин Павnика і Франка до російської оку

паціl Рудницький з цензурних при'Іии промов'Іує: в 

СРСР тепер не можна nавти царизм за йоrо національ

ну політику, бо більшовики її продовжу10ть ще з біль

шим цинізмом, а зокрема просnавnв10ть царську поnіти· 

J(Y в окупованих українських земnвх Австро-Уrорщиии, 

де нібито народ з розпростертими обіймами зустрі'Іав 

царське військо й царську адміиістраці10. Це промов'Іу

ваиив мусимо нашому авторові дарувати, але не може

мо йому виба'Іити, коnи, наприклад, він каже, що ніби

то Омеnан Оrоиовсьиий, передруиовуJО'ІИ Шев'Іеииові 

твори, "не міr залишити виразів, акі моrnи ображати 

римськоrо папу або польських панів" (ст. 73). Правда, 

д-р Рудницький вкладає ці слова в уста Павлика, але 

О'Іевидио, "ад узум дельфіні", бо ж він не може не зна

ти, вк було насправді. У попупврних або шкільних ви

даиивх Шев'Іеикових поезій, вк Jtаприкnад у кииже'Іках 

"Просвіти" 80-их років або в призиа'Іеиих дпа шиіnьио

rо вжитку 'Іитаиках, справді викидалиев або зnаrідНІО· 

ваnись девкі різкі вислови Тараса Гриrорови'Іа з оrnвду 

на реnіrійиі ПО'Іуваиив моnодеиьких у'Іиів 'ІН 'ІИТа'Іів 

або з уваrи на цензуру шкільну чи заrаnьиу. За це, ак 

знаємо, видавців 'ІН укладачів сильно rаиьбив Драrо

маиов, але робив це в усикому разі не Оrоиовський. У 

виданні Шевченкових творів НТШ, зредаrоваиих саме 

Оrоиовським, нема жадних змін 'ІН иуп10р. Автор, кк 

літературознавець, повинен це знати й не ширити не

правди, вку ніхто за заnізио10 засnоио10 не може спрос

тувати. Це твердженив автора тим иесма'Іиіше й иетак

товиіше, що сам він дуже добре знає, вк більшовицька 

цензура спотвор10є Шевченкові твори навіть у нібито 

"наукових" видаиивх. 

Компліментом у бік режиму може бути й те, що 

оповідає д-р Рудницький про захопnеиив Черемшини 

українським видавничим рухом у підрадинській Укра

іні в 20·их роках. Horo, вк і інших західиіх українців, 

не мorno не тішити, що там буйно розвивались україн

ська література, наука й мистецтво, зокрема той факт, 

що на Наддиіпрвнщииі дуже цікавnвтьсв йоrо творами 

й охоче іх друку10ть. Але це йоrо захопnеиив "ренесан

сом" тих років не треба відносити на рахунок більшо

вицької вnади, вк це може виrnвдати з авторовоrо пере

казу Черемшининих висловів. Очевидно, у розеитузівз

мованоrо Черемшини моrnи вирвіtтнса слова, що іх на

водить Рудницький: ":&ува10ть такі хвилі, коnи мені хо

четьсв пnJОиути на все й пішки перейти кордон" (ст. 

169). Але цей еиту~!взм, викnикаии:іі твор'ІістJО східиьо· 

українських письменників, поrаснnа в ньому, ви і в Сте

фаникові та інших, аитиунраіисьиа політика Кремnв, 
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що почаnаса з наступом Москви в 1929-му році на ук

раїнську nітературу, науку й куnьтуру і продовжуввnа

св в щораз біnьшому ступні в даnьших роках, дійшовши 

до систематичного фізичного иищеиив українськоі ін· 

теnіrенції й народу, до справжнього геноциду. Тоді аJКе 

ні Черемшина, ні хто інший з коnишиіх ентузіастів не 

поривааса в ра.цвнську Украіну. 

Врешті, ще кіnька завваг до спогадів М. Рудницько

го. Він каже, що "Франко не ::wав часу скnадати катаnога 

придбаних книжок" (ст. 19). Це помиnка. Навпаки, Фран
ко дуже уважно скnадав катаnог свосі бібnіотекн. У 

вого архіві nншиnосв кіnька вnасноручмо сnисаних ним 

катаnогів, вкі він навіть пооправnвв. Тіпьки вже в остан· 

кіх роках, коnи він уже негоден був писати своїми по

крученими твжко10 хворобо10 руками, він цього не ро· 

бив. І коnи при передачі Франкового архіву й бібnіо

теки Науковому Товариству імені Шевченка, згідно з 

його заповітом, треба буnо подати до суду дnв затвер

дІІІенив тестаменту внказ його nітературної спадщини, 

в мусів наспіх допови10вати його аnвсні списки. 

Оповіда10чи на ст. 41-ій про Франкові відвіднии ка

вариі, де він перегnвдав стоси різних газет і журиаnів, 

автор не відмітив того факту; що Франко не раз черпав 

теми дnа своіх поезій з nітературних додатків до веnи

ких німецьких щоденників, а то іі просто перекnадав 

чи переробnвв вірші часом зовсім другорвдних німець· 

ких поетів, що містиnаса в цих додатках. У друку він 

не завжди зазначав джереnо свого твору, особnиво, ко

nи снnьно переробив ориrіиаn. Нашим nітературозиав· 

цвм сnід би буnо перегnвиути nітературиі додатки до 

авrсбурзьких, берnіиських, віденських, мJОихеиських та 

франкфуртських щоденників 90-900-их років та пошу

кати в них пераоазорів девких Франкових поезій, що 

вважа10тьсв за його ориrіиаnьиі твори. Це не буnа б 

ніsка зневага дnв Франка і його поетичної творчости, бо 

вого переспіви напевно стовть значно вище за твори 

тих другорвдних німецьких авторів, вкі звериуnи на 

себе увагу нашого майстра, JІК це ми бачимо з його пе

рекnадів чужинецьких творів, де він зазначив їхніх ав

торів. Добре знав про Франкові позички покіііний акад. 

Васиnь Щурат, вк очевидець, і про це мені не раз опо· 

відав, ane був він надто nіиивий, щоб списати те, що 

знав про такі речі. На ст. 55-ій оповідас Рудницький, що 

він майже щовечора бачив, ак Франко ніс своїми ско

ЦІОрбnеиими рукамн бухіиець хnіба, й додас, що він, 

не зважа10чи на свій вік, вкби не хвороба, міг би ііти 

енерrі:іноJО ходо10, з підиесеио10 гоnово10. Ane Франко 
в тому часі, коnи наш автор його бачив з бухіицем хnі

ба, зовсім не був такий старий, вк би це вигnвдаnо з 

контексту спогадів. Адже ж помер Франко, MBJO'IH всьо

го 60 років. Це nише твжка иедуrа так його похиnиnа. 
Каже Рудницький про Павnика: "Вік не звик опо

відати про свої успіхи та невдачі" (ст. 69). Це невірно. 
Нищо автор не чув про Павnмкові нарікакив чи пере· 

хваnии від тих n10дей, що його добре зиаnи, то міг би 

довідатиси про це з Павnакової кореспонденції, зокре

ма з його nистів до Драгоманова. Тоді б не писав цих 

сnів. 

Павnнк до зануди розписувавсв npo свої справжні 

й уввnені хвороби та різні невдачі. вкn10чно в кохаи· 

ні, та наївно, ви дитина, хваnнвсв своїми успіхами -
поnітнчиими, громадськими, nітературними й nJОбовин

мн. 

Про Стефаника розповідає автор, немов би то він 

скарживсв на підрадвиські українські видавиицтва за 
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виправnанКJІ мови вого творів на nітературкив nад, 

при чому "щось вивітр10ваnосв з них - тоіі заnах мосі 

рідної мови, вкиіІ мас в собі і сіnьськиіі соnениіі піт, і 

пахощі поnииу та материнки" (ст. 129). З цього приво
ду в зауважу, що, навпаки, Стефаник тішивсв цим ви

правnJОваиивм, бо через це, мовJІJІв, його твори стВJОть 

загаnьиоприступинмн дnа всіх радамських читачів, і 

ІІІаnкував, що не може писати nітературио10 мово10. 

РозмовnвJОчн з ним про ці виправnJОваиКJІ, в й покій

ний акад. Bon. ГнаТJОК обурJОваnисв на них і домаrаnн

св від НЬОГО, щоб він не ДОЗ&Оnвв каnі'ІИТИ С8010 МОВу, 

бо через це його твори ціnком спотворJОJОтьсв і тра

тать вnасие той запах, за аким, ак каже д-р Рудницький, 

Стефаник нібито так побивавсв. Ane Стефаник з нами 
не поrоджувавсs і зовсім не обур10вавсs на виправn10· 

ванна, а, навпаки, був з них дуже вдовоnений. 

Стефаник свого часу відвідував радааського кон

еуnа у Львові, щоб відібрати призиану вому урадом 

радвнеької Украіни пеисі10. Відмовившисs від неі пісnв 

спричинеиоrо червоио10 Москво10 гоnоду в Украіні в 

1933-му році, онииивсв він у скрутному матеріsnьиому 

становищі, - і от тоді митропоnит Шептицькиі рату

вав вого від зnидиів. У спогадах д-ра Рудиицького Сте

фаникові візити до конеуnа й до митропоnита відбува

JОтьсв чомусь одночасно - це не відповідвс правді. А 

що иаіІгірше, то це наведенні автором нібито зі сnів 

самого Стефаника мотив, вкнм він оправдував свої від· 

віднии митропоnита: "Зовсім вс но, - казав буцім то 

Стефаник, - що моі вороги можуть казнтись від зnости, 

чому а відвіду10 коксуn а. Ane - ак моі . прІUІтеnі не ро· 

зумі10ть, що в ходжу до Шептицького, щоб знати, що 

дума10ть про нас наші в о р о г и (nідкресnеиив мое. 

В. Д.), зіправди диву10сь" (ст. 133). Із Стефаником в був 

у дуже дружніх взаеминах і коJІІиого разу, приїжджа

ІО'ІН до Львова, він був моїм гостем і завИІди звіравсs 

з своіх відвідин, - чи то у коисуnа, чи пізніше у мит

ропоnита Аидрів. Запевив10, що покііииіі мів припеnь 

і кум нікоnи не озивавсв про митропоnита в такому ду· 

сі, ви пише Рудницькиі. Навпаки, завжди з веnико10 

пошаио10 і пістизмом, а про ворога він так би не гово

рив. Стефаник був n10дииоJО наскрізь чесио10 і щиро10, 

иікоnи не кривив душе10, а навпаки - був до рубаш

кости правдивиі. Це просто неймовірна річ, щоб він, 

одерІІІуJОчи від митропоnит а допомогу, озивавсs про 

свого добродіs, що ритуввв вого з біди, ак про аор\)ГВ, 

думки вкого ходив вивідувати. Навіщо іі дnв вкого 

вжитку? 

Нищо Стефаник і сказав щось подібне, то хіба •ар

том, а не поважно. Тут, здастьсв, д·р Рудницькив согрі· 

шив, бажа10чи виправдати перед своїм біnьшовицьким 

иачаnьством Стефаникові відвіднии митропоnита. Ма· 

буть теж з ціс10 мето10 зиесnавнв д·р Рудницькив і 

nьвівські українські видавиицтва 20-их років, говорачи, 

що переважаnи серед них ті, "акі О,J:ІІержуваnи тасмиі 

фонди з нечистих дJИереn, названі "гадJОчимн" (ст. 145). 
КоJИиий, хто зиас тодіши10 діісність на українському 

видавинчому фронті під Поnьще10, рішуче запротестус 

проти такого обурnквого твердJИеиив М. Рудницького. 

А втім, б'с воно передусім самого автора, що співпра· 

ц10вав у цих видавництвах. Написав він Ц1О неправду 

либонь "ад узум деnьфіиі", бо біnьшовики ус10 західиьо

украіиську куnьтуру і всsку іншу діsnьиість об'ввnа

JОТЬ ворожою народові, ведеио10 за гроші й на користь 

чи то поnаків, чи німців, чи Ватикану. 

Ane поза зазначеним вище, мо111е, иедобровіnьнимн 
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пасквіnвмн, споrа,Rн ,R·pa М. Ру,Rнвц•коrо антримані вa
saran у зовсім пристойному тоні, 6es звичайних у пі.R· 

ра,Rвнськнх авторів тнміамів на честь окупанта іі прок

льоні• на a,Rpecy iioro вороrів. Ві.RмічУJОЧН неrатнвні 

сторони iioro споrа,Rів, в ве хочу цим пі,Rкопуватн Іх 

вартість. Вони безперечно цікаві іі ,Ruоть баrато цінно-

ЗУСТРІЧ З ЛЮДЬМИ З ТОГО СВІТУ 
(Продовження із сторінки 25-ої) 

-- Дуже радо, - відповідаю я і йду за ним. 
Він мене підводить до кремезного добре зб у до

наного і добре вгодованого чоловіка років під сорок, 
що стояв у меликому гурті артистів. Я нирішив, що 

не хтось із мистецьких керінників. Чи не Вронський? 
-- думаю собі. 

- Дуже мені приємно, - кажу, редактор 
журналу "Ноні Дні" Волиняк. 

О!- сміється незнайомий. -- То Іtе nи? Луже 
приємно --- наш читач Жабченко! 

А потім додає: 
Атташе радянської амбасади в Отта ні! 

Я не -належу до боягу~ін, але трохи оторопін від 
несподінанки. 

А мені тут сказали, що наших артистін :па-

ЗВУКОЗАПИСНА СТУДІЯ "УТ А" 

J42 Second Avenue - New-York, 3 N.Y., USA 

- ВИГОТОВИJІа -

ДОВГОГРАЯНІ ПЛАТІВКИ 

1. У виконанні - Яосипа Гірняка: 
В. Стефаника: "Сини", О. Вишня: "Чухра інці", 

"Чукрен", "Лекції по українознавству". 
2. У виконанні - О. Добровольської: 

"На родні казки" 
Незабаром будуть виготовленІ: 

1. Казки та байки для дітей дошкільного віку, 
2.Твори llІевченка, "Монологи" Гриця Зозулі, 4. 
.. Мойсей" Івана Франка, 5. Пісні чоловічого хору 
"Думка". 
ЦІна одної платІвки - $3.95 
Замовлення слати, залучаючи поштовий переказ або 
чек на адресу: 

UT А Recording's Studios, lnc. 
Р.О. Вох 23, Cooper Station, 

New-York 3, N. У., USA 
У Канаді платівки "УТ А" можна набувати у 

представника .. УТА": 
Mrs. N. Spolska 

210 Oakmount Rd. 
Toronto 9, Ont., Canada 

ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИй ІНСТИТУТ МЕТРОПОЛІї 

ТОРОНТО СПІВУЧАСНИК •'ЮНАйТЕД ЕПІЛ'' 

просить понідомити, що його нона адреса така: 

709 СоlІеке St., Toronto 4, Ont. 
Телефон: 

LE 7-2561 
НОН І J НІ, ЖОВТЕНЬ, 1959 

Виконанчий директор 

Пані В. Е. ВЕСТ 

ro ,Rnв пізианна жнттв і творчости зrа,Rанвх у них пи

сьменників. Ві,Rкннувwн кукіль, що iioro в вище внзбн
рав, матимемо чисте зерно. Ра,Rн ц•оrо ,Roбporo зерна в 

іі реаомен,RУJО познайомитись Ь споrа,Rамн .R-pa Михай
nа Ру,Rннцькоrо - вони справ,Rі варті наwоІ уааrн. 

Воnо,Rимир ДОРОШЕНКО 

кують якісь редактори й кореспонденти, то я nнрі
шин виявити, що то за редактори. 

--- Я нікого не атакую, а просто знайом:Іюсь з 
артистами. 

- Розу!Іrію, розумію! Шукаєте чогось, щоб по
тім проїхатись по нас. А як нам подобаються наші 
хлопці й дівчата? 

- Хороші! Але вони мене дуже бояться. Ска
жіть їм, що я їх у тюрму не посаджу. 

Хто боїться? 
- Андрій Кікоть. 

- Що ни, що ни! Він просто соршІЛІІНИ~і, бо ше 
д vже молодий ... 

· ІІане Жабченко, поскільки ни дипломат і жи-
нете стало н Канаді, то може б ми роююнляли нор
мальною мо ною, а не нодили один одного :іа І-юса? 
lJJкoдa часу. 

Добре. Прошу знайомитись... і знайомить 
:о.tене з однією жінкою і чо.1оніком, які, ниянляють
ся, також спінробітниками амбасади. Я скрининся, бо 
кожного разу, як я телефонунан у якусь кімнату, 
то нони теж набирали номер телефону поруч зі 
:\ІНОЮ ... 

Чого не нертаєтесь додому? Тепер уже nre 
:1:\Іінилосt) - ни не пізнаєте України! 

-- Раз артисти бояться розмовляти з людьми, то 
нііюго не змінилось. Це раз. А дна якби нам ''рід
на нлада'' допекла так, як ~Іені, то ви б теж бу.'lІІ 
:н мною разом. 

Обличчя моїх спінбесідникін понажніють. 
- - Сиділи в тюрмі? БуJІи заслані? Де й за що? 

У Києні й Дніпропетронсt.ку та на Білшюрсь
І{о-Балтійському каналі. Питаєте ~а що? ]а те, шо 
я українень і людина . 

--- Були помилки. А.1е тепер того нже нема. І не 
буде. 

На моє запитання, хто він, пап )Каб•tенко nі:шо
ніn: 

Я родом з Василькона. А як я нам скажу, що 
я закінчин історичний факультет Одеського універ
ситету, то ни однак напишете, що я закінчин нищу 

школу "кронажадних екканедистін". Бо як інакше 
ви скажете про предстанпика "поненоленої Укра
їни", як ни ннажаєте себе предстанником ''вільної 
Укргїни"? 

При ньшtу його обличчя скринилось. Я наочно 
побачим, який благородний нчинок зробили аме
риканський Конгрес і президент Айзенгавер, про
голосивши тиждень паневолених націй, і на чет
вертому місці (серед 22 перечислених у декляра
ції окупонаних Росією народім) постани в саме Ук
раїну. Ні, це не бун холостий постріл -- нін попан 
у ніль. Україн,цям, за стараннями яких Lteй тижден.ь 
і проголошено, лишилося тільки никористати його. 

Так, пане Жабченко. Я -- предстанник nіль-
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ної ~;країни, але ви атташе навіть не української 
радянської амбасади, а таки московської ... 
На цьому ми розстались, бо треба було вже йти 

на кою~ерт. 

ПОЛІТИЧНА ПЕРЕПАЛКА 

Про ха рактер і якість концерту я вже писав. По 
концерті я приїхав знову до готелю. Але не сам -
зі мною ще було троє наших читачів. Я шукав за 
В. Вронським (керівником бапету київської опери), 
за заслуженими артистами України Л. Герасимчук 

та М. Апухтіном, фото яких (з балету "Маруся 
Боrуславка"), було нидруковане на обкладинці 
"Нових Днів" ч. 106 (за листопад, 1958 р.), та за 
прімабалеріною Київської опери Оленою Потапо
ною. 

Заслужений артист України Микола Олександре>
нич Апухтін скоро прийшов. Коли я показав жур
нал з його фотом, то він дуже здивувався і запи
тав, чи є н журналі і якась стаття. Я пояснив, що 
статті нема, бо я не міг добути матеріялу, але я 
бун захоплений виконанням його і Л. Герасимчук 
(ба чин балет "Маруся Богуславка" на фільмі), то 
ни:друкунав хоч фото. Виявляється, Л. Герасимчук 

Апухтінона дружина і нона вмерла цього літа 
під час пологів. Uя вістка мене вкрай засмутила 
і я висловин Миколі Олександровичу сноє щире 
співчуття. 

Апухтін народинея в Ташкенті. Мати українка, 
батько росіянин. Фахону освіту здобув у Ленінграді, 
у Києві осін уже по війні. Працюнан донший час 
никладачем у Київській хореографічній школі. Кі
лька його учнів (наприклзд, Ф. Баклан, що сидів 
поруч :іі мною) нже таннюють провідні ролі. Роз
мовляє досить паправно українською маною, за

певняє мене, що українська !\ЮНа н Києві ніяк не 
упосліджена, що н опері тепер на чистоту мони 
звертають особлину увагу. Дуже йому не подоба
лось, ЯК МИ рОЗМОВЛЯЛИ ПГО НИВИЩеННЯ УІ<раЇнсь

КОГО народу, зокрема інтелігею~ії. 
-- Були помилки, але тепер уже не те. Як булn 

пnганn, тn було нсім погано, а як стало дnбре. тn 

теж усім... Я не розумію, чого така ненависть до 
росіян? 

--~ Ненависть не до росіян, - пояснюю я, 
а до окупантів. - Назвіть мені імена розстріляних 
російських письменників! А от я вам можу дати 
список 250 знищених українських письменників. 

- Ну, це вже вибачте! - протестує Апухін. -
Раз розстріляли, то значить винен! 

- Ні, не винен, - спокійно заперечую. --- От, 
наприклад, Миколу Куліша, Івана Микитенка та 
інших розстріляли, а тепер реабілітували й навіть 
твори їх видали. 

- Ну, от бачите, -- тішиться Апухін. - От і 
чесно! Помилилися і чесно сказали: "Ми помили
лись!'' Чого ж ни ще хочете? 

Ф. Баклан і собі активно підтримує сного колиш
нього вчителя: 

- Ні, пане Волиняк, ни нже занадто перебіль
шуєте. 

- Перебільшую? Ану я вас поставлю ''под 
стєнку" і "шльопну", а потім скажу: вибачте, я 
помилинея - М. Апухтін і Ф. Баклан були порядні 
люди, а я їх дарма "пошльопав'' ... А як я так пе
рестрІляю Іtілий колектив Київської опери, чи бі
льше половини української інтелігенції взагалі, за
:\юрю голодом 7 -8 мільйонів селян, а потім "по
каюсь'', то ни низжатимете мене чесною людиною? 
Мої співбесідники мовчать. Треба було міняти 

тему. ,J)очинаємо з но ну про мистецтво. Я приніс з 
собою пару десятків різних чисел "Ноних Днів", ці
лу пачку газет з остан.ньої пошти, в т. числі "Сво
боду", "Гомін України"', ''Український Гnлос'', 
''Нашу Мету' та ЧИ\Іало інших. 

--- Якщо не боїтесь, то прогляньте. 
--- Хто нам сказав, що ми чогось боїмось? Да-

вайте! 

Спранді розібрали й почали читати. Заслужений 
артист України Б. Степаненко узян "Нові Дні'' ч. 
107 і иідразу накинунея на статтю ''Останній Дов
женків фільм". Через пару хнилин уже заянив про-
тест: 

(~акін•rення в •rергnнnму числі). 

-===--· -==-.::.::-..:::-_-_ -----------=----- --- -- . -------
"КОЗУБ" РОЗПОЧАВ СЕЗОН 

Літературно-мистецький кл10б "Ко· 

зуб" розnочав новий сезон. Відкрнт· 

тs сезону зроблено ве'Іором "Геть· 

ман Іван Мазеnа в nоезії". 

Уривок із Сос10рнноі nоеми "Ма

зеnа" майстерно nрочитав Дмитро 

Романнк, sкнй сьоrодні є одним з 

найкращих 'Інтців Торонта. 

Зіна Семен10к з усnіхом nро'Іита. 

ла Веретен'Іенків nереклад Вайро· 

нової nоеми "Мазеnа". 

П. Степ 'Інтав власні твори, nри· 

свв'Іені Мазеnі. 

Ве'Іір відбувсs з nовним усnіхом. 

2-ro жовтив в "Козубі" відбулась 

доnовідь С. Фод'Іука: "Гайворонсь

кий - комnозитор і neдaror". 

Вечори "Козуба" відбува10тьск кож

ної n'втннці. 

зо 
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летІАНий іІІіІJ(J{ержувач Ватсон'с та 
потрИmе черевне скрі.пле.ння. Еляс:.. 

ТИЧНИЙ ІJЮЯСОІК - Ие;дОС:ЯЖНа •ВИГО

~да ~ля .мужчRН. Фаховий крій. Леr

'КО переться, не вимаrа-е гладження. 

Носиться довго. підходяча соро

чинка. 
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З МІСЦЕВОГО ЖИТТЯ 

ЩО ТАКЕ ''ЮНАйТЕД ЕПІЛ''? 

У кожній демократичній державі є крім дер
жавноі допомоги своім громадянам, чимало усяких 
громадських добродійних товариств та об'єднань. 
Особливо багато є іх у Канаді. Ми, новоприбулі, 
ще й досі не зовсім уявляємо розмір і обсяг тієі 
великоі благородноі праuі, яку виконують ці т-ва 
Колись вони виконували всяку допомогу: навіть 
помагали безробітним. Тепер інші часи і канадський 
уряд сам піклується безробітними, забезпечує ціл
ком чи частинно медичне лікування хворих тощо, 
тощо. 

Але є ще чимало випадків, коли уряд не бере 
на себе обов'язків щодо окремих громадян. Візь
мемо такий приклад: мати кількох дітей захворіла 
й пішла в лікарню. Федеральний і провінційний 
уряди беруть на себе частинно чи навіть цілком 
вартість лікування, але діти лишились без догляду 
чи навіть і без засобів для існування. Тоді добро
вільні громадські організацїі, напр., "Візітінr 
Гоуммей.керс Асошієйшен", потурбуються догля
дом і забезпеченням дітей. 

Сліпими заопікується й завжди допоможе ім 
''Кенедіян Нешенел Інстітют фор де Блайнд"; ді
тям-калікам допоможе ''Чілдренс Ейд Сосайті"; 
знайти працю, одержати пораду й допомогу в ро

динних та мешканевих справах допоможуть това

риства "Ред Крос", ''Інтернешенел Інстітют", "Тре
велерс Ейд Сосайти'' та інші; допомогу й пораду 
у вихованні молоді, в культосвітній ділянці тощо 
дадуть такі т-ва як ІМКА та ІВКА і т. д. Напр., ук
раінський літературний клюб "Козуб" від початку 
свого існування міститься в гарних приміщеннях 
ІВКА за мінімальну ~ін у. 

Все це організаціі, які утримуються громадя-н
ством. Усі вони об'єднані н "Юнайтед Епіл'' (Об'єд
наний заклик"), який раз на рік робить збірку між 
громадянством. Зібрані гроші підуть на створен
ня фондів для 88 таких організаній. Uього року в 
Торонті заплянонано зібрати коло 1 О мільйонів до
ля рів у кампанїі .. Юнайтед Епіл". 

Тепер для громадянина демократичноі держа
ви мало платити податок: треба ще вміти помогнІ 
своєму сусідові. "Юнайтед Епіл'' просить нас ін
формувати про не наших читачів і подати ім до 
відома, що в разі потреби якоісь допомоги треба 
зателефонувати на число ЕМ З- 4971, а у вечірніх 
годинах на телефон ЕМ З- 4975. 

Ніколи не треба забувати, що щоб матн мо
ральне право на допомогу, треба вміти пщшгапt 
іншим. 

У СПРАВІ СПІВПРАЦІ ПРОФ. Юрія ШЕРЕХА 

Багато читачів запитують, чому донший час 
не пише проф. Юрій Шерех. Я багатьом читачам 
відповідав особисто і мені це, врешті, надоїло. То
му роблю тепер загальне вияснення, щоб хтось із 
читачів не подумав, що я легковажу нашими спів
робітниками, чи, може, навіть я сам завинив у ТЇ\І. 

Відомо, що Юрій Шерех стало друкунався в 
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"Нових Днях". Бувало інколи, що протягом року 
в "Нових Днях" появлялося 8---1 О його статтей. 
Якщо його статті були колись і в інших виданнях, 
то це був винятон:. 

У нас з Ю. Шерехом були найкращі редактор
сько-авторські взаємини. Я ще й досі вважаю Юрія 
Володимировича одним із найкультурніших і най
благородніших наших авторів. Дехто з ЮІших спів
робітників вважали, що Ю. Шерех дуже тисне на 
мене, що він має вплив на те, хто пише в "Нових 
Днях" і навіть, що пише. Ui підозри безпідставні: 
Ю. Шерех ніколи не цікавився своіми ''сусідами по 
журналі", як він висловлювався. Він знав себе, 
знав, що і як він пише і був дуже толерантним до 
своіх сусідів на сторінках журналу. 

Ue в мене викликало не лиш повагу, а просто 
любов до нього, бо з деякими іншими автора~ІИ я 
мав з цього приводу клопоти. Взагалі я вважаю 
Шереха винятково толерантною й культурною лю
диною. Він завжди враховував умови, у яких я пра
цюю, і часто, коли коректа в мене була не то що 
поганою, а злочинною навіть (я їі здебільша роблю 
навстоячки в друкарні або в трамваі, ідучи з дру

карні додому чи на пошту) і н його справді хоро
шій статті були перекручені не то слова, а навіть 
думки, --- то він за це ніколи не вкорочунав мені 
віку, а лиш домагався виправити тільки найважли
віше. 

Щоб читачам було зрозуміло, наскільки Юрій 
Володимирович культурний і приємний співробіт
ник, скажу, що бували випадки, що я писав йому: 
"Одержав статтю. Чудова, хоч я з жодною Вашою 
думкою не погоджують. Сьогодні здав їі в склад. 
Піде н чергове число''. І Юрій -володимирович ні
коли за не не гнівався. Не кожному авторові я так 
одверто заявлю, що ні н чому з ним не погоджу
юсь, себто заперечую його твір цілком. 

Ю. lllepex з пошаною станився до нашого 
журналу, хоч "Нові Дні" його цілком задовольни
ти не могли: його мрія -- журнал для вибраної 
інтелігеннії. Такий журнал виданати можна, але 
для такого видання треба мати або дотацію нід 
якоісь установи, або мати за плечима якусь пар
тію чи неркву. Та признай:\юся щиро - і авторів 
добрих у нас обмаль. Відомо, що кожен, хто має 
гроші, так чи інакше буде домагатись впливу на 
видання. Мені ней "вплив" остогид у "країні бу
дованого соціялізму", то я на якусь фінансову "до
помогу'' піти не l\Ііг, хоч такі пропозинії я \!ЗВ від 
протилежного напря:-.1ку органі:1аній і від кі.1ькох 
багатих осіб. 

Юрій Rолодимирович не також прекрасно рn
:зумін, але нід нього йому не було легше. Моя ме
тода поступоно піднищунати рівень, здобувши мі
німум читачів, йому видавалась безнадійною. Мені 
здається, що Юрій Володимирович просто зневі
ринея н силах еміграції. ~ йому кількакратно пи
сав, що читачі його люблять і шанують, що чере:1 
усяку людську нечисть не нарто вирікатись поряд
них читачів і т. д. Він мовчан. Остання моя розмо
ва з ним на ню тему була на з'їзді письменників 
у Нью-йорку (7 грудня :\І. р(шу). 

Рnз\ЮВ:t відбулася дnслівнn так: 
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Юрію Володимировичу, напишіть хоч одну 
статтю, бо інакше я повішусь! 

Tu вже шукайте uірьовку, бо я нічого не 
напишу! 

У ней час поет JI. JІиман, що весь час ходив 
:1 фотоапаратом, натиснув кнопку і ще й завваж11в: 

Знаменито! Це буде історичне фото! 
Так от замість Шерехоної статті я друкую тут 

не "історичне фото''. Якшо нано вдовольнить при
хильників його творчости, то добре. А якшо ні, то 
я признаюсь у своЙО\1У безсиллі: раз чолові І< ви
рішив ізолюватись, то вже .-:·ічого не зробиш ... 

Коли я потім сказзн, що, мовляв, жарти жарта
\ІИ, а чому б не написати час од •1асу статті, то я 
ІЮЧVВ: 

. -- А КОІ\ІУ не потрібне? "Нові Л ні'' благопо
.1учно існують і без мене ... 

Це все, що я можу сказати нашим ЧlпачJм з 
Іtього приводу. Я, г.априклад, сподіваюсь, що ця 
"самоізолянія'' ІОрієві Володимировичу колно, на
доїсть і він рано чи пізно озвеп.ся. Будемо споді
ватись, що він озветься знову в ''Нових Днях", бо 
Са\Іе серед наших читачів ві:-t :\Іає найбільше шану
ва•Іів його інтелектv, свіжости лvмкн і оtі.rнтопн 
~· виnnрі Те\І T:J 11 -~~ тр:нпув:нші .. 

п. волиняк 

Al1fia•JТe, лорогніі ІОрію НолошtІ\ІИJЮВИ•Іу, що 
я без Нашого до:іволу :іробив не вияснення наІІІИМ 
•1итачам. Але не ж - ~:аші •t ит:l'І і, вони ,10 на l' 
ст:нтяп.ся :і л.овіrоtо іі ношаною, а •tасто-гупп і :1 

любов'ю. То чого маею з ними "нечемно" пово
дитись? Я вважаю, що Ви якесь вияснення зробите 

СаІ\Іі ... 
Врешті, я Вам писав і казав, що читачі мене 

л уже допікають Вашою мов•Іа г:кою. І Ilo б Ви зро

били на ;\Юєму місці? .. 

Так оне те. :іа вира:ю;\І JI. JІюtана ''історичне фото". 
ЯкийсJ, •tо.rюн'яга, ІІоnа•Іиннtи, що між llJepexoм і 
Ноmшяко\1 утвори:tася щілина, вирішин ]аnпннитн 

11 сво')~І (11\1113ПІІІНН\І оn.'1ИЧ 1 1Я\І ... 

Подвоїмо • • • 
КІJІЬКІСТЬ передпJІаТНИКІВ )КурнаJІу 

до йоrо 10==річчя1 
За браком місцв ми в nоnередньому чисnі не моrnи 

видрукувати всіх листів від читачів з nриводу нашої 

камnанії за nодвоєння чисnа nередnлатників. В цьому 

чнсnі дрvкvємо всі nи сти: і ті, які заnишиnись з мину. 

noro чнсnа, і нові. 

Чекаємо на Вашоrо nнста й передnлатника, дороrнй 

читачу! Хай наша нампанів не заиінчнтьсв нічим -
nодвоїти чисnо nерР.дnnатнииів справді можnнво, якщо 

Ви цьоrо захочете! 

Редакція. 

ЧИТА ЧІ ПИШУТЬ 

А ось уривок з nкста одноrо nорвдноrо маrістра 

(тоrо, що таин не дарма внтирав штанами університет

ську nав ку): 

" ... через усі оті иnоnоти в зовсім внбнвсв з чи· 

таннв, бо не буnо часу. Та в таки всnів прочитати Ваш 

заиnни nриєднати nередплатників. Тут, брате, не втне 

Панько тіста. Нищо ми хочемо мати масовоrо читача і 

то таиоrо, щоб уважав, що він за nрочитане має nnа

титн передnлату чи ціну книжки, то нам nотрібна ви

ховна установа таин така сама, ви буnа rалицьиа "Прос· 

віта". І крутім сюди, крутім туди, ane ми заrаnьно з 

просвітвнщннн ще не внросnн, дарма, що ми вже має

мо Довженків, Яворських і Кіствиівсьиоrо nри nрези

денті США. 

Найбільше тут завинили таин всі наші націоналісти, 

бо ванн nривчаnн: тоrо не читай, а те внІІидай за борт. 

32 

Зате читати вони взаrаnі не вчнnн, зрештою, вони й 

не маnи чоrо дати кандидатам на читачів у руки. Нині 

дуже важко з'єднати иоrось до будь",ІІиоrо виданнв, бо 

той, хто мав бн бутн читачем: 1. Не вміє читати, 2. Не 
хоче читати, 3. Засnонюєтьсв всім тнм nоrаним, що са· 
ме націанаnісти nустили між nюдей, і що викликає ие

довір'в. Нехіть, захланність на rріш, винй тут nerкo 

nриходить, ідуть на руку вроджекому лінивству. Фон· 

ди на УКК вnаnн нижче, ніж можна буnо сnодіватис&, 

на УНРаду ніхто не дає, nартійний nодаток між иаціо· 

налістамн сnав до мінімуму, може тому вони теnер де· 

що й nрнтихпн, за винятком УГВР-и, ane тій манна з 

неба nадає ... 
Нищо Ви, дороrнй Петре Кузьмовичу, самі знайдете 

читача, що вартий журналу "Нові Дні", а не має чим 

заnлатити, то я Вам за таиоrо читача заnлачу ... Чим в, 

оідннй чоловік, більше доnоможу? .. 
... СиажітL n. Cвaporosi, що в хочу від ньоrо оrnв

дів nідрадинеької nрози. Тут Кравців уже доволі док

nадно nроаналізував підр<\дянсьиу nоезію. Відчуваєтьсs 

nотреба ornsдiв nрози. Отак, автора за автором. У тих 

nрозавих творах мусять бути такі місця, що можуть 

мусять нас тут заціиаr:ити ... 
Ваш С. В. М., США. 

Якщо так, дороrий С. В., то заnnатіть nередnлату 

за С. Мусієнка, який nеребуває в домі длs старших 

десь nід Парижем. Він читає наш журнал давно і дуже 

хоче за ньоrо nлатити, ane це йому сnравді важко. На· 

Н 11 R І 7 П 1. ;І,'nRTE НЬ, 1959 



віть ак він вишnе тисвчу франків, акІ вому важко зіб

рати, то в за них одержу менше доnара. Та ще й мушу 

з ними йти в туристи"Іие бюро, бо наші банки іх прос

то не приймають. 

Журиаn п. Мусієнка читають кілька nюдей. Вони 

иашоrо журкаnу справді варті. 

Веnьмишаиовиий пане редакторе І 

Посилаю Вам 3.50 доn. на "Нові Дні" дnа иовоrо пе
редпnатиика. Roro адреса ... 

З правдивою пошаною до Вас 

А. Вnодарчик, Лиміиrтои, Оит. 

Дороrий Петре Кузьмови"ІуІ 

Висилаю в цr.ому листі 9.00 дол. З цієї суми 5.00 доn. 
на розбудову "Нових Днів" від моєї матері - перед· 

плачувати журиаn комусь не ХО"іІе і намовити іі на це 

мені не вдаnосв. Решту - 4.00 дол., - запишіть на пе· 

редплату для І. Л. 

Д. Завертаііnо, Чікаrо, США 

Петре Кузьмовичу! 

Хо111у і а взати участь у творенні "чуда", тому шnю 

десr.ть долврів. З них 3.50 на мою передплату на 1960 
рік, 3.50 за иовоrо передплатника, адресу якоrо дода10, 

а 3 ОО доnяри ма розбу:Q<tву журиаnу. 

:. Іл ла · В'-.fа:ІінсІ.'Киіr, 1 Форт~· Binлifrм, Канада. 

Дороrий Петре Кузьмовичу І 

Щоб справді подвоїти чисnо передпnатииків "Но

вих Днів", висилаю передплату дпа своrо "напарника". 

Також борr за rраматику Д. Кислиці і 5.00 доn. на роз
будову журнаnу. Може а буду щасливий на руку. Боже 

помаrай! 

Ваш Іван Розrіи, Цеитраnів, Ілл., США 

Сердечно дакуємо всім за допомоrу і за завваrи та 

заклики. Ми віримо, що це тіnьки початок, а до десити· 

річчs иашоrо журналу кожен з наших читачів приєд-

нає хоч одиоrо передпnатиика. Ті, що за них хтось те

пер заплатить, будуть кастіnьки солідними, що не nи

шаться а борrу кожен посrараєтьсs ІІриєдиати ще од

иоrо читача. 

Студенти- випускники 1941 р. 4-річноrо курсу 

ХПІІМ ім. Н. К. Крупської, відrукніТІ)ся: 
Mr. Theodore Pidhayny 
Р. О. Вох 1021, Stn. В. 
Ot ta wa, On tario, Canada. 

ЗАМОВЛЯйТЕ КНИЖКИ 
А. Любченко Щоденник. Ч. l . . . . . . . . . . 0.80 
В. Стефаник - Вибране ........ · · . . . . . . 0.35 
П. Горотак Дияболічні параболи . . . . . . . . 0.40 
В. Чапленко У нетрях Копет-Даrу . . . . . . 0.50 
М. Івченко - Напоені дні . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 
А. Кащенко - Під Корсунем ............ 0.60 
П. Карпенко-Криниця - Підняті вітрила .... ОАО 
Б. Олександрів Мої дні . . . . . . . . . . . . 0.35 
М. Гоголь - Сорочинський яр11арок . . . . . . 0.30 
П. Волиняк - Земля кличе ........ · · . . . . 0.25 
П. Волиняк - Під Кизгуртом . . . . . . . . . . . . 0.20 
О. Стороженко - Оповідання .......... · · 0.35 

Замовлення й гроші слати: 
NOWI DNI 

Вох 452. TP.rm. "А". Toronto. Ont.. Canada. 
~~ 

Чекаємо на даnьші nисти з новими передплатника

ми і з завваrами та побажавнами дпа журиаnу. Чи не 

знайдеться хоч пара прихиnьииків "Нових Днів" у Він

ніпезі, щоб пішли за nрккnадом моитреальців? А в 

стоnuці Канади, Оттаві, хіба не зиайдетьса поза Р. Ва· 

сиnеином жодиоrо прихильшrка иашоrо журиаnу? Не

вже в Ошаві тільки пані Лисни "Нові Дні" любить? .. 
Подвоїти тираж журкаnу до йоrо десятирічча ціп· 

ком можnиво. Тільки не "іІекайте, що це зробить хмсь 

- ні, зробіть це самі! Це вже не так і важко, тіnьки 

не розраховуйте на "доброrо дадю", а таки трошки по

иатужтесв. 

Редакціа 

~~ 
ОПРАВЛЕНІ РІЧНИКИ ЖУРНАЛІВ 

"НОВІ ДНІ" 
І{ожен річник окремо, гарна полотняна оправа із 
золотим тисненням, разом 432 сторінки друку. 
Uіна за річник ........................ 5.00 

"СОНЯШНИК" 

Два річники в одній книжuі (роки 1956-1957), 
440 сторінок друку, у гарній полотняній оправі, 
зо:юте тиснеЮІя, ціна :книжки ...... 6.50 

За 'один річник, 220 стqрінок друку, гарна 
полоніяна оправа, зш1оте тиснення, ціна 
за книжку ... ........................................... 4.50 

Купіть для вашої дитини річник "Соняшника" 
матимете найкращу дитячу книжку з різно

манітним матеріялшt, . з. багатьма ілюстраuіями, 
чимало з яких виконані у двох кольорах, написана 

гарною мовою, сучасним правописом. Річник 

''Соняшника" позбавить клопоту -- "Що дати 
почитати дитині? .. " 

І{упимо чи за~tіняемо ''Нові Дні" ч. 2 (березень, 
1950 р.) і ч. 7 (серпень, 1950 р.). Потребуемо цих 
чисел для поповнення річників. 

~~ 

ІІІІІІІІІІІІ!Іі!ІІІІІ!ІІІ!!ІІІІІІ!ІІ!!ІІІІ!ІІІІ!ІІІІІІІІІІІІ!!ІІІІІІІІІІІІІІ!!ІІІІІІІІІІІІ!!ІІІІ!!!ІІ'' 

НАй ВІДЖИВНІШИА 
СТРАВНІШИЯ 
ДЕШЕВШИй ХАРЧ, 

ЩО МА€ В СОБІ ВСІ ВІТАМІНИ, ЦЕ 

молоко 

І МОЛОЧНІ 

ПЕРЕТВОРИ 

СПОЖИВАйТЕ 

ВИСОКОВАРТНІ ПРОДУКТИ 

ЄДИНОї УКРАїНСЬКОї МОЛОЧАРНІ 

ROGERS DAIRY Ltd. 
459 Rogers Road, Toronto, Ont. 

Phone: RO. 9-7193 ~ 
~ 
Е 
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Можна запоб:r Tv1 

ПАРАЛІТИЧНИМ 
НАСЛіДкАМ 

ПОЛІ О 
Тепер уже можна уникнути серйозних наслідків поліо та обме

жити його дію. Не наражуйтесь - це ваш обов'язок супроти себе 

самого та своєї родини прийняти охо.рону, що її дає Вакцина проти 

Полі о. 

Три застрики взяті в відповідному часі дають цю охорону та 

.мініманізують калічні н:Іслдки. Від 1955 р. розподілено достатком 

вакцини, так що 3,004,270 осіб одержали три дози Ваюцини проти 

Поліо. її безкоштовно постачило Мі'Ністерство Здоров'я Онтаріо нашим 

лікарям та медичним службовцям. У цьому самому часі :майже зникло 

параліїичне поліо, що п.риписується головно інтензивній програмі 

вакцинації. 

Тепер пора якраз діяти - літо та осінь це голов'Ний сезон .поліо. 

Ще сьогодні уложіть -програму вакцинації вашої родини. 

ONTAAIO 

Від колиски до 40 років 
Найбільш критичний для Поліо вік - від уродження до 

40 років життя. Для цей rрупи віку є дуже еажливою .річчю 

приняти три відповідно часово ро·зміщені застрИ"ки. По

радьтесь вашого лікаря аба Медичного Службовця Здо

ров'я. 

ONTARIO DEPARTMENT OF HEALTH 
Hon. Matthew В. Dymond, M.D. 

Minister 
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