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Михайло Ситник і Юрій Клен. Ні:\tеччина, 1947. 

Помер МихайJІо Васильович Ситник 
Як :\ІИ вже повідомляли наших читачів у двох 

попередніх числах, 21 серпня, 1959 р., о 9-ій го
дині і 15 хвилин ранку у Чікаго, США, по~Іер один з 
визначніших українських поетів і один з визнач
ніших наших співр_обітникін Михайло Васильович 
Ситник. 
Михайло Ситник народився 6 червня, 1920 року, 

у :\Іісті Василькові ,під Києвом. Середню освіту здо
був у свойому рідному Василькові, а вищу (закін
чив педагогічний інститут) -- у Києві. 

Писати поезії почав у дуже ранньому віці, а дру
кунатись почав у 1936 році, коли ще вчився в се
редній школі. Ми сьогодні не :\ІЗЄ:\10 певних даних, 
а.1е, здається, що Михайло Ситник видав першу 
збірку поезій ще перед війною в Україні. 
У час війни ( 1942 р.) М. Ситник видав у Василь

коні дні збірки поезій: "Від серця" і "Нові обрії". 
Пізніш .друкунанся у львівських періодичних видан
нях. Вийшовши на еміграцію, друкував поезії у 
різних еміграційних виданнях. 1946 року літератур
не об'єднання в таборі Гайдена·в, Німеччина, видало 
його збірку "Відлітають птиці", яка мала великий 
успіх у читачів і в найкоротший час була випрода
на. У 194 7 році в Аугсбурзі, Німеччина, видано йо
го віршовану повість на тему боротьби Українсь
кої Повстанської Ар:\tії -- "Залізничний сторож", 
яка теж у найкоротшому часі перейшла з полиць 
книгарень у руки читачів. За останні роки поет під
готував нову збірку поезій - "Цвіт папороті", ок
ре:\Іі вірші з якої друкувалися в рІзних журналах, 
здебільшого н "Нових Днях", "Молодій Україні" та 
частково в "Овиді". Збірка чекає на видання і вона 
напенно бу де видана. 

J{pi~t поезій Михайло Ситник писав rепоrтажі. 
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гу:\юрески, оповідання, які підписував псевдоні~Іа
ми "Майк Х:\tурий" і "Черкас". Здається, що найкра
щим його оповіданню! є "Волоцюги", рукопис яко
го тепер у нас і наші читачі _матюtуть приє:\ІНість 
прочитати його в черговому числі. 
Михайло Ситник - - поет справді з Божої ласки: 

його поезія легка, не вюtучена, ніколи не надума

на, позбавлена штучности. Він не новатор, але він 
нікого й не повторював, як інколи можна було чу
ти, що, :\Ювляв, Ситник "продовжує лірику В. Со
сюри". Ue поверхове розу~tіння Ситниконої тнор
чости, бо г.1ибока .1іричність і любов до свого краю 

й народу, що є спільнюш в тв.орчости М. Ситника 
й Во.1одюtира Сосюри, ніяк не говорять про "про
довження" Сосюриної творчости Михайло~! СІ-пни
І<G:\1. В. Сосюра, який :\Іаn вплив на ціле поколінии 
українських поетів, особливо ліриків, звичайно, .\ІЗВ 
йr.го й на Ситника, але розглядаючи тнорчість, зо
кре.\tа образові засоби обох поетів, не тільки кри
тик. а й граі\ютний читач, побачить у Ситникові са
:\юбутнього поета. Сподіває:\юсь, що питання Сит
никоної творчости, зокре:\ІЗ його поетики, ще бу
дуть висвітлені в наших виданнях. 

Михайло Ситник -- нещаслива людина, але чи 
найщас.1ивіший поет на е:о.tіrрації: його книжки не
гайно розкуповуються, його поезії читають, вирі

зують із журна.1ів і газет та календарів, його по
езії масово вивчають ·напам'ять, словом, Михайло 
Ситник - поет у повному розумінні цього слова 
:\ІОдерний, його творчість адекватна нашій добі, ко
жен рядок його вірша співзвучний читачевій душі. 
Ue - найбільше щастя для поета, якщо- він визна
ний споїми сvчасника~ІИ. 

. (Л~t.rli ю1 стор. 17-ій) 



Михайло СИТНИК 
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Михайло Ситник. Чікаго, 1958. 

ЛИСТ З УКРАїНИ 

Написаний до мого друга, 
Але зриваюсь і біжу, 
Щоб радість бачити чужу, 
Щоб роз'ятрити власну тугу. 

Нерівні літери і плями, -
Мабуть тремтіла та рука, 
1 не одна сльоза гірка 
На лист упала з віч у мами. 

У тім листі: налив пшениці, 
Квиління чайки над Дніпром, 
й немов зачерпнуті відром 
Вечірні зорі із криниці. 

Чиєсь весілля, дні похмурі 
Із армії чийсь поворот ... 
У тім листі увесь народ, 
Увесь наш край в мініятюрі. 

Запахло рідною землею ... 
Цідую я того листа, 
Немов не друг, а я дістав 
його від матері своєї. 

ОСІНЬ 

Волоссям сивим опадає з неба 
Сплетіння білосніжних панутин 

І осінь в гості зазива до себе 
Мене таємним шепотом листвин. 

Іду до неї із відкритиr.: серцем, 
Немов на сповідь в час лихих недуг 
І бачу в небі голубі озерця 
Уї очей, що дивляться навкруг. 

Іду до неї по сухому листі, 
Що під ногами шумно закИІПа ... 
Калина, наче дівчина в намисті 
Ген дивиться у люстро рівчака. 

Береза-білоніжка на узліссі 
Одна-одніська, ніби сирота, 
Над нею дуб увись і вшир розрісся 
й від неї Боже сяйво відверта. 

Лише вітрець її часом колише 
Не:'Іюв дитину кволу від плачу ... 
Руді грибки під листюr, наче миші, 
Що вилізли на світ після дощу. 

Багрець і синь цвітуть, немов у казці 
І легко так, хоч і чужа земдя 
Заплуталося сонце в хитрій пастці 
Німих дерев безлистого гі.1ля. · 

... Воістинно свята твоя гостина, 
Блзгословенна осінь, повна мрій, 
Але ж безмежна і сумна пустиня 
Лежить в душі наструшеній моїй. 

Я далі йду на пагорби все вище, 
Щоб хоч краплину радости знайти 
І раптом бачу ... бачу кладовище, 
І далі вже нема куди іти. 

1956 р. 

СКОРБНА АНАЛОГІЯ 

На липі вітер розчахнув гілляку -
І випало гніздо на пішохід. 
Якась дванога бісова собака 
Ногюш розтовкла пташи.ний рід. 

І плакали, так жалібно на вітах 
Беззахисні властителі гнізда. 
Що навіть вітер перестав гудіти 
В той час на електричних проподах. 

... Сімнадцять Божих л.іт тому назад 
На незрівняннім нашім Придніпров'ї, -
До наших стріх підкравсь зелений гад 
Угамувать жагу людською кров'ю. 

І наші гнізла - села ·і міста 
Давив удав ·-- підступний хижий злодій ... 

І ось вам: чужина і самота, 
А може й смерть ІJИясь на пішоході. 

Чікаго, 1 958 р. · 
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Петро ВОЛИНЯК 

ЗУСТРІЧ 13 ЛЮДЬМИ 3 ТОГО СВІТУ 
(Закінчення з попереднього числа) 

- Пане Волиняк, ви ж неправду пишете! Як же 
так можна писати? 
--Що саме? 
- А ось на стор. 23-ій ви пишете таке: "Але 

наскільки вони зуміють (і головне, чи захочуть!) 
за наскрізь українським сценарієм О. Довженка 
зробити український фільм - сказати важко. Бі
льше всього, що фільм буде "радянсько-космополі
тичним", у якш.1у Україна буде лише "тлом". Ви 
не бачили фільму, а вже засуджуєте його. А я вам 
скажу, що "Поема про море" - чудовий і цілком 
український фільм. Моя жінка брала в ньому 
участь також. Фільм користується популярністю в 
українського глядача. 
-Я зовсім не засуджую його,- відповідаю.

Вирази "важко сказати" і "більше всього" свід
чать не про засу д, а про передбачення. Врешті, ме
ні буде найбільшою приємністю, проглянувши фільм, 
написати, що мої пер.едбачення були помилкові, що 
Довженкового сценарія за наказом з Москви не 
спотворили і що '~Поема про море" - наскрізь ук
раїнський фільм. Повірте, що написати так буде 
~1ені найбільшою радістю. Але досьогочасна прак
тика показує, що так мені написати не вдасться. 

Тепер в Україні це неможливо. 
- Ви сучасної України не знаєте - вона зов

сім не така, як ви її лишили. 
- Знаю. Я стежу за радянською пресою більше 

від вас. А оця зустріч з вами просто розкрила мені, 
як кажуть, усі карти ... 
У цей час у готеЛі знову появився Жабченко з 

своєю співробітницею та співробітником. 
Побачивши мене між артистами, п. Жабченко, 

не підходячи до нашого гурту, сказав: 
-Та й меткий же ви, пане Волиняк! То ни раніш 

мене тут опинились? 
- Як бачите, - відповідаю. - Але ви не бій

тесь, пане Жабченко: я ніякої пропаганди не веду, 
~ш говоримо собі про театр і мистецтво взагалі. 

- Пане Волиняк, пропаганда на те і є, щоб її 
нести. Ведіть собі її, скільки хочете. 
Треба віддати справедливість панові Жабченкові, 

що він до нас так і не підійшов і нашою розмовою 
не поцікавився. Можливо тому, що квапився на по
їзд в Оттаву. 
Один з артистів тихенько запитав мене: 

- Хто це такий? 
Атташе радянського посольства в Оттаві. 

- О! То ви так з ним розмовляєте? 
- Я з ним можу розмовляти, як захочу - він 

дипломат і мусить усяку розмову провадити. А 
крім того - йому нема чого боятись, як вам ... 

ДРУГИй НАПАД ЕМВЕДИСТА 

Тільки що зник п. Жабченко, як артист Ф. Бак
лан звернувся до мене: 

-- Ну, пане Волиняк, врешті, й наша Лєна йде. 
Я піднявся з ка,напи й пішов назустріч, привітав-
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ся й подякував за приємність, яку я мав, дивлячись 
на її повний темпераменту, а разом і сповнений 
ніж·ністю танок у "Гранд Па". 
Не встиг я посадити пані Потапову на канапу, як 

кілька голосів відрапортували, що "йде Вахтанг 
Іванович" - Вронський. Відчулося відразу, що 
Вронський - шановна й люблена людина в них. 
І це було приємно. Я, врешті, осягнув мету: з од
ного боку сиділа Олена Потапова, а з другого 
Вронський. 

Вронський - загадка для еміграції: його ніхто 
не знав. Як його працю побачили у фільмах (''Ма
руся Богу славка", та "Гопак·' у фільмі "Концерт 
українського мистецтва в Москві", який демонст
рувався не тільки в канадських кінотеатрах, а на 
якому порядну суму заробив і наш Солук, та "Го
пак" у ''Запорожці за Дуна вІ"), то пішли різні 
чутки: Вронський - одеський жид, Вронський -
українізований поляк, Вронський - росіянин, 
Вронський - з порядної й національно свідомої 
родини і т. д. То не диво, що моє перше питання 

до нього було: 
- Вибачте, Вахтанг Іванович, але розкрийте 

загадку: хто ви по національності? 
- Я - грузин, а Вронський - мій театральний 

псевдонім. У Києві, і взагалі в Україні, я опинив
ся вже по війні. 

Вахтанг Іванович - виннткаво культурна й при
ємна людина. Роз~ювляє російською мовою, хоч 
українську добре розуміє. Україну любить до без
тями: 

- Чудовий І<рай, прекрасний народ! А Київ! Чи 
ви бували в Києві? - питає мене. 

- Не бував, а кілька років учився, працював ... 
Тут у розмову nривається Лотапава: 
- Алеж ви не ба чи.'lи нового Києва, пане Воли

няк! Хочете, я зараз скочу нагору і принесу вам 
картки з Києва? Хочете? - І вже зривається біг
ти. 

- Що ти, Лєно, думаєш, що пан Волиняк не 
має фотокарток з Києва? 

Я підтверджую, що маю, і розмова про Київ то
читься далі. Вронський захоплено каже: 

-- Я просто не уявляю, як би я міг жити поза 
Києвом, поза Україною! 

Розмова була щира, хороша. Навіть наш слав
ний бас Андрій Кікоть настільки посмілішав, що 
стояв собі з нашим читачем М. Г. і - уявіть собі, 
~о сам-на-сам! - розмов.1яв досить сміливо, вір
НІШ - вихвалював життя під більшовиками; дві 
наші читачки (Н. та Д.) напористо "атакували" 
заслуженого артиста Б. Степаненка; я ж домовляв
ся з Вронським п·ро інтерв'ю для "Нових Днів". 

- А як вам подобаnен наш вистvп? -- питає 
Вронський. -

- Дуже добрий, але... самі ж знаєте, що хор 
імені Пятніцкого са~І забрав добру полоюшv ча
су, ТО ДЛЯ всіх іНШИХ народіВ не .було ЗМОГИ ВИЯВИ
ТИ себе. Та й у рекля~1і українці дуже упосліджені ... 
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Об.lІІ'І'ІЯ '\tоїх t:ІІЇІ:rkсі ~tІІШ\Їн нос\'\ІІІі.:ІІІ о\.'об:т-
во ВроІІсІ,J{t_но, ГІоІаноної та днухіі;І<t. . 

Так, a.'lt' зрозумійте, що у росіян найбіль-
ший ко.'Іектив. Що не кажи, а хор і~І. І 1ятнінког() 

основа концертv. A.:te шt й так :\Іа,!JИ біJtьше ча
су, як інші народи' ... --- випрандонує Вронський. 
У цей час до нас підійшов ще один чо.rюнік. Роз

~юва відразу притихла. Вронський рекомендvє ~•е-
ні його: · 

- Знайшпесь, будьте ласкаві: це керівник 
н~шої групи, Грицько Максимович Ба.'Іанін, з Мі
НІстерства культури. 

Дуже приємно, - кажv, Во.'Іиняк, редак-
тор журналу "Нові Дні". · 

- Редактор журналу? А какой nаш журнал: 
прогрессівний іл і реакціонний? 

Та здогадавшись, !Іtабуть, що розмова в нас була 
r,країнською мовою, відразу перейшов на укра
tнську. 

Ну, то який ваш журнал? 
- Як коли і як кому: часо!ІІ прогресивний, ча

сш• регресивю:Jй, - відповідаю. 
- Що значить ''часо!Іt"? То як - не маєте пев

ної лінії? 

- Маю, маю, не турбуйтесь. Я вважаю, що мій 
журнал - найпрогресивніший у цілому світі! 

де.хто з артистів обережно і ледь-ледь помітно 
посмІхнувся. Бачу, що мій новий ''приятель" нер
вується. 

А де ви жили в Україні? 
У Дніпропетровському. 
Де ви там працювалИ? 
В облземвідділі. 

- А де жили? Ну, бистро! Бистро! Де жили? 
На якій вулиці? ІНу, нv! -- і при цьому намага
ється впіймати мої очі: 

Я зблід. Пригадалися допити в ГПУ і НКВД, коли 
до~итував ·Не старший слідчий, який фактично веде 
СЛІ~~тво,. а така собі "під ручна сила", завданням 
якоt є тtльки стероризувати в'язня щоб передати 
u ,, • ,, ' 

ного на виюнчення старшому слідчому. Ну, ду-

~~~!0, хряснути б оце тебе, товаришу Баланін, по ті
м 1, щоб .ти прийшов до пам'яти і зрозумів, що ти 
~е в ДнІпропетровському, а в Торонті і що тут 
слово человек . звучить гордо", тому так роз-

мовляти ти не смtєш. Але хрясну поламається 

весь !ІІі й "бизнес": не !Іtатюtу змоги розмов.11яти з 
живими людьми з України, то хай я вже й цього 
разу лишусь ' 4жертвою редакторської десятиліт
ки". 

Я міг ~и йому назвати першу-ліпшу вулицю: ву
лиця Леюна ч. 10, чи проспект Карла Маркса 110 
в~л .. Шевченка 25 - всі ui назви були в кожном~ 
МІСТІ, але я сказав з притиском, що зовсім не ма€ 
значення, на якій вулиці і в яKO}tV будинкові я 
мешкав. · 

Баланін за!Іювк. А по хвилі знову: 
- А я вас у Дніпдопетро.всько.му десь бачив. 

Не думаю, - відповідаю. Хіба що на 
"Вилці"? Знаєте, що таке "Вилка"? І тепер 
уже я намагаюсь піймати його очі 

- Ні, ·Не знаю. - Але що так~ "Вилка'' мене 
не ~апитав... А пі~ніш запевняв мене, що не знає 
навпь, де в Дншропетровському був будинок 
НКВД, У якому за ні!Іщів був генералко~tісаріят, 
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xo•t у ''')іІШО~ІУ ~Іkті ІІl'~Іа іі !tІІІІІІІІІ, щ,;! б JІІ.' ::ша.Іа, 
:н~ '\ІЇСППІ.оІ І H\R,.'l. Хо•І бн пщv, щоб об:шtН\'ПІ л· 
ву.lИІІЮ... . . . 

X()tt ~юї нандорожчі н світі читачі й читачки бv
дуп, гніиатись на ~tене, a:te я тут !Іtушу зробити 
коротенький відступ від Те!ІІИ, зробити своєріднУ 

інтер~Іедію: я хочу ~•ати роз~юнv з атташе радянс~
І<ої юtбасади в Оттаві п. ЖабЧенко~І. 

Ви !ІІені, пане Жабченко, розповідади, як одного 
разу в амбасаду прийшов літній vже чоловік, а 5 
ЧИ 6 ЙОГО СИНіВ, ЯК дуби, СТОЯ.'ІИ nід вікнами амба
сади, боячись, що їх батька ~южуть та!ІІ за!!ІОрду
вати. Ви сміялися з цього страху, бо, мовляв, тепер 
уже все З!Іtінююся і ~южна навіть смі;rІИво додому 
їхати. 

А я ду:\tаю, що той чоловік був кодись на Дніп
ропетровській "Видuі" чи на якомусь іншомv ста
дінс~ко-єжовсько-російсько-соціялістичному рожні. 
От 1 боявся та й лишив своїх синів-соколів варту
вати ваші вікна, поки не вийшов за двері амбасади. 
Поясню вам, що таке та "Вилка", то ви зрозумі

єте, чого я не вертаюсь в Україну, хоч вернутись 

хочу, аж пищу, бо "де мати родила- там зе!ІІЛЯ ми
.'lа". Отже, тюрму у Дніпропетровському заклала 
цариця Катерина Велика (сука, як назвав її ваш 
порядний прадід). Тому основні її корпуси збудо-

~ані .У ~ор!Іtі. л,~ тер "~- В.". ~інчали тюр!ІІУ вже н 
сошял1стичюй добІ Статна. Збудували та~1 

спецкорпус для політичних у формі вилки: три кор
пуси виходили з одної тоqки, як промені світла. 
Оце і є ''Вилка". Коли у Вінниці відкопали десять 
тисяч російсько-сталінських жертв, то в Дніпро
петровському їх могли б відкопати найменше 150 
тисяч. Я в часи Єжова на "Вилці" просидів рік без 
трьох днів, то знаю, що там творилось. Тільки там 
уже була застосована "соціялістична техніка" і 
у~ра їнців з простріленими ПQ"ГИІ1Іицями та·м при
м.tтивно не закопували на якомусь городі, щоб по
тІ_м насадити парк "на угноєнні". Розказували в'яз
НІ таке: засудженого на смерть (про це йому ніко
.'Іи не казали) вели підземни~t коридором "Вилки", 
ніби на допит. У певному :\Іісці конвоїр стріляв йо
му в потилицю. В'язень падав на rрати, які від йо
го ваги перевертались і труп падав у бетоновану 
яму. Коли трупів було повно, то їх поливали та
кими сильними хемікаліями, що навіть кості розпа
дались. Тоді пускали струю води і рештки поряд
ного українця плили Дніпром у Чорне море ... 
У тюрмі бу.'Іа приказка: "Входящий не емутись 

а виходящий не веселись: хто не був - той· буде: 
а хто був повік не забvде ... '' Я бvв то повік не 
забуду... ~ · ' 
У часи. Єжова (коло трьох літ під ряд!) щоден

но в ДнІпропетровську тюрму приводили кругло 
300 осіб (це ми знали від тих в'язнів, що працю
вали на кухні), щотижнево вивозили ешелон на 
заслання розміром 800--1200 осіб. Це ми теж зна
ди від в'язнів, які працювали на кухні і в .'Іазні. 
Ре.шта мусїла впасти в бетоновану яму. Порахуйте, 
сюльки за три роки їх залишилось v ямі? .. 
Я вірю, що ви закінчили історич'ний факультет, 

отже, вам, як історикові, ці дані пригодяться: ануж 
колись прийдеться писати історію поневоленої Ук-

.. ";І 
ра1НИ ... 
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Та верне~юсь знову до мистців і .мистецтва. Ар
тисти, які мусіли спостерігати наш двобій з товари
шем Баланіном, мовчали, а потім на~Іагались з~І'яг
шити наші взаємини. Коли розмова знову "нентралі
зувалася", то Вронський звернувся до Баланіна: 

- Грицьку Максю10ничу, редактор Волиняк 
хоче зробити з ювш інтерв'ю, щоб мати матеріял 
д.1я рецензії. Він цікавиться нашою працею взагалі. 
Я думаю, що ми :\ІОгли б не зробити завтра. IUo ти 
на це скажеш? 

-- Ue не:\ІОЖливо. Треба було б скликати керів
ників усіх колективів, а на це ми не матимемо часу. 
Ти ж знаєш, що ми завтра о дев'ятій ранку їдемо на 
Ніягарський водоспад. 

- Нікого не треба скликати, - заперечує Врон
ський. - Він цікавиться лише наши:\І колектинш1 -
українцями. 

Баланін вагається, а поті:\І каже: 
- Ну, якщо тільки з українцюш, то я ду:\Іаю, шо 

:\ІИ це зробимо. 
Я вдаволений цілком. Домовляємось, що по при

їзді з Ніягари, десь між 5 і 6 годинаl'ІИ вечора ми 
зустрінемося. Врешті, я матиму купу матеріялу! .. 

Баланін трохи З:\І'як і вже веселіше питає: 
--- А нее таки: який же ваш журнад - прогре

сивний чи націоналістичний? 
- Та ось я !\Іаю ше з півтора десятка, то можете 

взяти і проглянути собі. Якщо, звичайно, не бої
тесь його в руки брати, - додаю ПОС:\Ііхаючись. 

- А чого нам боятися? Давайте! 
Я витягнун журнали і їх протягО:\І одної хви.тшни 

не бу.rю жодного ... 
На цьо:\Іу :\ІИ розійшлись, бо вже було пів на 

першу ночі. 
Але другого дня ui~ep З:\Іінивси 

ПОВІЯЛО З ПІВНОЧІ ... 

І Іерш за нее :\Іушу сказати, що обс.1уга готе.:Ію, 
серед якої є чи.мало українців, другого дня у с:ніт
тєвих баках виявила чимало "Нових Днів". Мені, 
щоправда, й досі не вдалося установити, чи това~ 
риш ·Ба-ланін наказав артиста:\І викинути наш жур
нал, не заходячи в кімнати, чи проглянув уночі са:\І 
і, впевнившись, що "Нові Дні" справді прогресив
ний журнал, а не реакційно-російського комуністич
ного· напрюtку, сказав uикинути його вранці. Хоч 
я в деяких артистів, які uзяли його в :\Іене ще перед 

приходш1 Ба.1аніна, бачив його і другого, і третьо
го дня. 

Та uерне~10сь до справи. Н до:\Іа виготовив д.1я 
В. Вронського заnитник на письl'Іі. Поставив 24 пи
тання, які торкались його особи та його праці в 
Київській опері і стану ба.1етного :\ІИСтецтва в Ук
раїні взагалі. -Знаючи, що вони :\Іають вернутись з 
Ніягари о четвертій годині, я за чверть п'ята був 
уже в готелі. Тоді бу.1а немилосердна спека і я вва
жав, шо хоч 4·5 хвн.1ин треба, шоб дюдина у:ни.1ась, 
щось з'ї.1а і nзага .. 1і прийш.1а до нор:\1а.1ьного стану 
після вто:\-mюючої -ПодороЖі. -

Поте:Іефонував "110 Вронського: -
-- Вахтанrу- Івановичу, т_vт Вш•иняк: чи ви вже 

'южете роз:чо1:.анти зі ~шшо_,·.чн НО)~е 1рохИ .ше uід-
ІІt>-ч-И'н~1е-?··. -·- ___ :~_: . .- :.·. ·· · -_· __ . ___ _. ____ ·· .· ... 
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твертої! Ду~шв, що ви переду:\Іа.:ш і .піг відпочити. 
Чи не були б ви такі ласкаві потелефонувати до 
Грицька Максимовича Баланіна. Він дуже хороша 
людина і він усі наші справи знає досконало... Я 
певен, що він на nci ваші запитання відповість кра
ще й докладніше за :\Іене! 
Що було робити? Я відчував, що Вронський, го

ворячи це до мене, паленіє від сорому. його "раді 
Бога, ізвінітє мнє, но я так утомльон" і "єслі нуж
но бу дєт, то :\ІИ с вам і встрєті:\Іся позжє" (себто, 
як Грицько Максимович мене покличе!) звучало так 
су~Іно і так щиро, що я не мав права настоювати ... 
Телефоную до Баланіна. Слухавка піднімається 

негайно і я чую спокійну відповідь: "Я вже йду 
вниз". За пару хвилин ми вже сиділи в таверні "Пі
рамід Рум". Випили по чарці. Баланін починає роз
~юву сам: 

- Мене звати Грицько Максимович, а як тебе 
по-батькові? - не питаючи згоди, переходить від
разу на "ти", щоб, мовляв, розмова була щирішою. 

- Петро Кузьмович. 
- Слухай, Петре Кузьмовичу, читав я твій жур-

нал. Ти мужик толковий, але я не розумію, чого ти 
сидиш на чужих задворках? Вертайся додО:\ІУ. Як 
приїдеш у Київ, заходь у міністерство культури, 
питай Баланіна, а я тобі поможу влаштуватися. 
Ну? 

Не :\ІОЖу. 

Чого? Людей за нЬщів вішан? 
Ні. Ненавиджу німців. Працюван за них на пи 

же праці і в тому СЗ:\ІОМУ :\Іісці, що й до війни. 
Ну, то що - не хочеш, чи що? 
Хочу, але не 1\ІОЖУ! 
Та чого ж? Не розу:\Іію! 
Бо в :\Ііністерстві кудьтури України працю-

ють такі, як ти! Що ти та:\І робиш? 
Працюю у редакційному відділі. 
РедакторшІ? 
Не го .. 1овнюІ ... 
Чого крутиш? Uензорш1? 
Не чуди - ніякої цензури в нас не:\tа. CJlY

xaй,_ ти не пізнаєш України! Україна росте, пвіте! 
Ти знаєш, що .\Іи тепер "Українську Енциклопедію" 
ВИДЗ€:\10? 

--- А :\ІИ вже вида.1и! 

- Ну, і що ж ви там пишете? ---- з їдкю1 сар-
каз:\ІОМ питає. - Про Петлюру? 

- Так. І про Петлюру, і про Хрущова навіть. Ко
жно.му віддаЄ:\10 належне. А ти що - віриш, що Пе
тлюра був справді "бандит", як ви пишете про ньо
го? Ти не бачив, як поноднлась Україна, як тільки 
nрийшли нЬщі, поки ше вони не встигли показати 
своєї ідіотичної г.1употи й ні:\1ецького родю10го вар
варства? 

Тут Ба.1анін rюзе.1енів нід з:юсти і ... показав своє 
справжнє обличчя: 

--- Знаю, що всі українці співпрацюва.1и з ні:\r
цюtи! .. --- AJie тут же "вкусив себе за язика" і зна .. 
ву ".1агідно": 

--- Усі народи СРСР, вк.'rючно J українця:\-ІИ, 
об'єдна.1ись і знищи:·ш НЇ:\Іеuького Іё:lда! 

Тут уже прийш.'rа ~rоя чер1·а на сарказ~r: 
А ~ro нрогоuuрився? А те нер розу:\rієш, чor·u 

н ска3ан,· illo" Нє :чожу nернуп.tсь н Уrфаїну, поки 
1 ar~i, ш< 'І 11, сІщітюrуп, у чініст~рові ку:ІJ,турн? 



- Ну, як хочеш! Діло твоє. А я тобі ще раз ра
джу: вертайся до свого народу! Поки не пізно, бо 
потім народ тебе не прийме! Проклене! Виплюне! 

- По ба ЧИ!'\10 1 КОГО На род ВИПЛІОНе! 
- Ну мені. нема часу. Знай, що ніяких відомос-

тей ми тобі давати не будемо. Ми даємо інформа
ції навіть буржуазній пресі, а тобі не дамо. Врон
ський з тобою розмовляти не хоче. І не буде ... 

- А вчора ж хотів? І ти дав згоду. 
- Учора дав, а сьогодні не даю ... А ти, як хо-

чеш, то чекай на Вронського, але я тебе запевняю, 
що він з тобою розмовляти не захоче. Не думай, 
що хтось ЙО.!ІІУ забороняє це: він - мистецький 
керівник і може робити все, що захоче! 

З цим ми й вийшли з таверни в почекальню го
телю. 

У готелі :\ІИ зустрілися з "генеральним комісаром" 
- це був вірменин за національністю - Завен Вар
таньян, представник міністерства культури СРСР. 
Ми з ним бачились ще в перший день - він поя
вився під кінець нашої розмови з Баланіном і Врон
ським. Не дуже це приємно, але мушу ствердити, 
що був це тип винятково неприємний, примітивний 
докраю агітатор, рівня агітатора доби воєнного ко
мунізму. Просто не віриться, що така людина мо
же сьогодні працювати в міністерстві культури 
СРСР та ще й очолювати величезний і якісний мис
тецький колектив у час його виїзду за кордон. 

Наведу факти. У загальну нашу розмову він :мало 
втручався, ні на чому не зосереджувався, а був 
усюди і ніде ... Напав на нашу читачку Д. К.: 

--- Чого не вертаєтесь додо:\Іу? 
Дівчина, щоб якось відчепитись від нього, ска

зала, що не має грошей на дорогу, бо недавно за
кінчи.lа середню школу і ще не встигла заробити. 
Та ці, здавалося б (для кожної нормальної люди
ни!) логічні доводи наш комісарчик до уваги, зви
чайно, не бере. Він її "ловить на слові" і, перекосив
ши рота і опустивши кінчики уст аж до краю під
боріддя, злорадіє: 

-- Ах, нєт дєнєс? Зато у вас де:\юкратії по:шиє 
кармани! 

Слово:\І - тип до краю нелриє.:\ІНИЙ. До кожного 
з нас він присікувався, кожному витинав, що він 
працює "на а:\rериканських капіталістів" тощо, тощо. 
Побачивши тепер мене з Баланіном, він сказа_и: 
- Ну, то що - до:\ювились? Вертається він в 

Україну? 
- Та ще ламається поки що, - відповів Бала

нін. - Поговори з ним сам. 
- Ну, що ж - хай почекає, поки капіталісти 

витягнуть з нього всі сили! Він думає, що ми його 
тоді приймемо! Чорта лисого! 

Я :\Ювчу й тільки посміхаюсь. Та З. Вартаньян 
лідходить до 1\Іене ближче і майже шепотом питає: 

- А скажіть щиро: чи видавництво тут прибут
кова справа, чи ні? 

- Ні, --- відповідаю. - Фабричний робітник 
забезпечений ку ди краще від :мене. 

- Ну, - хвилюється .мій "приятель", - то чо
го ж не підете на фабрику? 

--- ''Нє х.1єбш1 єдінюr че.тrовЕк сит будет!" -
відповідаю. 
Тут Вартяньян знову onyct<a! кінчики уст і маt:І

же nлює жовчу: 
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- Знаю, знаю! .. Поневолена Україна"! ''Іlоне
волена Вірменія"! Треба ж визволяти! .. 

- Авжеж треба, - відповідаю спокійно. 

- Я вже бачив таких "визволителів"! Тут є й 
вір:\rенські націоналісти. Вони теж приходюш до 
мене і т. д. і т. д. 

Досить! Шкода паперу ... 
Це був час перед обідом. Унизу поча;ш скупчу

ватись артисти. Появився Юкоть. Баланін покликав 
його: 

- Пороз:\ювлий з ним ще ти -- може опа.м'ята
ється. Скажи йому, що ми скоро в Канаду пришлемо 
Билинника: хай він йому заспіває "Рідна мати моя" 
на слова Малишка, аж тоді він знатиме, яка тепер 
Україна! Між іншим, чи ти чув, як співає Билинник? 

- Чув, - відповідаю, - але з пластинок. 
- От почуєш живого! Ти читав Малишка? 
Я мовчки витягаю з пачки ''Нові Дні" й показую 

в кількох числах Малишкові поезії. 
Баланін знову гнівається: 
- От приїду в Київ і скажу Малишкові, що він 

пише вірші, якими захоплюються буржуазні націо
налісти! 

--- Ну, й кажи! Малишко такий угодник окупан
тові, ик і ти. То коли тебе ще не розстріляли, то 
не розстріляють і Малишка. Але Малишко --- ве
ликий, а головне органічно український поет. І цьо
го не заперечить ні комуніст, ні націоналіст. І, між 
іншим, він не з:\юже іншим бути: або органічно 
український, або ніякий... -

- Та я жартую, - додає, викручуючись. - AJie 
1\Іене цікавить інше: чого ти на кожній сторінці сво
го журналу все повторюєш: "Росія, Росія, Росія"? 
Ну, сидиш у Канаді, то й писав би про Канаду та 
еміграцію! 

- От чого гиря захотіла! Кісничок? Ну, Гриttь· 
ку Максимовичу, це вже ні: не буде баба дівкою! 
Я тобі, як Юкоть, не співатиму "Взяв би я банду
ру ... " Ні! На те :\ІИ політична еміграція. 
Між іншим, комуністичне "Українське Життя" 

(Торонто) також не раз так повча.1о нашу пресу: 
:\ювляв обов'язок доброї преси - писати про міс
иеві справи, а не про далеку Україну ... Бажання, 
ик бачимо, сходяться! 

Артисти сьогодні 1\tене об.:\шна.lи. Ті.1ьки здаJ1е
ка хтось із знайшшх кивне мені головою й піде 
геть. Надходив таки останній час обіду. Я помітив, 
що Баланін і Ва ртаньян дуже не хочуть .:1ишати 
:\tене самого u готелі. Я вирішив "пограти Ї:\І на 
нервах". 

дати. 

Ти коли обідаєш? --- питає Ба.1анін. 
Я вже nообі.цав, як ішов сюди. 
Так рано? Але ходім, бо на:\І треба йти обі-

Ну, то йдіть собі з Богом, а я посиджу ... 
-- - Чого ж ви тут ще сидітимете? ___,. втручаєть

ся Ва ртаньян. 
- На Вронського чекає! - іронічно nосміхаєть

ся Баланін. 
-- От чудак! - дивується Бартаньян. - Та 

Вронський на нього й дивитися не хоче! 
Я на нього теж не хочу дивитися ... 

-- То чого ж ти сидітимеш тут? 
- А от nодивлюсь собі на хороші ніжкJ-І снчnа~ 

тичних хористок хору імені Пятніцкоrо! 
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Не витерпіли й пішли. А коли вертались і заста-
ли :\Іене на канаnі, то Вартаньян на ходу вигукнув: 

От упряма людина: і досі сидить! 
Сиджу. 
Ну й сидіть! Хоч і заночуйте! 
Як захочу - ни ж мене тут не арештуєте! 

Вронського я таки тоді бачив, але він нашвидку 
uибачився, сказав, що розмовлятиме зі мною пізніш 
і зник, щоб більше не вертатись ... Я за нюt більше 
И не полюнан. 

ЗУСТРІЧ З ОЛЕНОЮ ПОТАПОВОЮ 

Третього дня я вагався: піти ще раз у готель, чи 
не варто? Мені здавалося, що зустріти когось з 
артистів і обізватися до нього не вдасться: мене 
вже знають "представники" міністерств культури·, 
нони дали відповідні накази і мене уникатимуть. 
Та мені було ніяково, що я ж обіцяв зустріч Пота
повій, Апухтіну, Степаненкові та іншим. Вони, ко
ри стаючи із згоди Баланіна та Вронського, охоче 
погодились на розмову зі мною. Ні, треба піти. 
Тим більше, що визначного соліста Р. Візіренсько
го-К~1авіна я ще й у вічі не бачив. 

Пішов. На порозі готе~1ю мене хтось кличе. Ог
лядаюсь - Ф. Ба.клан з двома хлопцями. 

- Пане Волиняк, ви знову до нас? Що ви ще 
хочете? 

--- Та хочу бачитись з Потаповою -- ми ж умо-
вились, але вчора її не було. 

вала. 

Вам з нею не вдасться бачитись. 
Чому? 
Бо вона хвора. Вона вчора навіть не танцю-

Шкода. Хотів щось написати про неї. 
Я вам можу дати про неї всі відомості. 

Я не кваплюся брати відомості з другої руки, 
але Ф. Баклан настоює, запевняючи, що Потапо
вої я таки не побачу. Записую дещо, головне біо
графічні дані, але роб.1ю це нехотячи. Ф. Баклан, 
закінчивши, негайно піднімається з х.rюпцями на
гору. 

Л~шаюсь знову сам. На :\ЮЕ здивування через 
кілька хвилин з ліфту виходить Потапова і когось 
шукає очюtа. Я підходжу: 

- Добридень, пані Потапона! Чув, що ни хворі 
і вже втратив надію бачитись з нами. 

- Та захворіла трошки, - відпонідає Олена 
Михайлівна українською мовою. 

- Тут Ф. Балкан дав мені деякі відомості про 
нас. Чи вони правдиві? 

-- Покажіть ... 
У цей час надходить аберкомісар- З. Вартаньян: 
- Імейте Бога в сердце! - звертається до ме-

не. - Зачем ви ейо мучите? Она у нас больна се
водня... Лена, ід і сюда! 

Потапова відходить. Вартаньян обіймає її за плечі 
й "промовляє" : 

- Ну нельзя ж так, Леночка! Раз бо.1ьна, зна
чит больна. Значит надо .. 1ежать. 

ПоJ:апова запевняє його, що бу де зі :\ІНОЮ лиш 
''пару міцут", а тоді піде й .аяже і ... вертається ca
:\ta до :\tене: Вартаньян до нас не підійшов! 

- Олено Михайліщю, - кажу я, . - може, ви 
с~авD.і _хворі чи ~юже. ~ати~tе·rе, неnри'емність че
рез мене, то краще підіть. 
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- А, чим и там xuopa! Н вже сьогодні танцюва
тиму... Чого він так опікується мною? 

Хто ж вона, ця невеличка, симпатична й рішуча 
жіночка? У розкішно видрукаваній програмі "ро
сійського фестивалю" про неї нема жодного слова. 
Та це не завадило деяким американським критикам 
назвати прімабалерину Київського академічного те
атру опери та балету ім. Т. Шевченка Олену Ми
хайлівну Потапоuу найкращою танцюристкою СРСР! 

Прізвище вона носить материне. Мати росі
янка, вчителька німецької мони. Мати вже померла. 
Про батька Олена Михайлівна не хоче говоритJ!. 
Одній з наших читачок хтось із танцюристів сказав, 
що з батьком вони давно не живуть, що він нібито 
українець, агроном за фахом. Потапові появилися 
в Україні по війні. Їх є три сестри і всі три в бале
ті (одну із сестер я са:\І бачив і коротко роз:\ювляв 
з нею). 

Народилась О .. 1ена Михайлівна в Куйбишеві над 
Волгою, 1930 року. Одружена. Має чотирилітнього 
синка. Чоловік працює в міністерстві культури Ук
раїни. Як я поцікавився її чоловіком, то Олена 
Михайлівна поеміхну лась і сказала: 

- А нащо він ва:\І? Цікавтесь краще мною -
не він же танцює, а я! 

- Воно й правда, - відповідаю, посміхаючись. 
- Маєте рацію! 

Фахону освіту О. Нотапона здобула н Києві -
училась у заслуженої артистки України Наталії 
Вікторівин Верикундоної. Це ім'я Потапова вимов
ляє з якоюсь особливою пошаною: 

- Наталія Вікторівна дала .мені нее: розуміння 
хореографічного 1\ІИстецтва, культуру й техніку 
танцю ... 

Олена Михайлівна брала участь у :\Ііжнародніх 
змаганнях мистців: у 1951 році на міжнародньому 
фестивалі в Берліні вона перемогла усіх учасниць 
змагання й зайняла перше місце ... 

- Ви були на нашому концерті раз, чи двічі? 
- питає мене. -- І чи йдете ще й сьогодні? 

-- Ні, я був ті.1ьки на першо:\ІУ концерті, хоч 
раніш :\Іав на:\Іір іти на всі три ... 

- То я вам ніяк не сподобалась у " ( ранд-Па"? 
- поо1іхаеться :\ЮЯ :\ІИЛа співрозмовниця. 

--- Ні, ви :\Іені дуже подобались. Але... На де-
які номери концерту мені було важко дивитись, а 
на деякі гидко ... Та я, голубонько, не хотів би з 
в~!'tІИ ,розм~вляти про політи~у --:- на таку "приєм
НІсть меНІ вистачить Балаюна 1 Вартаньяна. 

- Дуже добре, - погоджується Потапова. -
Розмовляе:\Ю лише про танці. Добре, пане Воли.: 
няк? 

- Тільки так! Отож і скажіть мені, коли ви спо
діваєтесь залишити Київ і перейти в московський 
Великий театр? Ваші успіхи вже давно дають вам 
таку 1\ІОЖЛИВЇСТЬ. 

-- Я в Москву? - обурюється fІотапова. - Я 
Киева ніколи не залишу, пане Волиняк! Ніколи! Я 
тут виросла, тут здобу.1а освіту, тут я одержала 
найвище звання, - тут з мене зробили :\ІИТпя і я 
нікуди з України не поїду! 

Я про:\ювчав, що один з українців у розмові з 
нашюш читачами виявив свої :\Ірії - переїхати в 
Москву, бо, мов.1яв, "Юбка.1'10 ж українеu.ь, а сnі
нае у Ве.1ико~tу театрі, а я ж :\tаю дані ніяк не rip-
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ші ... " І скажіть ~•ені: д.е шука1·и українськото на
тріота? І як його розnізнати? Чи ті.пьки по крові? .. 

Потапова станцювала в київській опері двадцять 
провідних nартій: Лесю ("Маруся Богу славка" 
Сuєчнікона), Ростиславу в однойменному балеті 
)Куконського, Лілею в однойменному балеті К Да
нькевича, Маш< у ("Лісова пісня" Скорульського), 
Одетту та Одилію ("Лебедине озеро"), Аврору 
("Сn.1яча красуня"), Сваю·ільду ("Коnелія"), 
Джу.1ьєту ("Po:\leo і Джульєта" Прокоф'єва), 
Рай:"Іюндv в одной~tенномv балеті Глазvнова і ба
гато ін~их. Олена МихаЙлівна nризнається, що 
улюблена її nартія -- Катря в "Дон Кіхоті'' Мін
куса, бо, - як вона мені са~ш сказала, - "я люб.1ю 
теІ\'Пераментні і технічно складні nартії". 

Сnравді, Олена Михайлівна uо.1одіє б.1искучою 
технікою танцю. А силу її те:'Ішера:'~Іенту не фахі
вець-критик :"Іюже оцінити, nорівнявши її з іншими 
танцюристка:'Іш, хочби, д.1я nрикладу, з уславленою 

JІююшлою Бого~юлоною (Великий :'Іюсковський те
атр), тuорчий діяnазон якої обмежується ліричним 
жанрО:'ІІ. Глядач, який кохається лише u "чистій .lі
риці", інколи nриЙ:'ІІе nросто вражаючу силу руху 
в Потаnової за "різкість". Та це бу де nоверхове й 
неnравильне враження: уважний г.1ядач, навіть ама
тор, не зможе не nобачити в fІотаnової nоруч з її 
те:'Ішераментом і технікою nросто чаруючу м'якість 
і ніжність. Ue лає їй з:'Іюгv танцювати Мавкv й 
Катрю - творчий діяпа:ю~ Олени Михай.1fвни 
ширший за баг.ньох інших. 

- Я дуже хотів бачити, як ви виконуєте ро.1ю 
[\\авки, - сказав я. --- Між ініuю1, по Торонті бу
не пішаи. Чим nuяснити, що ви вирішили показати 
з "Лісової Пісні" Скорульского. У nерший день у 
:Ia.li бу.1о багато українців. На другий день вони 
не піш.1и. Чю1 nояснити, що ви виріши.1и казати 
на:\! :шше ''1-ранд-Па"? 

- Шо на:'ІІ скажvть, те :'ІІИ й танцює~ю ... А моя 
Мавка -- :'Іюя Мавка ... Врешті, не обов'язок кожно
•·о :'ІІИТІlя - дати щось своє власне, бути тільки 

са:\ІЮІ собою. А хто зна: :'Іюже ви ще колись nоба
чите й :'ІЮЮ Мавкv, - натякає Олена Михай.1івна. 
Між іншим, вона ~же, крі:'ІІ США і Канади, танцю
ва.:rа в Ні~Іеччині, Ісляндії, Данії. 

Досі О.1ена МихаИлінна :\ІЗЛа знання Зас.1vженої 
артистки України. Тепер, у час nодорожі по А:'ІІе
риці, їй надано звання Народньої артистки Укра
їни: найнише відзначення, яке :'Іюже одержати ар
тист ... 
Пора зробити й висновки. Яке моє загальне вра

ження від артистів Київської оnери? Як про :'ІІИтців 
- nрекрасне! Ue чудові митці, які :'Іюжуть не ті.lь

ки виходити у світ, а й завойовувати його. Українсь-

МОЖНА ПРИДБАТИ КНИЖКИ ВАСИЛЯ: ЧАПЛЕНКА: 

"Украіиса.ка літературна мова, іі викнкиеннв 

й розвиток" - - - - - - - - - - - - - - $ 5.00 
"Чорноморці" - - - - - - - - - - - - - - 3.00 
"Півтора n10~c•кoro", повіст•-------- 1.50 
"Зойк",. збірка опові~аи•---------- 1.50 
"Іс•ко tава", сатиричиа поема - - - - - .....;. - - 0.50 
Замовnвти: 

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

ка нація за своїх :'Іtитців не червоніла ніко.111. Не 
:\Іає вона цієї нагоди й тепер. 

Ко.1и взяти, сказати б так, nобутову сторінку 
сучасних наших :'ІІИтців в Україні, то вони емігран
та nросто вражають своєю скромністю. Ue - 3раз
І<оні джентельмени і джентельменки. Я за три дні 
не nш1ітив найменшої риски заздрости чи зневаги 
до свого :'~Іенш кваліфікованого чи менш талано
нитого товариша. Можливо, що десь там у глибині 
їх душі й була якась заздрість до "конкурента", але 
вони настільки виховані, що ніколи нічюІ не ви
яви.lи цього назверх. Я за цим стежив спеціяльно. 
Признаюсь, що я nробував навіть провокувати де
кого, особливо О. Потаnову, з якою мені uда.1ося 
побути якийсь час сам-на-сам. Метою моєї "nро
вокації" було не "nіймати когось 3 них - особли
во Потапову! - на людській мализні". Ні, я хотів 
тільки установити, чи це тільки страх їх тримає в 
'' нор:'ІІі людської nоведінки", чи вони сnравді скром
ні. Думаю, що це таки скрш1ність, як риса харак
теру. Ue :'ІІене дуже тішить. Ue ознака :'Іюрального 
здоров' я нації. 

Одягнені наші артисти дуже скромно, навіть бід
но. Їх завжди nізнаєш з одягу. Заробітки :'ІІалі. 
Молодий сnівак-со.1іст Юкоть зароб.1яє три тисячі 
карбованців на :'ІІісяць, nрі:'Ішбалерина сто.1ичної 
оnери Потаnова --- чотири тисячі карбонаннів. Є 
речі, які в Торонті коштують 15 дш1ярів, а в Ки
єні - чотири тисячі карбованців ... 

Побутові у :'Ію ви в СРСР, як я сnостеріган на ар
тистах, - нікудиш ні, nорівняно до Канади. Наnри
к:Іад, nідні:'ІІЗючись у nерший день у .ІJіфті разш1 з 
груnою артистів, я чун, як оберКО.:'ІІісар Вартаньян 
ЧИТаВ ":'IIOpa.lb" а рТИСТа:'ІІ, ЩО ЙО:'ІІУ "ОЧеНЬ СТИДНО", 
с:1ухати Докори обслуги, що артисти не знають 
того, шо nриЙ:'ІІаючи душ над ванною, треба зана

віску оnустити у ванну, а не nоза неї, щоб не за.lи
ти nід.rІОги. Ue значить, шо навіть артисти nдо:'ІІа 
не :'ІІа ють ваннИ, а купаються (раз на тиждень чи, 
.:'ІЮЖе, й на :'ІІісяць!) у гршtадській лазні. У той час, 
ко.1и u Канаді навіть і в найбіднішій хаті є ванна. 

Наука й технЇІ<а в СССР пішла даJ1еко вперед. 
Ко:Іи до війни та~• були nершоякісні танки, .,іта
ки, трактори, КО:\Ібайни та інші машини, то тепер 
СРСР веле nеред у :'ІІіжп.1анетних перельотах, зде 
відкривачка для консервів чи .1ожка та:'ІІ і досі на 
вагу золота ... 

Загальна ку:Іьтура підрадянської людню-І ще 
й досі uинятково низька, хоч наука й освіта сто
ять више, ніж на Заході. Я непО:'Іtітно стежиа за 
артиста~•и (го.1овно в nерший день, nоки ще :о.tене 
ніхто з них не з нан). З цією метою я довший час 
ходив коридора.:'ІІИ готе.:но "Прінн Джордж". Бу.1а 
спека. Чима~1о дверей у кЬшатах бу:ш відкриті чи 
піввідкриті. З багатьох кЬІнат я чув дуже ву .. ,ь
гарні го.1оси і нис.:1ови. Хто говорив - не знаю, 
a.le :\ІОва бу.1а ''родима" російська. Признаюсь,. шо 
н 1959 році я uьoro не сnодівався. Все це за.1е
жин~ виключно від .v~юв життя і праці. 

Підрадянський артист, nорівняно з а:мернІ<ав
ськюІ, --- стовідсотковий бідняк. Тvт ті так звані 
"кінозірки", які здебільшого сягают~ ніяк не rшше 
ко.1ін українсько:о.Іу артистові 3 К.иєва, роздають 
свої фота на~іть. на ву.1иuях. В Укр~~.ні, _BIOIHQ,_ фо
то д.~Ія артиста -- :\Ірія. Uіли~. в~~~tкиИ. _ко.1ектш~ 
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нрнїх'ш без ж u д н u ,. u фота із сиоЕЇ праці! 
Коли я звернув на це увагу В. Вронському, то він 
"пояснив" це так: 

-- Ми мали контракт на гастролі у Новій Зе
ляндії. Раптово плян змінено на Америку і конт
ракт із Новою Зеляндією розірвано, а реклпма 
пішла туди ... 

Виходить, що в Київській опері було по од
ному фоті чи що? Послали у Нову Зеляндію і 
більш нема ... Танки й літаки - є, супутники - є, 
а фота з праці столичної опери, яке в Канаді кош
тує десять центів з доставкою додому - на вагу 
золота! Чудова систе~tа! Хай живе комуніз~1! 

** * 
Наших читачів найбільше цікавитиме питан

ня: що змінилося в СРСР? І чи змінилося взагалі. 
На це питання я з повною відповідальністю відпо
віддаю: н і ч о г о не з~Іінилось. Якщо б хтось із 
наших читачів подумав, що я, кажучи ці слова, маю 
на~tір вести протибільшовицьку пропаганду, то він 
дуже помилиться. Кому? Для чого? Адже наші чи
тачі й так цілком вороже наставлені до російсько
го окупанта України. Вони були ворожі до нього 
ще й дома, тільки мусіли мовчати. Я шукаю прав
ди. · Сила нанії в боротьбі з окупантом, як і сила 
армії у час ійни, у першу чергу лежить у правиль
ній поінформованості' про стан ворожих си.т1. Не
правильна інформація, хоч якби вона політично 
вигідною не виглядала, неминуче приведе до по
разкн. Я цього ніколи не забуваю. Тому агітації 
не веду. 

Років десять тому я в Торонті слухав допо
відь одного професора (ста рог о емігранта), у якій 
він запевняв, що збройно і науково-технічно біль
шовики ніколи не наздоженуть Америки. То була 
найnримітивніша агітка, не варта не то що профе
сора, а навіть думаючого студента. Такі допонілі 
- найбільша шкода для визвольної боротьби по
неволеної нації. 

ЧИ~І Я ВМ0ТИRОRУЮ, СВО€ твердЖеННЯ, ЩО В СС
СР нічого не змінилося? Як я можу так говорити, як 
vci знають, що залізна заслона трошки піднялась, 
що із СРСР можна вже виїздити за кордон (хоч 
декому!), що туди можна слати пакунки, писати 
:шсти, що в СРСР Не!\Іа масових ареrіпів, розстрі
. 1ів і т. д.? 

Так, це величезна з~іна. Але не системи, не 
засади, а лише таkтики. Це зміна, викликана змі
ною обставин, зміна не з доброї волі, а з примусу: 
без цього режим існувати не міг би. Війна, німець
ка окупація, мільйони громадян побували за кор
доном, смерть дИктатора, прихід до влади нового 
поІ{'()ління і т. д. так змінили ситуацію, що зміна 
тактики у ставленні до населен.ня мусїла бути, 
інакше - смерть. Окупаційний режим виявив свою 
життєздатність, своє уміння пристосовуватись до 
з~1інених обставин. У uьому сила· режиму, у ньому 

загроза визвольним рухам. 

Але це не вичерпує всіх клопотів режиму, це 
не розв'язує основної проблеми: взаємин режиму 
з людиною. Режюt і досі не довіряє своїм громадя
нам, боїться їх. Людина прекрасно · ·р·озуміє, що 
режиІ\І зм'як тільки з метою зберегrи своє існvван
ня, а завтра хтось там вирішить, що тепер дл~ ре-
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жюІу вигідніші масові зас:Іання й розстріаи, і бу
де так, як було з·а Сталіна. 

·На еміграції Часто чути нарікан.ня: що ri Ук-·. 
раїні не~•а ні Пастернака, ні Євтушенка, ні Дудін
цева, що україн.ські письменники дуже рідко й ду-·~ 
же обережно вияв.т1яють свою опозицію до окvпа- · 
ційного режиму. Ue не що інше, як доказ, · що ··· 
еміr'рація більше вірить у щирість російського оку
панта, ніж українські письменники в Україні (чле
ни комшtртії, орленаносні і сталінські лавреати). 
Ue дуже погане свідоцпю еміграції. 

Зустріч з українськюtІ-"! артистами дає мені·· 
повне право робити такі вистновки. Наприклад, ар-· 
тисти при\Іушені ходити .1ише по двох-трьох, вони 
не о1іють виходити на вулиню поодинні. Крім то
го, що ї~• це заборонено, їх ще й лякають і дехто· 
з них ( простакуватіші трохи) навіть мені в ньому 
Пр113Н(lЛИ·СЬ. ..!·· 

·- Чого не ви холите табунами? Я ще не ба-

чив нікого з вас сз~юго. 
- Знаєте, пане Rолиняк, все ~юже бути ... 
-- lЦо, наприклад? 
-- Та знаєте ... Мн вже бачили й П.1аІ(3ТИ, 

протестні вигуки .. . 
- Ну, то що? Адже з плакату не аибухне 

атомова бомба і не рознесе вас на порох. А нюnо>й·: 
вибухне, то однак вас знищить, хочби ви йшшt не 
втрьох, :1 навіть цілим колективом. 

- Та ... знаєте ... 
За три дні мені вдалося побувати наолинuі ··: 

(на очах інших, але так, що вони не чули розмо-·· 

ви) лише з трьома артистами. ·І то найкоротший 
час. Чи не це саме кожен :і нас пригадує ще з часів 
Сталіна·? Ми ж знаємо, що там могли арештувати; 

людину тільки за те, що вона тримається осторонь 
інших і ніхто не знає, ЯІ< вона живе, а "два костю
ми має"! Ue вже напевно заробив на шпигунській 
прзці! 

Оскільки арпtст розмовляє з емігрантом тіль
ки при свідках, то він з м у ш е н и й. брехати: 
він просто із шкіри виходить, вихвалюючи YJ\-IOBI-"! · 

життя в СРСР, на кожному кроuі переконуючись, 
що ніхто йо~tу не вірить. Чого вартий вислів: "У .. 
нас тепер хліб на столах, як у вас "сухар"!" Скіль
ки "сопіялістичної" гордости в цьому виразі, <1.1е 
яка ж ue трагічна гордість! Чи треба ще сильнішої. 
протибільшовицької пропаганди? .. 

Я кілька разів вжив виразів "комісар'', "абер- · 
комісар", "емведист". Ue виглядає. на•' банальну •. 
емігрантську агітку. Але я ui вира:ш вжив свіл:шю,, 
з повною відповідальністю за їх зміст.· Кожну на
ціональну групу. очолюваn 'представник міністерс
тва культури республіки. Здавалося б, що це uі.1-
ком нормально. Та коли я визначного ~шстня• запи
тав, хто такий Балан.ін і що він робить у міністерс
тві культури, то він знизав плечима і відповів: ., ·, 

- А Бог його знає! Я його там ніколи• не ба
чив. От прислали нам його за керівника та й їз
дить з нами ... 

Поведінка і культурний рівень цих ''культур
них" представників свідчать, що вони' не що інше, 
як "глаза і уші государеви''. Найповніше я пред
ставвв нашим читачам товариша Баланіна. Скажу, 
що Баланін, порівняно з іншими комісарами, 
просто золото, ~ не КО\Іісар! Інші незрівняна при-
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-'Іітивніші від нього. ЦІі свідчить про те, що влада 
не довіряє своїм ~штця~І, хоч вона їх виховала, 
дала їм усе: і високі платні, і гарні побутові умо
ви, і нагородила їх найвищими званнями та від
знака~ІИ. Але опертися на них, довіряти їм насті
льки, щоб nустити са!'tІИХ за кордон - ні. Влада 
довіряє й опирається тільки на своїх олричниках. 

Здається, найпримітивнішим комісарчиком був 
представник міністерства культури Казахстану. На 
офіційншtу обіді в честь радянських артистів у 
Міннеаполісі, США, він, довідавшись, що перекла
дачка Н. Т.- українка і що вона виїхала з України 
вже по війні, назвав її "ізмєнніцею родіни" і до
магався, щоб вона його "атестацію" конче пере
клала парі американців, з якими він розмовляв. 
Дівчина переклала. Американці сказали, що вони 
вважають, що виїзд із своєї країни ще не означає 
зрадити ту країну, і що та дівчина, як їм здаєть
ся, не має ніяких ознак зрадниці народу. Попро
сили її перекласти це йому. Він не повірив, що 
вона правильно переклала, і дівчина мусїла І{ли
кати іншу перекладачку, щоб він таки упевнився ... 

Яка ж культура в цього московського запро
данця, яки~и засобами він намагається переконати 
американців, що російська комуністична система_, 
яка поневолює його власний народ, є найкращою 
в світі? Американці, як а:\Іериканці - вони не 
заглядають у глибину, а цікавляться екзотикою: 
запитали, що казахи їдять. Він їм, не надумую
чись довго, заявив, що улюбленою стравою казахів 
є найтлустіша грудина з молочного лошати. От, 
мовляв, казахи тільки те й роблять, що смакують 
хрящика:\ІИ та сальцеч ~ грудини молочних .1оша

ток ... 
Помине:\ю те, як почували себе а:\tериканці, 

слухаючи ці розповіді, які уникають кожної ска
лочки товщу навіть у курячому м'ясі, але візьме
мо статистичні дані. Я не маю під рукою даних 
про число коней у Казахстані, але в Україні їх у 
1956 році було 2.265. 700 голів. (Ол. Діброва, Ге
ографія Української РСР, "Радянсtька школа", 
Київ, 1958, стор. 307). Припусти~ю, що в Казах
стані коней є вдвічі більше - 4.531.400. І{оли 
відкинути 25% на молодняк, узяти, що кобил з 
дорослих було половина, шо ожеребилось з них 
80%, то вийде, що лошат :\Іало б бути 1.136 тисяч. 
Якщо населення Казахстану прийняти за 9 ~Ііль
йонів, то вийде, що одна лошача грудинка припа
де на 7-8 найщасливіших громадян "самостійно
го" Казахстану на рік. Поголів'я коней в Україні 
становить 16% усього кінського поголів'я СРСР. 
За нашим умовним припущенням поголів'я коней 
Казахстану становило б 32% поголів'я всього 
СРСР, у що важко повірити - ясно, що наше 
припущення перебільшеме і коней у Казахстані 
значно менше. Але лиши~ю це, а запитаємо: що ж 
буде .з поголів~ям коней у Казахстані, якщо всі 
лошата негайно з'їдати:\tvться? Однак - за за
певненням представника "міністерства культури Ка
захстану ·- казахи ЦИ:\І найменше турбуються: 
їдять собі лошачу грудинку, запивають кумисом 
і славлять Аллаха, що благословив їх таки~І щед
рим окупантом ... 

А що казахів від 1916 р. (рік придушення Се
миріеньського повстання) по 1929 рік зменшилось 
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на 2 мільйони (на 25% !), то представник .tшюстер
стnа культури республіки ~ювчить (даних про Го
лод 1933 р. в Казахстані українці) на жаль, не ма
ють, хоч тоді вимерли не тільки казахи, а й укра
їнці, яких там завжди було багато). 

Отаких "вчених" агітаторів Москва висилає 
за кордон, на таких людях опирається ще й сьогод

ні і:\шерська російська політика. Чи є причини для 
нашого песимізму? Ні, поки взаємини між народом 
і окупаційним режимо~І грунтуються на нещ;,рос

ті, поки лишаються в силі Шевченкові слова 

"Од молдаванина до фіна 
На всіх язиках все мовчить, 
Бо благоденствує! -

доти небезпеки не~tа: справу вирішують не гарма
ти, не літаки, не супутники Землі чи Місяця, не 
доляри, як думають американці, врешті, й не полі
тична доктрина, а таки жива маленька людина. Ос
тання війна довела це на практиці. Микита Х ру
щов і його штаб це прекрасно розуміють, тому 
вони так бояться війни і тому вони так галасують 
за мир: певні, що чергова війна приведе їх режим 
до загибелі. 

У наших часописах тепер все частіш і частіш 
трапляються репортажі про .зустрічі з артистами, 
спортовпями та туристами: з України. У всіх тих 
репортажах є одна спільна риса: нарікання на на
ших людей в Україні, що вони стандартна вихва
люють режим, що вони мало цікавляться визволен
ням:, що вони мало патріотичні. Автори репортажів, 
за рідКИ!\ІИ винятками, не беруть під увагу умов 
не тільки життя в Україні, а навіть і умов, у JІКИХ 
відбуваються ці зустрічі. 

В Україні вже віддавна був поширений вис
лів: "Якщо вас двоє, то вн порядні люди, а якщо 
троє, то один з вас обов'язково агент rПУ". Себто: 
у двох можна ще розмовляти, бо нема третього, 
що зможе підтверди"Іи дОІ·юс другого... Щ~ ж .мо
же сказати артист людині, яку вперше в житті ба
чить, не маючи жодної певности, що це не прово

катор? Та ще й за умов, коли він не сам, а конче 
з дВО'\Іа-трьО!\Іа своїми товаришами? .. 

Яке моє враження про артистів з України? Во
ни українці, українськими справами, зокрема куль

турою, цікавляться. Здебільша розмовляють ро
сійською мовою, але тільки обізвись до них по-ук
раїнському, то вони зараз же переходять на укра

їнськv. Російської мови вживають не тому, що їм 
"всьо- равно", а в наслідок політики окупаційного 
режиму. Ось найновіші вісті про практику цієї по
літики. Англійська пресз повідо~ляє, що москов
СhКе радіо передає заклики до народів СРСР, щоб 
вони були друзящ1 між собою ("Давайте, парні, 
всє дружить!"), щоб усі народи вивчали "старшо
братню" -'ІОву, бо вона, мовляв, є мовою міжрес
публіканською, мовою, за допомогою якої "наніо
нали-дикуни" опанують світову культуру. "Казах
станська Правда" (офіціоз російського окупацій
ного режиму в Казахстані) ударила по казахських 
"націоналістах". У чому ж виявився їх націона
лізм? У стараннях удосконалювати казахську ~юву 
і краще її вивчати! Розвинена національна :'Ію ва і 
добрі знання її обмежать потребу користуватись 
російською мовою. Окупант це зрозумів і затриво-
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жився. Та щоб це не бу.пи порожні заклики, то на 
лосаду міністра внутрішніх справ "самостійного" 
Казахстану призначили виконуючого обов'язtш го
лови МВД СРСР Луньова... Коли Луньов спра
вився з Берією: то вже з казахськими націоналіс
тами він дасть собі раду .1егко ... 

Те ca~te відбувається і в Україні. Тільки на
тиск на Україну значно більший, пропорційІіа до 
сили українського націоналіз~tу і ваги УкрзІни в 
... а~ю~tу СРСР і н ці.'Іо~tу світі. Наші брати і сест
ри це "піклування рідної партії" відчуваюп. що
денно, тому не вю1агай~ю від них більше, ніж но
ни можуть дати. 

Артисти дуже цікав.'Іяться українцями на 
е~Іігрзції. Як вони побачили багато наших газет з 
Канади, як я ї~І сказав, що в Канаді навіть ~tініс
тер праці украї .. ець, як почули, що українська 
мова тут виnчається n державних школах, то, зви
чайно, що на питання, чого нема жодної українсь
кої школи в Казахстані чи РСФСР, де е ~tільйони 
українців, вони відповісти не могли. 

Але не все можна і не все треба розповідати. 
Скажу тільки, що моя ~устріч з українськюш ар
тистами не викликала в мене песим~му, а на3паки 
-- вона підсилнла мою віру n наш народ. 

Хочу докорити е~tіграції. На жаль, тільки я 
був з радянськюш артиста~ш, а більше із 40 тисяч 
українnів Торанта ніхто на те не зважився. Ніхто 
з нас не покликав їх v гості, ніхто не поставився 
ДО НИХ, ЯК ДО братів. д" Я ~ІЗЮ ціЛИЙ ряд фактів, ЩО 
саме такого ставлення наші артисти дуже х о
т і л и. Не перелічуватиму цих фактів, але вони 
незаперечні. У ~•ене з артистами були найгостріші 
політичні суперечки, але вони відбувалися у друж
ньому й дуже витриманому, спокійному тоні. Я за
певняю наших читачів, що ми роз:\ювляли, як дру
зі, як брати. Ніхто з- артистів не пробував навіть 
мене зневажити. Я ж виявляв до них тільки любов. 
Ми розу~tіли один одного завжди. . 

Митрополит української католицької церкви 
в Канаді, Високопреосвященніший Максим, свою 
пршюву на Lllocтoмy конгресі українцін Канади 
почав словю1и: "Я тільки що вернувся з радян
ської ви станки н Нью-l~орку ... " Яки~І же примітив
ним політичнюІ сектанетном тхнvть заклики час
тини нашої преси: "Не підходь -до підрадянської 
людини, бо заразишся комунізмом!" "Не дивись 
на радянський український філь~І чи на балет, бо 
зрадиш свій народ!" Ue не політики, а політичні 
сектанти, своєрідні політичні "свідки Єгови". 

Ми галасуємо проти політики співіснування 
"капіталізму" (читай -- вільних народів) з "кому
нізмом" (читай - російським імперіялізмом). Ue, 
- вибачайте на слові, - дурна дитяча забавка: 
співіснування сьогодні доконаний факт, якого ми 
ніколи не зміни~ю. Ми мусимо тепер дбати про ви
користання широких можливостей, які дає співіс
нування. для нашої боротьби з окупантом. Я. -
всупереч твердженню• "архиреволюціонерів", 
певен, що співіснування н е б е з л е ч н і ш е для 
СРСР, ніж для Заходу. Тільки треба правильно ді
яти. Політичні еміграції паневолених Росією наро
дів тут повинні відіграти першорядну ролю. Укра
їнська поЛ'ітична е:о.tіграція сьогодні найчисленніша, 
найорганізованіша і найактивніша 'fіж усіча е\ІЇГ-
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раціями. Це факт. Ми повинні в цій ділянці - ви
користання :\ЮЖливостей для боротьби з окупан
ТО\І у добі співіснування -- заняти перше місце. 

Цього вимагає від нас сьогоднішнє міжнароднє 
становище у світі. Політично~ІУ сектансrnу пора 
покласти край. Lle політична вимога сьогоднішньо
го етапу нашої боротьби з окупанто~І. 

П. С. Хочу ще додатн, що з розмов з пред
ставнико~І міністерства культури України, з ар
тиста:\ш, і, врешті, з атташе радянської а~tбасади в 
Канаді п. Жабченко\І, з також слухаючи роз,юви 
між нюш са:\Іюш, я виніс не то що враження, а 
певність, що ~Ііністерство культури України і ра
дянська амбасада в Оттааі роблять цілий ряд за
ходів, щоб узяти на гостинні виступи в Канаді ці
лий ряд ук-раїнських мистецьких -колективів. Між 
нюш всі:-.ш тільки й ~Іови, що ось ми покаже~ю 
українські ~шстецькі одиниці самостійно, а не в 
"російському фестивалі", бо що не кажи, а їм со
рш.1Но за підрядну ролю українців у цих виступах. 
Л урядові СРСР це ще й політично невигідно. осnб
.rшво в Канаді. На перешкоді стоїть лише брак і\І
пресаріо. Деякі зна:\Іениті й багаті і'шресаріо укра
їнських "гоїв" принципово возити по американсь
ко~ІУ континенті не хочуть: росіяни для них, н~l!зіть 
червоні, були завжди ~ІІ-ІЛіші. Ue факт. 

Є надія, що ще в цьш.tу році в Канаді будуть 
гостювати танцювальий ансамбль під керуванням 
Вірського і хор під керуванням Вірьовки. Деякі 
провідні артисти сподіваються ·приїхати в Канаду 
і США із власними концертами. 

He:o.ta сую1іву, шо для української СПІJави ue 
бу.'Іо б вигідчіше, ніж виступ українців у "росій
ському фестивалі". Хоч би то~•У, що це був би роз
голос українському імені. 

• 
ОПРАВЛЕНІ РІЧНИКИ ЖУРНАЛІВ 

"НОВІ ДНІ" 

Кожен річник окремо, гарна полатияна оправа із 

золотим тисненням, ра3ом 432 сторінки друку. 
Uіна за річник --- ----- ---- ... -·- 5.00 

"СОНЯШНИК" 

Два річники в одній книжці (роки 1956-1957), 
440 сторінок друку, у гарній лолотняній оправі, 

золоте тиснення. ціна книжки ·-----·-- --·----------·- --------- 6.50 
За один річник, 220 сторінок друку, гарна 

полатияна оправа, золоте тиснення, ціна 

за книжку ... -- .. ---·------·----------·-----· ----------·------·------------·-·---------· 4.50 
Купіть для вашої дитини річник "Соняшника" 
матимете найкращу дитячу книжку з різно

манітним матеріялом, з багатьма ілюстраціями, 

чимало з яких виконані у двох кольорах, написана 

гарною мовою, сучасним лравописом. Річник 

"Соняшника" позбавить клопоту - "Що дати 
почитати дитині? .. " 
Купимо чи заміняємо "Нові Дні" ч. 2 (березень, 

1950 р.) і ч. 7 (серпень, 1950 р.). Потребуємо цих 
чисел для поповнення річників. 

• 
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Петрп ПЛНЧ 

з ним • 
1 про ньоrо 

Передруковуємо тут ("Дніnро", '1. 5, 1958 р. Киів) 

сnоrадн П. Пан'Іа про одноrо з найвнзна'Інішнх наших 

nисьменників ЮріR Яновськоrо. На еміrраціі Юрів 

Яновськоrо зна10ть і n10бnвть "ІН не більше, ніж в оку
nованій Украіні. Сnодівасмось, що сnоrадн зацікавnвть 

наших 'ІНТа'Іів. Девкі "nоклони" в бік nартії залишаємо 

- наші 'ІНТа'Іі розуміJОть, що це данина добі, а r!Іука

тнмуть у cnoraдax П. Пан'Іа nише Юрів Яновськоrо-nJО

днну і украінськоrо nатріота та веnнкоrо nисьменника. 

РЕДАКЦІЯ 

Дорогий друже Юрію Івановичу, :\Іене просять 
написати про тебе спогади, а я бачу тебе жиrsим, 
вродливим, дотепним, щирим, розумним, і ніл сло
ва '•спогади'' на руки капають сльози. 

Вперше я познайомився з тобою через тr~ою 
збірку нарисів, яку Державне видавництво України 
надіслало мені на рецензію. Може, про це згадати? 
Але то була тnоя тільки перша заявка на право ста
ти українськюt письменником. Поті.:\І ти приїхав і 
сам з Києва до Харкова, де перебувала тоді столи
ця України. То хіба згада1и, як я подарував тобі 
стола для твоєї порожньої кімнати на Токовій, 2? 
Поганенький стіл - дошка на чотирьох ніжках. 

Скіл~ки він коштував. важко було сІ<азати, 
бо я тодІ купив собі сто.r1а куди кращого -- за 
п'ять карбованців. Ти накрив свого зеленим папе
ром (тобі цей колір подобався), і став він пи
сьмовюt столом. Згодом виявилося~ що цьому сто
лу не було ціни, бо саме за цим столом ти напи
сав твори, які стали прикрасою всієї радянської 
літератури - романи "Майстер Корабля", "Чоти
ри шаблі''~ ''Вершники", п'єсу "Дума про Британ
ку", збірку поезій "Прекрасна Ут" і "Київські 
оповідання". 

Стіл цей служив довгі роки вірою і прандою 
Юрію Яновському. Разом jз господарем він пере
їздив із Токової вулиці на вулицю Червоних літе
раторів, у будинок "Слов</', а поті~• і в Київ на 
Леніна, 68. Юрій Іванович кохався і розумівся на 
вишуканих речах, але мусив "проrягивать ножки 
по одежке", і тільки в останні роки, ,нарешті, 
спромігся придбати собі справжнього писмювого 
стола на двох тумбах, а чотириногого перевести п 
розряд кухонних. 

Письменницький талант Юрія Яновського на
скрізь пройнятий поезією українського народу, 
завжди викликав у нас справжню радість за укра
їнську літературу, але були й такі, які заздри.ТІи 
успіхам Яновського, намагались їх применшити_ А 
дехто й просто був би, мабуть, радий~ коли б і 
зовсім не існувало такого письменника, і вони за 
найменшу ПО:\Іи.'Іку Яновського не шкодували най
бі_,lьшої для нього голоблі. 

Так було не pa:-J і не два. І виходило, що та
лант Яновського приносив йому не тільки радість, 
а й справжній фізичний біль. Не раз я застанап 
його в ліжку з холодним компресО:\І на голові. 
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LЦо з тобою, Юрію? 
-Мігрень. 

:-{ ЯІ< оЇ 11 р 11' ІІІІІІІ ~ 
ЧІІт;нІ стаТІJО нро ршtан ")1\нва tю.'Іа''? 
Tar{ ТІІ ж пранюєш над новою редаюtією. 

І Іро не в статті не згадується. 
- -- Hv, то на кожен чих не наздоровкаєшся. 

Тобі не б·ракує roзy:\ty, щоб не надавати такого 
нже серйозного :шачення белькотанню людців, що 
хочуть заробити собі на шубу. Ue ж не партія так 
думає! 

- Блоха чаленька, Петре, - відказує Янов
ський, -- а спати не дзє. Ото й боляче, що ці піг
r\tеї прикриваються Ьt'юt партії. 

О, як би ти зрадів, друже, бачачи, як партія 
погнала в потилицю тих, хто гальмунав застосу

вання ленінських принципів у радянському житті! 
· Стиль творчости Юрія Яновського наша кри-
тика порівнює з гоголівським. Так, абидпа вони 
рн. їх слухалося слово, як смичок таланонитого 
були чарівниками, коли ліпили людські характе
скрипаля. Обидва вони з :\юлоком ~ІЗтері всотали 
українську наніональну форму, але до змісту ста

nнлися по-різv.о~tу: коnи n Гоголя при зображенні 
українського селянина, його життя, звучить по
блажлива іронія, то в творах Юрія Яновсьtсого ми 
відчуває~ю глибоку .1юбо:~ ло українських труда
рів ... 

Я ще ніде Ее чув, щоб стильові засоби Юрія 
Яновського дорівнювалися до таких же засобіn Ва
силя Стефаника, а я це бачу і в ліричному стру
:\tені новель обох, ритмічності й мельодійності мо
ви і, нарешті, в тому, навіть, що кожен з них не 
~шрився зі злом і .не :\ювчав, а стогнав і кричав 
"бо їм боліло''. 

Під час Вітчизняної війни працювала в Мос
кві, н складі Всесоюзного Радіокомітету, радю
станuія •'Радянська Україна". І ми бачимо, що най
більше передавалося на окуповану територію Ук
раїни творів Юрія Яновського. І не тому, що він 
умів писати коротrtі новелі, а тому, що вони були 
написані з великою ~tайстерністю і глибоким пат;.. 
ріотизмо~І. 

Новелі Юрія Я~-:овського всепяли. в тих, хто 
чув їх і на окупованій гітлерівцями території, і на 
фронтах, глибоку віру в nеремогу над ні~іецькими 
загарбника'ІИ і в не~tинучу загибель фашизму. 

Юрію, те, що я кажу зараз, не є запізні.1е :.)И
знання тного чарівного таланту, про це я писав 
тобі й раніше. Вперше --- з приводу .ТJеrенди про 
солдата, шо разоч із Фрунзе переходив Синаш . і, 
уражений кулею, навіки залишився стояти в соло
ній твані, як пам'ятник подвигам Червоної Армії.· 
Ти створив надзвичайно скупюш засоба~ш без
смертний образ воїн з зрмії соціялізму, якого не 
'южна забути. А оповідання 11LЦедрий вечір''! Хі
ба я не писав тобі, яке чарівне враження справила 
на мене передача uього оповідання по радіо з Мос:
кви? Оздоблен.е музикою, воно звучало як най
вища хвала радянському . лал у, xJJaлa працьовито- . 
:\ty українському народові, що має таку поетичну 
вдачу, з тому й оповідання звучить, як пісня! 

ca~te ЦИМ і вражають нас тво.ри Юрія Яновсь-. 
кого. Він ніде не грішив на натуралізм. Про най-: 
бу денніші речі Яновський умів говорити. по-свят., 
ковому. Приємно вражає. також з.аміна п,ідтексrу, 
як і ннутрішнього ~юнолога, діялогом. І. це, 
крі" уо,ог.о іншого, робить . його rвори ром~~пtч-.. 
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нюш, uригіна.1ьними і донuднть, що Юрій Инuнсь
кий був перш за все ліриком. 

Але, .мабуть, не на такі· спогади чекає від мене 
читач. Про стиль, про манеру пись~Іа Юрія Яновсь
кого, хай, мовляв, говорять наші критики, ви по
:<ажіть нам Яновського в побуті. А я не можу від
ділити життs! Юрія Яновського ві.1 його творчости, 
бо вони так щільно переr1.1іта.:1ись, що Янояський 
жодноі хвилини не перестаная бути творцем. 

- Поідьмо, Іlетре, по Вкраїні! - каже він 
до .мене. 

Було це ранньоі осени 1945 року. Руіни, за
подіяні війною, ще пахли пожарами. Хотілося по-

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

для всіх кляс укрзінських шкіл на еміграції: 

1. Л. Деполович 
БУКВАР 

Четверте поправлене видання 
Ціна: У Канаді і США- 1.25 дол., 
в Англії й Австраліі -- 10 шілінrtв 

2. Петро Волиняк 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-ої кляси 

Трете поправлене й поширене видання 
· Іlіна: у І{анаді і США -·- 1.20 до.1., 

в Англіі й Австралії - 10 ші.ТJінrів 

3. Петро Волиняк 

КИїВ 
Читанка для 3-ої кляси 

Друге збільшене видання (більший формат 
і виразніший та більший шрифт) 
Ціна: у Канаді і США - 1.25 дол., 
в Англії й Австралії - 10 шілінгів 

4. Петро Волиняк 

ЛАНИ 

Читанка для четвертої кляси 
Друге. поЦІирене й . попра~лен.е .. видання 

(збільшено кількість :G.торінок, збільшено шрифт 
. . · · і формат сторінки). 
5. Петро Волиняк 

ДНІПРО 

Підручник з історії української літератури 

і хрестоматія. 
Єдиний на еміграції підручник такого типу. 

Книжка ілюстрована. 
Ціна: у Канаді і США - 1.50 дол., 
в Анг.ТJії й Австралії - 1 О шілінrів 

6. Дмитро Кислиця 

Г РА М А ТИ К А У К Р А ї Н С Ь К О ї М О В И 
(Фонетика й морфологія). 

Підручник пристосований до українських 

· еміrра ційних шкіл (б ага то прикладів і завдань). 
... ;. : · . Сь9r()дні - це єдиний підручник 
. . .. ... ~ у~раїнської мови на еміграції. 

. Ціна::у Канаді і США - 1.50 дол., 

.. , . . . ·із ·днглії .·й Австра".іrії ~ 10 шіЛінгів 
:_/~~з~g:~!,Jit.~ ..... в: "[о~~~ .. д.и~х~ ~~.·щ~~~~: 1 }~~~r-~~· 
·.:.: · .. ~.-: ...... ;~~:.цер~о.ви~а_t._r:ром~-·зниж~~ 
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бачити на Н.іІасні очі Іш:3нолену Україну, переко
натися, що її си.1а не скорена, не зламана ... 

ПІоїдмю! - відказую я. 
І поїхали ·на машині аж до Озівського моря. 
Скі.ТJьки радости було в очах Юрія Яновського, 

коли за Києвом ми вперше після війни побачили 
на полі женців на ланах колгоспу. Косили жінки і 
в'язали жінки, бо чо.1овіки ще не повернулися з 
фронтів, а дівчата - з ні~tецької каторги. Хоті
лося плакати й сміятись. Трохи далі зустріли першу 
вантажну машину, повну червоних помідорів для 
робітників київських фабрик і заводів, над якюtи 
вже починав клубитись дим. На борту машини си
діпа дівчина. Вона булз подібна ДО вишні, що nо
стигла не поміченою під .1истком. 

- Ні, сила зе~1.1і непоборна! - каже Юрій 
Яновський, йому аж с.rІьози проступають на очах. 

І знову перед на~ш розбитий шлях, а довІ<ОЛа 
.1ани, вкриті бур'янами, обдерті села без тинів і 
парканів, підбиті танки й довгошиї гармати з бі
.'Іими хрест:нш на бортах і лафетах. 

Заїхали ~ІИ і n Кіровоград, на батьківщину 
Юрія Іnановича, побували в будинку, де колись 
~Іістилося реальне учи.1ище, у якому вчився Янов
ський, наніть пітературний вечір улаштува;ш, але 
його земляки виявилися не дуже уважними до ав
тора рОІ\Іана "Байгород", про їхнє ж місто. і рома
на ''Вершники". В Кіровограnському краєзнавчо
.\ІУ музеї тепер уже створено стенд, присвяо.tений 
життю і творчості Юрія Яновського, творами якого 
пишається не тільки Україна, не тільки Радянський 
Союз, а й усе прогресивне людство. 

Твори Юрія Янонського перекладено багать
~•а ~ювами, з нещодавно ро!\tан "Вершники" вий
шон також франuузькою :\юною з передмовою ві
до.\юго франнузького ноета Луї Арагона. В аІНо
тацїі до книжки цей твір назнано шедевро~1: "Мож
лшо шедевр української літератури ХХ століття". 
Тут же говориться, що перекладачі намагалися пе
редати "дивну й чудону прозу, фраза якої поєд
нує, як кава.1ькада .1юдей, пейзаж, пори року, ві
тер і дощ, небо й історію''. 

. Луї Арагон у своїй перещюві ~аже, що вже 
першї вісі:\І сторінок цього ро~rана задовольнили б 
Стенда.1я, ни:'Іюг.lивість якого добре відо~tа. Це ве
:шка і зас.1ужена похнала, а коаи б ро~Іан "Верш
ники" бу.:ю перекл~дено не з російської, а з ~ри
гіна.1у, то ця похвала була б, без сумніву, ще бі
:tьшою. 

"його проза Е чююсh нови~і, - каже Луї 
Арагон, - або, принай~ші, індивідуальним, що 
вuіс у прозу Яновський ... " Луї Арагона вражає в 
ро~tані "єдність люл.ини з пейзаже.м. Манера Янон
еького розповідати з~tішується з пш, про що він 
розповідає". Або, як каже він: "Проза .1етить за 
вітрш1". 

На французького критика Режі Бержерона 
тнuрчість Юрія Яновського справи.1а ще більше 
враження, і він називає його в газеті "Ю~tаніте" 
украЇНСЬКЮІ Го~Іеро~І. 

Видання рошшз "Вершники" французькою 
:.юною в Парижі і висока оuінка з уст видатних про
t·ресивнІІх· французьких .1ітературних діячіr. Е. ра
дkнюt ЯI»llUe.\r-- д"1я ·української літератури і підка-

- · зує Нё'.~~·~рРІт~рі1 в .1?f!інці ·rворчости ·Юрія Яноr~rь .. 
кого і уntчнення йогп ІІа~І·яті. А щодо цьоr·о в нас 
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траnлялись просто анекдотичні явища. Було це в 
Херсоні. 

Перший секретар обкому nартії зрадів а іІЗ
шого nриїзду і заnросив зустрітися з 1\Ііською ін
теліrенцією. Збори відкрив один товариш, хай йо
му легенько гикнеться, такими словами: 

Товариші, до нас приїхали відо~Іі всі:\1 ук
раїнські nисьменники Петро Панич і Юрій Янков-
ський! і заляnав v долоні . 

В залі знявся citix. 
- А ва:\І вони відомі? 
Товариш, хай йому легенько І'икнеться, на це 

нічого не відnовів. 
Дивлюсь Юрій Яновський аж губи кусає. 
Після таких нпоклонників" nриємне вражепня 

сnравили на нас колгосnники артілі на березі Озів
ського :\юря. Хоч і тут, як і в стеnу, nрацювали май
же самі жінки, навіть голова сільради була жінка, 
nроте вони вже встигли після окупації відновити 
колгосnне господарство. Нашому приїздові кол
госnники були по-сnравжньщrу раді, а довідавшись, 
що на настуnний день nрипадає день народження 

Юрія Яновського, вони влаштували такий nишний 
обід, ніби користалися скатеркою-самобранкою. 
Бу.1о все. аж до "абрикотину" власного виробу. 

Приємно вразив Кривбас: він уже жив .майже 
повнокровню1 життя:\t, молоді бригади гірників за
взято юtагалися з своЇ:\І учителем Олексієм Семи
волосом, який із рядоного свердляра стан уже ке
рівюІКО:\І рудоуправління. Сnускалися й :ни в шах
ту подивитися на артистичну роботу Семиволоса 
в забої. Справді, він робив це так вправно, що зда
валося, бавився з nнев:\1атичним молотком, а по
каЗ'ники говорили про рекордну швидкість. 

Олексій Семнволос до того ж кохався в ко
нях: хоч і мав авто.мобіль, а їздив в екіnажі, запря .. 
женому nарою сірих чортів з довгими гривами, і 
цюr заnоював ше бідьtнv симnатію Яновського. 

На прощання гірни-ки вирішили подаруьати 
нам ..J.ЛЯ дороги сnецкостю:\ІИ --- руденькі курточки, 
але ми не з:\югли скористатися з їхньої гречности: 
на ~•ене курточки були всі великі, а на Юрія Янов
ського - всі малі. · 

Те, ща :\Ш побачи.іи на другий день, запам'я
талося на все життя. Після гомінкого Кривбасу, що 
радісно nостзвав із мертвих,' сте11. видавався ще 
більш пох:\tурюІ, безрадісню1. Колючі, мов з бляхи 
виконані, будяІ<И заповнювали всі вибаJІКИ, вдалині 
крізь ~Іарево, немов у наді, стояли одинокі ожере
ди, в небі кружляли шуліки, а по дорозі бігали 
сіренькі трясогузки. 

Степова дорога неnомітно вловзла в село. 
Власне, від села залишилися тільки купи глини, 
над якюш стирчали ди:\tарі, але й це вже заросло 
високи.ми бур'янами. 

Машина зупинилася серед широкої вулиці. 
Було тихо, жодної живої душі. 
Стадо страшно. 

Тоді й вилізла з-nід розвалених глинобитних 
стін жінка з малою дівчинкою. Вони були майже 
голі. Юрій Яновський дивився на них широко роз
критюнІ очима. 

Що це ми, до печерного віку повернулись? 
А де ще люди? питаю я~ 

- Війна забрала, війна. Ми з Амалією дума.· 
ли, що й нікого бі.11ьш не побачимо. 
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- А чому ви так називаєте дівчинку? -- зди
вувався Яновський. 

Бо вона німецька, бідненька. 
Як то, німецька? 
Авжеж, німецька. Батьки з тої Германії 

nриїхали, ду:\Іали - тут їм привілеї, а воно бабах: 
бон ба! Дивлюся, ca!tta дівчинка біжить. А їхні ті
кають, тікають. Кажу - дівчинку візьміть, та де 
там ... 

- Яку ж звірячу натуру треба було мати, 
щоб на таких шо дей піти війною! А може ~tені 
тільки почулося, що це сказав Юрій Яновський. 

Ми приїхали на те місце, де відбуtався фінал 
с.павної Корсунь-Шевченківської битви. У полі пе
рехрестилися дороги, обсаджені лиnами, на Шан
дерівку, на Комарівку, на Лисянку. Кожен крок 
з:~ші тут був замінований німцям~. Навіть через 
рtк колгосnники викопали понад п ятдесят тисяч 

мін, а поле тю< густо було засіяне гільзами від пат
ронів, тесака:\tи, касками, що здавалося, вднглося 
в панцир. 

Юрjй Яновський не вірив у забобони, але під
кову підняв і привіз її аж до Києва. Ніби нинрав
дуючись, сказав: 

Ця підкова була ~.:відком чи не найбіJtьшої 
відплати німецьким фашистам за сnлюндровану 
Україну. Нехай теnер :\Іені оповідає! 

Отvт їх і закопали, двадцять сім тисяч тру
пів, ·- сказав товариш з райкому партії. 

І1о.1е траурним кільце~t оточували підбиті тан
ки з хрестаІ\ш й зірками на броні. Під деревамн си
діли пастушки. 

·- Вогонь маєте? - запитав товариш з рай
кому. - Маємо, солідно відказує пастушок 
з однією підтяжкою через плече. Так же солідно 
дістає з кишені штаненят якийсь патрон. Відкру
тив ковпачок, приклав цвяшок - схопився вогник. 

Що це в тебе за примусія така? 
Заnальничка. 
Де ж ти її дістав? 

---- Са:\І зробив із снаряда від "катюші". 
Юрій Яновський вкрай здивований. 
- Може, й міни розбираєте? 
·- Щодня приносять у село кілька десятків, 
говорить товариш з райкому. Там, де побу-

вали пастухи, мінерам уже не~ш що робити. 
Але ж то небезпечно. 
Ще й як! Не один уже чоловік підірвався. 

Г здаєте, каються? Аж ніскільки! 
А читач не вірить, каже Юрій Яновсь-

кий, якими дорослими за війну стали 'Наші діти. 
До їхніх -років треба підходити, як і до років сол
датів обJ1оженої фортеці: рік вважати за три. 

Ще більше порадували Юрія Яновського 
школярі. В одному селі нас заnросили на випускні 
ісnити до десятирічки, де зраділі школярі навча
.1ись і в.:1ітку. Всі учні десятої кляси були пере
ростки, мали до двадцяти й більше років, бо за 
німців школа не працювала. Як то приємно було 
за таких умов побачити в клясі надзвичайний зати
шок і урочистість. У світлій кімиаті за кожною 
партою сидів один учень, і перед кожцим вазочка з 
квітами. Дівчата вродливі, стрункі і хлопці як пе
реі\шті. На тебе тоді, Юрію І~ацовичу, особ~1иве 
вражен:н.я справив оzt:Ии X."'Oneuь з красивоJо ше· 
'ВЄJ1ЮроЮ" з чудовИм розмахом брів, прямим поrJ1я· 

НО В І ДНІ, JНСТОПАД, 1969 



дом дзвінким голосом, який .У відповідь на наше 
напучування сказав, почервошвши: "Спасибі за 
гарні побажання, ви про нас ще почуєте!'' Слово 
чести, це прозвучало гордо. 

Я тут н.ічого не вигадую, це власні слова Юрія 
Яновського з однієї його статті. Тоді ж він писав· 
"Рости, наш молодий друже, будуй нове суспільс
тво на старій землі, .'Іюби своїх батьків і дідів, що 
у В.\жкому ратному труді, у незчио1енних жертвах 
утвердили новий світ. Вчись у Партії, наш молодий 
друже, і високо неси її переможний прапор. Щас
ливої тобі дороги!'' 

Ці слова є заповітом Юрія Яновського, варто 
їх частіше згадувати нашій молоді, для якої ві.н 
жив і творив. Майбутнє нашої зміни, якій судилося 

Людмила КОВАЛЕНКО 

Мій друr Зіночка 
Мій друг Зіночка - людина реалістична 

близька до землі. Непереможний оптимізм був її 
оснонною прикметою, аж поки фатальне чнсло 

двісті дваднять не зате~шило її життя! 
- Двісті двадцять ти.:-нення крови! 
-:- Двісті двадцять фунтів ваги! 
Спочатку, коли це похмуре, майже апокаліп

тичне число кинуло зловісну тінь на її життя, Зі
ночка вирішила готуватись до смерти. Найперше 
вона стрімголов подеті.па до Нью-йорку й накупи
ла полотна] канви і ниток. На обурене чоловікове 
запитання, чому їй приспічило витрачати гроші на 
ui речі, Зіночка резонно відповіла: 

- Як уже мушу померти, то нема ради, -
.мушу! Але раніш мушу залишити дочкам щось 
гарне і тривале на спомин про себе. Кращого за 
українську вишивку я не знаю, а тому й буду ви
шивати дочка~І по рушничІ<У, по подушці по 
"доІ'Іченсетові". 

Переможений її логікnю, чоловік за~ювк, ;1 Зі
ночка спішно поча.на вишивати, щоб забе~печити 
собі безоtертя принай~Іні на двадцять років. Од
ночасно вона пішла до лікаря питати поради. І 
тут уперше в житті зустрілась з проблемою, якої 
не ~южна було вирішити: .'Іікар заборонив їй їсти. 
Він заборонив їй усе, чим тішиться українська ду
ша і розростається українське тіло: хліб, картоп
лю, пиріжки, вареники, навіть доброго борщу не 
їсти, пити ПО!\tенше і абсолютно не їсти нічого со
лодкого. 

Прийшла вона дt> мене від лікаря :майже не
nритомна, з ширОІ<О розкритими очюtа: 

- Дусінько! Чи ви можете собі уявити щось 
подібного? 

Справді - -- я не !\Югла собі уявити Зіночку 
без їжі. Не тому, щоб вона була ненажера, що 
гатить у себе без перерви усе, що трапиться під 
руками. Ні, для Зіночки їжа буда водночас і со
ціяльною функцією, призначеною від Бога на ра
дість людям, і національною традицією. Вона .:Jю
бить напекти, наварити, а потім сісти з друзями 
до столу і З ОД~ЗКОВЮІ С!\ІЗКО~f КОВТЗТИ ЯК добрt 
вареники, так і lІ,обрі розмови Ч'и промови. 

!lобре спечений nиріг вию1икав у її ду'ші такі 

НО В 1 .1 Н 1, .JНСТОПА.7, 1959 

прийняти з рук батьків ясний нрапор комунізму, 
турбувало Юрія Яновського повсякчас. Він робив 
усе, щоб життя зміни було небуденне, не схоже 
на тяжкий шлях, пройдений нашими попередника
ми! а -- щасливе й барвисте, як райдуга. "Вчись, 
молодь, у Партії!" От перша умова для досягнення 
цієї омріяної людствоl'\r мети. 

Дорогий Юрію Івановичу, я не збирався 1ут 
описувати весь твій житн:вий шлях. Красивий він 
і повчальний. Не одну повість можна написати про 
тебе і не хтось зробить, певен цього, я ж пригадав 
тільки окремі епізоди, які, здавалося мені, можуть 
служити ха рактернИ!\ІИ деталями для твого порт

рета. 

Київ, 1958 р. 

самі почуття легкости і радости, як у інших фільм 
чи книжка. Не можна сказати, щоб Зіночка замика
лась у кухні - вона також любить і добрий фільм 
і музику, але кожного разу, як уся родИІіа виїз
дить із своєї провінції до Нью-йорку подивитись 
на фільм у Радіо-Сіті, у їх автомобілі на сидінні 
красується загорнута в старий еветер каструлька 

з теплюш голубцями, ко~шот, зроблена вдома лі

!\Юнада збо просто теплий чай у термосі, з цукром 
і цитриною. Авто стої-tь, непомітне, подібне на 
інші авта, але як тільки Зіночка впіймає когось із 
своїх друзів, то її авто невідомою !\Іагією пере
творюється в українську хату, де кожний почуває 

себе добре і легко і де хазяйка не дає нікому зід
хнути, аж поки гості не з'їдять усе, що стоїть на 
столі, чи в даному випадку - на сидінні авта. 

Навіть до української по.1ітики Зіночка ~Іає 
свій кулінарний підхід. Вона твердо переконана, 
що коли б усі партії зібрати разом, посадити за 
великий стіл і поставити перед кожнюt !\Шску оІе
тани та добре спечених пиріжків із сирш1 -- то не 
було б жодного груду з консо.1ідаuією наших со
борних зусиль. 

- Котінька! - патеrично переконува.1а вона 
~Іене. - Ну яка різниuя: га.1ичани чи наддніпрян
ці? Нехай вони кажуть "пироги", але ж варять на
ші справжні вареники! Правда, вони псують LИр, 
додаючи туди картоплі, але як їм так подобається, 
то чи варто через це сваритись? Більша половина 
моїх друзів - галичани і я бачила від них багато 
добра й помочі. 

Добро і поміч - це д.1я Зіночки синоніми 
дружби. Не зважаючи на свої 220 фунтів, nона 
рухається .1егко, швидко і з охотою. І завжди в 
напрямку по~ючі і добра. Або принаймні в нап
рямку загального щедрого трактування, душевно

го задоволення від повности шлунку - поб.lажаи
вости, що так дегко виникає у ситої людини. 

І от тепер дОІ(тор, її близький друг, з незро
зумілою д.11я неї жорстокістю і твердістю заявив 
їй: 

- Хочете жити - покиньте їсти! Мvсите 
скинути тридцять фунтів. І то якшюга швидu_;е. 

- Ну, я готоnа не їсти, серце, - заяви.1а 
вог.а йо~tу. - Якщо ви кажете так, нехай так і бу
де. Але я ж не можу не варити і не nекти! Ну, .не. 
хай я не буду їсти, - З}'Іе ж я муш'у сnрс6уsати' 
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А рапто.\І баб...:1 ю1йд.е г:шuка, чн борщ пересо:Іе
ний -- треба ж :'\Іені знати! 

- Ну, як ви тю1 пальце:'\І бабку помацаете, то 
від цього тненення кови не підні;\Іеться, -- пого
джувався доктор. 

Але ЗіночІ(а ВІІ;\Іаг<!nа біпьшого: 

-- Але ж я :'\IVШV поті.\І і скvштvнати. А :'\ІОЖе 
бабк.1, Боже барон;--!, перепечен-а, або капусти у 

. борші забагато? Ні, нже як собі хочете, я таки 
обов'язr<ово мушу спробувати свого варення і ле
чення. Ue для чого я й до Америки їхала, коли 
тут усього повно, а ви ;\Іене на дурні грейпфрути 
садите! 

Боротьба в Зіноччиній душі ПО;\Ііж досягвен
ня~ш новітньої науІ<и і традиційної гостинности 
вилилась у своєрідний КО:'\ІПрО;\Ііс. У п'ятницю зве
чора Зіночка починає розд:'\Іухувати кадило при
готувань на суботv й неділю. Вона завзято тре 
жовтки, ;\Іеле ;\І'ясо, січе капусту, оrажить кар
топлю, слово~r ві;пrюрює на чужій зе"лі усі до
сягнення рідної національної кулінарії. У суботу 
_й неділю вся родt-ша, з Зіночкою на чолі, щасливо 
у;\шнає все н~готоnане за допомогою щирих дру

зів і сусідів. У понеді.1ок Зіночка іде на праню 
півхвора 1 увечорі її нічого не цікавить і чо.1онік 
з дітьщr намагг.ютьси ПО:'\Іенше її турбув~пи. У 
вівторок, середу і четвер Зіночка задово.1ьняеп.ся 

· ·двшІа . ск.1янкюш грейпфрутового соку, за весь 
.. _день, а з п'ятнині починається вакхана~1ія відро-
.с1женн51 шщіона.1ьної традинії. 

• • • о • о о • • • • • о • о • • • • о • о • • • • 
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Отака. боротьба вцоуваєтьси в душі ;\ЮГо 
друга Зіночки. І навіть її доктор не може СІ<азати 
- яка· з двох сил пере;\юже. 
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У країнський 

РобітНичий .. СоюЗ 
БратсьІіа, допомогова - обезпеченева організація 

в АмерИЦі та КаНаді 

Організоваші в 191 О році, інкорnоров-ана н 1911 р. 
Має понад 23,000 членів і понад $ 6,500,000.00 ;\tай-' 
на. Має найкрашого рода найновіші поліси забез
печення на дожиття і на пооtертне. Вип.1ачує річні 
дивіденди. Помагає біднюt, хнорюr і нездібним до 
праці членюt. По~tагає ;\Іатеріяльно незаможним ук
ра їнськю1 ст у дента~r у ниших школах. Помагає 
CBO;\ty українському народові морапьно та :\Іатері
яльно в його стреl'ІІЛінні визнолитись· з чужого по

неволення і здобути самостійну, соборну, де~юкра
тичну Україну. Видає свій, де;\юкратичного напрям
ку часопис "Народна Во:rя" українською та ан
г.lійською 1\ЮВа;\ІИ. 

Організатор в Торонті: 1'. Мазурик 

81 Dell Park Ave. 

І'о,:ювн'ий осідок ~- Р. Со~~у:_· · 
... •.' 

· · ·440. · Wyoming Avenue, .:Seranton, .Ра.,· U~S.A. 
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ПО~ЕР МИХАйЛО СИТНИК 

(Продовження із стор. 1-ої) 

М. Ситник свої вірші не писав - він їх "виливав 
з душі", хоч пізніш він до них вертався і належно 
відшліфовував. Поет завжди бачИ'в хиби своїх вір
шів. Ось уЖе в цьому році, приславши в "Нові Дні" 
кіль_ка нових віршів, між ними і вірш "Батько", він 
поrіереджув.З'в ~rене: "Знаю, що прочитавши цього 

· нірша, Ви скривитесь, але я його написав у підвалі 
свого друга одним махшr, одержавши вістку, що 

~юго батька застрілили десь у яру· під Васильково:\І. 
Обробляти його зараз не :\ІЗЮ сили - дуже прошу 
видрукувати його так, як він написаний". 
Пшrагали М. Ситникові "стати на власні поетичні 

·'ноги" визначні наші поети - М. Ри.'Іьський та А. 
Малишко, яких він завжди згадував з пошаною 
.іюбов'ю, присвячуючи їм навіть свої поезії. 

На панахиді по бл. па~r'яти Михайлові Ситникові 
--- Оте11Ь ЛитваІ<івський, насгояте.1ь нерквн сн. Софїі. 

І Іоет y~tep передчасн~. Він щш бЗІ·ато друзів, які 
йому по~tаrали,_ опікува.аися. нюr. Ситник у багатьох 
українських родинах був "своєю .1юдиною", а:Іе 
ніщо не ~юг.1о за.мінити йо~rу України. Недавно він 
на .. 1агодив персписку з ріднюш. Трагічна оrерть 
батька rютряс.1а йоrо до г.1ибини душі, здава~1ося, 
що він не пережи~е, цієї трагедії. А.1е поруч з тюr 
він мав і радісну вістку: поет ІJідшукав свою :\tатір! 
У сі .1юди любтіть· 'своіх. )~rатерів,' ··а:Іе .. така .1юбов, 
яку мав до с"Воеї ~~~"ері :мих·ай,;о·"Ситник, :.може -зво-- · · 
Р.ушити і н~йчерст~ішу .1ю.тнін~<· В остаішьm.1у листі 
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до .мене він писав, що "не нuсмів ІІідійти дu Вас, як 
Ви були в Чікаго, було соромно, а.ТJе повірте, що я 
вже б у ду людин ою: я знайшон свою матусю 
і тепер я маю для кого жити ... " Скоро після цього 
поя•вились його добрі вірші в журналах і це мене 
дуже тішило. Але ... таки помер! Не вистачило сили 
на життя в поета .. . 
Причини смерти? Тільки одна -- чужина. Наш 

поет на.ТJежа•в до тих, які на чужині не ~южуть жити. 
Інших причин поетавої оtерти нема чого шукати. 
Свою смерть М. Ситник передбачав уже давно. Ще 
кілька років тому, перебуваючи в лікарні, він пи
сав мені, що запові·в по смерти передати мені всі 
його рукописи й документи. Я пробував з ним тоді 
жартувати, але пізніш він підтвердив мені те саме 
усно, сказав про це і своїм найближчим друзям. 
Отже, Ситникона оrерть :\югла бути несподіванкою 
для кого хочете, тільки не для нього самого. Ось v 
:\Іене зараз лежить його рукописна збірка поезіЙ 
(чимала книжечка, оправлена в полотно), у якій 
записані поезії, починаючи від 1946 року. Ще в Ні
:\Іеччині поет відчував чужину. У цій збірці є вЦ>ш 
"На чужині", датований 26. 12. 1946 р. і присвячений 
Іванові Багряному, у яко~rу поет нарікає на цю огид
ну йому чужину: 

Нестерпна тиша, ~юв на кладовищі, 
Зима і не зима - не~Іає снігу, 
І вітер тут по-нашому не свище 
І не збиває куряви з розбігу. 

да :І і поет з су~ю~І стверджує: 

А тут? У горлі застрягає nісня, 
Печуть на серці невидюrі пута. 
Тут брату нашшrу до бо.1ю тісно, 
Сте·поник_v не~rа де й розвернутИсь! 

А що ж поету? Тучі, :\ІОВ ганчірки, 
Ва.1яються на вітрі перехреснЬ1. 
Одн_а-однісінька шербата ·зірка, 
Та й та :1ежить у о1ітнику небесні:\І. 

Чюr .1а.1і поет від'їздив від України, тюr nажче 
ЙО:\ІУ става.1о. Врешті, він утратив останню надію 
і прийшов до трагічного виснов~..:у: 

Вийшон з до~rу --- і усе пропа:ю, 
І уже немає вороття. 
Mon на східцях пишного вокзалу 
Я переночш~ую життя ... 

Чи :\южна суди ти поета, за те, що йш1у захоті
лось У:\Іерти, нірніш - за те, що він ~~у сі в умер
ти? .. А дехто пробує не робити. 
Михайло Ситник - поет і .1юдина винятково 

(Кро~ІНа. Він ніко.1и нікого не образив, ніко~rу не 
заздрив. Навряд чи ще на е~rіrрації є поет, який би 
так щиро ставився до своїх :\І0.1одших колеr: скіль

ко~t поета:\І (і поетка~І!) нін ПО:\Іагав, скі.1ьком по
казував, як треба працювати над віршо:\І, скілько~r, 
врешті, ca~r одш.1іфував їх вірші! 

Y~tep поет, :\юже, трохи Н загадково: роз'їздний 
патру.1ь чіказької по.1іції знайшов його неприто:\І
ного О 7 ГОД. 30 ХВИ•1ИН ранку В Га~Ібуо~l nарку. Йо
ГО забра.ти й одвез.1и у :rікарню, де поет, не при
ходячи дG· свідомости,. й nомер. Фізичної причини 
ОІерпі ~ІИ Не 3Н3ЄЖ) (не ~ЮГ:ІЗ б доnідаТИСh, Хіба 
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родина покійного), але фактичну причину ~ІИ зна
є~ю добре: поета вбила чужина ... 
Смерть Михайла Васильовича Ситника - болю

ча втрата для нашої літератури ввагалі, а для її 
е~tіrраційної вітки зокре~tа. Сьогодні ми не має:\ю 
поета такої сили ліричного звучання і такої адек
ватности з нашою добою, як був М. Ситник. Тому 
схилімо свої голови в nошані до пам'яти поета, який 
ще довго житиме п серцях його численних читачів. 

Редакція 

ПРОЩАЛЬНЕ СЛОВО МИХАйЛОВІ СИТНИКОВІ 

Дорогий Друже! 

Яким невимовним смут~ом і ГJІибоким жалем 
проникнуті наші серця, усвІДомлюючи, що сьu·го
дні Ти відходиш у вічність, відходиш від нас на
завжди ... 

Як український співець, Ти трагічно ~гинув 
лише фізично, але духово Ти не відійшов вІд нас, 
і будь гордий тим, шо духово Ти не відійшов від 
українського народу і рідної землі, ика Тебе зро
дила і простелила Тобі тернистий ІШІЯХ життя! · 

Твоя українська ~tуза і JІітературний геній 
будуть вічно жити н наших серцях, а особливо ті 
ідеї, які птілюваJІа Твоя поезія, будуть колись 
погненною криttею для прийдешніх покодінь. 

Для нас, тут, Ти був духовим помостом між 
вибраною чужиною і Батьківщиною, бо Твоя, зав
жди натхнена поезія, давала нам духову та ідейну 
наснагу, пробуджувала глибоку тугу в наших сер
цях і оживляла нашу любов до рідної землі, по
ривала наші душі і кликала до виконання запові
тів наших батьків. 

На устах Твоїх друзів і цілої громади бренять 
с:юва Твого друга: "Яка ж тяжка трагедія поета"! 

Але чи усвідо~t .. 'Іяюн. вони собі, що Твоя тра
r·едія --- це наша загальна трагедія, бо Бог послав 
д.1я нас на чужину поетичних співців народу, і хоч 

ми у:\tіли цінити ТRою поезію, але не вміли збе
регти і врятувати Тебе. 

Ця трагедія невимовно тяжка ще й тим, що 
Твої незмірні душевні переживаНІня заломили 
Твою волю й бажання боротись з життям, і Ти 
зп11нув са~rітній, забутий, вигнаtfий всі:ма, немов 
"ЮродІ-ший", найшовши притулок на бруках чу
жого парку. Сьогодні навіть Твоя рідна донька не 
прощається з Тобою, не ви ряджає в ту даJtеку, 
безповоротну дорогу. ·Але серце ·рідної Матусі, 
там, у далекій Україні, напевно відчуло Твою тра
гедію, якимсь незбагненим процесом телепатії, бо 
в тоН же самий день прийшов дорогий ли·ст з дво
_,tа ко.1оскюш українс1.кої пшениці ... 

Дорогий Друже, напевно даремні і непотрібні 
Тобі наші сльози, крилаті слова і навіть ті КRіти, 
напевно найдорожча Тобі сьогодні тиха молитва, 
та вірна хоч і далека Jlюбов рідної Матусі, і ті два 
золоті колоски, що спочивають тепер на Твому на
боліло!\tу серці... Як тяжко погодитись з Твоєю 
жорстокою долею, знаючи, що Ти відійшов від 
життя в розквіті молодих років, і в повному роз
квіті поетичного таланту. Дожив Ти, Друже, до 
епохи чудес науки, до епохи сателітів. Але чудеса 
науки релятивні, бо вони створили лише лікарів 
для нашого тіла, але, на жаль, немає справжніх лі
карів для людської душі. А причиною Твоеї хво
роби, безумовно, була затяжна душевна хвороба. 

Сьогодні Ти не є жертвою еміграційного жит
тя, а давньою жертвою кривавого московського ка

та, який знищив Твого батька і наніс Тобі глибокі 
душевні рани ... 

Та й хто міг збагнути і розуміти глибину і без
межне горе поетичної душі в чужині, а вона так 
жадала замість очорнювання і наклепу, теплоти, 
любови і правдивої моральної допомоги. 

UUe так недавно Ти писав: 
"І мо.'Іодість моя воскресне у віршах, 
І я життя навіки полюблю''! 

Та не ноекреснеш Ти, Друже, для нас і зем
ного життя, але я певна, що навіки Ти полюбиш 
Божественне вічне життя! Катерина Кохио 

На "амахиD.і n..., 6.'1. nам'йти Михай.'Іr>ві Ситникr>ві - сnівае хер uер
кви св. Софії під керуиання~І Я. Новохацькоrо. 
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ПОМЕР СТЕПАН БАНДЕРА 
15 жовтня, 1959 року о nершій rодині в Мюнхені, 

Німеч'Іииа, nомер nровідник Закордонних Частин Ор

rаиізаціі Українських Націонс;nістів Стеnан Андрісвич 

Бандера. 

Покійний народився 1 січка, 1909 року, в с. Уrринові 

Старому, Иаnуськоrо nовіту на Зах. Украіні, у родині 

сващеиика. Roro батько був каnеnвиом в Українській 

Гаnиц•кій Армії і членом У .країнської Національної Ра

ди в Стаиисnавові, вороже ставивеа до non•c•нoi оку

nацІнної вла~и і часто був nереслідуваний за це. О'І'ец• 

Акдрій nовдовів ще в 19~2 р., ane дбав про вихованка 

своїх сімох дітей. Між іншим, два йоrо сини заrииуnи 

в німецькому концтаборі в Авшвіці, а одна до'Іка, вк 

сам о. Андрій, nомерли на засланні в СРСР. 

Стеnан Бандера ще вдома одержав добре націона

льне вихованка, nізніш будучи у'Іием украіис•коі кnв

сичиоі rімиазіі в Стрию, встуnає в Пnаст, а трохи зrо

дом він уже став •-ІJІеном тасмноі юнац•коі орrаиізаціі, 

ака rотуваnа майбутніх членів УВО (Украіис•~tа Війсь

кова Орrаиізація), •nеном sкої став у 1927 році, коnи 

закінчив rімиазію. 

В 1928-1933 рр. вчивса на сільс•ко-rосnодарс•кому 

факуn•теті Львівс•коrо Поnітехиі'Іиоrо Інституту, вкоrо 

не закінчив, віддаю'Іись ціnком nідnіn•иій дівnьІІості. 

ЖЮРІ ВИБРАЛО ПРОЄКТ ПАМ'ЯТ

НИКА ТАРАСОВІ ШЕВЧЕНКОВІ 

У ВІННІПЕЗІ 

Rомітет УRраінців :Канади мину

лого poRy проголосив ROHRypc на 

nроєRт nам'ятниRа Тарасові Шев· 

ченІ'іОВЇ, ~rиий має бути збудований 

у Вінніnезі перед парnиментом про

вінції Манітоба з нагоди сторіччя 

лоетової смерти (1961 р.). Уряд про

вінції Манітоба спеціяльним заио

ном видав дозвіл на цю будову 

дав безплатно землю на неі. 

У ROHRypci взяли участь 17 уRра

інсьRих митців, яRі надіслали 17 
проєRтів пам'ятниRа з різних Rрв

ін, у ЯRИХ живуть уRраіиці. Най

більше проєRтів надійшло з Квна

ди та США. 

КУК визначив сnеціяльне жюрі 

для розгляду nроєRтів, до иRого 

входили таиі особи: Джан Росел, -
професор архітеRтури в Манітобсь

иому університеті і член :Канадсь

иої Ради Культури (голова жюрі), 

Гілберт Парфіт - архітеRт nровін· 

ціі Манітоба, Сергій ЛитвиненRо, -
сRульптор, голова т-ва митців Аме

риии, д-р Б. СтебельсьRий, - маляр 

і мистецтвознавець, голова СnілRи 

образотворчих митців у Торонті, 

д-р М::ірина РудницьRа з Вінніnегу, 

- мистецтвознавець, о. д-р В. :Куш

нір, - (nрезидент :КУК) та о. д-р В. 

СавчуR - від уRраінсьRоі громади 

Канади. 

ЖАДААТЕ! 

ПЕНМАНОВІ 

РОБОЧІСКАРПЕТКИ 
ТРИВКІ 

РОБОЧІ СКАРПЕТКИ 

У широкому виборі 
РОБОЧИХ СКАРПЕТОК 

flJEНМEHC 

найдете кожний стиль і 

грубість, що вам потрібні. 

Які з них ви не вибраJJИ б, 

бу де це найкраще, що за 

таку ціну можете купити. 

ТЕЖ СПІДНЯ ТА ВЕРХНЯ БІЛИЗНА 
СЛАВНА ВІД 1868 р. 

НО В І .1 НІ, .11/CTO/!.t}, Л5~1 

WSl0-4 

Жюрі на своєму засіданні 28 жовт
ня 1959 р. вибрало і реRомендувало 

для здійснення nроєRт скульnтора 

Андрія Дараrана, яRий живе теnер 

у Нью-йорRу. Відзначено, згідно з 
умовою ROHRypcy, ще два інші про
єRти: Леоніда Молодожани на (Він

ніпеr, Канада) та Ганни Шумоисьиоі 

(Вінніпеr, Канада). Автори усіх цих 

трьох nроєRтів одержать по 'і'Исячі 

долярів нагороди Rожен. 

Андрій Дараrан, nереможець у 

ионRурсі, вихованець ХарRівсьиого 

художнього інституту. Працював 

над оформленням Rращих будов в 

У:країні (барельєфи на Палаці Rуль
тури в Пугансьху, на будинкові 

Дніпропетровської опери та на ук
раІінсьRому лавільоні Всесоюзної 
сільсьRо-rосnодарсьRоі внстав:ки в 

МосRві), брав участь у Rонкурсах 

на пам'ятни:к Т. Шевченкові в СРСР 

і в одному з них одержав першу 

нагороду. Його nраці є в музеях 

ХарRова, Києва, а також і - в му

зеях Парижа та в І'іі11ьRох музеях 

Німеччини. 
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У 1929 р., коnи з УВО створено ОУН, С. Б. стає її 

членом. Тут він швидко внсуваєтьсs в провід і вже в 

1931 р. стає членом Краєвої Екзекутнви, а в кінці 1932 

року він уже був заступником краєвоrо провідника. У 

1933 р. Є. Коновалець призначає С. Бандеру краєвим 

провідником на Зах. уRраїнськнх земnах і разом з цим 

він уже став і членом ronoaнoro проводу ОУН. Це був 

час поnьськоrо наступу на украінство: відомі пацнфі· 

кації, ннщенна українських церков, шкіл ~ощо. Укра

інці ставили опір усіма можливими способамн: поnі

ТН'ІИО, економічно і навіть збройно. Так, наприклад, у 

•ервні 1934 р. ОУН виконала смертний вирок на поnь

ськоrо міністра внутрішніх справ Пєрацкоrо. За цей 

терорнстн'Іннй акт VЕ'азнено баrато членів ОУН, в т. 

ч. і С. Бандеру, sкoro засудили на смерть, але потім 

замінили досмертини ув'азненням. Так С. Бандера і 

пробув у т10р::мі аж до розвалу Польщі. 

Треба відзначити, що в ОУН, провідиицтво ако10 

no смерті Є. Коновальця nеребрав А. Мельник, виникnи 
иепорозумінна між самим nроводом. Так, звичайно, бу

ває у всіх орrанізаціах тотаnітарноrо напрвмку після 

смерти nровідника, який у таких партіsх є фаатнчннм, 

а 'Іасто і 10рндн'1ним диктатором. Виникnи такі непоро

зумінна і між nолк. А. Мельником та nокійним С. Бан

дерОІО. Виявилися вони rоловно в ро:аходженні в пнтан

нвх тактики ОУН у боротьбі з російським окуnантом, 

у nитаннвх закордонної nропаrандн і навhь у nнr~нні 

ставленна і співnраці із вnасним народо-..r. 

Не сьоrодні і не нам судити, хто з них мав раці10, 

і чи мав іі хтось із них взаrаnі, але скажемо nише, що 

nровідний актив ОУН на чоnі з С. Бандеро10 в n10тому 

1940 р. відмовив послуху полк. А. Мельникові і ство

рив свій власний nровід ОУН на чоnі з покійним С. 

Бандеро10. У квітні 1941 р. відбувсв з'їзд ОУН (Друrнй 

Великий Збір ОУН}, sкнй :uибрав (вірніш, затвердив) 

новий nровід ОУН з С. Бандеро10 на чоnі. Так стало 

в нас дві ОУН. 

Почаnасп війна СРСР з кімцвми. З відступом біль

шовиків . із західміх областей Украіни, ОУН nід пров о· 

. дом С. Бандери вирішиnа !1оставитн німців nеред до

конаним фантом і 30 черви:~ 1941 року пporonocиna у 

Львові свій вnасний уряд. Та з тоrо ні'Іоrо не вийшло: 

німці арештували оунівських дія'Іів, в т .... й С. Бан

деру, &КJІЙ півтора року просидів у поnіційній т10рмі в 

Берnіні, а пізніш півтора року в концтаборах Оранієн

бурr та Саксенrаузен. Утративши иаді10 вnасними сиnа

ми перемоrтн росіан, німці у вересні 1944 р. випустнnк 

С. Бандеру, як і бвrатьох інших наших політичних ді

ачів, і ПО'Іаnн з ними переrо11ори про спіnьну боротьnу 

з росіянами. На щастп, ні С. Бандера, ні хтось інший з 

українців, на це не поrодивса. 

У той час, як С. Бандера сидів у німецьній т10рмі, 

на Воnнні й Поnіссі (1942 р.) по'Іаnн орrанізову:є&тнсь 

українські партизанські rрупи дnв боротьби з ні::мець

кнм окупантом, а одночасно і дnа очистки українськоі 

території від &-руп російських червоних партизанів. 

Пізніше ці відділи об'єднаnисв і так створиnвсь УПА 

(Українська Повстанська Ар::мія), яна бороnась проти 

німців, проти росіян, а пізніш і проти поnяків. ОУН фак

тично перебраnа під CSOICI опіку BCJO УПА, rруб010 СНЛОІО 

усува10чн з її проводу всіх осіб з інших поnітичннх 

напрвмків. 

По закінченні війни Степан Бакnера очоnив тан зв. 

з.акорд~~н~. Частини ОУН (ана розмоnоnась ще на дві 
Частини бандерівці ї уrііверівці) і на --цьому nосту 
він був аж до самої своєї смерти. 
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Смерть провідника ЗЧ ОУН - вннsтково заrадко

ва: С. Бандера виїхав з ре~акціі цеитраnьиоrо орrаиу 

своєї партії опівдні, відісnав сво10 особисту охорону і 

сам зайшов у будинок, у якому мешкав із свос:10 ро· 

дино10. Упав на сходах перед дверми своrо мешканка. 

З вух, носа й рота текnа кров. По дорозі до шnнтаn10 

помер у кареті швидкої допомоrн. Лікарська комісіs 

ствердила, що смерть сnричинена отруто10, цнsиістнм 

каnієм, сn іди вкої виявлено в шnунку. Поnіційне сnід

стЕо ще не закінчено, а сама німецька поnіціа сумніва

єтьса, що воно буде закінчено успішно, себто 'ІН справ

ді установnить вбнвника. Між іншим, поnіція не викJUО

чає можnнвостн самоrубства. Справді, тане прнпущен

на можливе: відіслав сво10 охорону, щоб, мовnяв, не 

буnн обвинувачені невинні n10дн ... 

Не знаючи Понійноrо особисто, важко робити бу,ць

пкі прнnущенна. А все твин я вннnJОЧаІО в дакому ви

падкові можливість самоrубства: Покійний був nJОди

НОІО дуже заrартовано10 і аж так заnомитись він не міr. 

Тнм біnьше, що він мав ноnо себе сво10 родину. Пові

рити в те, що хтось примусив йоrо ковтнути отруту 

- також неможnнво: примусити це зробити мо•иа бу· 

no nише фізн'ІНОІО снnо10, а застосуванна фізи'Іиоі си

nи мусіnо 6 nншнтн сліди на тіnі, про акі акт медн"І

ної момісії нічоrо не rоворить. Лншаєтьсs nиwe трет• 

можливість: хтось із nуже близьких і довірених осіб 

ту отруту йому дав. Тоді виникає пнтанна: хто цей 

"хтоеь" і на чиє uорученю11 він це зробив? Найімовір

ніше, що це був· моекоаський а1'ент; а~·поки·-це, не 
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доведено, то мо<кна говорити rce і робити будь-nні при

пущення. 

На жаль, сама преса оунівського наnрвмку через 

уснку міру кваnитьси і інко;~и висловлюєтьсв дуже не 

точно. Hanp., у статті "Обставини смерти Провідюша", 

видруковаиоі в "Гомоні Укр~іии" (Торонто) у числі від 

31 жовтки ц. р. сказано: "Одначе цього критичного див, 

у четвер 15 жовтня: 1959 р., сл. n. Провідник відіслав 

охорону і сам увійшов у двері кам'иииці ... " Статrи без 

nідnису, треба вважати її офіційним виsсиеииsм обста

вин смерти С. Бандери. То чи не личило б у такому 

виnадкові, бодай з nошани до свого nровідника, висло

витись так точно, щоб у читача не лишалось сvмиіву, 

вк це все сталось - коли й відик він її відіслав: у чет

вер рано? з редакції "Шлиху Перемоги", де Покійний 

nрацював? від nорога редакції, з икої nоїхав додому? 

серед дороги? від свого nорога? ... 
Є ще багато інших неточностей, про икі не будемо 

rоворити. Хіба звернемо увагу на неточність у біогра

фії Покійного, ику nодано в офіціозі ЗЧ ОУН "Шлах 

Перемоги" від 18 жовтка ц. р. Там сказано так: "Після 

закіичеииа 2 світової війни Стеnан Бандера був обра· 

ний Головою Проводу ЗЧ ОУН і на цьому nості залиша

єтьса до свого трагічного загину. В лютому 1945 року 

Крайова Ноифереиців обирає його Головою БІора Про

воду всієї ОУН''. 

Війна закінчилась не в січні і не в лютому, то чо

му ж про факт, акий ставеа nізніше, nишетьса раніш? 

І чому ж не nишетьсs, хто й коли знав Покійного з 

"Голови Проводу всієї ОУН", бо виходить, що він аж 

"до свого трагічного загину" на цьому nосту не зали

шввса. І що значить вираз ·'всієї ОУН"? Виходить, що 

й тієї, ику очолює nолк. А. Мельник також? ... І тієї, що 

очолює М. Лебедь?.. Я хотів дуже точно nодати біо

графію Покійного. Де ж :1 міг шукати за даи.ими, як не 

в офіціозі nартії, 11ку очолював Покійний? Та це місце 

а мусів оnустити, бо воно викликає сумнів. 

Багато читачів письмово і усно звертались до мене, 
щоб и nодав коментар про смерть Стеnана Бандери. Я 

іх розчарую сьогодні, бо що тут можна сказати? Умер 

українець, икий очолював ~-'ілий nолітичний каnрамок 

нашої нації. Що можна ще сказати, крім того, що шко

да, що nомер? Чи ми цей наnрямок схвалювали, чи nо

борювали, але таки шкода. тим більше шкода, що 

€ДИНА УКРАїНСЬКА РАДІОПРОГРАМА 

В ТОРОНТІ 

ПІСНЯ УКРАЇНИ 
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дітей та жінок, виступають визначні українські 
:\ІИСТці, наукоuці, журналісти, обговорюються ак-

туальні події з українського життя. 
Пишіть до нас 11ро Ваші зауваги і побажанг:~І 

на адресу: 

SONG OF ТНЕ UKRAINE, 64 Hewitt Ave., 
Toronto, Ont., ТеІ.; ЕМ 6-3380 or LE 6-9398. 

/1 о /1 І .1 11 І, 71Jf'TO/f 1.1. 1.'1/!І 

смерть передчасна та ще й примусова, бо що це вбив

ство - не мо1ке бути сумніву. Відси виникає ще тре· 

те "шкода": шкода, що вбивники ще й досі не виввлеиі. 

Та будемо сnодіватися. що вони будуть виявлені: нема 

нічоrо таИного, щоб не стало явним. 

Віддаймо ж Покійному Стеnанові Аидрієвичу Бак· 

дері те, що йому належитьси. А належиться йому при

знании того, що він усе своє житта віддав на боротьбу 

з окуnантами нашого народу. Визволении Украіни було 

метою його життя. Він віддав усе своє житта ка службу 

цій великій і благородній ідеї. Ми можемо (а інколи 

й nовнині це зробити!) засуджувати тактику, шлвхи, 

пкими він до цієї великої мети йшов, але не сміємо зв

nеречувати факту, що Покійний був безкомnромісовим 

борцем за волю Украіни. Не "комсомольмо в nустоnо

рожиє", як казав Мниоnа Хвильовий, і не декламуймо 

"Мазеnа - Пстnюра - Бандера!" - як це дехто дуже 

легковажно й нерозсудливо робить, - шкодачк в nер

шу чергу nам'sті С. Бандери, - а сканмо nо-хорошому 

- щиро й людино: 

- Вічна nам'ить одиому з визначних борців за во-

ЛJо нашої нації, Стеnанові Аидрієвичу Бандері, що тра

гічно загинув у nроцесі боротьби з окупантомІ 

МАЄМО ТАКІ ДИТЯЧІ ВИДАННЯ: 

Тарас Шевченко - RІРШІ, стор. 44, формат: 
І Ох 7, 42 ілюстрації і портрет Т. Шевченка роботи 
Стнценка. Кольоровий друк, обкладинка двокольо
~а, гарний папір. Ціна- $0.90. 

· РАйДУГА- збірочка для дітей молодшого віку, 
стор. 16, фор,Іат 1 Ох 7 цалів, 26 ілюстрацій, гарний 
папір, кольороRий друк, обкладинка в 2-х кольо
рах. Ціна - $0.35. 
М. Трублаїні - ПРО ДІВЧИНКУ НАТАЛ ОЧКУ 

І СРІБЛЯСТУ РИБКУ, стор. 16, формат 1 Ох 7 ца
.1ів, ве:шкі на всю сторінку ілюстрації. обклалннка 
в 2-ох кольорах. Ціна - $0.40. 
"СОНЕЧКО й ХМАРИНКА" - збірка для дітеА 

:'t'Іолодшого віку, стор. 16, формат - 10 х 7 цалів, 
33 і.'Іюстрацїі, гарний папір, кольоровий друк, об
к.lядннка в двох кш1ьорах. Ціна - $0.35. 

"РУКАВИЧКА": стор. 16, формат 10х7 цалів, 
ве.1нкі й гарні ілюстрації, кольоровий друк. 

ЦІна - $0.40. 
Замовляти в "Нових Днях". 

ЗАМОВЛЯйТЕ КНИЖКИ 
А. Любченко - Щоденник. Ч. І ......... . 
В. Стефаник - Вибране ....... . 
П. Горотак - Дняболічиї параболи ....... . 
Б. Чапленко - У нетрях Копет-Дагу ..... . 
М. Івченко - Напоєні .nні ............... . 
А. Кащенко - Під Корсунем ........... . 
П. Карпенко-Криниця - Підняrі вітрила ... . 
Б. Олександрів - Мої .nні ............. . 
!\\. Гоголь - Сорочинський яр•1арок ..... . 
11. Волиняк - Земля кличе ....... . 
П. Волиняк - Під Кизгуртом ........... . 
( ). Стороженко - Оповідання ........... . 

Замовлення А гроші слати: 
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"КОЗУБ" В ОСІННЬОМУ СЕЗОНІ 

Як уже nовідомлалоси в пресі, 

"Козуб" розnочав цьоrорічний осін

ній сезон своєї діsльностн досить 

удалим літературним вечором 

"Мазеnа в nоезії", на икий nрийшли 

мало не ~сі nостійні відвідувачі, а 

також чимало й нових. Дальші ве

чори, які, до речі, відбуваютьси те

nер ре ·упирно щоn'итннці, були 

теж ві\ртісні з усіх nоrлидів, бо 

збирали чималу кількість відвіду

вачів, власне, щоразу nонад n'итде

сит осіб. На особливу уваrу заслу

говують два nередостанні: "Вечір 

nам'иті nоета Михайла Ситника" і 

"Вечір nнсьменннка-nіонера Семена 

Ковбля", але ми з технічних nrн· 

чнн сnинимоси сьоrодні коротенько 

лише на nершому з них, а про інші 

тільки зr;адаємо. 

Отже, жалобний вечір, nриевиче

ний світлій nам'вті недавно й nеред-

часно nомерлоrо nоета Михайла Ва

сильовича Ситника, відбувси у n'вт

ннцю 16-ro жовтив. На вечір зібра

лоса nонад n'ятдесат осіб, nереваж

но любителів йоrо творів. До речі, 

буnи й такі, що знають иаnам'вть 

майже всі йоrо nоезії. 

Вечір аїдирив rолова уnрави "Ко

зуба" артнет Михайло Голннськнй. 

Потім поет Борис Олександрів ска

зав встуnне слово про коротке жит

ти й цікаву творчість Небіжчика, 

підкресnивши з помітним смутком 

у rолосі, що українська преса чо

мусь ніби нехота зrадала про йоrо 

цілком несnодівану смерть. З цьоrо 

виходить, що не відчула й належно 

не оцінила заrальнонаціональноі бо

лючої втрати. 

Та й сnравді, що ми знаємо що 

досі читаnи в пресі про нашоrо не

будеииоrо й rлнбокоrо лірика Ми

хайnа Ситника, окрім занадто ку-

''95'' Спідня білизна 
Служить довгі рони 

і тому оплачуеться 

иупити "95" Пенмене 
найвищої яности 

спідню білизну з 

найкращої ТJ(анини 

меріно, що rараІПуе 

більшу охорону А 

тепло. Майже 90 літ 

досвіду запевняють 

вам відповідинА ви-

бІр... досконалу 

охорону. Зроблені 

так, що видержують 

навІть найчастіше 

прання. Для чолові

ків та хлопців ком
бінації або сорочки 

та підwтаяці. 

Сл~ ні 
від 1868 95- FO- 6 

"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''i'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ll· 
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ценькнх, а до тоrо ще й заnізнених 

nовідомлень про йоrо смерть і нек

роnоrу, вміщеноrо в rазеті "Проме

тей"?! Тнм то з такою веnикою 

уважністю і тремтікним серци слу

хали всі nрясутні Небіжчикові ма

ловідомі, а деакі ніде ще не друко

вані поезії, що іх із nіднесенНJІм і 

відчуттям декламували Віра Васи

ленко, Віра Кемпе, Віра Бобовська, 

Віра Ворскло, Іра Романки, Юрій 

Бельський та Дмитро Романки. 

Між іншим, Віра Ворскло з вели· 

ким запалом nрочитала й своrо но

воrо бадьороrо вірша "Михайлові 

Ситни:кові", що починаєтьса слова

ми: 

"Ви чули про втрату боJ!ючу? 

Дочасно заrннув сnівець, 

Що ніжно осnівував кручі 

І села, стежки і чебрець", 

а заGЇН'Іуєтьси закликом до всіх по· 

етів: 

"Поети малі і великі, 

Із сnіз не складайте вінків. 

Він смертю своєю покликав 

Складати пісні rомінкі". 

Після закін'Іеннп офіційної частн

ин всі присутні . ділились одне з од

ним за чаєм в окремій кімнаті своі

ми враже:-tнвми від щойно просnу

ханих, перейнятих безмежною щи

рістю, Ситинкових поезій, а дехто 

- приємними споrадами про не

давні зустрічі з ним. Потім друж

ньо::> rромадою nовернулисв_ до за· 

ni і знову слухали мало не до два

надцятої rодини різн.і поезії, що іх 

охо'Іе понадпроrрамово декnамува

ла Іра Романки. 

Настуnні козубівські ве'Іори так 

само були цікаві, але ми іх не роз

rnидатимем, тільки подамо назви. 

Цt- буnи зrадуваний уже ювілейкий 

"Вечір письменника-піонера Семена 

Ковбnя" і :вечір демонструванни оnе

ри Миколи Лисенка "Тарас Бульба", 

записаної на звукову стрічку кіль

ка років TO:\fy в Чікаrо. Оперу де

монструваr: балетмайстер Д. Чутро, 

він же записав іі на стрі'Іку і брав 

активну уq:асть у постановці, тобто 

rотував танки. Про саму оперу й 

Лнсенкову музику вже наnисано ду

ЖЕ' баrато, отже, ми скажемо кілька 

слів тільии про виконавців. Насам

nеред до5ра орнестра і хор. Добрі 

також і співаки, хоч маnо не всі 

вони чужинці і сnівали з nомітним 

акцентом . Щождо арій Тараса Буль

би й Андрів, то виконані вони npe· 

красно, ке можна нічоrо закинути. 

ВАР. Г-ИЧ 
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ПРОФЕСОР ЮРІЯ ШЕВЕЛЬОВ 

ОБРАННЯ НА ПРЕЗИДЕНТА У В А Н 

Професор слов'янської філології н Колю~tбій
ському університеті (Нью-йорк) Юрій ВолодюІн
рович Шевельов, відомий нашим читачам більше 
під псевдонімом Юрій Шерех, дійсний член Україн
ської Вільної Академії Наук обраний на президен
та цієї найповажнішої української науконої уста
нови на еміграції. 
Вибори відбулися 24 жовтня ц. р. Тепер до цих 

виборів прилучились і ті дійсні члени УВАН, які не 
ЗМОГЛИ приїхати В Нью-Йорк - RОНИ RИЯRИЛИ СRОЮ 
волю листовно. 

Як уже відомо нашим читача~t, проф. Ю. Шеве
льов до війни викладав у Харківському університе
ті, де він був доцентшt, у час еміграції його запро

сили на викладача в JІюндський університет ( Шве
ція), із Швеції він переїхав як професор в один з 
найкращих американських університетів -- Гарвард
ський. Від 1954 року Юрій Володимирович працює 
на посаді професора слов'янської філології n Ко
люмбійському університеті в Нью-йорку. 
УВАН по смерті свого президента Михайла Олек

сійовича Вєтухова переживала "кризу безв .. 1астя", 
яка тепер успішно розв'язана, бо Юрій Шенельов 
- не тільки дуже шанована людина ~•іж українсь

кими й_ американськими вченими, а .~юдина, шанова_

на величезною більшістю українського громадян

ства на еІ\tіграції. Kpi~t того Юрій Шевельоn, хоч 
загалові еміграції більше відомий як блискучий кри
тик і публіцист, дуже визначний вчений-філолог. В 
американських науконих колах про нього говорять 

як про найвизначнішого філолога нашого часу. 
Тепер Юрій Володимирович Шевельов працює 

над ·великою науковою працею про походження 

української ~юви. Праця має вийти англійською 
мовою. Щоб він міг працювати науково, Колю:о.Ібій
ський університет звільнив його на рік нід читання 
.'1екцій в університеті. 

Від імені всіх наших співробітників і читачів ві
таємо Вас, дорогий Юрію Володимировичу, з обран
ням на президента УВАН, тішююсь, що Ви ней по-

чесний і відповідальний обов'язок на себе взяли, 
і бажаємо Вам найкращих успіхів на цьому відпо-
відальншtу становищі! Редакція 

Презил.ент УНАН - 10. R. Шевельон. 

А ТЕРОР ТАКИ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ... 
"Нові Дні" частині нашої е~tіграції не подобають

ся від дня свого народження. Починаючи від 28 жов
тня 1945 р. - день виходу першого мого малень
кого щоденника в Зальцбурзі, Австрія, я стало пе
ребуваю під терором. Те, що я пережив за три роки 
в Австрії, просто не вкладається в жодну норму 
людської уяви. Хто не був на еміграції, той того 
ніколи не зрозуміє й не повірить, що це взагалі 
можливо. ПерШих два роки в Канаді, поки я нідроб
.'1яв контракт на фармі і "виводив у люди" "Го~tін 
України", були цілком нормальни~ш: певна частина 
е~tіграції }tене дуже люби.1а, низько кланялась, nели

чала мене "паном директором", "редакторо~І", "про

фесором" і навіть "магістром", бо "не можна ж 

отак просто сказати на вас Волиняк, ви ж таки вче

на людина ... " 

НО R 1 J Н 1, .71/f'ТОП.О. 19!Ш 

Появилось перше число журналу - поча.'1ось усе 

знову: "вчені" пишуть про :-.1ене в журналах і газе
тах так, щоб "невчені" робили висновки і нищили 
"ворога народу". Яких погроз я тільки не ~tав! На
приклад, одержую аноні:о.шого листа, у якому ~•ене 
.кваліфіковано "більшовиньки!vІ агентом" за те, що 
я в ''Нових Днях" став.1ю апострофи, які ті "нчені" 
зонуть ''к:шннюш". І висновок: "Прийде ще час, 
що :\ІИ ті твої ~юсковські клинні позабиваємо між 
тної свинячі ребра!" 
Як бачюю, l\taє відбvтись справжній "революній-

ний чин"! . 
Пару років (періодично, щопранда) мене теро

ризовано аноніl\шими телефонами і то з таким роз
рахункшІ, щоб я не l\Іir виспатись: від 12-ої ночі 
до 5-ої години ранку! 
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()(танні.\І •Іа(о'' ІІООІІІа.'ІІІlї• аноніщ1і :ІІt(ТІІ. U(J, 
один найновіший, який я оnрилюднюю, бо він наnи

саний на зююн.1ення редактора дно,Іісячника "Ки
їв" ( Філадел фі я) Пана Доктора Богдана Ршtанен
чуІ<а. Як відомо нашю1 читачам, Пан Доктор Б. Ро
"аненчук просто "списали" мене й Багряного з ук
раїнської нанії. Ів. Багряного за те, що він та.lано
витий письменник і го.rюва УНРади, а мене за ма

,теньке і цілкоr-1 звичайне речення, у якому я ска
зав, що Ів. Багрнного люди люблять. Оце і вся моя 
"національна зрада" ... За не я удостоївся російсь
кої назви "І Ієтька Пєтух", ни тат із пісеньок сталін
ського придвориого поета Лебєдєва-Кумача і вза

галі виразних натяків, що той Волиняк людина дуже 
й дуже непевна ... Звичайно, чекати довго не дове
.1ось: 15 жовтня ц. р. я одержав ли·ста, у яко~ІУ мені 
дозволено жити менше місяця, бо вже "1 О ноября ... 
я прийду і запитаю, то ти маєш дати зніт, бо інакше 
nу.1я в твій зарозу.мілий лоб-чоло". 

#1/д---

~~~22~ 
"ГІМ..~~ Іо ~4 

~-~~~ 
l~o fh~ jfd./ч·~ 
'~·,',~!\ J_AB~~A ljff. 
~w~~ 
a_fo l.9~iA-. ЩьJоІj 
?~ (ц. .и...~ ~-' ~ ~ dy~ 
~<_c,Aw~~ ~ •&.\.!~ 
~~g(~e~~ 
illl ~~ '}~~ б: t)fвt; 
Лист почИнається с.товами Пана Доктора Б. Ро

маненчук.?: ''До всезнаючого і геніяльного Пєтька 
Пєтуха ... 
У чому ж .мої "національні з.точини"? 
С "Я згубив сім'ю через таких як ти... (нецен

зурна лінійка) і Багряних ... " 
2. "А Тарас Шевченко писав у своїх віршах, що 

за :'Іtиску сочевині, наші Волиняки і Багряні підуть 
на ос.1уги дJІЯ старшого брата Хрущова і дшІ 'ю
.'юдіІюго· r 01\lVЛКИ ... " 

З. "Ніхто так не пише, так не думає і так не ро
бить, як Іван БаГряний і його заступник Пєтька 
Пєтух Волиняк ... " 
А тnму "ти .... nул.еш IІLC1C.1HllHH, ЯІ\ у\Іреш СВОЕЮ 

:н 

он.:ртrо ... ", то "І~ащ~ 11~ ІІ~:ВІ 11 в ронасть ні:юї на
нії, а себе на :Іапtбс:Іь". Лист кінчається словами: 
"Hitt(>І'O собі не бажаю, ті.1ьки погратись З тобою. 
А ти .\JОЖеш іздогадатися, sн< ня забавка закінчи.1а 
б ся. А .\fи nограє.,юсь. Заnа:'ІІ'ятай собі не". 

Лист nересиnзний брудною лайкою, писаний на 

обох боках ве:1икого канвелярського листа, а потім 
ще на двох стоrінках .lИСПІКа з блокноту. На OJ.Htи 
з них не'ІЗ бру;1НОЇ лайк11, то я тут друкую фото ; 
3 нієї частини. 

Лист писаний .1Ї!ЮЮ рукою, наюшсне малогра

:'Іtотно. напмиснс не постав:Іено ком і крапок, нав

:'ІІисне невда.:1о нжито московської брудної лайки. 
але .1ітер11 •· 51" і •· є'' написані так, шо жоден "схід
нЯІ..:" їх до о1еrти так не напише! Та не :\Іалопажне. 
бо .1.еякі вирази ні.:ІКО:\1 видають nоходження авто

ра листа: наприк1ад, ''клянусь на Господа, що ти 
будеш :'ІІОЕЮ жертпою'' "східняк" обов'язково 
скаже '' К.1янусь Господом", ''по не"у світі", "буду 
nооютріть" і т. л.. 

Мені бу.1о б дуже неприєшю, якби хтось із укра
їнні·в із :~ахідніх об:1астей шукав у ньому :'ІІОЕЇ "не
нависти до га.1ичан - у мене її сnравді ніко.1и не 

бу.1о. А:1е :'ІІушу ж я викривати з.:1очинність і а'ю
ральністh, :'ІІУШУ ж nоказати, з якої партії чи "се
редовища'' вийш·І:t отака людська nотвора і юі
скільюІ він "віруючий і nрактикуючий християнин:·; 
~..:о:ш к.1янетьоІ "на Господа", шо вб'є свого брата! 

;'\1сні 3;1Зється, що було б дуже благородно, ко
.1и б са,Іі ці наші чесні й nорядні люди із західніх 

областей знерну.1и увагу редактора", шо не :\южна 
так шtсати, щоб у наслідок їх писання 'ІИ одерЖу

на.lи отакі .1исти. А хіба ж тільки я їх одержую? .. 
А хіба ж з одювt з нас отак "погрались" і "nоза
бал.lя.lись", як оце nогрожується мені? Хіба ж ду
:'ІІаєте, шо Віктор Петров-до,юнтович таки гуляє 
по Москві. а не зогют v бункері в Ні:'ІІеччині? Та 
й хіба ж ті.1ьюt Віктор Петров? А чи ви думаєте, 
що якби 51 жив тепер не в І{анаді, а в Німеччині, 

щоб оні "тrюрні великого соборного чину" не бо
я.lись nовненути на шибенині, то я хіба ше жив би? 

Хто ж :"Іюже ООJИ){Нути тих редакторів, як не ви, 
nорядні й розу" ні люди із західніх областей? Зро
зумійте, врешті, шо не знак гниття е:'ІІіrрації, яка 
:'ІІа є дvже важливі З;tвдання: nо:"Іюrти нашо,tv на

родові 1:изволитись. Як же ми по,юже:'Ію нар(щові, 
як :\ІИ ca:'lti гннею J-Іа пні! Бо хіба ж не не страшна 
гниль, як чесна людина подає руку то~tу, хто "к.rІя

неться Гослодш1", що вбивапв1е своїх братів по 
нанїі? 

Може хтось подумає, що я боюсь них погроз. Ні, 
:'ІІені тільки до о1ерти бридко ... Скільки ж є галичан, 
які захоп.1ені твора:'ІІи Івана Багряного і· які най
кращої ду:'ІІки про нього, а чого ж вони дозволяють 

невеличкій частинці оuих брутальників псувати крои 
ній до краю хворій людині? 

Мені прикро згадувати, а.1е ось недавно у "Нашій 
Меті" (орган Східньої дієцезії) видрукувана "від
критого листа" до :'ІІене, якого підписав. наш ·Же пе
редплатник, nедагог (з като.1инького об'єднанюt 
педагогін) п. Я. Козловський. У ньому обішнvва
чується мене в тих же "з.1очинах", що їх за~Йнvв 
'1ені й Пан Доктор Б. Романенчук. Наприклад: сл-о
во "райдуга" ---· рvсиз:\І і я ним· І<алічу наших :іітей ... 
Мало тnro, він nnвJІнувачує :'ІІеІІе. ще й у ТЇ\t,· 'liio 
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кі.1ька років то~ІУ він ~Іене аноні~шо обнинуІ.іатин 
за це саме в тій же газеті, а я й досі "не виправдав
ся" ... Так ніби прокурор обвинувачує, а не виправ
дуєшся, то "под стєнку" і все. А це ж погана про
вокація, бо я хоч і не відповідав анонімові з "На
шої Мети", але відповідан іншю1 такюt "грамоті
Ю!" : я Ї:\І радив заг.1янути у слонник Уманця і Спіл
ки і почерноніти. Не тому радив цей словник, що 
він найкращий, а тшtу, що він виданий не н Києві, 
Харкові чи Одесі, а у Львові і ще й у 1897 році, 
якщо :\Іені не зраджує па:\t'ять, бо я його під рука:\ІИ 
зараз не :\Ізю. Врешті, подиніться в усі буквально 
словники, а тоді обвинувачуйте мене u "зраді на
роду". 

Не :\южу ж я пояснюнати також п. Коз .. 'юнськО:\ІУ, 
що слово "універсальний" не російське, а .патин
ське: "унінерсаліс". Не можу йшtу відповідати вза
га.lі, бо лист :\ІЗЄ провокативну мету. Напр., він пи
ше, що я намагаюсь образити католиків, додаючи 
завжди до імені єпископа с.1ово "католицький". Перш 
за все, відколи слово католик для католика стало 
образою? І :\tушу ж я сказати, про якого єпископа 
йде мова: православного, католицького, протестант

ського, чи, :\ЮЖе, про снідка Єгови навіть... Я не 
роб:1ю завжди. Ось приклад із "Нових Днів" •1. 107 
(вересень L{. р.), стор. 18, яке вийшло раніш від 
числа "Нашої Мети" з листом п. Козлонського і я 
не написаІ.і, так слеція.1ьно, щоб "нипрандатись: 

"У конгресі узя.1и участь найвищі достойники 
українських нерков: :\ІИТрополит Української 
Православної Церкви д-р Іларіон, який буn по
за Вінніпеrо:\І, прислав спеція.1ьного :шста й 
б.1агос.1онення конrресоні, а :нитрополит Укра
їнської Католицької Церкни, Максим, вітан КОJ-1-
грес особисто". 

Скажіть же, будьте ласкаві, ЧИ:\І и тут образив 
като:шнького :\1Итроnо.1ита і като:шків взага:Іі? Чю1 
sr їх nринизив? А чого ж :\І ій :\ІИтроnо:шт не гніва
ється, що я його назв ан праносланюш? Я пенен, 
шо нін гордий з того. І я також. Чого ж п. Козлов
l'DКИЙ вважає собі за образу, як його назвуть като
.lИКО:\І? Хіба образа н ті:\І, що я :\ІИтрополита І.lа
ріона згадав першого, а :\ІИтроnолита Максю1а після 
нього? То знайте, що митрополит І .. 1аріон: 1. Стар
ший віком, 2. Старший хіротонією, ну, а З. Він :\ІИ
троnолит :\ЮЄЇ церкви, то хіба ж я не :\ІЗЮ права 
його більше шанувати і згадати його першю1? 

Хіба, пане Козловський, :\ІИ не знаею, чого Ви 
:шста пос:ІЗли не в "Нові Дні", а в "Нашу Мету"? 
Ви ж прекрасно знаєте, що я його був би видруку
нан у журна.1і, бо я завжди ті листи, у яких :\Іене 
"б'ють", друкую. Хіба ж Косач не :\ЮЖе бути дока
ЗШІ цього? А посла.1и Ви сuого поганого пронока
тинного .1иста u "Нашv Метv" тільки томv, щоб на
.1якати батьків, щоб ;юни ~е куnуна.'ІИ ,ЇітюІ :\ЮЇХ 
підручників. 

Го.1убчику! Та Бог з Вами! Та вчітu ваших дітей 
і далі за підручника:\ІИ, у яких нещасних дітей пи
тається "Чого сніг білий?" (Поясніть же :\tені те:\І
ншtу й непросвіщенш1у, чого uін бі.1ий? Хіба 1"0:\Іу, 
шо не чорний ... ), учіть їх і далі, шо "чужозе:\tне сло
во "отара" nо-українськшrу перек.1адається сло
вшt "бан.пLІ'~, а ~'чужозе~не'' t.1ово '1 rорише" ло
українсько.\LУ _бу ле "•1ердак", а ·tat\oж "чужозе:\шс" 
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с;юно цуратися українською мовою означає "сти
датися" і т. д. 

Учіть, але не провокуйте редакторів, не прово
куйте поважного католицького органу, бо це... не 
чесно. І не порядно. І небезпечно, бо я завтра можу 
одержати такого листа, як оце одержан у наслідок 
Ро:\tаненчуконого під'юджунання чорних сил, ну, 
і як тоді це нее виг.1ядатю1е, як я буду юtушений 
друкунати фото того листа? Хто на тому потерпить: 
Ви чи хтось більший за Вас? Чого Ви про це не поду
:\Іаєте ? .. 

Кілька років тому, як '·Нові Дні" друкувались у 
друкарні оо. Василіян, такі листи nИ'сались v Рим. 
У наслідок тих листів оо. Василіяни змуше.;і були 
випоністи мені друк. Чорні сили були певні, що Во
линяк уже не видрукує ні журналу, ні шкільного 
nідручника. Прорахувались - читачі помогли, я ку
nив лінотипа і nочав друкунати в поляків ... І нічого 
ни :\tені, nанове не зробите. Знайте, що я пережив 
Леніна й Сталіна, nереживу й Вас - ви мене не 
знищите, а са:\Іі вnадете, бо від отаких листів, як оце 
бачите на фоті, ви не станете ані розумнішюш, ані 
nоряднішими. 

А наших читачів (в першу чергу з Торонта) ду
же nрошу nо:\юrти :\Іені виянип1 автора цієї підлої 
ЗНОНі:\ІКИ. Мусюю ЙОГО ПОКарати ЗЗ ЗЗКОНЗ:\ІИ де

:\ЮКрЗТИЧНОЇ Канади, у якій людський спокій і жит
тя оберігаються законо:\І не тільки юридично, а й 
фактично. Знайти його легко, бо він хоч і "вчений", 
але таки не дуже розу:\ІНИЙ і нін досі напевно ко
:\tусь похналинся сноЇ:\І "ренолюційню1 соборним чи
НО:'Іt". А фахівці-детективи, які розг.1ядали цього 
:tиста, запенни:ш :'Іtене, що писання ліною рукою 
ніяк не занажає Ї:'ІІ порівняти пись:\10 і ствердити 
автора його. Врешті, друкую фото з цього :rиста 
са:\Іе за nорадою людей дуже 1ю1ущих у цих сnра

вах. Якщо кілька сот наших читачів з Торонта звер
нуть увагу на ПИСЬ:\10 усіх СНОЇХ ЗНЗЙО:\ІИХ, ТО :\ІИ ЙО
ГО напенно знайде:\10. Це бу де справді добре ді.1о. 
Нкби я :\tан кілька сот до.1ярін, то його вже досі 
знайш.1и б, а..1е я їх, на жаль, не :\ІЗЮ. 

Знерніть увагу, що автор листа по-англійсько:\ІУ 
гра:\ІОтніший, як nо-українсьКО;\Іу, а ТО;\ІУ не шука,й
те його :\Ііж '' :'Іtужвою", як такі пан ки привик.1и з ва
тн просл-tх но рядних .1юдей -- шукайте його. :\ІЇЖ 
"ПЗНЗ;\ІИ ". 
Не ду:\Іайте, шо то ті.1ьки :\Іене -скубуть: нри вер

шій нагоді. скубнуть кожноrо з -nac.· Ue- сnрава- за-. 
l":t.ll•lli1, бо НІ{ ЩОС\, 110\':ІІІС .'ІСЖІП\, ССf1СЛ вуmщі, ТО·· 
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його треба гу ртш1 скинути н я;\lу й загребти зе~ІЛею, 
шо б не пахло... П. Волиняк 

Тепер ше пару (Лів .10 о. ІІетра Хо.мина, редакто
ра "Нашої Мети". Дорогий отче і ша нонний колеt·о! 
Понірте, шо кажу широ: не ~Іаю жодНQЇ претензії, 
ні жалю до На(, ні до видання "Нашої Мети". Дя
кувати Богові, я (а~І редактор і знаю, що часо~І ~ІИ 
~tусюю друкунати наніть те, чого ніяк не хоче~ю. 
А коли я не відпанів 11. Козловсько~tу у Вашо:\Іу 
хорошm1у часописі, то :ювсі~І не тшtу, шо я знева
жаю Ваших читачін --- ні, я до них ставлюся з нан
більшою повагою, а .. 1е Ви сю1і навряд чи відпові.1али б 
на такі листи, якби були на ~ює~ІУ місuі. 

П. Вол. 

КОНЦЕРТ ЛЮБО МАЦЮКА В ТОРОНТІ 

25 жовтня ц. р. у залі "Украікськоrо Дому" в То

ронті внетупив із вnасним концертом Л. Мацюк, J>i,Ro· 
мий спіsак із Бразилії. 

У проrрамі концерту бупн пісні та арії з опер -
українські і 'Іужі. 3 украікських композиторів були 

"тра,Rиційиі" вже дnя еміrраціі О. Нижаиківський, Я. 

Лопатинський, Д. Сі'Іинський, Шуть, Гнатишин. У май

же всіх творах цих композиторів 'Іується баrато "сnьоз

nивости", вка інколи (особливо в текстах!) перехо,Rить 

у міщанське стоrиаина. Наприкnа,R, "Бабине літо" Сі

'ІRНськоrо (маємо на увазі текст) іде просто в розріз 

з українським світосnрийманням - це пісна 'Іужа, 'ІУ· 

жа, 'Іужа українцеві! Українець, вкщо він не російський 

чи польський міщух, любить осінь, бабине літо викли

кає в иьоrо тиху спокійну ра,Rість. 

Уsвіть собі осінь. Сине високе, високе небо, жовті, 

трохи потемніnі стерні, у повітрі бринить сонце, у са

дах енні, аж 'ІОрні сnнви, ,Rесь тонко пахнуть пізні вб

лука, на баштанах жовті, аН\ 'Іервоиі, rарбузи, а 'І&· 

сом ще лежать і темнозелені з білим - найкращі в 

світі! - кавунн·нримки, чу,Rові асиравозеnені отави на 

левадах... А над цим усім, у золоті сонцs, білі, білі па

вутиио'І.«И! 

І от коnи ви млієте від радости, спостеріrаючи 

ро,Rю'Іу, соковиту осінь, акась хвора істота виходить 

у степ і по'Іииає співати міщансько-сnьозото'Іивоrо ро

мансика про осінь-старість, про опале листя, sке ніко

nи не вернеться на rinnsкy і т. ,R. Ви rnsнeтe на ньоrо 
й по,Rумасте: 

- Нещасна nю,Rина! Хвора смертельно, бо вона 

rnyxa і сліпа на веnн'І нашої природи, вона не ба•rить 

пnодІО'ІОі осени. Це напевне аиийсь нещасний 'Іужи

иець, хай іде собі з Боrом! 

Так воно і є: це чуже !:тоrнаииs, аке иі'Іоrо з ун

раіиським мистецтвом не має. Якби наші nоети й ком

nозитори уміли 'Іитати Хиюrьоиоrо, Яиовськоrо, ЛJОб

чениа, Осьr.tа'Іку, Бarpsиoro, Тн'Іину ("Осінь така мила, 

осінь така славна. Осінь матусі у rорщику істи несе ... " 
- цитую з пам'иті), то nерші не писаnи б таких пое

зій, а друrі не .компоиуваnи б до них музику ... 
Цьоrо разу здивував мене Гнатишин: йоrо "Ой ду· 

ду-ду ... " має таку баrату мenьo,RiJO, це річ настільки 

українська, у иііІ стіnьии душі й сиnи, що просто ди

вусwси, ии композитор, икнй здебіnьша прац10є на 'ІУ· 

жій худосо"Іиій мистецькій основі, міr за хорошу і 

цівком здорову иароuию nісню взвтисв. ЗвИчайно, 1110 

nубnіиа, хоч ак іІ й не псують чужо10 міІцвнською С'ІІІЬО· 
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зото"ІивістJО, відразу відчула сnравжиє мистецтво і Л. 

Мацюк мусів цей твір повторити. 

Новиною для Канади був А. Рудницький ("І ти вос

иреснеш, Украіно !" на прекрасний текст В. Сое10ри). 

Треба сказати одверто, що твір композиторові не вдав

св: мелодіі нема, сама техніка. Я хотів себе перевірити. 

Пита10 Л. Туркеви'Іа (акомпаніатор):- "Що ви скажете 

про цей твір?" "Подивітьсs на цей аркуш - тут біn•· 

ше бемолів, ніж нотІ" Cnyxa'IBM байдуже до техніки 
їм дай справжню музику. Шкода, що композитор не 

був у запі - це була б іІому добра nеиціs. 

Л. Мацюк не обмежуєтьсs rаnицькими комnозито

рами - він иамаrаєтьсs оновити репертуар: КосеиJІо, 

Майборода, Зноско-Боровсьний і навіть одни з наймо

nодших киівських компо:Jиторів Си,Rореико - свід'Іат• 

про уважне співакоае ставnеннs до репертуару. 

Гоnос у Л. Мацюка - м'зний nіри'Іний тенор, акий 

нацаєтьси nише дnв винонаниs камерн.их творів. Йоrо 
ronoc особnиво добре зву'Ікть у nisиo та піsніссимо. 

Добрий віддих і добра дикціs помаrа10ть співакові до

нести твір до cnyxa"'.a і заставити йоrо сприймати 

твір без напруrи. 

Л. Мацюк тенор викnJО'ІНО nіри'Іиий. Дуже ,Rобре, 

що він це розуміє і відповідно сиnвдає проrраму. 

Не радкnи б ми співати "Маму" - звсмі'Іуванив 

нашоі музики 'Іужо10 джазово-таиrово10 сnьозото'Іивіс· 

тю - зна'Іить нищити добриі. смак сnуха'Іів, при•'Іати 

іх до 'Іужоrо, взаrаnі - це руііиуввинs нашої иаціо· 

наnьноі культури. То иі'Іоrо, що пані й "паиєнки" (де· 

акі з них ходить у штанах, ма~ть вуса або й порадві 

nисиин) охають і аха10ть, cnyxaJO'IИ цей "шедевр" -
це тільки свідоцтво іх низької музи'Іиоі культури і 

втрати каціоиаnьиоrо rруиту взаrаnі. Майбутнє а му· 

зиці належить нам. Цьоrо :кіиоnи не можна з~бувати. 

Не забnукуіімо в 'Іужі завулки, бо зайдемо у сліпу •У· 

nІtЦJO, у икі:іі давно стоіть музи'Іна Евроnа і де остато'І· 

но розбкnи лоба американці. 

п. волиник 

Jlpyra виставка. УСОМ у Тороиrі. 

Man11p П. Маrдеико перед своїми иартннамк. 
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Подвоїмо 
• • • 

КІJІЬКІСТЬ передпJІаТНИКІВ ж.уриаJІУ 

до йоrо 10==річчя1 
Ч И Т А Ч І. П И Ш J' Т Ь 

Високоповажаний Пане Воnиивк! 

Шпю 'Іека на 20.00 ~оnарів і прошу іх розпо~іnити 

так: на ма10 пере~пnату на 1960 рік - 3.50, оправnені 

рі'Іиики "Соившиика" - 6.50, на ~вох нових пере~

пnатииків - 7.00, 3.00 - на розбу~ову журналу. 

Важа10, щоб Ваш заклик увіи'Іавсв справ~і таким 

небувалим успіхом, щоб справ~і етаnосн "чу~о" -
щоб "Нові Дні" по~воіnи 'IH&no своіх пере~пnатииків. 

3 щиро10 поваrо10 
Петро ПАУШ, Е~моитои, Каиа~а. 

ВеnьмишаиовииіІ Петре Кузьмови'Іу! 

Приє~иав і в о~иоrо пере~пnатиика на "Нові Дні". 

Дuо йоrо а~ресу, шліть журнал - хай бу~е бnиж'Іе 

~о "11у~а" - ~о по~воснив 'Іисnа пере~пnатииків. 

З привітом 

В. КОЛЬКІН, Гамільтон, Каиа~а. 

Шановний п. Воnиивк! 

Прис~иу10 о~иоrо пере~nnатиика. А~ресу і rроші 

~о~а10. Разом шn10 на пресовий фон~ 1.00 ~оп. 

З поваrо10 ~о Вас 

В. ЖОВНИН, Міннеаполіс, США. 

Поважаний Пане Ре~акторе І 

Шn10 Вам поштового переказа на 6.00 ~оп. і nрошу 

розпо~іnити іх так: На розбу~ову журналу 2.00 і на 

иовоrо пере~пnатиика, а~ресу вкоrо ~о~а10, - 4.00 ~оп. 

Важа10 нашому журнаnові ~аnьших успіхів, а з 

наrо~и ~есвтиріч'ІR йо-rо - по~воіти число пере~пnат

ииків. А Вам, пане ре~акторе, ~вку10 за ~байпивість, з 

вко10 ре~аrуєте й ви~аєте :куриап. Хай Госпо~ь пома

rаt: Вам і в майбутньому. 

З поwано10 Олекса ОГОРОДНИК, Треитон, США. 

Веnьмиша~овиий Пане Воnиивк! 

Аби по~воіти ••исnо пере~пnатииків "Нових Дt~ів" 

пані М. Зеленська пере~аnа 11ерез мене В ~on. і про

сить сnати журнал ~вом новим пере~пnатиикам, а~

реси вккх ~o~uo. 

Ві~ мене - 2.00 ~оп. на розбу~ову журналу. 

З пошаио10 

А. :&ЕСАРАБЕЦЬ, Рі11мои~ Гіn, Н.·Йорк, США. 

Вельмишановний пане ре~акторе! 

У цьому листі висиnа10 12.00 ~оп. З цьоrо прошу 

ві~рахувати 7.50 ~оп. иR пере~пnату "Нових Днів" (на 

1960 р.) і "Соившиика", за ~ва ~оnари вишліть ~итв

'ІИХ иииже'Іок ~nв ~ошкіnьиоrо віку, а 2.00 ~аnври на 

розбу~ову журналу. 

На великий жаль, не ма10 можливости nрие~иати 

нових пере~пnатииків, тому, що всі ~рузі пере~пnа'Іу· 

10ть "Нові Дні", а nере~nnатити ~nв сторонніх n10~ей 

не можу, бо живу nише на nенсії. 

З веnико10 nрисмиіст10 завж~и 'ІИТВІО Ваш журнал. 

Дай Вам . Боже, 3~оров'в на цовrі роки, абн Ви й ~алі 

nрац10ваnи ~ns украінськоrо иаро~у. 

. 3 щиро10 Af:l Вас nowaнoJO 

~-р О. ОДРИНА, Фіnн~еnьфів, США. 

НО В l .7 Н l. .1НСТОТ/А.1, 1:15,r, 

До ре~актора "Нових Днів", П. К. Воnинвка: 

Шn10 поштовоrо переиаза на 4.00 ~оп. за иовоrо 

пере~пnатиика..... Цим nриє~иу10сь ~о кампаиіі по~во

єиив числа пере~пnатників, або, ак Ви кажете, ~о тво

рении "чу~а". 

Щасти Вам, Боже! 

3 nривітом 
Фе~ір КОРСУНЬ, Фіnв~еnьфіs, США. 

Шановний Пане Воликвк! 

Шn10 rроші і а~ресу ЛІО~иии, що ~овший 'Іас пере

буває у лікарні у Фраиціі. Прошу сnати йому "Нові 

Дні" і кличу всіх наших 'ІНТа'Іів по~воіти 'Іисnо пе

ре~пnатників иашоrо жуrиаnу. Тільки ми, 'Іита"Іі, мо

жемо журнал утримувати й поліпшувати йоrо. 

Я чита10 "Нові Дні" ві~ nepшoro 'Іисnа. І то 'IHTUO 
"ві~ ~оwки ~о ~ошки". А Вам, п. Воnиивк, і Вашим 

співробітинкам ~ай, Боже, кріпкоrо з~оров'в й иепохит

иости, щоб ми маnи змоrу читати "Нові Дні" ще й 

иаступи.их ~есвть років! 

З веnико10 ~о Вас пошаноао 

Ів. К-КО, Торонто, Каиа~а. 

Вельмишановний Пане Вопиивк! 

Виконуємо ухвалу Першої в'Ітеnьськоі конференції 

Схі~иьоі єпархіі УГПЦ в Каиа~і і вво~имо в школі при 

парафіі св. Івана в Ошаві усі пі~ру'Іиикн Вашоrо ви· 

~авиицтва. 

Щоб пі~тримати ви~авиицтво "Нові Дні" замовпвс

мо ці книжки безпосере~иьо у Вас: вишліть .... разом 

52 книжки на суму 63.50 ~оп. Гроші шлемо разом з 

цим листом. 

Бажаємо успіхів у ~обрій і корисній праці! 

3 щирим nривітом, 
Оnексаи~ер СОСНА, Гр. ЛИСИЦЬКИЙ, Ошава, КаНІ\~а. 

ВеJаьмишаиовний пане Воnиивк! 

3 иаrо~и иа~хо~в'Іоrо 10-рі'І'Ів "Нових Днів" wn10 
10.00 ~оnярів на зміциеиив фои~у ~аnьиішоrо іх ви~аи
ив. Шукати кума або куму рі'І зайва і не соnі~иа ~nв 

такоrо журналу, бо ці особи з~ебіпьша иі'Іоrо не 'ІН" 

та10ть, а робити ім "презент" за свій рахунок у той '18С, 

ак вони ма10ть "rауз", "кару" і капшук ~оnарів - це 

nросто псувати собі нерви. Може в помиnв10сь - ~ай, 

Боже І Наш журнал мусить мати певних постійних і 

зацікавлених ним 'ІИТа'Іів, а не випа~кову і тимІІасо

ву кількість іх. 

Разом з цим хо'Іу внеnовити кілька ~умок, обі"Jва

тись ~о пере~пnатииків і прихильників "Нових Днів". 

Я закnика10 всіх іх створити т&кі матеріальні моw.nивості 

(n. Воnиияк, не з~виrайте брови!), щоб у ~апьиішому 

наш місв'Іинк не існував "на ~іt:ті" 32-ох сторінок, а 

виrлв~ав трохи coni~иiwe - примірно сторінок 150-
200. 

Це було б сnравжне чу~о нашої національної сві

домости і nоширеиив нашої культури. Це ~ano б змоrу 

црукуватись біnьшіІі кіnьності nисьменників, вчених та 

критиків. rазета живе nише ~еиь, а кожне 'ІНСJІО ~об

роrо місв'Іиика :Jберіrастьси ~овrі раки і nринесе ко

ристь иавіn. настуnиому nоиоnіни10. Jl врахоІіУJО веnи

кі тру~иощі не nише матеріальні, а й техиі'Іні: ре~а-
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rуваниа, підбору відповідиоrо матеріаnу т. д., ane при 
упер'І'ому бажанні всіх і за допомоrо10 шаиовиоrо п. 

Воnиивка, у здібності вкоrо ми всі віримо, - ми змоr· 

nи б цьоrо доби'І'исв. ДаваіІ'І'е, панове, подумаємо над 

пробnемо10 створенна nіпших умов розви'І'КУ украіись· 

кої куnьтури і ми тоді усунемо все примітивие, що 

буйно поросnо сьоrодиі у виrnвді акоrось "парафіsnь

иоrо Ч0р'І'ОПОІІОХ8". 

Та поки цв думка дійде - чи не дійде до тих, Ііому 

це иаnежить розуміти, в хочу побажати Вам, шаиов

ииіІ Петре Кузьмовичу, здоров'в та успіху у даnьшІн 

Вашій куnьтурио-rромадській праці на користь нашому 

народові! 

Мниоnа Кушиарів, Баффаnо, США. 

Шановний Петре Кузьмовичу! 

Шn10 передпnату за себе, 1.50 на резбудову і 3.50 
за нову передпnатиицJО, вкій прошу висиnати журкаn 

із жовтив місвцв. 

З ПОШ8ИОІО 

Віра Нечай, Моитреаnь, Канада 

Двку10 всім тим, що на наш закnик таки відrукуJО· 

тьсs. Сподіваємось, що відrукиутьсв всі наші читачі. 

Цікаву думку висунув п. М. Кушиарів. То Ваша 

справа, пане Кушиаріs, ane в не зовсім поrоджуюсь з 

Вами. Я, правда, ціnком зrодеи, що пnатити за n10дииу, 

вка не то що бідніша за Вас, а ще, може, й баrатша, 

таки неприємно. Ane не думайте, що то всі п.ІJатвть, 

хто тіnьки коrось приєднав - ні, баrато пnатвть самі. 

Треба тіnьки часом збештат н чоnовіка, що ти, мовnвв, 

не бідніший за мене і не дуже то й розумніший (хіба 

що хитріший!) і тобі просто не nичить не мати s хаті 

журиаnу. Ви знаєте, що такі\ розмова, вк правиnо кіи

чаєтьсв повним успіхом. Тіпьки треба тут же, на місці 

УЗЯТИ rроші і висnати іх. Не візьмете rрошей і адре

си, не пошnете ca!di іх, то на 99% розраховуйте, що 

Ваша "місія" не вдаnась: пообіцвє і не зробить! 

Зrодеи, що треба мати стаnих і надійних читачів. 

Так, ane повірте, що веnика ... астииа з цих приєднаних 

розсмакує і ПРИВИКНЕ до ;куриаnу. Частина відпаде, 

вищо ім через рік не иаrадаєте. 

Я вважа10, що кампаиіs ще не почаnась, а все таки 

44 . .нових передпnатииків -n10ди приєдиаnи, а трохи ще 

й пожертв надійшnо. На такий міиімаnьиий б10джет, вк 

ма10ть "Нові Дні", це чимаnв підмоrа. Не забувайте, що 

за цей час иадійшnо поверх десвтка нових передиnат 

"самочинно": здаєтьсв, що журкаn останніми місвцвми 

почав біnьше подобатись декому. 

Ane в кожиоrо читача иашоrо є знайомі, куми всв

кі і т. д. От іде Різдво, будете щось ім дарувати, а вони 

фактично все ма10ть. То чому б не "покарати" іх пе

редпnатоJО на журкаn чи бодай не замовити дnв них 

Rкийсь річник "Нових Днів" чи "Соившиииа" в оправі? 

Цим Ви ширите иуnьтуру (Аиуж заrnвие коnи в кииж. 

ку!!!), підтримусте видавництво, і позбуваєтесь иnопо· 

ту вибирати подарунок. 

Створити фонд... Хороше діnо, ane... безиаді.ііие. 

Крім тоrо, не можна цьоrо вимаrати ні від иоrо: хай 

Боr боронить це робити! Я відразу поставив це питаиив 

інакше: хочеш знайти передпnатиииа чи запnатити за 

коrось, то ти чудова n10дииа. А не хочеш, а пnатиw nи

шє за себе - ти теж прекрасний! 

"Нові . Дні" ИОШТУІОТЬ nише ОДНОГО ЦЕНТА на 

день. Якщо . хтось · заробnвє десвт• -доnарів денно (це 

маnа пnатиJІ, .Оо заробпаJОть -ж~ зна'Іно біnьwеІ), то ·дай 

на журпаn nише ОДНУ ТИСЯЧНУ твоrо заробітку! На-

віть останиьоrо скупердвrу можна намовити (збештати 

добре і порахувати йому!) иа 'І'аку "веnн•езну жерrву" 

дns підтримки нашої иуnьтури на •ужині. Треба тіnьии 

взвтисs за ц10 справу всім: одну тисsчиу чи одну дво

тисвчиу, а іииоnи :й одну тритисвчиу частину своrо за· 

робітку дасть і иайrірша n10дииа під сонцем, вищо з 

ним хтось добре (не поnіиуєтьсв і не поrордусІ) поrо

ворить. 

Ану спробуйте! Побачите, що вийде! 

РЕДАКЦІЯ 

ДОРОГИЙ РЕДАКТОРЕ! 

Кажіть, що хочете, ane мені таки nуже не подобаєть· 
св термін "казачішки", що йоrо вжив добродій В. Чап. 

nеиио в своїй рецензії на споrади Васипв Іваииса 

Стежками життв "Нові Дні", V, 1959, ст. 19). Таких тер
мінів заn10бин вживає "старший брат", щоб внеnовити 

сво10 зиеваrу й поrорду до веаких "інородців" і тому в 

йоrо мові баrато веаких "nитвачишек", "поnвчиwек", 

"иазачишек", а також "миnих" нам "хохпеиок" і "хох· 

nушеи". Ane мені таки дуже иезрозуміnо, чому цьоrо 

зиеважnивоrо московськоrо терміну вживає українсь

кий мовознавець, в українському журкаnі, у відношен

ні до козаків з "інших козацьких військ", тобто до ко

заків донських, терсьиих, ніцьких, чи вких там. Незро· 

зуміnо мені не тіnьии тому, що український народ иіs

кими зиеважnивими термінами "інородців" не називає, 

ane й також тому, що "казачишии", про вких мова в 

рецензії п. Чапnеика, - це козацькі самостійники й 

друзі Украіни та уираіиськоrо народу. Такі вnасие"ко

зачишии" ходвть з от. Біnим на доповіді в уираіись· 

ких товариствах. Мені, натомість, ціnком зрозуміnо, що 

ісиуваннам таких козацьких самостійників повинен ра

діти кожний український патріот, а не зневажувати іх 

nайио10 на московський nад, що вже й без нас, досхочу, 

робnвть веакої масти московські єдвиоиедіnимці. 

Добродій Чапnеиио дивустьсв, що кубанські козаки 

вважа10ть козаків інших козацьких військ - "братами". 

Дивуватисв можна, ane, насправді, иічоrо в тому днв

ноrо немае. Спіnьиий усім козакам устрій, побут, спо

сіб життв, у вкому таку важnиву pon10 відоrраваnа по
стійна сnужба в козацьких частинах иоnишиьоІ ІМІІер

сьиоі, а тепер біnьшовицьиоі армії, спорідКJОваnа ко· 

заків, не зважаJОчи на мовні різниці, не тіnьии між со· 

бо10, ane й зі степовими (калмики) чи rорсьиими (чер
каси) народами, що веnи подібний спосіб життв. Ane 
крім цих атрибутів, скажімо за Чапnеиком, - "стаио

воі iдeonorii", існус ще історична свідомість, історичні 
традиції. Історичні традиції кубаиськоrо й донськоrо 

козацтва - це традиції перманентної дружби, вка по

чаnасв ще на світаику ісиуваиив Запорізької Січі й Ве· 

nикоrо Війська Доисьиоrо (прибnизио XIV ст.) і триваnа 

до часу, коnи на обидва війська покnав сво10 руку во

рожий обом московський імперівnізм. Бо ще перед тим, 

копи донські козаки в армії Текеnік маршуаапн на За

порізьку Січ (1775), буnи спіnьиі (морські) походи за

nорізьких і донських козаків на турків і татар, буnа 

участь донських козаків у визвоnьинх вівнах за rеть

маиа Ііоrдаиа Хмеnьницькоrо і така ж участь запорізь

ких козаків у всіх повстаннах козацьких проти Москви 

(Разін, Буnавіи, Пуrачов). І був на Запорізькій Січі 

постійний курінь "Донський" ви теж буnа чнмаnа участь 

запорізьких "черкасів" у побу,Qові козацької державJІ 

над Тихим Доном, що проввиnаси в 11азві іі стоnиці 
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("Черксtськ"), у nрі:~внщсtк донськнк отамсtнів (Мнтя 

Черкашеннн), у народньо-демократн'Іному устроі, що 

ак око до ока був подібний до устро10 ЗапорізькоІ Сі'Іі 

(козацька рада, що дns нарад ycтaвnsnaca в коло (звід

тн назва: донський "круr"), виборні отамани, що від

повідаnн перед радами, подібні старшинські 'ІНИН (хо

рунжий, сотник, ocayn, полковник), peranii, клейноди 

тощо). Цьоrо всьоrо з істори'Іиоі свідомости не вима

жеш, істори'Іиих традицій не перекреслиш і по'Іиттів 

братерства між кубанськими й донськими козаками не 

знищиш, навіть sк ти сам Микита Хрущов, а не тільки 

акийсь там еміrраитський козакофоб. 

І ще мені, дороrий Редакторе, дуже не подобаєтьсs 

оца nеrкістьr з ако10 добродій Чапленко віддає докських 

козаків (у иьоrо "діиських") москаnам, Московії, мос

ковському імперіалізмові. Можу сказати, що віддає іх 

проти волі самих же донських козаків, а все, мабуть, 

тільки тому, щоб мати змоrу приєднати до Украіни ко

заків кубаиськких. Оцей "давитависький" підхід п. 

Чапnеика до rеопоnіти'Іиих проблем Півиі'Іиоrо Кавка

зу шкідnивИJі тому, що він не подає рецепти, sк, yзa

rani, внелІмІкувати московський імперіалізм з Півиі'І

иоrо Кавказу і ак забезпе'Іити східні кордони україн

ськоі держави, вищо б вона створилась, наприклад, на 

території су'Іасиоі Украіиськокі РСР, отже, на півві'І 

від бесейиу Чориоrо мора. Лівий фnаиr такої самостій

ної украінської держави був би забезпе'Іеиий пасмом 

Карпатських rip, а що з правим фnаиrом? Через при

авиїсть московської імперіалької сиnи в перешийку між 

Чорним і Каспійським морем, оцей правий фnаиr за

вис би у повітрі 1 державні кордони Украіни з Моско

віао з 700 кілометрів довжини (півиі'Іиий кордон), по

шириnисs б ще на 1,100 кілометрів і продовжуваnиса б 

на 1,800 кілометрів. На цій довжині кордонів (1,800 км), 

Украіна сусідувала б з Московіє10 від півио'Іі і від 

сходу, отже була б узата в два оrиі, що завжди ство

рІОвало б заrрозnиву небезпеку в ії історіі. Така заrроз

nива небезпека дnа Украіни заїсиувала пісnа упадку 

Sуnавииськоrо повстакив на Дону (1708), коnи Москва, 

остато'Іио, оволоділа Доном, і в наші дні (1919 р.), коnи 

відроджена Українська Народна Республіка впала в 

наслідок комбінації наступу 'Іервоиих московських сиn 

від півио'Іі і білих московських сиn від сходу. Цій ком

бінації не моrnи протиставитиса збройні сиnи молодої 

українськоі республіки, тим більше, що вони були оса

мітиеві в боротьбі проти бinoro й 'Іервоиоrо московсь

ких імперіаnізмів. 

Оцій зnовіщій комбінації заrрози від півио'Іі і від схо

ду иіак не протидіє коицепціа п. Чапnеика, ака пропо

нує "патріоти'Іну" розв'азку: приєдиаииа Кубаищиии 

до Украіни і "десіитересмаи" у відношенні до Дону й 

інших козацьких земель. 

Поперше, навіть найбільший еміrраційиий імперіа

ліст і "собориик" не міr би обсто10вати приєдиаииs ц і -
n о і Кубакщиии до Украіни. Кубанська область, що 

в рр. 1918-1920 творила самостійну державу з вnас

ИОІО Закоиодатио10 Радо10 (парnsмеитом), урадом, ви

борним отаманом (ronoвo10 держави), арміє10, адміиіст

рацієІО тощо, ака маnа сво10 Коиституці10 й внеnаnа 

власну деnеrаці10 на Мирову коифереиці10 в Парижі, 

обіймала передвоєнну козацьку Кубанську обnасть (об

ластами називалиса "rубери.іІ" заселені, rоnовиим 'ІН· 

ном, козаками) і Чорноморську rубериі10, ака буnа ца

ратом шту'Іио відділена від Кубаиськоі області. Обидві 

областІ, у складі самостІйиоі Кубаищиии, JІараховуваnи 

11 (j п І .1 тт І. .71/f'T0/1.1.1. JГІ;і'; 

88.865 RB. км. обширу та 2,447.000 нсtсеnення з чоrо було 

1,339.430 кубанських козаків, 887.340 "іноrородиих" (Чап

ленко каже "rородовиків" - моекаnів та украіиців), 

83.125 'Іеркесів, 45.000 т10рських народів, а решта при

nадала на інші народи (вірмени, німці, білоруси, rру

знни), що жнnн на цій території. Справа, одиа'Іе~ в то

му, що не всі ~vбаиські козаки були "'Іориоморцами", 

тобто козаками украінськоrо походжениа, нащадками 

запорожців і козаків, переселених в ХІХ ст. на Кубаи

щииу з Лівобережної Украіни. Зна'Іна 'Іастииа кубан

ських козаків була "nіиєйцамн", тобто, rоnовио, колиш

німи донськими козаками, що були посеnеиі на Півден

ній Кубаищииі на різних оборонних "nіиіах". До 1861 

року, оці "лінійні козаки" твориnи окреме козацьке 

вІВсько і тільки в цьому році вони були об'єднані з 

Чорноморським козацьким військом (у Півиі'Іиій Ку

баищииі) в єдине Кубанське коза'Іе військо (ККВ). Роз

межувальиоІО nіиіє10 між обома rрупами кубанських 

козаків була р. Кубань. З подаиоrо мио10 'Іисnа кубан

ських козаків (1,339.430.) - приблизно 820.000 були "'Іор
иоморцями" і 520.000 "nіиєйцями" (мій обрахунок зроб

лений на підставі кількости козацьких 'Іастии, що іх 

"чорноморці" й "nіиєйці" виставnяnи). Але, щоб краще 

ще представити національний скnад Кубаищиии, а по

даІО ще внеnіди перепису з 1926 року, акі, заrальио, 

tважається за об'єктивні й достовірні. У цьому пере

писі не зазиа'Іуваио, окремо, козаків, бо такої "иаціо· 

иаnьиости" більшовицькі переписи иасеnеииа не визиа

ІОТЬ, а тільки росіак і українців. Отже, в 1926 році, Ку

банщика в тих межах, в яких вона була самостійио10 

державо10 в 1918-1920 рр., маnа 3,038.022 иасеnеииа, в 

тому українців - 1,418.820 (46.7%), росіаи - 1,358.996 

(44.7%) та інших - 260.206 (8.6%). Все ж таки, українське 

иасеnеииа було зосереджено в Північній Кубаищииі 

(на півні'І від р. Кубань), де воно становить більшість 

насеnеиии (915.450 або 61.5%) і маnо йоrо в Південній 

Кубаищииі (50·3.370 або 32.5% ), де воно становить меи

шіст. 

Отже, з "давитавиських" імперіаnісти'Іиих позицій 

можна приєднувати до Украіни тіп:ьки "Кубань - укра

їнську ЗеМЛІО КОЗа'Іу", ПрО &Ку rариу КИИЖе'Іку, КОЛИСЬ, 

написав ред. Петро Воnииик, икоrо добрі 'ІН лихі судь

би заrиаnи туди изв'Іати кубанських коза'Іеиать укра

їнськоі мови. Оца українська Кубань положена на пів

ніч від р. Кубань і вона становить тільки поnовику то

rо державноrо твору, що в роки ревоn10цій визиа'Іив 

себе, ак самостійний державний твір з вnасио10 коисти

туцієІО Й ВЛаСИОІО держаВИОІО МОВОІО, ВКОІО були МОВИ 

українська, російська та 'Іеркеська. І було б rnибоко10 

помиnко10 думати, що цей державний твір - Кубансь

ка народна республіка була такош, 'ІН іишо10 'Іастиио10 

російської біnо-варційщиии, що засіла тут зі своімв rе

иераnами, міністрами, "rосударствеииими совєтиіками" 

і всакоJо іишо10 реакційно10 навоnо'І'ІІО. Це тільки "муд

ра" Антанта, що всеціnо поставила на біп:оrвардійсько· 

ro кони, призвела до то1'о, що між козацькими держа

вами (Доном, Кубаии10, Тереком) існував со10зиий до

rовір з російсько10 Добрарміє10 і деsкі козацькі армії 

буnи підпорадковані, дnа спільної боротьби проти біль

шовиків, у стратеrі'Іиому відношенні, під "rnавное ко

маидоваиие вооружениЬІх сиn Юrа России", О'ІКО в ro

noвi "мудроі" Антанти. Кажемо "деакі козацькі армії" 

- бо не всі: Донська козацька арміа збереrnа сво10 не. 

залежність до кіицs, не зважаJО'ІИ "" натиск Антанти, 



ана хотіла nідnорадкувати rен. Денікінові не тільки ко

заків, апе й навіть Ресnубліку rорців і fpyзiJo. 

Нопн ж, отже, існувала Нубанська народна ресnублі

ка, вка до бо10 nроти більшовиків (на жаль, теж і nроти 

українців І) внепапа на фронт 120.000 арміJо, то 'ІН не 

краще було б усім імnерівпістам і "соборннкам" на 

давнтавні сnнтатнсв, насамnеред, кубанських козаків, 

'ІН вони хо•уть nрнєднуватнсв до Украіни? Чи не кра

ще було б нам, акі nраrнемо визианна в ціпому світу 

наших державнотвор•нх актів 22 сі'Інв 1918 і 1919 рр., 

визнати також державні акти й конституції козаків ку

банських, донських, терських та інших? Зокрема, 'ІН не 

виnадало б нам, украінцвм, визнати nроrопошеннв За

конодатноJО Радо10 в Натернкодарі самостійности Нуба

ні 16 JІJOтoro 1918 року та nроrопошеннв Донським кру

rом самостійности Дону - 5 травив 1918 року та акту 

об'єднаннв Нубані, Тереку й Дону схвапеноrо Верхов

ним Нруrом Нубані, Тереку й Дону в дні 5 сі'Інв 1920 
р.!' 

Відновпеннв козацьких держав на Півні•ному Навка

зі було б в українському інтересі, бо вони творипи б 

"санітарний кордон" дпа Украіни від сходу. У ківкому 

разі, такоrо, "санітарноrо кордону" не створить украін

ський "мостовий nрн'Ііпок" на Нубані, ото'Іеннй, з усіх 

сторін, вороrамн. Апе, копи вже nрнєднаннв цьоrо "мо

стовоrо npн'liпrta" на Нубані до Украіни має відбутвеа 

за "відстуnпеннв" донських козаків Москві, то така 

"nроєкців" межує вже дійсно з nопітН'ІНОJО rуморнс

тнкоJО, ака, на жаль, може мати (ви кожна невластива 

rуморнстнка) траrічні наслідки. Ми ж, на східному 

кордоні Украіни, творимо собі вороrа там, де ми маємо 

друзів. Це була б розв'азка сnравді у стилі rітперівсь

коі "rенівпьностн І" 

Донські козаки - не моекапі і немає nотреби іх від

давати Москві на nоталу. Це свободоп10бнвнй козаць

кий народ, вкнй здавен-давна жив і жиє за законамн 

своrо "коза'Іоrо nрисуду" і, ви сnіваєтьсв в старовинній 

коза'Іій nісні: 

Но н rорд наш Дон, Тихий Дон, наш батJОШ'І(а, 

Бусурманнну он не кnанІІJІсв, 

У МосквьІ, как жить, не сnрашнвапсв 

був самостійноJО, незапежно10 державо10, вка не кпанв

пасв бусурманам і не nнтапась у Москви, ви жити. 

Звн'Іайно, про саму ріку Дон важко було б казати, що 

вона кпанвєтьсв бусурман!Іну, або nнтаєтьсв в Москви, 

ви жити, ідетьсв, отже, про державу. Апе й московські 

царі також визнавапн ц10 незалежність. fрамота від 18 

березна 1614 року була від московськоrо цара заадре

сована так: "На Дон, в ннжнне н верхние 10ртw отама
нам Смаrе Стеnанову да Еnнхе Родилову н всем ата

мавам н казанам Донскнм, низовwм н верховwм.... н все

му вашему веnнкому Войску" і вона, сама по собі, ка

•• дуже добре, що своїм військом, московські царі ко
заків не вважали. У самій же Москві, від Донськоrо 

війська було завжди своє nосольство, що назнвапосв 

"Знмово10 станице10". 

Трн'Іі nіднімапн донські козаки nовстакив nроти мос

ковських царів і можна тіnькн шкодувати, що ці nов

станнв, не зважаJО'ІН на веnнкі, по'Іаткові усnіхи, бупн 

невда'Іні. Дпа n. Чаnпенка може здаватнсв, наnрнкпад, 

от. Стеnан Разін тільки вопзьким розбншако10, що ви

крадає nерських кнвзівень з рідних nалаців, а nотім 

топить іх !' Воnзі ni.R; реrіт n'вннх козаків, апе дпа об'єк
·уивноrо ~оспідннка - ца nостать асна. Це nровідник 

зо 

великої визвольної війни донських козаків nроти Моск

ви, що тривала 4 рокнк (1667-1671) і nотрвспа основамн 

московської держави. Сам Стеnан Разін - це син ота· 

мана "Зимової станиці" в Моеаві - Тнмофів Разіна, 

акнй дуже добре nізнавсв на Москві, копи на Донсь

кому крузі звітував про неі: "В Москве цернвей да мно

rо, да Боrа нет". Предки Разіних бупн втіка'Іамн з Нов

rороду І цьоrо "Вепнкоrо rосnоднна Новrороду" - сво

бодОJІJОбнвоі, rанзейськоі ресnувпікн, вку так жорстоко 

знищили московські царі, внrубJІJОJО'ІН, зннщУJО'ІН, де

nортуJО'ІН й nрнмушуJО'ІН до вте'Іі іі насепеннв. Мабуть 

таких втіка•ів з Новrороду було на Тихому Дону біль

ше, бо навіть серед отаманів зустрі'Іаєтьсв іх, ви ось 

Разіни, Вншата Васильев, відомий завойовник Сибірі -
Єрмак Тімофєєві'І ·ra інші. 
В 1707-1708 рр. історіа занотувала інше nовстакив 

донських козаків nроти Моеквн - nовстакив nід nро

водом отамана Ніндрата Бупавнна. Аж моторошно ро

бнтьсв на душі, копи nодумаєш, ви розrорнупнсв б nо

діі в Східній Евроnі, вищо б це nовстакив не було nе

ред'Іасннм, &Р.'ЩО б воно зійшпосв в •асі з вистуnом 

rетьмана Івана Мазеnи nроти тієї ж Москви. Піс.JІJІ нев

да'Іі nовстаннв, донські козаки nід nроводом от. Не· 

красова вийшли на еміrраціJО, на тоді ще 'Іеркесько

татарську Нубань. І власне з них, з некрасовців, крим

ських татар, башкирів і заnорожців сипав, 1711 року 

Мазеnин осауп Самlйпо fерцнк nершу nротимосковсь

ку сnілку nоневопених і заrроженнх nоневопеннвм на

родів. За це й схоnили московські пJОдоповн Самійnа 

fерцика на вупицих Варшави й_ вивезли йоrо до Моск

ви. Не йоrо nepшoro і не йоrо останньоrо. 

В 1773-1775 рр. історів нотує останнє, nотужне ко

зацьке nовстакив nроти Моеквн nід nроводом от. Оме

пана Пуrа•ова. Це nовстаннв, вке nо•апосв на JІІку (те

nер р. Урал), де жнпи віцькі козаки, апе до вкнх nрн

єднапнса донські, вопзькі й заnорозькі козаки, а також 

башкири й татари, nоказуєтьсв теnер в американських 

кінотеатрах в rоппівудськііі версії nовісті Оп. Пушкі

на "Наnитанскаа до'Іка" n. н. "Темпест" (Бура). fопJІі

вудська версі&, за Пушкіном, nоказує тільки соцівпьннй 

бунт "рашеи" козаків nроти цариці Натернии ІІ, апе 

це nовстакив в дійсності, мапо rпнбшнй rрунт, ніJК ті

льки соцівпьний. Це був, nерш за все, бунт сво6одопJОб

ннх козаків nроти московськоrо центрапізму й абсоJІJО· 

тизм у, m:o снпьноІ:» руко=-о nо'Іав nридушувати· тради

ційні козацькі вольності. Цікаво, що сам Омелько Пуrа

чов, може виходець з Украіни (Пуrа'І), був донським, 

а не аіцьким козаком. Він nоходив з цієї самоі Зимов

ницької станиці на Дону, що й Стеnан Разін. 

В 1917 році, неrайно nіспа ревоп10ціі, донські козаки 

відновили свої вопьності, скасовані 1708 року nic.JІJІ nо

разки Бупавннськоrо nовстанна. Вибрали оrаманом (до 

цьоrо •асу nрнзна•апн отаманів з Петерс6урrу, ·не зав

жди донських козаків) ..;... rен. Напедіна, вкоrо nортрет 

nоміщено в книзі сnоrадів В. Іваннса. Пан Чаnленво 

нервуєтьсв з цьоrо nриводу, бо, на· йоrо думку, rен. Ка

ледін був "єдннонедіпнмцем" і засудJКував "сепара

тизм". Це бупо на Московській нара.R;і пітом 1917 рову. 

Вдармоса в rрудн, nане Чаппенко І Чи в цей 'Іас ваші 

державні й nопітн'Іні дів'Іі не засуджувапи rаком ''се

паратизм"? Чи вони не засуджували йоrо тако• пЬві

wе? Чи не засуджували йоrо навіть у наІІІІІХ державво

твор'Інх актах, иаnр. в IV Універсапі? Хто з ваших ·по
чітн'Іннх дів'Іів 1917 року б!·в здевпврованнм ··"само

стійннком" ·"сеnара'І'истом", хто не ввамаа тоді, що 
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1\омиий "сеnаратизм" - це удар в сnину ревоn10ціІ? 

У 1917 році, серед украІкських nатріотів (це сnово 

nишемо бе з nаnок І) nеревамаnи "федераnісти" над 

•··сеnаратистами" і нам це ціnком зрозуміnо. Може це 

буnо noraиo, ane, що так воно буnо, то до цьоrо nри
•иииnисв об'єктивні умови. Не будемо rоворити про 

них. Ane мусимо зrадати, що серед нас буnи не тіnьки 
"автоІ!омістн", "федераnісти" і "самостійники", ane буnи 
теж "маnороси" з Общества им. foronв, вкі може иай

біnьше изnакостиnи в боротьбі за nобудову українсь

коі держави. І буnи "маnороси" •ервоиоі фарби, вкі 

nіднімаnн збройні nовстакив nроти Армії УНР. Така бу· 

na "рассnойка" украінської іитеnіrеиціі цих •асів і бу

nо б дивно, вищо б, иаnрикnад, у козаків буnо інакше. 

Серед них буnи теж "єдииоиедіnимці" чи nак :козаки 

російської орієнтації (навіть украіиськоrо роду, иаnр., 

кубанський отаман В. Наумеико), буnи "федераnісти", 

ui бІURапи козацької автономії в скnаді всеросійської 

федерації і буnи здекпsроваиі козацькі самостійники. 

Іх не бракуваnо на Кубані (Рвбовоn, Бич, Каnабуков, 
Віnий, Іваиис), ane й чимаnо іх буnо на Дону. Може Ji 
навіть біnьше, вк на Кубані. 

"Федерапісти" 1917 року, і на Украіні, і в козацьких 

ресnубnіках, евоn10ціоиувапи в "сеnаратистів" і це бу

nо тако• ціnком закономірно. Самостійкицька те•ів ne
peмorna, у козаків вона nepeмorna, зокрема, на еміrра

ції. І ми не знаємо, куди б був евоn10ціоиував nерший 

вибраний віnьиими rоnосами nicns 1708 року донський 
отаман - rеи. Каnедіи, бо він кінчив самоrубством nід 

вnnввом иевда'І Дону в боротьбі nроти біnьшовицької 

Москви і до цьоrо часу не ціnком виввив себе, ane ми 
знаємо, що йоrо настуnник - rеи. П. Краснов, на емі

rрації евоn10ціоиував на козацькоrо самостійника. Цей 

відомий, на еміrраціі, письменник (автор роману "От 

двуrnавоrо орпа к красиому знамени") і коnиІІІній дон

ський отаман евоn10ціоиував з "єдииоиедіnимцж" в "се

паратиста'. "Ціnе життs сnужив Росіі", казав rеи. Крас

нов козакам козацькоrо корпусу німецької армії, "на 

кінець життв хай ще посnуJКу рідному козацькому на

родові". Це не були ronocnozнi тверджеинв: rеи. Крас

нов нівк не хотів підпорвдкувати козацький корпус rеи. 

Вnасову і йоrо КОНРові не зважаІО'ІИ на натиск з бо

ку rімnерівськоrо Райхсзіхерrайтсамту, вкий, ви коnись 

Антанта на Денікіна, поставив вс10 сво10 ставку на Bna· 
сова. 

,.еи. Краснов заrииув, повішений у Москві (цьоrо 

вnаснина високих британських орденів видаnн бтитаи

ці разом з 30.000 козаками, старшинами й rеиераnами 

біnьшовикам), ane козацький самостійиицьвий рух про
довJRує існувати. Ідеаn козацьких самостійників - це 

відиовnенив суверенних козацьких держав і іх об'єд

иаиив в єдину козацьку державу - Козакі10 зrідио з 

актом об'єдианни 5.1.1920 року. Особисто дума10, що цей 

ідеап козацьких самостійників не суперечить інтересам 

украІнської держави, навпаки, ісиуваиив козацьких дер

ИІВа на Північному Кавказі еnіміиує з иьоrо сиnи мос

кова.коrо імперіалізму й творить від иьоrо побаJКаиий 

"санітарний кордон" не тіnьки дnв Украіни, ane і дnа 

кавказьких республік (fрузіи, Вірменів, Азербейджаи, 

Респубnіка Кавказьких fорців). Таким чином, постакив 

иезаnежиих козацьких дерІКав на Півиі•иому Кавказі 

(таке чи інше об'єдиаиив - це їхив виутрішив справа) 

е в інтересі не тільки самостійної Украіни, ane й са

мостійних держав на Каваазі та у всьому Чорноморсь

кому басейні. Во козацькі держави JІе тіnьки еnіміиу-
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10ть московську імперівnьну сиnу з nерешийку між Чор· 

ним і Каспійським морем, від Кавказу, ane теж і від 

Чориоморськоrо басейну, де б цв сиnа мorna своао вo

roJO стати, 'Іерез Со'Іі й Туапсе, вищо б ми насто10вапи 

на приедианні украінської Кубані до Украіни і вивви

nи незрозуміnий брак інтересу до земеnь Доищиии, 

Ставропіnьщиин, Терщики й Південної Кубаищиии. 

Особисто теж дума10, що козацькі самостійники моr

тимуть зреаnізувати свій ідеал у прихильних умовах. 

Зокрема зможуть це зробити, коnи іх підтримає, - у 

боротьбі за осиrиеиив цьоrо ідеаnу, - украіиський на

род, окрема українці, акі живуть на Півиі'Іиому Кавка

зі. Разом з украіицими, козаки творить на земпsх май

бутніх козацьких держав більшість иасеnеиив, вка ви

рішуватиме їхню доn10, коли на цих земnвх встаиовnеио 

буде демократичний nад і до ronocy прийде народ, що 
є іх власником. 

Ось так, дороrий Редакторе, бачите добре, скіnьви 

одно иебачне сnівце - "казачиwка", викnикаnо в мене 

"творчої еиерrіі". Надрукував майже що 8 сторінок ма· 
шииопису. Робіть собі тепер з ним, що хочете. 

На цьому кіича10 й здоровn10 Вас щиро 

Ваш Лев ШАНКОВСЬКИй, 

Фіnидеnьфів, США. 

М. БІДНЯ'І'і. ПОРТРЕТ МАЗЕПИ. 

ДРУr А ВИСТАВКА УСОМ 

Цьоrо nіта відбуnаси в Торонті друrа черrова ви

ставка образоІ"вОрWІоrо мистецтва, що іі орrаиізуваnа 

УСОМ (Спіnка Образотворчик Мистців у Канаді) з иа

rоди 300-річчв збройної перемоrи rетьмана І. Виrовсь· 

коrо над москвинами nід Конотоnом і 250-річчв з див 

смt>ртн rетьмана І. Мазепи. 

Виставка відбуваnаси в буднику "Просвіти" иn вуn. 

~І 



Бетерст ••. 140, і тривала два тижні. У виставці брали 

участь 24 ~ист ці, а саме: М. Біднвк, Д. Кравців-Ємець, 

М. Кравців, А. Кирилюк, І. Кубарський, r. Новаиівська, 
П. Маrденко, Л. Палій, П. Сидоренко, А. Стебепьська, А. 

Струвер, Ю. Тарнович, О. Тепіжин, І. Шумськь - з 

Торонта; С. Базюк, Ю. Буцманюк, І. Жмуриевич, І. Кей

ван, В. Добропіж - з Едмонтону; К. Антонович, Р. Ко

валь - з Віиніпеrу; Н. tеркен-Русова - з Моитреапю; 

М. Дмитренко - з Віндзору та М. Стеців - із С1. Ке
терннс. 

Усіх картин на виставці було 61, із них 43 ОJ!.:.Йні, 

решта - акварепв, темпера, пастела й туш. Бynn одна 

й мозаїка - "Христос" М:. Дмитренка та дві скульпту

ри "Жіноча голова" й "Чоловіча голова" (rіпс) А. 

Струвера. 

На цей раз, ак і на попередній виставці, експоно

вані переважно пейзажі (здебільшого етюди), портре

ти, натюрморти і трохи книжкової rрафіки. На жаль, 

малувато було творів на історичні теми, ХО'І саме rac
no виставки зобов'взу:sапо подумати над цим і мнстців 

і упорвдииків. Загалом кажучи, малувато так само і 

путиіх композицій. Щодо стилів, то переважав роман

тичний реалізм. 

Щоб ознайомити читачів з творчістю наших мист

ців, уміщуємо кілька фотознімків із вищезгаданої ви

ставки. 

А. СТРУВЕР. ПОРТРЕТ )f<ІНКИ 

З НОВИХ ВИДАНЬ 

ІВАН fОНЧАРЕНКО, КОХАННЯ И ОДРУЖЕННЯ. 

(Що потрібно дпа щасливого подружнього житта), стор. 

84, а-во "Украінські ВІсті", Ульм, Німеччина, 1959. 

З~' 

ВАСИЛЬ І. ГРИШКО, МОЛОДА УКРАХНА ПОРЕВО

ЛЮЦІННОГО СОРОКАЛІТТЯ ПІД СОВЄТ АМН, (Заrапь

ний огпад і деякі підсумки боротьби за молодь та бо

ротьби :\tолоді в підсовєтській Украіні за 40 років (1918 
-1958), стор. 224, в-Rо "УкраІна", Н. Ульм, Німеччина, 

1958. 
У заголовку цієї хорошої книжки також ::JробТJеко 

помилку: замість "сорокпітт11" написано "сорокапітта". 

Рекомендуємо цю книжку всім нашим читачам -
це сьогодні чи не єдина в нас книжка на цю тему. 

ВОЛОДИМИР ДОРОШЕНКО, "МАНІФЕСТ "РУСЬКОУ 
ТРІИЦІ". Думки і кличі "Русалки Дністрової", допо

відь на Філологічній Секції НТШ 19.9.1958 р. у Філа

дельфіі і на Літературознавчій Секції УВАН 25.10.1958 
р. у Нью-Норку, стор. 20, в-во "Америка" (відбитка із 

газети), Філадельфів, США, 1959. 
Слово Нью-Нори також написано з помилкою! 

ЮРІН ЛАВРІНЕНКО, РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ, 

аитологі11 1917-1933, Поезія - Проза - Драма - Есей, 

стор. 930, попотияиа оправа, видав польський "Інститут 
Літерацкі", Париж, Франців, 1959. 

Книжка гарно й культурко видана. Добрий папір, 

гарний друк, гарно оправлена. Ца кииrа муси1·ь · бути 
в хаті кожної культурної людини. Постараємось дати 

рЕ'цеизію на неі. 

ПЕТРО ВЕСЕЛО!СЬКИИ, МОНАРХІЯ В ПРИКЛАДАХ, 

стор. 64, чиє вдаиия - невідомо, мабуть, авторове, 

Лондон, Аиrпів, 1959. 
М. ОРЕСТ, МОРЕ І МУШЛЯ, антопогів европейської 

поезії, обкладинка А. Ваrнера, стор. 144+8, видаІtиа 

Інституту літератури, Мюнхен, Німеччина, 1959. 
У цій чепурно виданій книжечці, відомий наш май· 

стер перекладу М. Орест умістив цілий рад своіх пе

рекладів італійських, еспаиських, португальських, ан

глійських, польських та росіііських поетів. До кt:юкки 

додано піспамову (від перекладача) та примітки. 

ВАСИЛЬ ІRАНИС, СТЕЖКАМИ ЖИТТЯ, спогади, 

книга перша, стор. 192, тираж 1000 прим., вк.QаНІІа -
авторове?, Торонто, Каиа.Qа, 1958 р. Друковано у дру

карні в·ва "Перемога", Буенос-Айрес, Арrеитина. 

ШКІЛЬНИИ РІК 1958/59 (7-нй рік існування), аньбом 

Українськоі мистецькоі студії у Фіпадеnьфіі, США, 

стор. 36+4. 

ВАСИЛЬ І. rРИШКО, ХТО З КИМ І ПРОТИ KOfO? 
- Відкритий лист-відповідь Юрію Смоnичу, стор. 41, 
видави~ Украінського інформаційного бюра (УНРади), 

Новий Ульм, Німеччина, 1959. 

ВОЛОДИМИР ЯНІВ, ЗАВДАННЯ И ДІЯЛЬНІСТЬ 

УХР, стор. 128, виданна Украінського христнансLиого 

руху, випуск, ч. І, Інформаційна серів, Париж - МJОи

хеи - Ноттіиrам - Брюссель, 1959. 
ОЛЕКСАНДЕР С. БРИК, ВЕЛИКЕ ЛЮДОВ&ИВСТВО, 

зо знаменем хреста проти Христа, стор. 160, видаииа ... 
(мабуть, авторове), Віииіпеr, Канада, 1959. 

ЖАН АНУІ, МЕДЕЯ, тра.rедіs в одній діі, перекnад 

з французької мови Микоnи Поиедіnиа, стор. 22, в-ао 

"Киів", Фіпадеnьфів, США, 1959. 

ПЕТРО КАРПЕНКО· КРИНИЦЯ, ПОВЕРНЕННЯ ДРУr А, 

поема, пітредактор Леоиід Полтава, обиnадника Петра 

Сидоренка, стор. 51, виданна - авторове? ... Друковано 
в Мюнхені, Німеччина, 1958. 

Нам здаєтьса, що це чи не наіісміпнаіший політич

но мистецький твір на еміrраціІ. П. Карnенио-Крнницв 

не пише наш ви:~начинй nоет, ane ра:~ом з цим •Ін по-
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ВЕЛИКА МЕБЛЬОВА 
КРАМНИЦЯ БУРЛАКОВА 

ROGERS MAJESTIC 

Великий вибір хатніх і конторських меблІв. 
Електричні прилади та інше. 

Читачам "Нових Днів" - спеціяльна увага і знижка. 
BURLACOFJ..,'S I•'URNITURE 

619 Queen St. W. 
Toronto, Canada. 
Tel. ЕМ 8-6812 

ет, вкн:і завжди nнwe щиро, не оrn.адаю'Інсь на т. зв. 

"пубnі'Іиу опінію". Над йоrо поезівми читач, sкщо він 

на це здібний, завжди задумаєтьсs. Раднмо нашим чи

тачам познайомитись з цим твором. 

ІГОР КА ЧУРОВСЬКИЙ, ЗАЛІЗНИЙ КУРКУЛЬ, по

вість, обкnадкика Бориса Крюкова, стор. 83, в·во "Дніп
рова хвиnя", Мюнхен, Німеччина, 1959. 

УКРЛУНСЬКИЙ ЗБІРНИК, кннrа 15, стор. 143, ви
дання Інституту дnя внвченнв СССР, М1онхен, Німеч

'ІНка, 1959. (Видання цикnостиnеве). 
ПАВЛО КРАТ, УКРАУНСЬКА СТАРОДАВНІСТЬ (по

смертне видання), редакців Мнха:іnа Козака, стор. 285, 

вндаnа вдова по покііі.но:-.~у авторові, пані Софів Крат, 

Торонто, Канада - Буенос-Айрес, Арrентнна. 

СИМОН ПЕТЛЮРА, снмвоn наwоі державкостн, 

стор. 32, в-во "Рада", Арrентнна (міста не подано), ви

дано коштом т-ва Спрнаннs УНРаді в Арrентнні. Тн

раж 1500 прим:., 1959. 
ГОЛОС КОМБАТ АНТА, журкаn Об'єднаннs б. во

sків·украінців в Америці (ОбВУА), стор. 32+4, ч. 2/3, 

весна 1959, Нью-Йорк, США. 

Дорогі Читачі! 

Ue число опізни.1ось у зn'язку ·з переїздо:\І ре
дакцїі на нове помешкання. Не nереїхати не ~южна 
бу.1о! Уявляєте собі, який важкий цей nереїзд? .. 

А.1е вірте: "Нозі Дні" т~нш виходитимуть аку
ратно, як і раніш. Не тратьте надії! Ue був винят
ково nажкий рік. Про це колись іншю1 разо~І. 

П. Вол. 

UNIVERSAL HEATING 
ТОРОНТО 

УСІ ВИДИ ОПАЛЕННЯ: 

Повітряне, 

Водяне, 
Пароае. 

Помпи та ойл борнери 
Ремонт різноманітних огріваJІьних апаратіа. 
У разі nотреби телефонуйте на тел~фови: 

І .. Е 4-8041 або ЕМ 6-4863 
-------------------~-~~........,....,. ........... 

"'-•················································ СПИТАйТЕ ВАШОГО ЛІКАРJІ ЧИ 

АПТЕКАРЯ 
• 

ГАЧИЦЕ \::.\ / ·,_}),. 
ВАТСОНОВЕ 'V''=:;:,, 4ft! 

ФРлнцУЗgг6 типл "f&,e•' \ 
ПрИJьубJЬуjу ее, паке су и удоб- \ 
не... фино предене од мекоr па- ,,,,,,.,~-·.·.·.·.· .. ·.·-· .. ···=~ 
мука... гладак поруб.. еластичан 
nojac целом ширинам као и дво
струко поставJЬена кесица - чвр

сто подупире. Пристале маjице. 
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ЧАСНИК ВАМ ДОПОМОЖЕ 

Позбавктесь важких боnів при 
ІНФЛЮЄНЦІУ чи ПРОСТУДІ 

Підтри~уйте Вашу силу та :що
~::>Ов'я. Мільйони nюдей століттими 
вживають часник, ик оздоровnюJQ

чий продухт і вірили в його скріrі
лювnльну силу. Часник - природній 
nнтисептичнш1. засіб, що очищує 

!'<роз. Багuто людей вживає часник 
та хвалить його вартість у полег
шенні артретичиих та ревматичних 
болів. Адамс fарли:к Перлс включа
ють сешісяламід: випробуваний 
засіб на полегшення: болів. Чиста 
часникова олія: екстраrуєтьси з цілої 
часникової цибульки - у сконцент
рованій фо-:Jм~ ВИ маєте усі :корис
ті, які може дати цв: сильнодіюча 
рослина. Адамс Гарли:к Перлс не 
мають ні запаху ні сма:ку - JІОаП
сульки легко заживати. Ще сьогод· 

ні :куnіть коробку у Вашій аптеці і 
переконайтесь, .в:к вони Вам можуть 
допомогти. Будете вдоБолені, що це 
зробили. 



Одна з серії нотаток nro услуги Уряду Онтаріо. 

УСІ МИ КАНАДІЙЦІ\ 
-у лиху годину 

мешкаІЩЇ Онтаріо 

моІ.Куть користати 

3 послуг Суспільної 

Опіки 

1fj 
Провінція наша велика, обда
rована величезними .резервами 

людського та природного ма

теріялу та ви с оким життєвим 
_ стандартом. Одначе змінні об

ставини можуть в ряди-годи підкопати су
спільний добробут кожного громадянина, 
чи він Канадієць з роду чи з вибору. Щоби 
протиставитись таким власне обстаеинам, 
Уряд Онтаріо за посередництвом Міністер
ства Суспільної Опіки ставить до .~озлоря
АИмости фонди для лолегшання злиднів, 
ДJІЯ опіки над дітьми, каліками та старцями. 
Таким чином загальний добробут провінції 
вживається 'Ра забезпечення щоб ніхто не 
став без . лідстав о вих засобів до життя в 
разі виnадюв, що не є е людській контролі. 

Hon. Louis Р. СесіІе, Q.C., LL.D. 

До компетенції Міністерства належать такі 
важливі соціяльні програми: 

8 Допомога Старцям 
8 Опіка -над Дітьми 
8 Доми для Старців 
8 Дитячі Ясла 
8 Слеціяльні Заклади 
8 Допомога Сліпцям 
8 Допомога Матерям 
8 Допомога Інвалідам 
8 Допомога Безробітним 
8 Передвишкільна Служба 
8 Медсестерська та Домово-

господарська Служ-би. 

Усюди ло Онтаріо стоїть до диспозицї· 
виІ..Lколений персонал для особистих услуг 
та поради. 

Повну інформацію про якунебудь nроблему сусnільної 

опіки одержите від місцевого Уряду Сусnільної Опіки, 

або звертаючись листом до Міністерств.а Суспільної Опіки, 

Парлямент Билдінrс, Торонто. 

0111110 DEPARTMENT OF PUBLIC lELFARE 
..... Leula Іt. СесІІе, Q.C., LL.D. Hon. Leslle М. Frost, Q.C., LL.D. 

ІІNІТВ PRIME MINISTER 
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