
diasporiana.org.ua 

7 . І 

\ .. . ) 
.t . . 
~· 

........ 

%. 

\ . 

\ .. :: 



У ЦЬОМУ ЧИСЛІ ЧИТАйТЕ: 

Олександрів Борис - І Іоезії 
Кукуруза П. - Спиридон Черкасенко 

Черкасенко С. - - Тарас Шевченко 
Мартич Юхю1 Шенченкінський Бульвар 
ГV:\Іенна Докія - Реабілітація відьми 
в·олиняк П. - Світовий конгрес вільних 

1 
з 
з 
4 
7 

українцін 14 
Ворскло Віра -- Дні поезії 16 
Костенко Ліна -- Я вироста.1а у садах 16 
І Іервомайський Л. - Русокоса 1 б 
Дарда В. - "Стоїть гора нисокая" 17 
Хосе Асvнсіон Сі.1ьва -- Ноктюрн 18 
Дубина ·в. - Михайлові Ситниконі 18 
Фоменко М. - Чергоний :\ІИСтецький осяг 19 
Недзвезький М. -- Концерт Руслани Антонович 21 

Сачківський Д., Торонто, Канада ..................... . 
Васильченко Ніна, Солт Лейк Сіти, США ......... . 
Енгель Ада.м, Річ:\юнд Гілл, США 
Літинський В., Белроз, Австралія .... 
Михайлова Л., Сант Кілда, Австралія 
Білоцерківський А., Монтреаль, Канада 
Симаговська Катерина, Ошава, Канада 
Єрмоленко Валентина, Міннеаполіс, США 
Ворон М., Келгари, А.1ьта, Канада .............. . 
о. прот. Л. Форостівський, Елмора, США 
Драч Віра, Трентон, США ................. . 
Менжега Люба, Міннеаполіс, США 
Куриленко 0., Бурнуд, Австралія 
Юсипчук Ольга, Ед:\юнтон, Канада 
Добровольська-Гірняк 0., Нью-йорк, США 
Ноеяра Д., Ардір, Вікторія, Австра.1ія 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Химич М. -- Нікопольський ~Іанганорудний 
басейн 28 

НА РОЗБ У ДОБУ ВИДАВНИЦТВА ЖЕРТВУВАЛИ: 

Рецензії. Листування. Дописи. 

НА ПІЕРШІVІ CTOPIHUI ОБКЛАДИНКИ: 
Березень в Україні. 

НОВИХ ПЕРЕДІ ІЛАТНИЮВ ПРИЄДНАЛИ 

Завертайло Данило, Чікаго, США 
Пл ева ко Петро, І Іариж, Франція 
Павлюк Л., Ошана, Онт., Канада 
Даниленко 1., Кле:\tентон, США 
Новохацький Яків, Чікаго, США 
Маслюк Г., Сефтон, Австралія 
Романовська Олена, Міннеапо.1іс, США 
Ж. Г., Гінсдейл, Ілл., США 

"НОВІ ДНІ" 

Універсальний ілюстрований місячник. 

Видає в-во "Нові Дні", редактор П. Волиняк. 

Умови передплати: 

5 
з 
з 
з 
2 
2 
1 
1 

Канада - річна: $ 3.50, піврічна $ 2.00 
США - річна: $ 4.00, - піврічна: $ 2.50 амер. 
Зміна адреси: 10 центів (можна канадійськими 

поштовими марками, чи амер. грішми). 
Замовлення і гроші слати на адресу: 

NOWI DNI 
187 Yarmouth Rd., Toronto 4, Ont., Canada 

НАШІ ЗАКОРДОННІ ПРЕДСТАВНИЦТВА: 

В Англії: 
А. Bondarenko, 78 Kensington Park Rd. 
London, W. 11, England 

Передплата: річна - 1 з половиною фунта. 
В Австралії: 

s. Krywolap, Вох 1586 М, G. Р. О. Adelaide, 
South Australia 

Передплата: річна - 1 з половиною фунта. 

В Арrентині: 
"Peremoha". 25 de Мауо 479 (26), 
Buenos Aires, Argentina 

Передплата: річна 25 пезів, піврічна 15 пезів 

NOWI DNI, а Ukrainian Monthly. 
Editor: Petro W olyniak. 

Address: 
187 Yarmouth Rd., Toronto 4, Ont., Canada 

Відділ СУЖЕРО, Ошава, Онт., Канада .......... $25.00 
Відділ СУЖЕРО, Лашін, Квебек, Канада . ...... 1 0.00 
Плевако Петро, Париж, Франція ......... 7.00 
Літературно-мистецьке стоваришення 
"Козуб", Торонто, Канада .................. 7.00 
Н. Н., Монтреаль, Квебек, Канада 5.00 
Бондар В., Детройт, США 4.00 
Васильченко Ніна, Солт Лейк Сіти, Ута, США 3.50 
Ру децький В., Чікаго, США 3.00 
Передерій С., Монтреаль, Канада 3.00 
Зеленська Марія, Річмонд Пл, США 3.00 
В'юн Яків, Чікаго, США 3.00 
Гавалєшка Юрій, Монтреаль, Канада 2.75 
Романовська Олена, Міннеаполіс, США 2.50 
Гнідь М., Торонто, Канада .. ..... ................ 2.00 
Бойко Федір, Торонто, Канада ... ............... 2.00 
Дрегер А., Прінц Джордж, Бр. Кол., Канада .... 2.00 
Котик Христина, Балтімора, США 2.00 
Татарка П., Рочестер, США 1.50 
Ж. Г., Гінсдейл, Іл., США 1.50 
М. 1., Торонто, Канада . .......................... 1.50 
Романко Микола, Торонто, Канада 1.50 
Логуш Марія, Монтреаль, Канада ... 1.50 
Митроф. прот. В. Слюзар, Монтреаль, Канада 1.50 
Шиманський 0., Вінніпег, Канада .................... 1.50 
Горадовенко Анастасія, Монтреаль, Канада 1.50 
Курдидик Євген, Торонто, Канада 1.00 
Баран М., Чікаго, США .. . .................. 1.00 
Кузик 0., Пасейк, США ................................ 1.00 
Голинський Михайло, Торонто, Канада 1.00 
Шаблій М., Чікаго, США 1.00 
Шанда Петро, Торонто, Канада 1.00 
Донченко Федір, Міннеаполіс, США 1.00 
Дорошенко М., Нью-йорк, США 1.00 
Ліщина Віра, Торонто, Канада . 1.00 
Василенко С., Фенікс, Арізона, США 1.00 
Фурса С., Детройт, США . . ........... 1.00 
Найда М., Лейкву д, Огайо, США ........... 1.00 
Скоп Олександер, Детройт, США 1.00 
Лагодюк В., Чікаго, США ............................................ 1.00 
Кулик Антоніна, Міннеаполіс, США .................... 1.00 
Сов'як С., Торонто, Канада ....................................... 0.50 
Колісник Іван, Торонто, Канада ............. ........... ... 0.50 

Сердечно дякуємо всім за допомогу! 

Редакція 

Authori:zed as second class rnaH, Post Office Dept., Ottawa. 
Printed Ьу KIEV PRINTERS LIMITED, 686 RichcТІond St. W., Toronto, Ont., ЕМ. 3-78~.9, Canada 

------------------------------



З недрукованої збірки <<Tyra за сонцем>> 
Борис ОЛЕКСАНДРІВ 

ДРУГОВІ 

"Бути, чи не бути - ось питання" ... 

В. ШЕКСПІР. 

Знову х~1уре "бути, чи не бути?" 
Не nіщує втіхи небокрай ... 
ІЦо ж ~1ені? Долоню простягнути 
І в зажурі ~юнити: "Прощай!?" 

Так, не раз у чорні дні тривоги 
Я не слово з боле~І вимовляв. 
І тоді - курилися дороги, 
Сірий дюt з пожарищ надлітаn ... 

Десь боїв грюtучі перекати, 
Рідний сад --- у барвах пожару. 
Пюt'ятаю ~•атір біля хати 
І ~юю ::~ажурену сестру ... 

Рознажан ... А серце нила: "Мати! 
Чи тебе по бурях віднайду? 
Це ж ідуть, щоб знову розпинати, 
••визnо.1яти"' n кроні і чаду" ... 

А тепер - - весна. До ~юго краю 
І Іовертають знову журавлі. 
Тільки я сірамою блукаю 
По чужій нерадісній землі. 

Н ()В l 7 Н /. БЕРЕЗЕНЬ. 1960 

Чи вернусь? Чи знову буревієм 
Час розіб'є ніч оцю глуху? 
Все :\ювчить ... Лиш тихо вітер віє 
Та дроти су~tують при шляху ... 

І на давнє: "бути, чи не бути?" 
Ті.1ью1 х~tари стеляться на путь. 

Та ду:\ІКИ далеко, до Славути 
ЖуранлюІИ сині:чи пливуть! 

В ХВИЛИНУ СМУТКУ 

Не гр:є сонце на чужині. 

Т. ШЕВЧЕНКО. 

І таке тут похмуре небо! 
І така самота в полях! .. 
Я хотів би прийти до Тебе, 
Та сніги заме.rш мій шлях ... 

Бу ду, мабуть, са:\ютнім жити, 
Вип'ю келих гіркий до дна. 
Бо тебе ~rені - не замінити, 
Бо для мене Ти - лиш одна! 

Серце з туги зів'яло наче ... 
Друже! Гучних пісень не грай, 
Бо я чую, як глухо плаче, 
Як сумує мій Рідний Край ... 

Пам'ятаю: вогні навколо, 
Дим і зойки від чорних ям ... 
Сірі круки обсіли поле, 
На ЯКО:\ІУ я гравсь хлоп'ям ... 

** * 
Знаю: наше щастя не прилине 
В юності, у співах солов'я. 
Та люблю у зоряні години 
Мріяти, немов би ти ~юя. 

Підійди. Нехай у очі гляну 
Чи зігріті радістю вони? 
В тебе очі - кольору каштанів, 
Київських каштанів nосени ... 

Поверни роки, старий дзиrарю, 
Не вертай .1ише пригаслих ран. 
Я нераз про тебе довго марю, 
Як на луках роси і ту~tан. 

Я б хотів, щоб ти і без принуки 
Наяву прийш.'lа, не тільки в снах. 
Щоб твої ласкаві, теплі руки 
На :\ЮЇХ спочили раменах ... 



Знаю: днів накреслене тривання 
Не змінити нам уже ніяк. 
Але промінь тужного кохання 
Хай горить між нами, наче ~tак. 

Хай лихого видива урочі 
Відійдуть, зникаючи за днем. 
Щоб завжди, зустрівшись, наші очі 
Пломеніли радісним вогнем ... 

НА МОСТУ 

Тут - перелини темної ріки 
І вечерова тиша супокою. 
І ЗНОВ кудись пливуть мої думки, 
Немов огні над чорною водою. 

Десь у туманах - пальми золоті, 
Гаряче небо приеланого сходу. 
А тут - сніжинки тануть на пальті 
І чисті краплі падають у воду. 

Уже погасли ниви голубі, 
Над берегами - прохолодь і тиша. 
А п'яний вітер грає на трубі, 
Широковіті ясені колише. 

ЗАЖУРЕНА МАТИ 

(З твор'Іости білоруського поета А. Сапав'.а.) 

Відірвали, схопили, кудись повели ... 
Льодовіючі хмари. І відгуки грому. 
Чи живе на далекій землі? 
І чи прийде додому? 

І ночами, і днями - з видна до темна 
Чорний жах у сваволі невинних лякає. 
І зажурена ходить вона -
Плаче, сина шукає. 

А по сонячній нитці із темних висот 
Опускається, капле, стікає росина. 
- 5-ік знайти? Де зустріти його? 
Де зневолили сина? 

- Зам ол чать! - .. .І на щоки струмочки 
лягли 

Сліз гарячих ... Лро муки -ніде і нікому. 
Чи живе на далекій землі? 
І чи прийде додому? 

І здається століттям хвилина одна. 
Без кінця над просторами вітер шугає ... 
У свавіллі кривавім вона 
Плаче, сина шукає ... 

ВНОЧІ 

Мерхне пломінь сузір. Ніч Каринтії хмура і темна. 
Над вершинами скель нависає холодний туман. 
Я не можу заснуть ... Точить мозок мій думка таємна, 
Чорні крила жалю до пригаслих торкаються ран ... 

Десь покинутий степ. Там душа моя чайкою плаче, 
Половіють жита, наче світлого моря прибій ... 
У безсонню ночей знову мариться давнє, дитяче, 
Сірі пасма доріг виростають в пітьмі голубій ... 
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Знову рідні поля ... Бачу милі усміхнені лиця. 
"Ти здалеку прийшов? О, ми знаєм, гірка чужина!" 
Теплі хвилі несе люба змалку мені Раставиця, 
Пахощами садів зустрічає царівна-весна ... 

На розлогі поля впала позолоть. Стихла робота. 
Йду вечірнім селом, до знайомих вітаюсь людей ... 
Ось і рідний садок, і сестра відчиняє ворота, 
Наче пташка ~1ала, припадає мені до грудей ... 

А коли я вернусь, і на місці дідівської хати 
Буде тільки бур'ян, тільки згарища чорні сліди? 
Чи по~юже мій жаль, і чи серце запрагне відплати? 
Мабуть знову піду, хоч не знати~tу певно- куди? .. 

Буду тінню бродить. Сам від себе шукатиму втечі. 
Може стріну кого на чужих невідомих шляхах? 
Може .мати моя, взявши латану торбу на плечі, 
У зневірі німій самотою блука по світах? 

...Мерхне пломінь сузір. Ніч Каринтії хмура і темна. 
Над вершинами скель нависає холодний туман. 
Я не можу заснуть ... Точить мозок мій думка таємна, 
Чорні крила жалю до пекучих торкаються ран ... 

ВЕРТАЮЧИСЬ З ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ 

Дівчино з очима сірими, 
Опущу повіки - ти, жива! 
У душі ридаючюш ліра~ш 
lЦе звучать мені тво_ї слова. 

Паратяг ритмічно, тужно стукає, 
Везучи ~tене у мій північний край. 
Наша зустріч ввірвана розлукою, 
Смутком припорошена, мов гай. 

Відійшли в пітьму полотна Рубенса, 
Грецьких ваз і м.ітів легкий дим ... 
Все кудись поволі плине, губиться, 
Тільки сірі очі - над усим. 

В зорі, в серці, в думці кожній ти, 
Крізь туман зориш, мов Зодінк. 
Треба, 

треба, 
треба посерйозніти, 

Тільки ти навчи мене вже - як. 

БОРИС ОЛЕКСАНДРІВ - су'Іасний поет і прозаік, 

співробітинк "Нових Днів", докnаднішу зrадку про 

вкоrо ми вже даваnн в "Нових Днвх" '1. 61, за n10тніі 

1955 р. Видав дві друкованих збірки (вірші і проза). 

Дві нових збірки, а саме збірка поезій "Tyra за сонцем", 
вибір з вкоі подаємо вище, та збірка прози під наз

ВОJО "Л10бов до ближньоrо" - 'Іека10ть вндавцв. Літе

ратурна критика (Ю. Кnен, Ю. Шерех, І. Ка'Іуровськніі, 
А. Юрннвк, А. Галан та інші) прнхнnьно оцікиnа твор

'Іість Б. Олександрова. Юрій Кnен відмітив надзвн

'Іайну співу•ість iioro поезій, "що наrадус співу'Ііст• 

Сос10рнну", а Ю. Шерех назвав іх "намистом настроів". 

Проіхавшн пів-світу, від береrів Дніпра до береrів Он

тарійськоrо озера, Б. Оnександрів посеnнвсв в Канаді, 

де живе іі прац10є нині. 

Редакців. 

НО В І J НІ. ТІЕРЕ.'JЕНЬ. 1960 



Спирадон Черкасенко (П. Стах) 
(У двадцятиліття його смерти). 

Спиридон Черкасенко (зліва): "Закуримо!" 

Відомий український пись~енник, поет і драма
тург Спиридон Теодосійович Черкасенко народ~вся 
27 грудня І876 р. в Богодухові на ХарківщинІ, а 
пшrер на чужині 8 лютого І 940 р., проживши 64 
роки. його літературна спадщина велика й цінна. 
З перших творів С. Черкасенка, писаних в Україні, 
найбільше відомі оповідання "Вони перемогли" та 
три томи поезій, а з драl\rатичних творів: "Земля", 
"В старім гнізді" {І907), "Хуртовина" (1908). 
За цей твір буп він звільнений з посади народнього 
учителя, без пра па учителювати. Року І 909 С. 
Черкасенко видап п'єсу "Жарт життя", а 1912 р. 
"Петро Кирилюк". Особливо відомі в Україні були 
його п'єси: "Казка старого млина" та "Про що 
тирса шелестіла". Ці п'єси не сходили з репертуа
ру українських театрів у Києві та в інших :містах 
України. З приходом до влади большевиків всі ці 
твори були заборонені. Ще відо~шй С. Черкасенко, 
як упорядник української граматики та кількох 
читанок, що були видруковані за української дер

жавности v Відні. Однак ці підручники, на жаль, 
не вспіли ~иконати свого завдання через окупацію 
Укра їни !\юсковськими большевиками. 
Ще більшу творчість проявив С. Черкасенко на 

е!\tіrрації. Року 1919 переїхав він з Відня на Кар
патську Україну. Оселившись в Ужгороді, допису
вав до різних місцевих газет і журналів, чим у ве
ликій :\tipi спричинився до культурного й націона
льного освідо!\tЛення цього краю. 

Та найбільше попрацював С. Черкасенко для ді
тей та молоді. Особливо багато написав він дитя
чих п'єс --- ("Бідний Лесько", "Вечірній гість", 
"Нехай живе життя", "Лісові чари", "'Сміх", "До 
світла і волі" та ін.). С. Черкасенкові треба теж 
завдячувати, що український Пласт збагатився те

атральною пластавою літературою. Крім цього, є 
він автором пластового гімну, що його поклав на 
музику композитор Ярославенко. 
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Як сама творчість письменника, так і його участь 
в громадському житті на Закарпатті не подобзлись 
чеській владі, що провадила в краю політику по
слідовної чехізації. В наслідок цього, С. Черкасен
ко мусів назавжди залишити Закарпаття і переїхати 
до Чехії. Оселившись в містечку Горні Черкошиці 
біля Праги, він невтомно працює, дописуючи до 
української преси. Крім того, пише нові твори, які 
здебільшого були друковані у Львові. Особливо 
треба відмітити його тритомовий роман для молоді 
з козацьких часів - "Пригоди молодого лицаря". 
Тогочасна критика зарахувала цей роман до най
кращих творів для молоді. Слід також відмітити, що 
недавно вийшов цей роман також у Канаді у він

ніпеrському видавництві "Клюб Приятелів Україн
ської Книжки". 
В періоді перебування письменника в Чехії були 

надруковані такі його драматичні твори: "Еспансь
кий кабальєро Дон Хуан і Розіта", "Северин На
ливайко", "Ціна крови", "Коли народ мовчить" та 
"Отруйні гази професора Кравзе". У видавництві 
Ю. Тищенка в Празі мали вийти спогади С. Черка
семка про чільних українських громадських, полі
тичних і культурних діячів з доби українсм~ої дер
жавности, з якими довелося авторові зустрІчатися, 

та, на жаль, рукописи ці пропали під час другої 
світової війни при евакуації видавництва Ю. Ти
щенка з Праги до Німеччини. 

Треба також зазначити, що багато літературних 
творів С. Черкасемка було надруковано в україн
ській пресі під різними псевдонімами, ініціялами, 
або зовсім без підпису. Наприклад, в ужгородсько
му видавництві "Уніо" під псевдонімом А. Верхо
винський вийшли такі його п'єси: "Маруся Верхо
винка", "Без Бога ні до порога" та "Фабіола". 
Зважаючи на те, що надзвичайно цінні праці ві

домого нашого письменника дуже легко можуть 

розгубитися, було б добре, щоб наші видавництва 

зацікавилися цією справою - зібрали й перевида
ли їх, а тим самим зберегли багату Черкасенкову 
літературну спадщину. П. Кукуруза. 

Спиридон Черкасенко 

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 

Всесильна Вишнього рука! 
Повстала славная людина 
В сім'ї простого кріпака 
У бідній хаті селянина ... 

Свої слова, свій заповіт 
В уста їй вк.тtав Ти, милий Боже, 
І пролунало на весь світ: 
"Святая Правда переможе! 

І люди в згоді та добрі 
Благословлять її спасенну. 
Лишіть же кривду ви мізерну, 
Бо сонце стане угорі 
І спалить землю оскверненну!" 

Ужгород, 1 925. 
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Юхим МАРТИЧ 

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ БУЛЬВАР 
ПОДРУЖЖЯ КУПЧЕНКІВ 

В 1929 році велику групу студентів різних київ
ських інститутів було відряджено на ліквідацію 
неписьменности. Я потрапив на околицю Жовтнів
ки, Ві сі~t'ю старого водогінника Михайла Петрови
ча Купченка і його ~шлої, теж зовсім сивої дружи
ни Марії Тихонівни. Вони не ~tали дітей, які б під
штовхнули своїх батьків взятися за абетку, а ха
рактер Михай.1а Петровича при~tушував сусідів 
триматися від нього nодалі. Ось і про~шнули кращі 
роки життя без книгн. 

-- - Отакі були сліnі наші роки, - - сказав Куп
ченка, ко.1и я виклав причину, що nривела ~•ене 

в їх дуже охайну кі~шатку на першому поверсі 
зовні непривітного старого будинку. - Нічого не 
поробиш. Буде~ю й да.1і брести навпомацки ... 
Мої у~ювляння не вnлинули. Марія Тихонівна, 

добре знаючи вдачу свого чоловіка, не взялася 
його переконувати. 

Але сама :і великою і якоюсь юною радістю сі.1а 
:Іа буквар. 

Двічі на тиждень --- у неді.lю і в середу - я 
відвідуван цю кі~tнатку на околиці Жовтнівки. 

Почалися хо.1одні осінні дощі. Поспішаючи до 
Купченків, я йшов Бульваром Шевченка, а тоді 
Брест-Литовським шосе, і з~юк до рубця. І завжди 
завдавав багато клопоту господині, коли вона об
сушувала біля грубки моє студентське пальтечко. 
Але ті дві-три години, які присвячупав своїй сивій 
учениці, були для ~tене радісними. А коли вона за
плакала, вперше невпевнено і схвильовано прочи
тавши слово, яке не вюювляла вже багато років 
- "мама", l\teнi зда.1ося, шо зволожились і ~юї 
очі. 

Під час навчальних годин Михайло Петрович 
сидів на ослінчику біля вікна і завжди щось ~tаи
стрував. У нього були дуже вправні руки. Уся ву
лиця зверталася до нього, ко:ш треба було пола
годити замок, парасольку, дитячу коляску, примус 

чи грамофон. Майструючи, він не раз презирливо 
кривив губи: 

Ну й люди, ca~ti нічого не вміють... На все 
сnеціяліста nодавай .. . 

-- "Ми не раби ... --- читала Марія Тихонівна. 
----- Раби не .ми .•. " 

І{упченко nідняв го.1ову од великої ляльки, якій 
-'Іав повернути здатність відкривати і за.кривати 
дурні сині очі, і вnерше за всі дні навчання при
слухався. 

Марія Тихонівна неnnевнено, обережно, мов nе
реходячи через стрі~tку річку вбрід, читала, а її 
чо.1овік знову занурився в nрацю ... 

І знову після уроків госnодиня частувала мене 
чає~t з вишневюt варсннюt, а Михай.ТJо Петрович 
.lИШаВСЯ КОЛО вікна. 
Ми nили чай, і я розnовідав своїй сивій учениці 

про буквар, який в останні роки життя склав Та
рас Григорович Шевченко, nроти якого збурилися 
владоможні: "Не доnускати його в школу!" 

-- Уявіть собі щастя Кобзаря, коли б він міг 
ІНІістити у своїй абетні звичайний дJІя нас рядок: 
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"Мн не раби ... Раби не }JИ ••• " А от біжать наші 
школярі, і у кожного в торбинці буквар з nортре
ГО.\І Тараса Григороuича і його віршами! .. 
Посиніли тополі на Бульnарі Шевченка, по яко

\ІУ я нее крокуnав до своєї сивої учениці. Проше
лестіла за~tеті.lюІИ київська зима, і от настав день, 
коли Марія Тихонівна з .1егкістю, яка злякала її 
сюtу, nрочит2ла: 

По діброві вітер виє, 

Гуnає по поn10 ... 

Захоп.:1ена цюш чаріннюш с:ювашt, вона за
\ІОНК.lа, \ІОВ вітер з Дніnра перехопив tи подих, і 
nокла:Іа руку на серце, переnовнена щастюt. 

І в цю мить у кі~шаті прозвучав другий голос: 

Край дороrи rие топоn10 

До самоrо доnу. 

Стан високий nист широкИJі 

Марне зеnеніє ... 

Марія Тихонінна с;Іухала, зб.1іднувши від хви
.1ювання. А я ~1ююво.1і підвіnся з свого учите.ТJь
ського крісла. 

Круrом поnе, ви те море 

Широке синіє ... 

Він урвав читання так само несподівано, як по
чав його ... 
На завтра, ко.пи я прийшов до Купченків, чоло

віка вдо~Іа не бу ло. 
- Важко йому, - сказала Марія Тихонівна, -

вчора, як ви пішли, випив зайве ... Не з радости, зі 
с~1утку ... Сестра в нього була. Мо.'Іодша. Батьки 
все, що заробля.пи, в її освіту вкладали. Вчитель
кою стала! .. А в дев'ятнадцятому білогвардійці її 
закатуnали. Зз революцію і Шевченка загинула. 
А па~t'ять в нього розумна ... 

Вона зюювкла, бо повернувся її чоловік, посірі
лий, з червоними очюtа. Нічого не кажучи, підсу
нув ослінчика до столу .і сів поруч жінки, яка схви
.11ьовано гортала сторінки букваря, наче шукаючи 
там свій загублений спокій. 

-- У газетку хоч би загорнула, ---- сказав Куп
ченка, забираючи з її рук книжку, - щоб не за
оtальцюнати ... -- Він ткнув коротким темним паль
це~• з пола~Іаним синім нігте!\І у перший рядок і 
сnитав nохмуро: 

-- Ue "А"? 
Ні, "0" ... -- пояснила дружина тривожно. -

А ось це "А" ... Запам'ятаєш? 
- Тарас Шевченко і на~І, сліпи:-.1, був відомий. 

А я хочу всі його твори прочитати! .. 
- Прочитає~ю, рідний мій, прочитаємо, · -- ска

~ала Марія Тихонівна і торкнулася сивою го.'Іовою 
л.о його З\Юршкуватої щоки. 

ДАРУНОК ЗАКОХАНИМ 

Одкриваєш першу сторінку "Кобзаря", пер-
ший вірш обпалює серце вогне\І nеликого .і вірно
го, ні.1ьного і нещасного кохання. За шо вона по-

Нn В І J Н 1. Г.F.РЕ.1ЕНЬ, 1.960 



карана так страшно, ш1 молода, вродлива селян

ська дівчина? Важке життя кріпачки, і от воно 
стало ше важчим - без слова .1аскавого ... 

Він був тоді зовсЇ:\І :\Ю.lоди~І, коли написав 
"ІІричинну", сам уже РСПІГ покохати і не знав 
щастя ВЗаЄМНОСТИ. 

Перше чисте чуття. Йо:\ІУ тринадцятий :\ІИНаJю ... 
А nа:\t'ять 11ро неї, про тяжку її :1о.т1ю на все 

життн ... 
їй, Оксані Кова.1енко, "на nа:\t'ять того, шо дав

но :\шнуло", присвятив поет свою пристрасну і 
трагічну "Мар'яну-черницю". Він :\Ііг би зберег
ти і:\t'я Оксани, коли б і без того Оксана Ковален
ко, дівчина-кріпачка, перше його кохання, не по
ставала кілька разів перед очима поета. 
Оксаною він назвав кохану Яреми Галайди, ге

роя "Гайдамаків". 
Шевченко був стрункю1 юнако:\І, коли, потра

пивши з своїіІІ паном у Вільно, познайомився з 
дівчиною - чорнобровою швачкою Дунею. 

Пан Енrельгардт незабаром залишив Вільно, за 
ним потяглися вози з майном, побрели його крі
паки. І мо:юдий Шевченко попрощався з Дунею. 

Ї~І більше не випаде стрічатись, він бачитю1е її 
тільки у несnокійних снах. 

Красунем не на:ювеш його. А.:1е він дуже ціка
вий, цей ~юлодий художник. У нього високе чоло, 
те:\tносині очі, різко окрес.:tені губи, на .1івий бік 
нависла буйна чуприна. 

Тарас Григорович був уважний до свого одягу, 

:1уже охайний, чепурний. 
Очі блищали енерrією, дотепний, весе.пий, він 

сердечно оtіявся і чудесно співав... Любив това
риство розумних, освічених і добрих жінок, але 
визнаних красунь обминав. 

Скільки молодих його сучасниць, хороших і 
щирих, ·захошІюваJІИС.Ь його поезією. А.пе :\Ііж ни
:\Іи і ню1 завжди виростав глухий, ПОХ:\Іурий )ІУР 
- з сорока се:'ІІИ років, які він прожив на зеіІtлі, 
..1.вадцять чо1 ири був кріпаком_, десять у зас.1анні і 
три з половиною - під поліційним наглядом. 

МАЄМО ТАКІ ДИТЯЧІ ВИДАННЯ: 

-Тарас· Шевченко - RІРШІ, стор. 44, формат: 
1 Ох 7, 42 ілюстрації і портрет Т. Шевченка роботи 
С.ІJищенка. Кольоровий друк, обкладинка двокольо
рова, гарний папір. Ціна - $0.90. 
РАйДУГА - збірочка для дітей молодшого віку, 

стор. 16, формат 10 х 7 цалів, 26 ілюстрацій, гарний 
папір, кольороRий друк, обкладинка в 2-х кольо
рах. Ціна- $0.35. 

М. Трублаїні - ПРО ДІВЧИНКУ НАТАЛ ОЧКУ 
І С.РІБЛЯСТУ РИБКУ, стор. 16, формат 10 х 7 ца
. 1ів, ве.1икі на всю сторінку ілюстрації. обкладннка 
в 2-ох кольорах. Ціна- $0.40. 
"СОНЕЧКО й ХМАРИНКА" - збірка для дітей 

\ІОЛодшоrо віку, стор. 16, формат - 10 х 7 цалів, 
33 і.1юстрації, гарний папір, кольоровий друк, об
кладинкз в двох кольорах. Ціна - $0.35. 
"РУКАВИЧКА": стор. 16, формат 10 х 7 цалів, 

ве .. 1икі й гарні ілюстрації, кодьоровий друк. 
Ціна - $0.40. 

Замов.'Іят~ u "Но'вих ДнЯх"~··.· 
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Існуt: на Україні чудова традиція дівчині, що 
стає нареченою, дарують "Кобзаря". Чи !\ЮЖе бу
ти якийсь краший дарунок? 
У "Кобзарі" палає гнів проти поневолювачів. У 

ньо~tу чується гордість за народних героїв, оспі
вується :\Іужність, справедливість і кохання. 

Ве:шке коханни - не псалом на честь чистої, 
сяючої краси. Гімн ~rатсрі і сім'ї - чесній, друж
ній, трудовій, благородній ... 

ЖИТТЯ І КАЗКА 

Він блукав по тихій зе .. 1еній Пріорці, яка тоді 
ча.1о чю; різни.1ася від се.1а, -- у садочках біліли 
низенькі хатки, вкриті cO.lO:\IOIO. У які двері по
стукати? 

., от нагледів подвір'я, у яко~ІУ на д1юх шворках 
сох.1и дитячі сорочечки та штанці, латані-перела
тані ... 

Спинився, охоn.1ений сумо~І і радістю. ІІочуттн 
ні були тихі, як .1ітній дощ на світанку. 

-- Чи не можна у нас оселитись? - спитав у 
~ІО.'ІОДИНЇ, ЩО ВІІЙШ.lа ДО НЬОГО З Не~ЮR.'ІЯМ На ру
ках. 

йш1у було добре з діть:\ІИ, а дітю1 було радісно 
З НЮІ. 

Ко.пи він nиcau про дитинку, оч1 ного сняли, як 
зірка, а в серці народжувалися с.1ова, - проник
.1иві, па.1кі й ніжні. 

Як рідний батько, ставився він до :\Іа.ТІеньких ка
захів, до діток у Нижньому Новгороді, в Петербур
зі... І на київській Пріорці діти тільки нагледять 
його, відразу ж бігли назустріч: 
-Дядю Тарасе, розкажи казочку. 
І він розповідав Їl\І казки про кота, шо назвав 

себе naнm1 Коцькю1, про дідову рукавичку ... Хто 
тільки не знайшов у ній приту.1ку! І мишка-шкря
ботушка, і жабка-скрекотушка, і зайчик-побігай
чик, і .1исичка-сестричка, і вовчик-братік, і кабан
ік.lан, і вед:\Іідь-набрідь. І про козу-дерезу, за три 
копи купдену, шо як біг.1а через гребельку, вхо
пи.1а водиці крапе .. 1ьку ... І про хороброго солдата, 
і злого царя, про дівчину-.1ебедя і відь~Іу-nО:\Ііши
ІІЮ, про правду і кривду, і про те, що правда пе-

ре~юже кривду,.. . . . 
Діти пріорських бідаків забуuа.1н про яблучка і 

горіхи, якюш частував їх Тарас Григорович. його 
добрий го.1ос вів їх по да.1еких казкових шляхах ... 

ДІД У СМУШКОВІй ШАПW 

Вздовж до~гої стіни nрямо на тротуарі бу.1о 
розкладено юлька десятюв старих книжечок, і ді
док-букініст з орлиню1 носо!\t, сидячи на дерев'я
НО!\ІУ че:\юданчику, сердито поглядав на покупця, 

що надто довго гортав якийсь тш1 . 
Такі книжкові розкладки я бачив щодня в Києві 

на Во.1одюшрській ву.1иці. У Москві ж я збирався 
за кі.1ька днів відрядження ог.1янути всі її визнач
ні місця і тому здебільшого обминав букіністичні 
скарби. · 

Рапто:\І букініст піднявся з че:\юданчика, і на 
з~юршкуватоіІІУ його об.1иччі з'явиnен нелідроб
ний вираз глибокої rіошани. 

Доброго здоров'ячка-;·. Во.1одимире_ Олексійо
uич·у ... · Давненько· ні _:_бачJt.в., вас ... - Помнлуйте-сь-·-на 
аrін.СЬКЇ-. 1Іа.:ІЮНОЧКИ •.•... , . - • -.~· .. , ...... • • ~ • .. •· • · · 
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Кремезний дід у бекеші і смушкавій шапці, а 
дуже розумним вусатим обличчям взяв Гоголеві 
"Мертві душі" і, відкривши сторінку з ілюстраці
єю художника Агіна, посміхнувся: 

-- Чу десна! .. 
Перегорнув ще кілька сторінок і знову, замилу

вавшись малюнком, вигукнув: 

- До чого ж веселе око було в того геніяльного 
невдахи. Може, у когось з київських любителів 
збереглись його досі невідомі малюнки? Він вчився 
в Академії у великого Карла разом з Тарасом Шев
ченком і капітаном Павлом Федотовим... - Обе
режно взяв 3 рук букініста стареньку книжечку. 
А! Знаю, це видання "Чигиринський Кобзар і Гай
да~tаки". Сподіваюсь, потрапить книга в хороші 
руки ... А вам не стрічався "Кобзар", виданий Пла
тоном Симиренком? У мене є в перекладах російсь
ких поетів під редакцією Миколи Гербеля ... 

Він одсунув смушкову шапку на потилицю. 
- Коли царська цензура спалювала мою книж

ку, я неймовірно переживав ... І хто мене врятував? 
Тарас Шевченко! йому царський уряд заборонив 
творити, а я ще міг писати! І я писав! .. 

Він повернув букіністові том Гоголя і пішов далі 
вздовж розкладки. 

- Хто це? - спитав я пошепки. 
Букініст глянув на мене презирливо: 
- Коли я вам скажу, що це найбільший знавець 

життя старої Москви, вам буде досить? - спитав 
він уїдливо. - Що ви мали честь слухати людину, 
яка була дуже добре знайома з Чеховим, яку вва
жали своїм другом найвидатніші письменники, ар
тисти, борці, циркачі. Ілля Юхимович Рєпін ма
лював. з нього запорожця, а скульптор Андрєєв 
ліпив Тараса Бульбу. Ви вже здогадуєтесь, моло
дИй чоловіче? Чи вам треба ще нкихось пояснень? 

- Гіляровський! - вигукнув я. 
Він пахитав головою: 
- Ви погано виховані, молодий чоловіче, коро

лів не називають просто за прізвищем. А він ко
роль! Король московських репортерів Володимир ... 
А_ за документами, вірно, Володимир Олексійович 
Гtляровський ... 

€ДИНА УКРАЇНСЬКА РАДІОПРОГРАМА 

В ТОРОНТІ 

ПІСНЯ УКРАЇНИ 
Слухайте нас кожної суботи від год. 4:30 - 5:30 
по пол. і кожної неділі від год. 4:00 - 5:00 по 

пол. на хвилі 1250 з радіостанції CHWO. 
На нашій програмі передаються політичні комен
тарі, новинки з громадського життя, оголошення 
літературно-мистецьких та громадських устаrнов, 
комерційні оголошення, спеціяльні програми для 
дітей та жінок, виступають визначні українські 
мистці, науковці, журналісти, обговорюються ак-

туальні події з українського життя. 
Пишіть до нас про Ваші зауваги і побажаrння 

на адресу: 

SONG OF ТНЕ UKRAINE, 64 Hewitt Ave., 
Toronto, Ont., ТеІ.: Е.М 6·3380 or LE 6·9398. 
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ГОВОРІТЬ, ГОВОРІТЬ! •• 

Ще не записано останні рядки останнього вірша, 
але вони вже живуть у Кобзаревім серці. 

Шевченкові заборонено жити на Україні. Але 
чи зможуть цар, міністри, генерал-губернатор, 
жандарl'ш, вся страшна машина самодержавства 

спинити навальний літ думок туди, на береги 
Дніпра, в села, н Київ, до своїх замучених братів 
і сестер! 

Він ходить вулицями північного міста, аж поки 
не натомлюється так, що ледве тягне ноги до свого 

холостяцького житла, до Академії. 
... Сьогодні Шевченко чекає до себе в гості ро

сійського письменника Лєскова, який оце приїхав 
з У·країни. 

Тарас Григорович хвилюється. Він підходить до 
дверей і прислухається -- чи не зариплять сходи 

під ногами гостя. 
"Здається, я за раз не витримаю і вийду йому 

назустріч на запорошену колючим снігом вулицю, 
у вітер, що дме з півночі, у оманливий світ жовту
ватих ліхтарів ... " 

- Нарешті! Ну, як доїхали, як почуваєте себе 
під петербурзькиl\І небом, з ким вже встигли по
бачитися в цому прекрасному місті, що стогне в 
чавунних кайданах? 

ПІоет метушився, як ніколи. Зняв 3 столу купу 
гравюр. І Іоставив тарілки, чарочки, накраяв хліби
ну. Він ніби помолодшав. Але уважний гість з су
мом відзначив: 

- Постарів ти, Тарасе Григоровичу, ох, як по
старів! 
Поет раптом спинився. 
- Більше несила терпіти! Розповідайте, Ми коло 

Семеновичу, як там у моєму Києві? 
-- З чого ж почати? -- питає гість. Він бачить, 

як спалахнуло обличчя співбесідника. Змучене, по
старіле, воно враз засяяло такою чудесною красою, 
що Лєсков мимоволі подумав: "Яка безмежна, юна 
любов до рідної землі в цьшtу багатостраждаль
ному серці!" 

- Важко, Тарасе Григоровичу, малювати перед 
вами картини київського життя. Потрібне ваше око 
і ваш пензель. Бліді сцени породжує моя уява. 

- А ви все, що самі бачили, що самі чули ... -
І Шевченко неголосно прошепотів свої давно на
писані рядки: -- Ішов кобзар до Києва та сів спо
чивати ... Чи дійду коли-небудь до тебе, мій Києве? 

- У Києві на Подолі! - теж неголосно вимовив 
гість рядок з Шевченкового "Ченця". І відразу ж 
замовк. Хазяїн рвучко схопився на ноги і підійшов 
до вікна. Прихилився чолом до шибки, наче вдив
ляючись у пахмуру темряву зимового вечора. 

Лєсков почав оповідати. Він добре знав старо
винне місто на Дніпрових кручах. В Орлі, де наро
дився, він провів лише дитячі роки. У Києві ж 
учився, зростав. Він умів бачити і запам'ятувати. 
Згадував і барвисту плутанину вулиць заселеного 
ремісника~ш Подолу, і похилі будиночки Великої і 
Малої Шиянівських ву.1ичок на Печерську, і цент
ральну частину міста з Житомирською, де сам 
~tешкав, 3 Хрещатицьким завулком, де колись жив, 
творив і мріяв його друг Тарас ... 

(Далі на стор. 23-it:t.) 
Н О В І Д НІ, БЕРЕЗЕНЬ, 1960 



РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІДЬМИ 
Докія ГУМЕННА 

Старовинний український світ повний поетич
ними мітами та повір'я!\ІИ, а серед них визначну 
ролю відограє напіюtітична, напівреальна жива іс
тота-жінка, знана під загальновідомою назвою 
в ід ь 1\1 и. 
Це - жінка, що має силу над явищами приро

ди. Вона може викликати дощ і сховати хмару. 
Може украсти сонце чи місяця. Може наслати на 
людину хворобу. Вона має владу над тваринами 
- може попсувати худобу, забрати від сусідської 
корови молоко. Сама вона може перетворитися у 
якогось звіря (ласицю, собаку), у голку чи дере
во, або будь-яку річ. Іншу людину також може 
вона обернути у вовка. Відьма може зникнути 
відразу й без сліду. Впізнати відьму можна по то
му, що вона має хвоста. Час від часу вона роздя
гається догола, сідає на віника, вилітає через ко
мин у небо і небом летить на Лису гору, де з дру
гими відьма.ми справляє відьомський шабаш. 
Такий клясичний образ відьми. 
Є в нас ще один персонаж - знахар ка. Це 

вже звичайніша жінка, але вона також має великі 
надприродні здібності. Магічним словом вона спи
няє кров. Вона може відігнати хворобу, напасть і 
вилити переляк. Різними зелами вона успішно лі
кує хворих. Вона відгадує сни, передбачає майбут
нє, бачить те, що в дану хвилину робиться за ба
гато сотень кілометрів. Вона може викликати в по
суху дощ. Іншими словами, знахарка також зв'я
зана з вищими силами природи і вони їй услугову
ють. Тільки відьмі приписують дії, скеровані на 
шкоду людині, а до з_наха рки йдуть за порадою та 

ДОПО:\ІОГОЮ. 

Але с.1ова в ід ь !\І а й з на х а р к а - синоні
~ш. Одна "відає", друга "знає". Обидві вони ору
дують ~Іагією-чара~ш, обидві посідають надприрод
ні здібності й перебувають у таємно:\ІУ зв'язку із 
силами природи. 

Але не лише відьма та зна ха рка, кожна жінка у 
своtи щоденюи практиці - чи то господарській, 
чи родинній, чи релігійній - орудувала та,кими ж 

засобами магії та чарування. Найчисленніші етно
графічні записи з усіх кінців України подають ба
гатющі поклади прикладів, що на кожен випадок 
життя є певні магічні дії, заговори, заклинання, 
обряди. Для підтвердження, ось лише кілька зага
льновідомих зразків. Хоч які вони звичаєві штам
пи, але відразу бачимо в них магічно-чарівничу си
лу. 

Привітання: "Дай, Боже, щоб у вашій хаті все 
добре велося". 

Привітання у відповідь: "Сідайте, щоб старости 
сідали". (У хаті, де є на виданні дівчата.) 

Прислів'я: "В добрий час сказати, а в лихий по
мовчати". (Передбачається, що слово - велика 
сила, може нашкодити, "в лихий час" промовлене). 

Повір'я: "Рослина, пода рова на без щирости, не 
буде рости, а захиріє". (Вважається, що хто дару
вав, - пожалів, і це недоброзичливе почуття впли
ває недобре на ріст і життя рослин). 
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Таких прикладів можна наводити безліч. А ще 
коли пригадаємо собі наш Різдвяний, чи Великод
ній, чи Зеленосвятний обрядові цикли, а ще коли 
пригадаємо собі на родні свята: Купала, обжинки, 
Маланки, Андрія, ~1асляну тощо, то опинимося в 
безбережному океані магічних вірувань і дій, а 
вірніше - віри людини в силу людської волі. Ця 
сила може впливати назовні, може забезпечувати 
собі успіх, наказувати природі, щоб слухала нака
зу й виконувала. І справді, формула здебільшого 
буває наказова: "Щоб було те й те!" Крім слова, 
є ще дія (наприклад, танок), яка виконується з 
метою, щоб піддане впливу наслідувало цю дію. 

Той спосіб мислення, що лежить у основі чарів
магії, такий далекий від нашого логічно-раціона
лістичного мислення, що нам важко збагнути, не 
тільки повірити, як це людина може примусити 
землю родити, присилувати небо продукувати дощ, 

як це можна ду~tкою впливати на ріст рослини. Але 
він дуже поширений на земній кулі навіть і в наш 
час, а в минулому був єдино панівний, як свідчать 
пережитки його, себто закам'янілі в звичаї та об
ряди колишні вірування. Випливає він із того, що 
людина не виділює себе із природи, як окрему оди
ницю, а почуває себе невід' ємною частиною сво
го оточення. В цій сполучності ( партиципаціі за 
науковим терміном) бажання окремого "я" є й 
бажанням всієї природи, отже, якщо це "я" хоче 
дощу, то й уся природа цього хоче. І йде дощ! 
Для нас це виглядає, як "казІ<а про білого бич

ка". І крім того, якщо припустити, що ця сила 
впливу магією-чарами притаманна кожній людині, 
то чому ж тоді існує повір'я про відьму з її над
звичайними здібностями, що перевищують людські 
:\ІОЖЛИВОСТі? 

Є на це відповідь. Найновіші досліди модерної 
науки парапсихології (психології позасенсорних 
відчуттів та спрИЙ;\Іань) виявляють, що справді в 
людині є багато більше здібностей і можливостей 
розвитку, ніж шІ припускаею. Вони сплять у по
тенції, як насіннячко, але в деяких людей це на
сіннячко взяло й розрослося в дерево, деякі люди 
обдаровані здібностяJ\ш, що дивують нас, як чуда. 
Здібності телепатії, пророцтва, уміння розпізнава
ти хворобу й лікувати її силою свого "магнетиз
му". Ці феноменальні здібності не обмежуються 
щойносказаним, але розростаються далі: обдарова
ні вищими здібностями перемагають закон rравіта
ції (літання в повітрі, перенесення важких тягарів 
силою думки), перемінюють одну матерію в другу, 
переходять через простір "без часу", стають не
видимістю ... 
Найближчою й найзрозу~tілішою для нас здібні

стю з цієї категорії здібностей "четвертого вимі
ру", ще нерозвниених у пересічних людей, є здіб
ність інтуїції, яка вже більш-менш знайома кож
ному з нас. Ми часто з н а є м о, без участи наших 
п'ятьох органів почуттів (позасенсорно) істину. У 
кожного з Jiac є пережиті власним досвідом випад
ки, що . ми рапто:м знає:\rо про подію в цю хвилину 
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з дорогими нам істотами, я.кі живуть далеко; або 
~tаємо візію події, що станеться за рік. Ми маємо 
нічИ!tt непідтверджене почуття симпатії або анти
патії до особи вперше баченої, яке потім виправ
дується. 

Вже з найдавніших часів у середовищах всіх на
родів з'являаися такі обдаровані вищими здібнос
тями особистості, жінки й чоловіки. Ті здібності, 
що в загалу спдять у потенції, у них проявляють
ся вже uідКШІ розвинені, і в ?чах пересічної .rІю
дини такі •lЮди видаються чарІвниками, владаря~ІИ 
сил природи. Це очевидно, що й відьма та знахарка 
- вдатніші та обдаронаніші особистості серед 
свого оточення. Етнограф О. Левицький вважає, 
що нашу українську відь~tу так і розум.іJlИ: "На
родній пог.1яд на відь~tу вию1ючно пантеїстичний. 
Допускаючи в природі існування сил і законів, не
відомих ~taci, народ припускав, що багато з цих 
законів відомі особистостям, які встигли дізнати
ся про них. Ca~te по собі володіння таємницею 
природи не видава.1ося дL1ом гріховним. Якщо об
винувачували когось у відьомстві, то обвинува
чення бvдо не за во .. 1одіння й вживання таємних 
засобів, -а тільки намагалися вияснити, на шкоду, 
чи на користь nони були вжиті". (2) 

Часто навіть це були знання, що тепер уже не 
становлять нічого надприроднього. Що таке, на
приклад, знання "ча рівного зілJ1я", як не вtка~ш 
плекане, в тає~шиці затримане знання про вдасти
вості різних рослин? І тут ми натрапляємо на од
ну з дуже важливих переду~юв, що створили по

вір'я про надприродну жінку-відьму. Знання вла
стивостей різного зела було завжди доменою чисто 
жіночою, б()~ вже з самого початку існування люд
ства жінка була зайнята переважно збиральництво~• 
їстивних трав, коріння, ягід. У цій практиці жінка 
нагро~tадила неоціненну скарбницю знань, що ляг
.lи в· основу хліборобства, медицини, хем.ії. 

Вона бу.1а ведиким знавцем трав і рослин. 
Зна.1а вона оtак і властивості кожного корінця, 
горіха, ягоди, зернятка, стебла. З nокоління в nо
коління передава.1ися ці знання. Проводячи · свої 
невтомні досліди у веJ1икій .пяборат6рії-природі, 
експерюtентуючи просто на язик, "на смак", жін· 
ка відкри.1а багато "дива": деякі трави можуть на
вівати чудові сни, а деякі - страшні трави, вони 
отруюють. Трави ж можуть nрогнати біль, вигої
ти рани, спинити кров ... 

Ці знання робили жінку в очах її ближніх мо· 
гутньою. Тепер ми знаємо, що хемічний склад лі
карських росдни впливає на фізіологічну структу
ру нашого організму і втихомирює біль. А тоді 
знали одне тL'Іьки: жінка володіє могутньою та
ємною силою; у руках її - чу до, святе божество, 
слухняне їй. Адже ж одна й та трава могла вилі
кувати й отруїти. Треба надзвичайно тонко, ге
ніяльно визначити дозу, щоб вона доnомОГJlа хво
ро~tу. 

Це вже в ті часи на світанку .аюдської раси, да
.1о жінuі ведику перевагу над чо.1овіком. Бо в той 
час, ко.1и зайняття ловеuтво~І (nереважно чолові
че) за.1ежа.1о від випадкового успіху, жінка вже 
~юг.пз продукувати нові рос.1ини, робити запас на 
~•айбутнє й заnевниJи. с.воє:\1у родові завтрішній 
~ень .. Така еконо~tічна nереD.умова м.атріярхату, wo 
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був першою формою організації людства, був :\Іа
терикшt, на якому розвинулися й розбуялися всі 
наступні форми, вк .. 1ючно з патріярхатом та аж до 
нашої uивілізаuії двадцятого століття. 
Перший aГJIOHO:\t, перший лікар, перший архі

тект (як побачимо да.1і) - жінка була й осново
положнинею наук. Про це маємо (хоч .і тенден
ційне) снідчення в Біблії. Не чоловік, а жінка вку
си.lа з дерева слізнання добра і зла, себто жінка 
п е р ш а вияни:tа свою цікавість до слізнання си.1 
природи. В історії а.1хе~tії {~tатері сучасної хемії 
і бабуні наступаючої ато)ювої епохи) основопо
.lожнинюш цієї науки вважаються жінки. Найпер
ша з них -- єгипетська жриця Ізіс, що по .. 1ишила 
найпершу книгу з хемії. За нею йдуть Марія, Клео
патра, Теозебія. У пізніші часи, вже в часи хрис
тиянетна -- жінка-філософ Гіпатія, яку зююрду
нали в О.1ександрії, під час нищення поганеького 
)tузею та хра)Іу, у 415 році. З її смертю кінчаєть
ся найраніший період а.пхемії. У наступні часи 
і~rена uих перших алхеміків-жінок були старанно 
замовчані -- наступили часи розвиненого патріяр
хату, а жінка надовго визнана була нездібною до 
Інтелектуальних занять (3). 

2 

Спробуй~ю тепер, не відбігаючи від українського 
повір'я, занотованого на першій сторінuі цього на
рису, зрозу:\tіти, що зашифровано н образі відьми. 
Розгляне~ю речення за реченням. 
"Щоб вилетіти на шабаш,- відьма роздяrаеться 

догола". 
Звернувшись до засобів народньої магії, вияв

аяє~ю, що й кожна жінка, приступаючи до вико
нання ~JЗгічних дій, роздягається догола. Прикла
ди: ( 4) 

,.На Поділ .. 1і року 191 9-го бачили серед_ ночі 
знахарку, що гола кину.1а в криниuю шлушку 

хліба. Поки хліб мокнув, вари.1а щось, а потЬt го
дувала тюt ~юкрюr х.1ібом і варивом хвору коро
ву". 
Дуже багато є занотованих фактів із селянсь

кого жіночого побуту, де роздягання ~rae обрядо• 
вий характер. 

,.На Введення вночі жінки мають звичай прясти 
самосінні коноплі, сидячи на nорозі хати голі. Вдень 
вони розпочинають всякі великі роботи - аби ве
:шся в році. Це нічне прядіння - якби nролог до 
робочого року". (Шухевич, "Гуцульщина"). 
"На Бдаговіщення під вечір на Гуцульщині жін

ка закопує в муравельник со .. 1и, булку і дещо з 
прикрас. За.1ишае до Юрія, на Юрія перед сходом 
сонuя іде ту ди го.1а, виймає все, що закопала, й 
дає корові з'їсти, при цьому примовляючи закди
нання". {Тюt же). 

,.На київсько:\ІУ По .. 1іссі. У Чистий четвер удосві
та господиня встане та об~ше хо~1ібну діжку, обв'я
же настільнико~І і винесе надвір. Поставить булку 
та сі.1ь к .. 1аде, та й вернеться до хати. Скине со
рочку та, як )tати породи.1а, вимете хату і кругшr 

хати об~tете, та візь~Іе це сміття, несе на чуже по
ае без сорочки і висип.1е та:\І, щоб не було на сво· 
єму, а ті.1ьки на чужо:му" (Із заnисок Л. Шевчен
ко). 

"с. Рубежівка ю1 Київшині. На .перший день Зе-. 
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.1ених Свят удосвіта, поки ще збудиться село, жінка 
повинна роздягнутися і гола оббігати засаджені 
грядки, розу~tіється, щоб ніхто не бачив". (Там 
же). 

"Колись у нас було багато погані. От мати моя 
перед Великоднем, як усадила паску в піч, павига
няла нас усіх з хати, а сама роздягнулася наголо, 
і коси розпелехала ( зовсі~t, як трипільська стату
етка. Прим. ~юя. Д. Г.), замела хату й винесла гола 
те оtіття в !{анаву. З того часу стало чисто". (Там 
же). 

''На lнана rvнv.lюt раненько ідуть зовсім голі 
збирати кураuі-зі-.їЛя, аби ними підкурювати дітей, 
як переполошаться". (Шухевич. "Гуцульщина"). 
"На Черкащині під час пожежі гола жінка оббі

гала горящу хату". Це ж записано й на Херсонщи
ні, на Лівобережжі, в Галичині. Оббігають і ту, що 
ще не горить, - запобігання, щоб не загорілася. 

"1 918-1 9 р. на І Іирятинщині. Якось літом, ко
:ш в с. J{остянтинінuі була пошесть, пізно ввечорі 
зібралися жінки н одне ~ticue, поскидали одежу й 
голі впряглися в рало ... почали оборювати село. їх 
вів чо.1овік. Решта жінок, не впряжені, озброїлися 
нагостренюш коса~ш і мали вбивати все, що зу
стрінуть, коня, овечку, людину, - бо думади, 
що пошесть аби втікти, може перекинутися на жи
ву істоту. Вогні в селі були погашені і ніхто не 
смів не тільки запалювати в печі, а курити люльку. 
Ко:ш борозну нанколо села проведено, жінки одяг
ли одежу, зійшлися до церкви, де ждали їх чолові
ки і снSІщеник, що теж не мали вогню. Тут був ви
кресаний живий вогонь". 
В усіх цих при..:.1адах виступає віра в магічну 

силу жіночого ті.1а. Воно - резервуар особливої 
сили, що :\ІОЖе могутньо впливати на речі, а тому 
чарування ;'\tає відбувати го.1а жінка. 

Звідки таке уяв.1ення? І чому саме жіноче тіло 
во:юдіє т<шою могутністю? 

Дослідниця К. Грушевська у своїй праці "З при
~tітивного господарства"' (що з неї взято подані 
вище приклади), пояснює це двома ~юментами. 
Перший -- господарське значення жінки в первіс
но~tу суспільстві. Жінка викликала до буття нові 
засоби поживи, добувала із землі нові рослини, 
:.;більшуючи нюt здатність свого роду до боротьби 
за існування. 

Ці господарські здібності в уяві первісної .lю
дини З.1ИВаЛИСЯ З другою ВИК.1ЮЧНОЮ здібніСТЮ 
жінки - продовжувати .1юдський рід. 

На великій кількості прикладів К. Грушевська 
донодить, що первісна людина не знала фізіології 
продовження :нодського роду і приписувала цю чу

десну здібність виключно жінці. Тому й вважалося 
її тіло резервуаро~t ~югутн!х сшt. 

Навіть у сучасних народів є дуже багато фан
тастичних і химерних уявлень у uій галузі. (Па
:'.І'ятай~ю, що перекази, повір'я, забобони - за
кам'янілі ко.1ишні вірування й світоуянлення). У 
австралійців дитина родиться тому, що предки все

.1юються в жінку. Духи предків товпляться біля 
rJевних ка~Іенів і хочуть вселитися в жінку, що 
проходить мюю. У мексиканнів є повір'я, що діти 
походять від теп.1а й сонця. У індокитайцін - діти 
uід метеоритів. А в нас, українців? Та ж дітей при
носить бузько! Як бзчюtп, в uих химерних уявлен-
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нях батька не існує і взагалі питання батьківства 
не має ніякого значення. Діти - материні, а вір
ніше, родові. Батьківство з'явилося пізніше, як 
складніший соціяльний інститут. Фізіологія наро
дження, як каже К. Грушевська, вияснилася лю
дині аж у ча<:и, коли людина мала змогу спостері
гати освоєних тварин та виявляти pOJliO самця у 

продовженні роду. 

Отже, в примітивміму уявленні тільки жіночий 
організм грає родю в дітонародженні - і на цій 
переоцінці здібностей жіночого тіла склалась віра, 
що жінка - резервуар могутніх магічних сил, які 
впливають на все оточення: звірів, людей, рослин, 
стихії. У всіх майже релігіях є міт, що перші боги 
утворилися від богинь-матерів. Наприклад, у грець
кій кооюгонії з Хаосу народилась богиня Земля, 
я.ка с а ~~ а з с е б е на родила Світ, Небо, Море, 
Титанів, Зевса ... 
Тюt то обрядове чарунання голої жінки й по

вір'я про нідь:\tу, що роздягається догола для сво
єї ~tагії, ~юже:\Іо віднести аж до найдавніших часів 
людської раси, до старока~t'яного віку. На підтвер
дження uього архео.1огія палеоліт у (старого кам'я
ного віку, а ca~te середнього періоду, оріньяку й 
сототре, 30--25 тисяч років то~tу) подає нам пер
шорядні докази. ( 5) 
По всій Европі й Азії, починаючи від Піренеїв і 

аж до Байкалу - в Еспанії, Франції, Ні~tеччині, 
Австрії, Бельгії, у верхів'ях Дону, біля Іркутська, 
-- досп:ідники палеолітичних осель знаходять од
ностайний тип т. зв. "палеолітичних венер". Це -
статуетки, або наскельні зображення, реалістично 
виконані, голих жінок. Це - літня дебела жінка, 
яка багато родила, роздадася, розтовстіла, словом, 
поважна мати роду. Ця мати роду чи відьма-свя
щеннодійниця, чи ~юже взагалі жіночий принцип, 
як надприроднє джерело магічної сили, завжди 
стоїть у такій позі: голова схилена, руки складені 
на животі чи на грудях, або й піднесені. Очевидно, 
r!ередано рух, кшш мати-чарівниця благословляє, 
заклинає, виконує магічний обряд. У ті часи ду
~tалося, що без чарів ніяке діло не вдасться. Тому 
що вважа"lи себе й тих звірів, на яких полювали, 
одною родиною, одним цілюt, то треба було ту 
частину цілого, звіря, причарувати, треба було на
казати йо~ІV дати себе злов1пи - і хто ж має силу 
над родом,· як не ~І ати? Отже, поки відбуваються 
лови, мати роду вдома чарує. Ще й тепер деякі 
при~tітивні народи вірять, що коли жінка в цей час 
не бу де магічно приваблювати звіря, то лови не 
вдадуться. 

Люди давньоІСам'яного віку залишили багато 
зображень тих звірів, що оточували їх і ввійшли в 
життя та побvт. Малювали на стінах та стелях пе
чер, вирізьблЮвали на скелях, на Мамутових бив
нях, виписували на зе~ші, на піску, на глині, - у 
г.1ибокій вірі, що хто l\taє зображення, той во:юдіє 
Н оригіналом. От на одному такому наскельному 
зображенні (Дордонь, Франція) показано чотири 
жінки (цього одностайного типу: го.1і, з м'ясистою 
сідалищною частиною, з масивними стегнами, ве
личезними одвислими грудьми, що лежать на не

ПОl\Іірно видутому животі), що зак.тшнають звіря, 
а о цей час мисливець по ціляє списом. (б) У що 
він поцL1яє, договорює лруrа сценка наскельного 
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~•а.1юнку (у Франції ж): стоять три жінки й закли
нають звіря, а в ней час мислинень поuіляє спи
со~• у лань. ( 5) 

Знахідки неолітичних поселень (нового кам'яно
го віку) переповнені жіночими статуетка~ш (вже 
ху деньки~ш й тоненькими), також голими. Особли
во багатим зразком цього є трипільська культура, 
що процвітала шість--п'ять тисяч років тому на 
теренах України. Ось чо~tу і в повір'ї відьма роз
дягається догола. Вона виконує ~•агічну дію і зовсі~• 
та.к, як у часи палео.1іту, ІLе традинія з тих прадав
ніх часів. 

"Справжня відьма (не навчена, а родима) має 
хвоста". 

От ca~te цей xnkт і підп~ерджує вік відьми. Така 
давність, як шість-- -п'ять тисяч років, себто вік 
писаної історії, зовсім дрібниця для неї. Відьма 
прийшла до наших переказів та легенд .із тих ней
:\ЮВірно далеких часів, коли в Европі паслися :ма
:\tути, північні о.1ені та носороги, ко.пи до Києва 
даходин льодовик, а в підгір'ях КрИ'му розпросто
рювалася тундра. От ca~te з тих часів і залишили 
на~t ~шсливпі на ~tамута статуетки відьо~t із хвос
тами. Таку статуетку, із незрозумілюш рисочками 
з заду поздовж до низу, знайдено було в Костен

ках (біля Воронежа) у палеолітичному поселенні, 
що датується 30---25 тисяч років. Довго археологи 
не могли розшифрувати, що то за рисочки, аж nо
ки в другому палеолітичному nоселенні (Гагарино, 
верхів'я Дону) знайшли поруч із статуетками й 
чотири натуральні ма-~tутові хвости, що лежали з 
нерушеними хрящами. На підтвердження "хвоста
тости" статуеток і їх "натури" є і інші статуетки. 
Знайдена в Лепсюr (Франція) ~•а є щось на зразок 
хвоста, а вже статуетка з Мальти (біля Іркутська) 
-- зовсім з виразним хвостом. 
Щоб чарування було ефективніше, священнодій

ниця роду та посереднипя між людиною й силами 
природи уподібнювалася й зовні до звіря, якого 
треба nриманити. Була nевність, що варто тільки 
причепити хвоста, надягнути звіряче хутро, і вже 

сама чарівниця стає тюt звірем. Чіnляючи такого 
хвоста, священнодійниllя-відьма-~rати роду ставала 
й мамутовою ~•атір'ю, тоді наказувала дітя~t-~tаму
там, щоб далися в руки мисливцям. 
То ж із того часу ввійшло в звичай nри закли

наннях і важливих ~•агічних діях чіnляти хвоста 
свого родового звіря (тотема). І так ней звичай 
переходив із nокоління в nокоління, з тисячоліт
тя н тисячоліття. Відуща жінка, голова роду, мати 
людей і ]'х братів-звірів повинна !\tати хвоста. То 
байдуже що причеn .. lеного - для nервісних .r1юдей 
не було різниці між уявним та реальним, між штуч
ни~І зображенНЯ!'•І і натурою. Тяма і з~tіст цього 
світогляду :нинулися, затер.1ися на зміну їм прий
ш.'lи нові уявлення, а форма зосталася, багатознач
но й нерозривно зв'язана з поняттяМ! відьми. І так 
нін цупко тримався, той хвіст, аж ще n двадцятому 
столітті нашої ери деякі жінки !\tусіли брати сві
доцтво у .1'Jікаря, що в них ніякого хвоста нема. 

Близько до цього дотикається й той деталь роз
•.. 1ядуваного nовір'я, що "відьма може обернутися 
у будьяку звірину"'. Як уже бачили ми з nоnеред
нього, мисливці старого кам'яного віку витворили 
світогляд, що вони й ті звірі, яки~ш вони годуються 
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та в шкури ню1х одягаються, ------ одна родина. Такс 

світоуявлення має в науці свій термін - т о т е -
~~ і з :\t, nід слова nівнічно-американських індійціn 
" " Х ? А я · · тотем . то ж це тотем це - якиnсь звІр, ВІН 

є захисником роду, його родоначальником у відда
лених леrендарних часах. Умерлий член роду nо
вертається до свого тоте:\ІНого джерела, а звідти 
зноn прибуває, як нова дитина. Рід зветься іменем 
свого тоте~rу, і звичайно, що члени одного тоте
:\ІУ ~южуть приймати то одну то другу подобу, лю
дини чи звіря. Особ.1иво цією здібністю володіє 
го.1ова роду (жрець, ша~tан, який для виконання 
ку.1ьту переодягається звірем). Як бачюю, володіє 
ц~єю здібністю і українська відь~rа, що дедалі все 
бІльше виясняється, як гадова роду, снященнодій
ниня, nиконаnиuя обрядів культу. 

І що ж, в українській обрядовості знаходюю й 
доказ ньо~tу. А заховався цей доказ, зака~r'янів 
обрядшt, у народньому· весіллі. У найважливіший 
час родових подій. коли син має йти в чужий рід 

добуватн собі ~ю:юду, мати молодого одягає ко
жуха :1 о г о р и в ов н о ю, себто уnодібняється 
звірені, своеtу тоте~tному родичеві, та й виконує 
різні ~tагічні дії, щоб забезnечити успіх молодому. 
А ти~t часоl\1 бі.ая воріт ~юлодої відбувається сцена: 
~1ати роду ~Ішюдої у вивериутому дог о ри 

в о в ною кожусі (хоч би й літом) стоїть на 
воротях і виконує віками устадений ритуал, - ін
шими словами, у всій nовній фор~1і свого священ
нодійства зустрічає молодого. Чи треба ще більше 
доказів і яскравіших свідчень, що: 1) ~tати роду 
й відьма в дуже відда.ТІеному минулому були одне 
nоняття; 2) мати роду була тим, що тепер зветь
ся жерцем, виконавце~І релігійного культу; З) в 
українському народньому весіллі, як і в nовір'ї про 
відмtу, зберігся відго\tін уявлень старого кам'яно
го віку; 4) цей відгомін зберігся також і в nовір'ях 
про перевертнів, nовкулаків тощо. 

"Роздягнута догопа відьма сідає на віника, щоб 
вилетіти в комин ••• " 

Чо:\ІУ це В-ідь~tа не знайшла собі іншого виїзду, 
нк віник, та іншої дороги, як тільки через комин? 

Треба думати, тшtу, що віник - аксесуар хат
нього госnодарства, домени, де безвідмовно й без
перервно жінка була nовновладною особою. Хатнє 
госnодарство, чи домашнє вогнище, nіч і .комин -
не завжди мали те підрядне значення, яке вони ма
ють тепер. У часи найпервіснішої форми людської 
організаuії, скупчення роду навколо матері та її 
вогню, --- хатнє госnодарство було nершорядним 
чинникш1, що був одночасно й nершим соuіяпьнюt 
осередко\І. Як же nоно виг.1ядало в ті далекі часи? 

Яскраву картину нього розкривають розкопи 
палео.1ітичних nоселень. ( 5). Вони є на всій Ук
раїні вздовж великих рік, всіх їх пиявлено вже nо

над двісті. Найс.'lаветніші й найважливіші з них 
вважаються київська Кири.1івська стоянка, Гонuі 
на Полтавщині, Пушкарі на Десні, та знаменита 
vнікальна МізинсьІ<а стоянка на Десні ж. Як же во
ни nиг.1ядали? Ue були великі родові напівземлян
ки, де 'юг.тю жити осіб з n'ятдесят. У такій довгій 
напівзе~І.1ЯНІ1і бу ло вісім-десять огнищ, nряд. У 
таких оселях знаходять силу кісток, кремінних та 
костяних знарядь, що свідчить про досить вже роз
винений побут. Наnриклад, у стопнuі Костенки на 
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Вороніжчині стіни й до.rІівка були викладені маму
товими бивнями та лопатками. За меблі правили 
ще.ТJепи й зуби мамута, один такий зуб важить 1 О 
кілограмів, отже цілком може служити за стільllЯ. 
Зверху зем~янка була обкладена мамутовими шку
рами, дерном, землею - і тепло, і міцно. 

Отака в загально~rу була архітектура першого, 
.lюдсьюІl\Ш рука~::и зробленого, жит.ТJа. І першими 
архітектамн були жінки, бо нікого так не обходило 
створити затишок д.1я дітей, як жінку. І передумо
ви до uього бу.1и такі: 
У ri холодні часи по степах та тундрах України 

водилися незчисленні табуни мамутів, диких коней, 
бізонів, носорогів, оленів. Звіря було так багато, 
що людям не доводилося часто змінювати місuя 
осідку. По1шліннями могли вони жити на одному 

~ricui. Та й, крім того, важко було з величезними 
запасами м'яса, шкур, кісток пересуватися. Хоч
не-хоч, а сиди на одному місuі. Один мамут важить 
3-4 тонни і може довгий час прогодувати цілий 
гурт людей -- не було й потреби рухатися з міс
ця. А тут треба ще й з горою м'яса впоратися, щоб 
був і запас на чорний день. І хто ж за це мав дба
ти? Ясна річ, жінки, бо саме життя це диктувало, 
діти хотіли їсти, дітям було холодно. І жінки ви
чинювали шкури, шили одяг. За нитки правили су
хожилля о.1енів, за голки - вістря кісток ... 

Крім цього родового вогнища, що вже було 
осередком перших проявів цивілізації та людської 
ку.1ьтурн, інших форм суспільного життя не було, 
а жінка, як творець, володарка й господиня цього 
вогнища, зрозуміло, була й найважливішою осо
бою в ньому. Чоловіки, брати роду, могли на дов
гий час десь повіятися, але жінка все життя пере
бувала в своєму осідку і знала, що ue їй найбільш 
правно належить, що вона - спадкоємИllЯ й спів
учасниця всього, що- є в uім родовому домі. А в 
цЬr вогнищі-до:\rі найсвятіша річ - піч. 

Сліди святости печі розсипані щедрими пригор
щами в нашшtу фолкльорі, у повір'ях, присдів'ях, 
звичаях. "Сказала б я, та nіч у хаті" - приказка. 
Іншими словами: не годиться оскверняти присутню 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

ЧИСТИМО ФОРНЕСИ 

усім наш11м відборцям опалової оливи. 

Тому корнетайте з цієї нагоди і замовляйте негайно 

в нашій фірмі опалову оливу. Будете мати 

повне вдоволення та 
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тут піч якимись негідними словами. Спалення в пе
чі інших святощів ( поцвілий хдіб, рештки свячено
го) є найвищим виявом пошани до них. Піч насті
льки пашанована навіть у наші дні, що для замі
тання її й принічка кожна господиня має особли
ву мітелку, бо не можна, гріх замітати піч тим са
мим віником, що й хату замітається. Отже, треба 
розуміти, що коли відьма вилітає через таку святу 
річ, як комин, вона не може сідати на будья.кий ві
ник, а лише той, що від печі. І зрозуміло, як голе 
тіло, так і спосіб подарожування спрямовані на те, 
щоб підсилити міць магії. Ві ник бо той має таку 
саму магічну силу, як і кочерга та лопата, що хліб 
саджати. На Київщині 1927 -го року в селі Лютежі, 
(60 кілометрів вище Києва на Десні в лісах) я ба
чила, як діяли жінки, щоб спинити град. Град міг 
побити достигаючі хліба на полі. То жінки повино
сили з хати кочерги й лопати, клали їх навхрест 
із відповідними за1шинаннями. Отже, всі аксесуари 
печі мають магічну силу і тепер стає зрозумілим 
повір'я про відьму, що сідає на віника й комином 
вилітає в небо. 

"Відьма мае силу викликати дощ, град, або ж 
навпани, - стримати дощ і зробити посуху". 
Мати роду не тільки перебуває у зв'язку із то

темним звірем. Зв'язана вона й з стихіями, що про
дукують дощ, такий важ.ТJивий при плеканні рос
лин. Це цілком ясно. Бо ж від дощу залежить ріст 
усякого зела, а що всяке зело викохує жінка, то 
й її прямий обов'язок - творити відповідні при
родні умови для доброго росту та гарного врожаю, 
тому й її влада над дощем. 

І ми навіть знаємо її на ім'я. Це дуже добре ві
домий нам персонаж із дитячих казок, баба Яга. 
Вона прийшла до нас просто із неоліту, rільки не 
завжди була злою й старою. Ця Яга була колись 
молодесенькою дівчиною, її іменем і досі зветься 
обрядовий весняний хоровод - ягілки, чи гагілки, 
гаївки. Ягілки - це обряди чарування росту вся
кого зе.11а, виконувані молоденькими дівчатками. 
Енергійна нео.ТJітична ~юлодиця Яга плекала куль
туру перших зернових рослин, і від неї вони діста
.1и своє ім'я: ячмінь, просо (nольське ягли (пшо
няна каша), плоди, що й понині звуться я г о д а -
м и, "ягами". Рослинний і жіночий принцип мав 
одну навіть назву в часи високої позиції жінки. 
Коли ж середньовіччя здеградувало відьму, то й 
відібрало їй добрі функції дощодайниuі, а приписа
ло злі - посухотворниці та градонасилательки. 

"Вилетівши через комин, відьма летить на ві
дьомськиА шабаш". 
На тему про відьомські шабаші існує вже вели

чезна література. (8) Вже встановлено, що ці ша
баші не що інше, як обрядова відправа, ку.'Іьт ста
рої дохристиянської релігії, успадкованої від нео
.. 1ітичних часів. 
Люди старокам'яного віку були мисливці й зби

ральники. Люди нового кам'яного віку були вже 
пастухи й хлібороби першої стадії, себто вони 
провадили мотижне хліборобство, яке було в ру
ках у жінок. Що за велика сила було хліборобст
во вже за неолітичних часів в Україні, свідчить 
пишно розбуяла на українських територіях неолі
тична трипільська культура, або як її ще назива
ють культура мальованої кераміки, з її майстерно 
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збудонаншш до~Іюш, високорозвиненю1 :\ІИстецт
nо~І посуду та :\Іалюнку на ньому, розмалюваннЯ:\! 

хат всередині й знадвору, з nеликою кількістю ку
.1ьтоних речей, лк жіночі статуетки, фігурки тва
рин, ~юдельки хат. У ее не свідчить про широко 

розвинене коло ідей того сvспільстна. І все не ви
никло й рознину.1ося на осноні століттями осілих 
на одно''У ~tісці хліборобів. 

А.1е з появою х.1іборобства стародавні палеолі
тичні вірування не заникли, лише переофор:"Ішли
ся. Тотем-родоначальник і захисник роду - звір 
- не був детрононаний, а навпаки був переусві
до:\mений у світлі нових уявлень про дітонароджен
ня. ЙШІV бvли надані нові :-.югvтні нластивості. 
Витнори~ся -фа.1.1ічний ку.1ьт т. зв~. "рогатого бога" 
(себто зніринного тоте~Іа), а жінки, які власне й 
етнорили ней культ, зосталися, як і за поперед
ніх часів, снященнодійниню.ш, особа:'Іtи, що нико
нували культоnу обрядовість. Ті середньонічні нідь

~ш, що їх сотнями попа.1ила на костришах се
редньовічна інквізиаія у західній Европі, були, 
властиво, жрицями ста рог о дохристиянського нео

літичного культу. Вони :\Іали усталену організа
нію: кожна така оди ни ня "конен" складалася з 
дванадrІятьох жінок, що янлялись священнинтво~І 
"Великого :'ІІайстра" чи "Рогатого бога". Сходили
ся вони для своїх відправ (шабашів) у віддалені 
безлюдні :'ІІісня, де виконуналися різні ритуальні 
нере~юнії. 

Українські, як :шаею, з.1італися на київську 
Лису гору, обравши собі її своєю столицею. Ці 
зустрічі-шабаші відбувалися раз на тиждень, а шир
ші, де прий:\Іали участь усі послідовники старої 
неолітичної ре.1ігії, - чотири рази на рік. 

Ритуал цей і свята явно фа.1лічного культу за
ходять далеко в доісторію, як можна переконатися 
з наскельного часів пізнього палеоліту, малюнку u 
l{ory.li (Еспанія). (8) Малюнок цей зображує та
нок дев'ятьох жінок навколо чоловіка з виразними 
статевюш ознака:'ІІИ, але дуже :\Іаленького, :"Іюже 

навіть зроб.1еної фігурки. 

Отже, нову ідею, а сю1е піднесення й культ чо
аовічого принципу, виходить, створила жінка. Те, 
що робиться на шабаші, не розпуста й не дика ор
гія, а .1ише релігійна обрядова відправа. "Певно, 
що ре.1ігія "рогатого бога", як і культ Бакха в 
Гренії та інших божеств плодороддя, мали такі ри
туали, що для нашого сучасного ~юзку виг .. lяда
ють загрубі, щоб вважати їх релігійними, -- каже 
дослідниця К. Грушевська. -- - Але такі ритуали 
відкрито практикувалися n антично:\tу світі, в Ате
нах, у найнищі часи їх цивілізації, а саме - свя
щенне одруження, як засіб підсилення нрожайно
сти". 

І в нас відо:\Іі та широко практикувалися обряди, 
ЩО Є Не ЧЮІ іНШИ:'Іt ЯК фалліЧНЮІ КУJІЬТОМ і ЩО дій
ШЛИ до сучасности з неолітичних часів, мабуть, із 
трипільських. В обрядовості українського весілля, 
що нее йде під знако:-.1 :'ІІЗтріярхату, а в бага
тьох :'ІtШІентах залишилося незмінно законсервова

НЮІ, є дуже важливий обряд печення короваю. Cal\t 
І{оровай, несL1ьний хліб, - симвод плодороддя. 
Для ниготов.1ення короваю сходяться самі заміжні 
жінки, а чоловіки не мають права вступу. Коли 
вже короnай усаджений у ПЇ'І~ жінки ставлять на 

12 

сто:Іі :-.шйстерно щtробленого з буряка фаллоса, 
таншоють і скачуть нанколо нього із сороміuьки
'Іи піснями та жеста:шt. Сцена зовсі,І подібна до 
наске.1ьного :'ІІа:rюнка n Кагулі. Мета цього ритуа
:Іу, шо був у силі ще на початку цього століття, 

начаруnати статевої повноцінности :\tалодому 
подружжю. Як і західньо-слов'янські жінки при ри
туальних обрядах, наші :-.юлодиці. при цьому ви
крикують: "Гоя! Гоя!" Ну, і чим це не подібне на 
відЬО:\ІСЬКИЙ шабаш? 

з 

Такю1 чино:'ІІ, потроху вияснюються деталі по
вір'я про відьму й розкрнваються нашарування nі
рувань з найдавніших часів, відко.1и nзагалі людина 
стала :водиною. Маємо иідображення світогляду 
найдавніших тоте:"ІІно-звіринних лалсолітичних :'.Іи
с,lІшських громад. Маємо зрослий на базі х.lібо

робських та пастуших неолітичних гро:'ІІад культ 
чо.1онічого приннипу. А скрізь нез~tінно визирає з 
повір'я :'ІІати роду, чародійминя й священнодійни
ня родової групи, най~Іудріша жінка, що все знає 
та відає. 

Залишилися невнясненими ті деталі повір'я. де 
говориться, що відь:\Іа :\ІОЖе .1ітати в повітрі, може 
:тикати з :1юдських очей незрозумілюt способом, 
:'.ЮЖе стати невидю1кою; що вона може забрати 
:-.юлоко від сусідської корови таким чудесним спо
собом: їй навіть непотрібно обертатися на ласицю, 
а досить вбити кілочка у будьщо - і :\tолоко само 
потече, господиня ж корови не видоїть нічого. Крім 
того, самим лише словш1 вона може творити чуде

са: лікувати чи насилати хворобу. 
Такі здібності приписуються лише янголам, гре

uькюr богам, святюr, індійським йогам та таємним 
господарям "літаючих тарілок". Коли ~ш поперед
ньо вияснювали чудодійні здібності відмІН, то ба
чи.:ш, що вони опираються на давні світоуявлення, 
наївні з нашого погляду. Тут справа складніша, бо 
йдеться вже про знання невідомих і незрозумілих 
законів природи, до яких звичайна людина ще не 
доросла. Ставати невидюtюІ ( розвтілення), літати n 
повітрі (пере:'ІІагання закону гравітації), діяти ма
гією слова (володіння закона:'ІІи звукової нібраuії), 
перенесення мо.1ока з коров'ячого вимени в інше 
місце нефізичнюt способщt ("четвертий нюtір ~•а
терії"), - все ue здібності вище організованих 
істот. На що ж опираються ні вірування про здіб
ності nідь:'ІІИ? 

Хтозна ... Чи на якусь туманну па:'І-t'ять про за
гинулу допотопну цивілізацію, що була вища за 
нашv так, як електрична .1ямпа вища за лойоnий 
кага.неuь? До нас дійшли лише легенди, що в тій 
цивілізації всі ці (і багато більше) ненідомі нам 
тайни природи були вже розшифров~ні й стоя.1и 
на с.1ужбі людині. Але якщо так, то вІдразу ж ви
никає запитання: чо:-.1v ж тоді ІІ.Я па:'~~' ять нкладена 
В ХОДЯЧе Й :'ltiLIHO вкорінене у фШlКЛОрі віруваННЯ 
про :"Іюгутню надприродню жінку? Та ж існує ве
личезна література, яка подає приголшtшуючо ве
.1ику кі.1ькість прикладів про чудодіїв-чоловіків з 
усіх часів, з усіх народностей, що й літають, і пе
ретворюють одну річ у другу ( кюtінь чи глину в 
зо.1ото, наприклад) переходять через мури, без 
затрати часу з'янляються одночасно в різних мk-
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ІJ.ИХ, нереноснть uажкі тигарі сиJІою думки тощо, 
тощо. Але чому не:'Іtа народнього поuір'я про "відь
:\tа" н чо.1овічому роді? І це н час повної перемоги 
nатріярхату, який з насіннячка ідеї-ку.1ьту чолові
чого принщшу - так nишно розрісся у всеосяж
ний ко:'Ішлекс, з його варварсько-насильницькою й 
нетерnлячою "бабської" конкуренції ідео.1огією, 
його пишною циві.'tізанією. апотеозою якої 
двадшпе сто.1іття нашої ери. Uя nере~юга була 
nозначена такюш віхами, як сnочатку заборона 
жінці бути священнодійницею (жерне:\t), ба навіть 
вступати в жертвенне :\Іісце, як істоті "нечистій"; 
nотім -- війною nроти середньовічних відьом і зни
ження матері роду, відьми, до nредставниці зла, 
або ще й нижче --- ті.1ьки злодюжки коров'ячого 
:\Ю.1ока. Uя еволюція повір'и н бік rротеску та 
:~дрібні.'Іости цілком відбиває зменшення ролі жін
ки у суспільстві та її ваги. Ця перемога позначи
:rася відсуненням жінки від наун:и, громадського 
життя тощо, тощо, аж включно до відібрання їй 
nрав нас.1ідування, громадських прав, надання їй 
єдиного "nрава" ---- лише додатку, безправної ра
бині в чо:ювікові:\І госnодарстві, речі до куnіu.:rі
продажу, nрещtету розкоші й насо.1оди. 

Все не правда, але правда й те, що не:\Іа міту 
про "llідьма", а :'ІІіт про відь:\ІУ цвіте в нонній силі 
у всіх народіll. Навіть недавно оае читали l\ІИ в га
зетах, що нащадки одної покараної колись відь:\ІИ 
в штаті Масачузет пода.1и к:юпотання до конrресу 
у Вашінrтон, щоб і_з них, як нащадків, зняли кару 
й нада.1и Ї:\І а:\ІНестІю. 

На це заnитання не :'ІJОЖемо відпоllісти інакше, 
як не приЙ:\Іе:\ю nрипущення: :\ІЗтріярха.rtьна осно
ва .'Іюдського суспі.rtьстна - такий глибокий мате
рик і тривала так довго, той довгий період матріяр
хату заnуспш такі г:шбокі коріння у людську пси
хіку, що останні пара тисячо.'Ііть nатріярхату -- -
.1ише тонке нашарування над :\ІЗтериктt. 

Нашарування не бу.1о потрібне, щоб стllорити 
блискучу сучасну шшілізацію, відстебнуту повсяк
часними nійна~ш та д,lя їх vcnixv технічнюш ви
находа:\ІИ. A.le . ця, чисто nатріярха.lЬН<l, ідеО.lОГін 
-- війною, насильстВО:\І і підбоє:'ІІ переробнти світ 
-- уже ca~ta себе пережи.1а, як показує абсурд-
ність п.1янстознищува.1ьної ато:'Іювої зброї. Інші 
ідеї - вищої ~юралі й етики, як зброї удоскона
.1ення світу, а з ним і здобуття нищих здібностей 
-- стали на nорозі нашої доби. 

І чи не прийшов час реабілітувати відьму, твор
ця основ отодинення двоногого звіря, відьму, ко
лись доброго генія людського роду, а тепер зде
градовану до спільнині ющого зла? Іlід цим кутом 
стає яснюt і те нове stвище, що сьогодні в царину 

наук та ш1сте•пва густою лавою посунули жінки, 
що вони хочvть опанvвати в них висотах позиції 
не нижчі, а :'Ііоже вж~ подеку.1и й вищі. Ue ж ра
дарний сигна.1, шо жінка вже вступає в свої за
конні права --- сказати своє велике слово в но

вій добі, де знищенню й зненависті, як зброї, не
;'113 місця. 

Література 
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Культурно-історична КО:'Іtісія. 1926---28 рр. 

3. Kurt Seligman - "The History of Magic'' 
стор. 120-125. 

4. К. Грушевська - "З прю1іпшного господар
ства". Зб. "Первісне гро~tадянство" УАН. Культ. 
Іст. ко~t. 1927 р. стор. 9-44. 

5. І І. Єфю1енко -- "f Іервобьітное общество" 
стор. 403-467. 

6. АЬЬе Н. Breull - ''Four hundred centuries 
of cave art'' стор. 279-281. 

8. :М:argaret Murray - "The god of the wi
tches". 

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

д.1я вс.іх КJtяс українських шкіл на еміrрації: 

І. Л. Деполович 

БУКВАР 
Четверте поправлене видання 

Uіна: У Канаді і ClllA -- 1.25 дол., 
в Англії й Австралії ---- 1 О шілінгІв 

2. Петро Волиняк 

БАРВІНОК 
Читанка для 2-ої кляси 

Третє поправлене й поширене видання 
Ціна: v І{анаді і США --- 1.20 дол., 
в Анг.1ії й днетралії -- 10 шілінгів 

3. Петро Волиняк 

КИїВ 
Читанка для 3-ої кляси 

Лруге збі.1ьшене видання (більший формат 
і виразніший та більший шрифт) 
Uіна: у Канаді і США - 1.25 дол., 
в Анг.:1Їі й Австра.1ії -- 1 О ші.rІінгіп 

4. Петро Волиняк 

ЛАНИ 
Читанка для четвертої кляси 

друге nоширене й поправ.1ене видання 

( збі.1ьшено r...:і:Іькість сторінок, збільшено шрифт 

і фор~tат сторінки). 

5. Петро Волинпк 

ДНІПРО 

Підручник з історії української літератури 

і хрестоматІя. 
Елиний на еміrрації підручник такого типу. 

Книжка ілюстрована. 
Ціна: у Канаді і США - 1.50 дол., 
в Англії й Австралії - 10 шілінгів 

6. Дмитро Кислиця 

ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ 

(Фонетика й морфологія). 

Підручник пристосований до українських 

е:'\tіr·ранійних шкіл (багато прикладів і завдань). 
Сьогодні -- це єдиний підручник 

з української мови на еміrрації. 
Ціна: у Канаді і США - 1.50 дол., 
в Англії й АвстраJІії - 10 шілінгів 

:іамовля·lи в "Нових Днях". ІІІколам і книгарням 
та церковним громадам - знижка. 

--------------------------~--~n~--·----·----------
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СВІТОВИй КОНГРЕС ВІЛЬНИХ УКР АІНЦІВ 
20, 21 і 22 лютого ц. р. в Торонті, Канада, від

булася нарада спеція.тtьних делегац:й Комітету Ук
раїнців Канади і Українського Конгресового Ко
мітету Америки у справі скликання Світового Кон
гресу Українців. Президію КУК на цій нараді пред
ставляли 1 О делегатів: президент КУК о. д-р В. 
Кушнір, його заступники ред. І. Сирник та інж. В. 
Коссар, член президії І. Іванчук та координатор 
президії ред В. Мартинець - усі з Вінніпегу. Крім 
того ще чотири особи, спец.іяльно умамдатовані 

президією КУК для uієї мети, з Торанта: П. Воли
няк, Є. Пастернак, А. Івахнюк, М. Королишин. 

Від президії УККА були делеговані: президент 
УККА Д. Галичнн, віцепрезидент Олена Лотоцька, 
ред. М. Стахів, М. Пізнак, ред. В. Душник, ред. В. 
Мудрий, С. Ярема, й. Лисогір, Ст. Спринський, І. 
Демер, Г. Білинський. 

Наради відбулися ці.1ком за-крито: не тільки 
спостерігачі від гро:\tадянства, а навіть преса до
пущена на наради не була. В результаті спільних 
нарад одноголосно прийнято таку постанову: 

"Беручи до уваги поси.1ений і безоглядний 
наступ Москви на житrя українського народу 
на українських землях і на вільний світ, обид
ві делегації прийшли до од·нозгідного виснов
ку, що ця ситуація вимагає якнайбільших 
сконсолідованих зусиль вільного укра інства 
протиставитися uьому наступові. У зв'язку з 
цим делегації визнали потребу скликати Сві
товий Конгрес Вільних Украї·нців і в тій цілі 
постановили: 

1. Передати ведення підготовчої праці для 
скликання Світового Конгресу Вільних Укра
їнців Панамериканській Українській Конфе
ренції, яка створить Підготовчий Комітет 
ПА УК. 

2. Підготовчий Комітет опрацює проекти 
плятформи і програми Світового Конгресу 
Вільних Українпів і узгіднить їх з членами 
ПАУК та з тими організаціями, що мали б взя
ти участь у Конгресі. 

З. До участи в Конгресі будуть запрошені: 
--:- а) представники центральних репрезента
цІй; б) представники вищих церковних Ієрар
хій, центральних крайових орга·нізацій у віль
них країнах, наукові установи та сvспільні 
об'єднання; в) представники українських 
громадських і політичних організапій. У сі во
ни мають виразно погодитися на плятформу 
Конгресу. 

4. Делегапії КУК і УККА обміркували всі 
технічні труднощі відбуття Світового Кон
гресу Вільних Українців і прийшли до ви
сновку, що місце і час Конгресу будуть ви
значені Підготовчим Комітетом ПАУК". 

Знаю, що наші читачі будуть нарікати, але біль
ше я нічого не можу сказати про ці наради, бо ... 
не маю права: був я там не як реда.ктор, а як де
легат і свого власного "комунікату" не маю права 
подавати: заборонено! Хоч міг би я багато чого 
написати ... 

А.тr.е я :можу висловитись бодай про те, що вже 
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відомо й так. Наприю1ад, президія КУК, а зокрема 
управа провінll.ійного відділу КУК у Торонті, буди 
певні, що на нарадах бу де присутнє громадянство 
та представники преси. Відділ КУК у Торонті на
віть розподілив квитки для своіх складових орга
нізацій і замовив за.1ю в Кінг Едвард готелі на 150 
осіб. За два дні перед нарадою на засіданні управи 
відділу КУК у Торонті, на яко~ІУ були і представ
ники преси, оголошено .писта від централі КУК, 
яким повідомлялося, що американська де .. 1егація 
поставила вимогу: наради мають бути ці.1ком за
криті перед громадя-нством, що в нас у Канаді не 
було звичкою. Це виюшкало цілий ряд. нарікань 
ще за два дні перед початком нарад делегацій 
КУК і УККА. 

Яка моя думка про це? Вважаю це за помилку: 
я б пустив представників організацій і преси на 
нараду, але не дав би їм слова, щоб не забирали 
часу в де.1еrатів. Мені, наприклад, було б приємні
ше обороняти свої погляди в присутності грома
дянства і преси, бо я так певен у своїй правоті і 
так вірю, що мої погдяди е поглядами більшости 
українців, що я не бачу найменшої причини хова
ти їх nід .пюдей. Дуже мені шкода, що дехто з мо
їх шановних колег по нараді (особливо з США) 
цієї певности не мали: мати певність, що ти частка 
народу, що твої дії народ схва .. 1юе - найбільша 
радість д.пя гро.мадсько-політ~чного діяча. Бодай 
я так думаю. 

Нарада відбулася в насдідок ухвали 6-го конгре
су українців Канади, який ухвалив спеціяльну ре
золюцію про скликання першого світового конгре
су українців, доручивши президії КУК увійти в 
порозуміння з відповідними організаціюш, щоб 
здійснити цю ухnалу (Див. "Нові Дні", ч. 11 б, 
1959 р.). Пригадаємо, що на б- .му конгресі вияви
ли себе дві тенденції: повна політична консоліда
ція в Державному Центрі (УНРада) і світовий кон
грес українців та вибори на ньому "світової над
будівки", яка рано чи пізно у такій чи в іншій 
формі і мірі му сі .'1 а б протиставити себе Дер
жавному Центрові в екзилі, обгрунтовуючи це 
свое протиставлення "всенароднім мандатом", 
одержани~І від світового конгресу українців. 

На конгресі після довгих "боїв" у політичюи 
комісії дійдено до компро~tісу: заклик до повної 
консолідації і зак:1ик скликати світовий конгрес 
українців. Отож, ці дві тенденції і змагаються в 
нашому житті і по сей день: усі відламки ОУН (за 
винят.ком "двійкарів" чи УГВР) - за конгрес, 
уникаючи навіть заклику до консолідації, решта ж 
- за повну по .. 1ітичну консолідацію в Европі, а 
тоді тільки за ск.1икання світового конгресу. 
Наші читачі мають повне право запитати, що ду

маю я: чи конrрес відбудеться взагалі і чи він по
трібен уже сьогодні? 

На це запитання я відповідаю так: 

1. На .мою думку конгрес без політичної консо
лідації в Европі не дасть ефекту і навряд чи його 
можна буде здійснити. На жаль, Виконний Орган 
УНРади поки. що мовчить, але на одному з при
людних обговорень цієї справи в Нью-йорку гене· 
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раJ1ьний секретар Jакордонного llредставництна 
УГВР М. Лебідь заявин виразно, що скпи.кання 

світового конгресу, не осягнувши повної 
консолідаЦІї н Европі, він нважає за неможливе. 

Представники багатьох демократичних організацій 
також nисунули таке застереження. Наприклад, 
організація СУЖЕРО (Союз Українців, Жертв Ро
сійського Кшtуністичного Режиму} ще за кілька 
тижнів перед нарадою в Торонті повідоми.1а пре
зидію КУК. що вона возжає скликання світового 
конгресу перед осягненням повної консолідації 
передчасним. 

Незважаючи на це, я на нараді голосуоан за ре

золюцію, яка подана вище, бо канадська делегація 
виступа.па, як щлtсть, тому без компромісу тут 
обійтись було неможливо. 

2. Світовий конrрес українців можливий і без 
зага.ТJьної політичної консолідації, але організато
ри його .мусіли б знайти таку шtятформу конгре
су, яка б задовольняла ус і громадські, а головне 
по л іти ч ні організацїі, бо як, наприклад, ОУН 
(ба-ндерівці) не приймуть плятформи конrресу, то 
в ньому крім них самих не нізь:\Іуть участи ЛВУ, 
ОЧСВУ, СУМ тощо, тощо; якщо, скажемо, кола 
УНР ади, а зокрема УР ДП, не погодяться на плят
форму конгресу, то можна дуже сумніватись, щоб 
у конгресі взя.пи участь такі організації, як СУЖЕ
РО, Добрус у різних країнах, ОДУМ тощо. А таку 
зага.1ьну п.rtятформу сьогодні знайти дуже 
н а ж к о, бо деякі організації конче намагати
:-.tуться протягнути в неї дешо таке, шо вигідне 
тільки їм. 

З. У оипадконі, що така плятфор:\tа буде знай
.lена, світовий конгрес українців мусить дуже 
старанно підготов.1ятись найменше два роки, що 

означає, що конгрес не зможе відбутися раніш, 
ніж за три роки від іІ.ня нарад де.:1егацій КУК та 
УККА, бо наніть ПАУК (Панамериканська Україн-

ІІ!і!і!ІІ\ІІІ!ІІІІІІ!ІІІі!ІІІІіі'і!ІІіІІІІlІ\і!Іі \ll(jllll!lli!li!llllll (!ІІІІІІІІІІ\1!!! ·І: 1! ІіІ • .. ! . 

НАй ВІДЖИВНІШИЯ 
СТРАВНІШИЯ 
ДЕШЕВШИЯ ·хАРЧ, 

ЩО МА€ В СОБІ ВСІ ВІТ АМІНИ, UE 

молоко 

МОЛОЧНІ 

ПЕРЕТВОРИ 

СПОЖИВАЯТЕ 

ВИСОКОВАРТНІ ПРОДУКТИ 

ЕДИНОї УКРАІНСЬКОУ МОЛОЧАРНІ 

ROGERS DAIRY Ltd. 
459 Rogers Road, Toronto, Ont. 

Phone: RO. 9-7193 

-:: 

·LtШІІ!ІІІІІІІІІ!ІіІІІ!іІІІІІІі!ІІ!ІІ!ІІІІіІІІІІІІІІІІІІіІІІІІІІі!\І!ІіІІі!і!ІІІІІ!іІІІІІ!Іі!ІііtІ!І!j 

11 О JJ І }, Н 1, т;ЕРЕЗЕН!J, 196U 

ська 1-\онференція) не зможе зІИПІся р~ніш, ніж 
влітку ц. р. А тільки ПАУК виділить шдготовчий 
комітет конгресу (дин. пункт 4-ий ухвал наради). 

4. Світовий конгрес українців не сміє виділяти 
ще якоїсь надбудівки, хочби вона була і в "світо
вому маштабі". Не тільки тому, що це відштовхне 
від участи в конгресі прихильників УНРади, яких 
є сього;:tні величезна більшість, а ще й тому, що 
українцІ, американські та канадські (особ~иво 
перші) громадяни, не з:\южуть у ньо~tу взяти 
участи, бо закони цих країн забороняють своїм 
гро~tадяна:\І брати участь в організаціях, які ке
руються центрами з інших країн - від них мо
жуть зажал.ати реєстрапії, як агентів чужих дер
жав. 

Та навіть, якби й це будо нкимсь чином пере
борено, то творити ще одну над бу дов у ніяк не ли
чить, бо це свідчитиме про хоробливий стан нашо
го організованого життя на чужині. Ця "надбудо
номанія" дуже погано свідчить про наше· громад
ське життя вже й сьогодні. Візьмемо приклад з ор
rа~іза~ії СУЖЕРО, до якої належу і я, тому можу 
смІливіше говорити, щоб мені не закинули воро

жости до когось. Отже, осноnа організації, себто 
ca~te те, що працює, творить, заради чого організа
ція існує - відділ. Над відді.ТJом є дві надбvдінки 
(по щ~ох .'Іініях) : го .. 1овна упрана СУЖЕРО і ·місце
ний вtддіJl КУК, де цей відділ є членом. Після 
цього йде ще вища надбудінка - центрадя КУК. 
Над централею КУК, а юридично і над нашим від
ділом, стоїть ще вища надбудівка - ІІАУК (Пан
американська Українська Конференція). Тепер же 
за побожним на~1іром деяких політичних груп має 
бути створено ще якусь світову надбудову ... Як
що до цього додати, що в нас іще існує Координа
ційна Рада (надбудова над СУЖЕРО і Добрусом 
США), то виходить, що над низовою, є д и н о 
т nор ч ою клітин ою, є аж п'ять надбуді
вок, які здебільшого нічого не робJ1ять, а тільки 
"керують" ... Тепер :'ІІИ хочем о ще й шост ої! 
У такому становищі є й низова к.1ітина УНО чи 
.ПВУ ... А хто ж тоді працюватюtе над .1юдиною, 
себто, робитю1е те, для чого органі-занія створе-

';1 на ... 

Нехай сuбі хтu як хоче і скільки хоче :\Іене кри
тикує, але я з повною відповідальністю і на повен 
голос заявляю: це явище дуже нездорове, я б ска

зав навіть загрозливе. Подумати над uим належить 
дуже багатьо~1 нашим громадсько-політичним про
відника~!. 

5. Останнє - ~tета конгресу. Один з проuідни
І<ів УНО (Канада) у час нарад запевняв мене, що 
світовий конгрес українців, а зокрема майбутній 
світовий кшtітет українців (обраний на конгресі) 
притягне до праці, сказати б так, "українізує", 
тих, що народилися вже в Канаді чн США і україн
сьюнІ життюt і справа:\ІИ не цікавляться тільки 
ТО:\Іу, шо :\ІЇж українцюш "нема єдности". Вибач
те, аде більшої наївности годі й шvкати! Уявіть 
собі, які "вогненні циркуляри" :\tуси;ь писати цей 
світовий комітет, щоб вони, проходячи ще крізь 
п'ять нижчих надбудівок, :'Іtогли запалити "вогне~• 
.1юбови" до України душу людини, яка остаточно 
ниреКJlась свого народу і вже стала кооюполіто.\1! .. 
Отже: світоний конrрес, на :\ЮЮ ду:\tку, понинен 
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поставити іншу мету: зовнішня пропаганда, здо
бування прихильників визвольної боротьби нашого 
народу серед володарів чужого, байдужого, а ча

сом і ворожого на:\І, світу. Конгрес не сміє роз
дрібнювати своїх завдань: тільки одне завдання! 
Тільки тоді можна буде чекати результату від 
світового конгресу українців. Виходячи з цього, 
світовий конгрес українців мусів би відбутись не 
де інде, а тільки у "столиці світу" -- Нью-йорку. 

Світовий конгрес українців - справа дуже 
важлива й відповідальна. Тому всякий поквап в 

час його підготови недопустимий. Підготову його 
треба доручити людям сміливим, амбітним і пос.rІі
довним у діях, але разом з тим і .1юдям дуже по
:\Іі ркованюt і одночасно із світ.1им розумом. Інак
ше кенгрес не відбудеться, а якщо й відбудеться, 
то може не дати жодних результатів, або навіть 
пошкодити визnольній боротьбі нашого народу. 

Будемо сподіватись, що ПАУК ca:\te в руки таких 
людей і віддасть справу підготови світового кон
гресу українців. 

п. волиняк 

---~---

Віра ВОРСКЛО 

16 

ДВІ ПОЕЗІІ 

"'* * 
На когось я так довго чекаю, 
Хтось би :\tусів до мене прийти. 
І, здається, я чула голос, 
Мтюшво, можливо це ти ... 

Але ні, це насмішка лиш долі, 
Ue г.1ум, або просто жарт. 
Як важко і гірко до болю -
Думок не повернеш на·зад. 

Коли загублюся я вдруге 
В очах серед синіх крижин, 
Підкаже мені тоді туга: 
В снігах не шукають жоржин ... 

** * 
Проміняв ти, проміняв 
Мою пісню-птицю 
На мальовані вуста, 
На вузьку спідницю. 

Кажуть, ціниться душа, 
. Але .1юблять тіло. 
За краплино~~у вина 
Буде кожна мила. 

Чи душа моя не степ, 
Не зелені трави? 
Чи в ній ніжність не росте, 
Чи не є ласкава? 

Як криниця ти, душе, 
Нічого журитись: 
Тільки легше із струмка 
Стрічному напитись ... 

Я ВИРОСТАЛА У САДАХ ... 

Я ви ростала у садах, 
Де груші достигали теплі, 
І курявою лист пропах, 
І соковиті пахли стебла. 

Я виростала у по.1ях, 
Де сонця схід - неначе спалах, 
Де потривожена рілля 
Опівдні :\t'яко парувала. 

Я вироста.1а у лі~ах, 
Де сосни рожевІли станом, 
Де важко падала роса 
На голубі .1існі поляни. 

Я нироста:1а на Дніпрі, 
Де височіють сині кручі, 
Де на ніч ставлять ятери 
Рибалки -- люд небалакучий ... 

І барви тих да.1еких .'Ііт -
Куди б не ділася тепер я, 
Що б не писала, -- як відсвіт, 
Лежать на білому папері. 

ЛІНА КОСТЕНКО. 

РУСОКОСА ... 

Русокоса, тонкого стану, 
Білі руки, як двоє крил, 
Не спій~tаю, не дістану, 
Що МИНУ•10 -- ВИЩе Си.'І. 

Над задуманою Сулою 
В передсвітньшtу тумані, 
.rІебідь біла, повита млою, 
Ти призиділась мені . 

А чи сон бун - хай прийде знову, 
А чи правда -_все одно. 

Недокінчену роз:\юву, 
Як вино, п'ю, як вино. 

Вчора, може, чи позавчора 
Неба дальнього змерх.1а синь? .. 
Русокоса т.з винозора, 
Лебідь біла, знов прилинь. 

Знову ти, .1иш ті .. 1ьки гляну 
В цей вишневий виднокіл. 
Не спШ:\tаю вже, не дістану, 
Що :\tинуло - вище сил. 

Л. ПЕРВОМАйСЬКИй 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Копи Ви хочете допомоnи ••новим Дням'' 
то нористайтесь з послуг осІб І фІрм, янІ ого
лошуються в нашому журналІ. Вони допо
магають розбудовІ журналу, то наш обовя
зон допомогти ім. 
В таких випаднах не забуАьте понпина

пІсь на наше оголошення. 

ll О В І ,1 1/ І, REPE.1EH"h, 1960 



За переказами, село Седнів, що під Черніrовом, ні

бито старіше за сам Черніrів, а Черніrів старіший за 

наш древній Киів. От і уввіть собі, виу давн10 історі10 

має це поселеиив. І не nише дави10, ane й славну. Свід
ками тому - древні вали, що й понині вража10ть сво

ЄJО веnичч10, стародавні моrиnи-поховаинв, довжелезні 

підземні ходи-печери, залишин фортеці на високій ropi 
над всиопидим Сновом. 

Та й сама назва села красномовно про те свідчить: 

"Седнів" від слова "с:мдітн",- "седиі". 

Колись татари довrо й запекло штурмували укріп

лении ка високих ropax понад річио10 Сиов. Та ні'Іоrо 

не моrли вдівти. Місицими сиділи в обороні відважкі 

захисииr.и, не здаваnисв. Від тоrо й утвердиnосв за ни

ми прозвнще "седиів", а звідти вже назва та перейшла 

й ш1 саме поселення. 

Пізніше в селі Седиеві був маєток иозацьиоrо пол

ковника Лнзоrу6а та йоrо нащадків. 

Шевченнівс&ка J1Ипа. 

Мальовннчі rори та Р-ри, вкриті лісами, прозорі во

ди Снова, що в'єтьсв попід самими тими rорамн, ие

окраі зеленооксамитні луrи з дзериапистимн озерами, 

блакитні соснові бори у даnе'Іі, і поміж зеленим шумо

винним біленькі хатки, що- nастів'Іиинми rиіздами nо
прнліплюват~сь- ка- cxиrtax. Такий Седнів і йоrо околи

ця. Краса та ~ри~абЛІІ?В_іЩіl ptQ_ _себе_ баrать_~х. 

Jl о В І ,1111. };J,'PE:JEHЬ, J.ЧfiO 

У Седиеві не pa:J бував Тарас fриrоровн'І Шев'Іен
t:о. Тут збереrnась старезна липа, nід вко10 вік nисав 

поему "Відьма", каштанова алев, де ходив поет, буди

нок Лнзоrуба, у виому жив. 

Бував у Седневі і nоет-байкар Леоиід fnібов. На од

ному :1 иаІімзnьовин'Ііших внетупів-обривів nарку бі

ліє колонада бесідкн, де fnібов написав відомий nірн'І

ннІі вірш "Журба", що став иародио10 nісие10. 

Коnи rлвиеш звідти довкола, то відразу зрозумієш, 

що пейзаж, поданий у цій 'Іарівnивій поезії, майJке фо

тоrрафі'Іно відтворює ці місцв. Все то'Іиісіиько так: 

Стоіть ropa висоиав, 
Попід ropo10 rай, 

Зелений rай, rустесеиьиий, 

Неиа'Іе справді рай. 

Під rаєм в'єтьсв рі'Іеиьиа, 

Як скло, вода блищить, 

Доnнио10 зеnено10 

Кудись вона біжить. 

Край береrа у затишку 

Прив'азаиі 'Іовин, 

Там три верби схиnиnисв 

Та й журвтьсв вони ... 

Безперечно, що ота 'Іарівиа картина природк, 11 

осіннє замиранив вразнnк fnібова, кавівnк йому і по

етичні образи і той журnнвнй настрій, вкнм пройнвта 

nіски, вка так хвил10є і 'Іарує n10дське серце. 

В. ДАРДА 

("Зміна", ч. 12, 1959, Киів.} 

Тут Л. І. fnібов наnисав nоезі10 "Журба" 

• • • • о • • • • • о • о о о • • • • • о о о о о о 

Вийшла об:'.ІеженюІ на"'ладом нова книжка 

Василя ЧАПЛЕН_КА 

ДЕЩО ПРО МОВУ 

збірка лінгвістичних статтей. 

Lliнa -- 1.00 доляр. 
Замовляти: 

Vasyl Chaplenko 
с/о UVAN ~ 111/2 W. 26th St. New York 

N. У. U.S.A. 
31 • р о о ••• о • о • о о ' • _. -· • о о • о о 
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ХОСЕ АСУНСІОН СІЛЬВА 

НОКТЮРН 

Серед ночі, 
ночі, повної докраю передзвоном крил пташиних, 

ароматом і дзюрчанням, 

серед ночі, 
1\ОЛИ пітьма ш.11юбно-вогка 

загоралась фантастично світляками, 
біля мене .1егко-легко, 

всн прилинувши до мене, 

мовчазлива і поблідла, 
ніби горе нез~Ііриме 

потрясла тебе глибоко, а.ж до фібріu потаЕмних,- -
110 тій стежuі серед квітІв, 

що провадить у долину, 

тихо йшла ти. 
Повний місяць 

1:1 небесах блакитна-синіх, 
безконечних і ГJІибоких, 

розсипав проміння бі.11е. 

Тінь твоя, тонка і ~тосна, 
із МОЕЮ 
серед місячного світла 
на піску сумному стежки 

получиласи докупи, 

і злилася, 
і з'Едналась, 

з них стада тінь Едина, 
стала довга тінь Едина, 
тінь Едина ... 

11 

Нині сам я, 
сам - душею, 

повний горем понадмірним агонії і смерти, -
бо між на~ш час і віддаль, 

час і віддаль і могила, 
непрог пядна безконечність, 
Куди ГОЛОС ~е СЯГа€, --
МОВЧаЗЛИВИЙ і СаМОТНій, 
йшов по стежці. 

Тільки гавкали довкола пси на місяць 
спо.потнілий, 
тільки жаби 
скреготі.пи. 

Відчував я ніби хо.под. Був це холод, 

що його в твоїм алькові 
~шди щоки, ма.пи скроні 

і твої кохані руки 
u сніжнобідих 
погребальних покривалах. 

Бун це холод від гробниці, 
ходод смерти 

і нічого ... 
І при місячному світлі 
тінь моя ішла самотня, 

йшла самотня 
у бездюдді степовому. 
І наблизилась до неї 
тінь твоя, струнІ<а і жвава, 
тінь твоя, тонка і м.посна, 

ніби u теплу ніч весняну, 
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ніч, напоЕну л.окраю передзвоном крил пташиних, 
ароматом і дзюрчанням, 

і піш.lи дві тіні поруч, 
тіні поруч ... 

О, ui тш1 нерозлучні! 
О, ці тіні душ померлих, 

що Еднаються докупи 

з тінню тіла, 
що одна шукають одну 

n ночі смутку і печалі ... 

ІІерек.1аu з еспанської - розміро~t оригіналу 

Ігор КачуровсьІ{иЙ 

МИХААЛОВІ СИТНИКОВІ 

На фоні неба, мов на полотні, 
Гаптують зорі вишивку тривожну ... 
І ось скажіть, як пшrюбить :\tені 
Мого життя в'язниuю придорожну? 

Ще рік, ще два ... І все це промайне 
Все згубиться у неповторнім мі ті ... 
А сіра дійсність казкою війне 
І казка стане дійсністю у світі. 

Васмль ДУБИНА 

УКР АїН ЦІ КА 11f А_Д И і СШ А! 

Повідомляемо українське громадянство,. що 2 3 
липня ц. р. в Торонті відбудеться 

БЕЛИНА ЮВІЛЕйНА ЗУСТРІЧ 
української молоді та старшого громадянства Пів

нічно-Американського континенту, присвячена 10-
літтю ОДУМ-у. 

У програмі зустрічі: 
1. У суботу 2 липня спортові ~ання оnумів

ських дружин. 

Увечорі в чудовій залі Палас Пір над озером 

Онтаріо в Торонті 

ВЕЛИНИй ЛІТНІй БАЛЬ 

2. У неділю 3 лиmtя на фармі катедри св. Воло
димира "Київ" (25 миль від Торонта, на за-

хід, гайвей ч. 5) : 

а) Польове Богослуження, 

б) Офіційна частина, 

в) Великий концерт, 

r) Танці під оркестру, 

д) Одумінське багаття. 

Запрошуемо до масової участи все українське 

громадянство. 

Підготовчий комітет. 

1/ О В І ,( Н /, БЕРЕ.1ЕНБ, 1fJ60 



ЧЕРГОВИй МИСТЕЦЬНИй ОСЯГ 
Враження а мааепинської імnрези "Людина і re
poA" в Українському Театрі-Студії йосипа Гірняка. 

Нью-Яорк, Ньюарк, Філядельфія, 1959 рік. 

Вже немало часу nройшло з тіеі nори, як неве
л~ка, але міцна духом і об'еднана загальним стрем
Лlнням груnа театральної молоді nід керівниатвом 
славних аІ{торів йосиnа Гірняка та Олімnії Добро
вольської з ве.пиким зусиллям і труднощами три

мають праnор сучасного украінського мистецтва 
на чужині. Зокрема теnер в Америці. 
Ця груnа без всякого бажання і надії розрахо

вувати u майбутньому на свое мистецтво, як на 
фах, як на джерело для існування, без необхідного 
для своеї діяльности грошевого фонду, без влас
ного театрального nриміщення, навіть без шдnо
відних ресурсів часу (бо всі а-ктори витрачають 
його на nрацю ДJ1Я nрожиття), все ж таки не ви
nускае зі своїх рук цього праnору. 

Технічне й адміністративне керівнитцво май
же nовністю .аежить на nлечах режисера всіх ви
став О. Доброво.тtьської, разом з акторами, які без
коштовно віддають театрові не тільки свій час та 
енерrію, але нерідко і свої гроші (не сnодіваю
чись, що вони колинебудь nовернуться) на видатки 
по оформленню. 

Я не збираюся тут nисати історії театру або ог
.1яду його шляху, але оскільки я мав честь і щастя 
час від часу сnівnрацювати з театром, мені добре ві
домі ті ситуації, у які іноді nотраnляли наші ентузі
ясти, единою втіхою яких за свою жертвенність 
бу .. 1а свідомість, що вони намагаються nринести 
свої:\t людя!-t сnравжне мистецтво і нагадати їм про 
те, що наше мистецтво на чужині не вмерло, що 
воно завзято борониться перед асиміляційним ти
сненням а також nеред тенденціею nіти по лінії 
найменшого опору, себто дійти до рівня гопачків
ської ковбасно-чаркової малоросійщини. 
Не зважаючи на тяжкі для театру на чужині е~tіr

рантські умови і на відсутність будь-якої матерія
льної бази, керівництво театру за.тшшило nоза ува
гою сnокусу пожва:мення каси. 

Воно за.1ишило театр фізично бідним, а.1е духово 
багатим, витонченим, шляхетним. Воно, не ганя
ючись за швидко nереходячим дешевим усnіхом, не 
пішло на поклін старосвітському смакові, тримаю
чись на мистецьких засадах високої кляси. 
Тим самим керівництво nідтягало на вищий ща

бель смак як самих акторів, так і nереважну біль
шість гдядачін, вихованих на nобутових традиціях 
!tfинулого. 

Майже кожна нова імnреза досі лягала великюt 
матерія .. 1ьним тягарем численних госnодарських 
проблем на плечі керівництва. Та не зуnиняла й не 
зуnиня~ його, творчий вогонь на жертовнику не 

згасав. Що таке бідність! 
У та1шх загартованих мистців, як йосип Гірняк 

та Олімпія Добровольська це тільки nодвійне, nо
трійне нервове наnруження, а не зниження рівня, 
а тим більше не ~шстецька nоразка. 

Хіба ;\Іатеріяльне обмеження ВПJ1инуло у свій 
час на високомистецьку виставу Франкового .,Мой
сея"? Усім, хто 1ї бачив, залишилася надовго в 
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пам'яті ця вищого рівня мистt:цька імпреза, у якій 
режисер прагнув дістатися до са~НІХ глибин мис
тецького твору. 

У цій виставі голос мистця був наче втілений v 
~tармурові скульптури 3 грецького барельефу на 
т.11 звучання людських, ніби безnристрасних голосів 
без окремих слів. ' 
Тут бу.'Іа зреалізована засада мистецтва, якому 

непотрібно ніяких зовнішніх декоративних або бу
тафорських чинників. 
Тут було царство слова. Слова, яке, не дивля

чись на гебрейську тематику, вже втратило націо
нальне гебрейське забарвлення і не потребувало 
ніякого підкреслення цього елементу. 

~- "~ойсей" був зроблений без жодної громадсь
коІ шдтримки, власни:\ш силами, власними нерва

ми, власними грішми. 
О, мільйонери-меценати, де ви? Невже ми може

мо читати в _книжках тільки про французьких, ні
мецьких, росІйських, грецьких мільйонерів-мецена
тів, але тільки не українських? 

Ніхто не робить замаху на ваше багатство, aJie 
якщо доля вам усміхнулася і зробила вас заможни
ми .'Іюдьми, то для чого ви складаете ваші мільйо
ни? 

~:ї~а потребуете їсти вдесятеро більше, ніж зви
чаию шоди? Або, може, хочете за свої мільйони 
купити собі безсмертя? 
Як усім добре відомо, початок і невблаганний кі

нець людини у ucix людей, не-~tільйонерів і мільйо
нерів, бі.'Іьш-~tенш однаковий. 

Безсмертя л~дини існуе ті.1ьки в історії, у люд
ських серцях 1 душах, у добрих спогадах, у всьо
му тому, що .~1юдина зроби.'Іа доброго за свої мі
льйони для іншої людини, дJ1Я суспільства, для на
уки, для мистецтва, для свого краю і народу. 

Хіба ви, маючи багато грошей, не раділи б, якби 
ці гроші вчасно підтримали творчі задуми чесних та
•lановитих мистців або науковців, підтримали тво
рення національних цінностей? .. 
Аае я неnомітно д.1я себе відхи.1ився у бік від 

того, про що хочу сказати. 

Ще до переїзду у США театр-студія йосипа 
Гірняка :о.tав чюtа.lий творчий доробок. Цей доро
бок охоn .. 1юе декі.1ька десятків великих власних ви
став і чима.1о груnових і СОJ1ьових виступів у чу· 
жих програмах. 

Останніми визначними виставами були: "Мой
сей", "Юрій КJ1ен" і "Людина та герой". 

Ці три .мистецькі явища настільки значні по ідеї, 
по режисерській майстерності і оформленні, що 
явJlяють собою ве.1ике досягнення не тільки в на
ших еміrрантсьrю-жебрацьких театральних умовах, 
a.:Je це було б також явищем надзвичайної ваги і 
n Україні, у театрах озброених технікою, грішми 
й відповіднюr штатом ~rузичних, малярських та ад
;\tіністративних робітників. 

Сказати, що це бу .. 1и культурні .імпрези, як було 
зазначено в одній поважній рецензії, це значить 
не сказати нічого. 

Як можуть бути у кращих учнів rеніяльного 
Курбаса не ку.'Іьтурні вистави? Критеріем для оцін
ки їхньої творчости мусить буrи не· звичайна 
куJ'Іьтурність,: а Ш:О"сь інше, ·nобудо-ване· на :базі т~
атрадьної спеціялізації. 
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. Говорячи про ці вистави, насамnеред треба під
креслити, ··що вони не тільки таланов·ито зробЛені, 
але й майстерно розроблені. 

О. Доброво.:Іьська nостуnово від~ювилась від бу
тафорсько-декоратиnного тла д~я своїх вистав, не 

:шш тому, що театр не ~•ає матеріяльної бази, а й 
тшtу, що вона вибра.па собі інший творчий шлях, 
- шлях внутрішньої гезтралізації авторського 
слова, аuторського голосу. 

І як багато вона тут винайшла! Навряд чи :\Іожна 
бу.-1о б зробити більше на т;Іі декоративности. 
У її виставах ніби звучали голоси· са~шх авторів, 

які nевно, чули їх так, коли ці го.'юси народжува
. 1исн у їх серці. 

Ui го.поси - образ загально.пюдського, для якого 
:ювсім неnотрібно зберігати зовнішній формальний 
LJИ національний кольорит. 
Думки вис"1овлені ШексnіроІ\І, Шевченком, Пуш

кіном, Сковородою чи Шіллеро:\І навіки за.тшша
ються каnіта.1ш1 усіх людей, бо їх думки збагачу
ють усе .1юдство, у якому б одязі вони не з'явили
ся і якою б l\ювою вони не були сказані. 
З uю1 і .1ише з цим критерієм треба nідходити до 

онінки творчости режисера О. Добровольської, щоб 
уникнути таких зауважень, як, наnриклад, "Чому 
Мойсей був без бороди і біблійного жидівського 
вбрання"? 
У нентрі творчого фокуса О. Добровольської є 

с.1ово не тільки, як те чи інше nоняття, а.тtе і як 
фарба, нк їден, НІ< струl\І l\Югутнього духа великої 
.lЮДИНИ. 

До цього слова вона ~І аЕ виняткову nовагу, чут

.1ивість, обережність, вона нічю1 його не обтяжує, 
нічим не легковажить, nрагнучи до повного роз
криття . втіленого в ньоl\ІУ внутрішнього образу. 

Так rюбудовані "Мойсей", "Сnогади про Юрія 
К~ена" і "Людина та герой". 
Остання Ї:\шреза була в.1аштована на відзначен

ня Мазеnннського Року. Це, сказати б інакше, ре
акнія сuіту на явише Мазеnи, відГОl\tін інтернаціо
ка.чьного. поєтично-:\ІVзичного :\ІИстецтва нз. Честь 
Мазеnи, с:шв<1 про ю~ого, не зважаючи на сторіЧчя, 
бре.~:~ить до .с..ьогqдні.: 

·:На- rіе}JшіИ ви-сі ані в· Нью~ йорку у грудні·-~~-;- :_р.
( ІJИстава бу аа повторева в Ньюарку і у Філядель
фії) театра.1ьна за.1н Українського Народнього До
"У, виловнена вшерть, зберігала урочисту апю
сферу й поважність. До нього зобов'язуваJlЗ зна
~•енна дата 250-ліття :-.шзеnинства. Перед самим по
чаткmІ стихли останні го.:юси, ви~tкнуто світло. На 
підвишення nеред сценою підіймається йосип Гір
няк, голова икого освіт.1ена через щілину вузькю1 
nро~ІіннюІ й nочинає читати суnровідне слово 
( текп Ю. Лавріненка). Це слово так літературно 
приnасовано ло всієї nоетичної імnрези (чи Їl\шре
за до нього), що створює враження цілости разом 
зі всіс:ю і:-.шре:юю, а не тільки суnровідною пояс
нювальною інфор~1ацією. 

Гірняк читає. Просто читає. А.1е, як! Слухав би 
іі с.1ухав цього видатного ~Іайст_ра вислову, з уст 
якого вилітають с.1ова, ~юв чарІвні золоті nтиці, 
які радістю осідають у .-1юдській душі. 

Урочисто, тихо й nоважно-реалістично звучать 
го.1оси Крушеаьницької, 3;\tія, Шуrана, Киричен
ко, Ку.1іш, Са~ик, не~юn nробиnаючись крізь ніки. 
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Час від часу до їхніх го~юсів uшшається, як іс
торичне тло, як !\югутній дзвін го.1ос Гірняка, яко
І'О вже невидно, .-1ише чути йоГо голос, що nідсилює 
героїчну сюшо.1іку мо~Іенту і paзol\t зі всіма акто-· 
ра~ш утворює величну ~Іесу. Вся імnреза nобудо
вана на n'яти фрагментах: І. Королівський двір, 
страта на nалі, бунт серця, віщі сни-марева, утеча. 
2. На крилах Пегаса. З. Бій nід Полтавою. 4. Ос
тання ніч на uьo:\ty боuі Дніпра. 5. Мазепинський 
триnтих. На жаль, у програl\tі не зазначені авто
ри й джерела кріl\І останнього прекрасного фраr
:-.tенту uідшюго nоета Вадюtа Лесича, який був се
ред nрисутніх . 

Вnадає J; око чудоне світляне nідкреслення на 
сцені (яке теж говорить, але на своїй ~юві) і ко
нуси гіnертрофованих uитягнутих трикутників, які, 
nритненуті один до одного, вливаються, nерегуку
ються ніби СИ:\Іволізуючи простягають один до од
ного .1інії між нашим сучасним і минулим. 

Все до тонкощів проду:\Іане, відшліфоване, ви
nравдане. 

Наnисаний Вадимом Лесиче:\І спеціяльно для цієї 
імnрези зак:ноІJний триптих являє собою твір, який 
стоїть на дуже високому поетичному рівні і ще 
раз свідчить про яскраве обдарування автора. 

Акторські постаті й мізансцени були такі nрості 
й nрекрасні (на що О. Добровольська є такий май
стер) і з такю1 ~ІистецькюІ nочуттям міри зроблені, 
що нагадува.1и античні барельєфи. 

Нічого не буду говорити про .музичне офор~І
·'rення, бо знаю, що зроб.1ено все, що було :\южли
ве. Музичний супровід скомnільовано не погано, 
а.1е на мою думку він біJlЬШе пасуван би до цієї ім
nрези, якби був витриманий в одншtу стилі - у 
хоровому (як в "Мойсеї") чи якомусь інструмен
таJІЬному, а не сnодучений з двома протилежними 

е.1емента:\ІИ: бандурно-арфяни:ч і симфонічнюt. 
Дуже nриЕ:\ІНО, що техніка звуку (Я. Недільсь

кий) ніде "не nідвела", а діяла бездоганно. 
Треба nривітати від усього серця увесь скдад 

театру, ~шстецького керівника, і особливо О. Доб
рово.lьськ_у з ~<.?БЮІ досягненням, з новою nеремо· 

ro•o.~ ~() }lЯ _імІ"Ір~з~. ~ сnравді гідне відзначення 
.\\азеnинських Роковин. 

У спіх театру був і-ірИrолшІwуЮчий~ Довго акто
ри й nрисутні викликали О. Добровольську, щоб 
подякувати їй (бодай оn.1еска~ш), але вона, і на 
аей раз, не nрийняла це заnрошення і не вийшла. 
Шкода, шо ця вистава не може бути показана 

за брако:\І відnовідних коштів ні в Детройті, ні в 
Чікаго, ні в І{лів:~енді, а тим більше по містах Ка-
нади. 

Микола ФОМЕНКО 

-~~~~~~~~~~~~~~~/ 

МОЖНА ПРИДБАТИ КНИЖКИ ВАСИЛИ ЧАППЕНКА: 

"Україна-ка пітературка мова, іі ви-киева 

й розвиток"-------------- $5.00 
"Чорноморці"-------------- 3.00 
"Півтора JJJO.Rc•кoro", nовіст•-------- 1.50 
''Зойк", збірка оnові,Rаи• - - - - - - - - - - 1.50 
"Іс•ко tава", сатири•иа nоема - - - - - - - - O.SO 
ЗвмовJІJІти: 

Vasyl Ch•plenko, с/о UVAN, 1Н West 26th St. 
Ne~ York, N. У. U.S.A. 

-~~~-~~~~~~~~~с»~~ 
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КОНЦЕРТ РУСЛАНИ АНТОНОВИЧ 
Недавно у заnі, затншнав від бурхnивоrо руху сто

nиці, -у rостиииій Філіnс fannepи у Вашіи:-тоиі - від

бувеа концерт відомої nіsиістки Русnани Аитоиови'І. 

Важко утриматись, щоб не сказати - концерт однієї 

із найкращих серед моnодих nіаністів иашоrо 'Іасу. 

Присутні буnи за'Іароваиі та захоnлені не тільки іі 

бnискучою технікою, суверенним володіннам всіми за

собами музичної виразиости, закінченістю та майстер

иоJО завершеиіст10 гри, ane ще біnьше глибоким трак
туваннам великих творів, щирим nочуттвм та тим ір

раціоиаnьиим, що французи так вдало висnовnJОJОТЬ 

своїм: 
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іе ne sais quoi". - тим, без чого не моJКе ісиу
вати ні сnравжній твір, ні його іитерnретаціs. 

Піnкістка Русnана Антонович закіи'Іиnа Віденську 

Консерваторію у 1954 р., де вона вчиnась nід керів

ництвом сnаветаого nрофесора Ріхарда Гаусера. Також 

іі вчитеnами буnи nрофесори Роnnвид Рауnеиштраух та 

Пауль де Кони. Цей останиііі nередав своїй студентці 

традиціІ великого Антона Рубінштейна, учнем акого 

він хоnись був. В останніх часах іі иадзвн'Іайиий та

nакт остаточно викристаnізувавсв у всеевітво відомих 

майстрів Ввптімори - nрофесорів Мєчисnава Міица та 

Леона Фnейшера. 

На рідкість добре буnа відібрана nрограма цього 

незабутиього вечора, 1-ro n10того 1960 р. Соната оп. 109 
Ветховена один із rnнбоких творів nізнього Бетховена 

- nрозвучаnа nід nаnьцвми артистки ви одкровенив. У 

nершій частині сонати контраст між nегко10, бездумною 

меnодіє10 та гnибокими, із серца nориваJОчими іктона

ціамн хви.rпсвав своє10 драмати'Ін:.стю. Не можу не від

мітити К<~зковість, навіть nотустороииість, з вко10 про

звучаnо, - ні, краще сказати провіаnо арпеджіо змеи

шеногu септакорда. Друга частина сонати пронеслась, вк 

оурхnивий вихор, nовний поривів у далечінь, щоб за

сnокоїтись, нарешті, у_ третій частині, що почииаєтьсв 

тихим та світnнм хораnом. Варіації цього хораnв (не 

завжди зручно написані дnв фортепіsна вже зовсім 

глухим геиіє!\1) були nодані ни поетичні моменти за

мисnеииа, журби та релігійноrо nочуттв. Серед них 

надзвичайно вnастично та переконnиво прозвучаnо ма

леньке фуrато. 

Друrим номером першого відділу ионцерта буnн 

виконані "Симфонічні Ет10дн" Роберта Шумана. Ці тво

рІ! все біnьш та більш приверта10ть до себе увагу су

часного внконавца та сnухача. Ці варіації буnи напн

еані сс:ього 6-8 років пісnа останніх соиат та кварте

тів Бетхоnеиа. Своїм змістом вони вииnиваJОть уаву про 

м JІ с n и 1' е n в. З вогненним серцем, що шукає розгад

ин нaworo буттв чи n еиерrійиому наступі уперед 'ІН у 
r;еrкнх зnьотах ельфів, чи у чуть помітній та м'вкій 

знемозі, чи у бnаинтних мрівх, чи у поnіфоиі'Іиому 

сnnетіииі сиn ... Усі варіації у вІІкоианиі артистки буnи 

nов'взані єдиним, ціnьним Переживаннам та високоJО 

nатетнкою, що знайшnа свое завершении у фіиаnі -
nовному бад:ьорости, зanany т.а творчого зльоту до не

ба. 

Друга частина иоицерта почаnась відомо10 та часто 

сІІконуваиоJО соиатоІо Моцарта у Д-ду·р. І тут крім фі

nіграииоі гри, без ииоі Моцарта навіть немислимо ви

конувати, - були розкриті у тnумачеlІиі Русnани Анто

нович несподівані скарби думки та по'Іуттв. Досить 

сказати, що спогnsдаnьие Адажіо, у вкому. чути май

бутні иастроІ ро~антнків, примусиnо навіть хоnодних 
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людей захопитиса та зворущнтис1.. Поnіфоиічии~t епізод 

у Фіиалі прозвучав рельєфно, чітко та перекоиnиво-за

вершеио. У св соната своєю заиіичеиіст10 раптом з'вви

nась перед сnуха'Іами, ви статуs. 

Останні буnн дві токиатн, надзвичайно трудні дnа 

виконакив та незру'Іно написані дпв фортепівиа. Пер

ша, рідко виконувана токиата - Равеnа. Вnнскучиіі, 

nовний енерrіі твір був · інтерпретований иадзвн'Іайно 

переконnиво та закінчено. Я сказав би неначе ві,цnитиіі 

з бронзи. Друга токката була Прокоф'єва - подібна 

урагану воги10 та іскор, що іикоnи звучаnа так, що зa

xonnJOвana дух. 

Присутні довго бурхnнвимн оnлесками дsиуваnи 

nівкістці за естетичне переживаинв, вие виnало на іх 

доn10. На веr.нииІі жаль, не всі зацінавnені із украінСJо

кої громади Вашіиrтону змогли відвідати цей винвт

ковий концерт, частково тому, що не були оnовіщені 

npo концерт, частково тому, що концерт nрипав на ро
бочий день. 

Ми зі своrо боку побажаємо цій надзвичайно обда

рованій (може навіть веnикііі) nівкістці щаств та удач 

на іі дальшому творчому шnвху. 

Професор Мниоnа НЕДЗВЕДСЬКИЙ 

КОНЦЕРТ БАНДУРИСТІВ 
14 n10того в заnі УНО, Торонто, відбувса концерт 

першого канадського ансамбn10 бандуристів ім. Остапа 

Вересав nід керівництвом Павnа Казаиівсьиого. Місце 

осідку ансамбn10 - Сан Кетериис, Онтаріо. 

У програмі буnи народні nісні, коnвди, твори укра

інських композиторів і так звані повстанські пісні. 

Назвати цей аисамбnь мистецьким колективом ще 

не можна: це скоріш іще школа кобзарського мистецт

ва. Коnектнв скnадаєтьси тепер із 15 ос:б, в тім числі 

t 1 бандур. Керівник ансамбnt::» свідомий того, що він 

має не завершених митців, а уч:1ів, тому й nідібрав 

відnовідний реnертуар - nеrннй до виконании і трохи 

одноманітний. 

Незважа10чн на це, ансамбль сnравлає досить прн

ємІІе враJкенив і йоrо ціnком можnнво С!Іухатн: nJO,_н, 

які зде5іnьwа нікоnи не то що не граnн на бандурах, 

а, мабуть, взагалі нічого cninьиoro з музикою не маnи, 

nоза своє:~ nрацею навчилися чимало і вже можуть 

зробити nриємність навіть і культуриому сnуха'Іеві. 

Це іх велика зacnyra. Тим більше, що саме вони даnн 

nочатои розвиткові мнстецтва rрн Н3 бандурі в Ка

наді. У цьому чи не найбільша засnуга іх керівника -
П. Казанівсьиоrо. Можна сподіватись, що завдаки йому 

бандура скоро стане в Кг.наді, икщо не масовим, то хоч 

поширеним інструмеито~. 

Ансамблеві ще чимало чого бр3иує: і добрих му

зик-бандурІtстів, і добрях св:жнх ronociв, і зіспівано

сти, а часом і темnу й навіть тем:tерамеиту, сnовом -
бракус ще дуже багато, ar.e все це моИІна здобути 

вnерто:о nраце10. 

Дуже заважає ансамблеві "nатріотична повітнка": 

уввіть собі, що крім "Не пора ... ", яким відкрито кон

церт, ВІrконано ще й україлський та канадський гімнн, 

ніби це не концерт, а ввесь міжнародне свито .•. 
Шедевру nримітивізму осагнуто в чудовій історич

ній пісні "А вже років двісті ... " Уввіть собі, що хороша 

козацька пісна виконуєтьсв так со~о~каво-nімонадно, ак 
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--ку, снІUКемо, ак дес• на передмісті ranиq•кoro міст••· 

ка співаст~осs пісна "Взsв би s бандТРУ". Це сnравді 

буnо щос• таке иудно-сахарнново-соnодкаве, що від то

rо можна захворіти. Мапо тоrо: sкийс• сахариновий 

"nатріот" вирішив, що текст nісні не відnовідає севе

ушииq~окій "rеиераn~оній nініі", що народ наш ні•оrо 

не розуміс в історіі і "nоnравив" тексти цісі nісні. Та 

ще й sкІ "Відремонтував" іі дваівс~око-"реnіrійними" 

(знову до безтами соnодкавими) сnовами ... 
Коnи s заnитав n. Казаиівс•коrо, де він доn'sв qей 

аиба•те за вираз, "варіант", то він, ніаковіJо•и, nоsс

иив, що "один наш привтеn• порадив нам сnівати йоrо 

варіант цієї nісні, щоб не образити rет•маиа :Воrдаиа ... " 
11 не nитав, що qe за "npиsтen•", апе з yc•oro видно, 
що це хтос• із севеушииц•ких "вождів", під духовим 

омофором аких ансамбn•, на nревеnикиіі жаn•, nере

буває. 

Севеуwниц•ку "nоnітику", вищо вона комус• миnа, 

робити можна завжди, ane ексnерименти з істори•иими 
nісиsми (та ще такими!) ми n. Казаиівс.кому робити 

не радкnи б - це смерт• JІІОдині і мистцеві І ПорадІоте 

тому вашому "nоетові-комnозиторові" наnнеати вnасний 

твір, а не вnравJІSтис• над історіе10 народу. 

В окремих творах, (наnрикnад, "О•ерет мені був за 

коnнску", аранжироsка П. Казаиівс•коrо) дуже nриємно 

й nовно зву•аnи бандури. 

ПобаJКаємо аисамбnеві менше nоnітнканства, а біп•

ше мистецтва! 

ких вожденsт із внавом... зразковоrо неуцтва у спра

ких вождеиsт• із виsвом... зразковоrо неуцтва у сnра

вах nітератури й поnітики. Мапо тоrо, що снаnі•еиу 

•тдову - націонаn•иу музико10 і змістом - nіси10 "А 

вJКе років двісті" qi вождеивта cnpнiiНSJІR трохи •и не 
ак иаціонаn•иий rими... Геиерап•ие севеушинц~оке воJК

деивто•ио так і заsвиnо nри мені ж: "ПобратимеІ Чу

дово І Сам народ rоворит• устами вашоrо ансамбn10 І" 

А "народи10" піси10 "О•ерет мені був за коnисиу" вони 

сприіІиаnи трохи •и не стоs•и "на nозір,~ nеред "ма

єстатом иароди~ооі твор•ости", не звuо•и тоrо, що це 

не народив nісна, а текст nоета-комуніста, закатоваио

rо російс•ними біnьшовиками, Дмитра Фап~оківськоrо, 

sкий не так, ак Мниоnа Хвиnьовий (за тверджекнам се

веушників, зви•аіІио!), а таин сnравді був qеsістом. Не 

знаємо, пу ро1110 й обов'sзки він мав у тій катівні, ane 
иікоnи не втаJОваnосs, що Д. Фаnьківс•кий був у ЧК 

і виконрав sкісь обов'sзки в :ВіпорусіІ. 

ІІкос• одному із севеушницьких nідериквт довеnо

сs rоворнти на одній із козубівс•ких n'втнвць про Ми· 

коnу Зерова. Коnи йоrо заnитаnи, ак М. Зеров розціиJО

вав дівп•иіст• М. Хвнnьовоrо, то він nо•ервонів і ска

зав, що М. Зеров nомиJІSвсs (тіп•ии севеушники без

nомиn•иіІ), ane він не може про це rоворвтн, бо nри 

ц•ому треба буnо б вимовити ім' в "вороrа народу"! 

Отака "севеушииц•ка ортодоксіа"І Тепер же іх вожде

нsта nnещут• Д. Фаn•ківсьиому і домаrа10тьсs nовторен

на йоrо твору, бо "вашими устами rоворнть сам на

род". 

0'1' ба•ите, а ви думаnи, що севеушники вкісь не· 

укнІ 

11 не хотів би, щоб аисамбnь викинтв із своrо ре

nертуару ЦJО nісн10, із простенько10, ane nрисмио10 ме
nодіао і з не nоrаннм аранжируваииВІІ П. Казанівсь

коrо. Ні, cniaail'l'e іі й даnі. Чекіст із Д. Фаn•иіве~оноrо, 

мабут•, був поrаннІі. У Торонті с один йоrо :~емnsк, 

sний мені розказував таке: Д. Фаn•ківс~оний у 'Іас війни 

Й реВОJІІОЦЇЇ, буду'ІИ дуІКе МОJІОДНМ ХJІОDЦеІІ деСІо 3а• 

блукав із рідиоrо cena. ІІкос• оnнинвсs в Черв. Армії 

і там поnав у ЧИ. Потім, поба•нвши, що сів не в ту 

"карету", запвшив ЧИ. 

Це дуже імовірно, бо в одиому із своіх віршів Д. 

Фаnьківс•кий розnовідає про те, вк "•екіст затужив 3а 

сии~оо10 волошкою в житі". Москва прекрасно 3нас, що 

коли 'Іекіст тужить не за JІ10дсько10 кров'rо, а 3а воnош

КОJО в житі, то вже пропаща сnрава: це вже не 'Іекіст, 

а ПІОдииа. А раз він тужить не за рожевен~окнм вукі

nем, а ТаКИ за СНИІ.ОІО ВОJІОШКОІО1 та Ще В ЗОJІОТОМУ 

житі, то він ще й украіиец•, а не тіп~они nJОдина. Отож: 

розетріnати йоrо І І розстріJІSJІи. Що ж ми можемо зро

бити? Hi•oro. Хіба сказати: нехай йому :Воr nростнт•, 

вкщо він •имсь завинивІ 

А що йоrо Москва дозвоnиnа реабіnітувати, то тим 

не турбуіІтес• - це реабіnітаціs з nримусу, не щира. 

Не було б er.ti:·paцii, то не буnо б і цісі "врЬ•зубиоі" 

реабіnітаціі. 

А севеушників ще раз вітаJО з "кnасово10" -.уіІніст10 

і з sеnикими "зианиами" нашої nітератури та історіі ... 

п. волиник 

У СПРАВІ ВИДАННИ ТВОРІВ 

ПОК. МИХАЙЛА СИТНИКА 

Чимало •ита'Іів nитаJОть, sк с з видаинsм по

смертної збірки поезій Михайnа Ситника: 'ІН буде ВИ· 

дака, вищо так, то коnи, що ДJІS ц~ооrо треба, радвт• 

зробити передп:rату тісі збірки і т. д. 

Отже, збірку s кои•е видам. У сі рукоnиси nокііІио

rо nоета вже в мене. Справа тіn•ки в тім, що не всі ті 

твори варто сьоrодні друкувати: це здебіn~ошоrо пер

ші иа•єрки поезій, вкі поет поступово оnрац~оовував 

і друкував у періоди'Іиій пресі. Отож, найбіп•шу вар

тіст• маJСть твори уже друковані по різних 'Іасоnисах, 

ак ціnком викіи•еиі. Іх буnо дуже баrато. Зібрати Іх 
одній nюдииі в наших умовах маііже неможnиво. Тому 

в прошу всіх •ита•ів і всіх наших співробітинків пе

ресnати мені всі твори М. Ситника, акі вони мо•ут• 

дес• роздобути. Це, звн•аіІио, не стосуст•сs творів, 

виданих окремими збірками. 

Коnи зберемо все ~руковаие в nеріодиц;, потім ви

беремо закіи•еиі поезії з рукописвої сnадщини, тоді 

:Jамовn10 комусь із критиків статтю і пристуnимо до 

друку книжки. 

Передплати ка неі в робити не збираJОСІо, бо це вн

маrає баrато 'І асу і кnопоту. Ane а nросив би при

хиnьииків твор•остJІ Михайла Ситиква допомоrти ме

ні іншим сnособом: укnасти у виданн біn•шу суму, 

скажемо від 5 до 100 доnарів 'ІН й біJІ~оше. На внесену 

суму кожен одермить киижкІІ із зиижко10 ва 50% 

nродаJRиьоі цін1r, себто, по собівартості. 

Нема наймеишоrо сумніву, що nівтори-дві тнсs•і 

примірників нових nоезій М. Ситника завJRди nрода

дутьсв і особи, акі вкnаnн трошки rрошей у вндаииs, 

не тіnьки зробnsт• добре діnо дnа иашоІ куn•тури, ane 
Іі кі•оrо не втратвт• матері8nьно, бо книжки прода

дуть знайомим і nриnтеuм, акі иікоnи не відмовnsтьса 

дати l.So-2.00. доnври за кии••т померnоrо хорошоrо 

nоета, ВИЩО ДО КОІ'ОСІІо D088JRHO З TaROIO nроп03ицієJО 

зворнетьса йоrо нt nри.втеnь 'ІН до6рхй sнайомвй. 
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Звичайно, що я її видам і сам, 6ез доnомоrн. Ane 
в такому випадкові справа може дуже затвrиутись. Я 

не n10бn10 стогиати і квоктати, домаrатнсь жертв і т. д., 

ane матеріяnьиі справи моrо видавиицтва дуже далекі 
не тільки від бnиску"Іих, а навіть від таких, що іх мож

на б назвати "зведеиивм кінців з кіицвмн". Доnомоrа 

чита"Іів за останніх пару місяців дуже поліпшила стан, 

ane цих додаткових кілька сот доnарів ніяк не дозво

nвJОть мені зараз же видати пристойну збірку nоезій. 

Про це скажемо пізніше трохи. 

Ніяких rрошеї1 на це виданна зараз 

&а - и іх тепер навіть не прийму. Я 

икомоrа скоріш одержати декnвраціі, а 

звернусь аж тоді, як усе буде rотове і в 

до друку. 

сnати не 'І'ре

хо•у тіnькн 

no rроші в 

прнступа'І'нму 

Якби зиаііwnось хо• 1Q-20 осіб, що даnн б по кілька 
десатків доnарів (вірніш, не дапн б, а nозн"Іиnи б іх), 

то збірка поезій М. Ситника мorna б бути видана ще 

цьоrо nіта. 

Отже, •ека10: 1. На декларації nозн"Іковнх вкnадів 

на книжку, і 2. На поезіі М. Ситника, друковані в nе

ріодичній пресі. Це можуть бу'І'и вирізки з позиа"Іен

ням НаЗВИ і дати 'ІН ХО'І 'ІНСЛа "ІаСОПИСу, у SROMy ТОЙ 

твір друкований, або й nереписані, ane 'І'акож із nо

зна"Іениам назви •асопису, йоrо дати й ІІисnа. Перепи

сувати треба дуже акуратно, уннкаJО'ІН помилок. 

Звн"Іайно, що тоrо, що буnо друковано в "Нових 

Днах", сnати не треба. 

п. волиник 

ШЕВЧЕННІВСЬНИй БУЛЬВАР 
(ІІродовження із стор. б-ої.) 

- Розповідайте, nрошу вас, говоріть, говоріть! 
І Іоет ходить по кі~tнаті з кутка в куток. його 

не зовсім задовольняє неквапна, трохи іронічна 
\Іанера, з якою Лєсков згадує про знайомих Ї:\t 
обО:\І киян. У гостя здатність помічати смішне. Це 
непогано, звичайно! А~е цього замало! Ненаnнсть 
повинна спалахнути, коли розповідається про 
страшного царського сатрапа Бібікова, генерал
губернатора Київщини, Поді:шя, Волині. 

-- Надто безцеремонний генерал-губернатор! -
похитує головою гість. - Хоч і однорукий Дмитро 
Гаври.1ович, та ... 

-- Безцеремонний... І все? Ні, мій друже, не так 
народ затаврує одного -з катів правди! .. Та грець з 
ним, з Бібіковим! Про Київ розповідайте, друже ... 
Про :\tісто нашої слави. Він назавжди, а Бібіков 
що? Т.1інь! Поганий сон! .. Про Київ мій розпові-

.. ' .1аите ... 

ЮХИМ МАРТИЧ, кіnьк:1 коротких оnовідань вкоrо 
м11 подаnн нашим "ІНТа"Іам вище, народивеа в 1910 році 
в Києві, у родині сnужбовцв. 

Літературну дівльність розпо11ав ще буду"Іи сту
дентом, здається, nершим йоrо nітературним твором 

був нарІІС про Шев•енківськнй бульвар у Кисві, ан
друкований у снмпати"Іному ннІвському дво'І'нжнево

му журкаnі "Глобус" (nрибnнзно такоrо форма'І'у і об'є

му, як "Нові Дні") у 1932 році. Проте nерша книнска 

нарисів Юхима МартиІІа "Шкоnв жит'І'в" вийшnа аж у 
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1939 році. Пісnа тоrо він вндаu книrи "День народмен· 

ва", "СіІІа:адцпа nрофесів", "Becena n10днна". 
У "Іас війни Ю. Марти• прац10вав, вн і всі nнсьмеи

Іrики, в редакціах фронтовоrо рад:омовnеннв. У ці ро

ки він видав цілий рвд творів: "Листи від синів", "Оnо

віданнв про друзів", "Путь на воn10", "Пар'І'нзанс•кі 

серцв", "Добрий сусіда", "Казки міста". 

Вннвтнове місце в твор11ості Ю. Мар'І'Н"Іа заіІмас 

Киів. Києву і кивнам він присввчус цілий рад збірок 

оnовідань: "Вірний друr", "Як сиnаnн nісн10", "Будні 

та сввта", а також два великі nрозові 'І'ВОрн - "Льо'І'

ннй день", "Киівсьна повість". 

ЗиаІІне місце в 'І'ВОрІІості Мар'І'н"Іа заіІмаJОть 

rрафі•ні твори. Окремими виданнвми вн:іwnн 

иннrн про Панаса Саксаrаиськоrо, Оnенсандра 

6іо-

:ioro 
Boro-

моnьцв, Ha'l'aniJO Ужвій. Віnв півсотні норотннх історій, 

nрнсвв"Іеннх діа"Іам украінської культури, вміщено в 

йоrо книзі "Краплі зоnотоrо дощу". Кіnьна норо'І'ннх 

оnовідань, nоданих до nаснавої уваrи наших •нта•і• 

вище, ми беремо із йоrо найновішої кннrн "Іскри нси
воrо слова" (Киів, 1959 р.). 

Юхим Мар'І'И'І ціnком невідомий еміrраціі письмен

ник. Лиш пара йоrо коротних історійок 6yno вміщено 
колись у орrані ОУН "Час" у Німе••ині. Це все, що 

буnо друиоване з йоrо 'І'вор•остн на еміrраціі, ХО'І йоrо 

біоrрафі•ні 'І'ВОрн можуть мат11 інтерес дnв наших 'ІН· 

та•ів, бо на еміrраціі біоrрафі•иа nітература майже 

відсутив, мабуть, 11ерез бран джерел і •ерез брак •асу 

в nисьменників, бо 6іоrрафі11ні твори внмаrа10ть 'IHMR· 

no •асу на внв•енив та збираннв матеріалу. 
Несподі~·анкоJО нашим "ІИ'І'а"Іам, мабу'І'ь, буде, що 

Юхим Марти• не українець, а •нд. 'Може иаві'І'ь, за 

нашими канадськими нормами, буде то•нішнм висnів 

"украіиець нсидівсьноrо походженнв", бо, здає'І'ьсв, жн

дівства в ньому залишиnось дуже маnо. Сnравжнє :ioro 
прізвище Юхим Фінкеnьwтейн і так звали йоrо всі в 

інституті, хо• тихенько rоворнnи, що він таин не 

Юхим, а Нухнм ... 

У ст•асиих своіх творах Марти• б'є •нмаnо nокnо

ків "старшому братові", партії, добре знаJО'ІН укра

їнську мову (він - коnиwній у•ень Миколи Зерова, 

Юрів Клена, акад. КаnиновиІІа тощо), він теnер ІІасто 

мовби навмисне псує іі, пристосовую•н до норм "с'І'ар· 

шобратньоі мови". Та на початку 30 років він був дуJКе 

nоаnьний до українства. Я, наприкnад, ніколи не ІІув, 

щоб він розмовnав у ті •аси російсько10 мово10. 

У rромадському житті Ю. Марти• участи не брав, 

в номсомолі •и nартії не був (nринаймні тоді), ств

пендівитом не був, жив не в rуртожнтнах, а прива'І'во, 

скnадаnосв враженнв, що nоводнтьсв "унсе о6ереJКно, 

щоб не вннnика'І'н яноісь підозри і не вилетіти :s інсти

туту. 

Дуже n10бнть Киів, а в Києві "ІН не най6іnьше най

кращий у світі Шев•енківсьнніІ 6уnьвар. Ось вн він nи

ше вро иьоrо у вс'І'упі книжки "Іскри живоrо воrн10": 

"Через міста і cena проходить rоnовна вуnнцв на
шоrо жнттв. І Шев•енківський бульвар - одна мапен•

ка іі "Іастна. Це вуnнцв сnави й кохаиив, вуnицв nраці 

й науки, - ділова й nірн•на, буденна і свs'І'кова і зав•· 

ди nрекрасна. Ваrато зна"Іннх і цікавих зустрі"ІеЇІ від

буваєтьсв nід веnн•ннми тnпоnвми бульвару". 

Скориетаnи ми з оnовідань Ю. МартиІІа тільки то

му, що вони напнеані на Шевчеинівські 'І'емн, бо "ІО• 

rось иовоrо про Шев"Іенва сьоr.,~ні на еміrраціі, иа 

маnь, здобу'І'и важко. 
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Як бачимо, є різні жиди. Бувають і такі, ак Леоиід 

Первомайський та Юхим Мартич. Скільки мені відоtуrо, 

то Мартич ніколи не належав до тих, акнх треба було 

боsтнсь, що вони тебе "продадуть", хоч при першііі зу

стрічі з покіііним Юрієм Кленом уже на еміrрації, ос

танній, розпитуючи мене про Киів, висловив жаль саме 

до Мартнча. Юр:й Клен тоді ж дуже обурювавса, що 

націоналістичний "Час" персдрукував Мартичеві твори. 

• • 

Та все мо:н.е бути. Подаємо нашим •zитачам твори 

і відомості про Юхимn Мартнча так об'єктивно, ак тіль

кн мошемо. Сподіваємось, що знайомство з цим пнсь

меннн~>ом нашим читачам не стане на заваді, а навіть. 

иавпаІtн - може стати в прнrоді, бо рано чи пізно ім 

можуть попасти до рук йоrо біографічні твори (про 

велетнів нашої культурІі), то при читанні іх дуже вар-

то знати, хто іх написав. п. вол. 

• Подвоїмо КІJІЬКІСТЬ передпJІатникtв журналу 
до йоrо 10:::річчя1 

ЧИТАЧІ ПИШУТЬ 

Вельмишановний пане редакторе! 

Прошу прийняти ще одноrо передплатника. Гроші 

адресу додаю. 

Щастн Вам, Боже! 

З пошаною, 

Віра ДРАЧ, Трентон, США. 

Дороrий пане Волннак! 

Шлю 5.00 дол., з яких 3.50 на віднову передплати, 

а 1.50 на щось інше. 

З пошаною до Вас, 

Анастасі& ГОРОДОВЕНКО, Монтреапь, Канада. 

Шановний пане редакторе! 

Шлю 6.00 дол., з акнх 4.00 на віднову передплати, 

а два на розбудову журналу. 

З пошаною 

Христина КОТИК, Балтімора, США. 

Шановний пане ВолиивкІ 

Шл1~ 8.00 дол., з пких 4.00 на в~днову моєї перед

плати, а 4.00 за новоrо передплатника (адресу додаю). 

Бажа1о дальших успіхів у Вашііі праці. 

З пошаною, 

протоієрей Л. ФОРОСТІВСЬКИЙ, Ельмора, Па., США. 

До в-ва "Нові Дні", Торонто, Канада. 

Пересилаю віднову передплати і 1.00 дол. на роз

будову. Разом 5.00 дол. 

Антоніна КУЛИК, Міннеаполіс, США. 

Дороrнй Петре Кузьмовичу! 

Тому, що наша Оксана виросла із "соивwннковоrо ві

ку", шлю rроші за "Соняшник" і прошу слати йоrо в 

Німеч"Іииу (адресу додаю), щоб число iioro читачів не 
зменшилось. 

З глибокою пошано:о та привітом від нас усіх, 

Люба МЕНЖЕГ А, Міннеаполіс, США. 

Шановний пане ВолннякІ 

Шл~ 5.00 дол., в тім числі віднова передплати 1.00 

долар на пресовий фонд. 

З пошаною, 

С. ФУРСА, Детройт, США. 

До редакції "Нові Дні", Торонто. 

Шлю переказа на 5.00 дол., в тім числі 3.50. на від
нову передплати, а 1.50 на пресовий фонд. 

З пошаною, 

Оп. ШИМАНСЬКИЙ, Вінкіпеr, Канада. 

Вельмишановний пане Волинак! 

Вчора внелав 3 фунти на віднову своєї передnла-
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ти (на два роки) і окремо півтора фунта на новоrо пе

редплатника, адресу яко:rо додаю. 

Бажаю успіху у видавиичій праці! 

З пошаною, 

О. КУРИЛЕНКО, Вурвуд, Австралія. 

До сндавннцтва "Нові Дні", Торонто, Канада. 

Спішу повідомити, що знайшов ще одиоrо перед

платнкиа. Чекаю на здійснення "чуда"! 

З правдивою пошаною, 

Г. МАСЛЮК, Сефтои, Австралія. 

Ве:tьм:ишановний пане Волниак! 

Шта-:> десптz. доп. і 50 центів. Розподіліть так: на 

віднову передпл.:т моєї і пані Семчук - 7.00 дол., а 

3.50 на нову передплату длв пані М. Лазарук. 

З правдивою пошаною до Вас, 

Onьra ЮСИПЧУК, Едмонтон, Канада. 

ВсльмишаІrо:аинй пане ВолииакІ 

Сте;:,у :::а Вашо1:> І&ампаІrієІо в "Нових Днах" за по

двоєииJІ передплатників. Цілком схваnюю Ваші заходи. 

Маєте цілковиту раці1:>. Даю Вам трьох нових перед

платників, з них дnа на "Нові Дні", а одни на "Сонаw

инк". Шn!:а 27.00 доnRрів, з них 20 на передплати (від

нова моєї і за трьох нових), а 7.00 - на розбудову жур

каnів. 

Завжди приємно читати Ваше писаинв в "Нових 

Диах". Як тільки одержу нtуриаn - зараз же дивлюсь, 

'ІН нема чоrось, що написали Ви. Ви дієте у Ваших пн

саииs:х, як сумлінна укр :.іиської Канади. Сердечне спа

сибі від ме;:rе, одноrо з Ваших вірІІНХ читачів та при

хильників, за Вашу вартісну працю. 

Щиро бс.о.жаю успіхіn у 1960 році. Сподіваюсь, що 

одсввткуємо і двадц~тилітній ювіnей "Нових Днів". 

З правдивою повагою, 

Ваш П. ПЛЕВАКО, Париж, ФранціR. 

Дороrнй пане редакторе! 

Вибачте за спізиеиу віднову передплати. Разом з 

цим шлю 11.53, з акнх відрахуйте за передплату за мн

нулиіІ рік, на поточний і на 1961. Матиму спокій, вк 

братиJІІу в руки Ваш журнаn, вкнй, sк єдиний своrо 

роду на еміrраціі, дуже ціню. 

Шкода, що на Вас і на Ваш журнал безвідповідаль

ні nюдu;і час од часу кида.Ч)ТЬ усвиі наклепи. Та такий 

час, у вкому живемо... Хочу по-дружньому порадити 

Вам, щоб Ви не звертали на такі виступи уваrн й не 

писали про них. Це на мою скромну думку принижує 

Вас і Ваш журнал. Будьте Lищі :і'а них, бо вони, зда

єтьса мені, не варті Вам, sк у нас казали, "піти по м~

хорку". 
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Ви ж маєте добрив випробуваиНІі rурт читачів, акі 

Вас ціивть, а "Нові Дні" n10бnвть. То нащо ж псувати 

собі здоров'а й нерви? Пройшnи Ви не одно в житті, то, 

мені здаєтьса, повнині б дивитись на них, ак на щось 

нижче. 

Найбільше мені подобавеа у журкаnі за минуnий 

рік Ваш репортаж про зустріч з нашими артистами, 

ані rост10ваnи в Канаді із "старшими братами" у так 

званому "Рашеи Фестивалі". Сам репортаж і висновки 

- знамениті. Саме цьоrо нам, на мо10 думку, бракує 

у всіх наших rазетах і журналах: ак наші n10ди жи

вуть у поиевопеній Украіні, ви народ бороиитьсв та в 

аких формах та боротьба відбуваетьса. 

У нас пишуть про все: про партії, коиrреси, збори, 

вибори і подібні дрібні справи, а про те, над чим най

біnьше убоnіваємо і за чим тремтить наша душа 

пишемо маnо або й иічоrо. 

Тримайтесв й даnі rідио прац10йте, ви раніш, 

із заваnом і посвато10 справі. Будьте певні, що вже 

маєте n10дей, а з часом матимете іх все біnьше й біnь

ше, акі Вам повірать, бо пере.консuотьсs, що Ви працJО

ете чесно і з повно10 відданіст10 своїй справі. 

З правдиво10 пошано10, 

Ваш Євrен КУРДИДИК, Торонто, Канада. 

Дяку10, дороrий пане Євrене, за nиста. Ви дуже по

миnаетесв, припусиаючи, що ті иакnепи псу10ть мені 

"здоров'в іі нерви". Все це, вибачте за вираз, мені на
віть за вухом не свербить... Добре Вам rоворити так, 

ак Ви знаете лише Ваш поrлад, а от акби Ви чнтаnн 

всі листи, акі в одержу10, то Ви побачнnк б, що воно не 

так просто. Спробуіі не видрукувати листа, у вному 

тебе ла10ть, ак зараз же маєш обвинувачеииа: "Ara, ви 
nобоапись моrо листа видрукувати, бо в сказаnв (чи 

сказав) правду увічі! Ото ви такий хоробрий і чес

ний? .. " 
Або пришп10ть тобі 5-6 вирізок з "братоn10бннх" 

rазет і домаrа10тьсв відповіді напасникам. А одни мій 

земnви з докторським тнтуnом, так той прншnе вирізку 

з "Новоrо Шnвху" з нападамн на Оnенсандра Довжен

ка і пише: "Зиа10, мовnав, ви скажете, що Лев Тнrро

вич темний, ви чіп від порожньої бочки з мазути, ane 
так "поnемізувати" кожен уміє. А от ви візьміть і від

киньте iioro закиди ... " І мені коштує справді .баrато 

нервів; щоб повсн10ватн n10дам, що сперечатись не з 

кожним можна і варто. От і мушу час од часу щось 

сказати - вииn10чно дnа тоrо, щоб заспокоїти своіх 

'ІИТВ'ІіВ. 

Відділ СУЖЕРО, 

Ошава, Онтаріо, Канада. 

Веnьмишаиовннй пане редакторе І 

п. вол. 

З наrоди десатирічиоrо 10віnе10 "Нових Днів" шnе

мо Вам щиру подану за внсвітnеиив в журкаnі бороть

би нашоrо народу з окупантом Украіни і за інформа

ції про сучасне життв нашоrо народу на поиевоnеиііі 

батьківщині. Тішимось, що не зважа10чн на невеnнкніі 

розмір журналу, Ви знаходите час од часу місце дnа 

внсвітn10ванна nраці УНРади та взаrаnі вмієте обстоатн 

наш Державний Центр в ензиnі. 

Сподіваємось, що в настуnному десатиріччі Ви бу

дете продовжувати виданна "Нових Днів" единоrо 

демонратнчноrо журнаnу, що завждІІJ стоав на твердих 

Rержавниц•кнх познціах. 

Щоб улеrшити Вашу важну nрац10, а разом і з 

nризнаннам nодІІкв за Вашу иевrомніст• wneмo неве-
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nичкнй подарунок - 25 доnарів на розбудову нашоrо 

журнаnу. 

Управа віддіnу: 

М. ПЕТРІВСЬКИН, ronoвa, r. ЛИСИЦЬКИИ, секретар. 

Шановний пане Воnннвн! 

Шn10 7 .ОО доп. З них 4.00 на віднову nередппатн, а 
3.00 на розбудову журнаnу. 

З поваrо10 

Васнnь РУДЕЦЬКИН, Чінаrо, США. 

"Нові Дні", Торонто, Канада. 

Шn10 поштовоrо переваза на 5.00 доn., з вних 4.00 
доп. на передnату, а 1.00 доn. на пресовий фонд. 

З rnнбоко10 до Вас пошано10 

М. БАРАН, Чінаrо, США. 

Внеокоnоважаний пане Воnннвк! 

Шn10 вереназа на 10.00 доnврів, з аннх чотири на 

віднову моєї передиnати на "Нові Дні", 3.50 за новоrо 

передплатника "Соиашкина" в Німеччину, а решту rро

шей розподіnіть, ви самі хочете. 

З поваrо10 

О. РОМАНОВСЬКА, Міниеапоnіс, США. 

Шановний пане редакторе! 

Дуже радо чнта10 Ваш журнаn. Дуже тішуоь, що 

знайшовса хоч один еміrраит, вкий має відваrу й rо

стре перо. 11 не yaвnSJO собі, щоб це воно буnо, внби 

не буnо "Нових Днів" ... 
З правднво10 пошан.о10 до Вас, 

Н. СОЛОНИИ, Едмонтон, Канада. 

До редакцІІ "Нових Днів", Торонто. 

Шn10 5.50 доn., з аких 4.00 на віднову передпnатн, 

а 1.50 на пресовий фонд. 
З ПОШВНОІО 

П. ТАТАРКО, Рочестер, США. 

"Нові Дні", Торонто, Канада. 

Шn10 віднову передиnати і 1.00 доn. на розбудову 

журнаnів. 

З пошано10 до Вас 

О. КУЗИК, Пасевн, США. 

Веnьмншановинв пане Воnниан! 

Шn10 9.00 доn., з вннх 4.00 на віднову моєї перед
плати, 3.50 на нову передмату "Сонвwннна" (адресу 

дода10), а 1.50 на пресовнв фонд. 

Нехай Вам Боr поможе подвоїти чнсnо передпnат

нннів. 

З ПОШаНОІО 

Г. Ж., Гінсдейn, lnn., США. 

Шановний пане Воnннян! 

Шn10 віднову передиnати 

журнаnу. 

1.50 на пресоввв фоня 

З ПОШаНОІО 

М. РОМАНКО, Торонто, Канада. 

Шановний пане Волинян! 

Шn10 адресу і rроші за новоrо передпnатнина. По

стараІОсь ще знайти з пару передпnатнннів. 

З ПОШаНОІО 

Д. СЛ ЧКІВСЬКИИ, Торонто, Канада. 

Вепьмншановиив Петре Кузьмовичу! 

Шn10 5.00 дол., з аних 3.50 на віднову передпnатн, 

а J.SO на розбудову. При цій наrоді вітаJО Вас з деса

тиріччвм Вашої успішної nраці та бажаJО. баrато сипи, 

здоров's та .внтркіІаnостн ~· май6утие. 
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:S великим зацікавлеииам прооrитала Вашу довідну 

про Івана Ле. Це вnерше а дещо довідапась про пись· 

меииика, акий nривернув мо10 уваrу ще 20 років тому. 
Вам наnевно буде цікаво довідатись, ан це трапилось, 

бо а ж на Радsиській Украіні ніколи не була, а самі ж 

nишете, що йоrо твори не nеренладались і не nеревида

вались. 

У 1939 році а жила в Празі і тоді ще ніколи й не ба· 

оrила sкоrось твору украіиськоrо підрадаиськоrо nись

менника, nерекладеиоrо оrесько10 мово10. Та бажаJОоrи 

стежити за світово10 літературо10, а стала •леном ви

давииоrоі сnілки "Орбіс", ака видавала цікавіші твори 

світової літератури, акі в той •ас були иайnоnуnsриі

шими, себто тим, '"ІИМ теnер є в Канаді і США "книж

ка місаца". 

Та це не таке й важливе. Хо•у сказати, що в 1939 
році no всіх книжкових вітринах поавиласа rарио ви

дана зrадаи.им вище "Орбісом" книжка Івана Ле "tума 

клеса". Я відразу задумалась над ориrіиапьиим прізви

щем автора і щось мені nідказувапо, що це, можливо, 

українець. Я відразу nере•итала книжку. Читала іі з 

великим захоnлеииам, ак і всі мої ровесники. Та в книзі 

иіоrим не зраджувалось національне nоходжеииа авто

ра. Довідки про иьоrо теж иіsиої не було. Мої розnи

туванна про Івана Ле між украіицsми иі•оrо не дали -
ніхто йоrо не знав. 

Своїм колеrам-•ехам в університеті в сказала, що 

Іван Ле українець, хо• nевности не мала, бо приnус

кала, що міr таке nрізвище прибрати і вкийсь узбек, бо 

воно коротке і nerиe. Не знала, ви той твір заавеа в 

ориrіиалі, бо в nерекладі цьоrо не подано. Тепер з Ва

шої довідки здоrаду10сь, що це був "Роман Міжrір'в". 

Чоrо "Іехи зробили з иьоrо ''fуму Knecy", в не зиа10. 

Хіба тому, що дослівний nереклад дns •ехів "ке зву

чить". 

Отже, ви баоrите, Івана Ле nерекладали не тільки 

російсьио10 мово10, а й •еськоJО. І то в той •ас, коли 

режим не силував до таких nерекладів, ак це робитьсв 

теnер. 

Пройшло •имало років і s зовсім забула про Івана 

Ле. Одиоrо дна, rynsJO'"IH no Торонті, а зайшла до иии
rариі, до sкоі заходило '"Іимало nатріотів наших, але 

так, щоб іх там менше ба•или... При"Іииа, що штовхну

nа мене зайти в ту кииrари10, була та, що у вітрині а 

nоба•ила роман Івана Ле "Наливайко". Я з радіст10 вхо

nила в руки ту книжку, однак і до сьоrодиі в іі до иіи

цs не до"Іитала, бо не було сили. У моій душі стовв 

зовсім інший образ nисьменника, вкий у мене nишив

св ще від "Іитаиив nреирасиоrо роману ще 20 років 

тому. "Наливайко" мене виводив з рівиоваrи._ 

Виба""Іте, Петре Кузьмови•у, що забира10 Ваш •ас, 

зrадуJО'ІИ про Івана Ле, але мені так колись хотіnосв 

щось довідатись про иьоrо, тако10 він був мені заrад

иоJО, • що Ваші хо• і короткі відомості про иьоrо дали 

мені змоrу хо• no 20 роках уввити л10дииу, вка колись 
викликала таке захоnnеиив своїм хорошим романом, і 

ака, мабуть, і сама не знає, ику nриємність вона зроби

nа і вке захоnnеиив викликала своїм твором у •ужоі 

моnоді далеко nоза межами Украіни. 

На жаль, мої книжки заnишиnись у Празі, але в тут 

ма10 оrимаnо знайомих •ехів і cnpOбYJO знайти цей пе

реклад, щоб уnевнитись, ак цей твір звавсв в ориrіиа

nі. 

Дуже· xoory роздобути твари. Л. Первомайсьиоrо, ви
би Ви помоrnи мені в ц&ому, то -6упв 6 .цуже в~nиа. 
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Мені підрадвиські виданна не є "трефними". Cniвory

вaJO тільки тим, що іх боатьса •итати, бо, мабуть, не 

можуть самі собі довірвти. 

Ще раз бажа10 усnіхів у Вашій корисній праці! 

З ПОШаИОІО 

Mapis ЛОtУШ, Моитреапь, Канада. 

Дsку10, дороrа пані Лоrуш, за листа. Роздобути •е

ський nереклад роману Івана Ле, було б варто. Я май

же певен, що й сам автор про той nереклад не знає. 

У своіх довідках s користу10св даними Украінської 

Ки.ижковоі Паnати , nроrоnоwеиими у "Віт"Іизиі", "1. 6 
і •· 10 за 1953 рік. На жаль, російський окуnант не дає 

нормально nрац10вати навіть nідрадинським науковим 

установам, то ті дані не можуть бути nовними. Я, на

приклад, nевен, що "Роман Міжrір'в" не міr бути не 

nерекладений узбецьио10 мово10, але в даних Україн

ськоі Книжкової Паnати про це зrадки нема, то s не 

зrаду10 про це, бо не ма10 доказів. 

Як буде змоrа дістати щось із творів Первомайсь-

иоrо, то в Вам вишлю. П. ВОЛ. 

Вельмишановний nане ВоnииакІ 

Шлю Вам 5.00' доn., 4.00 на віднову nередnлати, а 

1.00 дол. на nресовий фонд журналу. 

З nошаио10 до Вас 

С. ВАСИЛЕНКО, Фенікс, Арізона, США. 

Вельмишановний nане ВоnииsкІ 

Пробаоrте за сnізиеииs висилки віднови передnла

ти. Робn10 це сьоrодиі. Шn10 3.50 на відиову, а 1.50 на 
розбудову Вашоrо ціииоrо журналу. 

Щасти Вам, Боже, у Вашій Цінній праці! 

З rnибоио10 nошаио10, 

Митрофорний nротоієрей, В. СЛЮЗАР, Моитреаnь, 

Канада. 

Пане Волиивк! 

Прошу висиnати "Соившиик" (адресу дода10), разом 

шп10 1.00 доn. на nресовий фонд. 
Віра ЛІЩИНА, Торонто, Канада. 

Шановний nане ВоnиивкІ 

Шn10 8.00 доn., з них 4.00 на віднову nередnлати, а 

4.00 на розбудову "ІН на інші nотреб11. 

З nошаио10 В. БОНДАР, Детройт, США. 

Вельмишановний nане Воnииsи! 

Шn10 десвть доларів, з вких на віднову nередnлати 

3.50, на книжки - 3.75, а 2.75 на nресовий фонд. 
Ваш Юрій Г АВАЛЄШКА, Моитреаль, Канада. 

Веnьмиwаиовиий nане Воnииsи! 

Шn10 5.00 доn., з вких 3.50 на віднову nередnлати, 

а 1.50 на nресовий фонд. 

З nошаио10 

о. Б. ЯКОВЛЕВИЧ, Шіrо, Саск., Канада. 

Пане ВолиивкІ 

Посиnа10 віднову nередnлати 

совий фонд. 

З nошаио10 

одни дonsp ка пре-

М. НАЙДА, Лейивуд, Оrайо, США. 

Веnьмиwаиовиий пане ВоnииакІ 

Шn10 віднову передплати, передnлату на "Соивш

иии" дnа до"Іии і 1.00 доn. на "визвольний фонд" видав· 
иицтва. 

З nошаио10 

О.· СКОП, Детройт, США. 

ll О В І } ТІ І, БЕРЕЗЕНЬ, 1960 



Веnьмишаиовиий пане ВоnинвкІ 

Найперше щиро віта10 Вас із закік'Іеииsм пре~ов

rоrо і важкоrо ~есsтиnіттs. Бажа10 Вам, щоб журкаn 

витримав ще ХО'І стільки! 

Не xoqy на ЦІО ~ату бути боржником. До мене 

прис~нуєтьсs і мій о~иопрізвищиик - Степан Пере~е

рій. Отже, шn10 цьоrо разу 13.50, з них на ві~иову мо

сі (точиіш моєї ~ружини) пере~пnати - 3.50, ві~иова (на 
~ва роки) С. Пере~ерія - 7.00 ~оп., а 3.00 ~оп. С. Пере
~ерій жертвує на покриттs ви~атків висиnаниs nітера

тури ~ітям у Пів~енну Америку: ~ивітьсs, що там тре

ба: 'ІН "Соняшник", 'ІН пі~ру'Іники. 

Своє зобов'язаннs пере~ "Новими Днами" ми з ~ру

жиноІО виконали. Бажа10 ~аnьшнх успіхів у праці! 

З ПраВ~НВОІО ПОШВНОІО 

І. ПЕРЕДЕРІЙ, Монтреаnь, Кана~а. 

Дsку10 ~уже, пане Пере~ерій Вам, а особnиво пані 

Hini. Разом за цих пару місsців Ви ~аnн 7 ковнх пере~
пnатннків, а всьоrо rрошей qерез Ваші руки прийшло 

"Новим Днвм" 36.00 ~оп. Якби так зробив кожен мои

треальський 'ІНТа'І, то тираж журпаnу посемернвсs б ... 
Та ба І Моитреаль - туrеньке місто І Навіть тепер, коnи 

~ещо зроблено в Монтреалі кількома нашими 'ІНТа'Іами, 

у Вашому місті без жо~иоrо перебільшенна увосьмеро 

менше 'ІИТа'Іів, ніж у Торонті! Що ті Ваші моитреаnьці 

'ІИТВІОТЬ - Боr іх знає ... 
п. вол. 

Веnь:миwаиовний пане Волинак І 

Шл10 поштовоrо переказа на 7.50 ще за ~вох нових 
пере~пnатників (о~ии на "Соивwиик", а ~руrий на 

"Нові Дні"). 

З ПраВ~ИВОІО ПОWВИОІО 

Я. НОВОХАЦЬКИЙ, Чікаrо, США. 

Вель:миwаиовиий пане Волииsк! 

Wn10 30.00 ~оп. З них зарахуйте за нас п'sтьох ста
рих пере~платників "Нових Днів" і "Соившиика" 23.00 

~оnари, 4.00 за иовоrо пере~пnатиика, а~ресу sкoro ~о
~аІО і ві~ пані М. Зеленської 3.00 на пресовий фон~. 

Всьоrо иайкращоrоІ 

А. ЕНfЕЛЬ, Рі'Імои~ Гілn, США. 

Шановний пане Волииак! 

Виба'Іте, що спізиилась з пере~плато10, ane в цьо
му Ви завикиnи самі, бо мииуnоrо року s внеnаnа ві~

нову в серпні, то Ви мене вилаали майже... Та s жар

туІО, ЗВН'ІайНО. 

Отже, прийміть сей "скромний ~ар" - поштовий 

nереказ на 10.00 ~ол., з них 4.00 ~ол. на ві~нову нашої 
пере~платн, 2.50 на піврі'Іну пере~плату ~лв иовоrо пе
ре~nлатиика (може з цим так само nощастить, ак і з 

~в ома іншими, себто: він nривинне ~о журналу), а 3.50 

- на літературу ~ля ~ітей у Пів~енній Америці. 

Бу~емо сnо~іватись, що Госnо~ь Боr ~оnоможе Вам 

цей рік nрожити без турбот та наклеnів з боку Ваших 

вороrів. Може вони, врешті, nорозумиіша10ть, або nро

сто nотомляться вести боротьбу з Вами. 

Щиро вітаємо, бажаємо усnіхів! 

Анатолій та Ніна ВАСИЛЬЧЕНКИ, 

Солт Лейк Сіті, Ута, США. 

Вельмишановний nане ре~акторе І 

Дозвольте й нам, 'Іnеиам · ві~~ілу СУЖЕРО в м. Ла
шін nриє~натнса ~о 'Інсnенннх nривітань 'ІНТВ'Іів та 

авторів з наrо~н ~еситнрі'Іноrо 10віле10 "Нових Днів" 

та вит:повнтн Вам щиру no~sиy за невтомну rrpaiПO у 
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вневітnенні зnоqннів московських J'омуністи'Іних оку

nантів Украіни. 

Дивуємо Вам і за об'єктивне та історн'Іио nрав~нве 

висвітnениs nо~ій з qасів визвольних змаrань УНРес

nубліки та її ~ів'Іів, а також і за інформації (хо'І Ви 

це робите й не ~уже 'Іасто) з ~іsnьности урsду УНР в 

екзнnі. 

Ваша ~есятнрі'Іна nрацв засnуrовує великої nо~и 

й nохвали. Якби сьоrо~ні не буnо "Невнх Днів", то ба

rато 'ІНТв'Іів не маnи б nрекрасноrо журналу, що 10 ро
ків інформує нас про жнттв нашоrо наро~у в Украіні 

і у вільному СВІТІ. Внсловn10ємо Вам найкращі поба

жання в ~аnьшій nраці. О~коqасно просимо nрнйнsтн 

нашу маленьку ~onoмory нашому журнаnові - 10.00 
~оп. на йоrо розбу~ову. 

Уnрава ві~~іnу СУЖЕРО в Лашін, Кана~а. 

А. БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ А. ДЕСЯТНИК 

ronoвa, секретар 

Пане Воnннвк! 

Прийміть ві~ мене 2.00 ~оп. на розбу~ову журкапу 

з наrо~н йоrо ~есятирі'І'ІJІ. 

З nривітом М. ГНІДЬ, Торонто, Кана~а. 

Шановний nане Волинак! 

Шn10 ві~нову nepe~nnaт на "Нові Дні" й на "Соиsw

ник" і ~о~а10 2.00. ~олврн на розбу~ову. 
У "Нових Днвх" мені найбільше по~обаJОтьсв вірші 

та оnові~аннв і репортажі. А що Ви, земnв'Іе, зуміпи 

там зустрітнсв та ще й так порозмовnsтн "з n10~ьмн з 

тоrо світу", то я розціи1010 це так, що Ви без промаху 

поnали ~екоrо з тих комісарів у самісіньке серце. За 

це Вам - слава! 

Знайте, що s ма10 "Нові Дні" ві~ першоrо ~о остан

кьоrо 'Іисnа і зберіrа10 іх з внклІО'ІНОІО старанніст10. 

"Борітеся - nоборете!", вк казав Т. Шев'Іенко. 

З nошано10 ~о Вас 

А. ДРЕГЕР, Прінц Джор~ж. Бр. Колумбіа, Кана~а. 

Веnьмишановинй nане ре~ акторе І 

Вітаємо Вас із ~есsтнрі'Іннм 10віnеєм Вашоrо вн~ав

ннцтва. Ми rop~i за Вашу прац10 ~ла ~обра украіись

коrо зarany у вільному світі. 

Бажаємо Вам баrато успіхів, сиn і витриввnости 

~nя ~аnьшої nраці на культурній ниві! 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА ПРИ ЦЕРКВІ СВ. ПОКРОВИ: 

о. прот. Є. ЧИЖІВ 

Гоnова Пе~. Ра~и - nроф. А. СТЕПОВИЙ 
У'Іитеnі: Варвара РАДЧЕНКО, Віра НЕЧАЙ, Onьra 

ГУМЕНЮК, Ha~is ГРИЦИНА, Іван КОЗА ЧОИ. 

Моктреапь, Кана~а, 23 сі'ІНВ 1960. 
Дороrнй пане ВоnниакІ 

Шn10 'Іека на 10.50 ~оп. і nрошу висиnати "Сонsш

ннк" ~ns трьох нових nере~nnатннків, з акнх ~ва в Ка

на~і, а третій у США (а~ресн ~о~а10). 

З ПОШВНОІО 

І. ДАНИЛЕНКО, Кnементон, Н.-Дж., США. 

Веnьмншановннй nане ре~акторе! 

Шn10 9.00 ~оп., з них за новоrо пере~ппаткнка п. Ф. 
Донqенка 4.00 ~оп., 1.00 ~оп. п. Дои'Іенко ~ає на пресо

вий фон~, а 4.00 ~оп. на ві~нову моєї nepe~nnaтн. 
Прошу nові~омнтн, що потрібно ~na вн~анна творів 

nокійноrо Михайла Ситника! Може nровести nере~

пnату на йоrо збірну, та скіnькк б вон.а коштувала? 

З ПОШВНОJО 

Валентина ЄРМОЛЕНИО, МіннеаиоnІс, США. 
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Вивсиеин.п у справі ви~аиив збірки поезій Михай-
nа Ситника по~аиі в цьому чисnі. РЕД. 

Високошановний пане ре~актореІ 

Щиро поз~оровnвю, бажаю успіхів! Шnю ві~иову 
пере~пnати. 

З пошаною 

Оnеиа ЧЕХІВСЬКА, Фіnв~еnьфіs, США. 

Високоповажаний пане ре~акторе r 
З иаrо~и ~есвтиnіттs ісиувааиив "Нових Днів" 

сер~ечио вітю Вас та бажаю успіхів у Вашій праці. 

При цьому шпю 5.00 ~оп., з них 4.00 на ві~иову пе
ре~пnати, а о~ии ~onsp на розбу~ову. 

З пошаною М. ДОРОШЕНКО, Нью-Нори, США. 

Дороrий Петре Кузьмовичу! 

... Дуже мені по~обаnось Ваше вивсиеиив у справі 

"Соившиика" ("Н. Дні", січень, 1960 р.). Воно ~обре іі 
.корисне з мораnьиоrо бо.ку . .R не можу без обуреиив ~и
витись на тих "сввтих Микоnаів", що ви опу~аnа сто· 

вть по вітринах - пузатих з червоними обnиччвми, ви 

у п'вииць. На таке свитотатство й большевики спромо

жутьсв. Дуже nюбnю "Нові Дні" читати і читаю іх за

вж~и із за~овоnеинвм. 

3 пошаною до 6ас 

Євrенів РОЗГІН, Централів, Inn. ШСА, 

Веnьмншаиовинй пане Воnнивк! 

Шпю пере~пnату на "Нові Дні" і "Соившиик" ~ns 

парафівnьиоі украінської школи при правосnавній цер.к

ві в Дітройті. 

З щирою пошаною ~о Вас 

Оnека ЛІСКІВСЬКА, Дітройт, США . 

Микола ХИМИЧ 

НІКОПОЛЬСЬКИй МАНГАНОРУДНИй БАСЕйН 
(ПРОДОВЖЕННЯ ІЗ СІЧНЕВОГО ЧИСЛА) 

4. П о .кр о в с ь к а ~іnьикцв. Ру~кий матеріаn скnа
даєтьсв з папіаиіту конкреційної будоан та псиломеnану 

з~мnистоі бу~ови. Пересічна rрубииа пnастів - 1,69 м. 

Рудна пnоща - 6 J(B. км. Запас катеrоріі В - 7,257 .ООО 
тони. У рудах конкреційних (скрій) манrаиу 44.82%, а 

в рудах землистих - 31.78%, це в західній частІІИі ді· 

nьниці, а в східній маиrаиу 30.94%. Збаrачеиа руда мас 
такі дані в % %: 

Вихід Маиrаиу Метаnу 

коиц. в ньому 

І сорт 14.00 47.50 21.49 
ІІ сорт 29.00 42.30 39.65 

Це найстарша діnьницк, тут у 1886 році побу~овано 
буnо першу рудню, ane й досі вона не вибрана. 

5. Б о r ~ а и і в с • к а діn~оницв. Грубика пласту 
2 м., збаrачена руда мас :19.10% манrаиу, nnoщa - 6 

кв. км. Діn•иицІІ иє розві~аив. 

6. Діnьиицв бins коnrоспу "Ч е р в о н а В оn в". Гру
бика пnасту - 1.28 м., маиrану у збаrачеиіі: руді -
50%, пnоща - 4 кв. км., запас катеrоріі С 24 мnн. тони. 
ДіnьницJІ мапо !)•звідана. 

7. Виступ до річки Ч ор r ом nи к. Пласт - 1.7 м., 
nлоща - 3 ив. км., запас катеrоріі С - 27 мnк. тоии. 

8. С т а р о з а в о д с ь 1\ а діnьи.ицв. Пересічна rру

бина пласту - 1.89 м., але часто доходить до 3.10 м., 
маиrаиу у збаr.аченій руді - 40.41%, площа 14 кв. им., 

запас ка!'еrоріі С - 45 мnн. тонн. Діnьницв майже зов
сім не роз~tідана і не вивчена. 

9. Діnьннuв на п і в и і ч и о м у с х о д і. Ру~иа 

верства в середньому 2.3 м., манrаиу у збаrачеиій руді 

- 42.10%, площа - НІ кв. им., запас катеrоріі С - 75 
мnи. тони. 

10. Рудний остр і в е ц ь з а 

бика верстви __: 1.5 м., маиrаиу 
39.44%, площа- 0.5 кв. км., запас 
тонн. 

з а n і з и и ц е ю. Гру

у збаrачеиій руді -
катеrоріі С - 1.5 мnи. 

1 t. Рудний о ст р і в е ц ь з а р. Ч о р т ом n и к. 
Рудна верства - 1.1 м., манrану у збаrачеиій руді -
36%, ппоща - 0.5 кв. км., запас - 1 мn11. тони. 

Східн~ поле скпа~аєтьсв з чотирьох окремих родо
вищ, акі в своJО черrу ~ins:zoьc_~ на окремі дільниці. 

n е Р. UJ е _ ро,аовище. Крайн.є захіциє _ ро,ао•иахе схід· 

иьоrо поnв почииаєтьсs ві~ балки .Брев, і~е в схі~иьому 

напрямку до річки Велика Кам'вика, nівнічна rpa· 
ницв прохо~ить на ві~даnі 1 км. ві~ залізниці, а 

пів~еииа rубнтьсв в плавних. Це ро~овище ~іпитьсв 

на три ~іnьииці: Червокоrриrорівську, Тимаwівс~оку, 

Схі~иьо-Максимівську. 

Д р у r е ро~овище nежи-ж:ь по обох боках річки 

Томаківки. Правобережна частина ро~овища ~іnитьсs 

на ~ві ~іnьннці: Закам'вись:ку Ті\ Горо~кщенську; а nіво

бережна - це Миколаївська ~іnьинцв. 

Т р е т є родовище розташоване на nівому боці р. 

Томаківки і скnа~аєтьсs з трьох ~іnьикць: Півиічио

Коміитериівськоі, Пів~еино-схі~ньоі Мар'ївської та Ма

рівськоі. 

Ч е т в е р т е ро~оsкще. Це крайнє схі~ис родовище 

поnв і розміщене воно по обох боках річки Грушівки. 

Мас воно три ~іnьииці: Груwівську, .Rковnівську, Бо

же~арівську. Розrnвиемо кожну ~іnьиицю окремо. 

Перше ро~овище: 

1. Червоиоrриrорівська діnьиицв. Найдосконаліше 

вивчена ще ~о 1917 р. і то~і експnуатуввnасs товарист

вом "Піролюзіт", тепер майже вибрана. Руда nиwиnacs 

тільки між селом та лиманом. Ру~а скnадаєтьсв з пі

роnJО1іту і є високої sкости. Умови дnв експлуатації до

сить тsжкі. 

2. Тимаwівська ~іnьиицв. Руда иизькосортиа, ane 
лежить не rnибоко і reonoriчиi умови дnв видобутку 

добрі. Площа - 6.5 кв. км. 
3.Східкьо-Максимівська .ціпьиицв. Грубика пласту 

3-5 м., руцк конкреційної 1'а землистої будови. Харак

теристика іі така (у % %) : 

концентр. в ньому 

Ви хі~ Маиrаиу 

сира ру~а 33.05 
І сорт 17.3 47.99 
11 сорт 19.2 43.33 
ІІІ сорт 19.4 36.21 

З цьоrо ро~овнща зиачи:1 частина руди йwr.a на 

експорт, відсоток . маиrану в ній доходив до 50.11%. Ді
nьници майже вибра~в~ Запас кат. В - 715.000 т., ~:~n~~~-
2,5 кв. км. 
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Друrе родовище: 

1. Зааам'виська діnьницв. Пересі'Іна rрубииа nла

сту - 2 м. Рудна верства nеіІо(ИТЬ на нерівній кристаnі'І
ній nороді, що дуже утруднюв та ускладнює видобуток. 

Руда тут низькосортна. Пісnа збаrа'Іеинв одержують 

концентрат з такою кількістю манrаиу: 

І сорт - 51-53%, 11 сорт - 37-39%, ІІІ сорт - 36-37%. 
Родовище відкрито v 1932 році. Заnас - 289.000 тони, 

nлоща - 1.5 кв. км. 

2. Городищенська діnьииu.в. Вибране ще у 1910 ро

ці. Тут була найкраща руда в ціnому Нікоnольському 

ба.сейиі. Хі тіnьни ще иебаrато пишнnосв біли с. Ново
сеnки. 

3. Ми"оnаівська діnьиицв. Це єдина діnьиицв раіі:о· 

ну, де руда заnвrає nравильними nластамн і має rру

бииу 5 м. Руда внеоковкісна і скnадаєтьсв з nіроnюзіту 

t•a nаnіаиіту. Хо .. у ній є бзrато nіску та кварцових 

зеривт, але nри nромовці вони nerкo віддіnRJОтьск. Ви

хід концентрату - 7,63-30.01%, а маиrаиу в ньаму -
14,47·42%. Ділвина маnо вив'Іена. Геоnоrі'Іні дані rо

ворвть за те, що вона далеко йде на схід і О'Іевидио є 

з великим потенційним заnасом руди. Вважають ман

симальні запаси на 51.640.000 тони. 

Докія Гуменна 

ЖАДОБА 

У цtи книжttі знайдете чотири оповідання, панні 
тре:\Ітіння са?Іюrо життя. Вічні те~ш - приязнь, .lю
бон, кохання, родина --- і несподінано-незвичайні 
ситуації. 

Ці•на книжки: 2 дол. 75 цент. 
Замовлення й оплату надсилати на адресу: 

"Slovo" с/ о Ukrainian Institut of America 
2 East 79 Street, New York 21, N. У., U. S. А. 

MODERN HEATING 
ОПАЛЕННЯ: 

Водяне - Пароае - Помпи 
Оіл Борнери та направи. 

J. KIRICHENKO 
945 DUNDAS ST. W. TORONTO, ONT. 

PHONE: ЕМ 8-6602 

ЗАМОВЛЯйТЕ КНИЖКИ 
А. Любченко -- Шоденник. Ч. І ......... . 
В. Стефаник - Вибране ....... . 
П. Горотак - Днябалічні nараболи ....... . 
В. Чаnленко - У нетрях Колет-Да гу ..... . 
М. Івченко - Напоєні дні ............... . 
А. Кащенко - Під Корсунем ........... . 
П. Карпенко-Криниця - Підняті вітрила ... . 
Б. Олександрів - Мої дні ........... . 
1\\. Гоголь --- Сорочинський яра•аrю..- ..... . 
П. Волинпк - Земля кличе ......... · ... . 
П. ВолинЯІ..: - Під Кизгуртом ........... . 
t >. Стороженко - Оповідання ...... . 

За\1ОВ.'Іення А гроші слати: 

NOWI DNI 
187 Yarmoнth Rd., Toronto 4, Ontario. 

НПRІ }ІІІ. І;Еn::~ЕНТ •. I!lfiO 
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Третє родовище: 

t. Півні'Іио-коміитериівсь"а діJІьницв. Грубина руд

ної верстви 3.5·4 м., руда коикреційиоІ та землистої бу

дови і високоsиісна. Сира руда мас 32.31 "!о маиrану, 

збаrа'Іеиа 50.22%, вихід ионцентрату 31.10."/о. Заnас кат. 

А - 2.120.000 тони. nлоща 4 --кв. им. Між іншим, и,а 

шахті •· 24 nід манrановою рудо~~ виввлево буре вy

rinnв з rрубино10 nласта 2,6 метра. 

3 і 4 Мар'івські дільниці (обидві). Грубина рудиоі 

верстви - 2-2.5 м., а місцими ~оходить до 4 м. Руда 

сиnа~аєтьсв з nіроnюзіту, рідше з nсиломеnану та ваду. 

Маиrаиу у скрій руді - 30.22"/о, у збаrа'Іеній - 47.50%, 
вихід концентрату - 35,56 "!о. Площа - 5 кв. им. Заnас 

руди в тоннах: 

катеrоріі А . . .... . . 6.007.000 

катеrоріі В . . . . . . 15.852.000 
натеrоріі С . . . . . . 2.046.000 

До ЦІЄІ дільниці ві~носитьса і невеликий рудний 

острівець біли с. Грушівки (28,25 ra) із заnасом 589.000· 

тони. Таким 'Інком заrаnьннй апас - 24.494.000 тони. У 
схід1:ьому наnрямку rраницв йоrо не визиа'Іеиа. Діnь

ннци взаrалі не внВ"Іена. 

Четверте родовище. Грушівсьна, Яковnівська та Бо

жедарівська дільниці. Хо"І це родовище й еисnnуатує

тьсв уже давно, (до революції тут було дві великі руд

ні "Даrор" та "Провіданс"), одна'Іе всі ці діn•ииці ма

nо вив'Іеиі. Грубина рудної 10ерстви - 0,9-4,2 м. і ле

жить вона на rnибииі 18-79 м. Маиrаиу у скрій руді 

- 31.94%, а в збаrа .. еній - 42.00%, вихід концентрату 

- 21.27%. Західна 'Іастина родовища (Грушівсьаа діnь-

ннцв) має ліnшу руду, а 'ІИМ дапі на схід тим руда є 

rіршоі вкости. Вважають, що заnасів катеrоріІ С тут 

є 83.849.000 тонн. Площа - 17 кв. км. 
Оцінка заnасів маиrаиової руди визиа'Іаєтьсв на 

1933-34 рр. nо-різному. 

(Закін'Іеиив в •ерrовому числі) 

УВАГА! УВАГА! 

Уже є в продажу річники "Соняшника" не тіль
юt за 1956-1957 рр., а й за роки 1958-1959, 
оправлені також в одну книжку, яка коштує .1ише 

6.50 дол. 
За\юваяти в "Нових Днях". 

НАйКРАЩІ ПАТЕФОННІ ПЛАСТИНКИ 

ПО НАйДЕШЕВШІй ЦІНІ 

6 ш1астинок, за які nи нор?І1а.1ьно п.1атите по 4.95 
.10.1. за кожну, ?Іtожете дістати н нас по 3.00 доJlяри: 

1. Україна (хор ",1у?Іtка" й київська капеля 
бандуристів) 

2. Гор.lИІlЯ (пісні й танuі) 
З. Пісні й танні України, nид. І. 
4. ПІсні й танuі України, uид. 11. 
5. Метелиця (пісні й танні) 
6. ІІісні України 
У~:і властинки ве.1икоrо роз:"Іtіру, "Лонг п.1ей", 

найкращі українські твори у виконанні найкращих 
:\шстеuьких ко.1ективів і солістів з Києва, записані 
найкращюш а?Іtерикансьювtн звукозаписнюtи фір
?Іtашt. 

Продаються тільки неі б разом за 18.00 до:І. 

Замовляти в "Нових Днях". 
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СПРАВЖНІ 

МИСТЕЦЬКІ ВИРОБИ 

З УКРАЇНИ 

8 Порцелянові фіrурки 

8 Майолікові фіrурки 

8 Різьби на дереві 

8 Вишивані сорочки та блюзки 

UKRAINSKA KNYHA 

962 Bloor St. W., Toronto, Ontario 

НО В І 1 Н l . Г.ЕРЕЗЕНЬ . 1960 



АОJ.,нет<Сі .,t<3~и· 
ПРи вУл. Ме G111 21 

(БІЧНА YoNGE Бім COLLEGE} 

РІЧНІ ЗБОРИ "КОЗУБА" 

Літературио-мистецьке стовари-

wеиив "Козуб" у Торонті відбуло 

свої рі~ні збори. На ronoвy втретє 

)браио М. Гоnииськоrо, а до упра

ви П. Стеnа та А. Комариицькоrо. 

АПРОБОВАНІ 

У річних звітах покаано активі

заціJО "Козуба" в минуnорі~ному 

сезоні і збори висловили подвку 

уступа10~ій управі М. Гоnииському, 

М. fаві та І. Дубиnкові. 

Робnв~и підсумки року, управа 

розподіnила заощаджені протвrом 

року суми на такі потреби: на бу

дову пам'втника Т. Шев~еикові в 

Канаді 50.00 доn., на УНРаду 

25.00 доn., на висилку па~ки матері 

світлої пам'вті поета Михайла Сит-

ИРІС Х ИРОС 

Пат. 1945 
ДЛЯ ЧОЛОВІИІВ ТА 

ХЛОПЦІВ 
ИОРОТИІ ПІДШТАНЦІ 
Спеціально спроектовані 
Дnв nаrідноі підтримки 
- виrідиий, еnвсти~ний 
повсок, патентований 
'"Крис Х Крос" пере· 

док, що сам закрива

єтьсв, робпвть rnад
кий, вшитий до міри, 
виrnвд. 

Виробnені з добро. 
акісноі, ~есаноі 
бавовни. Носвтьсв 

св, не вимаruоть 

прасуваннв. Джерзі 
_до_компnету. 

IS·W·O 

ПАТЕНТОВАНІ 

ДВОПІДОШОВНІ 

ШКАРПЕТКИ 

НО В І 1 НІ. БЕРЕ.ЗЕНЬ. 1960 

нина - 50.00 доn., на пресовий фонд 

п'втьох ~асопнсів, вкі інформували 

rромадвнство про прац10 "Козуба" 

протвrом минуnоrо року, по 7.00 
до~. кожному разом - 35.00 доn. 

(В т. ~нелі 7.00 доn. передано й 

"Новим Днвм".) 

Вечірки "Козуба" теnер відбува

JОтьсв щоп'втинці, на вві управа за

прошує всіх, хто цікавитьси україн

ською куnьтуро10. 

ДЕЯКІ ВЕЧОРИ "КОЗУБА" 

ЗА ОСТ АННІ ТИЖНІ 

Ве~ори "Козуба" відбува10тьсв 

І'ожноі п'атинці. Нова управа на 

чоnі з відомим сп"ваком Михайлом 

Гоnниським намаrаєтьсв іх урізно

манітнити, щоб дати rоствм не тіль

кн літературу, а й музику, споrади, 

доповіді тощо. 

19 січка відбувса досить цікавий 

авторський ве~ір письменника Іва

на Боднар~ука, вступне слово про 

вкоrо зробив П. Степ. Твори ~ита

nн: Зіна Семеи10к, Дмитро Романик 

і сам автор. В обrоворенні взвnи 

у~асть члени "Козуба" і rості. 

5 nJOтoro відбувсв вокальний ве

~ір. Співаnн Ірина Доnьннцька, П. 

Черник та П. Бубеnа. АкомпаиіJОва

nа Іраіда Черник. 

Одно10 з найцікавіших козубівсь

ких п'втниць була п'втницв 19 nJO
тoro: проф. Д. Кнсnнцв перед біnь

шоJО, ніж звичайно, пубnіко10 зро

бив доповідь на тему "Преса, радіо, 

теnеба~енив і ми". 

Доповіда~ проаналізував стан на

шої преси в Украіні і на еміtраціі, 

особnиво детально розrnинув еміt

раційну пресу, а також докладно з'в

сував стан українських секцій в 

"Голосі Канади" та в "Голосі Аме

рики". 

Доповідь внкnнкаnа жваве заці

кавлення слухачів - було цілий 

рвд запитань, а потім відбуnнсв 

дискусійні виступи і закn10чне сnо

во доповідача. 

26 nJOтoro відбувсв вечір поетки 

Лідії Чорнобицькоі. Кілька сnів про 

авторку сказав м. rава, віддuочи 

оцінку і аналізу творів, ви він сам 

внсnовивсв, літераторам, акі потім 

справді добре йоrо доповнили. 

Твори читали: Вала Літвінова, С. 

rурко, Віра Ворскло, Віра Бобовсь
ка та м. rава. 

Відноnіть передплату, не че

каючи на пригадку. Якщо не хо

чете більше передплачувати, то 

поnідомте про не. 
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ОГJJЯД ІІРЕСИ 

ЗРАЗОК "ТОЛЕРА:НТНОСТИ", "БРАТОЛЮБІЯ" 
І "СОБОРНОСТИ" •.• 

У нь.ю-йоркському "Про:'І1етеї" від З 1. 12. 1959 
р. вміщено статтю д-ра Яра Славутича "Про нові 
:'ІІетоди навчання української :\Юnи". До статті до
дано такий красномовний вступ автора: 

"Від Автора. Ця стаття друкувалася вже 
тричі, але завжди у викривленому вигляді. Ре
дактор :\Іеткого "Вільного слона", добувши 
статтю контрабандню1 шляхщ1 від Об'єднання 
І Іедагогін (за не треба хна.1ити), скоротиn її 
без порозуміння з авторо:'ІІ (за це треба гуди
ти), зокре:'ІІа викинув згадку про підручники 
І Іетра Во:ІИняка, і поза:'І1інюнан деякі норl'Іатин
ні слова на дія.1ектні. "Свобода" поnе.1ася обе
режніше: зміни.1а ті.1ьки правопис географічних 
назн, пристосувавши його до свого "а!\tери
канського" жарrону, але також вилучила "бо
гопротинного" Петра Волиняка. Найбі;1ьшої 
шкоди зав..1ав статті редактор "Українського 
народного слона", який поспіль попсував пра
вопис (''анr.1ійський", rеоrрафія", "Мінхен" 
і т. п.) і навіть безбожно Зl'Ііниn назву :\ЮГО 
підручника з КОНВЕРЗЕйШЕНЕЛ ЮКРЕйНІ
ЄН на КОНВЕНШЕНЕЛ ЮКРЕйНІЄН. У зв'яз
ку з цюt я одержан .1иста иід одного читача, 
який слушно запитує: "Чо:\fу ни вчите за нор
:\1атиnнюt пранописоl\1, а пишете по газетах за 

"1-а.'шцьки:\r"? Це ж фарисейство!" Це обви
нувачення З!\tушує :'11ене звернутися з прохан

ням до "Про!'ttетея" надрукувати статтю в та
КО:'І1У uиrляді, як подав її автор". 

Яку ж таку "контрреволюцію" написав д-р Яр 
Славутич, яка на С!\tерть переляка .. 1а "соборних" 
редакторів? Тільки оне речення: 

"Досі не було иідповідних підручників д.1я 
такого навчання, хоч усе видане ред. Петро!\1 
Во.1инякоl\1 стоїть на три голови вище за без
порадні, з погляду чистоти української фра
зешюгії, американські видання для українсь

ких шкіл". 
Оце і все. Читачі ж наші са!\1і вміють ч:пати й 

\ІИСЛИТИ. 

Тепер пару слів з прююду са:\ЮЇ проб.r1сш1 нав
чання, про яку д-р Яр Славутич просить вис.1ошпись. 

Ваші міркунання дуже правильні, підручник, на 
:\ЮЮ ду!\tку, добрий. Та Ви не враховуєте одного 
:'110\tенту, якю1 нехтувати не !\Южна. У нас, особливо 
у Канаді і США, є дві категорії можливих учнів: 
ті, яким наша :'ltona вже чужа, і ті, яки!\t вона ще 
рідна (у нас у Канаді таких дуже багато!). 
Для перших надається тільки Ваш підручник, а 

д.1я другої категорії :'Іtусить бути нор!\tальний під
ручник, бо навчання за Вашюt підручнико:\І га.lь
:\Іунати!\Іе поступ учнів. 

Відси логічно виникає потреба застосування 

РОЗШУКИ 
Гейка Миколу з дружиною Галею та сиНО:\І Ми

колою розшукують їх куми Жидїлаєви Михайло 
та Настя. 

Хто б знав їх адресу (чи nони сю1і) - проси!\ю 
повідомити на адресу: 
Р. Sirenko, 960 12-th Ave. Lashine, Que. Canada. 
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;нюх l\1CT0..1 навчання української :\ІОВИ рідної і 

чужої (не ж і дпя найліпших фахівців відомі істи
ни). Ue :\І а ють вирішувати ф а х і в ці (у шкі.rtь
них педагогічних радах), а дискусія у пресі, де пи
шуть усі, хто хоче і що хоче, справі тільки пошко
тпь. Са:'ІІі бачите, що зробили в газетах з Вашої 
статті і чю1 (доцільністю чи "соборністю") керу
ються редактори. 

Вибачте, але фахівень :\Іусить себе шанувати ... 
інакше перестане бути фахівцем. От, наприклад, 
букнар Вагилевича, ск:~адений за т. зв. методою 
"нілих с.1ів", яка :\JОЖ.'lива .1иш в застосуванні до 
навчання такої :\JOBI1, як англійська, а ніколи до 
української, подаєтьси на:'ІІ, як найновіший здобу
ток педагогічної науки. Ми ж з Вами прекрасно 
JHaE:\10, ЩО бі.1ЬШОНИКИ, НКЇ КО.1ИСЬ наос:ІЇП хвати
.lИСЯ за все а:\Іериканське, бу.1н застосува.1и И цю, 
вибачте за вираз, ":\юдерну :\Іетоду", але вже яких 
:35 рокін то~ІУ відкинули її ... 
Не дивуйтесь, що дискутуnати з приводу Вашої 

статті на е:'ІІіrранії сьогодні не~южлива, бо ... не:'.ІИ
нуче прийш.1ось би пояснювати "істини", що кож
на ~юна :\tvсить ~•ати ін:.Рv :\Іетодикv навчання. Хто 
ж до ньог-о принизиться і.. Петро Волиняк 

НЕПРИСТОННИЙ ОБМАН СВОЇХ ЖЕ ЧИТАЧІВ 

Ли і в біnьwості університетів Канt-ди, так і в За

хідньоонт<!рііхсьІ:ому університеті (Лондон, Онтаріо, Кn

нада) є український студентський кл10б. 30 сі'ІНВ ц. р. 

цей кJІІоб улаштував український концерт. Запросив 

кількох співаків із rрупи "Ро~ваrа" з Торонта і танцІО

вальну rрупу МУН "Чайкз" з Гамільтону. 

Вистуn наших артистів мав 'Іималнй успіх, слуха

чів буr.о :ноло 300 осіб (українців та з інших націй), усі 

були вдоволені, місцева rазета "Лондон фрі прес" у 

'Іислі від 1 л10тоrо ц. р. вм!стнла довшу рецеизі10, у 

акій дуже nозитивно оцінено і сам концерт, і украін

ський студентський кл10б. Не всіх виконавців у тій rа

зеті зrадано, бо коли nишетьсв рецензів про цілу rpyny, 
то 'Іасто й неможливо всіх зrадати. 

Про сnіваків наnисано так: 

"Хо'І nісні здебільшоrо були українські, слу

ха'Іеві не коие'Іно було знати мову, щоб одержати 

nриємність від проrрами. Гарно виконана пісна 

nерекладу не потребує. 

ВИСТУП КОЛОРАТУРИ 

Визна'Іинм був вистуn колоратурноrо еопрана 

Наталії Баумш у виконаНІІі "Соловейка". Трелі в 

іі rолосі певні і такі реалісти'Іні, що авднторів не 

моrла стриматись і nо'Іала nлескати ще перед 

кінцем номера. 

Пані Антоніна Піддубна-Лисеико, колишив 

оnерова зірка з Києва, а теnер у'Інтелька співу в 

Торонті, двома українськими народними пісивми 

зробила добре врзженив ("викликала шеnіт задо· 

волеинв") nубліки. 

Тенор Михайло Сеник, - колишній лондонець, 

а теnер мешканець Оwавн, - був добре сприй

ивтий, просnівавши арі10 з "Тосин" Пу'І'Ііні". 

Оце все, що сказано npo сnіваків. 

Що ж з цьоrо зробив "Гомін Украіни", вкнй у чис

лі від 27 л10тоrо, nнwу'Ін про цей концерт, "цитує" 

своїм чита'Іам рецензі10 "Лондон Фрі Прес"? 

А ось поднвітьсв і порівнвйте: 

Ось замітин місцевої rазет11 "Лондон Фрі 

Прес": Пані Піддубна-Лисенко, бувwа оnерова 

J/ О В 1 1 1/ 1. БЕРЕЗЕПЬ. 1960 



співачка з Києва, а тепер учителька співу в То

ронті, своїм співом викликала задовільне вражен

ня на публіку. 

- Виконання "Соловейка" кольоратурним соп

рано Наталі Баумш було вповні реалістичне і ТО· 

му публіка і:lпльодувала ще перед закінчеииим 

пісні. 

- Михайло Сеник, до речі, колишній мешка

нець Лондону, своїм ліричним голосом милував 

публіку, зокрема виконуючи італійську мелодію 

Пуччіні з опери "Тоска". 

- З задовоnенним приймала публіка оплеска

ми виступи пані Марії Луцької і панни Валенти

ни Забажав. Хоча пісні були зде5іnьша українсь

кі, ви ке потребували знати мову, щоб оцінити 

програму. Добре виконана музика не по·rребує 

перекладача, - пксала згадана газета. 

Нас дивує, що "Гомін Украін:!і" робить такі "пере

клади", знаючи, що в Лондоні є ч:s-:тачі не тільки "Го

мону Украіни", а й читачі "Нових Днів", і що ці останні 

завжди в таких випадках пришлють у редакцію "Но

вих Днів" обидві вирізки ... 
"Гомін Укр<J.іни", звичайно, міг додати все що хо-.. _,_~ .............. ,...-,.._ ... ___ , ... ~ ............ _,._ ... _,.....,_ ... ---..... ~----~ ... ---
ВЕЛИКА МЕБЛЬОВА 

КРАМНИЦЯ БУР ЛАКОВА 

ROGERS MAJESTIC 

Великий вибір хатніх і конторських меблів. 
Електричні прилади та інше. 

Читачам "Нових Днів" - спеціяльна увага і знижка. 
BURLACOFF'S FURNITПRE 

619 Queen St. W. 
Toronto, Canada. 
ТеІ. ЕМ 8-681 2 

тів, але длв чого це робити від імені чужої газети? Щоб 

помогти девким співакам? Ні, цим він ім робить тільки 

кривду. 

Звертаємо увагу також управі украіис•кого сту

дентського клюбу в Лондоні, що в чужу пресу треба 

давати тіn•ки правиn•иі відомості, бо неправдивими да

ними ви часом осмішуєте співаків, вкнм ви хочете до

помогти. Ми ніколи не повіримо, що пані А. Піддубна 

сама сказала, що вона "оперова зірка з Києва", бо вона 

в hиєві взагаnі не співала (вчилась і співала в Харко

ві), консерваторію закінчила перед війною і взагалі 

ніякоІ-о "зіркою" вдома не була. Врешті, А. Піддубна 

солідна людина і такої "рекnвм.и" . не потребує і ми 

певні, що це їй дуже неприємно. 

Щоб наші читачі самі впевииnис•, що "Гомін Ук

раїин" недозвоnеио обманює своіх читачів, друкуемо 

фотостат із рецензії "Лондон Фрі Прес" - нехай буде 

точно й чесно до кіицв, щоб сумнівів ні в кого не було, 

бо вважаємо, що такі випадки не робnит• чести нашій 

пресі. 

'\ ••. :!~ Іhс ll<•CІfS'' " .. rє moзtly 

і ·;.rr.Jв/.'~!1 }"11 •ІІ•ІІІ.t ІІ.І\І' І•І 

knQw the Іавкнщ~с tn Аf"рГІ"СІ· 

'''" thf' prnк•·an. Мн~t.: о,н•ІІ 
sun1 nг~'<1І no lвtcrpretcr. 

('olнratura l'f'rfonnance 
Out..t;ІІІdlnJr wu the perfonn

.tnce Ьу coloratura aoprano 
Natalla Baymзh tn her presenta
tlon ot "Solnнyko" or "nljitht· 
ІnІА..Іе" The tlнtll!! ln ІІсr \'<1ІСС 
\1.'/'Ге ІІПmІзtаkFІЬІе 1\П(j !Ю Г!':ІІ

Іnt(с the >НІdІІ'nа cnuldв't tІold 

th~lr appla11sc ІІrІtіІ thc І'І\СJ nr 
the nнmbcr. 

!Jra. Аntоні;І ГiJybrІ~L-Hy-
Іf'nko, А fопнгr operi\ вt<Lr in 
Ki~v and now а slпgiлg tcachcr 
Іп Toronto brought out mur
..... ~., ,.., 11""'""~'".tkn trum th~ 

''.U~JІ.:·:\, ~ \';І;і .. U .. г j~i"·J' і".~'О 

Ukrnlr.IІLn (ulk !l~>пgJ. 

Tl'nQr Mlke .Scпyk, formerly 
ot Loпclon ancl now llvln• ln 
O>~ha\\'1\, \vaa "'rll rccelved aln1· 
1ng Pнcclnl's ''Е L<-ccvAn u 
Stгlle'' trom Тозса . 

But 'While the sln1Іng miJht Ье 
termed the maln cnurs~. the 
desscrt \VAS undoubtcdly the 
dancer:s. 

· \\'•th. red boot, blue panta
luvns. multi-colorcd aklrta and 
ЬІоuзс:~ the youtiІful danccrs 
made 'А зtrlking pkture оп 

3tl\gc. And the р;нt that brought 
the mo.st rcactioн from the 
audll'ncc \\'1\З the зtrenuou9 

kozak, or заЬr .. dансе . 

'' 
ТЕЛЕФО н '' 

КОЛЬОРОВА, 
БАГ А ТОІЛЮСТРО ВАНА, 

НА ДОБРОМУ ПАПЕРІ, 
ВЕЛИКОГО ФОРМАТУ 

Автор - Іван Б А Г Р Я Н И й 
Набувати в усіх представництвах та в кольпорте
рів "Українских вістей" і замовляти безпосередньо 
у Видавництві "Українські вісті". 

Ціна одного примірника: 
в США й Канаді - 2 З:\І. доляри, rз Англії - 12 
ші.1., н Австралії - 14 шіл., в НЬ1еччині - 4 нм. 
(В інших країнах згідно раніших цін). 

Видавництво "УКРАїНА" 

UNIVERSAL HEATING 
ТОРОНТО 

УСІ ВИДИ ОПАЛЕННЯ: 
Повітряне, 

Водяне, 

Помпи та ойл борнери 
Парове. 

Ремонт різноманітних огрівальних аnаратів. 
У разі потреби телефонуйте на .:tеnефови: 

LE 4-8041 або ЕМ 6-4863 
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