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ЗАНОН ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ 
У Канаді, ак і в кожній демократичній країні, пар

nамент схвалює багато законів, вкі мают» сnужити ДІІJІ 

до5ра громадвинна й держави. Та не всі ці закони ма

ють однакове значеннs. "Закон про права n10динн", 

о д н о г о n о с н о схвалений Канадським Парnиментом 

4 серnня 1960 р., має винsrнове значеннв дnв Какадн, а 

можна сnодіватись, що він пізніше може позначитись 

і на законодавстві інших ираїн. У чому відмінність цьо

го заІtону? Відомо, що з<шоном иормуєтьси взаємовідно

сини між державо::~ та її громадвнами. Здебільшого за

r.они скаровані на обмежеинR волі людини. Особnиво 

так збудоване законодавство в СРСР: не дозвоnаєтьсs 

те, заборонRється те, карастьсв отак і отак, "злочинець" 

карається отак, а його родина отак... Канадський же 

"Закон npo права людини" має протиnежне завданки: 

з а б о р о н и т и державі кривдити n10дину! 

Фактично нового нічого тут нема - канадці всі ці 

вольності мали й дотепер, але від цього часу ці воль

ності люднии будуть записані в законі, вкий має ста

ти частино:о конституції Канади. Цей закон забезпе"Іує 

людині безпеку особи, її майна, свободу віри, слова, 

преси, зборів; заборонена расова, національна, релігійна 

дискримінація; гарантовані рівні права всіх мов, бо цей 

закон заборокає 

"позба:вnяти особу права користуватись допо

могою перекпадача в справах, у вкі вона nмішана, 

або в аІtнх вона є у"Іасником "ІН свідком, перед 

судом, комісією, радою або ін.wим трибуналом, 

вищо вона не розуміє чи не розмовлає мовою, вкою 

ці справи ведутьса". 

Хіба це не є рівн:і.сть усіх народів і рас у Канаді? 

Творцем закону є прем'єр міністрів Канади Внсо

кодостойннй Джон ДіфенбеіІкер, акого наші читачі не 

раз бачили на наших фотах і прn sкого ми не раз писа

ЛІІ. Перед голосуванням прем'єр схвильовано промовлнв 

до "Іnенів парламенту. Він домагавсв вищо не знесенна, 

то бодай ревізії т. зв. "Закону воєнних з~ходів", акий 

був прийнятий ще в часі Першої світової війни і дуже 

обмежував nрава людини у воєнний час. Прем'єр та

конt відзначив, що в минулому тpaпnsnиcs випадки на

ціональної і релігійної дискримінації осіб, Rкі не на

лежали до англосаксів чи французів. Дж. Діфеибейкер 

відзна"Іив, що в парnRментарному комітеті, вкий роз

гnадав його проєкт, були "посли українського, німець

кого, ітаnійсько!'о, китайського, польського, ісландського 

1 иорвезьноrо походжсниs - всі добрі каиад1.1і". 

Не зважаючи на міжпартійну парnиментарну бо

ротьбу, паnата оваційними оплесками відповіла на про

мову прем'єра. Один з представників опозиції, лібераль

ний посол Л. Д. Крестоn, назвав законопроєкт Діфенбей

кера "зразком блискучого законодавства". Л. Д. Крестоn 

пригадав, що він теж новоканадець, бо приїхав у Канаду 

ще в дитинстві, всі новоканадці вітатимуть цей закон не 

тільки за його правний зміст, а ще й за той запал, з 

аким його схвалено в Парламенті. 

Наш прем'єр може бути гордий: поnітн"Іна мета його 

життs - забезпечити вольності nІодиии в Канаді - здій

сниnнсs. Ми - громадани Канади - можемо бути горді, 

що маємо такого прем'єра, і щасливі, що жи:::емо в кpa-
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ЛЕОНІД 

МОЛОДОЖАНИН -

ВИЗНАЧНИй МИСТЕЦЬ 

Леонід Молодожанин, що в канадських мистець
ких колах більше відомий під псевдонімом "Лео 
Мол", народився 1915 р. на Волині в родині сіль
ського ганчаря. Ще з дитинства у вільний від 
школи час охоче ·допомагав батькові в rанчарстві. 
його мистецький талант виявився вже тоді, коли 
він ліпив із глини всяких "коників", "півників" та 
"собачок", які не тільки приваблювали старого й 
малого своєю зовнішністю, але разом з тим чару
вали йог.о юних друзів різними звуками, які вида
вали їх досконало зроблені пищики. 

Батько майбу~нього мистця, сам досконалий на
родній мистець-керамік, хоч і скоро спостеріг здіб
ності свого сина, але навряд чи сподівався, що він 
колись стане визначним українським скульптором, 
працями якого гордитиметься вся Канада. Так і ви
ростав майбутній мистець серед розкішної приро
ди, тішачись крапельками роси на буйній зелені 
трав, оглядаючи квіти та буйні хліба, які красува
лись на широких полях, слухаючи співу жайворон
ка в небі та дівчат у тінистих садах. Все це покла
ло свою печать на формування душі майбутнього 
мистuя - відчуття краси появилось в нього ще в 

ранньому дитинстві. 

Середню освіту Л. Молодожанин здобув в Укра
їні, а ~шстеuтво вивчав на чужині: розпочав нав
чання у Відні, а закінчив його в Берлінс~:>кій Ака
демії Мистецтв. Але формальне закінчення мистець
кої освіти не вдовольняє Молодожанина. Уже в 
1946 році він переїздить до Голляндії, де продов
жує навчання в Академії Мистецтв у м. Газі, ста
ючи одночасно дійсним членом Академічної Спіл
ки Мистців Голляндії. 

У 1948 році Л. Молодожанин приїхав у Канаду. 
Тут, в умовах не дуже то сприятливих для мистець-

л О В І ДНІ, ВЕРЕСЕНЬ, 1960 

Л. МолодоJRаннн. Маска. Камінь-вапнвк. Поверх 

натуралькоrо розміру. Приватна збірка. 

кої творчости, у країні, яка ще не устигла вихо
вати достатньої кількости любителів мистецтва, і 
яка сьогодні ще більше потребує міцних м'язів, 
ніж натхненної творчости, наш мистець наполегли
вою працею, на диво скоро, здобуває признання і 
популярність не тільки між українцями, а між усі
ми іншими народами, які населюють Канаду, і сьо
годні Л. Молодожанин належить до невеличкої 
кількости тих канадських мистців, які весь свій час 
і всі свої творчі сили віддають виключно мистецт
ву. Сьогодні вже наш мистець лише згадує початки 
своєї мистецької кар'єри в Канаді, коли він ліпив 
з глини різні статуетки, головно різних звірів, про
давав їх, щоб за вторговані гроші купити кусень 
мармуру і викласти на ньому свої думки. 

Вже за рік свого перебування в Канаді він бере 
участь у виставці у Вінніпезькій галерії мистецтв, 
а від 1950 р. бере сталу участь у виставках, голов
ним чином у Вінніпезькій галерії. Тоді ж він всту
пає в члени Манітобського товариства мистців, а 
останні чотири роки очолює це товариство. 

У 1952 році влаштовує власну виставку своїх 
праць у Вінніпез~:>кій галерії, про яку прихильно 
висловилась англомовна преса, а український Він
ніпеr заговорив голосніше про свого талановитого 
земляка. Для ілюстрапії успіхів нашого мистця 
можна навести факт, що цього року його твори ви
ставлялись на таких виставках: в Королівській Ка-

надській Академії, у Монтреальському Музеї Крас

ного Мистецтва, в Гамільтоні, в Торонті. Між ін

шим, у Торонті він брав участь у виставці, яка бу

ла влаштована лише для чотирьох визначніших ка

надських мистців. 

(Далі на стор. 1 О-ій). 
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Борис АНТОНЕНКО-ДАВИДОВИЧ 

СЛОВО МАТЕРІ 
(Закінчення) 

- Чув, чув. Що ж -- завтра подивимось цирк, 
- відповів Кузьм.ін-Караваев, склавши витягнуті 
руки на вигадливому набалдашнику свого ціпка. -
Кажуть, там є чудова наїзниця і навдивовижу 
спритні жонrлери. 
Я утримався щось висловити, бо мене це мало 

обходило: в моїй кишені не було грошей ні на 
цирк, ні на театр, а просити їх у батька на розваги 
я вважав за неможливе. Фаетон круто завернув 
праворуч, де широко розчинили велику залізну 
браму, і в'їхав на чисте простаре подвір'я. 
З перших же кроків у цьому домі мене причме

лило багатство, витонченість і незвичайність об
станови. Мені боязко було йти по блискучій пар
кетній підлозі, щоб не посковзнутись, я не знав, чи 
можна ступати своїми нечищеними черевиками по 
дорогих килимах на підлозі, і ·напружено остерігав
ся, щоб не зачепити та не розбити який-небудь 
дріб'язок невідомого мені призначення, який - то 
в бронзі, то в мармурі, то в порцеляні - підступ
но попадався скрізь під мої руки. Мабуть через це, 
вся дальша сцена мого першого знайомства з ро

диною Анемподиста пройшла передо мною, як у 
тумані. Я скорше відчував, ніж бачив і чув людей, 
з якими тут зіткнувся. Нашвидку замаскувавши 
своє обличчя безглуздо-чемною усмішкою, я не
зграбно човгав правою ногою, віддаючи поклони, і 
невправно тискав за кінці пальців простягнуті мені 
руки. Тут я одразу ж двічі сплохував. Перший раз 
тим, що не поцілував, як годилося, білої пещеної 
руки в перснях, яку велично подала мені Анемпо
дистава мати. Далі, привітавшись з двома панян
ками, очевидно сестрами Анемподиста, я простяг
нув руку ще й якійсь гарненькій дівчині, що саме 
проходила збоку, несучи якусь карафку. Дівчина 
хихикнула й, не відповідаючи мені на привітання, 
шмигнула кудись. Це була покоївка Зіна, що зна
ла більше за мене правила панського етикету, за 
якими не годилось ручкатись з прислугою ... 
Я відчував, що на сестер, а надто на матір Анем

подиста я справив відразлине враження. Я видав
ся їм, мабуть, чимось подібним до :малоосвоеного, 
але муштрованого вовка, якого хіба що тільки для 
розваги можна впустити ненадовго до покоїв. Я 
розумів, що мене терплять тут тільки через те, що 
я здібний, перший учень у клясі, але то багато ва
жило тільки за партою в гімназії, а не в цих поко
ях, де насамперед цінували походження, титули й 
звання. 

Мені хотілось мерщій вискочити з цього дому, 
де мене могла чекати тільки зневага, але моя воля 
була парал-ізована. З цього йолопеького становища 
мене вивела старша Анемподистава сестра Мері, 
що вчилась у шостій клясі дівочої гімназії. 

- Ви в лаун-теніс граєте? 
Де там грати, коли я і назви ще не чув такої пан

еької забавки! 
- Ну, тоді в крокет зіграємо, - запропонувала 

Мері .і владно гукнула: - Кіті, Аня - в крокет! 
Кіті була меншою сестрою, другоклясницею, 
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Анею ж, виявилось, був Анемподист - та·К змен
шено звали його в сім'ї. 

Був початок травня і на пасипаному піском пля
цику перед верандою в садку було сухо. 
Хоч я і в крокет ніколи ще не грав, однак не

хитрі правила його я швидко опанував і під керів
ництвом Мері, яка великодушно запропонувала бу
ти моЇ!\І партнером, швидко почав робити успіхи, і 
ми стали обігравати байдужого до такої дитячої 
гри Анемподиста і азартну маленьку Кіті, що рев
ниво стежила за нашою перевагою. 

Ганяючи дерев'яним молотком на довгому дер
жаку жовті поліровані .кулі з червоними смугами, 
я потроху оговтався і почав нишком розглядати па

нянок. Маленька гладка Кіті з пухкими губками, 
які вона раз-у-раз вередливо закопилювала, мені 
не подобалась. "Мабуть, злючка й вереда", поду
мав я і більше не звертав на неї уваги. Зате від 
старшої, Мері, я не міг одірвати своіх очей, які 
самі, поза ~юею волею тяглися до її стрункої ста
тури, ясного високого чола, великих зеленавих 

очей і двох довгих, мало не до пояса, русявих кіс. 
Вони лежали їй на спині, але часто заважали гра
ти, бо, коли Мері нахиляJlась, щоб стукнути молот
ком кулю, коси спадали їй наперед і, розплітаю
чись, затуляли золотим серпанком її скроні. Одно
го разу, одкидаючи зе плече неслухняну косу, Ме
рі випадково зачепила кінчиком її мою щоку. 

- Пардон! - перепросила. вона мене по-фран
цузькому, як то водилось у їхній сім'ї, і винувато 
глянула на мене. Та, видимо, почуття блаженства, 
що пройняло мене всього від того легкого дотику 
до 1\ІОЕЇ щоки м'якого дівочого волосся, розлилось 
на моему обличчі, з якого я вже скинув вимушену 
маску застиглої усмішки. Мері здивовано пошири
ла свої і без того великі очі, пильно вдивляючись 
у мене. Потім, ледве по~tітно усміхнувшись, різким 
рухом низько нахилилась над кулею. Цієї малень
кої сцени не помітив ні Анемподист, що безжурно 
наспівував собі якийсь бравурний військовий марш, 
ні Кіті, яка, боячись програти, стежила тільки за 
кулями. Але мене ця сцена перевернула всього. 
Перший раз за все свое навчання в гімназії я не 

вивчив того вечора уроків, і якби наступного дня 
мене спитали б з будь-якого предмета, я дістав би, 
на подив учителям і учням, одиницю. Через кілька 
днів з фізики мені поставлено не п'ять, як завжди, 
а чотири, а ще через день здивований латиніст, до
кірливо хитаючи головою, nліпив мені трійку, хоч 
мої відповіді не варті були й того. Я ступив на по
хилу площину й почав котитись додолу, та це мене 

не турбувало. Всі мої думки крутились коло Мері, 
яку мені ввесь час хотілось бачити і разом з тим 
жаска було глянути n її гарні зелені очі. За своею 
новою учнівською звичкою я пробував вкласти і 
Мері в один із моїх улюблених жіночих образів, 
але цього разу в мене щось нічого не виходило. 
Хто вона, ця дівчина, що, як сказала б моя покій
на мати, "зав'язала мені світ"? Лермонтовська 
княжна Мері? Хоч тут і збігалось її перероблене 
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з Марії, як і в Кіті - 3 Катерини, ім'я, та мені було 
ясно, що на княжну Мері вона подібна не більше, 
як я на Печоріна. У ній не було нічого спільного 
ні з пушкінською Тетяною, ні з тургенєвською 
Єленою, ні з гончаровською Вірою. Єдиний літера
турний образ напрошувався мені в порівняння: 
сцена з "Тараса Бульби", де Андрій, бувши ще 
київськюt бурсаком, продерся в покої паниочки 
шляхтянки. Та що могло нагадувати в Мері ту 
польську панночку? Нічого. Її можна було прий
няти скорше вже за шведку, норвежку, тільки не 
за польку. Говорила вона співучаю мовою цент
ральних російських губерній, і в її устах "мая да
рога", "хачу халодной вадЬІ" мені не здавалось 
кривлянням, як у інших. Зате я в її присутності, 
дві краплі води, скидався на Андрія Бульбенка, а 
головне, я почував, що можу піти й далі Андрієвою 
стежкою, аби хоч трохи ласувати до чарівної во
лодарки моїх марень. Я почав соромитись свого 
убогого вигляду, свого дому, мені страшно було й 
подумати -- що сталось би, коли б Мері раптом 
запитала мене про моїх батьків. Старші Кузьміни
Караваєви, мабуть, уявляли собі в загальних рисах 
моє походження і мій домашній побут, але з делі
катности, чи не бажаючи зачепити моєї амбіції, ні
коли не заводили мову на цю дражливу тему. Я 

був уже близький до того, щоб нишком почати тяг
ти з дому гроші: ану ж я зустріну зненацька Мері 
і їй забажається з'їсти морозива або купити кві
тів. Але мачуха була добра господиня і ховала 
гроші далеко ... А скільки часу я змарнував, тиня
ючись коло дівочої гімназії та сумежними вулиця
ми - з кволою надією хоч здалека побачити vвіч 
свою мрію! .. Мені й на думку тепер не спадало- на
слідувати мого улюблен·ого Інсарова, що вмів сто
яти на сторожі своєї ідеї і цим зачарував Єлену. 
Де там! По-перше, -у мене не було тоді ні сталих 
поглядіn, ні глибоких переконань. Хоч я вже й на
мацував ідеї з прочитаних книжок, та все те ще 
колобродило в страшній плутанині й хаосі, і жод
на з ідей ще не встигла осісти в моїй нерозважли
вій голові. По-друге, ті великі зелені очі й довгі 
русяві коси так засліпили мене, що я сам ладен 
був тричі перевернути всього себе навиворіт, аби 
хоч трохи відповідати Мері і її оточенню. Під різ
ними вигаданими приводами я добирав способу, 
хоч ненадовго, зайти в дім Кузьміних-Караваєвих і, 
сам не помічаючи того, унадився туди. Щоб не бу
ти смішним хохою, я попросив Анемподиста вивчи
ти мене грати в лаун-теніс, а далі й у преферанс, 
що той охоче і з великим знанням діла виконав. 
Червоніючи за своє невігластво, я розпитував йо
го, як годиться поводитися за столом, у вітальні, 
про що можна починати розмову, а де краще про

мовчати. І тут вказівки Анемподиста дуже допо
могли мені. Я знав уже, що розрізати під час обі
ду котлети або рибу ножем - розцінюється у "ви
щому світі" мало не як злочин, простягти, вітаю
чись з жінками, самому руку, а не чекати, поки її 
подадуть, -- ганьба, а цокаючись чарками з вином, 
не можна тримати свою чарку вище від жіночої, 
бо то майже образа; па ням треба конче цілувати 
руку, але, боронь Боже, поцілувати прилюдно ру
ку якійсь, хоч би й літній, панні - страшний скан
дал! І я тепер шанобливо цілував Анемподистовій 
матері, Калерії Олександрівні, її напахчену руку 
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і не помічав, як не помічають повітря в кімнаті, 
покоївки Зіни, коли вона мелькала перед моїми 
очима. 

Одне слово, я швидко й успішно засвоював від 
Анемподиста ту "світську" премудрість, без якої 
не обійтись у товаристві порядному джиrунові. За
те як мало міг тепер засвоїти від мене мій новий, 
безжурний вчитель - Анемподист! .. Я стояв уже 
на межі двійок і одиниць, без опору поступившись 
іншим своїм недавнім становищем першого учня. 
Мені навіть знизили оцінку за поведінку, бо я по
чав курити тютюн і одного разу необережно по
пався на вулиці гімназичному наглядачеві, трима
ючи в зубах запалену цигарку. 

За столом у Кузьміних-Караваєвих я почав роз
биратись у винах, відрізняючи якості мадери від, 
скажімо, токайського. Загалом мені непогано по
велося в цьому аристократичному домі; от тільки 
трохи муляло іноді те, що я їм з чужого столу, ко
ристуючись чужю1, а не купленим за власні гроші. 
Та я ладен був змушувати себе не зважати й на 
це, аби лиш бути близько коло неможливої Мері. 
А вона таки справді була неможлива. Ніхто в до

мі Кузьміних-Караваєвих, навіть Анемподист, і гад
ки не ма.'ІИ, який гармидер вчинила в моїй душі їх
ня Мері. До мене тут призвичаїлись уже, і я не 
справляв більше сенсації своєю появою. Анемnо
дист прив'язався до мене, наперед смакуючи літні 
мисливські втіхи вдвох зі мною. Він по секрету 
сказав мені, що просив у батька гроші купити й 
для мене рушницю і батько погодився дати, в ра

зі Анемподист перелізе у восьму клясу. Калерія 
Олександрівна примирилась зі мною, як із черго
вою при:>t1хою свого ненаглядного пестуна первіст
ка. Сам Кузьмін-Караваєв, хоч і далі тримався сво
го зверхньо-поблажливого тону до мене, та був не 
від того, щоб іноді забавити себе і моєю фігурою. 
Він любив пореготати і, певно, то для того він 
привіз сюди з свого маєтку на Орловшині дивака 
Афоньку і допустив до покоїв нашу сільську дів
чину Зіну, яка до того ж була ще й гарненька. Про
те ця Зіна, що вже добре паламалась у панських 

поІ<оях, чула своїм нутром моє мужицьке похо

дження і не поспішала, як іншим, прислужувати 
мені за столом. Вона б охоче минала мене і якою
небудь доброю стравою, та за цим пильнував 

Анемподист. Маленька Кіті не звертала на мене 
уваги -- вона не мала ще в родині голосу, та й 
для неї я був старший і тому нецікавий. Інша річ 
-Мері. 

Вона, безперечно, догадувалась, чого я черво
нію при ній, замовкаю, стаю як поплутаний. Це її 
цікавило і, певно, в якійсь мірі тішило дівоче са
молюбство. Мені ніколи не випадало лишатися 3 

нею наодинці, та я був щасливий і з того, що бачу 
її близько. Шельмівська панна навмисно втелю
щувала в мене свої зелені очі, розважаючись з то
го, що я млію під її поглядом, а ліймавши раптом 
на собі мої тужні закохані пог.r~яди, здивовано під
водила брову, немовби мовчки запитуючи мене, і 
ледве помітно загадково усміхалась. 

Піс.r~я таких її вправ я повертався додому, як 
очманілий. Мачуха, як і раніш, закликала мене до 
столу вечеряти, але мене нудило від її борщів та 
ка ш після ма ри надів, сала тів, сирів, біфштексів та 
бефів караваєвеької кухні. Про око я брався за 
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підручник, але на розгорнутих сторінках я, за
мість літер і малюнків, бачив знову Мері. Таку за
гадкову, незрозумілу і тому, мабуть, ще більше 
знадну. Мачуха трохи побоювалась мене і ніколи 
не розпитувала, де я був і чого так одмінився ос
таннім часом. Настя допомагала мачусі по хазяйст
ву і їй ніколи було чіплятись до мене. Тільки бать
ко турботна, мабуть, не без впливу :мачухи, став 
приглядатись до мене, а може, вже й до нього дій
шли чутки про мій занепад у клясі. У його очах я 
так високо видерся в науку, що йому, малопись

менному, ніяково було втручатися у мої учбові 
справи. Проте одного вечора він наважився мене 
спитати: 

- Ну, як воно в тебе, Іване? 
- Та важкувато щось стало вчитись, тату ... 

невиразно, щоб менше брехати, відповів я, не пі
діймаючи від книжки очей. 

-- Та воно конешно ... Науку пройти - не сап
ку склепати! .. - погодився батько і зітхнув. Він 
трохи помовчав, підбираючи потрібних слів, та, ви
диІ\ю, нічого не знайшовши, витяг із давнини оте 
своє заповітне, з чю1 повіз колись мене до гімназії, 
і несподівано сам запалився від того. 

-- Ну, вчись же, вчись, Іване, та докажи всім, що 
мужицький син може не тільки хвости волам кру
тити! 

Від батькових слів "мужицький син" та "волам 
хвости" мене аж пересмикнуло. Які там хвости, ко
ли я з самим Кузьміним-Караваєвим у преферанс 
граю і з тенісною ракеткою вправляюся не гірше 
від Анемподиста!.. Проте в батьковому голосі я 
почув стільки невимовленого жалю, благання і ос
танньої надії, що мені стало шкода його. Того ж 
вечора я гарячково взявся надолужувати прогаяне 

і таки дещо наздогнав за останні два тижні учбово
го року. 

Ми з Анемподиетом усе ж перейшли у восьму 
клясу. Мене перевели - більше з пошани до моїх 
колишніх успіхів, Анемподиста ж - хіба. що тіль
ки з пошани до його авторитетного батька. 

Другого ж дня, як ми закинули подалі свої під
ручники, збуншись нарешті свого гімназичного 
клопоту, Анемподист попросив мене прийти до них 
увечері раніш. Я, розуміється, не забарився радо 
скористуватися з запрошення. Подумати тільки -
цілих два тижні я не ба чи в Мері! 

Виявилось, уся родина J{узьl'Іtіних-Караваєвих 
збирається сьогодні в театр, і Калерія Олександ
рівна та Мері вже закінчували довгу туалетну про
цедуру. Не знаю, що тоді в лісі здохло, але сам 
Микола Миколайович надумав подивитись україн
ську трупу Саксаганського, яка давала останню 
бенефісну виставу. Досі в домі Кузьміних-Караває
вих про цю трупу не бу ло ніколи й мови. З тодіш
ніх міських розваг тут віддавали перевагу тільки 
циркові та кінематографові, надто коли там ішли 
фільми з Вірою Холодною, Мозжухіню1 або за
кордонною красунею Астою Нільсен. 
У театрі наперед закуплено окрему льожу, а пе

ред парадним під'їздом у дворі вже перебирали не
терпляче тонкими, як виточеними, ногами рисаки, 

запряжені у фаетон. Позад фаетона стояла запря
жена однокінь бричка, коло якої порався Афонька, 
що був у дворі за сторожа, дроворуба, двірника, 
а в разі потреби й за другого кучера. Та основне 
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завдання його було, здається, - смішити панів, 
хоч сам він ніколи не сміявся, а лиш зітхав. Я не 
раз бачив, як Анемподист, гуляючи зі мною по 
двору й, видимо, наслідуючи свого батька, підсту
пав до Афоньки з усякими безглуздими, заради 
сміху питаннями. Спитає, бувало, Анемподист: 

"Афонька! Какой губернии Кавказ?" 
"Ча во?" - навмисне перепитує, щоб зволікти й 

виграти час, Афонька і поволі кидає роботу. Вже 
одне це викликало звичайно регіт. 

"Кавказ, спрашиваю, какой губернии?" - уда
вано суворо питає вдруге Анемподист, і Афонька. 
неодмінно засуне брудну п'ятірию під шапку і дов
го шкребе там у зарослому, покошланому волоссі. 
Нарешті знизує високопіднятими вугластими пле
чима і, дивлячись своїми ясними очима на панича, 
каже: 

"Да нешто, барин, ню1 сиволапьІм, положена 
зто знать? Никак - Тамбовской, а, может, поди, 
и Воронежской ... " 

Регіт покривав Афоньчині слова, і довго потім 
у панській вітальні, сміючись, оповідали про новий 
номер Афоньки. У домі Кузьміних-Караваєвих усі, 
навіть покоївка Зіна, вважали Афоньку за прише
лепуватого. Однак я бачив, що він. тільки при па
нах накидав на себе личину дурника, - певно, щоб 
відмогтись від них; з челяддю і на вулиці він го
ворив розсудливо й поважно. А взагалі рухався він 
поволі, б:vв самотній, мовчазний і трохи, справді, 
дикуватий. Казали, що п'ять років тому в нього на 
Орлопщині померла жінка, яка робила пташницею 
в панській економії, а за нею скоро й їхня єдина 
донька. Після того ніби це й "найшло" на нього. 
став неохайний, 1\ІЛявий, забував потроху не тільки 
свій рік народження, але й прізвище та свое ім'я. 
Заради поїздки в ролі кучера до театру, йому на
казано вмитись і трохи причепуритись, що він і зро
бив без усякої охоти. Зараз він сидів уже на коз
лах, байдужий - чи їхати до театру, чи на кла
довище. 

Микола Миколайович і Калерія Олександрівна 
сіли з дочками у фаетон, а я з Анемподиетом і Зі
ною, яку взяли до театру носити панам з буфету 
солодощі й чай, умостилися в бричці. 

Як тільки бричка виїхала з двору, Анемподист, 
що був сьогодні в прекрасному настрої, почав щи
пати Зіну за ногу, лукаво підморгуючи мені при
щуленюІ оком. 

- Та нуте-бо! -- сміючись, одводила його руку 
Зіна. - Воно ж даже некрасиво получається ... 

Але ui смішки й дотики елітнілої Зіниної руки 
тільки заохочували Анемподиста. Він щільно при
супувся до неї і безцеремонно обійняв позаду її 
стан. 

Я був ні в тих ні в сих. Жирування Анемподиста 
ніяк не пасувала до того урочистого настрою, 
який охопив мене від дvмки, шо ось-ось я бу ду си
діти в театрі близько Мері. Я знав, що Анемподист 
ніколи не дозволив би собі нічого подібного з дів
чиною свого кола, тому :-.1ені було соромно за ньо
го і перед Зіною, і навіть перед Афонькою, хоч той 
сидів мовчки, спиною до нас і, здавалось, нічого не 
помічав. Шо ж до Зіни, то я побачив, шо їй подо
баються ці брутальні жарти. Вона хихикала й далі, 
щоки їй пашіли від задоволення, а гарні карі оче-
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нята раз-у-раз хитрувато косились на веселого па

нича. 

Анемподист до того знахабнів, що, коли ми про
їздили якимось малолюдним, зарослим акаціями 
провулком, чмокнув Зіну в щоку. Це вже було за
надто навіть для Зіни, і вона, щоб прохолодити 
якось панича, скрикнула: 

- Пустіть, безсовісні! Їй-бо, он бариня оберну
лись і дивляться! .. 

І по-сільському так одштовхну ла Анемподиста 
л.іктем у груди, що той мало не випав з брички. 

Афонька, не обертаючись, зітхнув, ворухнув 
правою рукою, ніби хотів почухати потилицю, але 
роздумав і, смикнувши віжками, гукнув на коня: 

- Но, миль1й! Пошел! .. 
У театрі було повнісінько народу. Але публіка 

- студенти, молоді народні вчителі, ремісники, 
міщани, базарні перекупки й дрібний служилий 
люд - явно не подобалась Калерії Олександрівні. 

- О, mon Dieux! Quelles paysans, quelles par
venu !• - промовила вона до Миколи Миколаеви
ча, який теж здивован·о лупав банькатими очима по 
сторонах і не знаходив ніде знайомих облич, крім 
кількох земських діловодів та повітового ветери
нара. Зате я був на сьомому небі. У льожі мені ви
пало сидіти поруч Мері. Ще ніколи я не сидів так 
близько біля неї! Коли підняли завісу й почалась 
вистава, я, дивлячись на сцену, бачив воднораз і 
профіль Мері. Я бачив краєчок її високого чола, 
довгі густі вії, коси, що спадали їй з пліч, гарні, 
мов різьблені, пальці, що тримали програму, мені 
здавалось навіть, що я чую її рівне, спокійне ди
хання, і то ніби від нього легко й приємно пахло 
якимись не нашими квітами. 

Однак і дія на сцені з першого ж моменту захо
пила мене. Я ще ніколи не бачив українського те
атру, і все в ньому було для мене нове. Проте в 
сюжеті "Невольника", який сьогодні ставили, я 
скоро пізнав Шевченкову поему "Сліпий", яку, хоч 
і тьмяно, але пам'ятав з дитячих літ, коли слухав, 
як батько читав "Кобзаря". Старий, чесний Яри
нин батько, якого грав Саксаганський, щире ко
хання Ярини і її названого брата Степана, сцена 
прощання із Степаном перед від'їздом його на Січ 
- так зворушили мене, що я довго не міг оговта
тись, коли впала завіса і антракт повернув мене з 
далекої козаччини в освітлену електрикою залю, 
де серед публіки владали в очі білі мундири при
става ta кількох околодочних міської поліції. 

Калерія Олександрівна, яка під час дії раз-у-раз 
зверталася то до Миколи Миколайовича, то навіть 
до Анемподиста: Je ne comprends pas - qu'est 
ее qu'il dit?•• - була невдоволена з вистави і че
рез те неохоче пила чай, який разом з бутерброда
ми, тістечками й цукерками принесла на таці з бу
фету Зіна. Миколу Миколайовича не покинув апе
тит і тут; він із смаком поїдав бутерброди й тістеч
ка і, запиваючи чаєм, ділився враженням: 

- Що ж - артисти непогані, нічого не ска
жеш, але сама п'єса і цей їхній малоросійський ді
ялект - страх який примітив! 

Нащо вже Зіні - і тій не подобалась вистава. 

•) Мій БожеІ Які мужики, вкі простаки! (франц.). 

••) Я не розумію, що він каже? (франц.). 
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На початку першої дн вона стояла коло дверей 
ложі і з-за портьєри спостерігала "кумедію". Та 
раптом вона так голосно пирснула, що не тільки я 
з Мері, а й Микола Миколайович здивовано обер
нулись. Я навіть подумав: невже Анемподист нава
жився й тут, за спиною батьків, повторити свої 
штуки в бричці? Та виявилося, що Зіну розсмішило 
інше: 

Чудно, як ото артисти по-мужицькому розго
вори балакають! - і вибігла в коридор досміюва
тись. 

Маленьку Кіті теж смішили мужицькі слова, які 
вона чула тут не тільки зі сцени, а й від декого з 
публіки під час антрактів, але вона була задоволе
на вже з того, що її також узяли з дорослими до 
театру, тоді як могли б лишити й дома. Одна тільки 
Мері мовчала. Вона уважно стежила за виставою .і 
з цікавістю розглядала незвичну їй простувату 
публіку. 

Коли зі сцени полин у ла в залю пісня молодого 
сліпого кобзаря: 

І згадав Степан в неволі 
Свою Україну, 
Нерідиого свого батька 
Ще й сестру Ярину, -

по мені наче пройшов електричний струм. Мері, 
очевидно, помітила це і спитала пошепки: 

- А вам, Баня, певно, дуже подобається це? 
Що крилося в її запитанні, я не встиг добрати, 

бо саме наближалось трагедійне розв'язання п'єси, 
але вже те, що вона нічого не сказала на мое за
пальне ствердження, - видалось мені за ознаку 
мовчазної солідарности зі мною. Я не міг припусти
ти, щоб драма осліпленого в турецькій неволі Сте
пана, його поворот на Україну, де в цю пору ро
зігнано Січ і запроваджується кріпаччина, неспо
дівана зустріч засмученої розлукою Ярини з коха
ним, але вже сліпим Степаном і, нарешті, незви
чайний їх шлюб- не зворушили б у глибині душі 
Мері, як потрясли мене. 

Коли Степан, Ярина і старий батько стали в кін
цевій дії разом із сільським натовпом навколішки 
й заспівали: 

Дай на7~І, Боже, даи tз неба, 
Дай, чого нам більше треба, 
Дай нам миру і спокою 
Під 1\югутньою рукою, 

якісь спазми стиснули мені горло, і я мало не за
ридав від досі невідомого, надмірно великого по
чуття. Передо мною був на сцені не тільки Степан 
- колишній козак, а тепер сліпий, безпорадний 
кобзар-жебрак, а враз постав увесь цей мужицький, 
топтаний панами народ, що заступив колись своїм 
трупо:\І шлях туока:ч і татарам і прогримів своєю 
звитягою на весь світ. Знесилений і кволий, зне
кровлений, він благав собі навколішках, простяга
ючн до байдужого неба руки, - тільки миру і спо
кою, а ноnі ~ свої й чужі - пани вже готували 
для нього кріпацтво ... 

І я відчув себе нараз, - як і багато, мабуть, хто 
в залі та на гальорці, - часткою цього скривдже
ного, знедоленого народу ... 

Коли почала тихо спускатись завіса, в театрі 
зчинилось щось неймовірне. Звідусіль зірвалась та
ка буря оплесків і вигуків, що Калерія Олександ-
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рівна майже зомліла. Вона болісно скривилась і за
тулила пучками свої тендітні вуха. А в залі й над
то на гальорці все шаленіло. Глядачі повставали з 
місць і кричали: "браво!", "слава!" Якийсь студент 
у вишинаній сорочці під тужуркою вискочив на 
кріселко і несамовито горлав: "Заповіт!" "Запо
віт!" просимо!" і до нього, притримуючи піхви 
шаблі, сквапно протискався околодочний нагля
дач ... 

Коли вдруге підняли завісу й на сцену вийшли, 
низько вклоняючись, Саксаганський з артистами, 
жар загального піднесення дійшов апогею. На сце
ну кидали квіти, хтось так розчулився на гальор
ці, що почав метати артистам великі антонівські 
яблука і мало не попав у підстрижену "йожиком" 
голову пристава, який стояв у першому ряді і на
стирливо махав комусь рукою за лаштунки. Кілька 
голосів у залі з різних місць непевно й розбіжно 
почали співати "Як умру, то поховайте" ... Заноси
лось на сканда.'І або демонстрацію, і в ложі всі по
вставали, щоб .іти. 

Під цей галас Мері, підводячись з стільця, спи
тала мене тихо: 

- А ви б згодились стати Степаном, якби я була 
Яриною? 

- Безперечно! - в захваті відповів я, мало не 
застогнавши від божевільного щастя, що раптом 
сповнило моє серце від її слів. Але Мері пильно 
подивилась на мене, примружила очі й усміхнулась. 
І я завмер від її усмішки. l.Цось хиже, як у кішки, 
коли вона схопить мишеня і ось-ось запустить у 
його тремтяче тільце гострі пазури, блиснуло мені 
на мить у зелених очах Мері. І вона таки запустила 
свої пазурки глибоко у мою душу. 
-А я б ... я б ніколи не могла стати отакою Яри

ною. 

Мері грубо, ніби копіюючи когось .із дійових 
осіб п'єси, вимовила це ім'я, що вже стало мені та
ким дорогим. 

- Хіба вам не здається, що це занадто баналь
но? - жбурнула вона мені на прощання заучену 
від когось фразу, яку я вже не раз чув з її уст, і, 
одкинувши рвучким рухом голови свої коси на
зад, подалась за Анемподистом, що останнім ви
ходив із льожі. 

Я навмисне затримався, щоб змішатися з публі
кою і не попастись більше на очі Кузьміним-Кара
ваєвим. 

Мені плюнуто в душу, і саме тоді, коли моя ду
ша в пориві святої наІвности найбільше розкрила
ся перед Мері. Але і враження від вистави було 
таке велике, що не могло розвіятись навіть після 
цієї образи. Різні протилежні одна одній думки й 
почуття роїлись у моїй голові, і мені треба було як 
слід у всьому розібратись. 
Темними вулицями й провулками я павагом ішов 

додому, думаючи воднораз і про Мері, і про Ярину, 
і про Степана, і про весь мій народ ... 
Отут би вже й поставити крапку більше до 

Кузьміних-Караваєвих - ні на поріг. Та треба бу
ло, мабуть, дістати ще одного доброго стусана, 
щоб я остаточно повернувся на те місце, де мені 
й належало бути. 

Днів через три я знову пішов надвечір до Кузь
міних-Караваєвих. Не можна ж бо, справді, так 
раптом, без усякої видимої причини зникнути й да-
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ти привід до всяких пересудів. Що б подумав про 
мене Анемподист, який усе ж непогано до мене 
ставився? Він, безперечно, сприйняв би моє зник
нення як бойкот, як демонстративний осуд його по
водження з Зіною, або ще гірше, - за скритий 
прояв ревнощів до цієї гарненької, але бридкої 
мені після її смішків у театрі Зіни. Та й самій Ме
рі треба було показати, що хай, мовляв, не дуже 
заноситься своїми кошачими, зеленими очима, які 
тепер для мене ніщо перед незрівняною красою 
душі мужицької Ярини! 

Але це треба було передусім практично довести 
самому собі, - виявити, чи ті очі ще ваблять ме
не, чи я вже звільнився з-під їхньої страшної вла
ди. 

Я прийшов, як виявилось, дуже до речі, бо Мико
ла Миколайович, Анемподист і великий аматор пре
ферансу, n~аш повітовий поліцейський ісправник, са
ме сідали на веранді за ломберний столик, щоб по
чати "пульку". 

- Ну, ось і четвертого партнера Бог послав! -
радо вигукнув одягнутий у білий, свіжовипрасува
ний костюм Микола Миколайович і показав мені за 
столом місце насупроти себе: 

- Ласкаво прошу! 
Хоч грали тут "по маленькій", тільки для розва

ги, і я під керівництвом Анемподиста опанував уже 
правила гри і не боявся пошитись у дурні, але гра
ти мені не хотілось ні раніш, ні тим більше тепер. 
Гра - повільна, забарна, а мені так кортіло мер
щій стати до словесного турніру з Мері, яку я зу
стрів на східцях веранди. Підкреслено привітно во
на усміхнулась мені й пильно подивилась на моє 
лице, немовби в театрі нічого не сталося між нами. 
Ніж грати в преферанс у таке елегійно-чудове 
червневе надвечір'я, я охотніше погодився б на
вітh постояти мовчки коло Калерії Олександрівни, 
яка в глибині :веранди, боячись одночасно і сонlІ.Я 
і протягів, сиділа в плетеному кріслі й читала чер
говий французький роман. Я ніколи не бачив у її 
руках інших книжок, і мені здається, що читати 
все, не по-франuузькому писане, навіть і російську 
клясику - вона вважала за "м-оветон"•••. Як і зав
жди, вона величаво простягла мені до поцілунку 
руку і попросила мене покликати Кіті, яка відда
лік на алейuі бавилась у серсо. Я радо виконав її 
доручення, але це не врятувало мене від картяр
ського столика, де Микола Миколайович уже взяв 
із свіжої колоди карти і урочисто проголосив: 

- Вісім чирва! 
- Пас! - невдоволена буркнув на відповідь 

хрипким басом огрядний ісправник, ворушачи, як 
прусак, довгими, хваuько закрученими вгору ву

сами. Я бачив його в Кузьміних-Караваєвих не раз, 
і, скільки пам'ятаю, йому завжди не щастило в кар
тах. Він тяжко переживав свої копійчані програші 
і, щоб приховати від інших хвилювання, раз-у-раз 
ви-скакував з-за столу й бігав до телефону. Він 
дзвонив то до поліцейської управи, то до пожеж
ної КО:\Іанди, то раптом на вокзал чи, нарешті, в 

тюрму. Бачачи його перший раз, можна було по
думати, що він, обтяжений державними обов'язка
ми, почував себе в нашому тихому повітовому мі
сті, як на вулкані, весь час чекаючи заколотів, по-

•••) Моветон (франц.) - погані манери. 
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жеж, катастроф і втеч із тюрми. Він і сьогодні че
рез півгодини вже розпочав свою біганину до те
лефону, від чого став позіхати не тільки Анемпо
дист, але й сам Ми·кола МикоJІайович. Про мене ж 
-- годі й казати. Я ненавидів його не стільки за те, 
що він був у повіті найвищим поліцейським стов
пом (у мене ще не було тоді конфліктів з поліці
єю), скільки за неможливе затягнення гри. Тим то 
я дуже зрадів, коли на веранді з'явилась із само
варом у руках Зіна й почала на великому столі го
тувати вечірній чай. Це могло на який час пере

рвати гру, а може, й зовсім звільнити мене від неї. 
- Віст! - вигукнув, повернувшись від телефо

ну, заклопотаний і справник і підніс руку з жиро
вим королем. 

У цей час десь у дворі люто загавкав Рекс і за
бряжчав ланцюгом, на якому його тримали вдень. 
Це був здоровезний дворовий псяра, гроза жебра
ків, прохачів і всякого дрібного люду, що боязко 
переступав іноді через. подвір'я земського началь
ника. Мабуть, чуючи нюхом мою плебейську поро
ду, Рекс недолюблював і мене і, незважаючи на 
мої часті відвідини, завжди сердито гарчав, тільки 
но з'являлась у дворі моя постать. Зараз він ша
ленів від люті, не маючи через ланцюг змоги по
шматувати зухвалого нахабу, що перся з двору до 
хвіртки в панський сад. Я саме спасував у картах, 
боячись обремізитись, і прислухався до собачаї 
гавкотні, коли хвіртка рипнул~ і з неї вийшла, не
сміливо озираючись навкруги, сільська баба. З сво
го місця я перший побачив її чорну керсетку, ме
режану сорочку й темну зав'язану вгорі хустку. 
Тихо й обережно переступала вона, як по ковзькій 
кризі, по присипаній піском алеї, наближаючись до 
ганку. Майже нечутно звелась сходами нагору й 
стала край веранди. Зіна, побачивши її, впустила 
з несподіванки чайні ложечки на стіл і кинулась 
їй назустріч, немов хотіла перейняти стару. 

- Ніззя! Ніззя сюди, мамо! Ідіть на кухню пі
дождете. 

- Стривай, доню, мені до панів треба. 
- Та ніззя ж, кажу! - заступила їй дорогу Зі-

на, червоніючи по самі вуха за свою матір. - І як 
то ви, мамо, претесь, не питаючись, буцім це вам 
десь у селі! - дорікала вона старій і, щоб виправ
датись якось перед панами, обурено висловила 
здогад: - Ue чи не Афонька здуру пустив їх сю
ди? .. 

- А в чому, власне, річ? - спитав, обертаю
чись на стільці, Микола Миколайович і поклав на 
стіл карти. 
Це збадьорило стару. Вона ступила крок напе

ред і низько вклонилася. 

- До вашої милости, паночку, зробіть ласку, 
пустіть Зіньку ... 

- То-есть, как зто - еделайте "ласку"? Куда 
пустить? Зачем? 

- Та отож я і кажу: дівка вже на порі стала, 
скоро вже й рушники подавати треба ... 

- Постой, постой, матушка! Зто какие же "руч
ники"? - і, обертаючись до і справника, спитав, 
що означає "на порі". Ісправник пошепки, огляда
ючись скоса на Калерію Олександрівну й Мері, по
яснив це, видимо, якось по-своєму, бо лице Миколи 
Миколайовича видовжилось, і він перевів свої очі, 
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які від подиву стали ще лупатішими, на зашарілу 
Зіну. 

- Пікантна! А я і гадки не мав ... 
- Та це ж вони говорять, - втрутилася Зіна, 

відчуваючи щось недобре в поясненні ісправника, 
- вроді як заміж треба мене видавати ... 

- Замуж? - не сходив з дива Микола Микола-
йович. - За кого - замуж? 

- Та за Данила ж! Там такий роботящий пару
бок ... - стрепенулась стара, зрадівши, що розмо
ва підходить ніби до діла. 
Однак Микола Миколайович і далі не міг ніяк 

добрати ладу: 
- Позволь, матушка! Допустим- замуж, но к 

чему ть1 приплела зти свои "ручники"? 
Стара вибачливо усміхнулась, немовби це не пан, 

а дурне дитя бозна що лепетало, і повчально про
мовила: 

- Не плетуть їх у нас, паночку, а - тчуть. А 
потім сама дівка їх вишиває. Закон так велить. 

-- Ue щоб старостам подавати... - вдруге по
яснила Зіна, соромливо лотупивши оч.і. 

- Хоть убейте, ничего не понимаю! - знизав 
плечима Микола Миколайович. - "Сначала тчут, а 
потом вьrшивают"! Девка какая-то, старостЬІ поче
му-то... И вдобавок утверждает еще, что зтого за
кон требует! .. Вьr понимаете, Никанор Петрович, 
что-нибудь в зтой околесице? - залупав очима 
на ісправника Микола Миколайович і пахитав го
ловою... - До чего же безтолковЬІй народ! Двух 
слов связать не может! .. 

- Нет-с, зто не то! - авторитетно заперечив 
ісправник і підвівся з стільця. - ВЬІ вот либераль
ничаете с ними, Николай Николаевич, а я всегда 
говорил и говорю: зтим мужикам нельзя спуску 

давать. 

Пройшовшись по веранді, щоб трохи прохолону
ти від гніву, який на нього наганяла самою вже 
своєю присутністю баба-мужичка, ісправник мет
нув на бабу обурений погляд і безапеляційно ска
зав: 

- Я то, ведь, знаю их! Ни одного порядочного 
чоловека во всей деревне не найдешь! Все мошен
ники, обманщики, лгуньr! .. 

Баба потерпала від страху, бачачи, як розлюти
лось начальство. Адже всі його гнівні слова вона 
сприймала на свою адресу. Чи вона не розчула, 
чи не второпала останніх слів ісправника, але зве
ла вгору, як на молитві, очі й перехрестилася. 

- Матінко Божа! Уже й чаклуни! Та я й не чу
ла, щоб у нашому селі хто до чаклування вдавав
ся. Ось хоч і забожусь на тому! То вже, паночку, 
ви нада рм а таку пеню на мене наводите ... 

- Сль1шите, сльrшите! - тріюмфуючи, мов пій
мав бабу на гарячоr.1у, звернувся до всіх ісправник, 
потрясаючи в повітрі руками. - Врёт и не крас
неет! Сль1шите: я подвёл её под пеню за что-то? 
А ведь я её, мерзавку, первьrй-то раз в жизни ви
жу!.. Нет, только вот так их всех держать! - і 
він стиснув міцно кулака, блиснувши масивною 
обручкою на волосатім пальці. 

- А що таке "чаклуни"? - тихо спитала мене 
збоку Мері і, почувши мою відповідь, аж застогна
ла, регочучи. 

- Она гщюрит - "колдунЬІ", - згинаючись 
від сміху, намагалась поясни1и Мері ісправникові, 
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але той, не розуміючи гаразд причини сміху й не
вдоволений, що в розмову лізуть молодші, серди
то обірвав її: 

- Да я же собственнь1ми ушами слЬІшал только 
что, как она сказала "щелкунь1", а не "колдуни"! 

Від цих "щелкунів-колдунів" гучно реготав те
пер, заплющуючи очі, й сам Микола Миколайович. 
його почала навіть потішати кумедна Зіньчина ма
ти, і він був не від того, щоб його й далі смішили. 
До того ж, йому хотілося подратувати Никанора 
Петровича, до якого він ставився трохи іронічно, 
вважаючи в глибині душі за обмеженого реакціоне
ра й бурбона. Через те Микола Миколайович на
вмисне напустив у свій голос штучного меду і до
сить прихиІЛьно спитав стару: 

- Так, значит, заму ж, матушка? Мнда... А кто 
же он, зтот герой романа? Как его? .. 

- Ні, не за Романа, а за Данила, за Бондаренка. 
Там такий ... 

- Уверен, что такой же негодяй, как и все! -
перебив бабу ісправник, що ніяк не міг досі очума

тись. 

- Та він же, як і батько його покіймичок - не
хай царствує - бондар, і добрий бондар, а ви на 
нього чогось так ото визвірились ... - спробува
ла була захистити репутацію свого майбутнього 
зятя баба, але ісправникові при останньому баби
ному слові урвався терпець і він, забувшись, гарк
нув на бабу: 

- Молчать! 
Становище набирала небажаної гостроти, і Зіна 

вирішила сама перепросити перед ісправником за 
свою недотепу-матір. 

- Звиніть, їм, ложзлуста! Вони, як необ разова
ні, темні, сказать, то ніякого обхожденія не імі
ють ... - і до матері: - І чого ви, мамо, з своїм 
Данилом лізете, даже не понімаюІ 

- Но тебе-то зтот Даннло нравится? - запитав 
Зіну Микола Миколайович, бажаючи повернути на 

смішне. 
- Нужні вони мені з тим Данилом! - образливо 

закопилила губу Зіна. - На таких Данил у городі 
й не гляне ніхто! .. 

ЧИСТИМО ФОРНЕСИ 

усім нашим відборцям опалової оливи. 

Тому корнетайте з цієї нагоди і замовляйте негайно 

в нашій фірмі опалову оливу. Будете мати 

повне вдоволення та 

ПЕРШОРЯДНУ ОБСЛУГУ 

Телефонуйте: 

DNIPRO 
FUEL OIL СО. LТD. 

204 Вathurst Str. 

Удень: ЕМ 6-6539. Уночі: RO 6-8446 або ЕМ 6-6539 
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Я весь час мовчав. Мене не смішила роз~юва 
Зіньчиної матері з Кузьміним-Караваєвим та іс
правником. То були два різні світи, я.кі ніколи не 
могли порозумітися. Між ними була така страшна 
прірва, яку годі переступити. А якщо хто й пробу
вав переплигнути, як Зінька, той калічився набез
вік. Але як міг я опинитись на панському боці цієї 
прірви, коли мені годилось би стояти поруч цієї 
баби, що так нагадувала і своїм виглядом, і своєю 
мовою мою матір? Це ж вона, моя покійна мати, 
сказала колись мені, як свій заповіт: з панами 
не водись, з багатими не знайся... Я.к же я м·іг пе
реступити через її останнє святе слово? 

Бачачи, як із Зіньчиної матері роблять тут по
сміховисько, я почунан сором за те, що сидів за 
одним столом з ісправником та Кузьміним-Карава
євим, і воднораз обурення. Дух бунтівничих Ба
зарова й Волохова, який пригасили були в мені 
дворянські очі Мері, дух палкого Інсарова знову 
сповнюван :\Іене, але вже не тільки як уподобані 
літературні образи, а як частина моєї душі. Вони 
перепліталися між собою і вливзлись у якесь нове, 
ще не гаразд усвідомлене почуття, яке почало кле
котіти в мені після недавньої вистави українського 
театру. 

Я спалахнув і підвівся, коли ісправник крикнув 
на бабу "Мовчати!" Та цього ніхто не помітив, бо 
тоді увага всіх була звернута на нещасну Зіньчину 
матір, що стояла, як на позорищі, серед веранди. 
З неї сміялися, кепкували, на неї гримали, і ось 
уже й рідна дон.ька відкинулась від неї і ладна бу
ла зо всіма ганити свою засмучену матір. 

- Бодай же тобі, доню, добра не було, як ти 
так Образувалася в тому городі! - сказала тихо 
стара на останні зухвалі Зіньчині слова, а мені аж 
мороз пройшов поза шкірою. "Образувалася''! .. 
Та це ж достоту слово моєї матері, що колись во
на з докором сказала мені, як перший раз я приї
хав додому з гімн·азії! .. І такі ж сльози, як зараз у 
Зіньчиної матері, полились тоді в моєї матусі! 
Гіркі сльози образи й жалю ... 

Зневажена, скорботна й похила, пішла вона схід
цями геть, низько схиливши голову. І тоді враз 
щось стиснуло мені серце. Таж це пішла назад від 
Зіньки на село не тільки її мати, - то верталась 
до своєї дале•кої могилки на сільському кладови
щі· і моя матуся. Єдина, неповторна ... 

Я з грюкотом одсунув стільця й прожагам ки
нувся за нею. 

- Куди ти? Чекай! - крикнув мені позаду 
Анемподист, скочивши з місця, та я і сам спинився 
на першій сходинці. Я оглянув їх усіх, починаючи 
від Мері, на якій затримались востаннє мої очі, і 
з невідшюю мені силою, що виросла десь у моїх 
грудях і сама промовляла за мене, сказав: 

Я не можу бути там, де зневажають мій на
род! 

Ці слова прохопилися в мене скоромовкою, як 
заздалегідь приготована фраза, і від хвилювання 
голос мій кумедно зірвався на слові "народ". Хоч 
у тому стані я не годен був нічого бачити перед 
собою, але іронічну усмішку Мері я все ж таки 
помітив. І це розв'язало все. Не тямлячи себе, я, 
захлинаючись, майже крикнув, мов дав гучного ля

паса: 

- Таж ви ... nи всі тут не варті... не варті й 
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брудного мужицького нігтя цієї баби! чите, купіть, як ті американські блазні носять! .. 
ПІозад мене істерично зойК'нула Калерія Олексан

дрівна, кричав, розмахуючи рукою, ісправник: "Ось 
до чого доводить лібералізм! ... " Та мене як одру
бало від них. 

Гість підвівся прошатись, але тут його затримав 
ще на хвилину Михайлик, який давно вже розв'язав 
аритметичну задачу і затаївся, нишком слухаючи 

й собі оповідання пенсіонера. 
Коли ми вдвох із Зіньчиною матір'ю переходили 

через двір, Афонька стояв коло Рекса, що вже на
стовбурчив на нас гострі вуха. Афонька зацитьку
вав пса, звільна глядячи його по спині. Коли ми на
близилися, він подивився смутними очима на ста
ру і тяжко зітхнув: 

- А чого ж ви, дядю, того ісправника не вби
ли? Я б на вашому місці його з пістолета або й з 
автомата - рраз і нема! 

Гість усміхнувся і погладив Михайлика по голо
ві: 

- 3х, милая! Поди, не легко-то с барами догово
риться! .. 

- Сплохував я, виходить, хлопче. Нічого не ска
жеш! Визнаю ... Ну, та ви, бачу, та.кі ростете, що 
не сплохуєте, як бу де треба! Авжеж ні? .. 

Я підбіг до Афоньки і міцно потиснув його за
шкарублу, здорову, як у ведмедя, долоню. Афонь
ка за звичкою підняв другу руку почухати під 
шапкою і невиразно, чи то ніяковіючи, чи виправ
дуючись, промимрив: 

-- Чего уж там! Зто, стало бьпь, к примеру, как 
значит, если понять человека нужно ... · 

Він подався в сутінках червневого вечора до 
стайні, а я з Зіньчиною матір'ю вийшов із двору 
Кузьміних-Караваєвих ... 

От і вся вам казочка! - закінчив, журно усмі
хаючись, гість. - Добрих фей у ній мало, та де їх 
було і взяти нам у ті часи, але про всяку чортівню, 
що водилась у тодішньому жиrrі, я розповів вам 
таки багато. 

Семиклясник Юрко, забувши про закордонний 
фільм, якого хотів сьогодні подивитись, і неприго
товану алгебру, слухав батькового приятеля, зата
ївши дихання. Не все в цій розповіді було йому 
цілком зрозуміле, про багато чого він почув сьо
годні вперше, але враження було велике, і він, дар
ма що оповідання скінчилось, ще не міг зійти дум
кою на щось інше. 

- Ну, а як же далі, дядю Ван я? - спитав він 
за хвилину. - У вось~tій кл ясі ви знову сиділи на 
одній парті з тим Анемподисто:'tt? 

- Ні, більше я ·не бачив ні Анемподиста, ні Ме
рі, ні будь-кого іншого з їхньої сім'ї. Чи Кузь
мін-Караваєв дістав підвищення чином, чи з яких 
інших причин, бо саме почалася тоді перша імоері-

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

для всіх кляс українських шкіл на еміrраuії: 

1. Л. Деполович 

БУКВАР 
Четверте поправлеие видання 

Ціна: У Канаді і США- 1.25 дол., 
в Англії й Австралії - 10 шілінгів 

2. Петро Волиняк 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-оі кляси 

Трете поправлене й поширене видання 

Ціна: у І<анаді і США - 1.20 дол., 
в Англії й Австралії - 10 шілінгів 

З. Петро Волиняк 
КИіВ 

Читанка для З-ої кляси 
Друге збільшене видання (більший формат 

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

4. Петро Волиник 

ЛАНИ 
Читанка для четвертої кляси 

Друге поширене й поправлене видання 

(збільшено кількість сторінок, збільшено шрифт 

і формат сторінки). 

5. Петро Волиник 

яліетична ВЇЙН·а, тільки наприкінці літа вся ЇХ'НЯ сі- днІпр о 
м'я виїхала з нашого міста. Ісправник Слатін ли- Підручник з історії української літератури 
шався в нас і, видимо, щось говорив про мене ди- і хрестоматія. 
ректорові гімназії, бо той почав пильно пригляда- Єдиний на еміrрації підручник такого типу. 
тися до мене. Та я знову був першим учнем у кля- Книжка ілюстрована. 
сі і скінчив гімназію із зшютою медаллю. Через Ціна: у Канаді і США _ 1.50 дол., 
три роки революція, шо вибухнула в нашій країні, в Англії й Австралії _ 10 шілінгів 
змела і того Слатіна. Гадаю, що й Кузьміних-Кара-
ваєвих десь змило теж далеко з нашої землі. Та 6. дмитро Кислиця 
про це тобі, мабуть, не раз уже розповідали в Г РА М А Т И КА У К РА і Н С Ь К О І МО ВИ 
школі. (Фонетика А морфологія). 

- Розповідають їм багато, та вони дуже скоро 
забувають те все!! - сказала господиня, несхваль- Підручник пристосований до українських 

еміrраційних шкіл (багато прикладів і завдань). 
но дивлячись на старшого сина. 

- А шо дивного, - озвався в задумі й сам го- Сьогодні - це єдиний підручник 
сподар, - вони на готовенhке прийшли, через те з української мови на еміrраціі. 
й не розуміють часто "почому хліб, і сіль почім". Ціна: у Канаді і США - 1.50 дол., 
-Отож, і треба їм частіше слухати такі "казоч- в Англії й АвстраJІії - 10 шілінгів 

ки" про ланянок-відьом та пан•ів-вовкулаків. Це ко- Замовля·tи в "Нових днях". UІколам і киигарtUІМ 
рисніше, як оті заграничні кіна, що після них про- та церковним громадам _ знижка. 
сить штани пошити дудочками і галстук йому, ба------------------------------------------------
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Леонід МоJІодо>Канин - визначий мистець 
(Продовження із стор. 1-ої). 

Л. Молодожанин - мистець великого й різно
стороннього обдарування. У сучасному мистецтві 
Канади він є справді світлою точкою, яка є пред
метом гордости У'Країнціn Канади. Л. Молодожанин, 
подібно до мистців Ренесансу, творить у ділянці 
:малярства, скульптури та кераміки. З його праць 
завжди просвічує ясність композиційної думки, по
вага та любов до природи, якої мистець ніколи не 
спотворює, досконала гехніка, а головне в його 
творах завжди променю:= гармонійна краса природ
них форм. 
Поруч з цим у щоденному житті Л. Молодожа

нин людина винятково скромна, йому зовсім чужа 
манера самореклями. Якби так на його місці був 
хтось інший, то його ім'я не сходило б із сторінок 
нашої преси. Л. Молодожанин вважає, що про 
мистця мають промовляти його твори, а не він сам 
чи навіть голосна рекляма в пресі. 

Тут хочемо згадати і його невтомну помічниuю 
його дружину Маргариту, яка є не тільки духовим 
дорадником мистця, а й сама пранює поруч з ним 

Л. Моподожаннн. Сnаснтепь. Карарськнй мармур. 

Цвинтар св. Марії, Вінніnеr. Розмір - 6 стіn. 
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у ділянці кераміки. Між іншим, пані Маргарита з 
походження голляндка, але досить добре розмовляє 
і читає по-українському. 

Л. Моподожаннн. Вітраж у Юнайтед Чарwк, Вінніnеr. 

22 х 26 стіn. 

З голоnніших праць Л. Малодожанина варто зга
дати роз~1алювання англійських церков у Брендоні, 
Вінніпезі та Бодзіжюрі - всі в провінції Маніто
ба в Канаді. Особливої уваги заслуговує його ви
конання обличчя Божої Матері, яке вражає глибо
кою скорботою та стражданням. 
Поруч з цим Л. Молодожанин є визначним ка

надським майстро:\t вітражу. Досі він виконав понад 
ЗО вітражів для нерков Вінніпегу та Вікторії (Бр. 
Колумбія). його вітражі -- це чу дов і різнокольо
рові скла, прикрашені живописом. Деякі з них є 
величезних розмірів - до ЗО стіп висоти. Вони ста
новлять головну приІ<расу багатьох церков. 

Але, мабуть, скульптура є Л. Молодожанинові 
найулюбленішою ділянкою мистецтва і він їй від
дає найбільше свого часу. Скульптурних праць він 
виконав багато і вони тепер прикрашують багато 
великих будівель різних міст Канади, цвинтарів, є 
вони у мистецьких галеріях Торонта, Гамільтону, 
Вінніпегу, а також і в багатьох приватних збірках. 
В цьому числі ми для наг.'Іядности друкуємо кілька 
фот скульптурних праць Л. Молодожанина. 
Найновішою його скульптурною працею є про

єкт пам'ятника Т. Шевченкові у Вінніпезі, який 
одержав другу нагороду. В цей проєкт мистець 
вложив частину своєї душі. Тут Шевченкова по
стать творить великий мистецький ефект: вона пов-
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на спокійної величі, а одночасно й могутньої, хоч 
трохи і прихованої, динамічности. 
Про якість Молодожанинових робіт говорять йо

го перемоги на конкурсах. Наприклад, у 1954 poui 
він бере участь у Всеканадському конкурсі на бу
дову пам'ятника Робертові Борденові, колишньому 
голові Ради Міністрів Канади (в час Першої світо
вої війни). На цей конкурс було надіслано 130 
проектів, але Л. Молодожанин одержує на ньому 
другу нагороду. 

Також був нагороджений на Третій всеканадсь
кій виставці в 1956 р. у Вінніпезі, а в 1957 і 1959 
рр. одержує нагороди n Гамільтоні (Канада). У 

Л. Моnодожанин. Акт. Теракота. Приватна збірка 

у Вінніnезі. 
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1959 р. був вдруге нагороджений на Четвертій все
канадській мистецькій виставці і одержав почесне 
відзначення від Монтреальського музею мистецтва. 
Найновішу нагороду Л. Молодожанин одержав 

28 травня цього року. Цього разу він одержав най
вище канадське мистецьке відзначення - Медаль 
Споріднених Мистецтв (скульптура, вітражі, фрес
ки, промислове мистецтво), якою нагородив його 
Королівський Інститут Архітектів Канади. Прези
дент цього інституту Моріс Паєт заявив, що Л. 
Малодожанина "нагороджено головно за його ося
ги в ділянці скульптури, хоч він також добре відо
мий і в мистецтві вітражу та кераміки". 
Нагородження медалею відбулося дуже уроЧи

сто, на річному з'їзді :tрхітектів Канади. У цьому 
святі взяв участь і голова уряду Канади Високо
достойний Джон Діфенбейкер, який особисто вітав 
нашого 1\Шстця з його творчими успіхами. 
У розмові з головою уряду Л. Молодожанин до

магався uід уряду підтримки мистецтва в Канаді. 
- Ми, - сказав він, - не маємо в Канаді навіть 

доброї майстерні і змушені віддавати наші праці 
у США. Мусюю творити в л а с н е мистецтво, бо 
за доляри його не купиш, як це досі часто практи
кується в Канаді і в США, коли ці країни закупо
вують мистецькі твори в Европі. 

На це голова уряду відповів коротко, але дуже 

виразно: 

Л. Моnодожа~нн. Портрет. Теракота. Натураn•нd 

розмір. Приватна збірка. 
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- Я дуже хотів би, щоб так, як ви, думали всі 
ті, які мене оточують і помагают~» мені в моїй пра
ці! 

** * 
Така мистецька діяльність Леоніда Молодожани

на, і так її оцінюють мистецькі та державні діячі 
Канади. Був час, коли українці-піонери корчували 
канадські праліси і розорювали цілину канадських 
прерій, будували села та міста, прокладали шляхи 
в місцевості, де досі не ступала людська нога. Тоді 
українці вели перед в освоєнні Канади; були й ча
си, коли Канаду треба було боронити перед воро
гами - українці й тут не були позаду: українці 
проливали свою кров за Канаду на европеАських 
побоїшах в обох світових війнах. 

Сьогодні Канада потребує людей, які б працю ва
ли в ділянці людського розуму та духовости. Наш 
народ дає Канаді й таких діячів: українці виявля
ють себе в ділянках техніки та наукових дослідів, 

12 

Л. Моnодожаннн. Проєкт nам'•тннка Тарасові 
Шев•евкові у Вінніnезі. Гіnс. Друrа наrорода. 

а також стоять на вершинах мистецької творч?сти. 

Канада - наша .кра їна, ми її громадяни, хоч юколи 
не забудемо своєї паневоленої російським окупан
том Батьківщини. Доказщt цього є мистець Леонід 
Молодожанин, який високо підносить мистецтво 
Канади, одночасно залишаючись українцем. Він ні
коли не забуває про свій народ, про свою рідну 
землю, яка обдарувала його великим талантом. 

Леонід Молодожанин - світла точка на укра
їнському обрії Канади. Канадські українці мають 
підставу гордитись його осягами. Та поруч з ЦИІ\І 
мають і обов'язок моральної допомоги нашому 
славному мистцеві. Ue сприятиме йому в його твор
чості. 

Федір Онуфрійчук 

МІЖНАРОДНЄ ВІДЗНАЧЕННЯ ФІЛЬМУ 

"ДОРОГОЮ ЦІНОЮ'' 

Як повідомляє преса, у Лондоні, Англія, відбув
ся фестиваль фільміn, вироблених у 1959 році. Фе
стиваль улаштували Брітанський інститут кінемато
графії та Брітанський національний кінотеатр. 

Україна була представлена на цьому фестивалі 
фільмом "Дорогою ціною" (за повістю М. Коuю
бинсь:кого), ви робленим київською студією ім. О. 
П. Довженка. Uей фільм визнано на фестивалі 
на й nи датніш им фі ль мом рок у. Про 
ue листовно повідоІ\ІИВ студію ім. О. П. Довженка 
директор Брітанського наuіонального кінотеатру С
Рід. С. Рід пише, що цей філ.ь~І "був винятково 
тепло сприйнятий великою авдиторією" та що він 
сподівається, що студія ім. О. П. Довженка брати
ме участь і в чергових фестивалях. 
Як відомо нашим чит3чам, цей фільм минулого 

року був висвітлений і в Торонті. Заходами ми
стецького стоваришення "Козуб" навіть було 
влаштовано ще три дні додаткового висвітлення 
фільму спеціяльно для українців нашого міста, що 
викликало було чимало нарікань наших "наuіона
лістів". 

Рецензія і кадри з філь~tу (на обкладинuі і в 
тексті) були видрукувані в "Ноnих Днях" ч. 116, 
вересень, 1959 року. Реuензію на наше спеціяльне 
замовлення написаn відомий театрознавець, наш 

сталий співробітник, В. Д. Р~вуuький. 
Просимо читачів вибачити, що не подаємо дже

рела, відки взята наша вістка, але ми її беремо з 
вінніпезького тижневика "Український Голос", ре
дакція якого, на жаль, не вважала за потрібне "під
перти" свою вістку джерелом. Ми ж поки що не 
змогли знайти відомостей про не в українській пре
сі з Києва. 

Докія Гуменна 

ЖАДОБА 

У цій книжці знайдете чотири оповідання, повні 
тремтіння самого життя. Вічні теми - приязнь, лю
бов, кохання, редина - і несподівано-незвичайні 
ситуації. 

Uіна 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. 
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,НАЦІОНАЛ НЕ В СВОїй РЕСПУБЛІЦІ" ЯК РОЗНОСНИК РУСИФІКАЦІЇ, 
Державно-соці.ильний механізм русифікації nонево

лених народів СРСР на сучасному (хрущовському) i:oro 
етапі моrутній і баrатоспроможиий. 

НайбілLwа йоrо спроможність і найпотужніший за

сіб - безпосередиа колонізаційна nолітика Москви, 

здійсиrоваиа в плані "допомоrи кадрами", иасилаикв 

численних, ак сарана, "фахівців" у всі закутки "соJОз· 

иих" і "автономних" республік та областей. Ц10 "доnо

моrу" можна леrко простежувати за поточно10 радвн

ськоІо пресо10, зонрема за ілІОстрованими журналами, 

звідки можна довідатись, що, наприклад, начальника 

Кременчуцької ГЕС прислано з Москви або що длв 

"уточнення примикання rреблі" ще тільки запроєкто

ваиоі київської ГЕС ВсесоJОзний інститут "Гідроенерrо

проєит" надіслав звідти ж В. Чист.вкова, А. :Вєловца й В. 

rольдштейна ("Літературна rазета", ч. 46, червень 1960 
рік.). І на доrоду цим "незамінним фахівц.вм" накину

ла Москва тим нібито "суверенним" республікам недав

ній зловісний шиільний закон, що ним скасовано 

державні права національних мов, це дл.в них залива

ІОТЬ центральні московські видавництва ті ж таин "су

веренні" республіки потокамн своєї иннжковоі nродук

ціі, російською пресою, зокрема розмножу10ть "ка мі

сцах" з надсиланих літанами матриць "Правду", "Из

вестна", "Комсомольську правду", "Сельську10 жизнь", 

"Труд" і "Литературную rазету", цим, наприклад, тіль

ин й зайнатий т. зв. Комбінат nреси, збудований біла 

Києва (про це в журиалі "Україна", ч. 11 за червень 

цьоrо року). Це дла них, длв цих "фахівців", транелІО

ють радіопередачі з Москви й передають на місцвх ро

сійсьиою мово10. А вже самі вони, тіі московсьиі "фахів

ці", позасідавши в державному й rосnодарському апа

раті, створю10ть тану ворожу длв місцевих мов атмо

сферу, що корнетуванна цими мовамн стає nросто не

безпечним, рівнозначним із "иоитрревол10цієJО" і: "бур

жуазиJІм націоналізмом". І в цій атмосфері стuоть ти

повими такі факти, ак от один, відомий мені з nри

ватних джерел, иоли заслужений украінськні: мистець 

В. Касіни на недавній виставці українськоі rрафікн в 

сtrолнці Украіни Києві у відповідь на зверненн.в до 

ньоrо одноrо nольсьиоrо rости і йоrо иолншиьоrо то

вариша rрафіка В. украінсьио10 мово10 відrукнувсв ... 
російсько10 мовою. Парадокс, що rоворнть дуже баrатоІ 

Чи не в nлані цієї "nарадоисальноі ситуації" можна nо

асннти й той дивовижний фант, що вкийсь Петро Охрі

менио, живши постійно в с. Забарівці на Чериіrівщині, 

перекладає анrлійсьинх авторів длв моеновських видав

ництв тією ж таки російською мово10 ("Україна", ч. 11, 

1960 р.). 

Але в цім імперіалістичнім механізмі діє з веаби

вкою силою ще один "rвинтик" - "націонал не в своїй 

республіці". На це ввище а вnерше звернув уваrу, nи

савши прац10 "Мовна політниа більшовиків". Переслі

дуJОчи національні иадри в національних республіках, 

не даючи їм змоrн існувати й прац10вати серед своrо 

народу, Москва, чи, як вона називає себе в rимні СРСР, 

"Великав Русь", переrанає іх до інших республік, де 

вони можуть працювати тільки з російсьио10 мово10 (бо, 

наприклад, rрузин не може корнетуватись в Украіні 

rрузинсьиою мово10, а уираінець у Грузії - украінсь

иоJО). От, наприклад, своrо часу переrнали так до 

Казахстану уираінцв Ф. Морrуиа, і він там уже діє ви 

росІиський поет. У киівській "Літературній rазеті", 'І 46 
за 1960 р. надруковано "побажання товаришеві", отому 
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Морrунові, з приводу йоrо 50-річ'ІВ, а в тому "поб .. ан
н.і" сказано, що "Ф. Морrун давно вже JКиве в Казах
стані" (отже, це тиnовий "націонал не в своїй ресJІУб· 

ліці") і хоч додано, що "він міцно зв'.взав сво10 творчість 
з культуро10 і літературо10 казахськоrо народу", але 

це не відnовідає дійсності: він nише мово10 nоневолен

и.в й денаціоналізації цьоrо народу - російсько10, ак це 

видно з російських назв йоrо книжок, зrаданих у цьо

му "побажаииі". І иоли ц10 rаиебну "роботу" в Кuах

стані вииоку10ть українці, то в Украіні допомаruоть 

отим московським "кадрам", збільшУJОт• руснфіааціі:

иий nотенціал Мосивн иазахн чи інші "татари". У 'І 11 
"Уираіни" (за червень 1960 р.) надруковано світnвну 

жінки, що сидить за стерном авта, nід заrоловаом "Св

іда буде шофером", а nід світлиио10 nідпис: "Україна 

стала дл.в мене друrо10 батьківщино10, - rоворв'І'ь 'І'В• 

тарка Саіда Абрамова, вка живе в Харкові". Річ вена, 

що та нова "rромадІІика Украіни" буде і: на робо'І'і і в 

побуті иористуватись тільк11 російсько10 мово10 і кіко· 

ли навіть не nотребуватиме nрислухатись до мови мі

сцевоrо, фактично безправиоrо иаселеинв. :Ва більше: 

можна навіть сиазати, що тані, ак вона, "націовапв не 

в своїй ресnубліці" nримушУJОть навіть свідомих укра

їнців розмовлати з не10 мовою імnері.вліс'І'нчноі Моав

ви. У цьому ж числі 11 "Украіни" (хаі: 'ІН'І'а'І зверве 

уваrу, скільки такоrо матеріалу дає тільки одно 'ІНСJІО 

цьоrо невеrінчкоrо журиаnуІ) надруковано нарис ввсь

менниці з Донбасу Лариси Черкашнноі "МаnJОнан з ва· 

тури", а в тому нарисі пнсьменннц.в оповідає про 'І'е, 

ви "Олесь Васнленио" поиазує болrарннові "ГeopriJo (1') 
Тешкову" ("націонал із сателіта"), "ак треба С'І'ВВИ'І'В 

кріпильні стовкн" в шахті. Як видно з імени украіІІЦJІ 

Василенка, це свідомий уираіиець, що міr би розмов

nати рідно10 мово10 й на внробинц'І'ві, ane пос'І'авnенн:і 

в умови русифікаційної атмосфери, коnи •у•внець ве 

зобов'взаннй знати місцеву мову, він, напевно, повсвао· 

вав цьому болrаринові по-російському. О'І'же, "націона

nн не в своїй ресnубліці" самим фантом своєї nопи 

nримушують місцеву mодність руснфікува'І'нсь. Така 

ворожа й шкідлива рола "націоналів не в своїй ресnуб· 

ліці" безмірно збільшуєтьси, коnи вони стuоть иачапь• 

никамн установ чи нерівникамн орrанЬацій і задuоть 

тон своїм підлеrлнм у всьому, в тому чнсnі і: у ІІОВ• 

ленні. Яскравий приклад такоrо фанту маємо в репор

тажі Петра Воликака "Зустріч з л10дьмн із тоrо світу", 

надрукованому в журиалі "Нові Дні", ч. ч. 117 і 118 за 

1959 рік. У репортажі мова йде npo украінськні: тав· 

цювальиий ансамбль, що приїздив тоді до Канади і що 

з ним автор мав безпосередній контакт, а тому і: nо

дав цінні спостережеиив. На чолі цьоrо аисам6JІJО сто

вв Вахтаиr Іванович Вронський, що сам про себе ева

зав тане: 

"Я - rрузии, а "Вроисьиий" - мій теа'І'рапьввіі 

nсевдонім. У Києві і взаrалі в Украіні а опннивсв в•е 

по війні" (ст. 3, ч. 118). 
Отже, це типовий "націонал не в своїй ресJІУ6nіці", 

що виступає в ролі начальнина і задає тон усьому ко

леІітиву не тільки в музичному розумінні сnова "тон". 

"Не встнr в посадити nані Потаnову на канапу, вк 

иілька rолосів відрапортували, що йде "Вахтанr Івано

вич" - Врон.ський. Відчулос.в відразу, що Вроиськні: -
шанована й люблена л10дина в них". Чи буnа вона, цв 

JІJОдина, така вже "шанована і: лJОбnеиа", це, наnевно, 

було приховане nід масками офіційної "nошани", і в 
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дозволив би собі не поrодитись із шановним автором 

У тому, що й йому "це було приємно", але дnв мене 
одно исно, що це справжній на"Іаnьник, від вкоrо ве

ликою мірою (бо були ж іще й енкаведисти та партій

ні керівники) зane:иtana доли кожноrо з "Іnеиів ансамб

лю. А звідси й йоrо шкідnІІва ропи у мововжитку ан

самблю. 

"Вахтаиr Іванови"І - винитково куnьтурна й при

ємна. людина, - пише наш автор. - Розмовмє російсь

кою мовоІо, хоч українську добре розуміє". Чи добре 

він розуміє українську мо~;у, чи ні, - це, ви кажуть, 

ще П]!Танни, бо відомо, що "капказькі душі nубезні" 

навіть за все своє щитти з великими труднощами за

своІоють російську мову, ви це можна сказати навіть 

про Стаrtіна, але з стовідсотковою певністю можна ска

зати, що він самою своєю присутністю примушує ко

nеІ(тив rоворити в основному російською мовою. Ці 

та.нцІористи "здебіnьшоrо розмовnвють російською мо

вою,. але тільки обізвись, то вони зараз же переходать 

на українську", ак свід"Інть наш автор. Отим то і: ба: 

біда в тому, що тоі: "Вахтанr Іваиовн"І" "обзиваєтьсв" не 

по-українському. І хо"І він "любить Украіну до безтв

ми", так любит•, що "просто не уввnвє собі, ви би він 

міr жити поза Києвом, поза Україною", ви знов таки 

констатує наш автор, спираю"Іись на власну завву 

Вронськоrо (а трохи перефразував йоrо слова), але дnа 

Украіни було б краще, вкби він, з великої любови до 

неі ... поїхав собі в свою Грузі1о. Було б краще і дпа Ук

раіни і дли Грузії. БО ТР А ГЕ ДІЯ ЦЬОГО ЯВИЩА -
"НАЦІОНАЛА НЕ В СВОЇЙ РЕСПУБЛІЦІ" В ТОМУ, ЩО 

ПОНЕВОЛЕНІ НАРОДИ СРСР ТАКИМ СПОСОБОМ ЗНЕ

СИЛЮЮТЬ СВОЇ ВЛАСНІ ПОЗИЦІЇ І ДОПОМАГАЮТЬ 
СПІЛЬНОМУ ВОРОГОВІ - ІМПЕРІЯЛІСТИЧНІЙ МОСКВІ, 
НИЩИТИ ЇХ РУКАМИ СПІВПОНЕВОЛЕНИХ. І вкбн вкісь 
такі орrанізаціі, ак АБН чи Парязький бл~оок мапи змоrу 

провадити вкусь пропаrанднвну роботу серед своіх на

родів, то їхнім основним rаслом мало б бути таке: "На

ціонали не в своїй республіці, вертайтеса додому, rор

ніт~осв до своіх вnасних народів, і хаі: кожен поневоле

ний народ на своїй "Іастині спільноrо протимосковсь

коrо фронту чинить опір цииі"Ікому імперівnізмовіІ" 

На жаль, це утопіи. Поки існуватиме СРСР ви єдина 

централізована держава, державні, свідомо використо

вувані Москвою, і стихійні соціальні закони дівтимуть 

у визначеному вище напрамі з непереможною силою. 

В. ЧАПЛЕНКО. 

,,Пісня про рушник'' 
("Рідна мати моя .•• ") 

Чимало наших читачів, зокрема відома оперона 
співачка Євгенія Винниченко-Мозгова, просили по
дати текст і ноти пісні ''Рідна мати моя", або як її 
в народі звуть "Пісня про рушник", слова Анд
рія Малишка, музика Платона Майбороди. Мені 
вдалося роздобути текст і ноти цього твору і я 
тепер подаю їх нашим читачам. 
-"Пісня про рушник" уже довший час є одною з 

найпопулярніших сучасних українських пісень. 
Вона має успіх не тільки в Україні, а всюди, де 
тільки живуть українці. Відома вона і в Канаді та 
США. 

Історія пісні на перший погляд дуже проста. Ві
домий поет Андрій Малишко написав хорошого 
вірша, якого присвятив своїй матері. Композитор 
Платон Майборода, який стало співпрацює з А. 
Малишком у ділянці творення нової української 
пісні, написав до цього вірша музику і пісня була 
включена у фільм "Літа молодії". Фільм особли
вого успіху не мав і скоро забувся, але пісня з 
нього пішла в на род і живе й сьогодні. 

А. Малишко поет глибокий, вдумливий, талано
витий і працьовитий. Він шукає нових засобів по
етичного виразу, він рідко повторюється у своїх 
поезіях. Ха рактерною особливістю його творчо
сти є органічна єдність людини з природою! що 
взагалі властиве українцям, як, може, жодному 

іншому народові в світі. 

Щось є спільне у світовідчуванні і в творчості 
композитора П. Майбороди і поета А. Малишка: 
найкращі пісні П. Майбороди створені на Малиш
кові тексти. І навпаки: найкраще Малишкові тек
сти поєднуються з музикою П. Майбороди. Це від
чули· обидва мистці і вони, як уже сказано, дов

ший час творчо співпрацюють. 
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Українська щирість, пелич і -благородство вели
кого людського почуття та національна українсь
ка своєрідність закладені в тексті і в музиці цього 
твору. І поетові, і композиторові вдалося тут про
мовити вже не від себе, а від усього народу. Ма
теринська любов таІ< щиро й просто возвеличена, 
вона так проникливо і з таким глибоким ліризмом 
оспівана в цій пісні, що навряд чи знайдеться ук
раїнець чи українка, особливо на чужині, які не 
проронили б сльози тільки читаючи цей твір. І як 
примітивно і навіть святотатно, порівняно з цією 
піснею, виглядають чужі нам формою і змістом 
"свята матері", влаштовувані на еміrрації! Як во
ни вульгаризують і материнську любов, і синівську 
вдячність та пошану до ~Іатері! Треба бути справ
ді примітивною людиною, щоб не побачити в цих 
"святах" спростачення великої ідеї материнської 
любови. Ue справжній комунізм, у якому навіть 
матір треба й можна любити за декретом партії 
чи уряду один день у року. Але все це робиться не 
в паневоленій Україні, а на еміrрації ... 

Такий глибокий текст пісні Андрій Малишко 
створив не випадково - він разом з П. Майборо
дою дав народові чимало й інших гарних пісень: 
"Київський вальс", "Ми підем, де трави похилі", 
"Колгоспний вальс" та інші. Тепер П. Майборода 
працює над музикою до ліричної комедії "Спз
сіть наші душі". Як каже сам П. Майборода, "ос· 
новною у фільмі буде лірична пісня про Неньку
Україну на слова А. Малишка. Разом з ним хочемо 
створити величну пісню-думу про Україну. Вкла
демо в неї весь свій талант. Її співатиме Б. Гмиря 
з капелею бандуристів". 
В Україні тепер є чимало так званих поетів·пі· 

снярів, себто поетів, які працюють над пісенними 
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преса, яка сучасний стан в Україні забагато ко
ментує і ззбагато нас агітує, не накопичуючи і не 
систе~Іатизуючи фактів, тільки сприяє перетворю
ванню нас у духових емігрантів. Особи, які їздили 
в Україну (переважно "проrресисти" і окремі оди
ниці з національного табору) жодної інформації, 
бодай мені, не змогли дати. Ствердження факту, 
що "всі босі й голі", чи "є що їсти, але нема одя-
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гу" чи "всі сподіваються змін" є ніякою інформа
цією про стан в Укра·їні: життя там значно складні
ше й багатше, людина в окупованій Україні має 
високорозвинену духовість, ця людина наповнена 

чудовими почуттями, бажаннями, пориваннями, во
на сповнена драматичною тугою за вільним і пре
красним життям. Таку людину у вульгарно-мате
ріяліетичну еміrраційну кишково-черевну схему не 
вкладеш ... 
Про це яскраво свідчить і ставлення народу до 

пісні "Рідна мати моя". 

Кілька наших читачів і читачок з Торанта вже 
давно пропонували мені для друку текст пісні "Рід
на мати моя". На питання "Бідки ви той текст узя
ли?" я чув відповідь: вислала в листі мати, брат, 
сестра чи хтось інший і додавалось до цього: 
"Алеж і пісня хороша! Я плакав, читаючи ... " 

Кілька днів тому один з наших читачів розповів 
мені таке: 

- Учора сиділи з Б .... і кілька разів ставили на 
па те фон "Пісню про рушник". Ми дослухались до 
кожного слова, аж поки записали весь текст. Що 
за слова! Ви знаєте, я колись виnадково узяв у ру
ки Малишкаву збірку "За синім морем" і з того 
часу про Малишка я не хотів і чути. Коли мені 
сказали, що "Пісня про рушник" написана на Ма
лишкові слова, то я не хотів її й слухати. Але як 
почув, то тепер Малишко буде в мене на покуті, 
поруч із Сосюрою, який там висить давно вже за 
його вірш "Любіть Україну". Що б тепер Малиш
ко не зробив, він буде мені завжди рідний і близь
кий ... 
Це так на еміrрації. А ось повзжне свідчення 

львівського композитора А. Кос-Анатольського: 
"Ми були свідками, як одразу після появи цієї 

MODERN HEATING 
ОПАЛЕННЯ: 

Водяне - Парове - Помпи 
Оіл Борнери та направи. 

J. KIRICHENKO 
945 DUNDAS ST. W. TORONTO, ONT. 

PHONE: ЕМ 8-6602 

Щойно появився вперше 

роман 

ЛЕОНІДА МОСЕНДЗА 

ОСТАННІй ПРОРОН 
Літературна редакція і вступна стаття Богдана 

Кравцева. Обкладинка і графічне оформлення Ми
рона Левицького. 456 сторінок друку. 

Ціна книжки: у твердій оправі- $6.00, у карто
новій - $4.50. Видано заходом Ділового Комітету 
для видання творів Л. Мосендза в Торонті. Питайте 
у Вашій книгарні або замовляйте в Діловому Ко
мітеті: Mr. Р. Fedorenko, 155 Parkside Dr., To
ronto, Ont., Canada. 
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пісні її на трускавенькому курорті записували до 
бль?кнотів шахтар з Донбасу, золотокоп з Півночі, 
леюградський вчений. І нас нітрохи не здивувало, 
коли через деякий час цю чудову пісню ми почули 
У прекрасному виконанні китайського ансамблю. 
"Пісня про рушник" - ніжна, глибокоемонійна, 
крилата, тому й летить вона через моря й кордо
ни. Вона стала народною, і в цьому її непереможна 
краса". •u("Літ. Газета", 21 червня, 1960 р., Київ). 
Андрш Малишко та Платон Майборода, одержу

~ть чимало подяк за цю пісню. П. Майбороді не
вщома йому перед тим родина Ткаченків зі Львова 
вислала розкішно вишитого рушника в подяку за 
насолоду, яку вона одержала від його пісні ... 

Пісня "Рідна мати :\юя", як і кожна інша пісня, 
є твором двох мистців - поета й композитора. Та 
нема сумніву, що велику ідею, душу пісні, створив 
Андрій Малишко. Композитор дав цій пісні крила, 
щоб вона полетіла до людей і зігрівала їх серця 
великою променистою любов'ю, щоб вона їх окри
лювала і підносила на вищі щаблі, щоб вона дала 
їм змогу перетривати .1ихоліття глуму над люди
ною, над її почуттями, які принесла в Україну ро
сійська більшовицька окупація. Обох .мистців мож
на вітати з творчюt успіхом - вони створили твір 
адекватний нашій добі. 

Наскільки окупант розуміє силу впливу цієї пі
сні на українську людину, свідчить факт що по-

• u • •• •• ' 

лпичнии кершник украtнськоt групи в так звано-

му "російському фестивалі" Г. Баланін, вичерпав
ши всі арrументи, щоб перекоf{ати мене в конеч
ності повернутись "на родіну", загрозив мені, що 
вишле до Торанта артиста Билинника, який вико
нає пісню "Рідна мати моя", то я тоді не втерплю 
~ повернуся додому (див. l\Іій репортаж "Зустріч 
tз людьми з того світу", "Нові Дні", ч. 118, стор. 
6). 

Та пан Баланін помилився, - видно, не дуже то 
він підкований у справах мистецтва, - найкращим 
виконавцем цієї пісні в Україні вважається не Би
линник, а соліст Київської опери Дмитро Гнатюк 
родом з Чернівецької области. Саме тепер Д. Гна
тюк концертує в Новій Зеляндії та Австралії і наші 
читачі в тих країнах мають велику приємність по
чути "Пісню про рушник" у найкращому виконан
ні. 

На кінець подамо Малишкові слова про те, як 
він розуміє завдання нашої пісні: 

"Хочеться побажати нашій пісні - написа
ній і ще не створеній, але вже палаючій у 
серці, - щоб вона була вродливою і чесною, 
скромною по слову і мудрою в своїй простоті, 
щоб вона носила ту одежину, яку любить на
род, і не хвалилася пишностями, була не гор
дою і привітною для людської душі, пила з 
одного джерела і ділила хліб-сіль з трудівни
ком-народом, щоб вона помагала стомленому 
і піднімала серця на подвиг, щебетала з со
лов'ями і радувала людину в труді". 

Нема сумніву, що "Рідна мати моя" саме такою 
піснею і є: вона не пишна й не горда, а проста й 
привітна до людської душі, бо вона напоєна мо
гутнім народним джерелом. 

Немає вже Малишкової матері - умерла вона. 
Але її хороший син поставив їй безсмертного па
м'ятника. його пісня "Рідна мати моя", на почат-

И О В І ДНІ, ВЕРЕСЕНЬ, 1960 



ку якої стоять два скромні і прості слова "Матері 
моїй", є доказом того, що вона була спраnжньою 
великою українською ~rатір'ю-страдницею, бо дала 
натхнення свшtу синові написати слова, які про

мовляють до серuя кожного українця, до серця 

всього народу: 

Рідна мати моя, ти ночей не доспала 
І воднла мене у поля край села ... 

Якщо наша нація сьородні складається з таких 
матерів і синів, то її справи не можуть бути без
надійними. Це доказ, що окупант нас ще остаточ
но не знищив. 

Петро Волиник 

Книгарня "Арка" в Торонті недавно видала цю 
nісню (разо~t з кількома іншими) на добре технічно 
виконаній доnгограйній пластинuі. Дуже добре зро
били, що иидали її у виконанні Дмитра Гнатюка 
- еміграція має змогу nочути її в найкращому 
виконанні. 

** * 
МАТЕРІ JJOlй 

Рідна мати моя, ти ночей не досnала 
І воднла мене у поля край села, 
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, 
І рушник nишиваний на щастя дала. 
І в дорогу далеку ти ~Іене на зорі проводжала, 
І рушник вишинаний на щастя, на долю дала. 

Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, 
І зелені луги й солов'їні гаї, 
І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, 
І засмучені очі хороші твої. 
І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, 
І засмучені очі хороші, блакитні твої. 

Я візьму той рушник, простелю наче долю, 
В тихім шелесті трав, в щебетанні дібрав, 
І на ті~t рушничкові оживе все знайоме до болю, 
І дитинство, й розлука, і вірна любов. 
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю, 
І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов. 

Андрій МАЛИШКО 

ЧЕРГОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

JІк відомо rромадвнству з преси, 1-ro nютоrо 1959 
року в Чікаrо буnо створено Комітет прнхнnьннків ni· 
тературноі творчости Степана Рнкдика з мето10 видан

на збірки творів письменника й переданна іі в подару

нок авторові, пісnа чоrо Комітет мав закінчити свою ді

аnьиість. 

Своrо часу в пресі буnо повідомnевна про початок 

праці Комітету й подано йоrо адресу разом із закnи

ком про допомоrу в здійсненні мети Комітету. Завда

кн щирій допомозі перших, що відrукиуnнса на закnнк, 

Комітет зміr виконати rоnовиу частину своrо завданна 

і вже може подати до заrаnьноrо відома, що книжка 

Степана Рнкдика "Приrодн і nюдн", розміром 400 сто

рін.ок, у художній коnьоро.:ій обкnадннці, є вже на

передодні своrо виходу в світ. Ane, зrідно З умовою, 
підписаною з друкарнею, Комітет зможе перебрати в 

своє розпоридніеинв й передати авторові книжку nише 

пісnа внеску відповідної суми rрошей. 

Оскіnькн Комітетові ще бракує потрібної суми rро

шей, звертаємоси ще раз до всіх читачів і прнхнnьннків 

НО В І ДНІ, ВЕРЕСЕНЬ, 1.960 

творчости Степана Рннднка, ак також і до всіх видав

ців українських rазет та журнаnів, у вкнх так часто 

друкуютьсв оповіданнв С. Рннднка, поспішнтн иеrайио 

з своє1о допомоrою та надісnати вкнайшвндше свої по

жертви на адресу фінансовоrо секретара Комітету: 

Mrs. L. Marceniuk, 4216 W. Cullerton St., Chicago 23, ІІІ. 

При цій наrоді повідомnвємо, що найбnнжчнм ча

сом буде опубnіковано повний фінансовий звіт Коміте

ту, ак також буде подано до заrаnьноrо відома списки 

жертводавців, икнм наnежнтьса щира подана не nше від 

Комітету, ane й від шановноrо Автора. 

За Комітет: 

r. В'ЮН (ronoвa) Л. ВДОВИЧЕНКО (секретар) 

РЕДАКЦІйНИй НЕДОГЛЯД 

У черnневому числі нашого журналу (ч. 125) на 
стор. 15-18 вміщено статтю академіка Б. Гніден
ка та кандидата наук Катерини Шкабари "Про кі
бернетику". Через недогляд коректора під стат
тею не подано джерела, відки ця стаття взята. Як 
наші читачі знають, у нас нема такої дикої й не
культурної практики, щоб ми уникали подавати 
джерело передруків, як ue практикують багато ін
ших еміграційних видань: ми, якщо друкуємо не 
оригінальний матеріял, завжди подаємо, відки ми 
його взяли. 

Сердечно переnрошує~ю наших читачів за цей 
недогляд і доводимо до їх ласкавого відома, що 
цю статтю ~ІИ nередрукували з київського журна
лу "Дніnро" (ч. 4, квітень 1960 р.). 

Редакція. 

ІІІІІІІІІіі і іІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІлmnпrІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ !! і! i!llf' 

НАй 
ВІДЖИВНІШИЯ 
СТРАВНІШИЯ 

ДЕШЕВШИй ХАРЧ, 

ЩО МА€ В СОБІ ВСІ ВІТАМІНИ, UE 

молоко 

І МОЛОЧНІ 

ПЕРЕТВОРИ 

СПОЖИВАйТЕ 

ВИСОКОВАРТНІ ПРОДУКТИ 

ЄДИНОї УКРАїНСЬКОї МОЛОЧАРНІ 

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

Phone: RO. 9-7193 

~.І!!JіІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІі!ІІІІІІі!Іі!ІІІІІІІІі!ІІІІіІІІІі!!ІІ, 

Вчасно відновіть передПJІату - наrадувати не
ма кому й нема коли. 

Не дайте, врешті, журналу сусІдові - хай пе
редплатить сам. 
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Найновіші • • 
ЦІКаВІ 

книжки з України 
продає ,,Українська Книrа'' 

ДИТЯЧІ - ДЛЯ ДОШКUІЬНОГО ВІКУ: В. Бондарчук: Гео:югія України - карти, 
ілюстрації, тверда оправа ............... 8.00 Сорока-Білобока - віршована, кольорові 

малюнки, ст. 7 ........................................ . 
Біла шубка- казка, проза, кольор. мал. ст. 15 
Є. Лермяк: Хитрі окуляри - ілюстрації, 

ст. 62 ....................... .. ... .. 

0.15 Іван Франко: Вибрані Твори - поезія і проза, 
0.15 тверда оправа, ст. 972 

Іван Франко: Захар Беркут кольорові 
0.30 ілюстрації, тверда оправа, дуже гарне 

3.40 

Г. Бойко: Билині дядька Гриця - ілюстро- видання, 1960 р. ст. 177 .......... 2.50 
вана, вірші, стор. 37 ................................. .. 0.40 Крим - гарний альбом кольорових і одно

кольорових ілюстрацій, тверда обкладинка, О. Олесь: Від льоду до льоду - чу дов і 
малюнки, поезії, ст. 35 0.85 з кольоровою картою Криму, ст. 75 .................. 3.00 

Т. Шевченко: Поеми - на доброму папері, Г. Бойко: Ростіть, дубочки - вірші, 
кольорові малюнки, ст. 105 
М. Стельмах: Колосок до колоска 
збірка поезій, ст. 114 ........... . 
Ладоньки-ладусі - кольорові 
малюнки, ст. 99 

0.80 ілюстрації народного художника І. Їжакевича 
видання 1958 р., тверда оправа, ст. 128 .. 

0.90 Т. llІевченко: Лірика - поезії, покладені 
на музику, тверда оправа, ст. 108 ... 

1.50 Спогадн про Шевченка ·- спогади сучасників, 
тверда оврава, на доброму папері, ст. 657 
Є. Кирилюк: Т. Г. Шеuченко - монографія, ДИТЯЧІ ДЛЯ МОЛОДШОГО ШКІJІЬНОГО ВІКУ: 

1.40 

0.50 

3.35 

М. Томчаній: Школа під дубом - проза, ілюстрації, тверда обкладинка, ст. 672 .. 3.50 
однокольорові малюнки, ст. 65 0.25 Є. О. Ненадкевич: З творчої лабораторії 
В. Малик: Чарівний перстень - казка про Т. Шевченка - тверда обкладинка, ст. 223 .. 1.30 
Довбуша, малюнки, ст. 44 . . . . . 0.40 Олександер Довженко - Збірник спогадів 
А. Шиян: Іван - мужицький син - про митця, ілюстрації-кадри з фільмів, 
народня казка, проза, ст. 80 ..... :.......... 0.60 тверда обкладинка, ст. 246 ..... 1.75 
Марушка в семи кожушках - загадки, Па нас Мирний: Хіба ревуть воли, як ясла 
кольорові ілюстрації, ст. 33 .................. 0.95 повні - роман, ст. 347 1.70 
М. Трублаїні: ОповіLІ.ання про далеку північ Рафаело Джованьйолі: Спартак - роман, 
- ілюстрації, тверда обкладинка, ст. 206 ........ 1.30 ілюстрації, ст. 445 1.70 
Д. Родарі: Подорож блакитної стріли Роберт Бернс: Вибране, тверда оправа, ст. 249 1.00 
ілюстрації, тверда оправа, 1.15 М. Т. Федоренко: Пись:\tенники сучасного 
ДЛЯ ДОРОСЛИХ: Китаю, тверда оправа, ст. 400 ................... . 1.50 
О. Кульчицька: Народний одяг західних Основи землеробства - агрозоотехнічні 
областей УРСР - чудовий альбом, 7 4 кольоро- курси, перший рік навчання, тверда 
вих таблиць з поясненнями, З-ма мовами 9.95 оправа, ст. 363 .... .... ........... . ..................... 1.25 
Л. О. Левченко - пейзажі, 27 образів, ''Лрофіляктика та лікування родових травм 
у кольорах, тверда оправа 3.80 і захворювань новонароджених", ілюстрації-
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Львова на своє "старе" місце - до 

Ревізійного Союзу Українських Ко

оперативів, де перебирає провід над 

Статнстн'Іннм Відділом. Рівно'Іасно 

він співпрацює в "Кооперативній 

Республіці" і "Господарсько-Коопе

ративнім Часописі". Тоді ж вихо

дать і його праці "Українська Ко

операців в Галн'Інні" (1934), "Креди
това коопераціа і організаці& ощад· 

ности" (1935). В той же час він ре

даrує місs'Іннк "Кредитова Коопера

ців". У 1936 р. стає секретарем "То

вариства Українських Кооператорів" 

і на цьому посту розвиває живу ді· 

sльиість. Це товариство 2 ci'IHR 1938 
р. відзиа'Іило його 30-літню коопе

ративну працю окремими сходина

ми. Цими сходинами керував Остап 

Луцький, иа'Іальиий директор Реві

зійного Союзу Українських Коопера-

тивів, а доповідь про працю ІОві

лата виголосив проф. д-р І. Внтаио

вн'І. ІОвілат одержав тоді привітан

на від усіх галицьких організацій і 

ЕНЗНа'ІННХ ДіR'ІіВ. 

хені, вказує на його велике зацівав

лениs :коопераціЄJО й неменше знак· 

нs кооперативної проблематики ще 

й сьогодні. 

3 приводу такого рідкого ювілею 
бажаємо нашому Ювіnвтові sкнай· 

більше сип і здоров's, щоб він міг 

до кіицв свого життs успішно пра

цювати дм добра українського на

роду, так sк він працював досі. 

Друга світова війна загнала А. 

?І~уиа знову до Відик, де вік пере

буває it: до сьогодні. 

Хо•І і відірваний від українського 

громадсЬJ(ОГО життв, вке скуп'ІИJІО· 

св здебіл.ьша у США, Канаді і Ні

ме~Ічині, А. Жук, не зважаю'Іи на 

свій поважний вік, все таки не зри

ває контакту з українською грома

до!о. Йоrо ім'в знаходимо ще й те

nер дос:Іть 'Іасто на сторіиках укра

їнськоі еміrраційкоі преси, а його 

останнп прац11, "Відвойована від по

nяків найстарша українська коопе

ратива в Гали'Інні і іі парости", що 

внйш~а окремою відбиткою в Мюн-

Щасти Йому, Боже! 

Андрів Жука, одиого з найвнзиа'І· 

иіших наших громадсько-попітн'І· 

них діs'Іів, а разом з тнм і нашого 

співробітника, вітаємо із спавним 

ювілеєм і бажаємо йому довгого ві

ку, доброго здоров's і дапьших успі

хів у корненій праці дnв добра на

шого народу! 

РЕДАКЦІЯ 

• • • Треба ВМІТИ 1 ХОТІТИ ясну справу затемнити 
Друкуємо нижче листування, викликане невелич

кою нотаткою в "Н. Днях" (ч. 126!127, стор. 32), 
пишучи яку я мав на увазі не особисті порахунки, 
а національну доцільність. 

Б. Олександрів відповів на ~юю нотатку листом 
у "Вільному Слоні", в "Гомоні України" і в "Мо
лодій Україні". 
Для кращої орієнтації читачів, друкую листа Б. 

Олександрова. Для полегшення праці друкарні ли
ста не перескладано, а просто взято склад з "Моло
дої України", чим і лояснюється малий шрифт. 
Я щиро вдячний тю.І читачам, які мене справді 

люблять і завжди турбуються, щоб я бува не забув 
відбити якийсь напад, але найбільшу приємність 
вони мені зроблять, як та1шх до,1агань не ставити
муть: дайте мені волю дії в таких випадках - де 
треба щось чи когось відбивати, то я завжди це 
зроблю. Прошу вибачення в читачів, в тих читачів, 
які цілком щиро, турбуючись моєю честю, домага
лись від мене відповіді на листа Б. Олександрова, 
але в нор;'ІІальних, а не в еміrраційних умовах, я 
на листа, писаного в такому тоні, ніколи не відпо
відав би, хоч зміст його, який може дезорієнтувати 
малокваліфікованих читачів, вияснення, звичайно, 
потребує. 

Вважаю, що справа, яка викликала це листуван
ня, має більшу вагу, ніж ду~tає Б. Олександрів, то· 
му й відповідаю я досить докладно. 
Дальша дискусія в цій справі, на мою думку, 

зайва і я її продовжувати не буду. 

П. Вол. 

ДРУЖНІй ЛИСТ ДО РЕДАКТОРА ВОЛИНЯКА 

Вельмишановний Пане Редакторе! 

Прочитавши в 126-127 'Інслі Вашоrо журналу тем

пераментний випад проти моєї незна'ІНОЇ особи, 11 за

знав деикоrо роздвоєнна в по•уттІІх: з одноrо боку зво

рушеннІІ, що в своіх повсІІк'Іасннх епістолsрно· поnемі•- І. 

1/ О В І ,1 НІ, ВЕРЕСЕНЬ, 1960 

них ораторі11х Ви пору'І інших особистостей увікові•

иили й мене, а з другого - маленьку ківковість і на

віть жаль до Вас, що перед цим шлsхетиим, велемудрим 

актом Ви бодай у девких детаnвх не пораднпнсs зі мною 

і тнм самим зна'ІКО знизипи його ударну ефективність. 

Як людина, в 11кійсь мірі прн•етна до журнапізму, в ве 

можу простити Вам такої професійної безпорадностн, 

просто партацтва: грізний грім Ви звели на маленький 

пшик. Цей промах тнм прнкрішнй, що його легко було 

уникнути: попросилJt б мене самого написати погром 

проти себе, і 11, sн Ваш колишній співробітник, охо'Іе 

допоміг би Вам у цій важливій самопожнральній спра

ві, та ще й висунув би дійсні, а не компромітую•і Вас 

самоrо арrументи. А так вийшла 11кась простокваша, ви 

з боку стилю, так і поданих Вами "фантів". 

Ось s знову заrлsнув до Вашоrо літературиого ше
девру і мені стало так нудно, иа'Іе б s про•итав вкусь 
парканну непристойність. Як же з Вами, достойний, ве

пемудрнй редакторе, дискутувати, коли Ви навіть на

зву моєї доповіді перекрутили і обрізапн, коли пов•а

ю•Ін мене, sк правильно писати українською мовою, Ви 

тут же робите ортографі'Іні помилки, одни раз пнmу•н 

"ОлександрІва", а друrий "ОлександрОва"? Кожному 

школяреві відомо, що цитати, акі подаютьсs в лапках, 

треба подавати дослівно. Ви ж подаєте в папках, sк мої 

сnова, те, •ого в дійсності s ніколи не говорив. Текст 

моєї доповіді, слово в слово, надрукован.нй в 71-72 'ІН· 

слах "Молодої УнраЇJІн" під назвою "Слово о полку Іго

ревім" - і ПО'ІннаєтьсІІ словам11: "Незрівнsнннй пам'вт

ник СТАРОУКРАУНСЬКОГО письменства" і т. д. Знай
діть мені в цьому тексті наведене Вами в лапках, ак 

дослівна цитата, реченнв: "Слово"- літературна пам'вт

ка, sка н.алежнть всім слов'внам", sке s, ніби-то, "кіль

ка разів повторив". Що ІІК s подам Вас у суд за наклеп? 
Ви пишете: "Б. Олександрів використав майже внклІО"І· 

но російські джерела". Я перегпакув тенет моєї доповіді 

і зробив докладний списон у'Іеннх і письменників, дум

ки вкнх s цитував, або працими вннх s в то:і 'ІН інший 

спосіб корнстувавсs. Ось цей список: Ян Maxan (•ех), 

Шайковн'І (серб), М. tудзій (укр.), А. Рембо (фр.), Е. 
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Ло rатто (італ.), І. Франко (укр.), В. rрімм (нім.), Д. Лн
ха"Іов (рос.), Л. Маrнус (анr.), В. Барсов (рос.), А. Мазок 

(фр.), Р. Якобсон. (амер.), В. Перетц (укр.), А. Брюкнер 
(nол.), А. Пушкін (рос.), А. Міцкевн"І (nол.), Ю. Беша

ров (амер.), Н. Водовозов (рос.), М. Рильський (укр.), Т. 

Шев"Іенко (укр.), А. Макаренко (укр.), П. Мирний {укр.), 
С. Руданський (укр.), Ю. Федьковн"І (укр.), Ю. Пеnеись

кнй (укр.), Л. Махновець (укр.). На заrаnьиу кількість 26 
тут тіл~оки 4 - росіяни. Але nриnустімо, що в користу

вавса навіть в більшості російськими джерелами, акі 

"Іасом с зовсім не noraнi, ви от, наприклад, nраці відо

моrо КИЇВСЬКОrО славіста академіка М. rудзіs, &КИЙ ПИШе 
також і російською мовою. Що дає Вам nраво на де

маrоrі"Іне nо:в"Іанив будькоrо українському nатріотиз

мові і nринциповості - Вам, людині, ети"Іиі nринциnи 

вкоі щонайменше невиразні, а стежка nолітн"Іннх ма

нівців дивовижно знrзакувата, людині, що "ні"Ітоже 

сумНRшесв" рекламує у своєму журналі аrентурну "Ук

раїнську Книrу"? 

Я не ставлю nід сумнів Вашоrо nрава критикувати 

мою доnовідь, але вищо вже Ви беретеси за це, то nо

трудітьсв nознайомитиси з темо10, щоб Ваша критика 

мапа бодай видимість вкоrось розумінив сnрави, а не 

була суцільним, ужива:ю"Іи Вашоrо терміну, "пащекуван

квм". Чи Ви маєте своіх "Іита"Іів за безкрнти"Іну отару, 

що nовірать Вам на слово? Че:ііже девкі з них "Іуnи або 

"ІИ'І'аnи мою працю - і ім зовсім nerкo перекоиатиси, 

що Ваша критика - свідоме шарлатанство. А "Іоrо вар

ті Ваші "мовозІІав"Іі" зауваженив: "перекладати НА ук

раїнську мову", "затемиенив сонцв" та ін? А ви же по 

Вашому: "перекладати В українську мову''"), "Ін, може, 

"затьміннв сонцв"? Трtrмайте це "затьмінкв сонцв" "ІН 

Вашоrо журиалістн"Іноrо сумліиив длв себе і не поспі

шайте nов"Іати інших, зокрема тих, хто Вашоrо nов"Іан

ив ані трохи не потребує. Зрозумійте, що дпа людини, 

вка пише "ціх" замість "цих", "оnанував публікою" за

мість "оnанував nубліку", "шукали за людьми" замість 

"шукали людей", а в дитв"Іому журналі замість просити 

виба"Іенна "перепрошус" (nшеnрашам) своіх JОних чн

та"Іів - nозуванна на авторитетиоrо мовозн.авцв nопро

сту смішне. Я не тверджу, що в безnомильний, навіть 

в рідкІв мені украінськІн мові. Слово "взи"Іеськнй" в 

вжив не тому, що не знав іншоrо і не мав Вас nоблизу, 

щоб сnитати, а тому, що слово "поrанськнй", RI{e зви

чайно в цьому ЗІІа"Іенні вживають, мені не nодобалосв 

саме 'Іерез свое "nоrанське" суб'єктивне значеипп, що 

було б невірним у дотичному контексті. На жал~о, у Вас 

занадто туrе вухо, щоб ці pni належно сприймати. Я 
ке маю асnірацій на всезнайство, але nишу'Ін про недав

нііі концерт у "Козубі" і не буду'Іи зовсім знайомий з 

теорією музики, а (та й наnевно ніхто інший крім все

знаючоrо редактора "Нових Днів") не наnисав би такої 

абсолютної нісенітниці, вк Ваш "баrатий обертонамн 

тон". 

Пишу'Ін про мою доnовідь, Ви висловили невдово

лення, що в "nроіхавс~" по всій темі, а не зуnинивс:в на 

") Можливо велемудрий редактор має на увазі фор
му "перекладати УКРАУНСЬКОЮ мовою". Але І. Кот
лsревсьиий, за його словами, "перелицював" Вергілієву 

"Еиеіду" "НА українську мову". Також Т. Шевченко у 

листі до А. Козачковського пише про своє бажання пе

реиласти "Слово" "НА наш прекрасний, задушевний 

sзии". Немає сумніву: ці мовні помилки наші илясики 

зробили через те, що в свій час не мали змоги поради

тиси з хронологічно пізнішим генієм і мовознавцем П. 

Волинsком. - (Примітиа мов. - Б. Ол.). 
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пкійсь деталі твору. Мабуть щось не в nорадну з Ва· 

шим слухом, або з вкнмось іншим орrаном сnрнйманвв. 

Темою моєї доповіді був огnвд твору ви ціnости, з дуже 

виразним наrолосом на СТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВО

СТЯХ, а не акась "деталь". Якби темою була деталь, то 

і мова була б про деталь. А зрештою, чому Ви не сnи

тали про nотрібну Вам "деталь" у дискусії? Скільки 

доповідей зробили ВИ за десать років існуваинв в То

ронто двох nітературио-мистецьких орrаиізацііі? Можу 

дати Вам точну ц11фру: ні одної. О'Іевндио алести ні

сенітниці легше, ніж nриготувати бодай одну nітера

турну доnовідь. 

Дуже нудно мені писати про ці речі, бо вони -
елементарні, і Ви могли 6 іх знати, вкби Вам ХО'І у най
меншій мірі йшлося про nраєду. Вам ідетоса про те, щоб 

обпаплюн~ити мене, а особпиво мій навчальний заклад 

- з nри'Іин, акі мені більш-менш відомі. Якщо Ви ду

маєте, що цв иа:клеnницька дівльність не спроможна 

потигнути за собоrо дуже скорих і дуже прикрих дпа 

Вас юриди'Іних наслідків, то при всій своїй фанфарон

ській зарозумілості Ви комnлектно наївна, щоб не ска

зати кольорятніше, особа. Факти - вперта рі'І, і в нор

мальному сусnільстві треба мати по'Іуттв віДповіда-ль
ности за кожне слово. Дємагогі'Іио-врмарковнмІІ тере

венвми, розрахованими на легковірних або дурників, 

далеко ке заїдеш. І в дружньо радив би Вам: перед тим, 

ак nисати я::кийсь черговий пасквіль, на зразок пасиві

лю про мою доповідь, заздаnеrідь познайомитиса з мож

nнво більшим числоr.t солідних наукових праць, що бо

дай трохи стосуватимутьса до Вашої теми - навіть і 

"всеслоn'я:нсь:nих", вищо вони позна'Іені такою цілкови

то неприсущою Вам прикметою, ви науковий об'єкти

візм, 'ІЯ бодай урівноваженим, культурним тоном. А за 

пнтра"Іений на це 'Іас, в nорадну комnенсації і в знак 

под~ю1 Вам за Ваше цінне розтлуr.tа'Іеннв моєї доповіді, 

п подарую Вам лвrавого буnьдоrа, я::кого в тут внпад

J{ОЕО дістав у Оттаві і присутність пкоrо даватиме Вам 

натхнепив дпв дальших поnемі'Іннх шедеврів. 

Прийміть, пане редакторе, внеnів иадзви'Іайно на

лежноі Вам пошани. 

Ваш давній првптель 

Б. Олександрів 

Оттава, липень 1960 рОІ{у. 

Ну, шо ж Борисе Олександровичу, як бачите, 
да рм а Ви посилали Вашого листа в uілий ряд 
часописів Канади. Ви ж знаєте, що я залюб
ки друкую все погане, що про мене пишуть. 

Навіть навпаки: чим безглуздіший напад, тим охо
чіше я його друкую, бо сам нападаючий себе ж і 
побиває - ~rені менше клопоту. 
Спробую спростувати те, що Ви вважаєте "твер· 

дими факта:\rи". 
1. Виходить, що я зробив свою нотатку в "Н. 

Днях" про Вашу доповідь тому, що чогось не люб
лю Вас. А ue, між іншиJ\r, неправда. Своє найкра
ще ставлення до Вас я виявив ще в Австрії: видав 
вам першу збірІ<У поезій, призначив Вас на редак
тора свого півтижневика "Наш Шлях", поставив 
вимогу, щоб Вас увели в склад редакuійної коле
rії літературно-наукового місячника "Літаври", і т. 
д. У Канаді я в "Н. Д." уже кілька разів друкував 
довідки про Вас, Ваші фота були в мене більше, 
ніж фота будь-якого з наших авторів. Ось у берез
невому числі ц. р. Ваше фото красувалося в мене 
на першій сторінці, де нормально мав бути Шев-
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ченко. За це я мав чимало докорів від читачів. Хі
ба це все доказ ненависти? .. 

2. Доповідь Вашу я назвав так, як було в пові
домленні, яке я одержав від управи "Козубу". Та 
це й не має жодного значення. 

З. "Олександрова" і "Олександріва" - звичай
ний коректорський недогляд, у чому Ви не сумні
ваєтесь, а робите з того "цілий аргумент". Сором
теся. 

4. Неправда, що Ви свою доповідь слово в сло
во видрукували: Ви заявили, що доповідь довга і 
Ви читаєте л и ш е ч а с т и н у її. Крім того, що 
Ви читали, Ви ще й говорили там. Що "Слово" на
лежить усім слов'янам Ви таки сказали і повторили 
це. Проф. Залеський дуже виразно опонував Вам 
саме за це твердження, переконував, що навіть з 
політичної доцільности та:к говорити не можна, а не 
тільки тому, що це не наукове твердження. Ви дуже 
невиразно признали йому слушність у заключному 
слові. На це все є свідки, які _Вашу доповідь слу
хали. 

5. Перелічуючи авторів, творами яких Ви ніби 
користувалися, Ви хитро-мудро пишете: "працями 
яких я в той чи інший спосіб користувався". Споді
валися, що це читатимуть тільки одумівці та читачі 
"Вільного Слова"? От бачите: і читачі "Н. Днів" 
читають це. А тут уже справа складніша: мої чи
тач.і добре знають, що це ніякий аргумент, бож ні 
Шевченко, ні Ру данський дослідниками "Слова" не 
були. Ви ще згадували й Малишка, навіть одного 
вірша його читали, у якому протинімецька парти
ззика нагадала поетові Ярославну, то відсоток ро
сійських джерел мусів би бути у Вас ще менший! 
Але як Ви вже так точно орудуєте статистикою 

вчених, працями яких Ви "в той чи інший (?) спо
сіб" користувалися, то я хочу завважити , що Р. 
Якобсон, такий американець, як Ви ... дослідник 
"Слова". Роман Якобсон - білий емігрант, який 
переїхав до США із Чехословаччини, походить із 
старої російської аристократичної родини, тепер 
працює в Гарвардському університеті (Кембрідж, 
Мас., США) і є козирним тузом "істінно русской 
наукі" на цьому континенті. А тепер виберіть собі 
одне з двох: або Ви свідомо обманюєте своїх чи
т~чів, ви:да·ючи Романа Якобсона за американця, 
або Ви зовсі:\t не орієнтуєтесь у предметі, який не 
тільки вивчаєте, а вже - певні в тому! - остаточ
но вивчили. Ані перше, ані друге добрим свідоцт
вом не є. А коли Ви це робите в молодечому журна
лі, то це вже й зовсім погано: хтось з одумівцін 
подумає, що Р. Якобсон справді 'об'єктивний аме
риканець" і ще почне вивчати нашу культуру за 
його "часом зовсім непоганими джерелами" ... Уяв
ляєте собі наслідІШ з цього "вивчення"? Ні, Ви 
таки винятково відважний! 

6. Пробуєте кпити з моїх мовних зауважень і 
саркастично питаєте: хіба "перекладати В україн
ську мову"? А потім хтось Вам, мабуть, сказав, що 
може бути "українською мовою", але Ви й тут 
кпите (тільки не з мене, а з себе!) і заперечуєте 
цю форму в примітці (яку додали пізніш). 

Факти я люблю. Беремось за факти: "Але І. Кот
ляревський "nерелицюван" Вергілієву "Енеїду" 
"На українську мову", - nишете Ви. У Вас, зда
ється, є "Історія українського письменства" акад. 
С. Єфремова. Загляньте в перший том цієї праці і 
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на стор. 344 побачите фото першої сторінки "Ене
їди" Котляревського, на якій Ви прочитаєте: "Ене
ида на малоросс.ійскій язьtк перелиціованная". 
Якою мовою це написано? Скажете українською? 

Пишете, що Шевченко в листі до Козач·ковського 
пише: "НА наш прекрасний задушевний язик". А 
чи це чесно отак полемізувати, розраховуючи на 
необізнаність і малу культуру читачів? Якою ж мо
вою це все писано? І коли це все писано? .. Що Ви 
аж такий крутій, то навіть я не сподівався, хоч 
знаю Вас давно, давно вже! 

Якби Ви були вивчали в Україні мову й літера
туру не окупанта, а свою, то Ви знали б, що була 
така Олена Курило і що вона написала неоціненну 
nрацю "Уваги до сучасної української літератур
ної мови". За ту працю вона наклала головою, а 
окупант поста ра вся знищити і її працю і навіть 
ім'я дослідниці. Та порядні люди перевидали ту 
книгу у Львові в 1942 році. Так от на стор. 78 цьо
го видання написано таке: 

"Говорити, читати, писати, перекладати,. вчити, 
навчати українською мовою (а не: на українській 
мові): - Паучали з церковної амвони рідних бра
тів чужою мовою Гр. Пишуть вони иншими мовами 
Кул. VI, 501. НеЮ (мовою) бо говорено, нею й пи
сано по нових осадах, що повстали після татарщи
ни іЬ. 137. Нема в нас жадної науки, рідною 
мовою зложеної іЬ. 564". 
Чи я Вас переконав, що Ви не дуже то чесний, 

а ще менше скромний і зовсім неписьменний у ді
лянці мови? Але хіба Вас переконаєш, як Ви пішли 
так далеко, що не червоніючи берете приклади з 
російської мови, щоб заперечувати Олену Курило? 
Ні, Ви цілком безнадійний і пишу я це не Вам, а 
нашим читачам. Зокрема тим, що не мали змоги 
вивчати української мови і можуть справді повіри
ти Вам, що "НА" чи "В мову'' є цілком українсь
кий зворот. У часи М. Скрипника (українізація) 
звичайного писаря з міськради за це "НА мову" 
звільнили б з праці. А Ви на е:\tіrрації навіть жур
нали та газети редагуєте ... 

7. Запевняєте читачів "Вільного Слова", що 
"затемнення сонця", є поправний технічний тер
мін, а слово "язичеський" краще, ніж "погансь
кий... Велика прилюбиїсть у Вас до всього російсь
кого. 

Відкрийте третій ТО:\<І словника Б. Грінченка на 
стор. 384 і там прочитаєте: "Потьмарити, рю, риш. 
На святому небі усі авізди потьмарило, АД. І. 194. 
Половина сонця й місяця у тьму потьмарило. АД. І. 
190. і далі: Сонце потьмариться. Г. Барв. 522. 
Якби Ви були цікавились українською мовою не 

тільки в Оттаві, а ще й у Києві, то може були б ко
лись заглянули в академічні словники і тепер не 
поширювали б тут москалізмів. Між іншим, М. Зе
ров такі переклади (затмение затемнення) 
звав рабськими ... 

Слово затемнення у нас є, але воно має інше 
значення. Шукайте його в другому томі Грінченко
вого словника й переконайтеся. 

. А як має бути: поганський чи "язичеський", то 
загляньте в словник Грінченка ( т. ІІІ, стор. 230) і, 
висловлюючись без затемнення, а до того ще й 
милою декому російською мовою (не "НА мо
ві"!!!!!), не наводьте "тень на плетень" ... Не псуй
те мову своїх читачів! 
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8. Пишете, що я людина, "яка постійно пише 
"ціх" замість "цих"... Знаєте, у мене дуже стара 
машинка. Як тільки удариш по літері "і", то вона 
піднімається і - клята! - не опускається на своє 
місце, аж поки не натиснеш її пальцем. Як з абу ду 
її опустити, то ударивши по "и", я на папері таки 
маю "і"! Можете прийти й перевірити. Чи Ви і Ваш 
постачальник моїми рукописами вдоволені? І Вам 
обом не соромно? 

9. Докоряєте ~1ені, що я написав "опанував пуб
лікою", замість "опанував публіку". Тут маєте ра
цію. Каюсь. Винуват. Соро:\ІЛюсь. І постараюсь бі
льше так не висловлюватись - це справді пога

ний зворот. Брак часу, не переглянув рукописа. 

Хоч я це й сам знаю, але дуже й щиро дякую Вам 
за заввагу. Як бачите не зnу Вас "а:\юральним ти
пом", (безстидник же Ви та ще й безсоромню<!) 
не погрожую судом, не дарую Вам "оттанського 
бульдога", а таки справді і щиро дякую. Між ін
шим, Ви не вмієте й цього с.1ова написати по-ук
раїнському: має бути "булдог" (подивіться в слов
ник Голоскевича на стор. 34). 

10. Закидаєте мені, що я вжив полонізму в "Со
няшнику", бо замість "просити вибачення""'' напи
сав "перепрошую" ( пшепр:ннам) ... Ну, Ви справді 
відважний "по са:\Іе нікуди". Перш за все, що має 
спільного мій дитячий журнал з Вашою доповіддю 
в "Козубі"? Як Вам не соромно отак пурхати з 
теми на тему, з об'єкта на об'єкт? І на якій підста
ві Ви вирішили, що я отак собі пишу й редагую, ні
чого не думаючи і нічого не знаючи? Але раз Ви 
подаєте ue як "мурований факт", то мушу знову 
порадити: розкрийте третій том Грінченкового 
словника на стор. 134 і там знайдете: перепрос, 
перепросини, перепросити, перепрошувати, пере

прошуватися, перепрохати, і т. д. і ше й приклади, 

як ui слова вживаються в контексті. Не цитую пов
ністю, бо Грінченків словник тепер рідкістю уже не 
є - усі культурні люди мали змогу купити його 
в "Українській книзі" в Торонті. Шкода, шо Ви 
його не маєте. А без нього жоден редактор, а тим 
більше реда·ктор-поет навіть злобного листа не 
спроможеться написати, а не то що вірша ... 

11. Щоб "ліквідувати" мене, "как класс", Ви 
вчепилися і за музику і називаєте "а·бсолютною ні
сенітницею" вираз "багатий обертонами тон". При
пустімо, що це справді нісенітниця, то хіба Ваша 
доповідь від цього порозумнішає чи попоряднішає? 
Таж Ви мали своїм завданням заперечити мої (дві 
лише!) найкоротші завваги про Вашу доповідь! 
Було б дуже розумно, коли б Ви тільки те й роби
ли. 

Але музика, то й музика. Я ніколи нікому того 
не казав, бо не вважаю себе за фахівця в цій ділян
ці, але маю деякі дані, які хтось інший напевно ви
користав би, щоб іменувати себе бодай "музико
знавчим магістром". Коли мені доводиться писати 
музичні рецензії, то я, не маючи достатньої прЗІ<
тики, завжди консультуюсь. Так було й цього ра
зу: я довго допитував одну співачку (досить гра
мотна в цих справах жінка!), чи це буде правильно. 
Врешті це їй надо-кучило і вона мені каже: "Ну, 
нате, я вам проспіваю ·'голим" тоном, а тепер це 
саме проспіваю з обертонами!" Я впевнився цілком. 
Тепер, коли Ви мене "знищуf.те" обертонами, то 
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я Ва:\І зацитую (не видруІ<ую ж я її голосу!) по
яснення слова "обертон" із фахоrюго словника (С. 
А. Павлюченко, Краткий музьtкальньtй словарь, 
Музгиз, Москва-Ленинград, 1950, стор. 98) : "Обер
тон (н) - буквально: верхний тон; в акустике -
так назьшались п р и з в у к и, по физическим за
·конаІ\І сопровождающие основной звук и являю

щимися более ньrсокими". (Хай читачі вибачать, що 
цитую мовою оригіналу, але боюсь, що мене об
винуватять в аморальності і запевнятимуть Вас, що 
я щось сфальшував при перекладі). 
До цього я ще міг би додати пояснення, що таке 

"натуральний звукоряд", щоб було повніше і ще 
переконливіше, але думаю, що й цього досить: я 
не маю наміру читати лекції з музики, а тільки хо
чу показати безприкладну злобність, невихованість 
і манісіпvнічкі знання з кожної ділянки, за я•ку Ви 
беретесь: Отож, сядьте маком і не рипайтесь біль
ше н обертони, доропІй Борисе Олександровичу! 
Між іншю1, чи Ви знаєте, що означає вираз "сісти 
мако:\t"? Дозвольте поширити Ваші знання з укра
їнської мови, бо Ви ж редагуєте журнал для моло
ді, і це Ba:\t дуже треба. Знаєте розмір· і колір ма
кової насіннинки? Уявляєте, як та насіннинка "си
дить" на ріллі? Отак сядьте й Ви - щоб Вас не
озброєни~І оком було зовсім невидно. Буде краще 
для Вас. 

І 2. Питаєте, чом я "не спитав про потрібну ме
ні "деталь" у дискусії?" Не міг, голубчику. Як я 
запитав Вас, хто автор книжк11, з якої Ви цитували 
й висвітлювали фота (я хотів упевнитись, чи то 
праця В. Барсова), то Ви саркастично відповіли: 
"Ви її написали!" Кілька Ваших "сателіток" за
чмихади губками, а Ви були "страшно" вдоволені. 
Мені ж Вас було шкода, що Ви вважали за потрібне 
видавати з себе такі до неприємности невиховані 
"обертони", на які перед Вами ще ніхто в "Козу
бі" не спромігся. То я більше нічого й не питав і 
не казав. Між іншим, я мав сказати те, що Вам ска
зав проф. Залеський - у цьому питанні ми з ним 
однаконо думає:\ю, хоч я з ним ніколи не тільки не 
розмовляв, а й не бачиn його ніколи перед тим. 

І З. "Чи Ви маєте своїх читачів за безкритичну 
отару, що повірить Вам на слово?" Ні, не маю. Я 
своїх читачів поважаю і вірю в їх розум. Доказом 
цього є факт, що склад Вашого листа, призначено
го в "Молоду Україну", я просто переставив на 
сторінку "Нових Днів". Ану, як Ви так певні в со
бі, і також шануєте своїх читачів, то зробіть те 
саме: видрукуйте мою відповідь у "Вільному Сло
ві" і в "Молодій Україні" - нехай читачі Ваші са
мі розсудять. Боїтесь? Ото ж то й е! 

І4. Нзвіть у свойому листі Ви запевняєте, що ро
сійські джерела "часом є зовсім не погані". Ue са
ме Ви казали і в доповіді. І саме це твердження, я~е 
Ви повторили ще й у листі, дало мені право крити
кувати Вашу доповідь. 

Ні, Борисе Олександровичу. Російські джерела 
(маю на увазі джерела про "Слово") не тільки ча
сом, а завжди погані. Раніш ці "джерела" твердили, 
що "Слово" є староросійською пам'яткою. Тепер 
вони пішли на "компроміс" і "ласкаво обдарову
ють" "менших братів" тезою, шо "Слово" нале
жить трьом братнім народам - росіянам, україн
цям і білорусам. Ue таки наукова нісенітниця -
кожен мистецький твір, а тим більше такий, як 
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"Сл оно", :\taE сnій національно-територіял~ний 
грунт. Це не є мій "шовінізм" український 1 не 
відсутність "наукового об'єктивізму", який Ви мені 
закидаєте в снойо~ІУ листі. }І{оден українець, ~
приклад, не вважає "Задонщину'' староукраїнським 
твором чи творо:\І, який "належить трьом братнім 
народа:-.1". Це доказ нашого наукового об'єктивіз
му. 

Ваше на:\Іагання боронити "часом зовсім не по
гані" російські джерела саме в час просто шалено
го темпу й сили обмосковлення України переростає 
не тільки Вашу непристойну лайку в листі, а й ме
не і Вас разом. Тут виринає питання ставлення 
еміграції до окупанта і його заходів, питання роз
межування "часом не поганих" і добрих джерел. 
Саме це й дало мені підставу не оминути Вашої 
доповіді і витратити чимало місця на цю відповідь. 

Проблема цих "джерел" у нашій історії не нова. 

своїм українським, а тим більше редакторським 
обов'язком звернути на це увагу украшського 
громадянства. Думаю, що "часом зовсім не nогані 
джерела" краще таки не боронити судом ... Це вже 
таки дуже далеко від об'єктивізму. 

Я постараюся добути фотостат Скрипникавого 
листа до Фріче і видрукую його в журналі з пора
дою :-.tенше заглядати в "часом зовсім не погані" 
російські джерела, а поцікавитись і українськими. 
Можливо, Ви скажете, що М. Скрипник українсь
кий шовініст, позбавлений, як і я, "наукової об'єк
тивности". За це я Вам судом не погрожуватиму, 
але скажу, що Скрипник - порядний націонал-ко
муніст, який віддав своє життя не за комунізм, не 
за російського окупанта, а таки за Україну, умер 
у боротьбі з усіма "зовсім непоганими'' джерела
ми, які служили і служать окупантові. 

Оце Вам і все про Ваші "муровані факти", які 
дали Вам підставу лаятись. Самі бачите, що з них 
лишилось. Решта ж у Вашому листі - тільки лай
ка, яку я з великою приємністю залишаю Вам: від
лаюнатись мені не личить і нема на те потреби. 

Ви ще закидаєте мені брак толерантности, до 
російських джерел, очевидно. Дарма. Хочете, я Вам 
навіть російського кляси ка в оригіналі зацитую? 
Прошу дуже (цитую з пам'яти, звичайно): 

Ми все учились понемногу, 
Чему-нибудь и как-нибудь ... 

Пригадаю Вам листа, якого Ви напевно не знаєте, 
наркома освіти України акад. М. Скрипника до ро
сійського академіка Фріче, який видрукуваний у 
п'ятому томі творів акад. М. Скрипника. У тому ли
сті М. Скрипник пригадує Фріче, що була нарада 
наркомів освіти союзних республік (тоді ще не бу
ло союзного наркомату освіти), на якій було ух
валено, що національну приналежність старих літе
ратурних пам'яток треба установлювати за їх те
риторіяльним походженням, тому "Слово" було ви
знано староукраїнським твором. А академік Фріче 
знехтував цією ухвалою і в своїх писаннях знову Додам лише, що ті часи вже давно пішли у без
відновлює стару російську національно-імперіялі- вість: тепер треба вчитись і багато і добре, а не 
етичну концепцію і вважає "Слово" староросійсь- "как-нибудь". Тільки за uієї умови Ви зумієте обо-
ким твором. ронити себе і свої погляди без суда, як і личить 

Така концепція є, на мою скромну думку, нау- кожній розумній людині. 
ково об'ективна, а тому вона й корисна для нашої А про саму доповідь я мовчу- яке вона має зна-
визвольної справи. Навіть натяку на такий науко- чення? Має значення наукова об'єктивність, пра-
вий об'єктивізм я у Вашій доповіді, яка була ско- nильне ставлення, не Ваше чи моє, а всієї еміrра
роченою працею студента-заочника Оттавського ції, до дуже важливих проблем нашої боротьби за 
університету, і яка, очевидно, була прийнята катед- визволення нації з-під російського окупанта. 
рою слов'янознавства, я не помітив. Тому я вважаю П. Волиник 

ПОМЕFЛА ЕТЕЛ ВОННІЧ 

27 nипнв 1960 р. в Нь10-Йорку по
мерла Етеn Ліліан Войні'І, що перша 

по'Іапа перекладати Шев'Іеикові тво

ри аиrnійсьио10 мово:ю. Ще в 1911 р. 

вока видала збірку Шев'Іенковнх 

творів з йоrо жнттспнсом під заrо· 

nовком "Снкс nірние фром ІОирені

єн оф Тарас Шев'Іеико". 

Е. Л. Войні'І - ірландка з похо

джеинв, в'Інnасв в Парижі і в Берлі
ні (внв'Іаnа музику), а в 1887 році 

виїхала в Росі10 - в Петер&урr і 
там два роки праЦІОваnа rувернант

КОІО. Потім виїхала до Лондону, де 

одружилась з польським ревоnІОціо

нером д-ром Віnьфредом Войні'Іем, 

вкнй &ув раніше на засланні в Си
біру. Пізніш родина Войні'Іів пере

їхала у США, де д-р Войні'І і помер. 

Е. Л. Войні'І вив'Іиnа уираіиську 

мову і по'Іаnа перекладати Шев'Іен

иові твори анrnійсько10 мово10. Во-
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на nнстуваnасв з визиа'Іннмн укра

їнськими діа'Іамн, зокрема з Михай

nом Павликом. 

Уї'929 і 1930 рр. вийшли в пере
кладі украінсько10 мово10 два іі ро

мани "Гедз" та "Джек Раймонд", вкі 

маnи великий успіх у 'ІНТа'Іів. 

ДМИТРО ГНАТЮК "ПАЙОТ ВО 

СЛАВУ РУССКАВО НАРОДА ... " 

Артист Киівськоrо оперовоrо те

атру іr.І. т. Шев'Іениа Дмитро Гна

ТІОК, виоrо ми зrадусмо у нарнеі про 

пісн10 "Рідна мати мов", на своіх 
концертах у Новій Зеnвндіі внконус 

майже вииnІО'ІНО російські твори. 

Про це повідомnас щоденник "Аме

рика" (Фіnвдеnьфіs, США), друиуІО

чи листа одноrо із своіх 'ІИТа'Іів, 

винй &ув на тих концертах. Як мн

нуnоrо року в Канаді і США &аnет 
Киівсьноі опери мусів виступати в 

"fрейт Раша Фестиваn", так тепер 

Дмитро Гиат10к подорожує по Но

вій Зеnвндіі вк "fрейт Раша Варі· 

тон". 

Чита'І "Америки" пише, що ва 

друrому концерті у Веnінrтові Д. 

ГнаТІОК МаВ у проrрамі JІВШ ОДИВ 

український твір - "Човен" М. Лв

севка, а всі ікші &уnи російські. Ті

льки "на &іс" йому &упо дозволено 

співати українські твори. "Піспа 

&урхnивоrо захопnІОІО'ІОrо прні:· 

нвттв співака, - пише 'Ікта'І "Аме

рики", - він проспівав додатково: 

"Ні'І вка, Господи". rуцуnьську пі

снІО з йоrо села "Вівці мої, вівці" та 

арі10 з опери "Кармен" уираівсьво10 

МОВОІО ... " 

Д. Гват10и походить з Чернівець

кої обnасти, заків'Іив Київську кон

серваторіІО, тепер одни з ввзиа'Іві

ших артистів Київської опер11, мас 

35 років. Звн'ІаЙІІо, що доrовір ва за
кордонне турне він підписав за до-
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заоnом не Києва, а Москви, Москва 

ж йому дала й перекnада"Іа traн) та 
nіаніС'І'ку (Poзanis Еnьвова), Москва ж 

йому внзна'Іиnа іі реnертуар ... 
Цей nриклад асираво свід'Іить про 

зиущаииа над нашим народом і 

nривnасиенна Росіє10 наших націо

нальних цінностей. Червоні росіанн 

в цьому nеревищиnи всіх росііісь

ких "самодержці•" разом узпихІІх 
знущаии10 над нашим народом не

мас: меж. Наnриклад, Івана Козnов

ськоrо замикуnи в московській "зо

лотій клітці", а Д. fHa'I'JOИa, ХО"І і 

виnусткnи за кордон, ane примусиnи 
анкокувати російські твори. 

Дуже nриємно відзиа'Іити, що ук

раїнці Нової Зеnаидіі зустріли на

шоrо артиста не ак nредставника 

окупаційкої вnади, а •• представки
ка иашоrо noиeвone•oro народу. 

Зrаданиіі 'ІИТа'І "Амер• .. " пише: 
"Щиро ми дакували сnавному зем

nакові за українські пісиі і внеnо

вкnи йому иаш жаль, що в проrра· 

мі було іх так маnо і передаnн •е

рез ньоrо наш симвоnі'Івиіі і збір

ний привіт Рідному Краєві та поба

жали йому успіху в iioro праці на 
сnаву українськоrо мистецтва. 

Нам хотіnосв, щоб наш співак

земnвк повернувеа до Києва, знаJО

'ІН, що і в такііі далекій і малій кра

ІН11 ви Нова Зеnsндіs, живуть укра

інці, акі так rарв'Іе n10бnать Украі

ну, ке забува10ть іі і хо• •нм-небудь 

стара10тьса присnужитиса своїй Бать

ківщині". 

На кашому фоті: Поrрудда стеро

рнзованоrо духово росіаиамн сnав

ноrо артиста Дмитра rнатJОка, аке 

виконав скульптор Лисенко. 

ТВОРИ ТЕТІІНИ ЯБЛОНСЬКОІ 

НА ВИСТАВЦІ У ВЕНЕЦІІ 

На мімнародиііі виставці у Венеціі 

були виставnені і твори відомої ук-

26 

раїнеької маnаркк Тетвин Ябnовсь

БОЇ. Ії твори показані, зви•айио, не 
в українському, а в "радансьвому", 

себто російському павіпьііоні. 

Яблонська виставнла там вайкра

щі свої твори: "Хліб", "У парку", 

"Над Дніпром", "УДома за книrо10", 
"Портрет до'Іки" та "fuнe". 

ШЕСТИДЕСRТИРІЧЧІІ 

ІВАНА козловськоrо 

Всесвітньовідомий оперовий співак 

(nіри'Іиий тенор) Іван Семеиови'І 

Казnовський відсваткував шестиде

ситирі'І'Іа з див своrо иароджеина. 

Іван Козловський походить з Полта

ви, сво10 театральну діаnьність роз

nо'Іав у трупі П. Саксаrаиськоrо. Як 

і баrатьох великих діа'Іів нашої 

культури, "старший брат", йоrо, зви

оrайио, "попросив" у Москву. Сьо

rодиі наш співак є саnіетом Мое-

ковськоrо Веnикоrо театру, хо'І вн

користоr:ує кожну найменшу мо•· 

nивїсть зробити щось дns своrо ка

роду. Єдино10 тако10 iioro момnиві
стJО є наспівати українські твори на 

патефонннх пnастинках, з вкнх вік 

сьоrодні відомий всьому світові. 

Іван Семеиови'І Козловський 

один із найвизна'Іиіших тенорів сві

ту. Не зважаJО'ІН на це, pociiicьJUDi 

окупант 'Іоrось не відваJКнвСJІ ви

пустити йоrо за кордони СРСР, хо• 

баrатьом меншим артистам Москва 

'Іас від 'Іасу дозвоnає концертувати 

за кордоном. Мабуть, бовтьсв, щоб 

українець не затьмарив успіхів ро-

сійських артистів. 

Іван Семеновн'І Козловський -

справжнііі уn10бnеиець нашоrо на

роду, не тільки в Украіні, а іі у віпь

ному світі. 

1 "95" 
СПІДНЯ БІЛИЗНА 
Служить довгі роки і то
му оплачуЕться купити 

"95J' Пенмене найвищої 
якости спідню білизну з 
найкращої тканини мері-

~ но, що rарантуЕ більшу 
~охорону й тепло. Майже 
90 літ досвіду запевня

l ють вам відповідний ви
r бір .•• досконалу охорону. 
Зроблені так, що видер
жують навіть найчастіше 
прання. Для чоловіків та 
хлопців комбінації або 
сорочки та підштанці. 

СЛАВНІ 

ВІД 1868 
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Подвоїмо • • • 
КІJІЬКІСТЬ передПJІаТНИКІВ )l(ypHaJIY 

до йоrо 10==річчя1 
ЧИТАЧІ ПИШУТЬ 

Вельмишановний Петре Кузьмовн"Іу І 

Шлю rpowoвoro переказа на 10.50 ~оп., з них 3.50 
на ві~нову nередnлати, 4.00 на "Граматику" Д. Кисли

ці, а 3.00 ~оп. на nресовий фонд. 

З nошаною ~о Вас 

Євrенів ШКУРАТ, Монтреаль, Кака~а. 

Вельмишановний пане ре~актореІ 

Шлю сnисок зrопошень на вн~аннs творів блажен

ної nам'sтн Михайла Ситника: Вапентнна Єрмоленко -
5.00, КатерІІна Гуцал - 2.00, Федір Дон"Іенко - 5.00, Ка
терина Фнnнnовн"І - 5.00, Микита Лозовий - 3.00, Опек
сан~ра Костюк - 2.00, Люба й Мниопа Менжеrн - 5.00, 
Ніна й Олекса Буnавнцькі - 5.00, nані Мнхапевн"І -
2.00, Марія Товстоn'sт - 5.00. Разом - 39.00 доп. 

Якщо вже nотребуєте rрошей, то прошу пові~омнтн 

зберу й перешnю. 

З nошаною 

Валентина ЄРМОЛЕНКО, Міннеаполіс, США. 

Сер~е"Іно двкую, пані Єрмоленко. Грошей теnер не 
треба сnати. Я nовідомлю, коnи треба бу~е висипати 

rроші. Поки що ~уже маnо осіб внsвнnн бажании ~оnо

моrтн видати збірку, то в боюсь цю сnраву рухати вже 

теnер. П. ВОЛ. 

Шановний пане ре~актореІ 

Шлю 9.00 доn. на віднову передплат "Нових Днів" і 

"Сонвшннка", а решта - 1.50 ~оп. - на розбу~ову Ва
шоrо видавництва. 

Щастн Вам, Боже І 

З ПОШаНОЮ 

Onьra ГОЛОВКО, Стейтен Айлен~, США. 

Вельмишановний nане ВоnннsкІ 

З приємністю nро"Іитав статтю ак~. Б. Гніденка та 

К. Шивбарн "Про кібернетику" ("Нові Дні", ... 125). Ду
маю, що було б корисно передрукувати статті, у иких 

висповnюютьсв nornsдн, що об"Інслювальні машини ні

копи не замінить nраці людськоrо мозку. Часто підо 

вnливом нерозумної американської nponaraн~и панує 

й ct=pe~ наших пю~ей зовсім фальшива уива. Зокрема 

помипвєтьсs Є. К. Приходько в оцінці су"Іасннх елект

ронних Об"ІиспювапЬННХ машин ... 
З DраВ~ИВОЮ ПОШаНОЮ 

С. ПРОЦЮК, Чапеп Гіп, США. 

Вепьмншановний nане ре~ акторе І 

Шпю поштовоrо nереваза на 10.00 ~оп., з них 6.50 
на віднову nередnлат "Нових Днів" та "Сонsшннка", а 

3.50 за нову nередnлатннцю, адресу sкої ~o~cuo. 

З иаrодн деситирі"І"І& "Нових Днів" бажа10 Вам ви

найкращих усnіхів у майбутньому! 

З щирим привітом 

Олександра ЄНДИК, Е~монтон, Кана~а. 

Вепьмншановннй nане редакторе! 

Шпю 5.00 доn., "Іотнри на віднову nepe~nnaти, а 

1.00 - відсотки за сnізненнs. Прошу внба"Іитн. 

Щиро вітаю"Іи Вас, бажаю Вам щаста та з~оров's. 

Ваш В. КІПА, Нью-Йорк, США. 

Шановний паке Вопннsк І 

Нарешті і мені в~апосв nрнє~нати о~ноrо пере~-

1/ О В І ДНІ, ВЕРЕСЕНЬ, 1960 

nлатника. Шпю а~ресу rpowi. Тепер пеrше бу~е роз-
кривати "Нові Дні", знаючи, що в також ~пи них щось 

зробнпа. 

Оrопошенна "Українськоі кннrн" ~рукуйте сміпо

z.sайже всі такі оrоnошенни вміщують. 

З nошаною ~о Вас 

Натапка ЛАЗОРЕНКО, Монтреапь, Иааада. 

Дороrнй nане ВопннsкІ 

... Мені хо"Іетьсв сказати Вам, що Ви із своїм "прав~а 

у ві"Іі" (Ювіпейна зустрі"І ОДУМ-у) внкsтково цінна JІІО· 

~ина. Не тому, що хвапнте там rапнцькнх "івців", а то

му, що сnрава мопо~і пежнть Вам на серці. 

Ви зробили ~уже з~орову критику, ane Ви повниві 
також ~ати щось на сторінках "Нових Днів" про пробле

ми новоrо nокопінна. Сам оnис 'зіз~ів ще не все. У "Про

метеі" бупа є~нна статтs Д. Гопубцв "Наше обnн•u, або 

що ~умає су"Іасне nпастунство", ane це був пере~рук із 
"Свобо~н". Також зrа~ано було і про Сту~. I~eonor. Кон

rрес, але скупо. Це ~уже мапо. Як є в "Украікських Ві

ствх", не знсuо. Дума10, що біпьшоrо зацікавпенкs 'І'аКОJІІ 

не було. 

Спо~іва10сь, що в "Іерrовому "Інспі Ви повнині б по

~атн зміст ~опові~і п. Біпінськоrо і тнм розnо"Іати об

мів ~умкамн, тнм більше, що справ~і осві"Іених JІІО~еіі, 

дикувати :&оrові, маєте. 

Ще nрошу Вашої терnеливости на мої ~апьші за

уважекнв ві~носио історіі Украіни. Я спі~кувапа у "Опа

сті" і в осепі "Киів" і можу ствер~нти, що нав"Іаинs ~і

тей нашої історіі nо"Іннаєтьсs з кнSJКнх "Іасів. Ув .. аю 
вепнкнм rріхом оминути арецікаву пере~квSJКу епоху. 

Шко~а цьоrо ~авньоrо nepio~y нашої історіі, бо вів 

"пошнрsє" і "поrпнбпює" нас. Це тнм біпьше потрібне 

теnер, бо пора вже нам зробити ~еsку nереоцінку на

шоrо "азійства" взаrапі. 

Дуже nросипа б Вас, щоб у Ваших "Інтанках бупо 

за~аио оцей новий "ток". І ще й ~обре ілюструйте ці 

матеріали. Також кои"Іе треба мати ~пи ~ітей мапу Ук

раіни, на вкій би були показані всі наші сусі~в навкопо 

Чорноrо мора. Вона мorna б збу~итн інтерес ~о пів~вв 

і схо~у. Можливо, це ~ano б поштовх ~о вихоааввв ев

тузіястів нових істори"Іиих шукаю.. І ~ай, БоJІІе, щоб 

вони не сnізннпнсь. 

Щиро вітаю ві~ усієї ро~ввв, 

М. ГІРНА, Апістон, Кана~а. 

Ні, ДОРОГ А ПАНІ МАЮ, переказувати змісту ~опо

ві~і ~-ра :&іпінсьвоrо не бу~у: обмежуватись перевазок 

змісту в "Нових Днsх" не nи"Інть. Я пропонував керів

никам ОДУМ-у, щоб вони ~апн мені в ~рук ХО"І о~ну 

з ~опові~ей. Вони ві~мовнпнсь, бо, мовпвв, маємо свій 

журнал. Це о~нн з ~оказів о~умівськоі самовиста"Іаnь

ностн, на ику в звернув уваrу в ~описі про зустрі• 

моnо~і Кана~и та США. Та s не втра"ІВІО віри, що ОДУМ 
колись вий~е на широке поле. 

Що~о внкпа~аннв історіі. Ваша завваrа слушна. Щоб 

в "за~ав тон" у цьому? Боюсь, що не в~астьсs. Дпа цьоrо 

треба rроші, sинх в не маю. З порожиьоrо ве иаппєш ... 
Гроші треба, щоб канити пю~ину на працю і розванта

жити себе ~ns більшої праці, а таконs rроші ва вові вв-

~анна. П. ВОЛ. 
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Дороrнй Петре Кузьмовичу! 

Прочитавши Вашу статтю про зустріч ОДУМ-у, ви

рішив написати кілька слів про мої поrJІJІди на цю 
справу. 

Цs зустріч була заrальннм успіхом нашої орrані

заціі, вка існує вже 10 літ. Хоч міннеаполісці мусіли 

проїхати 700 миль, але ніхто з нас не шкодував тоrо -
всв наша rрупа була вдоволена. Особливо, ви старий 

одумівець, мушу схилити чоло перед юними одумівцв

ми, про sких Ви й не зrадалн. 

Ваша критика деsкнх недоробленостей цілком слуш

на, крім тоrо місцв, де Ви нарікаєте на іrнорацhо стар

шоrо rромадsнства. Шкода, звичайно, що не запросили 

представників українськоі преси, недобре, що не заопі

кувались відповідно кореспондентамн анrломовннх що

денників. Все це брак, вк Ви кажете, політнчноrо досві· 

ду. Та все ж в хочу стати в обороні друrа Є. Федорен

ка. Я не вірю, щоб він уникав допомоrн старших і на

маrавсв перетворити ОДУМ у "Пашківську республіку" 

(Я теж так не думаю! П. В.). ОДУМ часто звертаєтьсв 

до старших за допомоrою, але не завжди іі має. Най

більшою допомоrою ОДУМ-ові буде: послати своіх дітей 

в ОДУМ. ОДУМ не беретьсв виховувати молодь, почн

НВJОЧН від колиски. Батьки мусить знати, що в амери

канських та канадських умовах іх першим обов'взком 

прищепити своїм дітвм любов до своєї нації, мови, до 

своіх національних орrанізацій, взаrалі до всьоrо тоrо, 

що батьки привезли з Украіни і за що вони фактично 

вибрали скитальчий шлвх своrо жнттв. Тільки тоді іх діти 

знайдуть місце в ОДУМ-і чи в інших молодечих орrані

зацівх. Отож: підrотувати належно своіх дітей і по

слати іх в вкусь молодечу орrанізацію і буде найбіль

шою допомоrою старшоrо rромадвнства тнм орrаніза

цівм. 

Друrою хибою иашоrо старшоrо rромадвнства є 

брак єдности. Ви, Петре Кузьмовичу, ви одни з пропа

rаторів нашої єдности, також не дуже то вдоволені та

ким станом, коли в кожному більшому місті є стіль

кн партій і орrанізацій та іх прихильників, що не ви

стачить пальців на обох руках і ноrах, щоб іх перера

хувати. Який же це приклад длв молоді? А чи Ви зна

єте, що в Міннеаполісі є батьки, вкі не пускВJОть дітей 

до ОДУМ-у тільки тому, що в иьому є діти, батьки вких 

ходить до іншої церквн чи належать до іншої партії чи 

rрупн? А чи Ви знаєте, що в нас є діти дуже патріо

тичних батьків, але не вміють розмовлити по-українсь· 

кому, а ви і вміють, то соромлвтьсв? Отакі безпорадні 

батьки в нас є всюди. А тим часом молодь обвннувачу

єтьсв в небажанні співпрацювати із старшими. Мені 

здаєтьсв, що ОДУМ є в становищі сироти, вкоі чужі не 

приймають, а свої цураютьсв. 

Вертаючись до зустрічі, хочу завважити, що завди

кн старшому rромадвнству в залі не можна було чути 

rapнoro хору, вкнй співав вннвтково милих сердечних 

пісень, а батьки були настільки невиховані, що своїми 

розмовамн і сміхом заважали концертові, у вкому ви· 

ступали їхні ж діти. Д. Грушецькніі, сндв.н з нами, 

аж сльозу пустив, слухаю'Ін своіх "пташенвт" з Чікаrо. 

Варто б і батькам було послухати. 

Я думаю, Петре Кузьмовичу, що тут дJIJI Вас є "ве· 

лнке поле длв попнсу", бо Ви, ви видавець і редактор 

такоrо попуJJВрноrо журналу, зможете збудити баrа

тьох наших старших rромадвн-батьків з тоrо безтур

ботноrо снтоrо сну чи стану, у вкому вони є в той час, 

ви їхні діти внростВJОть у "драr-сторах" чи на вулиці, 

а не в українських молодечих орrанізацівх. 
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Щодо орrанізаціі зустрІчІ, то мені здаєтьсв, що до

повіді треба було поскорочуватн. Орrанізаторам же за

бави треба ще баrато вчитись. На жаль, вони більше ці

кавились фінансами, ніж самою забавою. Мусіли ж вони 

знати, що потанцювати молодь завжди має де: чи варто 

із-за цьоrо їхати аж сотні миль? Треба було подбати 

про взаємие знайомство одумівців з різних віддалених 

взаємно осередків. А через брак орrанізаціі молодь три

маласа своіх rрупок: чикаrівці танцювали з чнкаrівцв

мн, тороктанн з тороитииами, клнвлеидці з клнвленд

цвми ... 

Як бачите, з Вашими завваrами зrодеи, але в хотів 

звернути Вашу уваrу й на дещо інше. Кінчаючи, в хочу 

подикувати за Вашу уваrу до ОДУМ-у і хочу ще раз 

запросити Вас до Міннеаполісу, не зважаючи на Ваш 

страх, що Вас тут "можуть повісити". 

З правдивою пошаною 

Д-р Анатолій ЛИСИЙ, Міннеаполіс, США. 

Вельмишановний пане ВолннвкІ 

Перечитав уважно Ваш опис ювілейної одумівської 

зустрічі в Канаді, задумавсs, перечитав ще раз і взввсв 

за перо. Баrато в зустрічі було недоліків, ніде правди 

діти. Думаєте, ми самі не знаємо? Ми все це візьмемо 

до уваrн і ке маємо чоrо ображатись на Вас за завваrн. 

Мене більше турбує те саме, що й Вас, бо Ви ж кіль

канадцить разів вертаєтесь до слів Є. Федоренка, rоло

вн ЦК ОДУМ-у. Не розумію, чоrо Вас так здивували 

докори друrа Федоренка старшому rромадвнству. Ви 

пишете: "Я з повною відповідальністю заsвлВJО проти· 

лежке ... " Дозвольте мені також з повною відповідаль

ністю запере'Інтн Ваші "істини". Я в ОДУМ-і з 1951 р. 

завжди був близько до уnрави філії, а від 1956 р. в 

член Гол. Управи ОДУМ-у США, а саме першим заступ

ннкоr..t rоловн та зв'язковим західних філій. Тому про 

"помі'І" старших дуже добре знаю, бо був в у Форт 

Вейиі, і в Детройті, і в Мікнеаполісі, і в Клнвленді, 

знаю стан і в інших філіях. З жалем стверджУJО, що 

друr Федоренко rоворІІВ болючу правду. У нас, ви Ви 

зrадуєте, в Чікаrо філів працює добре, бо ми не від

кндаємо допомоrи старших. А хіба в не писав у "Моло

дій Украіні" у статті "Ви нас кривдите" (ч. 41, 1957 р.) 

про "поміч" старших? 

Так, ми не відкидаємо допомоrн старших, але цієї 

допомоrи дуже мало: нам помаrають 25-30 родин у Чі· 
каrо. Коли тільки в юному ОДУМ-і є 50 осіб, то щонай
менше 35 родин мусіли б нам співчувати та допомаrа
тн. Як Вам відомо, ми купили власний дім, вкнй ПО· 

требує rрошей, а також людей длs ремонту і приведен

кв йоrо до порядку. Думаєте батьки одумівців та сим

патиків иапрошуютьсs з допомоrою, а ми відпихаємо 

іх? Ні, навпаки: ми іх переконуємо, що це дім не длв 

кільканадцяти родин, а дли добра всієї демократичної 

rромади, а перш за все для іх же дітей. Але ви вони по

можуть rріwми 'ІН працеІо, ак тепер літо, приємно по

їхати купатись, прохолодитись пнвцем тощо. 

Так, маємо повне право и~рікатиІ Ми розсилали до 

преси дли друку (дехто й тоrо не зробив, бо ми хотіли, 

щоб видрукували даром) звернении до rромадвнства 

про допомоrу у придбанні буднику длs ОДУМ-у в Чі

каrо. Думаєте баrато відrукиулоси? Лише дві особи. А 

де решта старших? А Ви нам rоворнте "Сам стел10св, 

сам люраJО". Можливо, Ви rоворите про ту кращу допо

моrу, моральну? Ну, то вибачте, моральної допомоrи 

ми маємо аж забаrато. Нам потрібно реальної допомоrи. 

НО В І ДНІ, ВЕРЕСЕНЬ, 1960 



"Не треба слів, хай буде 1ільки діло", сказала, здаєтьсs 

О. Теліrа. 

Ви зrадуєте про СУМ, і про те, що не маєте до иьо

rо симпатій. Ну, це вже Ваша справа, але нам усім (в 

мuо на думці родини із центральних областей Украіни, 

бо наші 'Ілеии відти здебільшоrо походить) варто від 

них баrато де'Іоrо пов'Іитись, а насамперед старшим. 

Як Вам відомо СУМ є під контролею ОУН, вка поколо

лась на кілька rpyn, але їх батьки не забрали дітей з 

СУМ-у, знаю'Іи, що молоде'Іа орrаиізаців дасть ім біль

ше, ніж вулицв. 

Справа преси, вка Вас, пане Волиивк, болить. Ми 

маємо також ту саму справу - це наш журнал "Моло

да Украіиа". Ви думаєте, ми баrато маємо передплат

ників, вких, ви Ви намете, ми відвндаємо? Ні, не баrато 

тих, вкнх Ви бороИJІте з "повною відповідальністю", бо 

вони радше вупують "Новое Руссвоє Слово", ви перед

платать "Молоду Увраіиу". А Ви обр;uкаєтесь, що Євrеи 

Федоренко від імені нас усіх (він же rолова ЦК ОДУ· 

М-у) нарікав на старших. Біда, що ми, автив молоді, 

мусимо Вас деколи "вчити", бо маємо на те право, бо 

Ви не даєте нам свідомої украінсьвоі молоді, вва б 

моrла брати в свої руки філії. Даєте нам, амбасадори 

Увраіии, вкихось американців увраінсьвоrо походжек

нв, акі про увраінську історію, літературу та мову зна

ють стільки, ак пересі'Іний америванський юнав. 

Але в думаю, що Ви писали про конкретну поміч, 

тобто помі'І при зустрі'Іах, з'їздах, забавах, зборах. 

Знаєте, ак хтось хо'Іе помоrти, то йоrо ніхто не відвнне. 

От на зустрі'Іі, ви прийшли старші, здаєтьсв, з Гаміль

тону і запропокували допомоrу при паркуванні авт, то 

іх ніхто не иаrиав. Може Ви rоворите про співпрацю з 

СУЖЕРО 'ІН Добрусу з ОДУМ-ом у влаштуванні спіль

ної зустрі'Іі. Але це не буде допомоrа, а співпрацв, 

прибутов з вкоі діпитьсв порівну і тому такої "помочі" 

в не рахую за допомоrу. 

Висновок такий: ми 3авжди користаємо з допомоrи 

старших, завжди цієї допомоrи шукаємо, але мапо іі 

маємо. 

Прошу видрукувати у Вашому журиалі й наші по

rпвдн, тобто цьоrо листа. 

Олевсій КОНОВАЛ, Чікаrо, США. 

Поскільки листи пп. А. ЛИСОГО та О. КОНОВАЛА 

маііже тотожні, то в іх трохи поскоро'Іував, щоб хо'І 

'Іастково уникнути повторення. Відповідаю ім також 

разом. 

Ви, дороrі панове, помилиєтесь, думаю'Іи, що и дуже 

захоплений т. зв. "старшим rромадвнством", особливо 

"східниками" нашими - ні, але в таки думаю, що оду

мівцим треба більше шукати допомоrи старших: є ба

rато людей, иких 'Іастииа одумівців відкидає від себе, 

а моrпи б з іх праці скористати. 

Мов засада: нема поrаних дітей, а є тільки поrаиі 

батьки, отож і за цю хибу відпові~ають фактично бать

ви. А щодо тих "дуже патріотн'Іних батьвів", діти ввнх 

не вміють 'ІН соромпвтьсв розмовпати увраіисьвою мо

вою, то в на них завж~и дивлюсь зверху вниз, що дуже 

ра~жу робити й Вам: хай собі й~уть з Боrом ту~и, иу

~н скеровують своіх ~ітей. Чим своріш вони ту~и пі

~уть, тим краще ~ли нас - іх діти менше псувати

муть решту ~ітей. 

Дуже приємно відзна"<Іити, що оби~ва автори листів 

хо'І і покін'Іаnи американські університети, але не по

ривають зв'взків з ОДУМ-ом -- у цьому саме і є сипа 

цієї орrанізаціі. 
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Кажу'Іи, що мене в Міинеаполісі "можуть повіси

ти", в, зви'Іаііно, жартував, але фант, що в Міннеаполісі 

тепер майже н.іхто не ~бає про "Нові Дні" і 'ІНТа'Іів 

там не добавпвєтьсв, а навіть меншає. Може в сам за

винив у цьому, може сталиса вкісь зміни в пю~ському 

скла~і, може тому, що п. Дербуш пішов "по іншііі лінії", 

але факт, що а з Міннеаполісом утратив "усвкі кон

такти". Дуже дякую за запрошенив, а копи в з ньоrо 

не скористаю, то не тому, що в комусь із наших чита

чів у Твін-Сіти боюсь rпвнути у ві'Іі, а тому, що не маю 

'І асу. 

Тепер пару спів до О. Коновала. Чи ~озвопите ска

зати, що Ваш лист мені не по~обаєтьсв? Не ви ре~авто

рові, а ви пю~ині не по~обаєтьси. Як бачите, Ви дума

єте о~навово з довтором А. Лисим, Ви, ви і він, завін

'Іили америвансьвнй університет, Ви, ак і він, прийма

єте мої завваrи і не rніваєтесь за них, а листи Ваші 

дуже відмінні. У Вашому, дороrий пане Олексію, ба

rато темпераменту, самопевности, взаrапі тоrо, що 

зветьсв "молодістю". Ви своїм листом фактично пі~твер

дипи моє тверджеиив, що дехто в ОДУМ-і уникає спів

праці старших, хоч пишучи те, в мав на увазі rоповно 

ОДУМ у Кана~і, а не в США. Як Ви бу~ете так писати, 

rоворитн і ~івти, то старше rромадвнство уникатиме 

ОДУМ-у. Чи ~озволнте повснити, 'loro саме в тав ду

маю? Якщо так, то прошу: 

1. Ви добре знаєте 'Ііказьку філію ОДУМ-у, але в 
теж трошин іі знаю: 11 весь 'Іас маю інформації про іі 

стан, розвнтов, про іі актив. Між іншим, маю наіівра

щі оцінии Вашої праці в ній (і то ві~ кількох осіб!), 

~уже Вас шаную за Вашу праЦJО. Ми оби~ва твер~имо, 

що Ваша фіпів росте тому, що не ві~ки~аєте ~опомоrи 

старших. То чоrо ж ми сперечаємосв? Ра~и "спорту" 

чи що? А порівивііте стан Вашоі філії, воли вона була 

втратила вонтавт із старшим rрома~внством (вких чо

тири роки тому) і сьоrо~нішиій? Факти - вперта річ, 

кажуть лю~и ... 
2. Ви пишете: " ... ми купили власний ~ім". Вибачте: 

не Ви купили, а Вам КУПИЛИ. І купили батьки, "старше 

rрома~внство", ви важуть, хоч баrато з тих, що купу

вали йоrо, є ~осить моло~ими, навіть колишніми о~у

мівцвми: Мірутенко, Грушецький, Ваш старший брат, 

Лисенко, Завертайло та інші. Не перелі'Іувати ж мені 

їх усіх! Саме цей дім є нао'Іним ~оказом практи'Іноі 

~опомоrи старших ОДУМ-ові. То чоrо ж ми сперечає

мось? .. 
3. " •.. моральної ~опомоrи ми маємо ;uк забаrато", 

пишете Ви. Мені це ~уже неприємно читати: не нехтуй

те моральною ~опомоrою І Бу~ете кпити з моральної 

допомоrи, то бу~инва за 40--50 тисв'І ніколи не мати

мете. 

4. Я ра~ив учитись ві~ СУМ-у і Пласту "вам", а Ви 

ра~ите "нам" ... Цим Ви робите наклеп на батьків о~у

мівців, бо хто з них забрав своіх дітей з ОДУМ-у? Хто? 

Навпаки: від~али своіх цітей в ОДУМ. Філів юиоrо 

ОДУМ-у в Чікаrо, вка налічує тепер понад 50 'Ілеиів, 

і є ~оказом цьоrо. Таж кілька років тому іі не було і 

в зародку! Ні, саме в цьому батьки о~умівців не ма

ють чоrо вчитись у батьків сумівців, а скоріш навпаки. 

Крім тоrо, треба було уважніше вислухати ~опові~ь 

ре~. М. Степаненка на зустрі'Іі, щоб не квапитись із 

пора~ами батьвам ... 
5. Справа преси мені, ви Ви пишете не "боліла". Ме

ні "боліло" тільки те, що ОДУМ не вміє (виключно тому, 

що нехтує допомоrою старших) використати нашу пре

су ~ли своєї ж користи. І про це в виразно написав. 
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6. Старше rрома~виство "Mono~oi Украіни" "Іитати 

не повинно, хіба батьки, щоб знати, що 'Інта10ть іх ~і· 

тв. А все таки баrато старших "Mono~y Украіну" пере~

пnа'ІуІОть, внкnІО'ІНО з мето10 ~опомоrтн Вашому opra· 
нові утриматись. І це в ~обре зна10. :&іпьше тоrо: в вва

ЖаJО найбіnьшим не~оnіком факт, що ре~акторн "Mono· 
~оі Украіни" (іх уже буnо ~ва) ві~ першоrо Іі 'Інсnа 

і аж ~о остаииьоrо намаrа10тьсв зробити іі "nрові~ннм 

журнаnом ~JІВ старшоrо nокоnінив", а не 10нацькнм мі

св'Іннком. Це nросто траrі'Іна nомилка о~умівськоrо 

прово~у і невміннв ре~аrуватн 10нацькнй 'Іасопнс. 

Зна10, що 10нацькнй 'Іасоnнс ре~аrуватн ~уже важко, 

ane... мусимо ж ми такий часоnис мати. 
Юнацький 'Іасоnнс, ре~акторн вкоrо матимуть на 

увазі не сnрави моnо~і, іі смаки, зацікавnеннв, життв 

моnо~е'Інх орrанізацій взаrаnі, у nершу ж 'Іерrу жнттв 

тієї орrанізаціі, орrаном икоі він є, а матимуть на ува

зі тнм "Іасоnнсом "з~нвуватн" і "приrоnомшитн" стар· 

ше nокоnіини, - ие житиме, а животітиме на "шту"Іннх 

застрнках", себто ~отацівх ві~ організаціі, вка йоrо ВИ· 

~ає. Я ~ума10, що з "Моnодо10 Украіно10" саме так і є. 

Про це в вже ~авно nробував поnере~итн, ane мене то
~і обвинуваткnи в страху nеред "конкуренціє10", прн

реІUІи "Новим Днвм" "скороnостнжну смерть", а мені 

nора~нnн розво~нтн свиней. (Зразкова nекцін "~оброrо" 

вихованка ~JIJІ моnо~іІ) ... Траrі'Іннм буnо те, що о~у

мівськнй nрові~ на~ моімн завваrамн не замнсnнвсв, а 

маііже nовірив у пророцтво ре~актора "Mono~oi Укра

іни". Я собі nосміхиувсв ЇІ замовк. Тепер наrа~у10 це 

ПРОФ. ЯР СЛАВУТИЧ ВИІХАВ ДО ЕВРОПИ 

Наш сnівробітник, nроф. Яр Сnавутн'І, цьоrо літа 

nереїхав на стаnий nобут ~о Кана~н. Прац10є він теnер 

на поса~і nрофесора українськоі мови та nітератури в 

Аnьбертському університеті в Зах. Кана~і (Е~монтон). 

Не~авно він. виїхав на науковий конrрес у :&enьrii, 

~е має внетуnити з ~вома ~оnові~вмн. Ві~рв~женнв Яр 

Сnавутн"І о~ержав ві~ університету, а кошти nокриває 

КУК. 

По ~орозі в :&enьri10 Яр Сnавутн'І ві~ві~ав нашу ре· 

~акці10 і залишив ~nв наших 'Інтачів вірша, вкоrо ~РУ· 

КУСМО ННJК'Іе. 

Яр СЛАВУТИЧ 

зо 

З КНИГИ "ОАЗА" 

Стань стопою на снажний чорнозем 
І заб'ється серце гаряче, 
І по тілу, благодатна грозам, 
Богатирська сила потече. 

Не відходь, постій на видноколі, 
Наслухайся двиготу землі 
На дзвінкому від напруги полі, 
Де мої не падали жалі, 

Де не мовкне многострунна ліра 
Сонця й вітру, простору й життя. 
І правічна воскресає віра, 
Незнищенна віра в майбуття. 

Гнаний горем, сумніпом роздертий, 
Я тебе не зрадив, дорогу. 
І знайшов я на полях Альберти 
Давню радість і нову снагу. 

14 серпня 1960 р. в автобусі 
з Едмонтону до Вінніпегу. 

тільки тому, що Ви робите ту саму Jаомиn1\у~ Ро~~ 

старшим, що вони не 'Іита10ть "Mono~oi Украіни". )s. 

Ви ж - о~нн із прові~ннків ОДУМ-уІ 

7. " ... бо вони ра~ше купу10ть "Новоє Руссвоє Сnо

во" ... Внба'Іте, ane Ви ~nи такоrо твер~женна не маєте 
жо~ноі пі~ставн. Щоб таке rоворнтн, то Ви мусіпн б 

nеревірити стан nро~ажу "Н. Р. Слова" в більшості на

ших кинrарень. А и це вже робив, тому заnеречУJО Ва· 

ше твер~женни. Ци, внба"Іте на сnові, "теза", що "схі~

нвкн" 'Інтають "Н. Р. Слово", а "rаnн'Імонн" nольський 

що~енннк, є ~уже не~отепннм жартом о~ноrо rумори· 

стичноrо журналу. Вам, ик n:ю~нні осві"Іеиій і ~умuо'Іій, 

не варто цей "~отеп" nовторювати. 

8. "мусимо Вас ~екоnи "в'Інтн", бо маємо на те 

nраво ... " Ні, такоrо nрава Ви (всі моnо~і!) не маєте. В 

цьому найбільша заrроза. Тут Ви ціnком замернканізу

ваnись. Позбавтеси цієї самозакоханости неrайно. Це на

сnі~ок американської системи вихованни, що ~уже не

nокоїть кращ•хх американців і вка немнну'Іе бу~е змі· 

нена. Це ве~е до розкладу родини й сусnільства і ~о 

nовної nоразки нації. Про втрату скромности у моnо~і 

і намаrанни зневажити своіх батьків в, можливо, ви· 

сnовn10сь в іншому місці цьоrо числа. 

9. " ... ~аєте нам, амбаса~ори Украіни, вкнхось аме

риканців украінськоrо nоходженив ... " Внба'Іте, але це 

неnравда. Ми даємо ОДУМ-ові хороших українських 

свідомих і ~обре вихованих ІОНа'Іок і 10наків. Доказом 

цьоrо є те, що Ваші вnасиі батьки ~аnн ОДУМ-ові Вас, 

nане Коновале! Не вір10, що Ви таким родиnнс• - ні, 

то Ваші батьки Вас так ~обре виховали і Вам не nн'Інть 

з іроніє10 називати іх "амбасаДорами Украіни" - вони 
такими є насnрав~і. 

Не вір1о також у те, що Вас лелека сnустив на руш

нн'Ікові, ціnком rотовоrо, nросто в чіказьку фіпі10 ОДУ· 

М-у: ні, в ОДУМ-і Ви у~оскоиаnJОваnн й nоширІОваnн 

те, що Ви одержаnн від своіх батьків - Ви в ОДУМ-і 

росли, мужніnн, 'IOro бажа10 Вам і на~аnі. 

Тепер і Вам, і А. Лисому скажу, що и ніколи не вва· 

жав і не вважа10 ~onoмory моnо~і від старших ~остат

иьоІО - навnаки! Ane nовтор1010, що ОДУМ має дуже 

баrато nрихильників і симnатиків, Ваше ж зав~анна вн

корнстатн іх икнайnовніше. А вищо ж в ОДУМ-і бу~уть 

nочинати вихованка з тоrо, що "маємо nраво В'Інтн 

старших", себто вбивати клина між батьками й ~ітьмн, 

то баrато батьків своіх дітей в ОДУМ не ві~~а~ут•. І 

~обре зробJІВть. 

Вибачте, дороrнй пане Коновале, за щиру розмову 

з Вами: вір10, що ми обн~ва nозбавлені nо"Іуттв менше

вартости і нам дозволено внсnовn10ватн свої nоrJІВ~и 

вільно і ціnком ТО'ІНО. Якби в не був такої високої ~УМ· 
кн про Вас, то не відnовідав би Вам взаrаnі - вн~ру

кував би Вашоrо листа і все. 

З щирим nривітом 

п. волиняк 

Вельмишановний і ~ороrн:і nане ре~актореІ 

Прошу не rніватнсь, що в трохи сnізннnасв з nepe~

nnaтoiO. Я й сама не n10бn!O "сnізІUІЇІnів", ane ми nnвну
ваnн їхати у ві~nустку в Кана~у, маnи намір зустрітнси 

з Вами і nоnаrоднтн все на місці... Не внйшnо, тому 

шn10 5.00 ~оп. в т. '1. на nресфон~ 1.00 ~оп. 

Щодо "Нових Днів", то Ви й самі знаєте іх nn10cн 

й мінуси. Ві~'Іуваєтьси брак ~обрнх і nеrкнх оnові~ань. 

Може б nерекладати ~ещо з інших мов? Девкі вн~аннв 

це робnить і 'Інта"Іі вдоволені з тоrо. Та й Ви ж маєте 

"nerкe перо", баrато в житті ба'Інnн й nережили, то 
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моrлн б щось написати. Ваші репортажі цінаві й ~отепні 

і читати іх приємно. 

Варто, щоб Докіа Гуменна більше писала в журналі. 

Ії "реабілітовану відьму" я прочитала з великим заці
иавnеннsм. Щось застрайкувала Ганна Черінь, не пока

зуєтьсs в "Нових Днях" і "вітряно-росsна" Діма, ХО"І її 

п'єса, яка друкувалась у "Н. Дня:х" не була ціиаво10. За

rаnьио ж, - це навіть завве nисати, - "Нові Дні" ці

каві й nотрібні, тому дай Вам, Боже, баrато сил і здо

ров'п, щоб nродовжувати ЦІО велику й корнсну прац10. 

Здоровn10 Вас щиро оста10сь з rnибоко10 пошано10 

Г. Ш., Бінrамптон, США. 

Внеоноповажаний пане редакторе І 

Шn10 "ІОтнрн допари на віднову передплати, а два на 

nресовий фоІІд. Оrоnошеннв друкуйте всsкі. 

Щиро шануJО"Інй Вас 

Олекса ОГОРОДІІИК, Трентон, США. 

Вельмишановний пане ВоnннsкІ 

Шn10 5.00 доn., з них один на пресовий фонд. Таж

кувато на фармі nриєднувати нових передплатників, а 

все таки ма10 наді10 иоrось приєднати. 

Дай, Боже, Вам здоров'а витримати і в друrому де

сатнріччі І 

З ПраВДНВОІО ПОШаНОІО 

Олекса МЕЛЬНИЧЕНКО, Джермантовн, США. 

До редакції "Нові Дні": 

Wn10 на пресфонд 1.00 дол., одно"Іасно прошу змі

нити мо10 адресу на обидва журнали. 

З хрнстнанськнм привітом та з найкращими поба

жаннsмн 

сввщ. Юрій ТУРЖАНСЬКИЙ, Принц Альберт. Кана~а. 

Вельмишановний пане ВоnннsкІ 

Шn10 Вам nередплату за одноrо украінсьиоrо інваnі-

да. 

Щастн Вам, Боже! 

М. ГРОМНИЦЬКИЙ, Сан Франциско, США. 

Вельмишановний пане Во линви І 

Шл10 віднову передплати і одноrо доnвра на пресо

вий фонд. 

Іван ЗАКОВОРОТНИЙ, Оран~JК, США 

ГОЛОВА ВИКОННОГО ОРГАНУ УНРАДИ В КАНАДІ 

Голова Вин. Орrану УНРади Мниоnа Андрієвн"І Лі

внцькнй на по"Іатиу літа вір,відав українців США і Кана

ди. Це був друrнй приїзд на цей континент цьоrо внзна"І

ноrо нашоrо діа"Іа за останні пару років. 

Яи і першоrо разу, так і тепер, ronoвa ВО відбув 

зустрічі і доповіді в українських rромадах, а також ці

лий рад ділових розмов і зустрі"Іей з урадовкмк "Іннин

ками у стоnиці США Вашінrтоні. 

З прнємніст10 відзна"Іаємо, що п. М. Лівнцьиоrо ду

JКе тепло зустріло українське rрома~нство: політика 

Вин. Opr. УНРади має повну підтримну в Канаді і США. 

На численних зборах і вічах rромадвнство схвально ви

словнnось про розрив УНРади з т. зв. Американським 

Комітетом. Пору"І з цим rромадвІtство рішу"Іе засуди· 

по поведінку тих фракцій УНРадн, акі почали непере

бірлнву атаку на ro:toвy УНРади І. П. Бarpsнoro та иа 

ronoвy ВО М. А. Лівнцького. Характерно, що навіть чле

ни соцівnістнчиої nартії та члени УНДО виступаnн із 

осудом тактики своіх представників в УНРаді. 

На жаль, Мниоnа Аидрієвн"І Лівицький приїхав у 

Канаду саме в 'Іас нашої літньої перерви, коли ми ви

дали одне число на два місвці, тому ми не моrnи до-

НО В І ДНІ, ВЕРЕСЕНЬ, 1960 

нладно інформувати про йоrо прац10. Подавати ж те

пер відомості із двомісв"Іннм спізненнвм нема каіІ· 

меншої потреби. 

• 
МАЄМО ТАКІ ДИТЯЧІ ВИдАННЯ: 

Тарас Шевченко - ВІРШІ, стор. 44, формат: 
1 Ох 7, 42 ілюстрації і nортрет Т. Шевченка роботи 
Слищенка. Кольоровий друк, обІ<ладинка двокольо
рова, гарний nапір. Ціна - $0.90. 
РАйДУГА- збірочка для дітей молодшого віку, 

стор. 16, формат 10 х 7 цалів, 26 ілюстрацій, гарний 
nапір, кольорш:~ий друк, обкладинка в 2-х кольо
рах. Ціна- $0.35. 

М. Трублаїні - ПРО ДІВЧИНКУ НАТАЛ ОЧКУ 
І СРІБЛЯСТУ РИБКУ, стор. 16, формат 10 х 7 ца
ліn, великі на всю сторінку ілюстрації, обкладинка 
n 2-ох кольорах. Ціна - $0.40. 
"СОНЕЧКО й ХМАРИНКА" - збірка для дітей 

~олодшоrо віку, стор. 16, формат - 10 х 7 цалів, 
33 ітострації, гарний паnір, кольоровий друк, об
кладинка в двох кольорах. Ціна - $0.35. 
"РУКАВИЧКА", стор. 16, формат 10 х 7 цалів, 

великі й гарні ілюстрації, кольоровий друк. 
Ціна - $0.40. 

Замовляти в .. Нових Днях •. 

ВЕЛИКА МЕБЛЬОВА 
КРАМНИЦЯ БУРЛАКОВА 

І 

ХОЛОДІЛЬНИК МАРКИ FRIGIDAIRE 
Великий вибір хатніх і конторських меблів. 

Електричні прилади та інше. 
Читачам "Нових Днів" - спеuіяльна увага і знижка. 

BURLACOFF'S FURNITПRE 
619 Queen St. W. 
Toronto, Canada. 
ТеІ. ЕМ 8-6812 
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Музей== :квартира М. К. Заньковецької 
У Києві по вулиці Червоноармійській, 121, стоіть 

двоповерховий будииоqок, де жила близько двадцати 

років і померла зірка украіиськоrо театру, перша народ

на артистка республіки М. К. Заньковецька. 

У двох невеличких кімнатах на друrому поверсі 
любовно зберіrаютьсв особисті речі, меблі, театральний 
реквізит М. Заньковецької і численні документи, акі ще 

не одному поколінню шанувателів справжиьоrо, високо

rо мистецтва розповідатимуть про житта і творчість 

артистки, що принесла українському реалістичному те

атрові заслужені лаври. 

До 100-річчв з дна народженив великої артистки тут 

відбулоса урочисте відкриття музею-квартири М. Зань

ковецької, в ввому взяла участь мистецька rромадськість 

столиці Украіни, а також представники театральних за

кладів Москви, Львова, Запоріжжа. 

З ХВИЛІОВаИНRМ ЗаNОДИМО ДО ЦЬОrО музею, перечиту

ЄМО кожний документ, оrлядаємо кожну фотоrрафію. І 

не лише тому, що хочемо вшанувати світлу пам'ать 

прекрасної дочки народу. Йдемо сюди, бо праrиемо та

кож відчути красу і велич иезрівнвииоrо мистецтва, і 

бодай тут, у музеї, зустрітисв з артисткою, вка колись 

запалювала своїм творчим rоріиивм, духовно збаrачу

вала щирою rрою, давала справжню естетичну· насолоду 

rлвдачам, та ми, на жаль, уже не побачили іі на сцені. 

Початок експозиції - днтвчі та юнацькі роки. Роди

на Адасовськнх, хата в селі Заньки на Черніrівщнкі, де 

народиласа Марів і звідки взвла собі потім театральний 

псевдонім, сільські дівчата і серед них М. Заньковець

ка. Перші внетупи на аматорській сцені, вкою розпо

чавеа 40-річннй творчий шлвх артистки, іі перші успі-

хи ... 

"JI кохаласа в мистецтві. Любов до сцени стала мо
ім життвм. Jl не моrла більше боротись зі своїм кохан

ним і, порвавши зо всіма своїми, поступила на сцену". 

Досить прочитати ці слова М. Заньковецької, вміщені 

тут під виразним портретом молодої артистки (автор 

портрета М. Дереrус), щоб збаrиути не одну сторіику 

цікавої, повчальної біоrрафії й проникиутн в иайrлиб

ші тайни душі талановитоі жінки. 

Далі - знов портрет. М. Заньковецька в ролі з п'єси 

"Назар Стодола" Т. Шевченка, а порад - портрет і тво

ри Тараса Грнrоровича. Із споrадів В. Чаrовца довідує

мое&, що цв рола стовпа в артистки на особливому мі

сці. П'єсу "Назар Стодола" вона називала "улюбленою 

батьковою казкою" і з нею зв'взувала свої перші успіхи. 

Найдорожчим було дпа М. Заньковецької те, що в образі 

Галі, у кожному іі слові "почуваласв душа і дума пое-

та". 

Ще одна картина иевідомоrо художника. На ній 

зображена М. Заиьковецьк='\ в ролі циrаики Ази з одно

йменної вистави М. Старицькоrо. Це та рола, у вкій, за 

словамн С. Дурнліна, Заньковецька "проспівала пісню 

про сміливу душу, про rордовиту волю, про безмежне 

коханка, і ЦІО пісню великої артистки добре почули і 

вдвчно сприйнвли тисвчі українських російських rпв

да"Іів у сірі роки реакції". 

Рад фотоrрафій М. Заньковецької в образах Оксани 

("Доки сонце зійде ... " М. Кропнвницькоrо), Лнмерівни 

("Лнмерівна" П. Мириоrо), Зіньки ("Дві сім'ї" М. Кропив

иицькоrо). У них документально зафіксована натхненна 

rpa артистки, вка, створюючи образ українськоі поиево
леноі жінки, сміливо внеловлювала зі сцени свій протест 
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проти ісиуючоrо капіталісти"Іиоrо лвду. І коли далі чи

таємо вміщеие у центрі експозиції висловлюваиив М. 

Заньковецької: "Завдаинв театру - стати народним, 
проникнути в народ", розуміємо, що успіхи її не випад

кові, бо виконавив саме цьоrо завдакив було дпа ар

тистки першо"Іерrовою метою. 

Немало цікавоrо побачать шанувателі театру і особ

nиво артисти у фотомонтажах "М. Заньковецька в коме

дійному репертуарі", "М. Заньковецька в історн"Іннх 

п'єсах", у добірках інших матеріалів, що висвітлюють 

акторську творчість і rромадську дівльність артистки. 

Усі вони об'єднані в експозиції про дореволюційні роки 

М. Заньковецької. 

У друrій кімнаті музею знаходимо відомості про 

життя і твор"Іість М. Заньковецької в радинський "Іас. 

Великий письмовий стіл і крісло, шафа з кииrами, 

а над нею - портрет Т. Г. Шев"Іеика, прибраний виши

ваким рушником, - все тут в такому порадку, вк і то

ді, коnи сюди приходили артисти, композитори, худож

ники до першої народиьоі артистки Українськоі РСР М. 

Заньковецької, яка через свою твжку недуrу була по

збавлена можливости відвідувати театр, а тому перетво

рила квартиру на своєрідний мистецький клюб, завжди 

відкритий дnа творчої молоді. 

На фотоrрафівх - перші у"Іиі і вихованці М. Зань

ковецької артисти Б. Романицький і В. Любарт, колектив 

театру імені Заньковецької, який рапортує "своїй мату

сі" про творчі успіхи. 

Інші експонати розповідають про те, вк урочисто 

відзначала мистецька rромадськість стоnиці Украіни 40-
рі"Ікий ювілей твор"Іости М. Заньковецької ще за іі жнт

тв, якою великоІО втратою була смерть артистки в 1934 
році і акоІО славою овівне ім'а М. Заньковецької у наші 

дні. 

ОrлвдаІОчн експонати музею-квартири М. Занько

вецької - ці чи не єдині документи, що передають дnа 

наступних поколінь свідченна про велику майстерність 

артистки, - проймаємосв rордістю за наше театральне 

мистецтво, вке ще на зорі своrо розвитку збаr;атиnось 

таким дороrим самоцвітом. 

** * 
Вшановуючи пам'ать норифев українськоі сцени М. 

Заньковецької, представиІrии театральної rромадськости 

стоnиці Украіни відвідаnн моrиnу великої артистки на 

Байковому кладовищі. Актори театральних колективів 

міста, а також Московськоrо драматичиоrо театру, вкий 

rастроnює в Кисві, покnали на моrиnу вінки, букети жи

вих квітів. 

У Центральному будиику працівикиів УРСР відбув

св урочистий вечір, приевачений 100-річчю з дна наро

дженив М. Заньковецької. Із своїми споrадами про пер

шу кародню артистку Украінської РСР виступили 11 

учні й вихованці, зокрема нар. арт. СРСР Б. Ромаинць

кнй, засл. арт. УРСР Є. Хуторна, ветеран сцени А. Лу

чицька, письменник Є. Кротеви"І та інші мистці, вкнм 

доводилось зустрічатиса з М. Заньковецькою. 

("Літ. Газета", ч. 62, :К:иів, 5 серnни 1960). 

З НОВИХ ВИДАНЬ 

Митрополит Іларіон, ВІКОВІ НАШІ РАНИ, драматич

ні поеми, стор. 272, видання - авторове? .. Віниіпеt, Ка
нада, 1960. 

НО В І ,1 НІ, РЕРЕСЕНЬ, 1960 



У книзі вміщено п'sть драматичних віршованих по

ем: Невинна кров, Воскресення Україин, На чужині, За 

Украіну, В обіймах стражданив. 

Олександер Оглоблин, Л Ю ДИ С Т А Р О У У К Р А · 
r н и, з портретом автора, передмовою, п1сnвсловом, 
джерелами й nітературою та з покажчином імен, стор. 

327, в-во "Дніпрова Хвиля", Мюнхен, Німеччина, 1959. 

Ци прецікава нниж:н:а - нарпси про визначних ук

раїнських n::;:~дей 18 століття. Наnисана легко, цікаво, із 

знанням сr.рuвз. lї можна рекомендувати кожному куль

турному українцеві, ~ю:-Ій ці.кJ.виться історіє1о свого на

роду і йоrо боротьбо:;:~ з російським о~(уnантом. 

Олександра Копач, Н Е П О В Т О Р Н І Д Н І, істо

рн'Іні нариси, обкладинка Галнии Новаківської, стор. 48, 
видавництво "Наша Мета", Торонто, 1960 р. 

І. Хміль, Г О М І Н П О Л І С С Я, nоезії, стор. 243, 

виданна "Бібліотеки літопису Волині", нанладом автора, 

Вінніпеr, Канада, 1960. 

Непоправна пом•;nка редакційкої иолеrії "Вібліоте
кн літопису Волині" і автора в тім, що книжка не ско

роqена принайменше вдесятеро: тоді, можливо, її мож

на було б рецензуват•z чи сназати бодай кілька сnів 

про неі. Навіть дуже талановитому авторові, з добро:.о 

nітературноІо школою і досвідом не так леrко напнеати 

поезій иа 243 сторінки веn:икоrо фор:v~ату. Деякі визна'І

ні поети за весь свій твор'Іий вік стільки не написали! 

Олександра Черненко, П Ю Д И Н А, поема на 18 

пісень, стор. 62, Е-во "Київ", Філядельфія, США, 1960. 

Чия обкладинка - невідомо, 'ІНЇ віньєтн та анапі

ти - теж не позначено. Гарний друк, добрий папір, ціна 

й тираж не позначені. 

Олег Лисsк, Л Ю Д И Т А К І Я К М И, повість, 

стор. 345, мовно-nітератур11ніІ редактор В. Давиденко, 

пicnscnoвo Зенона Таризnськоrо, обкладинка М. Левиць

кого, портрет автора - П. Андрусів, в-во "Гомін Укра

іни", Торонто, 1960·. 

Не кажемо нічож:о про сам твір, але книжка цв 

має епохальне знаqеинв. Уявіть собі, що бандерівці, 

врешті, додумались, що видавати поспіль неписьменні 

книжки є не тільки безчестя, а й національний зnоqин, 

і вже почали давати рукописи на мовну редакцію! Та 

ще й кому давати - n. Давиденкові, людині ціnком 

грамотній і культурн;н та ще й вельми вправній у ре

дакторському фаху! Хіба це не початок нової епохи в 

бандерівсьz;ому рухові? ВажІ(О сиаз:.ти, що зробив В. 

Давиденко з твором, бо редактор твору не напише і 

письменникові власноrо мовостилю не створить, але 

мусІІмо ска:;:ати нашим читачам: можете цю книJкиу 

'Ікт ати - рук об неі не замараєте! 

Наших же найщиріших друзів з "Гомону Украіни" 

щиро вітаємо з появоІ:) ПЕРШОУ грамотної книжки у іх 

вндавництві! Дай вам, kJoжe, врешті, додуматись до то

rо, що краще вндати rрамотиу книжку, ніж друкувати 

"Дружні листи до редактора Волиняка", у яких вперто 

обсто!оєтьси російську фразеологію в українській мові 

і захвалюєтьси "часом зовс1м :не погані" російські дже

рела ... 

"ВІЛЬНА УКРАУНА", жур:1>1n українськоі визвольної 
думки, рік VII, ч. 26, 1960, стор. 72+4 обкладинки, і ч:. 27, 

стор. 64+4, виданни Українськоі Вільної Громади, Дет

ройт, США. 

Поруq із цікавими статтями Д. Соnов'а, С. Ріпецько

rо, В. Лисого та інших авторів, у ч:. 27 цьоrо журналу 

продовжуєтьсп "соціяnістич:на атака" на УНРаду та її 

Виконний Орган, що ми вважаємо зовсім безпотрібнІІМ 

і нічим не виправданим, бо УНРада мусїла припинити 

співпрацю з АКВБ, вищо його радіостанцін "Свобода" 

саботує навіть ухвали Коиrресу США у справі тижни 

поневолених націй. І тут ніяка "атака" ні'Іоrо не по

може - більшість УІіраінців таин лишитьси по стороні 
ВО УНРадн. 

Богдан Рубчак, П Р О М Е Н И С Т А З Р А Д А, по

езії, обкладинка Анатоли Коnом:айци, стор. 48, в-во Нью
Йоркської Групи ("модерністів" - Ред.), Нью-Йорк -
Чікаrо, 1960. 

Василь Іванис, С Т Е Ж К А М И Ж И Т Т Я, сnога

ди, книга 11, Крижаний nохід ген. Л. Г. Корнілова на 

Кубань і втеча re:aepana А. Денікіна nід захист німців, 
передмов<~. і портрет автора, книга ілюстрована ціnим 

рядом фот, пон<~.жчнк імен, покажчик міст, станиць, сіл, 

хуторів, аулів, стор. 366, тираж 1000 прим., ціна - 3.00 

доn., в-во - ??? (здаєтьси, "Українські Вісті"), Новий 

Упьм, Німе~І'Інна, 1959 р. 

Ці споrадн - це фактично історіи Кубанщини. Іі 
варто прочитати всім украінцим, а особnиво українсь

ким "козакійцим" - може б вони стали нормальними 

українцими Ео коли ще акось можна nогоджуватись і 

толеруюати державно-nоnітнч:аі прагневил частини ко

заків, то ніяк не можна сnокійно сnриймати "наукові 

теорії", що украінці nоходить від Каїна, а українські 

кубанські нозаки, якщо яе від самоrо Адама, то xoq 
"вnрост" від скитів та сарматів, тому вони звутьса ко

Зіlками, а не укріlЇнцими ... 
У книзі багато фот, документів. Мова книжки 

нижче середнього еміrраційноrо (noraнoro значить І) рів

на, що дуже знижує вартість цієї винитково вкісної й 

потрібної велюtоі праці. Ми радили б третій том сnо

гадів дати на мовну редакцію вnравному культуриому 

редакторові. 

Василь Чапленко, П Р О П А Щ І С И Л И, україн

ське письменство під комуністичним режимом, 1920-

1933, стор. 141, юидаІІиа УВАН, Вінніnеr, Канада, 1960. 

М. Верховинець, Н А Р У У Н А Х П У С Т Е Л Я Х 
Д А П Е К Н Х, руйнаціи уІ~раінських сватииь у Польщі, 

іл~естроваиа багатьма фотами, обкладинка Романа Па

човськоrо, стор. 116, виданна "Україиськоrо Народиого 

Слова", Пітсбурr, США. 

Ігор Шанковський, К В І Т Н Е В А Д А Н Ь, збірка 

поезій, з портретом автора, 'IJHR обкладинка - невідомо, 

стор. 11S, в-во "Дніпрова Хвили", Мюнхен, Німеччина, 

1958. 

Осиn Данко і Миросnав Лабунька, Р І Ч Н И К У К

РАЇНСЬКОЇ БІБПІОГРАФІУ, 1957, загальна ре

данців В. Дорошенка, техиіч:на JсІ~да~~~ •.. - Іва~ Замша, 
стор. 64, вядання УВАН, Н::.ю-йор"к," 19'60. 

"Голос Комбатанта", журнал Об'єдианна б. Вовків

Українців в Америці, ч. 6/12, літо 1960, стор. 32 + 4 (об

кладинка). 

Звертаємо ласкаву уваrу наших комбатантів, що во

ни налі"&Jать росіііське слово - nравильно nо-російському 

буде не "бувшиіІ", а "бЬІвший". По-українському ж буде 

таrш "колишній". Мін~ іншим, дуже rарне слово і ми б 

йоrо ніколи не проміняли на скаnічене російське ... 

Прий~Іається передп.1ата на дитячий 1\Іісячний 
журнал 

соняшник 
)Курнал має 20 сторінок друку, багато ілюстраuій, 

друкуєтьсн на гарноJ\ІУ папері, кольоровий друк. 
Передплата на рік: 

J{анада - 3.00 дол., США - 3,50 дол., 
Австралія й Англія - 20 шіл. 

Ціна ОІ<реJ\юго числа - ЗО центів, в Англії й Австра
лії- 2 шіл. 

ЗаJ\ювлення 
"Нових Днів". 

все листування слати на адресу 



НОВА П'ЄСА В. МИНИА 

Ві~омий украікський ~раматурr В. 

Минко написав нову коме~Ьо "Же

них з Арrеитин.и". fерой п'сси -
Іван Савчук, він же Хуан, він же й 

Джон. Ці імена він о~ержав у чу

жих країнах, ~· пройшnо йоrо жит-

тв. Мета і мрів йоrо життв ~уже про· 

сті: збу~увати коте~ж і виrі~но о~

ружнтнсв. Сnрава кінчаєтьсв тнм, 

що Іван Савчук - він же Хуан, він 

же Джон - запншаєтьсв без nраці, 

а ~о тоrо ще нема ні коте~жа, ні 

~ружннн... Іван Савчук прніз~нть в 
Украіну. Та з ним переіз~вть і всі 

йоrо звички, набуті в "каnітаnістич

ному оточенні". На цьому й побу~о

вано конфлікт коме~іі. 

Нова комедів В. Мннка пі~е в ки

ївському театрі ім. Ів. Франка та в 

харківському теа'Ірі ім. Т. Шевчен

ка (но лишній "Березіnь "). 
("Театр", ч. 7, Инів, 1960). 

ОДНА ІЗ CEPfi НОТАТОК ПРО ПРОВІНЦІйНІ ЗАКОНИ, ЯКІ ЦІКАВЛЯТЬ, 
АБО СТОСУЮТЬСЯ НОВИХ КАНАДЦІВ . 

Закони в Онтаріо 
ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ, ДО КОГО ЗВЕРТА ТИСЯ У СПРАВАХ ЦИВІЛЬНОГО 

І КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ОНТАРІО? 

Ви, як канадець, повинні знати про Департамент 
Генерального Прокурора ("Атторні Дженерал"), 
який відає законами в Онтаріо. Цей департамент 
складається головним чином з двох відділів, які 

займаються: 1) Крюrінальним правом, 2) Цивіль
ним правом. Ці закони безпосередньо . впливають 
на працю антарійського уряду. Часом 1 вам буде 
потрібно охорою-І одного із цих законів, тому ми 
радимо вам вирізати це оголошення і з·атримати йо
го собі, як довідку. 

Функції Департаменту Генерального Прокурора, 
до якого належить кримінальне і цивільне право, 
виконують 19 таких відіілів: 

Директор публічного оскарження - Цей урядник 
є відповідальний разом зі своїм персоналом за за
стосування кримінального права у провінції через 
місцевих прокурорів під короною. 

Законодавча Рада - відповідальна за приготуван
ня законів-проєктів для внесення їх перед законо
давчу владу. 

Інспектор правних канцелярій - Він є началь~ико.~І 
сторонніх канцелярій магістратів, прокурорІв шд 
короною, судових канцелярій та їхніх урядників. 

Координатор судової адміністрації - Він відпові
дальний за уможливлення переслухань у різних су
дах. 

Октарійська провінційна поліція - Ця слvжба 
складається з 1849 умундированих осіб та 299 ци
вільних осіб і має нагляд над такими района~ш щю
вінції, які не мають своїх власних поліційних оди
ниць. 

t:лужба нагляду над ум(•Вно засудженими - Ць_о
му відділові підлягає система нагляду над малолІТ

німи і повнолітніми, які є умов.но засуджені. 
ми і повнолітніми, які є умовно засуджені. 

Онтарійська комісія цінних паперів - Цей відділ 
має юрисдикцію над продажем цінних паперів в 
Онтаріо. 

Директор права на посідання - Цей урядник роз
глядає певні права на посідання землі у провінції 
включно з реєстрацією. 

Службовий опікун - Цє й відді.1 відповідальний за 
належний заряд майно:\І, яке припадає дітям по 
оtерти в:Іасника. 

Публічний охороБець - - Цей ві..1ді:1 Еідповідальний 
за нагляд над :\Іайном осіб, що перебувають у шпи
талях д.1я психічно хворих. 

Маршал пожеж -- Цей Рідді.l відповідальний за га
шення пожеж та в співпраці з муніципалітетами 
запобігає пожежа:\І. Він теж ма€ найкраще спору
джений пожежний каледж у І{,(ншонвелті. 

Кримінальна лябораторія при Генеральному Прок~
ророві ·- Це одна з найкраще споруджених криl\ІІ· 
нальних .1ябораторій на континенті. При до.по~юз~ 
її наукового дос.1іду викриваються крюнналью 
злочини. 

Звітодавці при Найвищому Суді - Вони приналеж~ 
ні до Найвищого Суду й документують судовІ 
справи. 

Книговод-експе~т при Найвищо~у Суді Онтаріо -
Ця канцелярія робить вклади і завідує грішми, які 
оплачено до суду u1e до судового вироку. 
Ревізор, судово-кримінальні рахунки - Ця канце
лярія перев!р~:є рахунки, які виникли у ви~ліді су
дових вироків в а..І:\Ііністративно незоргаНІзованих 
районах, а також рахунки, які виникли при виборах 

до Асамб.1е ї. 

Департамн-.т ас.:курації (підлеглий Генеральному 
Прокуророві) -- Цей д~парта:\t.ен~ .. наг~ядає за асе
кураuійнюш закона~ш у пр~вшш1. ВІ~ те~ нидаЕ 
ліцензії асекур::шійнюt агенцtя:\І, агенщям вщ куп
на і продажу нерухо:\юстей і агенціям від збирання 
боргів. Крі:\І того він . завідує заІ(ОНО:\І моргеджених 
брокерів 1960. 

Бдижчі інформації можна одержати від: 

ТНЕ DEPARTMENT OF ТНЕ ATTORNEY-GENERAL 

Main Office, Room 213 - Parliament Buildings, Toronto 

ONTARIO 

•т•s·! ~ 
О1ЧО 'ft ~aзteAat; ~ 

•еАу ~o~aen 91t ~ 
2~1 СА1\:ОА&ОН • о • .1:" 

Hon. А. КєІ.~о Г.оЬетts, Q.C. 
А ttoтneu Ge1Uiтal 
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