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Доро~і Чита11і! 

ЦиN скро.мним [()вілейниN збірнико.м мені хочеtІІьс.ІІ від

зна11иt11и 70-ти ліtІІт.ІІ сво~о .11оловіка З о .с и At а Дон11ука що. 

припадає 30-~о. квітн.11 jн .с ./ 1973 року. 
ЦиN збірником так. caAto .JJ хочу под.ІІкуваtІІи всім •им 14и

сленним 11ита11ам що постійно підтримували письменника ма
теріАльно ,купую11и книжки і Nорально, присилаю11и в д .11 11 ні 
листи ,.11кі ми і вмістили в цьому збірнику 11астково. 

Цей збірник "Прац.ІІ і На~орода" висилаетьс.ІІ всім, ста-

л им 11итачаN бе з к о .ш то .в н о. 

Чому безкоштовно.? 

З вд.ІІ14ности І 
Ці доро~і нам 11ита11і купую11и проfІІ.ІІ~ом 20-ти років на

ші книжки дали нам з:м,о~у видати 14-ть то.мів ,білА 5-ти ти
с.11ч сторінок. А серед цих жертвенних 11ита11ів - добродіїв 
сьо~одні вже 11и:м, ал о. пенсіонерів ;Аким, не ле ~ко. відрив ати 

від пенсії дол.11ра на книжку. Нам же хочетьс.11,аби на поли-
14Ці кожно ~о. нашо~о .11ита11а лежав пору11 з усім, а творами З. 

Дон11ука і цєі збірник. 
Однак, всім тим, нашиN 11иІJІа11а:м,, .11кі Аtають з:м,о~у і від

~укнутьс.ІІ на Ювілей письменника посильними добровіJІ'ЬНи

ми даІJІкаАtи на видавни11ий фонд Nи будеио.безмежно. ДАку

вати. 

Лариса Дон11ук 
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Під голубим небом України, на мальовничих її просто
рах визрівають не лише ошеничні поля, овочевий~ достаток, 

запахуші садові плоди, там від віків визріваютьтал анти 

в різноманітних галузях. Починаючи від фолкльорного мис

тецтва й ~до складних наукових відкрить, Україна з а в жди 

була, так би мовити, авангардною частиною світу, хоч її 

непрахана опікунка, ''старша сестриця" Росія перехоплюва-
.. ~ .. .. 

ла досягнення молодшо1 ·И ·подавала ІХ за сво І. 

Якщо ми простудіюємо історичний розвиток Укр аїн 11 

від горезвіснрго Переяславського договору й ·до наших дн

ів, то на кожно.му кроці знайдемо оту підміну українсько-
• u • • 

го рос1иаьким, навм.исне за тушкування наших усnІХІВ_ заг ... 
р ібання до спільного "котьолка" наших, навіть чисто -ІІаці

ональних, здобутків. 

Та все ж таки, і в умовах.другорядности, чи бездержа

вности, талановиті українські паростки пробивали з е м 11 у 

кору, а часом і каміння, буяли пишним цвітt·м, BJfKдiJiKaioЧif 

захоплення сусідів. 

Так звана, велика жовтнева револю1~ія в кор(~Ні riiJ~i)i !8 

зала те буяння. Не стало й відносної "куцої" свободІf;зак

ріпилося надовго колоніяльне становище нашої батьківщt1-

ни. 

V .... 



Справа стояла так: або підспівуй ~режимові, або конай.' 

Отож, почали підспівувати. Провідні мужі науки,культури, 

мистецтва, щоб вижити, взялися на всі лади хвалити новий 

режим, плазувати перед сильними світу цього .І чи можна їх 

за це ганити? Адже, коли йдеться про фізичне існування , 
про вибір: життя, або смерть; небагато знаі;щеться таких, 

що віддадуть перевагу останньому. 

Згадаймо хоч би римовані теревені велетня української 

поезії, П .Г ~ Тичини : 
НехайЕвроnа кумкає; 

У нас одна лиш дуJІtка є, 

Одним - одна турбаціІІ, 
Традицій nідрізаці11 ".. 
КолекtІСивізаціІІ. 

А чи не бачив Тичина, як проводилася ота колективі

зація. А якщо не бачив, то чи не чув про розпачливий ,сп -
ротив, про повстання, про мільйони загиблих через приму

сову колективізацію? 

Повторюємо : деякі таланти пішли по лінії найменшого 
опору, в основному, нещиро, "страха ради юдейська" ,а так 

звана, мовчазна більшість розпливлася по різних советсь

ких установах, набрала в рота води й .вичікувала ... 
Це вичікування зрештою принесло плоди. Розпочалася 

друга світова війна, німецька окупація, советський режим 

захитався. І ось тоді з лона мовчазної більшостипочали 

з"являтися "внутрішні еміГранти", ті, що не могли прими

ритися з облудними гаслами компартії,що свqю людську гі

дність ставили вище від усього. 

Пам"ятаю вірш uдного молодого поета,колишнього ком

сомольця: 

Оталін мерзенний, катю~ а nроклІІтий, 

З~инув назавжди, назавжди, навік •.. 
На жаль, Сталін під час окупації не згинув, а дожив аж 

до 1953 року, привласпивши собі незаслужене звання марша
ла і генераліссимуса. 

Коли ж мільйонова маса українців ринула слідом за нім-
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цями з України, виявилося, хто голосує ногами ... Вияви -
лося, що вся ота однодушність народа була блефом. Ті -
кали з новітньої тюрми народів робітники, селяни й ·інте -
ліrенція, віддавали перевагу непевному майбутньому ,на

віть смерті в дорозі, аби не лишатися під сонцем сталін

ської конституції.Великий ·ісход був яскравим доказом то

го, що український .народ не міг сприйняти облудних кли -
чів комунізму, чужих народові, практично нездійаненних. 

Всупереч режимній ·Пропаr'анді, люди відчували нещирі

сть, брехню, окозамилювання. Пізніші викриття режим но -
го підложжя підтвердили оту підсвідому нехіть до совет -
ської влади. В 1959 році вийшла за кордоном книга кавка
зця Абдурахмана Авторханова, колишнього абсольв е н та 

Інституту червоної професури, під назвою "Технолог і я 

влади". В тій .книзі, як у дзеркалі, показано гонитву Ста

л іна за абсолютною владою, його безмежний .цинізм ,і роль 

усієї компартії в гноблеf{ні народів СССР, в до веденні 

тих народів до стану безсловесної худоби. 

Так ось, вибравшись із неволі, перейшовши, як кажуть, 
"огні, і води, і мідні труби", наші вт.ікачі почали орієнту -
ва тися в Новому світі.Внутрішні еміr'ранти скинулис в і й 

черепаший панцир, дістали змогу висловити власну думку. 

Одним із таких, колишніх мовча~них, а тепер розкутих 

з мовчання, талантів став повістяр і романіст З о с и м 

Дончук. 

Народжений·17 -го квітн:я І ЗО-го н.с./ 1903 р. наУман
щині,середню освіту здобувши в Уманській гімназії,він шу -
кав свого місця під сонцем, і поза власним бажанням, як 

людина з повною середньою освітою, фізично здорова й ·ВИ

спортована,потрапив до війаькової," ОВШ ім.ВЦИК"школи 

в Москві, яку й закінчив з успіхом в 1929 році. Та не дове-: 
лось Дончукові бути червоним командиром. Завдяки до но

сові якогось сільського прокомуністичного холуя, як при

належний до заможної верстви селянства, був позбавлений 

прав червоного командира,власне, викинутий за борт жит

тя, а згодом потрапив в тюрму .Тричі Дончукові довелось 
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зазнати тюремних мук і нічних допитів, і тричі доля ряту

вала його. Отож,довелось "змінювати віхи" ,себто,влашто

вуватись, де тільки було можна. 

З. дон чу к працював економістом по труду в Трес -
ті Укрпромплодоовоч в Вінниці, а коли трест переїхав до 

Києва, не знайшовши в столиці квартири, пішов працювати 

економістом пляновиком на заводі цієїж системи. Про пи

сьменство навіть не думав, бо ж письменник, чи, за сове

тським означенням, "інженер людських душ", якоюсь мі

рою мусів поділяти комуністичну ідеологію, а цього Дон

чук у собі знайти не міг. Так би, очевидно, й ·Пройшло його 

життя в підрахункові цифр кошторисів, коли б не війна та 
• • • • \ u • 

не ТИМЧаСОВО ВlДЧИНеНl дверІ у БІЛЬНИИ СВІТ, 

На еміr'рації З. Дончук став фабричним робітником, і 

тут зануртувала в ньому все пережите, попросилося на па

пір ... 
Перші літературІJі спроби З. Дончука ще не визначали -

ся майстерністю, в них мало перевагу накопичення різних 

страхіть, без аналізу їх, без того об"єктивного показу ,що 

хnрактеризує справжнє мистецтво. Збірочки оп о в і дань 
"Чорні дні" і "Через річку" -це несміливі кроки в літера
туру, так би мовити, прелюдія до ширшого, вже справд і 

мистецького виступу. 

Увагу критики привернула повість Дончука під назвою 

"Гнат Кіндратович". В ці й, повісті автор змалював під

совєтського пристосованця, людину без будьяких ,принци -
пів, що мала лише одну мету: збагачення. Цей тип аж над

то розповсюджений ·В СССР, хоч про нього режимна преса 

пише, як про "окремі випадки" й ·"боляк на здоровому со -
вєтському тілі". Тим часом це зовсім не виняток, а т и п, 

породжений .системою, яка замінила "nродать" словом "да

ють", бо ж найвищим благом совєтського обивателя. б у л о 

дістати /купити/ в крамниці зайвий ·Кілограм хліба, чи пів

кілограма цукру. 

"Гнати Кіндратовичі" - це новітні глитаї, не в том у 

розумінні, що його вигадала советська влада, пришив ш и 
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цей термін трудалюбиому заможному селянству, а в розу

мінні, безпринципних еrоїстів, "рвачів", для яких на пер -
шому пляні стоїть особистий добробут, якою завгодно ці -
ною, хоч і зовсім не моральною. 

В дальшому З. Дончук покаже Гната Кіндратовича "в 

усій його красі" в таких повістях,як "Море по коліна" та 

"Ясновидець Гері". 

lІругим солідним твором З,Дончука була "Прірва" .Тут, 
як на долоні,бачимо траrедію пересічної совєтської люди

ни, переслідуваної, змушеної вживати різних хитрощів,аби 

вижити, заробити на шматок хліба для своєї родини.Вре -
шт і героєві "Прірви", Тарасові не пощастилосховатися 

від "всевидячого ока" HKBll, і він потрапляє за rрати.То

ді починається мученицька епопея його дружини, що лиши

лася без засобі.е існування, маючи під своєю опікою ма -
лих дітей,· терзаючись подвійно і за долю чоловіка й за до

лю отих безпомічних невинних істот. Під тиском голоду, 

ця дружина йде до дентистай .просить зняти в неї з о л оті 

коронки з зубів, аби за них щось купити в " Торгсині " . 
Перебільшення? Згущення фарб? Аніскільки! Так було в 

країні збудованого соціялізму, так було тоді, коли стал ін

ський ·Трубадур В .Лебедєв-Кумач писав : 
а дpytou такой страни не знаю, 
Где так вол'Ьно.дишет человек. 

З кожним новим романом З. Дончук набуває все б і ль.

ш ої майстерности. Тут ми не маємо змоги розгляда ти ко

жну річ окремо, бо це забрало б багато сторінок, може, й 

цілу брошуру. Нашим завданням є ознайомити читача з а г

а ль но з тим творчим доробком, який має Ю В І Л Я Т д о 
свого семидесятиріч ч я. 

Зупинимося на трьох останніх романах письменника. 

"Утрачений ранок" - це часи Української Державное -
ти, відродження національного життя після вікового підко

рення займанцям, після упослідження, яке зазнав наш ук

раїнський .народ. 

Яскравими штрихами змальовує автор цей короткий сві

тлий період. 
ІХ 
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"ХАЙ ЖИВЕ САМОСТІЙНА УКРАЇНА"''' • • • 

З такими гаслами вийшли українці Києва в березні 1917 року. 
ЦЕ БУЛА ВОЛН НАРОДУ 

Все наче ожило й оновилося. н·а вулицях радісні, усмі
шливі лиця, просторий ·древній храм святої Софії не може 

вмістити всіх молящих, Український .дух вітає над _від род -
женою Державою. Та щастя було недовгим. З півночі посу-

u • • 

ну ли полчища нuвих заиманц1в, уже не царських, а комунІ-

етичних завойовників. Вони збаламутили облудними клича

ми й обіцянками українську людність, і та людність відмо
вилася від дальшої збройної боротьби, сама собі над я г ла 

u 

ярмо на шию. Це був справді, УТРАЧЕНИИ РАНОК, а 
за ним прийшов похмурий ·день комуністичної дійсности, ко-

u • 
ли и царська неволя почала здаватися незр1вн.яно кращою. 

Роман "У пошуках щастя" змальовує великий -ісход ук
раїнського населення зі своїх теренів, утечу від больше -

х 
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виків, що чверть віку знущалися над народом, абсолютно 

не рахуючись із його вимогами та бажаннями, будучи ско

ріше безоглядними тюремниками й ·Катами, аніж керівника
ми життєвого процесу. 

В дальшому розвиткові подій,. коли втікачі, після табо

рових і репатріяційних поневірянь, опинились на в і ль ні й. 

американській .землі, автор порушує цікаву, актуальну й. 

сьогодні проблему ро з кладу нашої молоді. розуміється, 

не всієї. Більш стійкий .елемент узявся за навчання, за ви
борення кращої долі, а частина захиталася, пішла в бік не

робства, в бік гонитви за легким життям з його насолода

ми і ... небезпекою. Представниця цієї частини, шіснадцяти
літня Оля, покинула школу, покинула батьків, зв"язалася 
з таким же шукачем пригод, а після його загибелі, як каж

уть, "пішла по руках", народила дитину, відмовилась в ід 

неї, властиво, продала за 200 долярів, а врешті повернула
ся додому, довго вагалас я, що з собою робити, і лише сме

рть матері підказала їй правильну дорогу: вона повинна 

скинути намул із своєї душі, повинна стати л ю ди но ю. 

Закінчення, з точки зору автора, оправдане, але ж не мож

на не погодитись з рецензією пані А. Животько, яка писа

ла, приблизно, так: 

Горбатого не випростаєш, а зламаного не склеїш. Тяж

ко припустити, щоб морально зіпсута людина обернулася в 

праведника. Назад нема вороття. 

То ж і Дончук, очевидно, згріпив проти загальнолюд -
ської логіки, наділивши свою героїню от·акою "гепіендівсь

кою" метаwорфозою. Зрештою, це питання дискусійне. 

Останній .за рахунком роман нашого автора, під назвою 

"Куди веде казка", розповідає про кінець першої світової 
війни, еміrрацію офіцерів російської армії, розвал царської 

імперії.Головна постать роману " Данил о фон-Передерій ·"" 
як він сам себе назвав, бажаючи уподібнитись до аристок -
ра та jбо ж це було в чужій ·Країні - Фінляндії/, через при

мху своєї дружини-фінки, повернувся на батьківщину, і тут 

відбувається переродження героя ... Він з бідної родини, 
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батько був сільським шевцем ,Свій ,унтер-офіцерський ,і ви

падковий ~офіцерський ~чин Данил о, розуміеться,приховав, і 

для нього відкрилась дорога до влади. Почав він з голови 

сільського Комнезаму, потім став головою Комнезаму рай ... 
онного. А далі вступив до партії, очолював орган і зацію 

"войовничих безвірників" і зрештою влаштувався в а пара

ті НКВд.На прикладі Данила Передерія, повною мірою виn
равдилося наше при сл ів" я : не ТВ;К пани, як паненята. Без
оглядно жорстоким, безсердечним бувДанилодля своїх од

носельчан. він не пошкодував навіть рідного батька,запро

торивши його в тюрму за переховуван,ня куркульського ма

йна. Ретельно виконуючи всі драконівські доручення сове -
тської влади, не забував Данил о й про себе, скрізь старав

ся урвати ласий шматок. Розгледівши, що собою являє Да

ни ло, його покину ла жінка, і тоді він одружується з дочкою 

другого секретаря Обкому партії - Рахиллю. Цей шлюб мав 
цілком "комерційне" підгрунтя, аби зробити кар"еру, під

нятися на якийсь щабель вище. 

Можуть закинути авторові надмірну утріровку персо -
нажу, але надмірности тут нема. Пригадаймо, як то свої ж 

"землячки" викидали з хат нещасних "куркулів", забирали 

останню хлібину, навіть виливали в по мийницю з в ар е н 11 й 

борщ, 

Немае меж людському паскудству, особливо тоді, коли 

начальство на це нацьковуе, так би мовити ,'благослQвляе". 

Роман "Куди веде казка" - страшний,· абсолютно прав

дивий ~документ нашої nроклятої доби, хоч наступні поколі

ння навряд, чи сприймуть його, як дійсність. 

З. Дончук має тринадцять виданих книжок .Це не

абиякий ·доробок, та ще за умов щоденної фабричної праці, 

за безвідрадних умов еміrраційного життя, де письменет

во люди, за небагатьма винятками, вважають за особисту 

розвагу, де так тяжко розповсюджувати літературну про -
дукцію. 

П"ять років тому, наш ювілят досягнув пенсійного віку 

й ще більше активізувався на ниві письменства,Він дає ко-
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жного року новий ~твір, що пробуджує національну свідомі

сть читача, змушує його переживати давноминуле, викли -
кає безліч різних емоцій.' Недаремно в цьомуювілей ному 

виданні так багато добрих відгуків, поздоровлень, побаж

ань, подяк. 

Ми цінуємо мистецьку вигадку, а ще більше цін у є мо 

правдомовність, бо, на жаль, не може її бути там ,з в ід ки 

ми втекли, де досі панує казенна ідеологія, від якої не ма

ють права відійти письменники, якщо не хочуть потрапити в 

"крамольні", з усіма страшними наслідками цього окрес -
лення. 

Настане колись час, що романи З. Дончука прийдуть на 

зміну режимній.~літературі, і ті романи читатиме вся Укра

їна з подивом і подякою авторові. 

Ми ж зі свого боку побажаємо Дончукові такого ж дов

гого віку як його страдниця - мати ;проживши 99 роківІт а_ 
ще багатьох нових книг, що прагнуть до вдосконалення лю -
дської психіки, навчають, виховують та кличуть до добра 

і правди. 

Анатол-ь Га л ан 
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XIV 

Л О Д В К А 

Висо~оповажаному писtменни~ові 

Зо~имо~і ДоN~У~У 

За •вір, що. в дар мені дали, 
Виношу Вам серде~ну дА~У. 
Щоб Ви білtш ма•ері жили, 
І лижо. Вас мина.11о. вс.11~е. 

Коли б веснsнеє tJenлo 

Грі.ІІО. серцІІ JІюдей в~раїни' 
Наше б жиІІtJА сонцем цвіло 

В ~раю ~ос•инної ~ужини. 

Виходили б ~ас•іш ~ниж~и 
І в ~ужині на рідній мові, 

Н~і б nросла.ІІи доріж~и 
До. волі в Києві і Л?Jвові. 

За Вашу щeдpictJt sор11ну -
Прижил?Jносrtеи добру оsна~у, 

Не pos npo.Bac s спо:м "Ану 
І вдру~е Вам виношу д.11~у І 

27 жов•нs 1971 ро~у. 1 

Ваш Лев Пилипен~о. 



ЯКБИ НЕ БУ ЛО З. ДОНЧУКА ... 
( ЗамісtІ'Ь передмоsи до." Праці і Н atopoдu " - 8 70- •и 

ріЧЧ/1 nUC'ЬMЄHHU"a) 

Коли звичайній .людині сповнюється 70 років життя, во
на оглядається назад, згадує всі етапи того життя, дечим 

радіє, з приводу іншого пережитого сумує, що було так, а 

не інакше. Людина підсумовує плюси і мінуси, успіхи і не
вдачі. І в тому процесі підсумків і аналізи така звичаИна 

людина майже завжди сама, або в колі своїх найближчих ро

дичів, друзів і приятелів. 

Натомість, коли семидесятирічного віку досягає пись

менник та ще такнИ, що до тієї "круглої" суми прожитих 

років устиг написати і видати кільканадцять художніх тво

рів поважного розміру і глибокого змісту, тоді він не сам 

і не лише в колі своїх рідних і близЬКJ1Х оглядається назад 

і підсумовує світла і тіні свого життя і своєї діяльности

з ним або й '"авіть без нього роблять це його читачі, розпо
рошені по всьому світі, які здебільшого не були навіть осо

бисто знаИомі з письменником. До голосу -думки цих оста

нніх ювілят прислуховуєтьс~" може, найуважніше вже хоч 

би тому, що вони, .ті голоси -думки,мабуть,наАоб"єктивніш~ 
найщиріші, позбавлені впливу будь-яких чинник і в в оцін

ці праці письменника - чи то прихильних самому письмен

никові, чи й .негативних, дружніх чи ворожих. А тому, що 

ювілейна зб і рка в 70-річчя Зосима Дончука .називається 
"·Праця і Нагорода", це, отже, праця письменника очима 

його читача й .оцінка -нагорода тієї працї читачами. А їх 
у Дончука - тисячі. І мені буде дуже приємно, якщо ці 

мої рядки одного з багатьох його читачів знайдуть місце 

в цій ювілейній збірці підсумків і оцінок праці письменника. 

Дивлячися на 3 збірки оповідань, 3 сатиричні повісти 

і 7 романів Дончука, які разом дають понад 4.000 сторі
нок художньої творчости, ще раз переглядаючи вже рані -
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ше прочитані уривки з окремих творів, оглядаючи технічно
мистецьку форму видань і все інше, мені хочеться не сті
льки оцінити працю чи нагородити письменника за неї та -
ким и чи іншими словами, як знайти відповідь на питання: 
"А що, якби всіх тих творів не було? ... А що, якби люди-· 
на з талантом письменника не написала б тих книжок ,не ви
дала б їх власним коштом? А що, якби не було взагалі До
нчука? .. Шо було б? Адже світ від того не завалився б! .. " 

І мені здається, що я знайшов багато відповідей ~на те 

одне питання: якби не було Дончука? Тож спробую поді
литися своїми думками-враженнями з читачами. 

Писати про таких, як Дончук, - тру дна справа. Як у 

всьому світі прийнято, пишучи про творчість письменника, 

слід написати і дещо про нього самого. Але Зосим Дончук 

не належить до тих, що бажають наголосу на своє їм" я , 
особу. 

Мені здається, що якби я чи будь-хто, аналізуючи чи 

розхвалюючи його будь-який ?!'Вір у пресі, забув назвати 

по імені автора того твору, Дончук був би останньою лю

диною, яка б пригадала мені таку помилку або вимагала 

б спеціяльного спростування-виправлення в газеті.І як 

же це не так, як у деяких інших авторів ! За помилкове 

перекручення прізвища, за пропуск титулу чи іншу др і б

ни цю деякі наші автори готові розп"яти рецензента. А 

Дончук очікує лише одного: щирої, відвертої, об"єктив

ної оцінки того чи іншого його твору. У відповідь на мої 

прохання подати мені до цієї статті побільше даних rrp о 
себе він пише, що все те, на його думку, не має велико

го значення - пишіть про твори, а не про нього. Він, як 

та Леся, про яку пишуть, що вона вважала, що нема нія

кої потреби для зрозуміння творчости літератора знати 

дещо з його життя. Кажуть, що й твори Шекспіра не втра

тили своєї вартости з тієї причини, що про нього самого 

також усього не знають. І хоч повністю я не погоджуюся 

ані з Лесею, ані з Дончуком у цьому питанні, все ж така 

настан9ва свідчить про не абияку скромність З оси ма 
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Дончука. Тож уже й знаходимо одну відповідь на постав

лене спочатку питання: Р.кби не було Дончука, ми не ма

ли б прикладу скромности українського письменника на 

чужині в так ій мірі , як вона в нього існує. 

Правда, ту скромність письменника юві л ята як і с ь 

дивні сили намагалися використати, щоб промовчати, за

тушувати, зі! норувати не тільки саме ім" я письменника, 

а й rЙОГО багату творчість. Прикладів токого, м"яко ка

ж учи, дивного поступування я міг би навести дуже б а

гат о. Особливо грішні в цьому пресові органи. Розпо -
літиковані розпартійщені, вони І звичайно, не всі, але та

ких досить багато І відкидали і відкидають всі рецензі~ 

прислані їм до друку навіть відомими нашими літератур

ними критиками, на твори Дончука. В редакції однієї газе

ти й досі лежить рецензія на тв ір З. Дончука "В пошуках 

астя ", в іншій .газеті лежить "під сук ном" і аля валує

вським наказом " І бачив я ... ", е в іншій ~така ж до л я 

рецензії відомого літературознавця відгук на "Утра -
чений .ранок " ... Одні не друкують рецензії, бо в рецензо
ваному творі Дончука зачеплено якогось контроверсійно

го політичного діяча минулого, якого редактор безмірно 

любить. Інш і іr'норують писання найкращих наших крити -
ків на твори Дончука, бо автор не належить до їхньої па

ртії. А ще інші просто бояться навіть рецензію про книж

ку дати, в якій ~автор не побоявся сказати правду в вічі 

"сильним світу цього". Отже, маємо ще одну відповідь 

на поставлене питання в цій статті: якби не було Дончу
ка, ми не мали б незаперечних доводів про те, що в нас, 

серед так званої пол ітичної еміr'рації, існує така ж цен

з ура, як і під совєтами, лише під іншою фарбою і фор

мою. І ще одна відповідь: якби не було Дончука, ми й 

справді б могли повірити, що,як часто пишуть і говорять, 

у нас на еміr'рації нема літературних критиків. Ні, вони є, 

їх навіть досить їм тільки закривають роти часто навіть 
малограмотні, зате "дуже " партійно освічені редактори. 

Та не з тих Зосим Лончук, що здаються на поталу де-
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ржимордам від літературної критики на еміГрації та новіт

нім політрукам. Також не вся українська преса дивиться 

через загумінкові окуляри обмежености і літературної слі
поти на творчість Дончука. А найменше самі читачі. Най
кр а щ им свідченням цього можуть служити матеріяли,зі- · 
брані в цій ювілейній книзі. А це ж лише мала частина того, 

що можна б зібрати на три-чотирі такі збірники. І це зно
ву відповідає на наше питання: якби не було Дончука,не бу
ло б таких гарячих відгуків на його твори не тільки через 

пресу, а й лИстовних, бо автори тих листів свідомі існуван
ня нагінки на lІончука збоку тих, в чиїх руках деякі орга
ни нашої преси. 

Що ж змушує нелюбів творчости Дончука промовчуна

ти його працю на літературному полі? 

На мою думку, найперше, відвага письменника в ху дож

ній·формі ставити до розв"язування найболючіші проблеми 

нашого життя-буття, на які деякі наші партійники - кож

ний по-своєму - мають свої "незамінимі" рецепти. А тому, 

що ті рецепти ті партійники міняють, як циган кожух, зале

жно від того, який політичний вітер віє навколо них сього

дні або яка з того їм особисто вигода, а дон чу к стоїть 
непорушно на стальних засадах Правди і Справедливости, 

він їм не вигідний. Але чи можна очікувати чи вимагати 

від Дончука чогось іншого, коли письменник сам був три

ч і за совєтськими Гратами та лише завдяки Божій в о л і 
врятувався від загибелі? Чи можна від такого автора спо

діватися будь-якого угодництва з ворогом У краї ни ? А те 
ж угодиицтво під різними вивісками і в різних формах бу

яє серед багатьох українських так зв. політичних і навіть 

національних середовищ. 

Дончук у своїх творах дав непофальшовану картин у 

дійаности в Україні в кількох її історичних етапах існуван

ня і боротьби за волю і самостійність, від давніх до найно

віших. Автор знає по імені справжніх ворогів України і в 

своїх творах їх називає - відважно і правдиво. 

Пережив Дончук і гітлерівський терор і був одним і з 
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перших у місті Зв емигородка призначений ~на розстріл та 

відвезений ·до Таращі, де була німецька м"ясорубка .І тут 

Боже Проведіння врятувало майбутнього письменника, 

щоб він все те пережив і залишився живим свідком тих 

подій,' що потім стали матеріялом його повістей. і ром а

ні в. 

Таке подвійне катування письменника під різними за

йманцями і визначило стиль його писань. Тільки той,· хто й 

близько не бував від тих подій .або той, хто все те с хв а

л ю є в своїй душі, може промовчувати творчість цього пи-

сьменника. . 
Але не тільки історичною правдивістю цінні твори З о

сим а Дончука - також мистецькою вартістю. Не місце 

тут, так би мовити, в передмові такого збірника зупиня

тися мені на оцінці кожного твору з мистецького б оку, 

але хай свідчать про те численні рецензії, що є в цьому 

збірнику. Звичайно, Дончук далекий ·Від карколомної "мо
дернізації" та "моди" в сучасній літературі деяких новіт

ніх "футуристів". Його сюжетна будова творів традицій .. 
на і легко сприАмається всіма читачами - від малого до 

старого. Він також уміє заінтриrувати читача і не змушує 

його перелистувати по кілька сторінок підряд, оминаючи 

"нецікаве". Дончук цікавий ·не тільки в малюванні о бр а

зів і подій,· а й у своїх авторських міркуваннях. З цими ос

танніми можна, може, й не погоджуватися іноді, але не мо

жна заперечити, що прочитане в Лончуковім творі залиша

ється в пам" яті в повному комплект і подій, і образів .А як

що це так - Дончук належить до добрих письменників,які 
живуть і житимуть довго в українській літературі. Навіть 

з усіма більшими чи меншими недатягнениями і мистець

кими мінусами. 

Але найголовніше в дончуковій творчості для нас, ук

раїнців, на мою думку, його патріотизм і національно-вих~ 

вавчі мотиви в його творах. 

Ми всі ніби патріоти, бо почуваємо себе украї нцями,ба. 

жаємо волі і самостійности Україні, і не народилася люди-
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на на цьому світі, яка б могла точно окреслити, хто з нас 

патріот або ні, або присудити кожному з нас "па шпор т" 

патріота, Патріотизм бо - це найперше почуття людини до 

свого народу, до своєї країни, і нікому Бог не дав права 

суди ти і мір яти патріотизм кожного з нас якоюсь точною 

міркою. Але Зосим Дончук не просто патріот - він дійовий 

патріот, і в цьому різниця між ним і багатьма іншими пи

сьменниками на еміграції, яким не можна закинути браку 

патріотизму, але як мало в них дійового патріотизму! Маю 

на увазі ту форму патріотизму, при якій .автор передає па

т ріотичні свої почування іншим ,наснажує своїх читач і в 

патріотизмом супроти українського народу та його поне -
воленої батьківщини. А що живемо в епосі, коли не можна 

любити свого народу й ~батьківщини без того, щоб не нена

видіти ворогів того народу ·й його батьківщини, Дончукона 

творчість позбавлена м"якости супроти ворогів, порушені 

проблеми не залишає висіти в повітрі -сказавши"а" ,пись
менник говорить "б", не оглядаючися назад, чи це комусь 

подобається, чи ні або чи це "модно" тепер, чи ні.Здавало
ся б, якраз за це мусіли б "сильні світу цього українсько

го на еміrрації" й ·цінити й ого, але якраз через те вони й 

промовчують Дончука. Натомість, читачі за це його й люб

лять. Таким чином, ми бачимо прірву поміж нечисленними 

політиканами-партійникамн на еміrрації і численною масою 

читачів Лончукових творів. А якби не було Дончука,вигля
дало б так, ніби такої прірви нема, і ми жили б в ілюзії,ніби 

то маса схвалює лише політикансько-партійGькі публікації, а 

інших у нас і нема. 

Письменникові Дончукові сповнюється сім десятків ро
ків! Його мистецька діяльність, отже,здебільшого припа -
дає на другу половину прожитого віку, бо в першій ·Полови

ні тієї семидесятки Дончук поневірявся під різними воро -
жими займанцями і не до писання було тоді. І все ж у ба -
га тьох своїх повістях він уміє в художній .формі змалюва

ти події так, що вони не тільки цікаві також для нашої мо

лоді, про яку ми ніби так турбуємося, щоб вона " не про -
пала" та знала історію батьківщини своїх батьків, а й за -
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хоплюючі, виховавчі. Не місце тут наводити приклади зса

мих його творів - про це, напевно, читач знайде в самій 

ювілейній .книзі 11 Праця і Нагорода 11
, але варто підкресли

ти майатерність Дончука збагнути психологію молодої лю
дини і переплести особисте тієї молодої людини з націо -
пальним, громадським, ба навіть політичним так,що моло
дий .читач чи молода читачка наснажується шляхетністю 

позитивних героїв повістей ,Дончука і гребують малодуш -
ністю і низькістю неrативних. Вони - молоді читачі - хо

чуть бути такими й .самі, якими їх хоче бачит.и автор у сво

їй .патріотичній .уяві. Це й 'є ще один великий ·Плюс Дончуко

вої творчости, її велике значення для нас і нашого майбу -
тнього. 

Нарешті, хочу підкреслити ще одну особливість само

го Дончука як письменника й ·ЯК людини - трудолюбивість. 

Вона - подиву гідна. Слід пам 11 ятати, що всі ті тринад -
цять томів праць письменника написані поза заробітковою 

працею, доїзд до якої забирав авторові півтори години в од

ну сторону й півтори в другу. Отже, 11-12 годин денно пись
менник не міг взяти в руки пера, не кажучи вже про нео

бхідність фізичного відпочинку та сну для людини поза по

їздками та фізичною працею. До того ж, доля нагородила 

Дончука уважною і трудолюбивою супутницею життя в Аме

риці аж тоді, коли письменникові було близько до шостого 

десятка літ, а перед тим ... не треба великої уяви, щоб зро
зуміти, яку силу волі й ·ЯКИЙ ·письменницький талант тре б а 

мати, щоб створити цілий ·РЯд добрих художніх творів, та я

кого почуття відповідальности перед історією і Богом, щоб 

виконати своє призначення справді політичного еміrранта

письменника паневоленого народу! Якби не було Дончука, 

не було б ще одного свідоцтва української невмирущасти

духової, національної.- і фізичної витривалости. 

До речі,згадана супутниця нашого письменника, почи

наючи від 1961-го року, пані Лариса Тимофіївна багато 

спричинилася до успіху його творчости : це вона в хвилини 
смутности піддавала йому моральних сил і фізичної витри-

ХХІ 



валости, це вона ночами переписувала готові до друку ар

куші автора. У великій ~мірі це завдяки їй ~виходить у світ 

і ц.я підсумовуюча працю Дончука в його 70-річч.я збірка 

.як нагорода вдячних читачів і прихильників творчости пи

сьменника. 

Хай ~же вільно бу де мені згадати при цьому й ~св .пам ''.я

ти батьків письменника, .які впоїли в душу сина те,чим ди

хає вс .я його творчість прот .ягом усього його житт .я : б а -
тько автора Іван, .який ~помер ще в 1927 році, та мати Єв -
докі.я, .яка померла в 1959 році, проживши 99 років. 

Пай же, Боже, прожити не менше й нашому юві л.ятові 

та створити ще цобільше томів повістей ·і романів - на 

злість смертельну ворогам і на радість і прискорення ви

зволенн.я українського народу ! 

ХХІІ 

Проф .Д-р Іван Овечхо 
І 



ЗОСИМОВІ ДОНЧУКОВІ 

ВІдзначаємо 

ПВСЬМЕИИІКА ХХІ!! 



XXIV 

Зосимові Йвановичу Дончукові 

в Д ен'Ь ім "ян ин - ЗО. 4. 1972-~о ро ху. 

О, Зосиме ! В сюжетних лабіринтах 
Ти не роs~убишся, ях в тумані літах. 

Зупинхами рохів: 
Сехунда .. . 
Кварта .. . 
Квінта .. . 
Прямуеш до.мети і знаєш, в чім мета. 

Куди не ~лян'Ь, у шафах, на полицях 

Шере~ами стоят'Ь твої живі хнижхи, 

І питимут'Ь is них, ях в спеху is хриниці, 
Повістяра хвилюючі думхи. 

Мине доба, минут'Ь події й люди, 

Химера ~іппі, нар 'Кох ан ств а мут'Ь, 
А хни~а житиме, і в нійшухати будуm'Ь 

Життя sем~о~о.справедливу сут'Ь. 

І лишит'Ься прийдешнім похолінням 

Доро zoвxas після холишніх мух; 

І лишит'ЬСЯ не знищеним, нетлінним 

Ім "я борц11 sa хращий свіrІІ - Дончу'К, 

Анатол'Ь Га л ан 
* * * * * * * * * * 



ПОЛЕГКІСТЬ 

Пис'Ь:менни"'ові - nовіс -
тsреві Зоси:мові Дончу

"'ові в сі:м десsтиріччs. 

Було це майже не до думань 

Перемахнути океан 

І залишить тривожну У мань, 

І чебрецем пропахлий ~лан. 

Але зоставити, як муку, 

У серці спогади живі, 

І біль, і сльози, і розлуку, 

Мов ранні роси у. траві ... 

Ні, не згасити спраглу тугу, 

Що пропікає, як вогонь. 

Не викинути злу наругу, 

Як камінь із терпких долонь. 

Вони тіснилися гурмою -
Думки, і розпач, і відчай 

І не давали супокою, 

Нагадуючи рідний ,край. 

Приходили Грицько й Данило, *І 
Оксана снилася й Тарас, 

І серце у знемозі нило, 

Душа ридала раз-у-раз ... 

*І Тут і далі - і:м ена ~ер о їв 
ро.м ані в та n о в і с m е й 
Зоси:ма Дончу"'а. 

М.Щ. 
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XXVI 

Не міг забутись ... Катерина 
Бентежила. Полум"янів 

Богдан ... О, нене- Україно, 
Моя ти муко і мій .спів! 

І він їм дав життя у книгах, 

Неначе викресав їм знов 

У сірих життєвих хурдигах 

І їхню силу, і любов ! .. 

І стало легше, як від чарів, 

Що звіюють душевний щем ... 
Так, мабуть, легшає і хмарі, 

Коли спаде рясним дощем ... 

2 "ві•н11 1972 



В 70-ту річницю письменникові 
Зосимові Дончук о в і 

Хвала і честь від трударів землі 

Вам, Зосиме, за слово огнелике, 
Відвагою Ви засвітить змогли 
Ту власну ск іпо чк у у в рем" я дике. 

За те Вам шана, що в труді своїм 

Безкорисливим для свого народу, 
Вас не злякав ані негоди грім, 

Ані стихії невгамовні води. 

Хай ·рідна Муза Вас об ер іга, 
Даруючи в роках надхнення спрагле, 

Коли по степу котиться юга, 
Мару перед очима звівши наг .ло. 

Вам дяка від народу навіки 

За Ваші книги щирістю правдиві, 

Бо в них діди, батьки і юнаки 

Знаходять для сердець своїх поживу. 

Прийміть уклін сердешний •Від усіх, 

А Час в гортанні сторінок відважних, 

Жорстокої доби відчує сміх, 

І слово правди у століттях зважить. 

Нью-йорк. Юрій Буряківець 
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Високоповажні Пан ство. Лариса Донна Чук і tідал'Ьrо. 

Зо.симе ДонЧук! 

Оце вже так, що й дочитав Вашу преславну нову книtу .Кни

tу нашоtо преславноtо. Бал'Ьsака. Звичаіто, в дачний sa та -
кий дарунок, але може колис'Ь подакую чимс'Ь своїм, а". до
поможе в Ц'Ьому Бо't. 

Що ж іще скаsати? Звичайно, Ва:м відома :моа неrаціа росі

анізмів, ак і правописних помилок, а їх і тих і •их у книж

ці вистачає. А поsа тим усе tapasд. Талант повістара і1 ро -
маніста очевидний. Прийде час, і нас не стане, і тоді одра -
sy в сі так і satoвopam'Ь, одне-а-наперед одно to. будуm'Ь ту
жити: " ой-ой-ой! Нко to. ж то. :ми самородка втратили І І ак 
ми так проrавили, не оцінили йоtо аа.житта". 
Так.буде. 

Ну, що.ж у Вас там тепер на черsі? Чи вирішили заслуже

но. передихнути ? Бажаю успіхів. 
З пошаною до Вас 

А. ОреА. 
Високоповажний Колеrо І 

Хоч Ваш 70 -ти річний ювілей ще далеко, але в sв "аsку 
s тим, що. Ваша достойна дружина tomyє та абирає відпо -
відні :матеріали до "ЗБ/ РН ИКА ", посваченоtо. Вашому sa
служеному ювілею,посилаю при Ц'Ьо:му віршик до. дна Ва

шоtо 70 -ти річчs. 
Якщо цей віршик sаслуtовує місца в "ЗБ/ РН ИКОВІ ", 

то ласкаво прошу помістити і:но в н'Ьому дла увіковічне

нна заслуженої па:м "ати про. Вас та Вашу цінну творчіст'Ь. 

З теплим та дружнім привітом до. Вас та Вашої 

дружини, 

Ваш Лев Пилипенко. 
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До 70-rteu річно~о.Ю В І ЛЕЮ пиt:'ЬАІенни"а 
3 о .с u АІ а Д о я ч у " .а 

Словом б''єтесь за обрії сині, 
Щоб ізнищить тьму ночі і гніт, 

І сьогодні в гостиниНі чужині 

Сімдесят відзначаєте літ. 

Пройшли шлях еміr'ранта зі сходу 

В вільнолюбні краї чужини. 
Словом правди за ща ст я народу 

Стали в бій •Проти зла сатани. 

В творах Ваших могутняя сила. 

Ви тримаєтесь мужньо в бою, 

Щоб піднести на соняшних крилах 

Україну з неволі свою. 

Хай •Сія Ваша слава орлина, 

Як те сонце, що вийшло з-за хмар. 

Не забуде про Вас Батьківщина 

За смертельний •Москви ну удар. 

Вам бажаю щасливої долі 

І від серця шлю теплий •Привіт: 
Жить в здоров"'Ї, не знаючи болів, 
І творити багато ще літ ! 

Хай •цвіте про Вас слава світами, 

Щоб повите зірками ім"я, 

Не згасало, як сонце, віками, 

Й для Вкраїни крізь ночі сія ! 

Лев Пилипенко. 

17 -'І, О ( 30) "BirteHII 1973 
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ВШ. З. До.нчуко.ві до. 70-ліття! 

ОРЕЛ 1 синица 

Над лиманом щосt іскриnсtся, 

Линуnсt хмари, мов перлові ... 
І Орлицею Синиця 

У явилася Орлові ... 

І він кликав sa собою 
В сині далі ncy Синицю: 
- Годі плахаnсt під вербою! 
Роsклюєх небесну хрицю! 

Cncaнt на но~и, виправ ~руди, 
В сім віnсрам роsкрилюtl душу! 
Переборемо повсюди 

Океани й сиву сушу! 

Та Синиця - не Орлиця, 
Королівною не буде ... 
І дрібна м аленtха птиця 
Впала велеnсню на ~руди: 

Не клич, милий, в дикі далі! 
В дал11х nсих - .мо.11 мо~ила ... 
І Синt.щ.ІІ у печалі 

Опусnсила ніжні крила . 

.. . Це Орлам усім наука. 
Хоч Синиця й діє чари 

1 

В високосtІІі s нею мука ... 
Тож, Орли, летіm'Ь ва хмари ! 



Там на міс11ці і sвіsдаж 

Кров sа~рає в ваших жиJІаж ..• 
Та sвивай•е свої ~ніsда 

Ген на схеJІІІЖ і :мо~иАаж; 

В Рідні:м Краї - ваша сJІаваІ 
Там тепJІа й добра довоJІі ... 
Н ежай рід ваш і держава 

Процві•ают-ь ,.а роsдоJІі!! 

1971- 72 І США 
Іван Манило .. ДніпрІІХ 

НА ПАС/ЦІ 

Дадан. ДупАІІнха. На берІзі біАій 
Іхонха праведних З оси ми і СаватіІІ. 
Над вулихами - хеJІ-ьІІми ден-ь ціАuй 

КружлІІє прац-ьовита братіІІ. 

Несут-ь у хелії ченці хрила•і 

Мед sоло•ий і вісх на жов•і свіч і. .. 
Привіт мій вам 

1 
прац-ьовнихи sавsІІtІІі 1 

Ухлін мій вам 
1 
нев111омні будівничі І 

Невпинно цілий ден-ь працює браt~~іІІ 
1 

А вечером стихают-ь в хел-ь11ж шу:ми ружу. 
Іхон ха праведних З о .сим и і СаватіА 

Вартує манас111uр від sло",о.духу. 

Олехса Слісаренхо 
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ЖОВТІ КВІТИ 

Л ари сі і 3осимо6і 

ДОНЧУКОВІ 

Починає сад си6і•и -
В Аис•і жо6ІІа сивина, 

Роs"6іІІаЮІІt~ жов•і "6іt~и, 
Повні меду і 6ина. 

Не дивуюсt~, не пи•аю, 
ТіАt~"и де 6же не піду, 

Жов•і "6і•и c"pist~ сІІрічаю -
І в жи••і, 11" у саду. 

С"рип"и п..tач ... Осінні •еми ... 
Ніжні спо~ади на дні ... 
Тижо жо6•і жриsанt~еАІи 

На пе..tюс•"аж ..tiчa•t~ дні. 

Д енt~ nо~ожий- жовtІІЄ СвІІtІІО, 

ГосtІра свіжісtІt~ вечорі6, 
Попереду небаtа•о 

3оАОfІиЖ АиШиJІОСtІ дні6 .. , 

І •ому спішу люби•• 
Неба синю "аламу•t~ 
і1 жо6ІІі "6іtІІи, наші "6іtІІи, 
Що. осtІІанніАІи Ц6іtІІуtІІt~. 

Мрію•t~ жоtІІІі жриsанtІеАІи; 

3 НиМи 
1 
друже 

1 
11 і ІJІи, 

Полюби..tисІІ на те .vu, 
Щоб до сні<~ у до цtІіс•и. 

ХХХІІ 
Ганна Черінt~ 8-31~=61 



1969 Ро мак 

ПИСЬМЕННИЦЬКИй ДОРІБОК ЗОСИМА ДОНЧУКА 

' d!!' В ОЮ л ітератур. 
Іа ну творчість З о
сим Дончук розпочав 

щойно вирвавшись із мо

сковсько-большевицької 

неволі, фактично з днем 

приїзду до Америки, тоб -
то в 1949 році. Від цьо
го часу, оскільки не лі

чити обережних спроб у 

ДП таборах Німеччини, 

його праці з" являються 

на сторінках вільної пре-

Зосим Дончук си як в Америці, так і в 
Канаді. У 1952 році вихо-

Пиши ж, nиши, мій любий Друже, дить У світ перша збірка 

Хоч ця діяльність і тяжка. 

Не бійся Rаменя й !'іалюжі, 

Бо хай би й вилаяли дуже, -

Нема другого Дончука! 

Аиатоnь Гаnан 
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його оповідань - "Чорні дні", в 1953-ому - "Через річ
ку ", вслід за ними - роман " Прірва", яким автор ніби 
хотів віддячитись московським окупантам за всі кривди, 

які під їхньою окупацією переніс український нарід. Появу 

" Прірви" літературні критики зустріли найкращими оцін

ками. Бл аж. Митрополит Ілларіон в журналі "В іра і Нау
ка " напр. писав : 

" Це одна з наших кращих кнкжок за останні роки ,на
йправдивіший опис совєтського пекла в теперішній Укра

їні. Опис правдивий, сильний. Спокійно читати цієї книжки 
не можна. Жаль, що така видатна книжка не перекладе на 

на чужі мови, нехай ·би чужинці бодай з роману зрозуміли 
правдиву істоту комуністичного " раю ". 

Визначний критик Дмитро Бучинський І Мадрид І, -
в" Українській Думці" 13.111.1960 І про цей роман писав: 

"Роман безперечної історичної вартости .. Хочеться 
сказати і підкреслити, що "Прірва" чи не найкращиА: .літе

ратурний твір нашого часу, що так реально, а рівночасно 

з материнською ніжністю доторкається наших болючих 

ран" .•. 
У 1957-му році вийшла у світ перша частина сатирич

ної трилогії - "Гнат Кіндратович", а потім і наступні -
" Море по коліна" і "Ясновидець Гері ". Ця великатрило
гія порушеними проблемами та обсягом подій ·Є єдиною не 
тілtJКИ на еміr'рації, але і в українській літературі взагалі. 

Не дивно, що й на неї звернули увагу критики і літературо

знавці . .Журнал "Біблос " І 4. 1958 І назвав цеА: твір однією 
з найкращих наших повістей, що з" явилися в останніх три

надцяти роках, зазначаючи, що написана вона талановито, 

незвичайно урівноважено та об"єктИвно. 
Відомий:літературознавець І. Костецький в журналі 

"Сучасність " І 12. 1962 І пише, що " прозова епопея Зо -
сима Дончука про Гната Кіндратовича твір з кожного по

гляду оригінальний і в нас рідко подибний ... " "Море по ко
ліна " написано краще ніж "Тигролови " Багряного : сі ту

аційио гостріше і композиційно окресленіше ". Відомий ук-
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раїнськиА письменник Анатоль Галан у " Нових Днях " 
1 ХІ. 1965 І зазначає, що "типи ж Гната Кіндратовича А ін
ших, створені З. Дончуком, будуть у нашій ·Літературі та
кими ж довго вічними, як і невмирущі "Мертві душі" М. 

Гоголя". 
У 1964-ому році виАшов роман - "Будинок 1313", у 

1967-ому, присвячений советській дійсності, роман "І ба
чив я", у 1968-ому - збірка оповідань "Десята ",у 1969-
ому - роман "Утрачений ранок". Пишучи про "І бачив я". 

д-р А. В усик у "КанадШаькому Фармері " І ЗО. 7. 1969 І 
зазначає, що "З. Дончук як письменник увШшов уже дав
но і надовго залишиться в історії української літератури". 

" Десята," що містить у собі 20 оповідань, " побудованих 
на тлі здорового українського патріотизму і ненависти до 

ворога "І" К. Ф .", 15. 6 . 1968 І,- дає читачеві "не лише 
естетичну насолоду з огляду на цікаві сюжети, але й мож

ливість ще раз в-дихнути в свої груди українського повіт

ря ". " Утрачений ·ранок ", у я;кому мова про ранок відрод

ження нашої батьківщини, розпочато подіями напередодні 

І-ої світової війни і Українською Національною Револю ці -
ею і закінчено прогрою збройної визвольної боротьби. Це 

вже одинадцята книжка невтомної мозольної праці і духо

вої самопосвяти Зосима Дончука. 

Письменницький дорібок Зосима Дончука великий і по

дивугідний: 11 книжок, понад 3,200 сторінок друку. Тим б і
льше, що,- як пише "К.Ф." 115.6.19681,-" Дончукова 
творчість протягом усього його життя - це не мистецтво 

дл.я мистецтва, а боротьба мистця проти зла і несправед

ливостей у світі". Бажа~ чи З. Дончукові дальших ус пі
хів, а разом із тим і витривалости в його літературнШтво
рчості, маємо надію, що листоноша принесе нам ще не од

ну його книжку - в золотом тисненій ·Обкладинці та з золо

тими думками, болем душі і серця та сміхом крізь сльо

зи у змісті. Тим більш, що і сам З. Дончук у передмові до 

"Десятої", скінчивши 65 років життя, обдаровує нас та
кож цією надією і пише : 
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" У цей великий день я радію, що щасливо ще міцний 

і здоровий завершую свій трудящий вік і цілком передаю се

бе в обійми літературної музи" ... - "Я не можу приобіця
ти читачам дальших нових томів своєї творчости,однак хо

чу запевнити, що в боргу не залишуся"... · 

І "дОРОГОВКАЗ", Січ.- Бер. 1970 І f. Липовецький 

Бп. Пане З. Дончук ! 

Книжка чудова. Попередні Ваші видання я маю. 

З правдивою до Вас пошаною 
сот. Армії У .Н .Р. Антін Сегеда. 

Шановний .пане Дончук І 

Висилаю Вам 5 дол. за книжку "Утрачений ранок'\ 
Це дуже гарно написана книжка, особливо приємно прочи

тати і нагадати собі наш побут, наші звичаї, наше дороге 

село. Прошу і надалі описувати читачам те що є так доро

ге та рідне. 

З пошаною до Вас Г. Дмитревич. 

Вельмишановний Друже Зосиме та Ваша дружина ! 
Щиросердечно вдячний Вам за Ваші невмирущі 

твори, та бажаю Вам ще довгих літ і здоров"я для добра 
українського народу. Засилаю чек на суму 12дол.: п"ять 
долярів за "Утрачений ранок", і ще бажаю щоб вислали : 
1. Чорні дні - 1.50, 2. Через річку - 1.50. Я був на відпо
чинку в Міямі і там читали Ваші твори "Будинок 1313 ". 
Прошу цю книжку вислати на адресу Олени, яку подаю. 

З правдивою пошаною улюблений ·читач Вашої 

літератури Іван Тимошенко. 

В Шановний ·Авторе І 

"Утрачений ·Ранок" дуже а дуже сподобався мені·! 
З правдивою до Вас пошаною, 

о. Юрій .гу лей 
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ВА ПЕ:::~:~::ік::::~::~::~ ::::~: Зосима До-
нчука стоїть мотто: 11 Хата, tJ Ахій немає хнижох,по

дібна до •іл а, поsбаsлено~о. душі". Ці слова Ціцерона чи 

не найактуальніші й сьогодні, також для нас, українців. А 

якраз тому, що Дончук протягом усього свого трудолюби

вого життя, працюючи фізично для власного утримання ті

ла, написав це вже 11-ту книжку для душі і розуму украї

нців у всьому світі, радо реком.ендуємо кожному познайо

митися з великим письменницьким дорібком нашого пись

менника, а зокрема з 11 Утраченим ранком 11
• Бо мова в 

цьому творі не про звичайций ранок, а про ранок відроджен

ня нашої батьківщини, про ранок, що його ми втратили. І 

дуже в відповідному місці красується вірш О. Олеся в цій 

книжці на цю тему - золотого ранку відродження України. 

Роман на 520 сторінок видано видавництвом 11 Власна 

Хата 11
, що, мабуть, у нашій дійавості треба t~важати за ви

давництво -власними грішми автора. По ну ра дійаність, але 

одночасно і дійсність, що свідчить про ідеалізм і посвяту 

наших письменників на чужині. Михайло Лавренко вигото

вив дуже гарну мистецьку обкладинку ,що символізує спра

вжній ранок ... 
І хоч тема твору, так би мовИ.ти, політична, письмен

ник, особливо в першій половині книжки, захоплює читача 

соціяльно-побутовими, любовними сценами настільки, що 

оте 11 полі тич не 11 не нав 11 язується автором, а приходить са-
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мо по собі читачеві. Читач із зацікавленням читає про най .. 
звичайнісінькі події на молодому шляху життя хлопців і 

дівчат в українському селі, а при певних моментах відбі

гає від самого змісту твору і починає ... думати : чому ж 
так сталося·? Хто, власне, в тому винен? На наших очах· 
ми бачимо, як деякі молоді українці стають справжніми 

українцями, а деякі не вартими того імени. Дончук пока

зав процес усвідомлення національного на фоні сумної дій• 

сности. І все про що пише автор, ніби нам і знане, але він 

пише так, що читаєш із захопленням. Автор зраджує над

звичайну обізнаність із українським селом, психологією 

наших селян, господарськими проблемами. Читаючи твір, 

мимоволі думаєш, що руки цього письменника мусять бу

ти мозолисті, бо пише він, не з письменницького кабінету 

дивлячись на світ, а з його середини, того світу селянсь

кого, українського. 

Нема сенсу переповідати зміст твору - його треба , 
варто прочитати. 

Щождо критичних завваг чи негативів нового твору 

Дончука, то, мабуть, слід дещо сказати ·пор другу полови

ну книжки : у той час, коли перша половина роману уявляє 
собою цінний у всіх відf{ошеннях художній твір, друга його 

частина схожа більше на публіцистичний твір, якщо в пер

шій частині автор непоміт.но для читача наводить Аого на 
певні думки і висновки, даючи Аому, читачеві, художні опи

си подШ, в яких читач знаходить посередньо й художньо ви

словлені думки автора, то в другій частині автор подає бі

льше безпосередньо свої думки А ~переконання, не чекаючи, 
доки читач сам до них дійде. Чи це негатив - трудно ска

зати, але це свідчить про більшу дбаА.ливість автора під 

час праці над першою частиною роману, ніж над другою. А 

втім, дуже можливо, що в наш час завеликої любови до ко

нтроверсіА щодо певних періодів української визвольної бо

ротьби саме такиА спосіб потрібний був авторові, щоб пока
зати не тільки сам факт утрати нашого "золотого ранку", 

а А причини, як їх бачить автор. 
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Мова твору назагал добра, хоч не бракує деяких по
милок. Особливо щоДо розділових знаків, ком. Зате книж
ка багата на щиру, соковиту мову українського села і мі

ста, читаючи твір відчуваєш подув того українського ран

ку _ в обох сенсах цього слова - з-перед 70 50 років, що 

" 0 ro ми так немудро втратили ... 

І "к. Ф ". 1. 19. 1970 І Ів. Овечко. 

ВеА~АІишановний Л. Дон чу"! 
ОдержаАа від Вас ро;хан "УІІрачений рано"". Щиросе

рдечно В а;х вд.счна, 1140. не о:хинуАи АІО ю родину. Дуже і ду

же tарне все, а s;xic• sажопАюючий до бо Аю серц11. Чи•аю
чи Ваші "'нижхи, бачиш перед собою Любу У"'раїну, її "Ра
су природн ю, •ой чесни-й прац'Ьови•ий Аюд, йоtо .побожніс•~, 
іно праtненнА до siA~нoto.t спо"'і йноtо житn~А, йоtо жадо.
ба до осві•и дАА своіх ді•ей. BsataAi 11 не ;хаю САЇд, щоб 

в ислови•и Вам вдАчнісtІІ'Ь sa написані В а;хи "'ниж"'и, ""і .1 

прочи•ала, перечи•аАа і чи•аю•~ їж інwі. Вам по бажаю, 
щоб Господ~ наtородив Вас "'ріп"'им sдоров ".Ім, спо"'ііІиАІ 
жиmmААІ - на дosti, дosti АіІІа. 

Щоб Ви аце баtа•о написаАи •а"'иz цінних "'ниt дАА на
ших діn~ей •а sну"'ів роsхиданиz по чужих cвit~~az. 

Тепер мое щире проzаннл до.Вас. ВишАіtІІ~ на мою ад

ресу •а"'і "'нижхи: ,, І бачив л ", '' ДесАtІІа ", "Уr~~раченийра
нох " І друtиіl приАІірни"' / •а "Прірву ". 

Гроші вишАю paso:x. Ще pas сердечно Ва;х дА"'ую. На
писати свої враженнл на папері мж"'о. Иохна Аише живи;х 
САО80:Х диАиtІІи А юдині. 

Буд~•е sдoposi, Ви і Ваша родина Боtо:х бережені і 
люд'Ь.ми шановані sa Ваші •руди. 

З правдивою пошаною до Вас: Л. BifloA~. 
Лондон, Канада. 
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Таємниці 
непокараного злочину 

'1J1rач~нип 
Ранок 

н ЕДАВНО вийшла друком· 
незрівняна цінна книжка,

новий твір ЗОСИМА ДОНЧУКА під 

назвою "Утрачений Ранок", істо

ричний роман, в-во "Власна Ха

та ". Філядельфія 1969. 
Автор роману давно відомий 

в українській літературі на емі-

Грації як продуктивний, відважний і ориГінальний повістяр

реаліст. З нагоди його 65-річчя А .Галан привітав ювілян

та чудовим задушевним віршем, давши високу оцінку Дон

чуковій музі, ані трохи не перебільшену: 

••• Пиши ж, пиши, мІй любий Друже, 
Хоч ця дІяльність і тяжка. 

Не бійся t<амня І калюж4 
Бо хай би й вилаяли дуже, 

Нема другого Дончука! 

Нема що сумніватись у щирості й правдивості цього 

лаконічного скромного речення: "Нема другого Дончука". 

Бо ніхто краще, більше, ширше й глибше та звичайніше не 

змалював ПЕКЕЛЬНУ ДОБУ большевицько-комуністично

го панування в паневоленій Україні, добу розп"яття Украї

ни і конання українського народу на хресті, особливо тру -
долюбивого паневоленого доброго українського селянства 

в часи примусової колективізації і штучно зробленого го

лоду. В ін один, як велетень, панує духом і словом над ру -
їною українського села, над загубленою і понівеченою ду

шею свого народу, над ПРІРВОЮ, що її приготовила імпе

ріял істична комуністична шайка злочинців, для нашого й 

інших народів. 

Картини - реальні за змістом і формою і природньо 
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завершені всіма властивостями живих людей і натур, дій 

і явищ. 

"Утрачений ·Ранок" - це сума послідовних злочин

них політичних та кримінальних подій на життєвому шляху 

народів СССР і людства. Початок цих подій у романі від
носиться на час перед першою світовою війною. Активні дії 

кривавою смугою, то ширшою, то вужчою проходять через 

усі воєнні роки: від 1914 і аж до 1921-року, до поразки Ви

звольних Змагань українського народу. Тож роман "У тра

чениR Ранок " в реальному житті творить початок ПРІРВИ, 
початок Пекельного Царства на землі, що йому ім"я СССР. 

До речі, "Прірва" в літературному дорібкові Зосима 

Дончука - це назва роману, що продовжує "УтраченийРа

нок ". 
У книзі "Утрачений Ранок" зустрічаємо багато істо

ричних осі б і творців, і учасників лютневої революції 1917 
року та жовтневої контрреволюції. Тому то "Утрачений 

Ранок - це твір про вкрадене щастя трудового люду тюр

ми народів, це таємниці не покараного злочину. 

Не оминув автор і подій Відродження Української Ав

токефальної Православної Церкви, подій, якими" в огні ок

радені збудились" творити у "своїй хаті - свою правду. В 

мистецькій літературі досі такого дива не було,до подШВі

дродження У АПЦеркви письменники не· наближались, оми

нали героїчну і славну сторінку державного ставання Ук

раїни, подію ЕПОХАЛЬНОГО значення взагалі. Таке зне
важливе ставлення інтеліrентного прошарка нашого наро -
ду чи не розраховане було, щоб знову "приспати "простих 

людей, що збудились ... Тепер їх тут на еміrрації кожен 

іновірець може вербувати до своєї "церкви", до чужих ду

ховних центрів і до чужих державних інтересів. 

Іще "Утрачений Ранок" - це правда про кривду, тут 

є і фраrмент не пофальшованої біографії большеиицького 

божища - Леніна. Біографія, публікації якої домагались в 
1917 році солдати, але її не було й·не буде надрукованої в 
царстві рабів комунізму. Історичний .матеріял таємних дій 
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до змісту книги взятий із документальних даних, що його 

автор твору ретельно зібрав та докладно опрацював. 

"Утрачений Ранок", певна річ, по праву здобуде при

знання у читачів, як найкращий твір цього автора,автор на

томість здобуде признання хороброго воїна цивільної від- · 
ваги. 

Ранок, як пора дня в колі однієї доби, являється не 

тільки початком ясного дня, але й кінцем темної ночі. Ут

ратити ранок, це значить сидіти знову в темряві смертній, 

це значить - утратити День. 

Непроглядна полярна Ніч смертельним холодом і те

мряваю окутує світ. 

Прокинтеся, хто 'Ще спить! Вставайте, обманені гна

ні й голодні, треба жити ! 
Читайте "Утрачений Ранок ", думайте і навчайтесь лю

бити День, навчайтесь знайти і ЗДОБУТИ втрачений PA
IdOK України. Зустріньте найогидніший 100-річний ювілей 
з дня народження ошуканця бідних і покривджених неправ -
дою - Леніна придбанням роману "Утрачений Ранок" і ви

вченням подій. Ніч бо полярна хоч і довга, але проминаль

на. Здобути ж утрачений .РАНОК - життєва конечність ук -
раїнеького народу. 

І" Н.Б." 3.31.1970 І П. Сагайдачний" 

В /Оанавний Лане 3. Дончg"'/ 
ЛересuАаю при цt~о:му :моні ордер на су:му 5 доА. sa хни

•"11 "У•рачениj Рано"'", sa ~"'У сердечно дА"'ує:мо .раsо:м is 
дружиною. 3 sажопАенн~:м прочиІІаАи її. Чи•аючи -перено
сишс~ ду:м1tою на Рідну Marcip - cr~opos11epsaнy Україну,на. 

tадую•t~с~ і сад"'и вишневі, бі.11і жа•и, с•авки, Аевади, всі 
sвичаї нашиж дідів, прадіdів, про ~"і ві"'а:ми дбаАи, але че • 
рвона Мос"'ва все sнищи.11а, а наш нарід Ухраїнсt~кий satнa. 

Аа в "'оАtоспну панщину, про tfe все toвopur~t~ вище st ад ана 
книхха. А ав11орові цієї кних"'и ве..tика подs"'а й пошана. 
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16 AIOtiiO~O 1970 року 
Високоповажний Пане Домчук І 

Вашу книжху "ДесА•а " надіслано. ВаАІ nош•о ю,ІІІакож 
nросиАІо .Вас не присила•и інших своїх книжох sокреАІа "У•
рачений ранок". Jl не хочу nринижуваr~и Вашої авtІІорсtкої 
tідносtІІи, а чtлкоАІ по любскі раджу ВаАІ біАtШ відповіда
льно с•авм•исt до. sавданt лі•ера•ури. Чиr~айте білtше ,вчі
тьсs у дііJсних АІаііеtІІрів слова, добре sнай•е про що. sбupa
et~~ect писа•и. Не підробл&йt~есt nід дешевий сАІак прос•о
люддА. ЗавданнА ліtІІераtІІури підносити рівенt Аюдини, а не 
"деwевиАІ бала~анниАІ словоАІ "принижува•и. Треба бу•и 
sавжди "чесним s собою ". Ваше проповідуваннs юдофоб
ства, Ак•о Ви noкasye•e у випадху про111и Роsи Jlховни Ви-

нниченко ко.мпро.мі•ує .11ише Вас, бо. Ви пиши•е sвну непра

вду І" У•рачениіl рано"" с•. 276 І прочи•ай•е про че с•а•
тю М. ДобрІІНС'ЬКО~о у журналі "Українс"кий саАtостійник" 
ч. 148, с•. 24. Ви беsперечно маеfІІе вроджений tІІа.Іан• до 

писанн.11, а.11е очевидно .до t.ftJO~o. фах·у поставилис'Ь непова~ 

но. Треба вчи•исt, вчи•исt, вчи•исt і вчи•исt, sокреАІ а у 
ВолодиАІира Винниченка, Ако~оВи пробуе•е sнеславити.До.,. 
nоАІожі•'Ь фонду sбереженнА і виданнА деАких •ворів Вин

ниченка че Вам sроби•t куди біА'ЬШУ чесtІІ'Ь, нїж сnроба sне
славАеннА. 

Вибач•е sa "повчаннs '~ але nовірtІІе що А бажаю ВаАІ 
найкраших, сnравжніх усnіхів. 

Рочесt~ер. 3 пошаною до Вас, І. Д-ко 

Високоповажний Пане І. д-ко ! 
дякую за признання мого вродженого талану до писан

ня, що ж до змісту моїх творів то дозволю собі внести де

які пояснення. Ви мені закинули стільки гріхів що йне знаю 
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з чого починати. Я, справді, пишу не .тільки від розуму а И 

від серця і пишу, передусім, для свого простого, поневол~ 

ного народу, для 11 простолюддя ", як Ви зневажливо сказа
ли, бо тільки цьому простолюддю мусимо завдячувати, що 

ще існує українська мова і ми маємо підстави називати с~ 

бе нацією. Вам же добре відомо як наші пани-інтеліГенти 

в гонитві за славою, за маєтками, зраджували не тільки ві

РУ православну а й ·національну горді~ть. І ще пишу я тіль
ки правду, святу правду, хоч Ви й закидаєте мені неправду. 

Бо писати правду для свого "простолюддя " вважаю не га
ньбою а честю, за що й отримую сотні вдячних листів. Ви 

дуже помиляєтесь, вбачаючи в моїй чесній творчості підр~ 

блення під дешевий смак простолюддя. Навпаки, я своїми 

творами викриваю фальш, допомагаю людям пізнати прав

ду, а поруч із тим дошкульніше вдарити по наших ворогах, 

по яничарах, по пристосуванцях. 

Вам же добре відомо, що в своему творі 11 УтрачениИ 

Ранок " я не торкався літературних успіхів В. Винниченка 
а тільки згадав його як політичного невдаху, комуністич

ного поплентача, ,якому нація довірила вивести Україну на 

самостійиицькі чисті води свободи, а він завів державу в 

радянську неволю. Ось на що я показував. Він же сам пр~ 

знався в своему творі "Відродження Нації" т. 3 ,на ст .134 
що: " ... Я ще в Фастові поставив перед директорією пи

тання про приняття радянської влади на Україні ... ". А на 
стор. 478 ще ясніше: - "Винниченко відповів їм, що може 

взяти участь тільки в rім уряді, який .стоїть на грунті чи

стої радянської влади ... " 
Сьогодні маєте, шановні еміr'раційні товариші, на Ук

раїні чисту радянську владу з усіма жахливими наслідками 

для нашого по неволеного народу. 

Я гречно дякую Вам за пораду вчитися, вчитися і ще 

вчитися. Розумію, що вчитися ціле життя треба кожному , 
не тільки мені. Але вчитися від Винниченка, чадити між 
людьми його комуністичним дурманом я відмовляюся. До-

сить того що маємо на еміГрації і так забагато наївних 
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сліпців, що повірили московському окупантові і славосло

влять існування радянської влади. От тим сліпцям слід би 

було вчитися, але не у Винниченка, а в Шевченка, Франка, 
д. Донцова чи хоч би у В. Липинського, щоб знали як лю
бити Україну. Засліплені літературним городчиком Винни
ченка, ці сліпці не добачили Uого політично-партШних джу

нr лів. Літературу ми маємо чудову, багатющу, не одна са

мостійна держава в світі нам заздрити може, а от, бодай 

убогої, Самостійної Держави не маємо. Пройде ще пів сто

ліття і може так статися що всю цю художню, красну лі тЕ> 

ратуру доведеться вигорнути на смітник, бо на Україні зни. 

кне українська мова завдяки "чистій'' окупаційній радянсь

кій владі. Заохочуйте ліпше, Пане І.д., людей на боротьбу 
за самостШву Україну а не накидайте Винниченкового дур

ману, бо в Самостійкій .державі література, велика літера

тура прийде сама. Ми вже не раз пробували чарівною піс

нею і прекрасним гопаком здобувати Україну, і все марно. 

Памфлет В. Винниченка - "Слово за тобою, Сталіне", 
на який ви так запопадливо збираєте фонди, щоб вибілити 

Винниченків злочин, мав би політичну вартість тоді, коли 

б був написаний в час революційного зриву в 1917-19 роках. 
На жаль, Винниченко його написав щойно після невдалої по

їздки в Москву, коли йому плюнули в обличчя і відмовили 

права будувати "чисту" радянську Україну. 

Що торкається Розалії Винниченко, закинувши мені не

правду, то так як посилаєте мене прочитати статтю М. До

брянського в журналі "Український .самостійник ", такою ж 
дорогою прошу Вас заглянути в журнал." БібЛос ", листо

пад 1958 і перекон-атись що я писав правду, бо там написа

но таке ствердження ~· ... жінка Винниченка Роза зривала з 

прапора синьо-жовті відзнаки та кидала під ноги ... " Ліс
ля цього коментарі зайві. 

Тільки випадково В. Винниченко не потранив у сорат
ники яничара М. <О. Скрипника, що будував чисту радянсь

ку владу на Україні "Вогнем і Мечем", виконуючи в 1921 
році обов"язки комісара Внутрішніх Справ УССР- ЧеКа,і 
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нищив наших українських патріотів- петлюрівців у підва

лах ЧеКа. А в 1933 році, збагнувши свою помилку, пустив 
собі кулю в лоб. 

Ви уболіваєте за білими риз.ами Винниченка, щоб бо
ронь Боже хтось не знеславив, в той же час забуваєте, що· 

на судовому процесі в Парижі Винниченко зголосився бу

ти свідком катові Шgарцбардові, поруч із секретарем ком. 

партії Франції Торезом проти оборонців сл .п. Гол. От. Си
моца Петлюри, якого замордував Шварцбард. Цим своїм га

небним вчинком Винниченко не тільки сам себе знеславив, 

а й скривдив цілу Україну. Виходить, Ви і Ваші однодумці 

більше уболіваєте .за зрадником Винниченком, як за долею 

і честю української нації. 

Завдяки зраді Винниченкові пощастило пережити під ка
піталістичною стріхою у Франції С. Петлюру і дожити до 

6-го берез~rя 1951 року. 
Ви пропонуєте мені продумати добре про що писати . 

Запевняю Вас, що я добре зн.аю про що пишу. Розпочинаю
чи свій ·твір аж до останнього рядка думаю тільки про доб

ро української поневоленої нації. І ще думаю, як би мені 

сильніше, дошкульніше вдарити по нашому ворогові окупа

нтові, та по ворожих підсвистувачах. 

З пошаною до Вас, 

Ваш· З. Дончук 

П .С. На Ваше щастя еміr'рація кишить 11 політика
ми 11 які обстоюють що : 11 Краса .мис•ецt~~ва при.муиіує sабу

ва•и sa поАі••"tІ ". Ось ще одна причина, чому ми не має
мо Самостійкої України~' 

Buco"oдoct~~oiluu Пане! 
ПосuJІаю Ва.м 5 доJІ. sa "ниж"у "Ympat~eниu рано"". 
Д11"ую сердеt~но sa па.м ",.,..". За Вашу t~удову працю zau 

ИиАосердниu обдарує Вас і Вашу Дружину всім •и.м, t~ot-o 

Ви собі бажає•е ! 
3 1..11ибо"ою пошаною 

Св11щ. Васt.іА'Ь Серафи:мовиt~ 
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Висо"ошановний і Славний Лане Зосиме І 

Дуже Вам д11"ую sa Ваші дороtі дари - "УІІрачений 

Рано"" і "Прірву'~ Прошу лас"аво вибачи•и, що •а" пі
зно обіsвавсІІ. 8 не бачу чита11и, не ро абираю бу" в. Пишу 
оце на-пом ац"и. Л о. дов tих с•араннІІх мені вдаАОС.І ана
іпи чоАові"а, що. прочи•ав Ваші романи і "оро11"о. оповів 
мені про те, що.прочи•ав. Це Д-р І. Д-", tyцyJJ, етимо.
ло't і неабиІІ"ий sнавецt АіІІера•ури. У xiAt"ox 110vxax пе
редаю йоtо. в раженнА s прочитаноtо: 

1. Прочи•ав романи одним духом. 
2. А в•ор захоплює '4иІІача відраsу і при"овує йоtо .до 

хниж"и. Чита'4 бе sнас•анно хоче sна•и, що. буде даАі. 

З. СІІиА'Ь дос"онаАий. 
4. БаtаІІа і свіжа мова. Ав•ор подає слова, що досі 

мало або t'l sовсім не іlживаАисt в Аітера•урнr~х творах. У 
мову впроваджує місцеві слов·а і sвороrси, подає ново•во
ри, себто sбаtачує мову, що. є одним is перших обов "Аа

ків "ОЖНО'І,О писtменни"а. 
5. Романи "УІІрачений рано"" і "Прірва" буду•t ма

ти sначенн.11 іс•оричних до"умен•ів. Д aюmt мис•ецt"ий об
рав місЦ.І і доби. 

На жаАt, п. Д -" не виступає s ліr~~ера11урними рецен
зі& ми і s Ц'ЬО to. бо ху невідомий. 

На цtому "ін чаю свій ІІІІжхо написаний Аис•. 
ЗаАишаюс.ІІ s ве.&и"ою пошаною і под.ІІ"ою 

до Вас, О. Р-"-
Високоповажному авторові твору " Утрачений Ранок " 

П. З. Дончукові. 
Пишаюсь, що в нашій еміrрантській літературі ми має

мо подібний твір. Щасливий, що мав можливість його про

читати й продумати. 

З правдивою пошаною , інж. П. Бу зань 
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в ./О. і дор о tий nане ДОН14У" І 

Л ересилаю належніСrІІ'Ь Sa 14удову "Нижку "УІІра14ений 
рано",,- 5 доА. Маємо.ще одне Ваше майже докумен•ал-ь
не свідf4еннА доби, вбране в ле",ку й цікаву белеr~~рисr~~иf4ну 
форму. Робиr~~е велику справу. Залишаєте прийдешніАІ по -
"о ліннАм вірну, несфал-ьшовану карr~~ину r~~ої доби, АКУ sa
ли•о "•ам " міА-ьйонаАІи •иражів брехАивої макулаr~~ури ,пи
саної на sамовленнА наших воро",ів. Колис-ь, коли вже нас 

не сr~~ане, вповні оціниr~~-ьсА прац.11 та"их, АК Ви. Л юди бу

ду•-ь дАкуваr~~и і подивлrІІt~~иму•-ь •і нейАІовірні sусиллА,Аких 
вжива.&и н·аші пис-ьАІ енни"и ідеаліс•и еміrран•и, видаюf4и 

свої •вори. Певний, що. "олис-ь is ліхr~~ареАІ буду•-ь вишуку
ва•и •і прецінні КNижки, що. їх народжуют-ь наші бідні пи

с-ьАІенни"и в му"ах скромними •иражаАІи по 500-1000 при
мірників •а видаю•-ь своЇАІ власним кошrІІоJІ-ІJ,ОрбоАІ при 
байдужому споІJ,лJІданні •иж, Аким Of4i sаплило товщем від 
усА"их дос•а•"ів. 

ПишіtІІ'Ь і бажаю ВаАІ дал-ьших успіхів. 
Чиt~~аf4, прихил'Ьник і вболівал-ьщик - В. Гарбер 

Вельмишановний Пане Дончук! 
Прочитав "Утрачений Ранок" і душа сповнюється неви

мовним чаром, Богом даного людині життя і разом з тим .•. 
кров застигає в жилах. Спазма здавлює в горлі й сльози 

сповнюють очі. Мимоволі, Ваша талановита письменниць

ка, поетично-творча май стерність, до глибини душ і звору

шує все єство, сповнюючись невимовним болем спогаду 
про жах пережитого в невимовно жахливій дійсності, під 

безбожно-сатанинською, совітською, комуністичною вла

дою. 
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З великою подякою за Ваш дуже цінний твір, при 

цім пересилаю за нього належність. 

Зостаюся в молитвах за Вас, з великою 

пошаною і з братньою любов'ю до Вас 

о. Мtкола Г -кий 



ВШановний Пане Дончук ! 
Отримав Вашу, патріотичну і цінну, книжку " Утра-

чений Ранок" і дуже дякую. Ця Ваша праця мус іл а б ма

ти місце в кожному укр. пат·ріотичному домі, а особли

во треба передати її наш ій молоді, щоб довідалась про всі 

наш і визвольні змагання в так доступний та цікавій фо

рмі. Мені вона дуже приемна ще і тим,що пригадала мою 

молодість і те часте перебування в "СОФІЕВЦІ" ,а разом 

наші визвольні змагання в 1917 1920рр. як: Звенігородку 

та Шполу ,Христинівку ,Умань полк. Дерещука, Отамана 

Данченка і.т.д. "БУЛО КОЛИСЬ В УКРАЇНІ" ... 
Радо хотів би Вам допомогти,але страшно переобтя -

жений бу до вою нової Церкви ,зал і і школи ... але ,дякувати 
Богові маю добрих парафіян і якось тягнемо ... , а хочу 

довести будову до кінця,щоб передати нашому поколінню, 

щоб воно не забуло свого походження. 

Прошу вислати мені 10 книжок" УТРАЧЕНИЙ РАНОК" 
а я постараюсь розіпхати їх,бо знаєте самі,як тяжко сьо

годні "впхати" комусь книжку. 

Остаюсь з любов"ю во Христі Ваш, 

о .м. л кий 

Вп. Пане Дончук! 

З приємністю читаю Ваші твори про у не забув на 
будуче. 

Залучую 5 дол. sa "Утрачений ранок" і 20 дол. на видав
ничий фонд. 

З пошаною 

О. Н ад&к 

І <\ ......... L, ,"., 
\Т.~. • ..... .. 

" ... . 

--- - --

• 

".. ...... _ -
• 
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Високоповажний Пане З. Дончук ! 

Отримавши Вашу книжку " Утрачений ранок" ,прочитав її 
з зацікавленням. Думав що особисто зустрінуся з Вами в 
м. Філядельфії,бо ж там передбачався відбутися наш Над-· 

звичайний Собор .Рецензії писати не маю можливости бо ж 

працюю фізично на фабриці і обслуговую парафію. 

Пройшов час - все призабулося, а тому читаючи Ваш твір 
знову пригадалися чарівні місцевости рідної України. 

Пересилаю 1 О дол. з тим щоб 5 дол. за "У трачений Ра
нок", та 5 дол. за його продовження " Прірва". 
Прошу прийміть від мене мої найкращі привітання. 

З любов "ю у Христі до Вас. 
Прот. Ф. К- ко. 

ВjОlановнийп. Дон"У"! 
Прочивала роман " Утраt4ений Рано"" і все пережите вс

ваАо. перед очи.ма.Долs Тараса-це .моs і .моєї родини. 8 
особисто.Ва.м вдsчна sa цю ве.мати"'у,бо.друtі пись.менни
"'U пишуm'Ь про. хивu парtІорtів і парr~~ійців, "оли .ми АІає.мо 
сt~іль"и враt едііl. 

Прошу від"'Аас•и длs .мене дві 1'Ниж"и "Утрачений Ра
но"" і " П рірв.а" і 11 вuшАю. н·аАежність отри.м авши віс•"У 
ЩО 1'НиЖ"U Є. 

На.все добре ! 3 поwаною Ол.Плахотна. 

Бп. П. Дончук ! 

Книжку від Вас " Утрачений Ранок" одержав. Дякую 
Книжки Ваші дуже цікаві, багаті змістом. кожнийрозділ 

має свою душу і лишає свій сенс.Кожна Ваша книжка по 

мистецькому оформлена. Пересилаю 5 дол. 
З пошаною до Вас, 

Йосиф Богданик. 
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Вельмишановний Пане Дончук ! 

Дякую Вам за книжку ,яку оце лише сьогодні закінчи в 

бо читання її викликало дуже тяжкі спогади. Мені тепер 74 
роки і я все пережив .Ніхто у нашій ,еміr'рантській літературі 

тих подій не малює так правдиво, як Ви. Шкодую ,що не можу 

більше замовити,бо наближається кінець року ,а з ним і різ
ні передплати та внески, а на пенсію дуже не розженешся. 

Ваші книжки сміливо можна рекомендувати для читання на

ш·ій молоді. Я б радив Вам один примірник надіслати нашій 
У .Н .Р ., може вона перестане надсилати телеграми Ізрае -
леві. Посилаю 5 дол. 

З пошаною Василь Панасенко. 

Dlановний Пане 3. Дончух! 

Книжху Вашої в:міАоі :маfІс•ермос•и пера, "У•рачений 
Ранок ,, 11 одержав і sapas ху11ив банховий пер ех as, щоб so,. 
плаmи•и Ва:м sa цейчудесний•вір. Почавши чи•а•и, 11 рі
шивсІІ sачеха•и s висиАхо ю, аж дохи не прочи•ав до .кінцІІ. 

Роман "У•рачений Ранок,, чи•ає•tсІІ леtхо. Ви дали ду. 

же в:мілий перехід s одних дійових осіб до. друtиж. Тах що 

чиІJІач переживає раsо:м s дійови:ми особами, а подруtе це 
яскравий обраs нашої •раtичної іс•орії в даній охру
зі. Цей •вір вар110 вихорис•а•и на екрані. Щоб sна•и що 
далtше с•алоеІІ s Тарасом, прошу присАа•и мені ром~ 
"Прірва'' Вашої майсІІерносІІu. 

Дай Боже Ва:м сиАи бiAtwe писа•и! 
3 поtианою до Вас 

МикоАа Іваницtхий 

Вельми Шановний Пане З. Дончук ! 
Книжка "Утрачений Ранок" така цікава що читаєш і ві

дірватись не можеш. Пишіть більше таких романів, може 
порозумнішає наш народ, зрозуміє що "В єдності сила". 

Щасти Вам Боже у Вашій Великій ,праці. 
З пошаною до Вас, М. Королишин. 
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В .П. П. Дон чу"' ! 
Ваш роман "Утрачений рано"'" читаю s sахопленнJІм. 
Всі персони s родини Запорожців є точна "'опіІІ нашої 

родини в"'лючно s оsна"'ами персонал'Ьних властивостей. 
Лас"'аво.прошу переслати мені усі Ваші твори по одній 

"'нижці і виставити рахуно"'. 
З пошаною, П. Мо~илин 

Шановний П. Дончук ! 

При цьому надсилаємо чек на суму 5 дол. за книжку 
"Утрачений ранок", цікавий і змістовний роман. Головне 

що в ньому висвітлена вся свята правда яку ми з Вами 
старші люди, на собі пережили. Для молодого покоління це 

дуже цінний матеріял. 

Бажаємо Вам довгих спокійних років прожить у добро -
му здоров"ї. 

З пошаною, Галина і Микола Пащенко. 

Вел'Ьмишановний Пане З. Дон чу"'.! 

Сердечно в дАчний Вам sa надісАаний мені роман "У тра -
чений рано"'". Кни~а правдива, ці"'ава 1 читаєт'ЬС.І s вели
"'им інтересом. Дочитав .11 до то~о .місц.11 1 "'оли пол.11"'и пі
слs Варшавс'Ь"'о~о до~овору прийшли s "допо.мо~ою "на У"'
раїну. 

Ше раз Вам сердечно вд.11чний й бажаю міцно~о.sдоров "s
1 

дов~их ро"'ів плідної праці длs sба~аченнs Аіr~~ераt~~урної 
с"'арбниці У"'раїнс'Ь"'о~о народу. Щас•и Вам Боже! 

Щиро Ваш 1 Ві"'. Андр ее. 

Шановний П. Письменнику ! 

Отримав я від Вас книжку роман "Утрачений Ранок': 
Мені ця книжка сподобалась бо я знайшов себе в цій книзі. 

Шкода що Олекса не помстився на капітанові. 

З пошаною, Г. Котелевець. 
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Бп. Пане З. Дончук ! 

Щиро дякую за прислану книжку "Утрачений Ранок ". 
Дійсно треба було самому те все пережити щоб описати . 
Бажаю Вам кріпкого здоров"я щоб могли ще не одну гар
ну річ описати із життя в царстві сатани,котре колись бу-

де свідком із минулого страшного перебутого Українсь -
кого народу. 

З пошаною І. Винник. 

Вельми- Шановний Пане З. Дончук ! 

Я випадково дістав і прочитав Вашу книжку "Будинок 
1313" і дуже хочу мати всі Ваші твори. 

Дуже Вас прошу,напишіть мені які Ви маєте книжки, 
а також і ціну. Я негайно вишлю Вам грошовий .переказ 
чеком на виплату всіх книжок. 

З пошаною до Вас Микола Орлов. 

Високоповажний Пане ! 
Книжку "Утрачений Ранок"одержав,дякую 

Належність 5 дол. долучую моні ордером. 
Книжка мені д. подобалася.У мистецькій формі подає -

те історію Визвольних Змагань ,вірно і критично. Ваша за
слуга,що подаєте образ села на Уманщині,котра єще з усіх 

Центральних Земель України,була в той час найбільш націо
нально свідомою .Про ці околиці ,єще не маємо ні споминів, 

ані ніхто не обробив їх, у красному письменстві. 

Постарайтеся її по більше розреклямувати у почитнійших 

журналах як "Виsвол'Ьний Шл11х" в Лондоні і "Шлях Перемоги' 
в Мюнхені. 

Чи післали Ви до рецензії до журналу "Український Істо
рик", шо виходить вДенвері. Згадка там причиниться до бі
льшого зацікавлення Вашим романом. 

Остаю з пошаною 

Р. Коцик. 
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Вельмишановний Зосиме Івановичу ! 

Всі Ваші твори мені подобались.Ви,мабуть,одинокий 
письменник, що представив в творі " Утрачений Ранок " 
дійсну ролю жидів в наших визвольних змаганнях .Ваш тв
ір може бути використаний як історичне джерело до істо
рії жидівсько- українських відносин. 

Але є там і недоліки: ген. Тарнавський є для нас на
ціональним героєм так само як і Петлюра. 

Коли б "Утрачений Ранок" мав появитися другим нак -
ладом,добре було би одно речення відносно згарячої кве -
ст ії випустити. 

Остаю з глибокою до Вас пошаною Р. Лесик. 

Доро~иfі, Маєстро І 

Що uно sаf'інt~ив t~итами "Ympat~eниfl, Рано"". Н аписаниfі, у 
націонаJІ'Ьно~па•рtоtІІиt~ноАІу дусі на 1ІІJІі недавніж нааииж іс
•ориt~ниж подіu. Б atafllo. ~ір1'оЇ правди що. не "воріжен'Ьf'U ", 
а АІи саАІі винуваті sa те шо.:має:мо І("Н"би :ми вt~иАиС'Ь ма" 
Af' треба tІІо.і :мудрісtІІ'Ь буJІа би своА") 

'Ьажаю Вам sдоров "А і енер~ії до написаннА ще 1'іА'Ь1'ОЖ. 
ОсtІІаюсА s пошаною О. Маf'о~ін. 

Вельмишановний Пане Дончук ! 

Дякую дуже за Вашу нову працю-книжку "Утрачений Ра

нок" ,яку перед кількома днями отримав і за милу присвяту. 

Мушу Вам щиро сказати, що я заздрощу Вам наполегли -
вості у складанні і випуску Ваших книжок.Вам відомо, що 

я не письменник ,але на старости років мемуарист, але .... 
випустив всього три книжки, а четверта нібито списана та 

ще багато виправляти треба і один Бог знає ,коли зможу за

кінчити. 

Ваші речі цікаві і цікаві своїм змістом.Думаю що роз -
ходяться між людей. 

Ще раз дякую і широ вітаю. З правдивою пошаною 

Кость Паньківський~ 
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Шановний Пане Дончук ! 

Прочитав "Утрачений Ранок" і буду просити Вас надіс -
л-ати мені слідуючі Ваші книжки: 

Повісті, Гнат Кіндратович, Море по коліна, та романи
Прірва, Перша любов, І бачив я ... , Утрачений Ранок. Всі 

книжки бажаю мати в твердій оправі. Останні дві замовляю 

не для себе.Як що б деяких книжок Ви не мали, топорадьте 
де можна їх дістати 

З пошаною до Вас - А. Опанащук. 

Дороtий Авторе І 

Дsхую за миле духове "дозвіллJІ" sxe сnравило мені чи
таннs Ваших творів "Утрачений Ранох" та "Прірва". Книж

хи наnисані ціхаво ,особливо. длІІ мене ,що Ухраїну "за Збру

чем" знає тілtJхи з хнижох. 

Вдsчний буду,ІІхщо. "обдаруєте" мене ще й Вашими сати

ричними творами. Н адіs на збіл'Ьшеннs nенсії вже sхби за

nевнена то й буде чим заnлаt~~ити. 

Остаю з nравдивоЮ до Вас nошаною 
Васил'Ь Шот. 

Шановний Авторе ! 
Кін чаю читати книжку "Утрачений Ранок", хочу сер де -

чно подякувати Вам за таку чудову й цікаву книжку. 

Хай же Бог дає Вам здоров"я й надалі писати такі чу -
дов і книжки. 

Прошу вислати мені наступні книжки: 

1." І бачив я ... ", 2." Будинок 1313", в тв. опр. 
В прилозі Чек на 9 дол. 
Ще раз щиро дякую ! 

Клаудія Коваленко. 
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ІВановний Лане Дончу"' І 
Вашу "'ниж'І(,у "Утрачений Рано"'", 11 перечитав і .маю вра

женнІІ, що Ви дес'Ь s JІ'І(,ОЇС'Ь пдІІнети впа.11u на ае.м.11ю і в де
шевен'Ь1lих пис'Ь.ма'І(,ів пошилис'Ь. З'tори хочу Вам відповіс-
ти, що. Ви та"'ож на.лежите до .тих темних си.л JІ1(,і нищи.ли · 
нашу націю і Державу .Бо щос'Ь подібне писа111~, 1110 . .може пи
са•и 111іJІ'Ь1(,U .мало "'УЛ'Ьt~~урна і циві.ліsована лfбдuни. Маю 
стоси паперів і "'нижо"' написано. об"є"'fІІивно про .ур11д Гет'Ь
.мана Павла С"'оропадС'Ь'І(,О'tо, і навіt~~'Ь В. Черчі.л'Ь на•ис"'ав 
на ур11д бритійс'Ь"'ий, щоб визнати Ур11д Гет'Ь.мана С1(,оропад
С'Ь1(,О'tо де юре. !Dу"'айте Ви .мудра со.ІІо.монс'Ь"'а 'tОАово .ме -
.муари ЧерччіАІІ 5 •о .мів де він називає нашо'tо. Л етА юру оп
риш"'о.м. Це йо'tо.с.лова, а не .мої. 

І Да.лі йде десJІт'Ь сторіно~& бруду на Ур11д У.Н .Р. І 
Книж"'у Вашу ви"'инув на" r АР Б/ДЖ", на с.мітни"'jа аа 

•их 5 ло .л. 'І(,упіт'Ь собі 'topiв"'u, випийте і співайте:- Душу й 
ті.11о .ми по ложем. 

Д-Р М. Кухаришин . 

Шановний Пане Дончук ! 
Висилаю 5 дол. за "У трачений .Ранок" який прочитав з 

великим захопленням. Хоч і був я малим, 10 років, але до
бре пам"ятаю як при допомозі німців гетьманці викачу -
вали зброю,як внас, в с.Білазирі біля Черкас, в трьох цер

квах дзвонили дзвони і як забрали 300 чоловік заложників, 
в т .ч. мого батька рідного і хресного батька М. Савченка. 

І як оті прокляті Гетьмана слуги в чорних бараницях бігали 

кіньми по дворах і зганяли на сходку людей. І ті ж, в чор

них бараницях,пороли шомполами людеИ, - дзвони в трьох 

церквах гули, а люди стогнали і несли зброю. Страшно бу
ло дивитися. Попередили, як що не здасте всієї зброї, то 
всі 300 заложників розстріляють. Потім німці привезли 
керосін і зброю запалили а заложників випустили.д тих що 

розбирали панську економію та ділили землю ще більше сі
кли шомполами. 

З пошаною до Вас Павло Тупицький 
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В.Ш. Добр. З. Дончук ! 
Одержав Ваш роман "Утрачений ·Ранок" і поспішаю пе

реслати належність за книжку. 

На сторінці 194-й в романі показано як гайдали, тобто 
як пороли ім. Гетьмана - гетьманці нашого брата. 

У нашому селі дядьки поділили одного поміщика земель
ку у якого було десь трохи більш як 600 десятин Лриїхала 
така сама братія, ї зібрали сходку, і всіх тих хто, ділив,мі
ряв скільки сажнів на душу, орав гони,а разом 8 чоловік, о, 
жах! І я все це бачив І це не тільки в нас, а й околишні села. 

На другу ніч уся волость організовано пішла в красну ар -
мію добровольцями. От хто допомагав Троцьким і його со

отечественикам захопити владу ,які господарюють і сього

дні. 

З пошаною С. Сокольский 

Високоповажний П. Дончук,дорогий .земляче ! 
Дістала від Вас Ваші цінні кни-жки і висилаю 15 дол. 
Читаю їх і плачу, бо може для кого то роман,для мене

дійGність. я· Ваша правдива землячка. Босими ногами змі

ряла кожну стежечку в Софіївці. В Умань наїхало по вій .• 
ні багато росі ян. Приїхала я дуже розчарована й .огірчена. 

Моя доня питає чому ми в Канаді розмовляємо по українсь
кому а на Україні вони не уміють. В Умані багато змін.Як 

жаль що з Вами ми не знайомі.Будете в Канаді,то щиросер

дечно запрошую до себе в гості. 

Пишіть, бажаю багато успіхів у Вашій ~праці. 
Ваша землячка Валентина Олійник. 

Добрий ден-ь, Лане Дончу"' ! 
Ваші 'І€Ниж'І€u "Утрачений Рано"'" і "Прірва", це працА 

Ваша варта світової на1.ороди ! В особисто маю душевне 
задоволеннА читаючи Ваші мвори. 

Не забувайте про .мене з нови.ми твора.ми. 

3 належною поша~о ю до Вас, Ф. Гаращен"'о 
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дорогий наш письменнику, 
Вельмишановний Пане Дончук 

Від душі і чистого серця ми, наша родина, зі зворушен • 
ням rратулюємо Вас з великими осягами, що Ви їх здобули 
випускаючи в світ великий .роман " Утрачений Ранок ". 
Осяги і великий поступ Ви здобули в словниковій .скарбни
ці Вашого романа,який .мусить стати підручником для шкіл 
і учбових закладів. 

Учите.ді й •Професори мов оцінять мовні багатства Вашо
го романа всебічно: І з боку стиJІістики, і синтакси, і сло

вника справді нашої літературної мови з багатющим заба

рвленням і кольоритом бездонних надр народної мови .І мі

сце цього романа на полицях учбових закладів, як зразок 

нашої літерат. мови на рівні з іншими класиками в мовно .. 
му аспекті, як Шевченко, Франко ,Л .Українка .Коцюбинський 
Тичина. Ваш роман безконечно - цінний піднятими в ньому 

соціяльними проблемами,одвічно-хвилюючими наш чесний 

працюючий люд полеволеної України. Ви не пішли стежкою 
тих, що воліють творити"мистецтво для мистецтва", зали

шаючи знедолений свій .нарід на знищення одвічного нашо

го північного бастарда - москаля. 

Хай то буде уділ тих сибаритів,для яких Доля укр. наро

да - то пустий .звук. 

Вам укр. нарід навіки буде вдячний1що Ви в своїх тво -
рах підносите соціяльяі проблеми, показуєте в художніх 

образах його життя:прагнення, віру до кращого, надію на 
свої сили,щоб гартувати громадою обух на ворога. 

Отож, Ви пішли тернистою стежкою для добра укр .наро
ду, будити зі сну сплячих, що лежать колодами при битих 
дорогах сучасно~о жорстокого політичного світу. 

Ви вибрали гасло "Поетом можеш ти не бить, но граж
даніном бить обязан", що служіння своєму народу це пер

ший, святий обов"язок для поета,письменника, мистця-гро-

мадянина .. 
Але Ви ще вище вгору підноситесь у своєму романі. 
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Чисте мистецтво в своєму творі Ви не затьмарили, а дос
конало пов" язали його із соціяльними проблемами в орг а

нічно-правдиві зворушливі художні образи. 

Оцінку художніх образів на полотнах, в скульптурі,ар

хитектурі, співах, музиці, літературі ... безпомилково до
помагає мені робити ніяка там академична кваліфікацІя,а 

моя інтуїція. 
Оця інтуїція, внутрішнє чуття, викликає в лидини пра

вдиве мистецтво глибокі емоції, зворушення, екстаз і на

віть сльози. 

Я це часто переживав на собі в художніх галереях, на 

концертах ,на виставах, на вечерах художнього читання то

що. 

Родіон Берьозов часом в " Нов .Рус. Слові " зворушує 
своїм ху дожнім оповіданням. 

А оце у Вашому творі " Утрачений .Ранок " багато сцен, 
багато художніх описів, багато правдивих художніх обра

зів, особливо там, де мова йде про долю молоді, про він

чання, про долю нашого народа і тернистий шлях нашого 

державного бу дівиицтва - Ваш твір так зворушує, що ви

давлює сльозу. Виходить, на мою скромну думку, що Ви 

неабияк ростите до ранrу правдивого майстра слова, що з 

ласки Божої Вам предначертано "глаголом жечь серця ", 
нести в світ художні твори де досконало поєднані зміст і 

форма, де ху дож ні образи своєю правдою, любов "юдо сво -
го народу кличуть до Горніх Висот Світла, Волі, Правди і 

Щастя, по якому тужить людина, як за втраченим Раєм. 

З пошаною, Павло Чухрій. 

Вельмишановний .пане Зосиме ! 
Сердечно дякую за "У :граче ний .Ранок ". Коли я його ді

став, то не прочитав, а просто проковтнув і велика шкода, 

що нема коло мене "Прірви"! 

Ще раз щиро дякую за книжку. 

Ваш Микола Чеботар ів. 
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Дороtий Пане Дон14У" І 
Щиро.дІІ"ую Вам за Ваш 14удовийроман "Утра14ений Ра

но" ". Прочитав 11 йоtо.одним душ"ом. Че"аю на Вашу "Прі
рву". Присилайте. 

Ваша тем ати"а ці" аво. та леt"о nередає та nравдиво від
свіжує наші істори14ні nодії. 

Хара"терів, ""их Ви вивели на сцену ,"раще не можна бу
ло схоnити. 

Сумно. лише, що на nроfІІІІЗі століт'Ь ми не nотрафили нау-

14итисІІ ніf4о to. на своїх власних б лудах. Свар"и, роздори та 
іrноренціІІ до. нау"и ще нині nо"утує між нами. Баtато. на -
шої молоді стоїm'Ь осторон'Ь університетів, де за ці"У од -
но to авта(!) можна с"інf4uти 14ОfІІири po"u нау"и ./маю на ду
мці сr~~ейтові університе•и! 
В залуf4енні tрошевий nере" аз на б дол. 

Бажаю усnіхів в Вашій дал'Ьшій Праці і остаю з 

tлибо"о ю nошаною до В ас, 
Ваш f4uтaf4 Д-Р П. ГрицелІІ". 

Висо"ошановний Пане Донf4у" ./ 
Щойно за"інf4ила читати Ваш роман "Утрачений Рано"" 

і nід свіжим вражінн11м хочу наnисати Вам ,що. цей твір., то 

ціла enone11 й nepeбit не тіл'Ь"и історії У"раїни, але й на 
5аtал'Ьному тлі розnовід'Ь про. нашу добу, nочинаючи о nи _ 
сом У"Р. села й тортурами nізніших nодій. Пре"расна, со"о
вита чиста, добірна мова, в-дало. nобудований сюжет і маса 
фа"tJІиf4них даних, роблІІm'Ь цей твір цінним в"ладом і стан о.,. 

влІІtJІ'Ь не тіл'Ь"U художню,але й nізнавал'Ьну ціннісm'Ь. 
Ос'Ь тіл'Ь"и на сторінці 137 Ви називаєте Свердлова На

хам"ісом. Це не вірно .Н ахам"іс - це Сте"лов. І nомил"а 
с"ладачаj 

Б аж аю дал'Ьших усnіхів творчих і материІІл'Ьних. 

З nравдивою nошаною 
Євtені.я Дубів . 
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Дорогі Приятелі ! 

Що я Вам скажу ,питаєте ? А скажу таке, що й світ не 

чув такого .То, що я безмежно вдячний Вам за таку прекра

сну книжку, то це ще, можна сказати, звичайна річ.А от хто 

ж Ви такі після цього всього? Таж Ви велетні,гіганти! А 
Пані Лариса!? Чи чуваний ~на світі ще хоч один такий. та -
лант у поліграфії? Геній, сущий геній Високоповажна Лари

са. Хай замовкнуть,заніміють,замруть усякі ямияки з їх

ньою вмілісrю. Одне слово ,геніяльно і нічого більше не ска

жеш. Книжка - чудо мистецтва поліграфії. Отаке то ... Та 
такого ще світ не бачив. Та Вас на виставку ,на дошку по -
шани, на першу премію... Це не далеке від правди. Ка-

жу про це неспроста. Поліграфія - теж висота. 

А тепер ще раз дякую за чудову книжку й ·З тим 

здоровлю й ві таю 

А. Орел. 

Дороtі Наші Читачі І 

Сотні вдячних листів ОfІІри:маних від-Вас я"' :морал'Ь

ну наtороду sa "'О'ЖНУ видану і надіслану Ва:м "'ниж"'У, жи -
вили nис?J:м енни"'а і надавали cнatu для дал?Jшої творчости. 

За це Ва:м усі:м вели"'а сердечна nодя"'а. 
На ц?Jому :місці вибачає:мос'Ь шо. не всі Ваші дороtі лис

ти будуm'Ь вміщені в Ц'Ьому sбірни"'у. Для Ц'ЬО'tо треба було 

б sлаtодити "'іл'Ь"'а томів на що. бра"'ує засобів. 

Приіім,іm'Ь від нас найщирішу nодя"'у й s правдивою 
nошаною до. Вас 

Лариса Дон чу"'. 
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ВЕЛИКИИ РОМАН 

Зосима Дончука 

ПРІРВА 

Це 11айновіше видання Видавництва Миколи Денисюка. 

Роман мае 560 сторін друку, в твердій оправі в Імітацію 
шкіри, з позолоченням, в мистецькому оформленні 

зо 

Оксани Мошинськоі. 
8 Зосим Дончук: Прірва. Роман. Чікаго, 

1959 рік, 560 стор. Видано 1500 при.м. Видао

иицтво Миколи Денисюка. 

Роман цей розповідає про життя в Укра

їні під Сопєтами. Назва ''Прірпа": між селом 

і містом, між владою й народом, між україн-

цем і москалем ... А правдивіше було б на-

звати ''Пекло" ... 

Ue одна з наших кращих книжок за остан

ні роки, найпраtвдивіший опис совєтського 

пекла в теперішній Україні ... 
Опис правдивий, сильний. Спокійно читати 

цієї книжки не можна ... 
Жаль, що така видатна книжка не пере

кладена на чужі мови, - нехай •би чужинці 

бодай з роману зрозуміли правдиву істоту 

комуністичного ''раю". 

Мова чиста, 'літературна, проста, ясна! 

::: 
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ВисокодостоАний 
Пане Дончук f 

Ви були ласкаві й .прислали мені свій прехороший твір 
" Прірва ". Я перечитав його з неослабленою увагою,- це 

видатний роман нашого часу, в якому Ви подали найсиль -
піший опис тяжкого й преступного голоду в Україні, навми

сне вчиненого окупантами України. 

Сердечно дякую Вам і за книгу, і за те, що не забули й 

про мене. 

Про " Прірву " буде коротка рецензія в ч. 9-му "Віри 
й Культури". 

З глибокою до Вас пошаною 

Митрополит І л а р і о н, 
Ваш постіАний .богомолець. 

В еАtмиtиано в ний Па не, 

Доро."ий мit'l 3емАІІt~е t'l Бра•е І 
Щире спасибі Вам, що. не sабу.11и про .мене sа•оченц• і 

nіслали свою " Прірву " s присвІІr~~ою дАІІ мене. Це веАи"а 

радіс•t дАІІ мене, "оАи маю н.ашу "ниж"У, "'"ої •У• не роs
добу•и, а щоб "У"""'и її - не маю, Бра•е, ."рошеtі,бо сам бі
дую. 

Кни'І.у прочи•ав, "" "ажуІІІt одним ду•"о.м .Ре14енsію на
nи• у і сnодіваюсІІ, що. вона буде дру"ована на сrсорін"аж 
" У"раїнсt"ої Дум"и" в Лондоні. Вибираю " Дум"у . .. "•о.
му, що. вона має t~иtІІаt~ів, t~иr~~at~i АюбАІІrІІt мої реценsії, вм
баt~tІІе, що. nриsнаюс• ,але про. це свідt~а•t мені їж Аис•и, а 
"Рім цtо."о. sapas nиrсаюtІІt у нашіtі ""и"'арні в Лондоні sa 
"ниж"ою. Кни."арн.ІJ е у sв "ІІS"У s видавцем n. М .денисю" -
о.м, •ож, мої сnодіваннА - """ж"а nов•нна дій•и до t~иrcat~a. 

Кни"'у • щойно nрочимав. 3асвіжі і sасиАtні враженн.ІJ, 
щоб nисаrси рецензію. ЛюбАю все nередума•и, щоб •рош"и 
" влежаАос.ІJ ". А Ае мушу Вам c"asa•u, що." Прірва" •а"и 
чудесна pit~. Не пос"упив Вам Господt tІІаАанту і Ви цеtі 
в eJІu"иt'l дар ви"орисІІаАи, що. "раще вu"opuct~~arcu не можна. 
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R думаю, що.нема вже куди. Ми маємо.баtато на цю те
му наnисано, аJІе 11 мушу скаsати, що." Прірва " nеревищи
Аа все. Роман, що.є дsеркаАом дійсности ! 

Використаю книtу також дла нашої nередачі в Есnанс-ь-. 

кому Н аціонаJІ-ьному Радіо. 

Віt~аю сердечно. В ас s nо .в вою не арівнан ої "Прірви " 
й nрошу Госnода , щоб бА.аtосАовив Вашу достоfту 

і величну nрацю, а рівночасно. nрошу Вас не а абува
ти •акож і про мене. Пору14аючис-ь Вашій А аскавій 

nам "аті і сватим молитвам - sалишаюс-ь до. Вас s 
моєю ."Аибокою nошаною 

В aw довжник у братній любові 

Д-Р Дм. Буf4инс-ький. 

Дорогий Пане Дончук ! 

Пересилаю грошевий .переказ на суму 5 дол. за В а ш у 
цінну " Прірву ". Прочитав її з захопленням. 

Пробачте за спізнення. 
Бажаю успіхів в дальшій Вашій .праці і остаю з належною 

пошаною 

Д-р П. Грицеляк. 

Висо~&оnоважний Пане Донf4ук І 
В s sахопАеннІІм пере14иmаJІа Ваш rtiвip " Прірву " і хо _ 

t~іАосІІ б діsнаt~иса далі про житu Ваших tероїв, аких Ви 
так мистец-ьки sмалювали в своwму романі. 

Дуже рада, що моє оформленнІІ Вашо."о роману Вам по .. 
добалосІІ і мені дуже nриємно було. nрочиmа•и висАов Ва _ 
шої думки про мою nрацю І 

ЗалишаюсА s ."либокою nошаною до.Вас і s очікуваннам 
ново1,о твору І 

Ваша О. Мошинс-ька 
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Роман беззаперечної:=---~-
~ історичноївартости 

~ НАШ ОМ У літературному дорібкові, за останніх 15 
Іі рокік на чужині, є багато цінних і цікавих творів. Ба
гато більше, ніж ми самі думаємо й більше, ніж дали наші 

письменники на Батьківщині. Ясне, що тут не можна при

мінювати мірки кількости, а якости. Цей наш еміr'рантсь

кий дорібок оцінять справедливо щойно ті, що прийдуть по 

нас, але ті, що переживуть усе московське насильство, що 

перейдуть усі його прірви й донесуть "до самого, самого 

краю", як сказав Шевченко, свої непорочні християнські 

й патриотичні душі, що на наших очах згоряють на героїч

них жертовниках Бога й України. 

Ясне, що до оцінки твору можна й треба підходити під 

різними аспектами. Коли в нас цього не робиться, то не 

тому, щоб не було кому таку справедливу оцінку зробити, 

а тому, що за 15 років життя на чужині ми не спромогли

ся таку оцінку робити навіть на сторінках нашої щоденної 

преси. Є в нас певний гурток, що читає рецензійні примір

ники і робить на сторінках преси різнородні бібліографіч

ні нотатки, рецензії, але на справедливу літературну кри

тику - ми таки вбогі. Майже ніколи не появляються в нас 

голоси читачів про книжку, а це означає, що ми або не ма

ємо читачів, або не вміють висловити своєї думки? Так, чи 
інакше - свідчило б, що ми не маємо виробленого читача. 

Це наше одно· з великих лих. 

Перед нами книжка-роман, яку, не дивлячись, сказати 

б на драстичну тему, яку, може, багато з нас хотіли б ви
мазати з своєї пам" яті, кожен читач прочитає з приємні

стю. Це ро:ман беззаnеречної історичної вартости пера Зо

сима Дончуха "ПРІРВА" . . Книга появилцсь у В-ві Мико

ли Денисюка, Шікаr'о 1959. Оправлена в чорне полотно, що 
добре імітує шкіру, зі золотими тисками на хребті і чоло

вій сторінці обкладинки, мистецького оформлення Оксани 

Машинеької. На шостій .сторінці портретик автора.Друкова.. 
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еліти, але його можна було так злагіднити, без потреби 
злагlднювати сам злочин, щоб книжку можна було поручи

ти невиннlй ~молоді. Це ніяке "пуританство ", як у нас ·зви
чайно бороняться, а тяжкий .гріх розпусти проти шостої Бо
жої Заповіді, проти християнської моралі і, коли хтось хо
че знати, то таJ<ож проти нашої національної звичаєвості. 

Досить ці єї дурної еротики насаджує в душі нашої моло

ді Москва,досить розсівають її серед нас деякі західні "но
сії культури". Чи ми також самі маємо бути цими злими сі

вачами? 

Моттом до свого романа "Прірва" Зосим Дончук пок-

лав слова Шевченка : 
" ... Воsвеличу 
И ал их o111ux рабів ні~ их І 
В на СrІІОрожі ~ОАО. ЇХ 
Посr~~авлю слово. ~." 

Треба бути щирим і сказати, що краще " во~величити 11 

мільйонів наших мучеників так за Христа, як за Україну

здається - не можна. Треба, радіючи сердечно поздорови. 

ти автора з появою 11 Прірви", поr'ратулювати видавцев~ а 
читачам побажати культурно перевести час над книгою, яка 

має всі прикмети не тільки культурної розривкИ і то "на 

вершинах 11 ! але також змушує нас глибоко призадуматись 

над нашим всенароднім минулим, насталюючи наші, трохи 

ожебрачені душі, наснажую чи їх тією Вірою і Надією, що 

її автор вкладає ув уста страдальниці Оксани : 11 Вороги 

забрали арештували. У ее, тату, забрали вороги : і майно, 

і хутір, і спокій,· 1 життя, забрали волю і мову ,забрали ба
тька від дітей 1 мого чоловіка. Усе забрали. Ще залишили

ся Віра і Надія. ~ • 11 
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Д. Б. jучинський/ 

"У.Д.", Лондон, ч.9.3.3.1960. 



Було колись в Україні ••• 

Управа колгоспу відсвяткувала річницю 
перевиконання пляна житлобудівництва. 
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ПАНОРАМА СТРАШНОЇ ДОБИ 

~О Б А сталінської колективізації та кривавого poз
t}J гулу комуністичного терору відображена в числен

них творах нашої еміrрантської літератури. Основним зав

данням цих творів є залишити майбутнім поколінням ук

раївських людей •Правдиву розповідь жертв і очевидців тих 

страшних злочинів, учинених на нашій ~батьківщині Сталі

ном та його посіпакамн. 

Ці твори писалися під іще зовсім свіжим враженням 
пережитого, до того ще й буквально на другий .день після 

rрандіозної світової бійні. Тому марно було б чекати від 

них якихось літературних вартостей.~ Не до них було тоді 

авторам. 

Переважна більшість цих книг це більш-менш " оліте
ратурені" спогади, хроніки, серії нарисів, написані поква

пом, здебільшого людьми, невправними в літературній те
хніці. У них немає поглибленої аналізи епохи та її людсь
ких характерів, немає в них і історіософічнихузагальнень 

та висновків. 

Але попри всі їхні недоліки, ці твори надзвичайко пот

рібні й .цінні. Чим більше їх буде - при чому для читачів 

найрізноманітніших освітніх рівнів - тим краще. Темати

ка, якій ·Присвячені вони, ще далеко не вичерпана. 

Лише згодом автори цих книг почали дбати про їхню 

літературну форму, про мовостиль, сюжет, композицію. 

" Прірва " належить до тих тr:tорів, що їх автори хочуть бу
ти не лише фотографами, але й літераторами. Проте,- до

біль матеріялу ще за:надто тяжить над цими письменника

ми. 

У "Прірві ", власне, немає нічого ще не сказаного ін
шими письменниками. Персонажі й .ситуації, виведені в цьо

му творі, добре відомі нам із власного досвіду і з інших 
книг. 

Герой твору З. Дончука Тарас Запорожець зазнає та

ких злигоднів що їх зазнали й мільйони інших совєтських 

38 



"громадян". Довга рука людоїдського режиму настирли
во раз-у-раз сягає по нього. Намагаючись уникнути її, 
Тарас покидає рідне село, щоб загубитися в масі міської 

робітничої людности. 
З рішучістю, породженю розпачем, він бореться за пра

во жити для себе А для своєї родини. Але режим не хоче да
ти йому права жити. Не зважаючи на всі зусилля Тараса 
врятуватися, енкаведистська м"ясорубка кінець- кінцем 
таки втягує його в свою ненажерливу пащу, і він, наче в 

прірві зникає в страшному лябірінті сталінських катівень. 

Чи загинув він у череві комуністичного молоха, чи Ао

му пощастило вирватися на "волю", яка так мало різнила

ся від "соціялістичних" концтаборів, - у творі не сказа

но, але це А не істотне. Ми знаємо, що в сталінських конц
таборах заживо згнили мільйони громадян "країни будова

ного соціялізму ". 
Фабула "Прірви" маг ла б стати основою роману з ба

гатими історіософічними А 111сихологічними обертонами та 

підтекстом. Проте З. Дончука цікавили не обертони й ·Під
текст, а передусім обвинувальний акт проти диктатури на

сильник І~ і вбивць. 

Хоч у центрі твору стоїть Тарас Запорожець, проте ні 
в ньому, ні в членах його родини, ні в інших персонажах 

по суті немає нічого індивідуального - не зважаючи на 

принагідні спроби автора дати їм і особисті вдачі. Усі ді

йові особи повісти являють собою узагальнені Асхеw.атич

ні людські типи. Доля кожного з них - це доля мільйонів 

інших українських людей. Автора цікавлять не стільки ін
дивіди, скільки людські маси, не стільки психологія, сті -
льки події. 

У деяких епізодах "Прірви " її основний ·персонаж вза
галі не фігурує. Чимало епізодів - розділів твору носять 

такі загальні назви, як "Конвеєр не зупиняється"," По

зика ", " Страдницький І радгосп ", " Загальні збори n, "м 11 ~ 
сазаготівля ", "Преміюванн 11 тощо. 

Отже " Прірва " не являє собою роману в сучасному 
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розумінні цього терміну. Це швидше політична повість,ши

рока панорама зловісних часів, серія епізодів, більша чи 

менша кількість яких не має композиційного значення. Од

наче, З. Дончук, хоч він іще й не володіє таємницями су
часної стилістики, проте вміє розповідати, при чому роз

повідати цікаво й ·Примушувати читача боліти долею людей, 

виведених ним у своєму творі. 

Безперечно, літературна техніка З. Дончука лишає ба

жати багато кращог.о. Сентиментально-народницька мане

ра, якої він навчився від наших старих письменників і да

лі якої він не пішов, сьогодні видається застарілою вже й 

не задовольняє "софістикованого" читача, звиклого до 

вишуканіших літературних форм. У "Прірві", зокрема, за

багато побутових деталів та взагалі неістотних подробиць, 

які лише розріджують загальну атмосферу твору та пос -
лаблюють його тональність. 

Мовостиль " Прірви " назагал безпретенсійнийJ і лише 
зрідка в ній .можна натрапити на такі учуднені образи, .як, 

наприклад, "коньюнктура на його небосхилі викристалізу

валась ", "вимріяна Ідилія зустрічі з дружиною" тощо. 

Оцінюючи "Прірву " ~агалом, треба, одначе, відзнач.к -
ти, що, не зважаючи на недоліки літературної технікиїї ав

тора, його твір у майбутньому, у визволеній .від комунізму 

Україні знайде для себе уважних читачів, яким він дохід

ливою й nростою мовою розповість багато дечого, що кон

че треба буде знати нашим нащадкам про моторошну добу 

в історії. 

"Слово", ч. 1- 1962. в. с;варог /. 
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Прірва 

Зосим Дончук: ПРІРВА. 1-'оман. 
Мовний редактор Олексій Сацюк. 
Тверда оправа в Імітації шкіри, з по
золоченням, у мистецькому оформ
ленні Оксани Мошинської. Видавниц
тво Миколи Денисюка. ЧІкаrо, 1959, 
во 18.5 х 13.5, ст. 560. Тираж 1.500 

'U И МА Є МО не так уже багато творів з минулого 
A,f! життя підсовєтської України. Воно, мовляв,"окле
пане", макабричне, і пора переключитися на якісь менш 

тяжкі, загально-людські теми. А проте, саме совєтська 

дійсність містить у собі надзвичайно глибокий психологіч

ний .матеріял. В жодній країні світу не знайдете таких яск

равих типів, такого сумбуриого накопичення зла і добра 

воднораз, одча~ушиих вчинків, пристрасиих почуттів,сло

вом, отої хитро сплетеної будови, яку, за браком реаль

ности, створює фантазія письменника. 

Підсовєтський сюжет фантазії майже не потребує. Те, 

що в нормальних умовинах здавалось би неймовірним, там 

цілком на місці. Вигаданий ,большевиками "соціялістичний 
реалізм" у природі не існує. Є реалізм життєвий, є мисте

цька правда, тісно пов"язаиа з минулим, чи сучасними по

діями, і вона є єдиною запорукою популярности літератур

ного твору. 

Зосим Дончук, в основному, письменник побутовий.Він 

літописець з невибагливим, але прозорим стилем, із сум -
лінним додержанням усіх правил послідовного розгортав
ня дії. 

Отже, про "Прірву". Це - історія однієї родини, що 
тим часом може бути типовою для сотень тисяч підсовєт -
ських родин. Коротко сюжет виглядає так: Здібний юнак, 

Тарас Запорожець, мав нещастя "неправильно народитись" 
/від батьків-куркулів/, і цей," гріх" зіпсував йому все 
життя. Тарас закінчив війаькову школу, виявив себе, як не-
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пересічний .старшина. Та Червона Армія, мовляв, не може 
терпіти в своїх лавах куркульських нащадків, і двері вій .. 
ськової кар"єри для Тараса зачинились. Тоді він з мол~ 

дою дружиною оселився на хуторі, вирішивши заробляти 

собі хліб власною працею на землі. Однак, і цього Тарас~ 
ві не дозволили, замкнули в тюрму, хутір зруйнували, вби

ли дитину ще в череві матері. По виході з тюрмиТарас му
сів тікати з рідного села. Він скрізь добре працював, але 

в СССР це не дає r'арантії спокіІиого ж.tття. "Дамоклів 

меч " там висить над кожною головою, а особливо над тою, 
що має якусь соціяльну, чи політичну пляму. Тарас пере

їздив з місця на місце, підробляв документи, лявірував ее. 

ред наїжених небезпек, та врешті "засипався", відмовив

шись бути сексотом. І Тарас зник назавжди, не по своій 

волі лишивши безпомічну дружину і двох маленьких дітеА. 

Звичайно, в такому протокольному перелікові історія 
читача не вразить. Чи ж мало було в Україні невдах-Тара

сів, без вини винних, переслідуваних і ліквідованих.Та З. 

Дончук розгорнув дію широко, дав аналіЗу всієї совєтсь

кої системи, деталізував малопомітні явища, і ось перед 

читачем на повний .зріст стає потвор на дНІаність большеви

цького панування. 

Тепер уже мало лишилося людеtt, які вірять на слово 

червоній .пропаr'анді. Світ порозумнішав. Навіть учорашні 
комуністи відвернули своє обличчя від новітних "рятівни

ків" людства. І однак , загроза їхньої фізичної й .духової 
аr'ресії не минула. Іржа добирається до заліза своїм непо
мітним шляхом. Треба бути весь час на сторожі, треба 
кричати з кожного даху про небезпеку мQдної в цю пору 

теорії "співіснування". Письменник-антикомуніст має ві
діграти ролю тарана, що робить пробоїни в гарному зовні

шньому фасаді А .показує апокаліптичне пекло І прірву ;за 

ним. 

Є в З. Дончука досить яскравих картин із життя на ее

лі. Ось як розповідає стара Тарасова мати про голод. "Зи

ма приАщла люта, палива не було. Люди, голодні й холодні, 
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бачили, що прийшла загибель, попалили тини, порубали сад
ки, лорозбирали хліви, залишилися безверхі хати. Немае 
ніде ані деревця, ані огорожі. На вулицях поросли такі бу
р"яни, що страх із хати виходити. Злодіїв розвелось, як 

на ярмарку. У нас, хоч нічого не було, але й •За відро кар
топлі під столом боялися, двері наніч на коромисло при
в"язували. Кожен тільки й думав про харчі. Нечутно тепер 

у селі співіg, немае навіть півня, щоб рrобудив ранком.Со

бак та котів давно люди поїли. А оті черепашки, що на дні 

річки, геть визбирали. Лободу, що ранком ледве вистрик
не із землі, діти зараз же рученятами позривають". 

А ось опис "товкучки": "Товкучка, мов озеро під час 

зливи,виповнене по береги, переливалась різнобарвною ма. 

сою нужденних людей .із чорними обличчями, втраченим бли
ском очей" невиразного кольору лахміттям замість одежі. 

Продавали останній хатній .скарб, довго притримуваний на 

" чорну годину " у скрині. І ця'' чорна година" прийшла. Ін
коли поміж цією зголоднілою масою селян-жебраків десь

недесь вирине горда постать жінки в капелюшку. Це дру -
жина пролетарського вельможі, отримавши в закритому 

розподільнику достатню норму харчів, ходить і придивляє

ться, чи не виміняє за кусень сала селянської широкої спі

дниці з старорежимної вовни, щоб перешити її на сук ню. 

Також розглядається вона й .за гаптованою скатеркою на 
стіл". 

Тепер розглянемо твір з боку його мистецької й .техні

чної досконалости. Він витриманий .у спокійно-розповідн~ 

му тоні. Нема в ньому поетичних образів, складних ситу а

цШ .. Це скоріше повість, не роман, бо назва 11 роман 11 зобо
в 11 язу є до ще ширшого розмаху. 

Дончукова 11 Прірва 11 охоплює, порівнюючи, короткийп~ 
рlод - від кінця 20-х і до кінця 30-х років. Щоправда, той 
період був найчорніший ,в історії' совєтської України, 11 по

ра єжовщини 11 дала кількамільйоновий .балянс арештів і за

слань, їА .варто присвячувати ·увагу і в майбутньому. Однак, 
" Прірва 11

, крім центральних постатей .тараса і Оксани ,дає 
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не дуже багато персонажів, які довго зберігаються в па

м"яті. 
БлІдо А .непереконливо показані слідчі ГПУ -НКВД. Се

ред них надибуємо навіть "приятеля", який .питає Тараса: 
"А хочеться додому, до молодої дружини?" Цей .слідчий на

че співчуває в"язневі, насправді ж, ми і з теорії і з прак

тики знаємо, що такі почуття, як жалощі, в колі тої людо

подібної погані не існували. 

Є ситуації цілком штучні. Наприклад, Оксана продає 
свою косу закоханому в неї дентистові U •дентист ту косу 

власноручно обрізує. Для чого ж вона йому? Пора лицар-
ських сантиментів давно минула. Тепер не бережуть на 

спогад ані рукавичок, ані хусточок, ані кіс. Закоханий•де

нтист міг просто дати Оксані грошей, залишивши їй. косу , 
з якою вона була значно привабливішою. Тут же А ще одна 
недоречність. Згаданий •дентист перед тим, на просьбу Ок

сани, здШмає в неї золоті коронки з зубів. От так таки, не 

сказавши слова, взяв та А зняв. Дуже це сумнівно. Ден
тист-лікар, він, принаймі мусі в поцікавитись, для чого хо

че Оксана оголити свої нездорові зуби, що конче потребу

вали коронок, чи запропонувати їй~ замість золотих, зви

чаJЬІі, сталеві. 

Проте, так звані "блошки " є в кожному творі і не в 

них справа. Головне полягає в тому, яке враження справ

ляє твір, як цілість, чи він може Ати під знаком плюса, а 

чи мінуса. Отже, "Прірва" безперечний плюс у нашій ук

раїнській еміrраціЬіА .літературі. Вона є синтезою пережи-
вань багатьох сучасників, вона виконує почесний' обов" я
зок розвінчання пропаrандивного міту про "щ·асливу дер

жаву трудящих ". Як добре, що по цеП .бік залізної заслони 
знайшлись письменники, не загнуздані партійноювуздечкою, 

які можуть сказати слово правди, в проти~;~агу фантастич
ним аrіткам совєтської літератури. З певністю можна тве

рдити, що совєтські письменники нам заздрять. За.здрять 

кожній книжці, яка появляється без партійвої цензури, в 

повнШ .згоді з совістю автора. 
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Побажаємо ж сумлінному "правдописцеві" З. Дончу

кові дальших успіхів на літературному полі И · подикуємо 
видавцеві, М. Денисюкові, за гарне технічне оформлення. 

ОВИд ч.З (122), 1962 А. Гuаи 
-----,...".,...., 
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ПРІРВА 

Зосим ДОНЧУК - "Прїрва ': 
_____ роман, В-во М.Денисю1€а,Чі1€а-
3iiilt;ll ro, США, 1959 р. cm.560. Об1€ла

дuн1€а О. Мошинс'Ь1€ОЇ, мовний 

peдa1€tnop - Оле1€сій Сацю'І€. 
з рис мистецького таланту є його невпин

н .зріст. І це в певній .мірі стосується до творчого дороб -
ку Зосима Дончука. Починаючи оповіданнями, що з"явили

ся свого часу в двох збірках - "Чорні дні" І 1952 р .1 та 
"Через річку" І 1953 р./ автор вже в сатиричиїй, повісті 
про пригоди еміrрантського лихваря й .пройдисвіта " Гнат 
Кіндратович" І 1957р.І а останньо романом "Прірва" до
казав, що йому цілком під силу ширше ніж оповідання літе

ратурне полотно. 

Вже тематика першої книжки була творчою реакцією 

письменника на жахливу дійаність українського народу під 

московсько-більшовицькою окупацією та під чоботом гіт -
лерівських "надлюдей '' в роки другої світової війни. Безпе
речно обізнаний з тією дійсністю, автор все ж таки о працю

вав її скорше з доброю спост•ережливістю репортера, ніж 

звичуттям письменника. Це була, правда, проба пера. В 

пізніших творах автор поступово переборює сухість і га

зетність деяких оповідань, наполегливо удосконалює стиль 

- певний покажчик його творчого характеру. 

У передмові до збірки оповідань "Через річку" автор 

каже : " Я вважаю за потрібне, в силу моїх спроможностей, 
до цієї збірки підібрати оповідання з відрадними темами ". 
Дійсно, читач побачив, що автор здатний .відчувати життя 

і світ у світлих, радісних тонах. Але пережита разом із 

своїм народом дійаність чорних днів важкою брилою тяжі

ла над творчим сумлінням письменника. В тих чорних днях 

зродилась ідея нового твору Зосима Дончука- " Прірва ". 
Грабунок українського села комуністами, масовий, го

лод, колективізація, висилки, пашпортизація І страшне з 

нашого минулого слово, майже забуте на еміrрації і моло
дому поколінню зовсім невідоме І - ось те тло, та прірва, 
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в безвихідність якої большевицька система кинула маси ук

раїнського селянства. Та сама .~ахлива дійаність от.оч~є ро
бітника й інтеліr'ента так звано1 епохи побудови соц1ял1зму. 
в цій .советській .прірві письменник змальовує долю Тараса 
запорожця(головного персонажу в романі)- типового гнано
го і битого системою втікача з пограбованого загарбником 
села,пристосованця з необхідности, а не з вдачі чи користо
любства. " Тарас дуже радів цим хутором- далеко від людей, 
в ід людського ока, громадських турбот і політичних подій . 
Заховався і думав, що свlт про нього забув. Виявилось, що 
про нього не забули ... " Це - на rючатку. Хіба не типове 

явище пореволюційного затишшя тих,що ховалися по своїх 
хуторах,рожевомрійНої довірливости короткої доби НЕП-у? 
Правдоподібно й .трагічно закінчується життєвий шлях Та -
раса, але читач відчуває, як у безвихідді прірви перерод -
жується Тарас Запорожець, чи вірніІ1Іе ,як в тій добі, в тій 

прірві, народжується нова людина, для якої вже немає схо

ванки від світу ,яка той •Світ перетриває і переможе:-"Усе, 

тату ,забрали вороги; майно ,.і хутір,і спокій,·і життя,забра -
ли волю і мову, забрали батька від дітей.• .. У ее забрали .Ще 
залишилася Віра і Надія ... " Безумовно до циніків і спус -
тошених душ не промовлятимуть ці слова. Їх просто спишуть 
на рахунок наївности чи безпорадности автора. Але саме 

оця Віра й Надія нашого народу в його власне українське 
світле майбутнє є тим корінням, яким він черпає живодайні 

соки. 

Побутові сцени в романі, живі постаті персонажів тво -
ру, правдиво передана атмосфера тих років у селах і проми

слових провінційних містечках ПравобережжяJ.. свіжа мова

це позитиви нового твору Зосима Дончука. иого недолі -
ками є надто часті повторювання порівнянь, не нові, вже 

знані в українській .еміграційній .літературі описи в" язнично

rо життя. А саме головне - поквапливість і поверховість 

трактування певних психологічних моментів, що зовсім не

співмірне з жанром твору - романом .Треба також позбути

ся трафаретности в описах природи. 
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Попри всі недоліки, ми все таки вважаємо що твір "Прі

р!За " є відрадним явищем у книжковій продукції минулого 
1959 року. Хоч вік і не виходить за межі особистого дося

гнення в творчості письменника, себто не є однією з тих 

небагатьох віх, що ними вряди-годи позначується шлях ук

раїнської літератури на еміграції, він написаний щиро і без

претенсійно, не імітованим, але властивим авторові стилем. 

І тому - цей .твір почитний. І також повчальний .. Не забувай -
мо, що ми вже живемо в 1960 році 42 роки минуло після Ук
раїнської Національної Революції, що так нефортунно закін
чилась для нашого народу ,чверть століття минає від подій ·і 

часу, віддзеркалених у романі " Прірва ". Саме тому в ук -
раїнській .літературі твір Зосима· Дончука є цінним відо

браженням тих часів, коли руйнувалось українське село ,ко

ли московськими експериментами четвертувалось не лише 

тіло, але й ~душа українського народу. 

Про ту добу в українській .підсоветській .літературі має -
мо хіба витримані в дусі генеральної лінії партії такі тво -
ри, як "Бур"ян" А. Головка, "Аванпости" І. Кириленка та 

інші. 
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Вп. п. З. Дончук 

llорогий Пане Маестро ! 

З подякою потверджую одержання Вашого ласкавого лис

та та окремої посилки з Вашим новим твором ром аном 

" Прірва ", з написанням якого Вас найсердечніше вітаю 
і за цей Ваш вдатний .мистецький твір Вам r'ратулюю .Поси

лку я одержав ще 3 липня, а другого дня,себто 4-го з ве -
ликим зацікавленням прочитав був 230 сторінок рукопису, 
а 5-го з великим вдоволенням закінчив читати. 

В загальному хочу Вам сказати,що Ваш твір вибиваєть
ться на одне з перших місць з нашої підсоветеької темати

ки, який .схоплю є широкий діяпазон підсоветеького життя 

в Україні. Дуже важливими моментами Вашого твору є те, 

що зясовувані в ньому ~итуації в загальному психологічно 

виправдані й .викликують в читача дов ір" я. 

Я в принципі погоджуюсь видати Ваш твір і тому зали
шаю його в себе. Я можу включити його до моєї видавничої 

програми й .зроблю це із справжньою приємністю. 

Поручаю Вашій .ласкавій ·увазі "Овид", про що ми говори

ли. 

Чікаго, 

, 

З правдивою до Вас пошаною 
М. Денисюк 
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Зо.сим До.н~у"'; "Прірва", 

m{t.:.a::~~~~~~ МО 8HU U ред. 0 ЛЄ" сі iJ 0 а1410" .. 
'lixal'o, 1959, с . 560 

В ІР починається радісним щасливим життям мол о

==-- дого подружжя Тараса Запорожця; 
- А галь, а галь! •• Щоб вас нечиста сила розвіяла, кляті 

ворони! Ось зараз Тарас сип не по вас шротом з рушниці.
Молода жінка розмахувала хворостиною і кричала на гайво

роння • 
••• Тарасику! Іди подивись, які вони смішні, ті курчата ••• 

Такі малюсінькі, а вже порсаються в листі ••• всі рябенькі, 
несущі будуть. 

Тарас посміхнувся до Оксани і розплутав з русявих кіс 
темнозелений .листочок. 

До цього життєрадісного і затишного хутора з листати
ми садками,зеленими городами та вибілєною хатою, під за-

• • 
лІзним зеленим дахом,докотилась совєтська влада. 

Тараса заарештовують, бо він син куркуля~ Оксана, Та
расова .дружина, переїжджає до своїх батьків) під час пе

реїзду на~какують на підводу комсомольці. Вони воза з ма
йном забрали, а вагітну Оксану побили і залишили її серед 

дороги. 

В Оксани від удару в живіт почалися завчасні роди. Ок
сана родить неживого сина. 

В селі лютує жорстокий .терор .Дорогами, хуторами, ее -
лами, чорною хмарою, котився наказ ·Кремля; " Знищити ку-
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ркуля, як клясу". А проголошені урядом і парті~ гасла: 
"Ликтатура пролетаріяту" і "Влада на місцях " зовсім 

розгнуздують селянський .актив. Озброєний. комнезам і ко
мсомольці з вовчою жадобою накидаються на трудящих з~ 
можних селян. Після арештів і розкуркулювання почали з 

села вивозИти родини арештованих і розкуркулених. Над 

матерями і дочками комнезам і комсомольці по звірячому 

знущаються. У місті тюрма переповнена арештованими .По 

камерах жахлива антисанітарія й .терор урків. З тюрми що

тижня відходять, у заrратованих вагонах, етапи на Солов

ки, на Колиму, до Сибір-у. 
Тарас перебуває у напруженій атмосфері е.тапів і допи

тів. Але Тарасова доля обминула етапу. Після допитів йо
го випускають на волю. 

Лім, друJІІИна, плач і радість.По кількох днях Тарас бе

ре торбину і йде з дому. Знайшов працю в Києві. Заробляє 
непогано, але працює під чужим прізвищем, отже перебу

ває постійно в папруженому стані. А Оксана пише, що· до

ма хуртовина nроАшла - настав спокій~ Тарас звільняється 

і їде додому. ·в селі городами він крадькома пробирається 

до хати. Якщо неспокій,· Перебуде декілька днів і знову по

мандрує. Та на другий день його заарештовують як підпа -
лювача колгоспів. Секретар комсомолу і голова комнеза

му везуть його до міста. Не маючи доказів на підпалю ва

ча колгоспів, слідчий іВідпускає Тараса під розписку, .щоб 

він приніс йому довідку де працював. Але як принести слі
дчому довідку, коли вона написана на чуже прізвище. Та

рас поспішно готується і тікає з села. На станції купує 

квитка до Вінниці. Там живе його приятелька з гімназн, 

а її чоловік працює інженером на " Ллодосушарці ". Можли
во, він йому допоможе знайти· роботу. Інженерові Чигрину 
нічого не .приховуючи Тарас оповідає свою біографію .Або 
прийме, або ні. 

- Приходьте завтра н.а завод. Щось будете робити по 
ремонту. 

Ночуючи на станції, Тарас зустрічає свого приятеля 
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Василя. В ін те :ж перебуває на тих самих правах що А Та

рас. Вони до схову Здають Басилеву скриньку 1 йдуть на 

" Плодосуmарку ". На працю їх прийняли. 
Сумлінно працюючи і маючи природну здібність, Тарас 

скоро виділяється поміж заводськими робітниками. Адмі
ністрація висуває його обліковцем, а потім табельником. 

На заводі Тарас зустрічає гарненьку дівчину Іру і в 

неї закохується. На rрунті цього роману, коли несподіва

но приїхала Тарасова дружина, виникає маленька драма. 

Але ця неприємність умотивовується і скоро проходить .А 
Іра, щоб не бути на очах у Тараса із заводу звільняється. 

Дружина залишається у Тараса. Спочатку :жили разом з 

Василевою родиною, а потім Тарас знайшов на глухій .око

лиці стареньку хату. 

Дні почали текти нормальним, спокійним, навіть раді

сним :життям. ·Оксана обдаровує Тараса дочкою. Було тяж
ко з їжею. Але хто зараз іЗ чесних українців в Україні не 

голодує. 

Але якщо в окремих родинах були тимчасові випадки 

відносного спокою, то в цілому Україна пере :живала наtrя

:жчі й .найжорстокіші часи своєї історії. 

Тарас під час цього страшного лихоліття перебуває в 

радгоспі, що належав заводові. У радгоспі і по дорогах він 
бачить ~отні трупів, сотні напівмертвих, з пухли ми, почор

нілими обличчями, людсько- подібних голодних істот. 
В ці тяжкі роки зміст свого :життя Тарас вкладає в пра

цю. Робітники Тараса шанують, а ін:женерно..!Гехнічпий ~пер

сонал цінить, навіть сам директор ЗапороЖця кличе Тара

сом Івановичем. 
За цей період часу на заводі багато змінилося : голов

буха заарештували, інженера Чигрина перевели до Тресту, 

Тарас, після закінчення пляново-нормувальних курсів,пра

цює пляновиком, Тарасового приятеля Василя, наказом пе
ревели у службовці 1 тепер він працює обліковцем. 

Здавалося б, що Тарасове :життя після бур, блискавиць, 

і злив. потече спок ійни;м плином. Але цього не сталося. Іра 
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зустрічає Тараса ;вона працює друкаркою у прокурора І 

і говорить, щоб він негайно виїжджав з міста,бо його аrент 
нкад· на rачок узяв. 

Тараса, за допомогою інженера Чигрина, переводять до 

Кам"янець- Подільського Плодозаводу. По дорозі Тарас 
зустрічає в Новій .Ушиці знайомого головного інженера Бо

ханця. Боханець пропонує йому в Новій .Ушиці працю на пло
дозаводі. Щоб замести цілком сліди Тарас згоджується. 

У Ново-Ушицькому плодозаводі пісJІя декількаразових 
змін директорів і головбухів життя унормувалося. Тарас 

входив у колію безпечного життя теж. При допомозі пива 
мав багато знайомих. Навіть з директором заводу ходив до 

пивної ""прохолодитись ", як казав директор, п"ючи з Тара
сом пИво. Директор заводу знайомить Тараса з началь ни
ком міліції~ з головою Райвиконкому, з начальником паш

портного відділу та з іншими тузами влади. Тарас радіє. 

Аж тепер він буде мати повний спокій і безпеку. 

Але спокій .був недовtий .. Секретар заводу підносить Та
расові наказ про звільнення його за шкідницьке складання 

промфінпляну. 

Шкідництво І Значить процес і тюрма. 
По кількох днях Тараса заарештовують. Але через при

ятелів і знайомих, що були родинно пов"язанііз слідчим,йо
го слідчий звільняє. Але звільняє з умовою, що Тарас зо
бов"язується бути донощиком, що середи до слідчого з"я
влятися з доносом. 

Тарас не залишається в Новій .Ушиці, а ї,nе до Вінницl 
Отож слідчий з листом скеровує Тараса до уповноваЖеного 
НКВД у Вінниці. "На цю адресу звернетесь і там отримає
те вказівки." 

У Вінниці Тарас зустрічає Василя і від нього довt,nуеть
ся, що його приятель Боханець працює у Вознесенську .Ба .. 
жаючи уникнути НКВД, Тарас їде у Вознесенськ і, за допо

могою Боханця, улаштовується аж там на працю. 

Нові люди і нова праця. Тарас спочатку хвилюється і 
чекає виклику в НКВД. Але час ішов, а його не викликали 
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і тривога поступово зникла. 

Тарас знову наполегливо і сумлінно працює. За про

ект будови артезиянської криниці, що затвердив Наркомат, 

отримує дві тисячі. Але зна~омства уникає. Лише заприя
телював з інженером Жаровим. Часто Тарас з дружиною го

стить у Жарова, а інженер Жаров з дружиною у нього. Але 

Тарас тепер усю увагу зосереджує на родині. Надія вже в~ 
личенька - ходить до школи, а меншенька Віра бавиться з 

цяцьками. Тарас їх любить до безмежности. 
Тарасові дні знову входять у нормальне, спокНіие жит

тя. Але совєтська влада нікому і ніколи провин не прощає. 

А провини полягили в тому, що людина народилась україн

цем, розмавлила матірною мовою і любила свою Батьків. 

щину. 

Тараса знову ·заарештовують. На нього зробив донос 

інженер Жаров, що він мазепимець. Тарас попадає на спи -
сок наАиебезпечніших ворогів СССР. 

Де Тарас зн11ходився, Оксана не могла допитатися.Ок

сана була і в місцевих органах НКВД, і їздила до Микола. 

єва, до прокурора, їздила і до Києва в прокуRатуру. Але ві

дповідь була одна: Запорожця відправлено. Не знаємо. 
Оксана змучена, заплакана готується до батька.Немає 

їй .цристановища тут, ніхто її теплим словом не обігріє, ні

хто поради не дасть. 

Оксану батьки зустрічають з радістю. 

- Онучки мої дорогі І ... - Бабуся брала на руки то На
дю то Вірочку. 

- А що ж там Тарас робить ? 
- Немає вже нашого Тараса ! .. - і залилася Оксана слі-

зьми. 

- Як немає? А де ж він дівся? 

- Вороги забрали І У ее, тату, забрали вороги : майно , 
1 хутір, і спокій, і життя, забрали волю ~.мову, забрали ба

тька від ді те~ ,j мого чоловіка. 

- Забрали ! Знов забрали ! - тихо говорив батько і без

порадно опустив сиву голову. 
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_ Боже мій І Дітки мої" дорогі! Ідіть, ідіть до хати, до 
батьківської хати, до вашої хати! - Він узяв Оксану і ді
тей .за руки та й .повів у хату. 

З. Дончук письменник зворушливий. Він належить до 

тих письменників, що мають чу ле серце, спостережливе 

око і гостре перо,.- гумор. 

Роман " Прірва" це книга приречених на смерть. Якщо 
в читача, читаючи твір "Гнат Кіндратович", від сміху аж 

сльози з"явіІяються на очах І за гумор і зміст цього тво
РУ З. Дончука можна назвати Гоголем/, то в романі "Прі

рва" герой позитивний. Читач разом з героєм переживає, 
разом з героєм радіє і разом з героєм плаче. Але роман 

" Прірва" не nозбавлений і гумору. Наводжу декілька ури -
вкtв, де З. Дончук вкладає гумор. 

- Я з гарячим надхненням приймаю заклик уряду під -
лисатися на двотижневий .заробіток. Але що тих мизерних 

два тижні. Прошу записати до протоколу, що я особисто 

підписуюсь на двомісЯчну платню. 

- Молодець ! Оце я розумію ! - з захопленням підтри -
мав голова. 

- Але це ще не все, - продовжував Харитон. 
- Прошу, прошу ! 
- Я викликаю підписатися на два місяці наш актив. 

ХарИтон зробив павзу. Запанувала тцша. 
- Викликаю голову нашого з~вкому, потім секретаря 

комсомолу і секретаря партосередку. І тут прошу записа

ти це до протоколу. 

Збори зашуміли, загули. Чулися легенькі хихотіння. 
Голова завкому розгубився. Він ue сподівався такого 

підступу. 

далі робітники ухвалюють зборами підписку - підні
мають догори руку. 

- А ви бабуню, чому не піднімаєте руки? -раптом зв~ 
рнувся голова до жінки, що сиділа на лавці і позіхала. 

- Це ти до мене ? 
- Так, до вас! Питаюся, чи хочете підписатися на по-

зику? 
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- Не чую ! Не чую ! Говори голосніше сину. 
- Я питаюся, чи позичите державі гроші? 

- Що ти, сину? Смієшся? Та хіба в менее гроші? Ко-

ли б я мала хоч карбованець за душею, то не мучилася б 

тут щоденно. Стара баба буде державі гроші позичати ... 
По залі пробіг стриманий .сміх. 

- А чи можу я відібрати позичені гроші назад, якщо ме-

н-і буде дуже скрутно? 

- Очевидно ! .. Але за 20 років. 
- Боже ж мій l Та я ж сину, вже не доживу. 
Наводжу ще одні збори. Секретар комсомолу бомбить 

робітників заводу :.Чий .це завод ?На кого ми працюємо .Га
ньба і злочинність. Цьому треба покласти край~ Минулого 

тижня із-за злочинного недбальства варщиці в казані при

горів джем. Сто кілограм продукції доведеться зар~хува

ти в брак. Сьогодні на бочці з ·сульфітованими яблуками 

лопнув обруч. Я вас питаю ся, що це таке ? Чи це тут діє 

прихована рука кл ясового ворога? Чи тут ... і так далі. 
- Хто .хоче слова? 

- Фед я хоче запитати? - гукнув голосно Фед я ./Фе дя-
старий .каналізатор. У нього, як казали, "не всі вдома"/. 

- Я собі, товариші, надумав так: Коли товариш каже, 

що джем безнадlйио збракувався, то я, товариші, хочу цеИ 

джем купити для себе. Чи можу я купити йего для мами на 

своему заводі ? 
- Ні, Федю ! Цей ·джем приділений .робітникам тяжкої 

промисловости і відправляють його за наказом уряду. 

- Я знаю, що все .відправляється із заводу за наряда

ми з Москви. Але хіба не сором нам бу де такою поганню, 

забракованим джемом, годувати робітників Уралу. А ми то 
вже поїли б і зіпсоване. 

- Про це, Федю, треба запитати директора. 

- Казали, завод наш, то чому питатися директора? 

... - Завод наш, не жиром оброслого буржуя. Я думаю, 
що в нас знайдуться чесні робітники, які оголосять себе у

дарниками і пі,[(уть на штурм прориву ! 
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Уже другим питанням секретар мучив робітників. 

Федя завзято заляпотів долонями. 

- Хто хоче слова? 

-я! .. 
- Почекай,' Федю. Може хтось інший .. 
Але інших не було. 

- Ну, кажи, Федю, тільки не говори бузини. 

- Я оголошую себе ударником! - промовив сів. 

В залі sибухнув сміх. 

- Хвоста кобилі буде на два r'удзи в"язати, - сміяли

ся опалювачі. 

- Прошу не ображати ! Запишіть мене негайно в· удар -
ники ! - вимагав Федя. 

Після зборів покликали Федю в контору. 

- Хто тебе намовив такі запитання ставити на зборах? 

- Чесне пролетарське слово, я сам додумався. 

-Ти, Федю, гляди, перед тим, як щось питати, поду-

май f І взагал і радим о тоб і тримати язик за зубами, бо ... -
і парторг показав чотири nальці навхрест складені. 

А ЧJf це не їдкий .гумор : Сім онуїла Рибака заплутала 

а ритметика. Головний .бухгалтер випадково на ткнувся в ка

совій .книжці на маленьку неточність, - бракувало три ти

сячі. 

У зв"язку з постановою уряду й .партії про знищення ку
ркуля, як клясу, кожний .труженик села з цієї кляси, наче 

вовк переслідуваний псами, тікав і тікав од приреченої 

смерти. Як ре~ультат у репресованого з" являвся нервово

хворий .стан : Страх і постНmе напруження. Наводжу мо

мент, коли Тарас Запорожець одержував пашпорт. 

Він відчув, що ноги знов тремтять. Тарас у нервовому 
напруженні стримано кашлянув, щоб виявити свою присут
ність. 

- В чім справа? 

- ПриАшов по пашпорт. 

- Прізвище? 

- Запорожець Тарас. 
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Службовець знову перебирав якісь папери. Потім, як 

буйвол, поволі nідвівся і зник за дверима. Двері раптом 
відчинилися. Твердим кроком вийшов інший .озброєний ге

пеушник, підutшов до Тараса, зупинився біля нього і вира

зно поклав руку на кобур револьвера. Тарас ні живий , ні· 

мертвий .. 
Фраrмент "Весілля" ще раз переконує читача, що 

Кремль пляново знищував чесних, свідомих українців і 

зокрема інтеліrенцію, бо Тарас Запорожець є представни

ком інтелектуалістів. 

А тепер зупинимося коротко на недоліках. 't Каламут -
ним поглядом подивилася вслід підводі, цікавлячись,чи л~ 

тін утік" І ст. 27/. Чи може Оксана цікавитися підводою, 
коли від у дару в живіт вона лежить на· землі й ~від болю oR
кає? Навіть сам автор стверджує Океанмни болі, бо рече~ 

ня починається:; "Каламутним поглядом" ... "Антін зля
кано подивився на неї, обернувся і в одну мить зник у ліс". 

/на тій.же стор. 27/. При таких обставинах не злякано ди
вляться; і в Антона мимоволі повинно вирватись: Оксано, 

що з тобою? Або : Оксано, що вони тобі зробили ?" Не ·тве -
рдим кроком перевантажені харчами та одягом виходили 

засуджені. Данило гірко посміхнувся. - Прощай, ТарасеІ

сказав, глибоко зітхнув і, бадьоро піднявши голову, тве -
рдо пішов" І ст. 49 І. З тюрми на етап бадьоро і твердим 
кроком не Идуть, тим паче Данило, що був фізично Амора
льно вимотаний .с.цідчим. " Блідий .скісок місяця, що соро
мливо виглядав звечора, тепер заховався" І ст .51/. Кра
ще було б коли б З. Дончук викинув слово "соромливо" і 
написав: Блідий:скісок місяця, що виглядав з вечора, те
пер заховався. "В освітлених вікнах сільради ворушились 

тіні" /на тШ.же ст. 51/. Як може ворушитися тінь ?Бору
шаться черви, може ворушитися в темряві щtдячи людина . 
Краще було б написати: ходили тіні, пересувалися т1н1. 

"Панувала велика духота jна тій rже ст .51/. Духота не па
нує. Ліпше було б написати: нависла духота, була духота, 
тяжіла духота. "Кажеш, зна~ла жениха? - Юля засором-
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лено глянула на нього і ... ЇА-Богу мама присилували " ... 
1 ст. 641. Теж недоречно З. Дончук втиснув слвво "засо-
ромлено ". 

Непогано З. Дончук описав прощання Теклі з оселею , 
коли її вивозили до Сибіру. Але кінцівкою все зіпсував . 
"Підвода рушила. Комсомольці зачинили за нею ворота. 

Текля величаво і спокJ.Аио пішла за возом " І ст. 691. Хви
лину тому Текля з дітьми ридала, била поклони до ікон, 

цілувала клямку, промовляла до кожної хатньої речі, всі 

люди плакали, мов за покійииком, і раптом "величаво" і 

"спокійно" пішла за возом. Бувають герої, що з піднятим 

чолом і усмішкою на устах ідуть, але не Текля. "В ото

ченні варти пішли серединою. До самого ГПУ бігла Окса

на пішоходом спотикаючись - намагалась випередити ко

лоІfу й усміхнутися до Тараса" /ст. 721. Оксані в той мо
мент було не до сміху. '·'З кухонних дверей кучерявились 

пахощі смачних страв." І ст. 3231. Теж не вдале слово "ку
черявились", ~раще було б написати пливли пахощі, доно

силися пахощі .. " Перший .сніжок соромливо притрусив по

жовкле листя" І ст .3741. Як може сніжок "соромливо"ли
стя притрушувати? Слово "соромливо" можна було б зов

сім викинути, або вжити відповідне слово. 

Більше цих ляпсусів не виписую. Є і порівняння невда

лі: " ... тільки nолохливі очі блищали з-під хустки, як у 
зляканого мишеняти" .1 ст J221 
Треба писати за правописом 

словника Голоскевича ІІ929рІ 

слово "зідхнути ", а не " зіт -
хнути". 

Попри вищезгадані мінуси 

твір чИтається з інтересом;Іе

гко та ~ переживаяням. 

Австралія, "В.д." ч,37-38.1960 

Ів. Стоцький 
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ГНАТ КІН РАТОВИЧ 
• 

· 3 О С UM Д О .Н 'Ч у ". П О .8 і С ІІІ Ь. 
~ в 80 "Перемо~а" ФілJІдел'Ь-
J ф . Б А'." 
1 zs уенос upec. 
О б'Кладинха та 8-м ілюстрацій 
мистца Бориса Крю'Кова. 
Стор. 200. 195 7 р. 

ОВІСТЬ ПРО СОВЄТСЬКУ П"НВКУ, 
УКРАЇНСЬКОГО ЕМІ( РАНТ А ... 

НАС , в. менше, або більше вдалій, літературній ~фо
рмі та вислові, дещо написано про життя нещасної підсо

ветоької людини; деякі сторінки нашої політичної вимуше

ної еміrрації також знайшли вис~ів у різних літературних 

творах: повість, драма, пародія. По довгих роках злиден

них московсько комуністично-го невільника ·й безбарвного 

втікача, по кількалітніх окитаннях по таборах УНРРА та 

ІРО, ми вже таки відотхнули, в наших душах і уяві почи-
• u 

нають затиратися картини м.ину л ого, повнІ тривоги и жаху. 

Дехто з нас не ·любить, щоб навіть їх пригадувати йому сьо-

годні, якби боявся сам себе, якби соромився свого мину

л ого, що так щасливо промину ло. На нашу думку ця на -
ша забудьковатість це не е позитивне явище, бо забува

ти свое лихо й жорстоке м.инуле, це рівнозначне з Шевчен

ковим "бо хто матір забуває того Бог карає", про нього 

ми тим більше повинні тямити, що не всі ми позбулися то-
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го лиха всенароднього, і той .наш біль мину лий .повинен,бо
дай .час-до-часу запекти нас та пригадати нам нашу ед

ність з тими, що залишились по той ·бік пропасти. 

Симпатичпу пригадку, в гарній .повістевій .формі, з ве

ликою дозою гумору й .сатири, зробив нам останньо наш пи

сьменник Зосим Дончук у своєму новому творі " Гнат Кін
дратович". Книга появилась у В-ві "Перемога" Філяде
льфія- Буенос Айрес в 1957 році. Книга на доброму папе
рі, з гарною обкладинкою і багатьма ілюстраціями в тек
сті роботи артиста-маляра Бориса Крюкова. Сторін 197 
та 3 неп. великої вісімки, наклад- тираж книги 1500 при

м ір ників, з друкарні "Чампі он " в Буенос Айрес. 
"Гнат Кіндратович" Бобров - це типовий спекулянт 

з-під московсько-комуністичної дійаности, але спекулянт~ 

сказати б - "крупний", ''міжнародний'·', бо його обороти об

раховуються вже на сотні тисяч, бо він спільник директо

ра й·бухгалтера заводу; він зазублений у своїй роботі з мі

ліц1єю, НКВД, прокурором і всякою другою урядовою го

лотою, що жирує на народньому організмі, який .томиться 

Е\ довгих чергах, щоб купити метер якогось "ситцю". По 

тих. чергах-хвостах можна було орієнтуватися, як далеко 

ще до цього, щоб догнати капіталістичний сві't, і заверши-

ти будову соціялізму. На провінції соціялізм остаточно"пе
реміг", там черг ·немає. Черги на провінції ліквідовано ду

же просто, большевицькими методами : не .дати товарів ! 
Тому Гнат Кіндратович воліє доганяти капіталізм, ніж ма
ти завершений соціялізм ... " 

"Гнат Кіндратович" - визволяє з усіх можливих това

рів Західню Україну осінню 1939 року, воював проти "напа
сливої Фінляндії, одержав відстрочку в 1941році,добре ула

штувався в часі німецької окупації. Шлях. "політичного емі

rранта" Гната Кіндратовича веде через Західню Україну, 

Варшаву, Краків, Словаччину, Австрію аж доАвrсбурзьких 
Сомме-Касерне. Але совєтська п" явка не залишилась са
Мітною на тому довгому шляху, бо натрапляє на маіістра 
Проньку, таку саму рафіновану п" явку зі Західньої У краї-
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ни і разом з ним ділить долю і недолю по магазинах ски

тальських таборів, обкрадаючи безсумлінно бідних людеІ.t~ 
Можливо, що в повісті Пізнає себе не один Гнат Кінд

ратович і не один магістр Пронька. Можливо, що хтось і 

обуриться на Зосима Дончука, що він своїм твором поста

вив їм нерукотворного пам"я тника, що було б несправед

ливе І обурення/, бо Гнат Кіндратович і Пронька були се
ред нас, ми самі їх розмножували, сприяли злочинним еле

ментам, прикриваючи їх, так часто, нездоровим потріоти

змом, чи радше патріотизмом власного черева Іі власних 

егоїзмів. 

Сьогодні, коли в нашіІі .свідомості вже затерлися кар

тини людського нещастя можна ставити ПJіТання : чи тре

ба їх пригадувати, чи треба роз"ятрювати ті старі рани, 
чи треба воскрешати КІндратовичів і Пронькlв? Відповідь 

може бути тільки одна і ясна. КоJІИ вони були між нами,то 

про них не w.ожна забувати. Не забувати тому, щоб поді б -
ні випадки вже не повторялись на нашому життєвому шля

ху, щоб бачили ми своє мину ле таким, як воно бу ло, щоб ви
стерігалися Аого в сучасностій .майбутності. Коли Гнат Кі

ндратович дратуватиме кас сьогодні, то· це знак, що ми ще 

не цілком вилікувалися з гнШиих ран, що ми не приІішли ще 

до духової рівноваги. 

Вважаємо, що повість Зосима Дончука "Гнат К індра
тович " одна з наІікращих повістей, що появилися в нас в ос
танніх тринадцяти роках, написана талановито, незвичайно 

зрівноважено й об"єктивно. Можна сподіватися, що наші 

читацькі круги, поза малими винятками, а винятки бува

ють всюди, приІімуть її спокlАно й .радо, бо твір цього вар

тий. 

Гнат Кіндратович мав випакувані валізки чужою крив

дою, але вона йому не вийшла на здоров" я. 1 тут треба під
креслити великий досвід автора, досконале пlдстереження 

життєвої правди : чужою кривдою не доробишся. Саме спо
кій і рівновагу, гумористично-сатиричний .тон розповіді з 

дуже гарною розв"язкою: "Його валізки помаленьку споро-
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жнювались, бо зо~ото та доляри переходили до правників. 
Він з жахом спостерігав, що скоро не буде чого давати,а 
справа· так і не покращала ... n 

Поручаючи нашим читачам "Гната Кіндратовича" Зо
сима Пончука,за_певн.иємо,що це повlоть,яку кожен про -
читає радо. ХаА.нас Господь збереже,щ.об в Кіндратови
чеві чи Пронці· шукали ми самі себе, але повість дає нам 

цілl rаJІерії живих істот серед. яких ми напевно віднаАд~мо 

і себе; не одна тяжка ситуація пригадає нам наші власні 

rу1итарства, які нам треба було перейти, які сьогодні заJІи
шились для нас спогадом, а які, з такою ясністю, природ -
ніс тю відтворив в дуже мистецький .спосіб Зосим Дончук. 

'' БІВЛОС", ч .5 1958 Мадрід, у січні 1958 Р .Б. 

Табір в Авr'сбурзі, Сом ме Касарве. Богослужба по борцях 
·ПОЛЯГЛИХ за ВОЛЮ УкраЇНИ. 

Mict4e осід"У Гна tJ Кіндра osut~a 
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ПОВІСТЬ ПРО "ЕКСПЕДИТОРА" 

Зосим Доt~чу'Іl. О атирична noвicmt~. 

В-во "Перемоtа". Філаделt~фів -
Буенос - Айрес. Обхладинха й 8-М 
ілюстрацій мистцв Бориса Крюхова. 

Стор. 200. 1957 р. 

с В ОГО ЧА О У я вже писав про інертність нашої 
еміr'раційної критики. Вона роками тупцяється на

вколо звичних імен старших письменників, дарма що ті пи

сьменники давно вже сказали свое і хоч, може, ще час від 

часу й .обзиваються, але нічого нового супроти поперед -
ніх здобутків не дають. Тоді я мав на увазі, головним чи

ном, поезію І Є. Маланюк, Т. Осьмачка І і на доказ даль
шого її руху вперед поставив був "першим у чкрзі "оди~ 

го з молодших поетів - Ігоря Качуровського І ст. " Пер -
ший .у черзі" в недільному виданні "Свободи" І. Тепер те 
саме хочу сказати й .про нашу прозу. Старші наші прозаї

ки, очевидячки, мають свої заслуги, І напр. У лас Са~v.чукІ 

але не треба спускати з ока й .тих молодших, що продовжу

ють наш літературний.процес на еміr'рації, таких, як І. Ло
бода, Ф. Одрач, той .же Ігор Качуровський ·ЯК прозаїк,та ін

ш і. З-між цих " інших " насамперед треба згадати Зосима 
Дончука, що його перші дві збірки - "Чорні дні" та " Че -
рез річку" були незаслужено замовчані. Тепер вийшла у 

виданні в-ва "Перемога" третя його книжка - "Гнат Кін
дратович". 

Сам автор ніяк не визначив жанру цього свого твору , 
але його можна назвати повістю. 

Тематично ця повість охоплює передвоєнні роки на 
Україні, другу світову війну і період примусової репатрі
яції радянських громадян та початки розселення україн

ської еміr'рації. Увесь цей матеріял, сказати б, нанизано 

на історію життя Гната Кіндратовича Бобр9ва, спочатку 
експедитора одного плодообробного піДприємства на Ук-
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раїні. Всі інші дійові особи повісти або епізодичні І різні 
"радслужбовці" Марія, Грицько/, або другорядні щодо їх

ньої ролі в сюжеті /Маргарита, жінка Гната Кіндратови
ча, маr'істр Пронька І . .Тим то лобу дов у цієї повісти мож

на порівнювати з лобудовою таких творів, як "Мертві ду
ші" М. Гоголя та "Пригоди бравого вояка Швейка", що їх 

зміст - пригоди переважно одного героя. 

Характером своїм ця Дончукова повість - сатира,ске

рована на критичне викриття хиб передусім большевиць

кої дійаности, потім - "української" таборової, викриття 

таких негативних, хижацьких типів, як Гнат Кіндратович, 

маГістр Пронька й .інші. ·у мистецькому розумінні особли

во вдався авторові образ Гната Кіндратовича. Гнат Кінд

ратович Бобров /чu Бобровенко, як він став зватися в ук
раїнськомі таборі/- це новий ~у нашому письменстві тип , 
тип промітного хижака, що скрізь і всюди уміє увірвати 

собі шматочок або й ~добрий .шмат, ~алеж но від обставин . 
Тип цей можливий .у всяких умовах, але найдогідніший Грунт 

він знайшов собі в бюрократичних відносинах більшовиць

кої дійаности. І в Дончука "діяльність" Гната Кіндратови

ча почалася ·з того, що він "урятував" директора своЄї фа
брики, який .з метою "заробити", на продукції нижчого га
тунку поставив ціну вищого. Коли в Слов"янському, куди 

цю продукцію вислано, це шахраЛатво викрили, директор 

кинувся до свого експедитора : 
- Гнате Кіндратовичу! Єдина надія на вас. ВизволяйТе 

з скрутного становища, ви в таких справах мистець" ... 
"Це, голубчИку,- пояснив далі директор, - шістдесят чо
тири тисячі карбованців збитків на варенні та сороктисяч 

на соках" ... І він дав Гнатові Кіндратовичу тисячу кар

бованців "під звіт", щоб той· поїхав і врятував ці гроші. 
Уже на залізниці, щоб купити квитка, Гнат Кіндрато

вич, бувши мистцем соціялістичного "блату", мусів був 

дати хабар-я. У поїзді він познайомився з "комерційним ди
ректором" Вінницького м"ясокомбінату, і той~випивши,під 

веселу руч оповів ось таке : 
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"Заготівники обдурюють колгоспників, зменшуючи сту
пінь відживлености при закупівлі худоби; відгодівельні пу

нкти перед здачею худоби підсипають їй ·до отави соJІи, а 

потім дають вдосталь води. Напоєна худоба дає приріст на. 
вазі, і вони, злодії, на цьому наживаються більше, ніж я ... 
А що вже комбінат, то це справжн Ні ·Винахід комбінації. Ви 

розум і є те ,що один збільшений .відсоток вологости в ковбасі 

проти "ОСТА" дає приріст прибутків на тисячі карбованців. 

І ми на цьому заробJІяємо" ( ст. 9 ) 
З цим "директором" Гнат Кіндратович склав відповідну 

"умову". 

- Пийте, товаришу, не жалійте! - припрошує директор 

Гната Кіндратовича. - Пам"ятаАте, що живемо раз , а не 
два,' і треба влаштовувати житуху на всі сто. От ви каже -
те, що у вас є вино,мармеляда,варення,квашені огірочки, 

капусточка.І чому б нам не зробити інтересу? Ви людина 

розумна,здібна і, як я помітив, бувала. Я вам ковбаски, а 
ви мені - пікульчяків у слоїках .•. Га? Ах,яка ж прекрасна 
закусочка! Або оті цукати,грушки в цукровНt .пу др і, сушені 

в апараті. Вам же не треба повторювати, що живемо в СС
СР, а це значить; "Свой .Своего СнабжаА .Регулярно" .(ст .10) 

У Слов"янському, в готелі,щоб не "ждати", Гнат Кінд
ратович підкупив с.лужбовця, бо знав ,що коли кажуть 'треба 

ждати", це означає "треба ж дати" .У лябораторії,що вияви

ла шахрайство, Гнат Кіндратович дав хабаря ляборантові, і 

той ."переглянув" свої висновки. І так далі,факт за фактом 

нанизує автор з цієї "блатної" дійаности. Ці факти, з одно -
го боку свідчать про те, як більшовицька бюрократія жирує 

на бідуванні народу, а з другого - про спритність "експе -
дитора", що "рятуючи" свою адміністрацію, і собі здобуває 

відповідні "користі". І він дуже гнучкий;цей тип,уміє вигід
но влаштуватись у всяких умовах. Бувши мобілізований,.він 

і в армії влаштувався "каптенармусом". "Визволяючи" за -
хідніх українців, він немало заробив на купівлі "капіталі -
етичного" краму за радянські карбованці .Навіть за німець

кої окупації він не спасував - влаштувався керівником мо -
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лочарні.Правда,тут трапилась йому прикра пригода; "одно

го разу есесівець набив по морді. При~ов п".Иний, назвав 
Гната Кіндратовича евинею і вдарив" ... (ст. 73). Але він та
ки витримав і при~ов до висновку;" А все таки й .при нім

цях можна жити". " він навіть почав соромитися своєї ·мо
ви - цвенькав по-німецькому". І незабаром став одержува
ти підвищення - його настановлено шефом району ... Коли ж 
німці почали відступати, він своєчасно виїхав на Захід, ви

крутився під час репатріяції, трохи був не попався в біль -
шовицьку шпигунську "мережу", що зробили були спробу йо

го "завербувати", але й .з цієї халепи вискочив. І нарешті 

отаборився в Авrсбурзькому таборі для "депістів" .Тут зли
гався з таким же західно-українським типом - маГістром 

Пронькою, і вже почав "діяти" на спілку з ним... Мерзенні 

"діла" показує автQр на цих сторінках свого твору, "діла", 

вихоплені,як це нам відомо, з живої дійсности (напр., при

чина смерти генерала Вс. Петрова, крадіжка шоколядийін). 

Взагалі Дончук, за всіма даними,узяв матеріял із жи
вого життя, як про це свідчать назви установ, українських 

міст тощо .Але це не проста реєстрація фактів (бо тоді б це 

не був літературний ·ТВір), а відповідні "образні" узагальне
ння. Цей ·матеріял він подає як типовий, по-мистецькому яс

кравий~ І тому його повість читається з цікавістю. 

Дуже яскраві картини репатріяції висунули дуже ориrі -
нальний образ Марії,але ,на жаль ,У повісті він еnізодичний. 
Навпаки, її коханий .Грицько ви~ов непереконливий,·"ідеаль
ний'~, як це здебільшого й .буває, коли письменник хоче не

rативним явищам протиставити позитивні. 

Чимало в повісті й.недоробок, до них, наприклад, треба 
від~ести образ жінки Гната Кіндратовича - вона фігурує 

як ім"я тільки, без відповідного " тіла ". 
У мові багато росіянізмів, таких, що їх легко можна за~ 

мінити українськими словами,є взагалі невдалі вислови,як 
от "глухе рокотання(?) пригнічених трудящих". 

Але в цілому ця повість - цінне надбання нашої сати -
ричної літератури. Автор, як це й .личить справжньому пись-

67 



менникові, має мужність сказати навіть " кол·ючу прав -
ду " в вічі. 
Нові Дні березень 1958 

В. Чапленко 

ГУМОРНОТНЧНА ЛІТЕРАТУРА 

Зocu;v Дон141J" не гуморист .Але у нього багато їдкої сатири. 
І тим своїм різким сатиричним ножиком він розкраяв і пока • 
зав нам свойого героя новітнього спекулянта проАдисвіта • 
Дончук зовсім не старався знайти для цієї операції вибагли -
вого скальпеля, він зовсім не старався про вибагливість за -
собів, якими він переводив свою операцію. Він знав героя і 

мав для нього багато їді, щоб викресати у. собі стільки впер -
тости, щоб написати книжку. Гнат Кіндратович хоч це і не 

Пантаrруель і не Швейк постать гідна сатири і вартує доб -
рого сатирика. . 

Л. до П. червень 1958 (ОТ) 

Похорон "'енера.11а Вс. Не posa s 1948 р. 
As"'cбypt, Оомме Касарне 
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Зосим До .н чу х. "Гнат Кіндратович ". Філадел'Ьфія
Буенос- Айрес, стор. 197, 1957. 

Автор у свuїй .повісті поставив собі незвичайно велике 

завдання - описати довгий ·Відтинок часу дуже переладо

ваний .бурхливими й .траГічними подіями. У повісті маємо 

У ССР за мирного часу, фінляндську війну, "визволення" 

Західньої України Москвою, совєтсько-німецьку війну, 

окупацію України німцями, втечу з України перед новою 

совєтською навалою, табори в Західній Европі, та виїзд за 
океан на еміГрацію. 

Щоби докладно зупинитися на всіх згаданих подіях, по

трібно мати значно :більшу книжку, як "Гнат Кіндратович'~ 

Тому повість часто нагадує за риси олівцем, побіжно і з 

поспіхом зроблене оповідання з ущербом для художньої 

ПlJавди. Це немов конспект, написаний ~для пам"яти для пі

знішої більш детальної оброеки. 

Автор якби вмисне поспішав, щоби записати бачене і 

пережите, не вдаючись у художні деталі. Існує також мо

жливість - що такий .спосіб взагалі властивий авторові. 

У центрі повісті знаходиться цілком совєтська люди

на, цинік, той, кого в СССР називають "рвач", істота без 
моральної основи. Вона хоче жити, нахабно розштовхуючи 

людей ліктями, і справді, живе. Але її життя, таким як йо

го показав З. Дончук - цілковита біологія, боротьба за те, 

шоби існувати. Го~овна діюча особа ніколи не ставить со -
б і питання нащо вона живе, чи існує, нащо обманює, кра
де. ОчевидJІР Гнат Кіндратович тип цілковито негативний1 

Але тому, що ота негативність суцільна, без проривів,без 
вагань - вона не переконує. Тип вийшов незвичайно схе -
ма тич ний,. 

Зміст життю людини надає боротьба між добром і злом, 
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незалежно від того, який ~первень перемагає. Коли ж такої 

боротьби немає, а в книжці її не показано, то· оповідання 

виглядає на публіцистичну схему з бажанням довести про

сту істину - ось що робить із людини совєтська система. 

Можливо, що в совєтськійІДійсності, яку автор знає до

бре, неrативні типи переважають. Але існують там і гар -
ні та чесні люди. Життєва правда вимагає показати тих і 

других. Інакше літературний .твір тратить своє найбільш 
дорогоцінне зерно - конфліктність. і стає безконфліктним. 
Читати двісті сторінок про негідника, який ~ніде не зустрі

чає спротиву - не викликає великого ентузіязму. 

У совєтських умовах вину за те, що людина погана та 

позбавлена елементарних позитивних прикмет -можна зва

лити на систему. Але З. Дончук показує нам табори ДіПі 

в Німеччині також у цілковито безнадНікому світлі, хоч 
тут на систему вже нарікати трудно. 

Увага З. Дончука зупинилася на крайкьо неrативних я

вищах у таборах - на позбавленні помешкання управою та

бору заслуженого генерала УНР, на крадіжці харчових про

дуктів з кухні та маrазину, на пиятиці і т .д. 

Очевидно це все було. Але описавши ті ль ки такі яви
ща, автор навіть приблизно не дав правильної картини 

таборів і їх життя. А це була дуже цікава сторінка украї
нського життя на чужині. Крім злодіївї у кухнях та маrа

зинах, ми мали в таборах низку шкіл від дитячого садка 

аж до університету, мали Академію Наук, мистецькі сту
дії, архіви, театр і, навіть, оперу. Ми мали низку фахових 
шкіл, курси українознавства, курси чужих мов і т.д. Коли 

ж ми мали такі позитивні осягнення, то, очевидно, були й 

хороші лtоди, що їх творили. 

Життя складається з неrативних і позитивних елемен

тів. Між ними відбувається вічаа боротьба. Так само є і в 
літературному творі. 

БЮЛЕТЕНЬ УНЛС Березень 1958 
МихайJІо. Кучер. 
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(Ще про .~Гната Кіндратовича" З. Дончука). 

"Гна• Кіндра•овиtt". Оповіданнs 3. Дончу1tа:. 0•.197. 
Ілюс•р. 8.0б1tJІадuн1tа йілюс•рації мис•цs Б. Крю1tова. 

Наша критика скупо відгукнулася на появу цієї, нап -
равду цікавої книжки .Вона варта того, щоб про неї писати, 

але таке писання,як я прочитав у Бюлетені УНДС мене ду

же здивувало. Я перед тим прочитав також цю книжку і 

від того дістав вражіння цілком протилежне тому, яке діс

тав п. М. Кучер. Я був тією повістю так захоплений,. що на

віть зразу ж написав на неї рецензію до "СВОБОДИ", чо
го ще ніколи не робив ."Свобода", що правда, тієї рецензії 
не надрукувала, (не тільки Вашої не надрукувала) з чого б 

виходило,що їй .вона (а може й ·Я) не подобалась. 

Мені здається, що критика п. Кучера є недоречна;адже 
З. Дончук витяг нам на денне світло сторінку життя,за яке 
ще ні один письменник не брався. Де ви знайдете щось поді-
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бного? Вже хоч би за це одне ми мусіли би бути вдячні 

З. Дончуку. Він може не мати гоголівського хисту чи спо

собу вислову, але й ~Великий Гоголь у своїх знаменитих по

вістях переважно виставляв одного типу людей.· У кожній 

його повісті домінував якийаь один, певно окреслений· ха

рактер : чи то був "неrат.ив ", чи то був "позитив ". Чому 
ж тоді п. Кучер такі вимоги ставить до З. Дончука, коли 

якраз З. Дончук і не затримався на одних "негативах". 

Деякі читачі це оповідання зараховують до сатири, а 

героя її - Гната Кіндратовича - українським Швейком . 
Інші шукають подібности до Гоголя. Я б сказав, що ні те, 

ні друге. Це цілком самородний твір з незалежницькою те
матикою. Герой .цього твору - продукт підсоветеької зап

лутаної бюрократії. Без кінця і з неабияким успіхом він 

обробляє найтрудніші "махінаЦії" і завжди зі справи ви

ходить чистим. 

Тяжко передати в коротких словах перебіг дії. Для то
ГQ треба самому прочитати цю повість. Герой. народився і 

талан свій .розвинув у сприяючих умовах советеької дійс

ности. Доля кидала ним усюди: був на фронті в фінлянд

ську війну, воював і проти німців, під якими пережив їхню 

окупацію і з ними ж помандрував до зах. Европи. В табо
рах ДП розвинув свої здібности до вершка. Автор довіз 

свого героя до Канади. Викинувши його на беріг, ані ело

вом не натякнув, що він зробить з ним далі І друга части .. 
на повісті має вийти пізніше/. 

Книжка написана легкою мовою і жваво, а події так 
вплітаються одна в одну, нові авантюри зарисовуються 

так інтриr'уючо, що читач не може відірватися від книжки. 

Зацікавленню сюжетом помагає та обставина, що автор 

свого героя провіз шляхами і в обставинах, в яких кожно

му скитальцеві повіністю або ж частинно доводилось пе
реїздити чи побувати самому. По всій книжці розкидані 

кожному з нас знайомі персонажі, лише під лідібраними 
прізвищами. Автор витяг на денне світло всіх майстрів 

брудних справ і поставив їх без прикриття перед очима 
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громади на осуд. 

Автор не кінчає своєї повісті лише з неrативами. Ми 

не чуємо його гіркого сміху, а навпаки. Крізь хмаригидо
ти, підступу та крутійатва, мов сонячний .промінь в безпро

світній .темряві, під кінець оповідання виринули нові пос

таті. Це - Марія та Грицько, продукт вже чисто совєтсь
кого виховання. Це виховання не було в силі заглушити в 

них чеснот, які вони успадкували від своїх прадідів. Пере

конавшись на власній ~шкурі в облудности, фальші, брехні 

і підступі 11 народньої влади 11 11 найдемократичнішої демо

кратії", вони втікають з большевицького раю і тут, на тлі 

таборового розпанашення, засяяли цілістю і прямотою сво

їх правдивих козацьких характерів. Куди їх виведе автор 

у майбутньому - не знати. Але в~е тепер видно, що це не 

такі характери, що безслідно згинуть.Можна вбачати в них 

нову генерацію, яка стане до ·боротьби З нашим ворогом 

вже не в замщов их рукавичках, а з Засуканими рукавами. .. 
Зрештою, не забігатимемо наперед, а почекаємо слова від 

самого автора. 

БЮЛЕТЕНЬ, УНДС. Вересень 1958 
д. Лимаренко. 

Любий приІнnелю, З о .сим е ! 

.. Вашу "'ни~у ,, Гнат Кіндратович ,, одержав ,дуже да"'ую І 
Ії sapas же прочитав і від щиро~о.серца сміавса. В Вам "'о .. 
лис'Ь писав, що. у В ас є своєрідне спостереженнs і вислів 

думо"'. Ви добре фото~рафуєте і непо~ано.висловлюєте ду
м"'у. Ви є пис'Ьменни"' - від Бо~а. 
Ще pas пишу, що.сміsвсs від щиро~о.серцs і читав s насо .. 

лодою. Кни~а видана дбайл,иво; дуже ~арний папір, дру"'арс'Ь
ких помило"' немає, мова полтавс'Ь"'а,є дуже вдалі місцs,ха
рактеристи"'а персонажу добра. 

Тисну, Вам друже, РУ"' У і бажаю ще біл'Ьших успіхів. 
І. Отоц'Ь"'ий 
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Портрет, а не фотографія 
Зосим Дончу"'; Гнат Кі14драmович. Видавницr~~во "Пере

мо'tа" Філаде.л'Ьфі,н,- Буенос-Айрес, 1957р., стор.197. 
Різні бувають на світі люди, і різні про них пишуться 

книжки. Стрінеш, буває, людину, поговориш із нею - і не 

можеш із дива стямитись; невже такі люди можуть на сві

ті жити? Так ніби з іншої плянети. А бувають інші люди; 

стрінешся з людиною, по знайомишся - і ламаєш собі голо
ву; Де я вже чув цей ,голос? Де я бачив цей "к артопляниА." 

ніс? Де вже я чув, та ще й не раз, подібні міркування, ще 

й .висловлені майже такими виразами ? 
Так само і в літературі_. Розкриємо, наприклад, книж

ку Домонтовича "Доктор Серафікус" і попробуємо собі 

переглянути архів своєї пам"яті; чи зустрівся нам в жи

вих хоч один подібний чоловік, хочби й серед професорів, 

які чомусь вважаються найоільшими диваками. Ні, не зна
йти. Ця людина - або либораторний .гомункулюс, експери

ментальний .витвір автора, або людина, яка винятково рід

ко стр і чається і в реальність якої важко повірити .Візьм~. 

мо новелю Гуменної "Мана", до речі , надзвичайно силь -
ний,· винятково ліричний .твір неліричної авторки - і по з

найомимось із Юлією Отавою. Типова це людина чи не-ти

пова? Тут погляди можуть розійтися; для одних вона 

типова, мрійлива старша дівчина, яку часто, в кожному бю. 

рі, можна зустріти; для інших - вона нереальна, як і її 

мрії, абсолютно відірвана від життя і нецікава своїми ви

гаданими переж:иваннями. Авторка цих рядків може б при

єдналась до другої точки зору, якби не доводилося тут та -
ки, в Америці, зустріти двох жінок, які самі заявили, що 
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портрет Юлії Отави міг би бути написаний з неї. Отже Юлія 
отава образ цілком імовірний, правдоподібний, життьовий., 

хоч і не зовсім типовий.· 

Типами в літературі вважаються такі герої, що ·уособ

люють головні, найбільш яскраві, важливі, колоритні риси 

певної групи суспільства , в данім випадку суспільства ук
раїнського. 

Поняття л ітературного тиn а в дуже великШ ·Мі

р і залежить від національних рис, які даний .герой репре

зентує. Часом авторові пощастить створити тип світового 

маштабу, як, наприклад, Шекспірівський Фальстаф, Бальза
ківський .Горіо чи Гоголівський Хлестаков. Але в більш о

сти, літературні типи даної нації, хоч і зрозумілі чужому 

читачеві, притаманні саме своїй літературі і втрачають 

сіль і перець у перекладах. Саме з цієї причин·и національ

ний генНі Шевченка не піднявся до рівня Шекспіра, бо Шев

ченко - письменник на 100 відсотків національний, і типи 

його національні, а не світові .. Тільки в Україні були Кате
рини, Варнаки, Відьми. Український ·Читач плаче над Шев
ченковими рядками, а чужоземець розуміє слова, а почут

тя, кров"ю написаного в тих словах, не розуміє. 

Поняття національного типа настільке специфічне ,що 

літературний •ТИП одного народу часто сприИмається чита

чами іншого народу не як тип, а як виняток, або навіть ви

родок. Яскравим прикладом такого типа є герої Достоєв

ського, типові й .улюблені для росіян і незрозуміло-відво

ротні виродки для українського читача. Серед росіян на ко

жному перехресті можна знайти десяток Мармелядових,Ра

скольнікових, Карамазових, в той lчас, як у нас їх із еві

чкою не знайдете. І слава Богу, що в нас їх нема ні в жит

ті, ні в л ітературі ! 
Не обов" язково всі героЇ твору можуть бути типами. 

Микола Гоголь побудував свою комедію "Ревізор" на са
мих типах, тому для вистави треба підбирати дуже добрих, 

nершорядних акторів. Але автор може створити і дуже ці

кавий твір навколо одного типа, а інші дієві особи викону-
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ють ролю, так би мовити, "суппорт ін! акторе". На них ав

тор не звертає великої уваги, часом навіть не описує їх 

зовнішности, а як що й .описує, то так, що на початку тво

РУ можуть бути сині, а в кінці твору - карі очі в тієї ж 

самої людини. 

Не впадаючи у вищезгадану крайність, автор Дончук пі

шов цим шляхом. Твір його, відверто названий іменем го

ловного - і єдиного - героя, має собі за мету висвітлити 

один український .тип - і своєї мети дуже успішно досяг. 

Інші персонажі твору - періодичні, короткотривалі, вони 

в творі, так би сказати, з неба падають і, виконавши свою 

ролю, невідомо, куди зникають. Це відноситься до таких 

осіб, як директор заводу овочевих консервів, nолітрук вій~ 

ськової частини, якась вдовичка Юлія у Ленінграді, два ке
рівники совєтських підприємств, з якими Гнат Кіндрато

вич, ледве познайомившись, одразу ж· нав" язу є пл яновий 
обмін краденими продуктами, і багато багато інших. Ав

тор робить слабеньку спробу виростити кілька інших пер -
сонажів у творі, що сягали б хоч по плече головному гер~ 

єві. Постійно при Гнат·ові знаходиться його дружина Мар

гарита, і в кількох випадках навіть виявляє несподівані ви

бухи енерrії, що вирятовує Гната Кіндратовича із здава
лось би, безнадійного становища. Але поза цими епізода
ми, - Маргарита - це тільки безформна неясна тінь свого 

чоловіка, і в творі нема ні опису її, ні занять, ані поход

ження. Не доріс до вимірів Гната Кіндратовича і його га

лицький·співробітник, "маrістер" Пронька. Цейобраз вве
дений •автором у твір з очевидним наміром "соборної" рів

поваги, але поруч із Гнатом Кіндратовичем він цілковито 

не пасує. Комерційні комбінації Проньки не такі майстер

ні, захоплюючі спритністю крутійатва і вдало переведені, 

як Гнатові; про самого Проньку ми нічого не знаємо. З 
книжки відомо, що Пронька - молода чубата людина,побі

жно згадано, що у нього десь тут же в таборі є жінка,але 
скрізь він з" являється один, і жодних його романтичних чи 

особистих справ не змальовано в той .час як одружений, і 
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до певної міри вірний •Своїй .Маргариті Гнат знаходить час 

і настрій tдля романтичних пригод. 

Найбільш цікавими, після Гната Кіндратовича, в творі 
є пара молодих українців зі Східцої України, і якби Зосим 
llончук присвятив їм більше уваги і місця в творі, вони б 

може затемнили і самого Гната. Жертви совєтської сис

теми, ~они навіть побувши у вільному світі /коли можна 
назвати вільним світом нім~цькі остівські табори/,все ж 
вірили у можливість покращання совєтської системи, аж 

поки переконалися у тім на власній ·шкурі, на цеІі ·раз пере

коналися на віки. Марія ледве втекла з транспорту "пово

ротців", а Грицько попав не на Україну, а на Сибір. Наці
онально- свідомим українцем Грицько не став, і шляхИому 

до цього ще довгий-довгий .... У таборі Грицько трохи пра
цював, трохи допомагав "великим рибам" технічно пров~ 

дити їхні операції, а найбільше любив у дружніх балачках 

І невідомо, якою мовою І здобувати сиrаретів у американ

ців - валюту на ті часи малощо не рівну зол от ові ... Про
те, ця малосвідома пара має багато більше людяности 

і сердечности, ніж великорозумний .гнат Кіндратович та йо

го співробітник, - "маrістер" Пронька.Грицько гостро ви
ступає на захист старого безпомічного замітальника та

бору вимагаючи для нього теплої одежі. А коли одного ра
зу, за давньою звичкою "совєтського человека", Грицько 

потяг скриньку шоколяди, яку він випадково знайшов по до

розі додому у схованці, куди ту шоколяду перед тим при

ховав Гнат Кіндратович, в дома Марія поставилась до цьо
го так: 

- Грицю ! В тебе шоколяда? - і цмокнула його в чо
ло. - Можна їсти? - запитала, розгортаючи. 

- Скільки хочеш ! - і Грицько добув з кишені ще кіль -
ка плиток. 

- Ну, тепер Грицю, і весілля можна зробити. Ти зна

єш, що німці за одну плитку шок ол яди дають відро яблук. 

Купимо хату, шматок землі і будемо господарювати. 
- Ще й .на коні вистане. Кіньми можна непогано зароб-
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ляти, - продовжував мріяти вголос Грицько. 

Обоє веселі сиділи, обнявшись, і жували шоколяду. Ма
рія вкусить сама і дає Грицькові, щоб кусав. Він вкусить 

шматочок і сміється. Оповідав, як він знайшов шоколяду, 
і як переховав її в іншому місці. 

- А знаєш Грицю, у нашого сусіда дитина заслабла , 
без молока, таке худе, як тріска. Все плаче, таА~плаче,

" моня, мамо". Мама все думала, що одержить шоколяду 

і виміняє за молоко ... 
Грицько споважнів, перестав сміятися. Поклав на сто

лик недогризену шоколяду. 

- Десять скриньок для нас забагато. Може половину 
повернемо, - тихо сказав до Марії. 

- Я вже не хочу, наїлася. Навіщо нам шок о ляда, щоб 

люди проклинали? Давай, Грицю, nовернемо всю ... " 
В простих словах, як щиро змальована шляхетність 

простих людей І 

Але дуже мало з цієї шоколяди осталось таборовим ді

ткам; як не крути, Гната Кіндратовича вона не обминула ... 
Хто ж такий .цеА .Гнат Кіндратович, національно- табо

ровий ~герой,, віртуоз шахрайетва і спекуляції, змальований 
у творі Дончука так соковито. що деякі критики зважились 
образити автора, висловивши свою думку про автобіогра

графічність героя. Звичка ототожнювати автора. з його 

творами глибоко сидить у психіці не тільки читача, але й 

критика. Не один раз уже мені самій ~зауважували, що я ма. 

ла б бути чорнявою жінкою з пронизливими очима і демо

нічним темпераментом, бо це ніби впливає з характеру м~ 

їх віршів. Один із читачів навіть уявив мене чоловіком, 

що заховався під жіночий ~nсевдонім. Арrумент -бо кілька 
поезій ,я написала від імені чоловіка ... добре, що хоч не 

у являють мене читачі на базі моїх віршів для дітей яки

мось нечемним хлопчаком ! 
Смішно навіть говорити про те, чи Гнат Кіндратович 

має якісь родинні зв"язки з автором книжки, крім зв"яз

ків літературних, які роблять кожного автора батьком св~ 
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їх героїв. Він тих героїв породив, він їх може піднести на 
височину, або скинути в прірву. Закид про автобіографіч
ність книжки має ще й •другу сторону - це оцінка високої 

маИатерности автора; так тонко, вірно і точно відтворено 

людську вдачу, що тільки самого себе можна так знати. 

Або треба мати немалий талант, здатність відчувати пере
живання і думки інших, здатність бодай .тимчасово втілю

ватися в свого героя. 

Книжка Дончука побудована за порядком сюжету ,а не 

фабули, дія іде в безперервному часовому порядку, майже 

ніколи не повертаючись назад І крім спогадів Марії про 

своє дитинство/, і майже ніколи не сходить зі сцени Гнат 

Кіндратович, - отже, для драми чи кінасценарію довело -
ся б багато чого переробити або вставити. Заувага про 

драматизацію твору зроблена тут не випадково; "Гнат Кі

ндратович" - одна з дуже небагатьох написаних на еміr

рації українських книжок, що має динамічний .рух у стилі 

атомового століття,а не тягнеться і досі на чумацьких во

лах. Це авантурницький ·роман із яскраво історичним тлом, 

масово правдивих де талів, змінами. місця дії І українське 
провінційне місто - фінляндський ·Фронт ..!'звільнена" Га
личина - Німеччина до і після капітуляції - транспорти 

поворотців - діпівські табори - коробель до Америки- і 

ма й же стереотипне кіно-зацікавлення - в діяграмі Гнат 

Кіндратович виходить на канадійаький берег ... " Зідхнув 
повними легенями... Перед Гнатом Кіндратовичем знову 

розгорталися широкі можливості"./ 

Гнат Кіндратович Бобров - українець, що може ко-
лись і був Бобреяком чи Бобром. Але підчас вШаькових 

крутежів легше було дописати те українське "енко" не 

стираючи московськог9 закінчення "ов", - і коли він став 

Бобровеяком. Ще бувши Бобровим, Гнат почав свою кар "є
ру з експедиторства; треба бу .ло їздити в різні міста і там 

забраковані товари пропихати, як першоякісні.Це робилося 
ся за допомогою хабарів, з яких більша частина ішла в Гна
тову кишеню. У висліді цих махінацЩ голодувало україн-
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ське населення і розкошували директори різних маслотор

гів та укрпромспілок. 

Гнат Кіндратович крутився як в"юн. Де· б його не за

несло, він інстинктом відчував наживу, мав до того спра

вжній ~талант, навіть надхнення. Коли він був у процесі на

бування. добра, його душа "ходором ходила. З радощів за

хлинався і пакував". Прийшла війна, Гната забрали на 
фронт, і хабарами не можна було одкупитись, але він не 

• • 
пропав; почалось з пляшки горІлки, а кІнчилось призначен-

ням до господарської частини у війаьку, де прибутки були 
• 

казковІ. 

с 

' 

• 

Виsволенн·а Зажідноі У~раіни 

А тут увійшли в Польщу і спорожаили за малоцінні гро

ші всі полиці, ще й ~совєтськими облігаціями платили за 

крам. При німцях Гнатові теж було непогано;працював на 

маслозаводі, а крім того ще мав побічний .фах постачав 

дівчат для німецьких офіцерів. Добре Гнатові було і в 
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гостинній ~Словаччині, де населення хоч і чекало на сове
т ів, вбачаючи в них визволителів від остогидних німців, 

але не кривдило і українських біженців та простодушно ві
рило в різні байки, за. допомогою яких Гнат Кіндратович і 

тут помпував золото в свої кишені. 

Але вже ніде так добре не було Гнатові, як у діпівсь

ких таборах, де він записався у всі П"ять наявних на тоА 

час політичних партій 'і, спираючись на таборову владу , 
крав майно на весь розмах. Тут він дНhпов і до злоqину : 
убив старенького хворого генерала Петрова. Звичайно, Ао

го не судили, бо вбив він не рукою, а діл.ом; Аому потріб

на була кімната, і він вибрав ту, в якіА ~досі мешкав гене

рал. Генерал був змушений ~негаJіко вибиратися, почав пе -
реносити на горище своє майно, а що в той час був тяжко 

хворий,~ то підірвався і помер. Може б і не помер, як би 

вчасно попав до лікаря, але ·Керівництво табору - той' же 

Бобровенко і його друг "маrістер" Пронька ·не дали під

води до лікарні ... 
Отакий ~то "нцціональний ~герой''. В шахрайатві він спра

вжній ~мистець, його махінації складні й ~цікаві, як шахова 

гра. Обробляючи одну складну справу, він вже проектував 

другу, а по дорозі, де б це не було, в· поїзді чи на Чорно
морській ·пляжі, він робить додаткові rешефти. Розум і 
сприт неабиякий,~ але не приносить вони користи нашому 

народу. Жадоба накопичення для накопичення, навіть без 

можливости і потреби все те використати, спожити затем

нює все людське і раціональне в особі Бобровеяка. Ціка

во які ж то нові широкі можливості розгорнулися йому в 

Канаді? Чи не попав він до якої з керівних українських ор
ганізацій,' чи може і до канадійаьких? ... 

Твір Дончука, подібно до більшости творів Гогол.я, на
писаний 'У сатиричному пляні. Тому тут нема героїв по зи

тивних, і зайвим було б вимагати від автора дати в творі 

справедливий ~балянс; адже ж не тільки з Бобровеяків скла

дався наш таборовий ~провід, адже ж не могло йому все так 

минати без кари, адже ж були у нас дійаво справедливі к~ 
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рlвники, яких ми і тут, 8 Америці, поважаємо і ще А ідосі 

називаємо "паном комендантом" ... Не вдалось свого ча
су Гоголеві збалянсувати негативних героїв позитивними, 
не вдалось це й ·іншим великим сатирикам, бо така вже при

рода сатири. Сатира вимагає однопляновости, з перебіль -
шенням, типізацією негативних деталів, створених спеці

яльних обставин, сприятливих для висвітлення негативних 
героїв і некорисних для введення позитивних дієвих осіб. 

Не можуть вони вжитися разом у сатиричнім творі, 'І'ому і 

не шукайте, читачу, у творі Дончука людей ~приємних, доб -
рих і щирих. Їм місце у іншім творі, .а не тут. 

Ще кілька слів про "жучки" ... Щоб на }{ИХ полювати ja 
полювати є на що!/, довелось книжку проглянути вдруге, 
а то втретє, бо вона така цікава змістом, що одразу непо

мітно величезної кількости стилістичних і мовних поми

лок. 

Проте, коли пригадати слова одного автора тутешніх 
бестселерів, що "література, слава Богу, нічого спільн~ 
го з мовою не має", то всю вину можна скласти на ред ак -
тора. Справді, кожне порядне видавництво по винно мати 

доброго, відповідального мовного і літературного редакто

ра, якюt.би також.ІJе лінувався дивитися в словники, якби 
щось забув, чи не знав,та А зробив так, щоб не боліли очі 
читача,а надто критика (а тепер що не читач, то й ·Критик ), 
від мовних помилок. 

Коли навіть припустити, що героям дозволяється гово

рити з помилками, такою мовою, як мама навчила, то авто

рові не дозволяється,цебто, теж дозволяється,але тоді тре

ба РЕДАКТОРА! Отож ді.Ялоги обм~наємо, нехаА.собі ге
рої говорять своєю говіркою ,але. трохи зауваг до пи саного 

від автора. 

"ШвеJЬіі машини", "брелок", "бутулуватиА", "владу іму
щих" (прошу не посилатись на росіltаьке "властьімущих ") , 
"письма" (в значенні "листи"). "га.пстvк" "Віllстрочка". 

"русло", "безпощадно", "оброк", "виручка", "збруя", "упряж", 
"пр .вжк а", "залишитися", "ще одну ніч", " підозра кохання ", 
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"неприхована паніка" (хіба паніка може бути прихованою?), 
"піт·и за харчами" ,(це значить ,харчі пішли ,а людина за ни

ми вел ід), "швидко розчарувався в своїх запевненнях", "по

граниччя", "маринарка" ,(в значенні морської фльоти(,руль, 

"фотографія" (в значенні"зовнішність" ""портрет", і т. д. 
Автор не вживає родового відмінка з закінченням на "У" 

а тільки на "а" навіть у випадках іменників, що ·показують 

кількість і вимагають закінчення "У". Часом у творі пору

шується правило, що заUменник стосується тільки до того 

іменника,після якоrо безпосередньо стоїть, а не до того,що 

його має на думці автор. Тому і трапляються такі конструк-

ції,як; .. " Першій 'У світі хмародер - десятиповерховий буди
нок, роботи будівничого Авrсбурrа(треба Авrсбурrу -Г .Ч. ) 
інж. Голя, що й~тепер являється найбільшим будинком Авr

сбурrа". Виходить, що інженер Голь являється будинком. 

В погоні за "великим". автор часом вживає їх у трохи 

відхиленому розумінні. "Фурія народної ненависти розгоря

лась, тихо, але помітно клекотала та спалахувала спонтан

но серед людей''. В цім реченні є кілька неточностей;. 1. Фу
рія в українській мові має значеннялише завзятої, лютої 1 

нестримної особи, переважно чомусь несправедливо це -жі

нка. Слово це приRщло з грецької мlтології і означає духа, 
пізніше - втілення помсти таки жіночого роду. В англійаь -
кій ~мові це слово "фюрі" має ще й ~абстрактне значіння гні

ву, але в нашН~ ~мові - ні. 2. Фурія не може розгорятися чи 

спалахувати, а тільки досить швидко бігати і їздити на ко

нях. 3. Фурія, чи радше, фурії, бо їх було чимало, не могли 
розгорятися тихо, бо їхнім завданням було швидко переслі

дувати злочинців t не давати їм нікуди втекти. 
Але ці зауваги - це лиш деталі, які не зменшують зага

льної цінности твору. Першим мірилом вартости виданої кн

ижки являється, як не крути, цікавість її, а "Гнат Кіндрато

вич" написаний дуже цікаво ,жваво і захоплююче ,t двох ду -
мок щодо цього бути не може. Твір оздоблений ~коштовним 

rумором, мережаний 'діялогами (а це ,між іншим, зовнішній 

хоч і часом оманна ознака цікавости твору), описи природи, 
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автор вмикає свого героя із його невідступними інтріrами; 

Через годину після розміщення табір "заквітчався"роз
вішаною біля ко.жного барака, нашвидку випраною білизною, 
дитячими пелюшками та іншою одежею що давно втратила 

свіА ~кольор. Люди приводили себе до охайности. З:акипіло · 
життя, циганське, але життя. Варили на триніжках обіди , 
кип"ятили воду. Гнат Кіндратович пішов на прохід тиняв-

ся по таборі, розминав засиджені кості .Тішився свіжим по
вітрям, насиченим пахощами зелені, в гущі якої тонув таб-

ір. Раптом натрапив він у відлюдному закутку табора (тре

ба; табору. r .Ч.) на щойно викинені скриньки, у яких б у ли 

яйця ... " і т. д. Хтось(а саме, маГістерГ Пронька), уже пе
ремикитив Гната і без нього поїв яєчка призначені для хар

чування дітей. 

З оси м Дончук майатер влучної характеристики .Ба-
гато слів він не тратить, говорить коротко, але.влучно.Гн-

ат Кіндратович це людина з темним минулим і невідомим 

майбутнім, директор заводу любив хабарі, як кіт сметану, 

головбух "наче міль роз"їдав народні гроші". Злочини хаба
рників підсумовані таким, чи не найсильнішим на цілу книгу 

описом; 

"Всюди по ленінградських магазинах з"явилися свіжі яб
лука. Своїм запахом пригадали вони кістяка~ козаків, тих, 
що загинули в трясовинах при будові Санкт-Петербургу ,про 

рідний .край,· про запашну Україну" ... А це булИ ті яблука, що 
їх відібрав Гнат Кіндратович від українських селян, щоб за

робити на них кілька тисяч. 

Є відомості, що Зосим Дончук вже написав продовження 
цієї повісти,очевидно, про дальші діда Бобровеяка у вільній 
Канаді. Бажаємо цій ~новій •Книзі ще більших успіхів. 

0 8 Н Д, Л ЮfiiU j 196 0 Ганна Черін'Ь. 



Ве.ІІ'Ьмишановний пане Дончу"' І 
Нареш•і (Аіпше пізно, в" ні'КоJІи/) sібравсІІ написа•и Вам 

про. свої вражіннІІ від Вашої повіс•и " Гнат Кіндратович " , 
хоч прочитав її досиІІ'Ь давнен'Ь'КО. Наперед :мушу повереди•и 
Вас, що.ІІ не є фахівец'Ь від Аіmератури, а ні мовоsнавец'Ь, а 
nросто. собі - tрамо•нен'Ь'Ка А юдина, rt~a'К би мовити - ін•е -
ліrен•ноtо. середовища. 

О•же, 'КНиж'Ка Ваша робиrt~'Ь дуже приємне вражіннІІ, ча
тає•'ЬСІІ Ае'е'Ко.і s інтересом. Мо11 tосподинІІ, ІІ'Кій 11 дав про~ 
чита•и 'Книж'Ку, бу .ІІа в sахоп.11енні і навіtІІ'Ь С'Каsа.ІІа, що то. є 

у'КраЇНС'Ь'Кий "Ос•ап Бендер". 
/ІІ,иро бажаю Вам ще бі.ІІ'Ьших •ворчих успіхів. 

3 пра.вдиво ю пошаною до. Вас 
0 А. Н еді.ІІ'Ь'КО, 

Ш ановниfі Пане Дончук ! 
Вашу книжку, сатиричну повість "Гнат Кіндратович", 

з приємністю прочитав. Гната Кіндратовича Ви так змалю

вали, що прямо нібито Ви наслідували - Гоголя,(Його гeporlJ 
всесвітньо відомий,_ ЧічІков). 

Книжка читається легко і захоплююче. І думаю повинна 

знайти масового читача 

Бажаю Вам дальших успіхів у другіfі ·частині. 

З пошаною до Вас М. Шабл ій.· 
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МОРЕ ПО КОЛІНА 

Гнат Ніндратович за онеаном 

r НАТ Кіндратович Бобровенко - головний 1 герой ~з од
поіменної повісти Зосима Дончука.Невдовзі по виході 

в світ цієї повісти (1957 р .) хтось /почав був ширити jчутку 
про страшну смерть, що нібито спіткала Гната Кіндратовича 

по дорозі з Европи за океан: упав ,казали ,бідолаха з паропла

ва в воду, й ~океанська акула в ту ж хвилину проковтнула його 

живцем. Тільки і встиг гікнути до дружинИ: " До побачення, 
Маргарито, на тому світі:!' 

Таке мені й 'самому доводилося чути про трагічну заги
бель Гната Кіндратовича~Я навіть збирався написати про 

нього некролог. А ось тепер, прочитавши но~у Дончукону 
книжку під нaзJ:JoJO. " . Море по . 'Колін'а",бачу- чутка про тра

гічну загибель Бобровеяка була чи~юсь вигадкою! Бо, як це 
видно зі згадан9ї вище книжки, Гнат Кіндратович щасливісі

нько дістався з Европи за океан, де він розвинув таку чорте

нну діяльність, про яку нам з вами, дорогі читачі, годі і мрі-
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яти. Ось короткий .перелік його заокеанських "джабів": 

І. Керував церковним хором. 
2. Був священиком аж у двох парафіях. 
3. Працював як відповідальний ~редактор газети "Схід -

няк ". 
4. Редагував і видавав альманах "Волосожах". 
5. Писав вірші, байки, о,повідання, епіграми, літературо

знавчі статті •.. 
6. Провадив купівлю й ~продаж старих речей~ 

-· 

. 

.. -~ ~ 

• 
( . - ... 

\ 

(. 

, 

--. 
-

Kynuг у е арнu"у 
Гн а Кіндра гut~a 

~ 
/..· . ' 

/,~ • о 
• • 

. "· \ ·. 
" 

0: 
• 

• 

• 

• 

7. Був за керівника великого маєтку в семидесятиліт -
ньої вдовички. 

8. Скакнув з тією семидесятлітньою адовичкою в таку 
гречку ,що довелося потім розвестися з дружиною, а також 

• 

змінити своє дотеперіШнє ім"я на американське "Гері". 
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9. Скакнув ще в густішу гречку з неповно.пітньою порто
ріканочкою, що пошила Гната Кіндратовича в нечувані дур

ні: через шість місяців їхнього подружнього життя в о н а, 

всупереч законам біології, подарувала Иому сина. 

10. Знову, це вже втретє, скакнув у гречку з голлівудсь~ 
кою актрисою на ім"я Фріда. 

Можна гадати, що Гнат Кіндратович скакав би отак із 

гречки в гречку аж до закінчення хрущовської двадцятиліт

ки·, коли б не осел, що його мала Фріда. Чи то з ревнощів до 

господині, чи з якоїсь іншої причини-не знати, однак ц е й 

осел устругнув з нашим героєм ось таку штуку: під той ~час, 

як Гнат Кіндратович переїжджав ним через річку, він ски -
нув вершник~ з себе геть, втоптав у глибокіП мул, а після 
А ,сам ліг поверх Гната Кіндратовича. А коли Фріда вряту -
вала "утопленика" з-під осла,Гері, як пише автор, "не ди-

хав і зуби зціпив". 

Між нами кажучи, я дуже зрадів з того фіналу. Бо якби 

осел не вкоротив був Гнатові Кіндратовичеві його життя,то 

Дончуків герой,, очевидно, й ~далі скакав би з гречки в греч

ку, забувши народ ню приказку: " Соли та не пересолюй',' .Од
нак мої радощі були передчасні:кількома рядками нижче я 

прочитав ось таке " До. t~u•at~iв ": 
"Перша частина цієї повісти виИшла під назвою " Гнат 

Кіндратович". Третя частина вийде під назвою 'Ясновидець 

Гері ". 
Оттака ловись! Виходить,Гнат Кіндратович не вмер!Ви

ходить, хтось його відволав од смерти І Значить - він і сьо

годні скакає з гречки в гречку. І дуже можливо, ми незаба

ром довідаємося з американської преси про те, що Гері Бо
бренкосона призначено до Білого Дому за президентового 

дорадника в справах СССР ... 
- Облиште, пане Зад ек о, заг ляда ти в майбутнє,- пере -

б"ють мене наші читачі. - Натомість докладнішероз ка -
ж іть нам про Дончукову повість " Море по. "о ліна". Що то за 
книжка? Читатимуть її люди? Хвалитимуть? Лаятимуть? 

- І читатимуть, і хвалитимуть, і лаятимуть ... 
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- А може й ,битимуть? 
- Якби тільки били, тоді панові Дончукові не було б чо -

го журитися: 

- А що ж з ним ще може статися? 

- Що? З паном Дончуком може статися такий " волосо -
жах ", під час якого він, укупі з· своїм будинком та пожиль

цями, полетить в напрямку Марса або Бенери. 

- Невже хтось пі;:tкладе під його будинок бомбу? 

- Факт - підкладе! 
- Та це ж буде жах! 
- Не жах, а "волосожах"! 
- А хто ж то таке панові Дончукові заподіє? І за що ? 

Скажіть нам! 

- Не скажу! І прошу вас, дорогі читачі, не робіть з ме

не донощика. А як ви й ·Справді хочете дізнатися пр о от і 
"хто" та "що", то негайно ж ідіть до книгарні, купіть там 

Дончукову книжку "Море по.холіна ", прочитайте її від цу
рки до цурки,-тоді ви й.самі скажете: 

- Так, вірно, смерть від бомби Зосимові Дончукові ціл

ком і повністю забезпечена! 

У.В. жовтня29.1961 МАРТИН ЗАДЕКА 

Висоходостойний n. З. Дончух ./ 

Книжху "Море по. холіна" 11 лише роsхрив та де
хіл-ьха сторіно"'.пробіtши по.ії р.11д"'ах, і то.буАо.жені до,. 
cum-ь щоб пере"'онатис-ь, що. ЦІІ хн·ижха В а ша нічоtо ;мені не 

даст-ь. 
Що .ІІ не є одино"'ий у тах ій її оцінцї про. це свід-

чит-ь оцінха Мартина Задехи, вжіщена в 'tasemi "УВ "ч.44 
від 29 жовтнІІ цр., до.ІІхої відсилаю (Зашу ува'tу. Це sвіл-ь
Nяє жене від ширшоtо. вислову на цю теж у. ,книжху В аж 
nовертаю. 

З правдивою до Вас пошаною 
Петро. Шинхар. 
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Висо"одос•оrінsй, Бра111е Зосиме Дон чу"./ 

Цінний Ваш новий •гір - дру."ий tJO.м,-. продовженнА "Гна

•а Кіндра•огича": " Море по. "о.Ііна" - одержав Л еречи•аг ~ 
Написав JІіtІІераr~урну реценsі10 і пересJІад до наwоі t,ase•u 
"У"раінс'Ь"і Віс•і "-JІеr~унс'Ь"ою пошr~о10 s 20-."о.жодtІІНА 
1961 р. ч. 265., •а ще думаю пересАаtІи дo.Ait~epar~ypнot,o до .. 
да•"У " Свобода ". 

Реценsі10 написав по .s и • и 6 ну. 
3 tАибоІо 10 поwано 10 до. аг•ора socr~a10ct~ 
Ваw-Миr~рофорний Про•оерей о. Кос•'Ь ДаниАенІо .. Дон•-

JІедС'ЬІий. 

Бп. З. Дончук 
ФілЯдельфія, Па. 

ШановинА, Добродію: 

На мої руки Ви надіслали свою книжку, якої я у Вас не за
м.овляв і якої нем аю наміру вживати. 

Будь ласка дайте мені до відома, що я маю з ньою зробити: 
В надії дістати від Вас в коротці відповідь, пишусь 

( мова абережена) 

з правдивою пошаною до Вас 

Ан•ік Баr~юІ. 

ВисокодостоАниА Пане Голово Укр. Роб .Союзу. 
ШановинА Антоне Батюк ! 

Книжку письменник пише щоб люди читали .Рад
жу і Вам прочитати пригоди Гната Кіндратовича. Як що ж 

української мови не знаєте, попросіть якогось членаУРС 

з но вопрнбу лих .Прочитавши, покладіть на видному місці ,мо
же ще хтось попросить прочитати. А мені пришліть З дол. 

А в жовтні - місяці книжки, запитаєте Гната Кіндратовича, 
що Вам робити з книжкою "Море по коліна". 

З правдивою пошаною до Вас 

90 З. Дончук 



~~~~~ 
СПРОБА ІНТЕРВ'Ю З ДОДАТКОМ ПРАКТИЧНОІ ЕСХАТОЛОГfі 

В ід по в ід ь(Костецький): З поезією в нас, не зважаючи ні на 
що,все таки краше. Принаймні шістьох-сімох поетів справ -
жнього виміру маємо ми тут. 

З прозою погано .Погано повсюду : і там ,і тут. Ії, попро
сту кажучи, нема.є поодинокі твори, але ... 

, ...................................... . 
Хочу звернути Вашу увагу на твір не абиякої вартости , 

твір з кожного погляду ориГінальний ·і в нас рідко надибний~ 

прозова епопея Зосима Дончука про Гната Кіндратовича.Ма

ємо справжнього "пікареско", витриманого в усіх законах 

жанру •.. 
З а питання: " Піка ... "? 
В ід по в ід ь ( Костецький): "Пікареско". Так називались ес
панські бароккові романи з життя проАдисвіrів. По- нашому? 

Може, так:" шельменківський ·роман". Тобто: з прізвиша 

"Шельменко" утворити словопоняття з прізвищним закінчен

ням, тицу "доробкевич". Як пригодницьку лектуру "Море по 
коліна " написано краще, ніж "Тигролови" Багряного :ситу
ацШИо гостріше і композиційно окресленіше. На жаль, Дон .. 
чук теж не до кінця володіє секретом вчасно поставити кра

пку і, написавши речення, викреслити Іого середину. Для 

ясности, ось можливі операції. В автора (ст. 210) : 
"Маргарита нічого не зрозуміла із сказаного, але відчу

вала, що чоловік справді розпочав доходов у справу, знайшов 

чудодШн:е джерело, з якого течуть гроші". 

Я б радив так : 
"Маргарита нічого не зрозуміла, але відчула, що чоловік 

знайшов чудодійие джерело''. 

Або (ст. 292) : 
"Обоє :11ежали. тихенько, затушковані ковдрами,чомусь бо

ячись і ворухнутися. І кожне з них думало те саме, гріховне, 

соромлине й онепереступне". 

Компактніше, без непотрібних пояснень, було б, на мою 
думку ,так: 

91 



" Обоє лежали тихенько, затушковані ковдрами. Кожне 
з них думало те саме". 

Важко пояснити, чому так краще, а не так. Думаю, що 

якраз недосконалість через пересказаність(словесна "вода" 
І 

править за показник того, що речення не домовлено до при-

кінцевої конечности) відрізняє "Море· по коліна" від певбла

гаиного стилю " Дванадцятьох стільців" Ільфа та Петрова~ 
Тим не менш, я гадаю, що з Дончука талант щирий ~і справж

нійJУ сі й ,карти йому в .РУКИ, спеціял ізува тися в жанрі, довес
ти жанр до r'рандіозности. Щодо оточення, в .якому відбува

ється дія, моя порада така: або вивести фабулу в з ага л і 
геть з меж української еміграції, або ж. сиромогтися зроби

ти еміграцію літературно явищем глобальним. Тоді епопею 
залюбки А .перекладатимуть. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
" Сучасність " гру день 1962 

Юрій Соловіfі 1 

Вис·о•оповажний Пане 3 о .с u м До .н v, у"'. І 

Оердеt~но.да"ую sa Ваші дві хниж"и, ""і, серед жи о .. 
вих ·буднів, направду приємною лех урою. були і напевне ще 

нераs буду 'Ь, бо.Ваші ""uж~&u sa :мало. іль"и один pas про
чиmа•и /.. ІІ, е пишу беs перебільшеннs, ·але uіл"ом щиро .. 

ПtJoшu й fl.(!. далі sa11ucлu мене до.своїж вірниж •и•а•ів: .. 
О ердеt~но ві аю si О ВІІ ами і s Н ови:м Ро~& ом І 

Ваш Петро. Трил'Ьо8ий. 
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Зо.сим До.Нf4У"'·: Гнат Кіндра oвutt. Буенос Афес. 
19 57 р . в u д • " Ле рем о ~ а ", 19 7 стор . ; М о .р е n о . х .о .л і н а . С а,
тирична повісm'Ь. Філадел'Ьфіл 1961. На"'ладом автора. Дру"а
рнs Видавництва Ми"'оли Денис ю?&а. 295 стор. 

Зосим llончук, знаний~уже читацькій~публіці з опо

відань, переважно з підсоветеького життя, він ·же уродже

нець Східньої України та гарної і з теплом та співчуттям до 

nереслідуваних сталіновим режимом українських селян напи

саної повісті " Прірва ". Тут бачимо справжню прірву, повно 
бездонного горя ж·иття людей ,під боль1uевиками, позбавлених 
гуманних прав. Перед очима читача пересуваються картини 

людської недолі і ·переслідуваних енкаведівськими опричника

ми українських селян "куркулів" .Побіч таких людейстарався 
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автор представити також проворних одиниць, що з успі

хом або без нього стараються обманути бачне око НКВд. 

Цю думку про проворних людей,· що стараються виплисти 

на поверхню життя, став автор розвивати в двох повіс

т ях, поданих у наголовку. 

Вже сам наголовок першої повісті каже авторові зо

середжувати найбільше уваги довкруги одної, найважнішої 

в повісті особи, Гната Кіндратовича Боброва,пізніше Боб

ровенка, експедитора в совєтському заводі перероблюван

ня овочевих продуктів. Звісна совєтська система форма

лістичного урядування і плянування допомагає спритним 

калькуляторам укладати нереальні пляни і виконувати їх 

на папері по-своєму, давати нераз фантастичні цифри в 

статистиці. При тому підкупство ~.обман допомагають оди

ницям дороблятися маєтків або жити достатньо ~,вигідно 

коштом запряжених всесильним режимом до праці мільйо

нів. "невільників". 

Такою саме спритною людиною є експедитор заводу, 

Гнат Кіндратович, що потрапив директорові згаданого за
воду Абрамові Мусійовичеві допомогти вилізти з заплута

ної комерцШиої калькуляції.Піоля цієї вдачної спроби.Гнат 
Кіндратович пустився на шлях круті~атва ~.обману ,розро
став матеріяльно, пнявся в совєтські "пани"· так, що на

віть Друга Світова ВШиа не могла змести ~ого з .11иця зе
млі. Навпаки, він викрутився з фронтової служби,перебув 

перші часи німецько-большевицької ві~ии, виїхав з дружи

ною на еміГрацію ~.опинився "інженером" у таборі ДП в 

Авгсбурзі, став завідувачем таборової кухні і харчових 

магазинів та разом з !!.магістром" Пронькою, шахраєм і 

спекулянтом із Галичини, дороблявся маєтків у виді біжу

терій,• матеріялів, золота тощо коштом крадіжок,обманів, 

спекуляцій ·і вдавання патріота. А як при~шла еміГрація за 

океан, він, випереджени~·Пронькою, виїхав також,хоч усіх 

партійних лідерів переконував не спішитися з виїздом ,мо

вляв - скоро будемо вертатися додому. Розуміється,пе

ред виїздом відбулося офіційИе прощання "інженера" Боб-

94 



ровенка, влаштоване таборовою громадою. Та серед пове

ні промов із пеанам11 на йо_го пошану вкрався дисонанс -
примітивно складена вірІІlа колишнього комсомольця, а 

тепер щирого українця, Грицька, таборового автомобіль

ного робітника. Та більшість не "повірила" словам Гри
цька і затушовано справу. Але ще важчу пробу пройшов 
Гнат Кіндратович у Бремені, де затримали його на донос, 

що він, як львов"янин, мордував Жидів.Післяпіврічнихдо
ходжень, підкуплемо адвоката та остаточного виявлення 

справжнього місця народження І Київ, а не Львів І і ви

порожнення валізок із усіх дорогоцінностей; вдалося Ао

му з дружиною виїхати до Канади. 

Тут кінчається перша повість. В наступній .частині ''М~ 

ре по коліна" Зосим Дончук представив Гната Кіндратови

ча незвичайно плвстично., хоч подекуди неймовірно. Він ро

звинув його характеристику до перфекції, представлвючи 

його ще більш підприємчивою людиною та безхарактерною, 

безетичною й .аморальною. Він проходить карколомну ка

р "єру. З иринагідного танцюриста в канадійаькому порт і 

стає дяком, а опісля парохом у православній JІарафії, де 

окрадає парафіян і церкву з їхнього майна різними шахра

йаькими способами. При тому автор виказує добродуш -
ність, а також наївність наших старих еміГрантів, ч.11енів 

цієї пар~фії, немов би 9ам насміхається над їхніми релІ

гШиими почуваннями і добротою. Неознайомлених із попе

редніми позитивними творами автора читач може мати вра

ження, що ця частина повісти, то якась антирелігійна про

паганда. Мимрхіть йому може тут .пригадатися стаття у 

львівському журналі "Жовтень" за вересень 196lp., де 
якийаь львівський ·писака розглядав кілька чисел торонт

ського "Вільного Слова", висміваючи національне і гр о -
мадське життя нашої спільноти в Канаді та нашого прав~ 

славного духівництва і його єрархів у Канаді та ЗДА. 

На цьому не кінчиться "блИскуча кар"єра" Гната Кін
дратовича, що тільки думає про те, як найбі.11ьше нагарба

ти гроша, байдуже що крайноаморальними способами. Тому 
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то, коли в парафії появився таборовий робітник з Авсбур

Гу і таки при сповіді "внеповідав" отця Ігнатія, цей. пере

носиться до ЗДА, де теж не загрів місця на православній 

парафії. Тоді отець Ігнатій ~скидає рясу, буцім то розводи

ться з дружиною, яка проголошує у часописах його мниму 

смерть. Тепер, віднайшовши "пана маrістра" Проньку, пу

скаються обидва на шлях ошуканців і крадуть та обманю

ють різних людей~ 

ТІІЕ SOU'I'II !i"RONT 014"" 'l'IJE \VIIITE IIOUSE АТ \V ASIIINGTON, 
\VI'l"II l\f.AG~OLJA:-; IN FULL BLOOM 

Maricmp Прон'Ьf'а f'ynye Білий До:м s магноліями 
та nлощею дл• спорту в "onaнoto м "ІІча. 

Тут згадав теж автор про аферу купна домів у Вашин

rтоні. Пробує теж Гнат Кіндратович наживи у масонів, а 

далі розходиться з дружиною і пускається на аморальне 

співжиття зі старою американською багачкою, а після її 

загадкової смерти і нової любовної невдачної пригоди з 

молодою порторіканською дівчиною знаходить "маму " 
u 

циркову акторку. Иому завжди "море по коліна". Тут мо ж-
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на скінчити огляд повісти. Та автор каже нам ждати на 

третю частину повісти "Ясновидець Гері". Годі перед ба
чити, що приплине ~ому письменницької фантазії, що від 

гарних, бу дуючих сюжетів у ранніх оповіданнях і "Прірви" 
взявся представляти наслідки гнилі большевицького вихо
вання підсоветеької людини, .яка вирвалася у вільний .світ 

І використовує "фрі кантрі ". 
Автор має легке перо і гарний ,стиль та вміє зацікави

ти читача заИманою розповіддю, живо розвинутою акцією, 

багатою в різні конфлікти~ ~перепетії, хоч не завжди пра

вдоподібні, а навіть шиті дуже білими нитками. Тому мож
на жадати від нього кращих сюжетів, що будують нашу ку

льтуру. Наше суспільство у вільному світі потребує лі те

ратури з позитивним змістом навіть у сатиричних творах. 

"Народна ВолІІ" 15люто~о 1962. 

До 

ВШановного Автора " Море по коліна" 
Пана З. Дончука І 

B.M.ll. 

Так зачитались Вашою повістю-сатирою " Море по ко

л іна ", що ~.не зогляділись, .як згубили Вашу адресу. Дуже 
перепрошую за таке спізненн.я. 

Належність в сумі три дол. висилаю ~~прошу прислати ле

першу частину " Гната Кіндратовича", а .як появиться з др
уку то .й ~третю частину Вашої прецікавої пові сти. 

В "Морі по коліна" знаходжу багато зна~омих і тому чи
тається ще з більшою насолодою. 

З пошаною Ів. СоколовськийJ 

Ви.со"оповажний n. Домчу" І 
Висилаю З дол. sa "ниж"у "Море по "олtна". ДІІ"УЮ, що 

вистачило.сили і відва~и виІІІІ~•и t постави ти на людс""ий 
0 суд наших торбохватів .Та". їх t далі. Не AllfHJtl~tec" .Цtо z•oct~ 
св~риm"сІІ, а може й поtрожує ("ула"ом в "ишені), най~о.tо .. 
внzше, щоб власне сумліннІІ було. чис•е-" буmи чесним s со .. 
бою" 

ДопобаченнА З пошаною І. Д. 97 



Вельмишановному письменнику п. З. Дончукові ! 

Перепрошую Вас, що затримав висилку 3 дол. за Ваш 
юмористичний •ТВір "Море по коліна". На прочитання Ваш~ 

го твору забрало мало часу, бо він легко читається і всі 
дії Ваших героїв майатерно описані. 

У Вашій .відозві, Ви просите читача висловити свою 

думку про його позитивні і негативні сторони, що б у даль

шому ТВОрі 3-Й •ЧОСТИНі усунути ПОМИЛКИ. 

Позитивний ·Ваш твір є тим, що він легко читається і 
мало орфографичних помилок, не засмічений .чужими не ук

раїнськими словами. 

Негативні сторони Вашого свору ті, що Ви вивели г~ 

роїв як Гоголь у своїх "Мертвих душах" і Достоєвськийу 
"Братьях Карамазових" своїх українських людей •ЯК Чі чі -
кових, Негодяєвих, Ноздракових, Хлестакових і Смердя
ко вих. Цим двум великим письменникам я не· дивуюсь, що 

вони вивели своїх· героїв негативними, бо один був укр .по

ходження, а другий •литовського, але укр. письменникові 

не слід було виводити своїх героїв, такими, коли б вони й 

були такі. Нас з Вами скоро не стане на цьому світі, але 

Ваші твори остануться на завжди. Їх будуть читати не ті
льки українсці, а чужинці. Прочитавши Ваш твір чужинець 

і не знайшовши ні одноrо позитивного Вашого героя, він 

буде цінити по Вашому творі всю Укр.націю. Він буде роз
глядати .укр. нарід по Вашому творі, як шахраїв, дурнів і 

негідників. Не диво, що на сьогоднішній •день вивчаютьГо

голя і Достоєвського весь чужинецький •Світ. На мою дум

ку, вони вивчають твори їх щоб лобачити в минулому і те

перішньому ча.сі його "русскую душу" і що б пізнати їх і 

сказати їм, що вони були і є до сьогоднішнього дня негід
ники. Я сам мав розмову із росіянами, які хвалились До

стоєвським і Гоголем і що їх тепер весь світ вивчає. І ко

ли я їм затикав рота словами, що весь світ вивчає цих пи

сьменників, щоб пізнати вашу негідну душу Негодяєвих , 
Хлестакових, Ноздракових, Смердякових. Тепер ,після ви-
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ходу у світ Вашого твору "Море по коліна" "нашему міло

му русекому человеку" ніхто не заборонить читати Ваш 
твір і говорити нашим українцям, що не тільки " русская 
нація" складається із героїв Гоголя та Достоєвського, а 

і ваша Українська нація складається із тих же самих ге

роїв, ось ваші письменники З. Дончук, І. Багряний,описали 

ваш укр. нарід як шахраїв, негідників, убивців свого наро

ду, оплакування комуністів І Сад Гетсиманський (. Не ви
ключена можливість, що Вам, як українському письмен
никові росіяни пришлють листовку або через газету "Но

воє Русское слово" подяку, що ви своїх героїв вивели як 

шахраїв, дурнів, яких може кожен жид обдурювати і що не 

тільки є такий •"мілий ~русский •Народ" яких показав у своїх 
творах Гоголь та Достоєвський,• але і український • нарід 
такий •СамийJ Краще було б, що б .Ви свого головного героя 

Гната Кіндратовича вивели від таборової горохівки до че

сного справжнього єпископа, а не до загибел-і від осла. Бу

лоб показати його як доброго духовного діяча, коло якого 

укр. нарід об "єднався і мав духову 11асолоду. Самих пара
фіян із їхніми прізвищами не пристойки.ми - Чортополох , 
Бардакова, Матня, Тонкозада, Тельбуха, Голопупенко 
потрібно було б показати не як забитих і не грамотних ду

рнів, а у кращому світлі. Потрібно було б їх запозичити у 

письменника Кащенка та у Гоголя і висвітлити їх у тако

му вигляді. Відносно парафіянина Васильче~tка, якого ви 

висвітлили, як активного і розумнрго, який ~не подбав шо б 
достойно зустріти свого церковного настоятеля та забез

печити його квартироЮ та прожиточним мінімумом. Ваш г~ 

рой ,васильченко міряв своїми категоріями, мов, я працюю 
на панч пресі то й ~ти як настоятель церкви теж мусиш пра

цювати. У своєму творі, Ви мимоходом зачіпляєте наших 

Українців-Католиків та хвалите їх за церковний, порядок. 
В цьому Ви маєте рацію, бо в них немає ні у творах ні на 
практиці Васильченків які б штовхали своїх священиків на 

панч прес. Вони всі ставляться до духовних осіб з поша

ною. На мою думку і моїх приятелів, Ви у своєму творі 
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підсипали солі у відкриту рану на церковннt~ниві. 

Відносно Вашого героя інженера Проньки якого жид 

одурив. Чому б Вам було його не вивести як здібного ін

женера, який ,організував св Ні проєктний •Офіс, який ,би ко

ристувався славою у Американському житті, або що цей 

інженер вивчив добре англійську мову, займає добру поса

ду на державній •Праці, користується пошаною у американ

ців, що й,• насправді, таке буває. А Ви вивели його як шар
латана і дурня. Навіть, укр. письменник -комуніст, Корні

йчук, у сво їм творі "Платон Кречет", вивів свого героя Му-
сія Пшика - українця розумного, який •Не піддався на про

вокативні доноси Аркашки. На мою думку ,краще було б що 
б інженер Пронька обманув жида Мільсона. Чужинець, чи

таючи Ваш і І. Багряного твори може прийти до висновку 

філософа Макіавелі :·"що кожний .нарід достоєн свого Де

ржавного Уряду". 

На шляху укр. народу було багато "пісателєй'·' і пись

менників, своїх і чужих, які висвітлювали і висвітлюють 

укр.нарід у сатириетичних "кумедіях", повістях і др. тво

рах, як кумедіяятів, дурнів, зрадників для свого народу , 
як на політичній' ниві так. і на церковній,· правда, що й, не 

без успіху. І наші українці, наслідком цих творів витвори

лось таких багато типів, які стають погноїщем для воро

га- яничар, або грає вар"ята, або дурня. Ви закидуєте 

камінчик у своїх творах американцям, що вони нічого не· 

показують у телевізії, як тільки ковбоїв, кримінальні фі

льми і другі не потрібні речі. Я ще добавлю із свого бо

ку, що їх більшість письменників описують ·злодіїв і бан -
дитів як героїв і мають від цього наслідки. Я пригадую 

слова полковника секретної поліції із Країни Аден - анг
лійської колонії, яка знаходиться на Аденському проливі, 

який.був у 1958 році в м. Чікаr'о, Його спитали наші репор
тери, чого Ви приїхали до Чікаr'о, а не в друге місто Аме
рики. Його відповідь була така, що Чікаr'о своїм бандит із
мом і злодНІством славиться на весь світ. Його запитали, 
а що потрібно, що б цього не було. Відповідь Иого була та-
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ка м Щоб цього не було, потрібно щоб ні один бандит і зло
дій не був показаний ~у телевізії чи описаний ,в книжці як ге

ро"J Я цілком з ним погоджуюсь. Так і нашим українським 
письменникам потрібно nисати у своїх творах, для оздоров

леннянашого народу, позитивних героїв, жертвенних до сво

єї батьківщини,повагу до своїх духовних зверхників,інтелі
rенції і самих до себе та безмежну ненависть до ворогів. 

В і,[( о мо, все що найкраше - це українське, найкращі про

фесори, письменники, інженери, артисти і науковці - це все 

українські. Так бачимо у наших недругів німців та жидів . 
Тоді наш укр. нарід не буде казати; - Якийаь там про -

фесор, письменник, інженер чи науковець а буде з повагою 

згідно титул а відноситись, а інтеліrенція буде відноситись 

з повагою до свого народу. 

На мою думку ,після 44 річного існування комуністично
го "раю" на нашій батьківщині,після розкладницької роботи 

серед нашої нації, нашому народові потрібно мати в україн -
ській, літературі своїх національних героїв- Богунів,Гонтів, 

Чупринок, Тарасів Бульбів, Мазепів, Липківських, Шептиць
ких тощо а не Негодяевих,Хлестакових, Ноздрокових і братів 

Карамазових. І це повинні знати наші всі українські письмен
ники всіх напрямків, коли вони хтять працювати для свого 

українського народу і щоб його оздоровити до свідомої Укра

їнської державної думки. 
З правдивою nошаною до Вас 

Федір Дудник. 

Вел'Ьмишановний Пане Донf4у"' І 

пересилаю •ри дол. sa "'них"'У " Море по. "'оліна ". 
Що Вам с"'аsа•и s приводу цієї "'ниж"'и? Здає",'ЬСІJ, що Ви 

тут переtнули палиц,о. Хо11 вsаtалі JJ не •іл'Ь"'и не sапереt4ую, 
але ві•аю поsву tуморис•иf4ниж, а особливо. сатири14них "'ни
~ох. Наша ж еміrраціs дає длs •oto .масу ма•еріsлу, то f4ому 
'І.Ю~о. не ви"'орисІІІоtJува•и? І 

l тому добре, що Ви її, хо11 s одно 1,0. бо"'у, почис•или! 
При цій наtоді прошу приіінs•и мої найщиріші 

Н оворі14ні побажанн• І Піддубний. І О І 



Вельмишановний' Пане Зосим Дончук ! 

Добре Ви сфотографували тих Гнатів - магнатів в Со -
вітському Союзі. І саме тепер Микита взявся їх винищува
ти, але й~сам Микита -це одна і та свита таких же ГНАТІВ. 

Така темати~а є куди цікавіша за різні спогади чи фото-

графування нью-йорських хмародерів з тим нью-fюрським 

життєвим болотом. 

У свій 'час· на такі теми писали ·західньо-європейеькі кля

сики літератури, і їхні твори цікаві для читача цілих століть. 

Коли добре придивитися, то в торговельній ,системі великих 

крамниць Европи й ·Америки товари ро_зложені саме так, як 

про те писав Е. Золя в своєму творі "Жіноче щастя". Коли 

уважно читати твори О. Бальзака,· то його твори відбивають 

життєві процеси в тій ~чи іншій ~держав[ й ,тепер.От взяти для 

прикладу його твір "Шеr'ренева шкіра". Забажаєш багато, а 
тим часом втрачаєш час на своє існування. Таке сталося з 

багатьма великими державами, що прагнули стати гегемо

ном світу. 

Але з усієї братії, хто себе проявляє на літературному 

поприщі, з наших українських сучасних письменників на емі

грації, ще й ~не наклюнулося, щоб хто "дерзнув би" гострити 

перо на такі теми, що розв"язуІQть ту чи іншу життєву про

блематику на довгі століття. Хоч і є в де-кого якась фанта

зія, але не цікава й ~не приваблююча. 

Кожному ·з письменників, очевидно, відомо, що чи не ма

рно він затрачує час і свою енергію ,а то ще й тяжко заробле
ний гріш на видання власних творів, але не кожен з них знає, 

що читачеві вже до нудоти набридли спогади про минуле або 

голословна критика чи філасофія - софістика на крилах фан
тазії. 

Та проте Ваші твори дещо таки відбивають з того, чим 

зацікавлюється читач. Пробуйте свої сили й •далі, то може хоч 

Вам вдасться вийти з. лябиринту на велику дорогу, бо той ~ля
биринт завжди приводив того чи іншого письменника чи й ~мис

тця, а то й ~політика,до глухої ву.диці,де його діяльність гасла. 

102 З товариською до Вас пошацою І .Посипайло. 



ВисокоповажниИ І Добродію з. Дончук r 

Повідомляю, що книжку." Море по коліна" я від Вас от

римав за яку сердечно дякую! Ще одним золотим твором 

збагачу свою скромну бібліотеку. 

Належність три дол. посилаю. 

Здоровлю щиро - Микола Сорока. 

Висо•одос•оінн'J At~•ope 3. ДоN'ІУ" ./ 

Дуже д••ую sa надісАану мені Вашу f'Nиж•у " Море по. 
коАіна ". За один tІet~ip і f'OtltІHYtІ її. Чекаю на •ре•ю t~actІu
нy "RcнotІuдeu,tJ Гері". 

3 tІдІІ14ніс•ю й щирою поtІаІою 
ІtІ. CottoAotІctJ"uй. 

ДорогиИ, Колего ! 
Дуже дякую Вам за "Море по коліна", яке я вже перечи

тав від точки до точки .Цікава й ·Їдка річ, на 100% справедли
ва. Шкода лише, що Ви передчасно "угробили" Гната Кіндра
товича. Адже це тип, рівниИ ·Гоголівському Чічікову (звичай .. 
но, в іншому пляні), і його походеньки можна розгорнути да

лі. Якщо був би в Вас настріА ІДО продовже~ня, ніщо не зава

дить Вам зробити ту смерть "фіктивною", мовляв, Гнат Кін
дратович не втопився, а проплив по-під водою до кущів і вт -
ік від своєї прибраної "мами" ,щоб продовжувати знову свою 

авантуристичну діяльність .. А живих прикладів тої " діяльно
сти" ще в нашому житті є скільки завгодно. 

А покищо бажаю Вам здоров"я й •дальших успіхів на тво -
рчому полі. 

З пошаною до Вас А. Г аА ан. 

ВП.Пане/ 

П ерес",Ааю Вам sa надісАану "Nиж•у " Море по. "оАіна" 
rllpU дОАІІрU і сердеtІНО дll"rJIO Sa XNUЖ1'1/. 

3 поtІажаннАм І -І о. Т. Б. 
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В поважний 1 Пане Дончук ! 
Простіть, що відсила,ю Вам книжку "Море по коліна"але 

причин є багато про які не мушу згадувати. Важне це, що на 

засіданні нашого Деканату де-хто з отців віднеслися негати

вно до цієї книжки, а друге, я збіраюся цього року відійти· 
на спочинок і вже розпочав роздавати свою бібліотеку тим , 
хто буде міг використати її. 

Прошу не гніватися і прийміть від мене щирі побажання 

наАкращих зусиль в дальшій Вашій ~праці письменства. 

З пошаною, о. А. Станірій 1 

Вельмишановниn 1 Пане Дончук ! 
При цьому посилаю Вам три дол., належність за надіс -

лану мені книжку "Море по коліна". 

За браком ч~су, прочитав я лише кілька сторінок, не міг 

відірватися. Книжка має велику літературну вартість .Бажаю 
добрих успіхів у мшtбутньому. 

Як можете надіслати першу частину за два дол.- Належ -
ність вишлю негаАно з подякою. 

З Л·Юбов "ю Прот. М. Годинський 1 

Висо"оповажний Пане ! 
Мав А н.а думці післА проt.~итанн ю "нижки "Море по. коліна" 

висловиt~~исt> про її sмісtІІ, NO. на жалt> не було. часу її ціл"ом 
до."інцА прочиtІІаtІІи .Можу скаsати, що.хнижха tарно написа
на а харахrсерисt~~иха її дуже влучна 

При цім висилаю t~~ри дол.tоt~івкою. 

3 Ріsдвом Христовим і Новим Роком щиросердечно. 
В ас вітаю! 

3 любов "ю у Хрисt~~і о. Юрій Гуле й 

Високоповажний 1 Пане ! 
Прочитав надіслану мені повість "Море по коліна" і мені 

здається, що KOJ.IJ:f б Ви приїхали до Канади, а про це дові -
дались українці -канадці, то прийшли б до Вас і Вас побили, 

бо Ви їх описуєте такими простаками і наївними, що тру дно 
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зrодитисJІ, щоб вони в 1950 роках такими були. Як би це Ви, 
шановний 1 Авторе, цю подію в повісти зазначили датою 1900 
років, то це відповідалоби дНtаності, але в половині 20-го 

століття канадські українці своїм практичним розумом і об

тертостью нічим не стоять нижче українців в Америці, а ос

татніх Ви краще освітлю~те. 

А може я помиляюсь - в Канаді не був. 

Залишаюся з подякою Н. Горбач 

Велимишановний Пане Дончу" І 
ДІІ"УЮ sa милоtо лисІІа •а приsнаннІІ sa ваиолошену про~ 

мову мною в Філадел'Ьфії. т."ода,що .ІІ s Вами ue sустрінувсІІ, 
а нам би буАо.прощо.поtоворити та неsроsуміле sробити spo .. 
з умілим,- маю на уваsі Вашу осtІІанню "ниж"у. Н її всю не 
nрочи•ав, а •ілt"и переtJІІІнув, 11". "sаєць" в "ін і, а не 11" .пра
вдивий tJІІІдач, """й має в "ишені "орінець s оuлаченоtо. "ви
"'"а і 011 S тоtо; JlfO .А переtЛІІНув, мені СІІаJІО. СІІраШНО, 8 не 
можу, вірніше не міt собі у11ви•и, що.описана Вами "особа" 

може бу•и в Цер" ві і серед нас, а тому "ниж"у Вам пов ер -
ну в, немаючи на уваsі ви"орис•а•и ,надужи•и Вашою працею, 
а тіль"и •ому, що вважав цю "ниж"у не"орисно ю ,- м "At"o 
висловЛЮЮЧиСЬ, 

Зус•рівшись s людьми післ11 а"адемії, А довідавсІІ, що 
описане Вами мало.місце.власне в Філа. tромаді, і мені де

що. білtше с"аsали ніж у Вас написано. Коли все це дійсно 

та"; то.про.це 11реба "ричаrси та"; щоб почули •і від "оtо.sа
лежить, щоб та"у tидоІІІу випали•и роsпаленим sаліsом, бо 

наnисане в "нижці - люди, ""і не в"урсі діла - тра"тують , 
ях хвору фанt~~аsію ав•ора. Отже, щоб мильне в ражіннА не 
схладалось •реб а йому sаради•и. Та" с•исJІо в цій справі, 

8".sдоровл11, Чи і далі "велдуєtІСе" на спринrовні? 

З належною пошаною 

Ваш о. В. К. 
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ОБ'ЄДНАННЯ УКРАІНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 

"СЛОВО" 
Дня 13. жовтня 1961 року 

ВельмишановнЮt 1і Дорогий' Пане Дончук І 

Я отримав Вашу цінну книжку і пересилаю Вам щиру подяку 

за неї. Книжка видана гарно і робить приємне вражіння. Ви 

відважна людина, коли Ви відважились зачепити такі поваж

ні чини. Не знаю, чи Вам це легко обійдеться. Напевно буде 

реакція на Вашу відвагу. Може справді зад.пя самої сатири 
не варто всього чіплятися. Та це вже авторська свобода 
вибирати і тему і форму та ще й ~тут - на заході, де є свобо

да писати і навіть друкувати. Вас треба подивляти, що вміє
те так послідовно працювати. ЩоИко недавно вийшла Ваша кн

ижка, а вже ось ця, та й ~нову заповідаєте. Щиро вітаю з ус -
піхом і бажаю дальшої витривалости у праці. 

З пошаною і привітом 

Ваш Остап Тарнавський 1 

Вш. Колеrо ! 
Щиро. вд.ІІt~ний BaN sa Вашу "NиЖ"У, .11"11 про11иt11ав si сп

равжн'Ьою прие.хнісtІІю. У пор.11д"у " "УА'ЬtІЮбNіну" надсилаю 
Вам свою " Любов до. ближнtоtо ~'. 

Б аж аю да.ttших успіхів ! 

Щиро. Ваш -
Б. О.tе"сандрів . 

ВисокоповажнЮt 1 Пане - Колеr'о ! 
Прошу вибачити що з таким запізненням дякую Вам за на

діслану мені другу частину Вашого цікавого і цінного твору! 

З окрема складаю Вам подяку за милу присвяту. 

Запізнення пояснюється тим, шо мав я намір зреваншуватися 

надіславши свою чергову працю, тим часом показалося що 

треба чекати на неї не менше місяця. 
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Як появиться - негайно надішлю Вам. Це мають бути мало
відомі м.атеріял:и з історії визвольних змагань 1917-18 років. 

Ше раз щиро дякую 1 бажаю успіху 
З пошаною 

Р . Задеснянський 1 

Дороt.ий Друже І 

Щиро. дІІ"'ую Вам sa надіслану мені Вашу нову "'.н u ."у 
"Море по."'оліна". Радію Вашими успіхами і розумію добре, 
що. крім писtменницtко1.о .ІСруду в"'ладено. чимало. і америк. 
долАрів. 

НадсиАаю 28 адрес своїх sнaw;мux. R впевнений, що. всі 
вони придбаюІСt Вашу ці"'аву і цінну кuu1.y. 

Про8ІІ1.ОJС ціАо1.о роху 11 у Філаделtфії не був .В Нtю-Йор. 
буваю час•енtко. Дуже •епер обrІІІІжений працею. Здав до. др у:. 

ку кни~.еч"'у " /0. евчен"'ові думи в піснІІх С•епана Рудансtко.
~о~', вид. НТ/0.. Важко .в моїх умовах провади•и дослідницt"'У 
працю. ААе ,дію, по'Іu дозволАє мені мое .хворе серце. 

Оердечно.Вас ві•аю, Ваш 
АполАон. 

Вельмишановний Пане Дончук І 

Ваш авторський .подарок " Море по коліна" одержав, ду
же дякую. Прочитав його з приємністю. Твір насичений 

гумором і.трепещущим життям; схоплені письменником ка

ртини проявлені непогано; типи живі, переконливі А .сучас -
ні. Правда, є декІлька мазків, що автор перебільшив (пере

солив). Але вони бліднуть між яскравими фарбами і розто
пились у великому творо~і. 

Приємно зауважити, що автор в останньму творові поз

бувся не чітких речень, невдалого порівнеаня та менше 
вживає порlвнення і прикметників. Також треба відмітити, 

що у Вашому творові є свіжий .мистецький •Подих. 

Дорогий. Приятелю ! Ви своїх ровесників по літературі 
випередили; залишили далеко за собоюпочатківство. І це й 
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здобуток треба завдячувати Вашому вродженному таланто

ві, що був придушений .створеним життям, та через бухгаль
терські цифри не мали доступу до літератури. Отже ,надолу
жуйте літературний .втрачений ·час. Не перебувайте на л а в
рах відпочиваючих і зарозумілих, а головне не треба "тор-· 

жествувати" від похвал. Працюйте ,працюйте й .працюйте над 

собою І .. Творіть не кількість а якість. 

Тисну руку Ів. Стоцький • 

Xpuc с Рождає t~СІІ ! 
Дopo~uiJ, ПриІІ елю І 

Опасибі sa малі приві ннІІ. ПриіtІіt~'Ь від :мене й No~o 
"олtоспу наші найщи_ріші приві анн11 s Ріsдво:м і наіkращі 
побажаннІІ на Новий Рі".· баt о.Вожиж лас", "ріп•о1о. sдо". 
ро в "ІІ, блаtословеннІІ Вашиж блаtородниж рудів і щасливо,. 

• • to .nosopo на scнs sops. 
П єреда е а" і ж щирі О ва 11ні і Новорічні привітаннА 

д/111 Вш. п. в aCUJIII r а;і,дарів CfJ"O"' о .. 
" Море по. "о ліна" же ні не подобалисs.ц е не була t~~ем а 

дл11 са upu, бо. са upa "а, що. дійсно реб а б пл а" u над 
нашими дужовими упад'Ками. 

Реи,енsіІІ давно. написана й моzе добре, що. її не дfJУ"У
юm'Ь. Не марнуй е, бла1,аю Вас, сво•о. алан у. Гна Кін
ра вич був sнаJІени uil до. виїsду sa море. Вдsчний буду sa 
Ваш новий ір. Хо ів би 11, щоб Ви noapaвuJІUC'Ь і 11 поправ-
ІІЮСІІ. Знає , що.Вас люблю і ·висо"о.f4іню Вашу працю. 

Мадрид 
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НОВА САТИРИЧНА ПОВІСТЬ ДОНЧУНА 

Гроші мої- бо"' мій І 

Зосим Дончук: Ясновидець 
Гері. Сатири~чна повІсть. Фи

ладелфія, 1965 •. Накладом ан
тора. 262 стор. 

\13~~~1: • чЕРГ О В А сатирична, як 
сам автор називає, а радше 

енсацнtиа повість, це продов -
ження повісти" Море по коліна" 

и пак історії Гната Кіндрато -
ича, що загинувши траr'ічно, 

опинився в пеклі, а властиво в 

шпиталі.Після операції, докона

ної феноменальним лікарем, ді

став він дар ясновидіння,відчи

тування думок з облич люде~ не 

тільки персонально, але навіть 

із їхніх знимок. 

І тут починається властива 

історія ясновидця Гері, записа

ного в шпиталі Гері Бобров ,по

вна фантастичних, авантюрмич

чих і карколомних пригод .Вико

ристовуючи спромогу ~сновидця., 

входить він у зв"язки з різними багатими людьми,ошуканця

ми ~ ·Грабівниками та легкої поведінки дамами і видобуває 
від них гроші;шантажуючи їх,здобуває велику' фортуну~ .на
буває прегарну віллю, в які~,. немов яки~ .магараджа, прожи

ває в великих достатках серед легкообичаtЬІих обставин .При 

тому ,бажаючи слави,входить У різні товариства,видумані ав
тором, як "Клюб щасливих" у Філаделфії, в "Товариство лег

ких заробітків", "Товариство пігмеїв". Це видумані автором 
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назви товариств і саме в цих на~~ ах криється сатира на пе

реважно наші сучасні культурно - освітні і політИчні відно

сини. Там виголошує він доповіді, а там навіть предсказус 

майбутне різним особам. Буває теж у росі~ських емігрант
ських товариствах, де шантажує провідників росіИської емі
Грації, що є на службі місцевої і большевицької розвідки,до
буває від них прерізні важні документи, купує родові герби 

і видобуває важливі відомості. 

Гері пише теж рецензії на замовлення і пристосовуєть~~ 
до вимог видавців книжок. Скрізь представляє автор наїв -
ність, самохвальства, за розум ілість і розсвареність нашої 

еміГрації. При тому ~ого завваги про провідні одиниці,чи про 

товариства, громади часто влучно схарактеризовані. Крити

ка нашого еміГрантського суспільства деколи переходить із 

їдкої сатири в сарказм. Це загальІlо відомі завваги про на

ші відносини, які легко спостерігає уважливи~ ~обсерватор 

нашої еміГрантської ді~сности. 

Але всі недоліки нашого культурно - політичного життя 

зібрані в одне і виложені ясно без закривання правди, так що 

від автора попалося кожному культурному ,суспільстві оди

ницям. Автор деколи бичує, чи то одиниці, чи громади, вика

зуючи на загальні недоліки їх. Та не завжди вони слушні, а 

дрібні недоліки є переборщеві і роздуті. Критикує теж автор 

і країну, в які~ 1МИ опинилися і знаИшли азиль .Робить він це 

на основі тут приАнятих звичаїв .критикувати навіть найвиз

начніших одиниць у державі. 

Але Гері Боброву теж поховзнулася нога,бо уряд прило

вив Иого на неплаченні податків і присудив Иому кару 125 ро
ків тюрми. Пробують Аого видобути звідти приславі Хрущо -
вим агенти, вони хочуть заманити ~ого на роді ну, де Хрушов 
забажав витяти ~ому частину мозку, щоб стати всевідуючим. 

Та це не вдається Хрущову ,і через те усувають ~ого від вла

ди. Повість, властиво не закінчена, бо Гері як ясновидець по

винен би знайти вихід із тюрми і продовжувати повне пригод 

вигідне і щасливе життя. 

Повість ,переповнену сенсацімими подіями, читається як 
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легку лектуру, пригодницьку книжку, в якій ~цікавлять поо -
динокі сцени, різнородні постаті й ,авторові завваження про 

них і про злободневві такти, з якими ми стрічаємоси кож

ного .дня, на кожному кроці. Ця книжка для легкої розваги. 

НАРОДНА ВОЛЯ, 18 ·травня 1967 в.м.л. 

Вел-ь:мишановний Пане Дончу" ! 
Книж"у Вашу оtіри:мав 1 щиро.дА"ую. Чи•аючи Вашу "них

ку А дуже удушевлениfJ Ваwи:м висві•леннА:м Правди нашоtо 

паt~~ріотичноtо. жиtІІtІІА У"раїнс-ь"их амбасадорів на е:міrрації1 
бо. ніде правди ді•и це іс•инно. правда нашої визвол-ьної бо .. 
рот-ьби 1 s "'"ої У"раіна :може Аише запла"а•и. 

Пане Дончу" ;пробач•е за :м ален-ь"е зпізненнJІ заборtова
нос•и за Bawy цінну фанt~~ас•ичну аАе Правдиву повісtІІ"Ь 1 а це 
з причин·и 1 що.я був з:муwений верну•исА ще до.перечи•ання 
першої час111ини 1 щоб зв "яза•и в одну ціліСtІІ'Ь 1 і знову бра

кує друtої час•ини 
1 
•о ;му в заАучені висиАаю наАежніс•-ь за 

книжку "R сновидец-ь ... " "'".рівно. ж проwу висла•и для ;м е не 
повіс•-ь "Море по. "оА іна" зашо. з tорм щире спасибі. 

Книж"а читае•-ьсА надзвича11но. пАив"о. •а заінтересовую
чи ч••ача недаючи відірватисА від неї. 
Остаюс'Ь з Правдивою пошаною для Вас М. Мар"ів 

Вп. П. Дончук І 
Ваші книжки (всі три) дуже добрі .Читаються із насоло -

дою і весело. Мова гарна. 

Ці книжки, ц~ дзеркало для ~ага тьох наших :шахрай-по -
літиківІ шахрай'- ділків,. шахрай~- патріот_іf:', а особливо для 
всіх роз"єднаних і само-пасних;-шахрай ,_ ризотаскат~лів,в 
яких на першому місці: бог -:кишеня, а потім уже як .. небудь 
справжній.~ .. Всім вище згадани~ категоріям людищ І... Реко

мендую ці книжки як настільні -книги," щоб повсяк-час і на 

віки вічні впізнавали себе ... " Амінь. 

З пошаною до Вас Панас Діловський, 
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УКРАїНСЬКА ЕМІrРАЦІІїІНА ПРОЗА 

Н А ФОН І історично~о~~~:н~ї~~хологічної та роман -
тично-трагедійної панорами літературного 1965 року ,забли -
щала й ~нова сатирична повість З оси ма Дончук а - " Яс
новидець Гері". 

Автор досить щасливо схопленого "Гната Кіндратовича'~ 
не без кебети написаного "Море по коліна" у " Ясновидці 
Гері " зашпортався обома ногами. 

Починається повість, треба признати ,дотепною і мисте

цько вмотивованою сюжетною ситуацією: під час однієї ко

мерційко-любовницької пригоди з гол івудською акторкою, 

Гнат Кіндратович несподівано топиться у Гудзоні .І, ик і на

лежить, потрапляє на той ~світ, і то безпосередньо в саме 

пекло. Здавалось би все скінчено. Але Гнат Кіндратович, з 
волі автора ,бе з сме р тни ЙJ Виловлений 'У Гудзоні труп йо

го,потрапляє до анатомічного склепу при всесвітньо-відомо

му науково-дослідчому інституті медицини .Тут саме відбу

вається світовий ~науковий ~конгрес ,присвячений важливій пр

облемі продовження життя людського. Знаменитий індНtаь
кий ~винахідник життєдайної вакцини "0 .-Р", щоб проде -
монструвати своє "чудо" перед конгресом, повертає життя 

Гнатові Кіндратовичу. Але під час операційної маніnуляції 

помилково вкладає в мозок Гната Кіндратовича не властиву 

йому частку ,яка,проте, кардинально заважила на дальшій "ка. 

р"єрі й ,таланті, відтепер уже ясновидця Гері. Так відремон

тований 1і повернений ~до життя Гнат Кіндратович починає но

вий ~етап своєї,треба думати останньої кар"єри на американ

ській землі. 

Без сумніву сюжетна зав"язка-пов!сти добра.Читач міг 
сподіватися на нал.ежну і потрібну. нам сатиричну повість ,де 

мистецькими засобами було б зображено все негативне й .не

людяне в нашій 'дійаності. Але вже десь із 31·Ї сторінки нас 
опановує застереження, а під кінець твору-повне розчаруван

ня, 

112 



Твір дуже нерівний. Поруч з ситуаціями ціЛком можли -
вими, велика доза злобних, не вмотивованих,дріб"язкових 
зауваг на адресу не милих йому знайомих, чи навіть колеr 

по перу ,багато низькопробної публіцистики,в ип ад к О·В их, 
др tбних, не типових факт ів ,мистецько певмотивованих кон

статацШ,' нічим не обrрунтований ~антисемітський .тон і натя

ки, що знижують сторінки повісти до брукової чорносотен -
ної газетки. Ще колись Козьма Прутков ствердив ,що "нель
зя об"ять необ"ятноє", але автор чомусь цієї мудрої пора
ди не посл.ухав. Він у свою сатиричну повість понапиха в 
усе, що трапилось на його шляху .Він уважав за можливе ви
сміяти; модерне мистецтво і картярів-пройдисвітів;імовірн

их своїх недругlв,ба навіть,колеr письменників і заводових 

американських rанrстерів; членів "збудливих клюбів"і слу

жителів культів;російаьку еміrрацію і росНtаьку церкву;виз

вольну політику українських еміrраційних партій ·рівно ж як 

і політику інших національних цеитрів;усіх· неrаторів( тих , 
що принципово не. купують) української книжки і всіх грошо

робів та грошолюбів;політику УККА і побудову комунізму в 
СССР; політику департаменту та його секретаря Діна Раска 
й •ідею української державної незалежности;таємницю вбивс

тва президента Кенеді it .секрети "як наRаолодше цілуватися 
з бойфрендом"; причину втрати неЗалежности УНР і завдан
ня українського письменника на еміграції (132-133ст);" Аме
риканський ,комітет Визволення" й ,світове жидівство як ці -
лість; політику коеrзистенції і культурного обміну ,америка

нську школу й .американську систему виховання; американсь

ке правосуддя й ·американські тюрми та багато інших проблем 

які тут й •перерахувати годі. Безумовно що кожна тут зазна
чена проблема може бути об"єктом сатиричного зоброження. 

Тільки, поперше, не всі р~зом, а подруге ,за умови дотрима
ння належного мистецько-ідейного рівн.я. Я також не запере

чую права письменника сатирично зображувати навіть най·

видатніш~х діячів культури, мистецтва,політики, як і всього 

суспільно-духового життя народу .Справа тільки в тому як це 

робити, для чого(мета-суспільна,культурна,моральна) і які 

113 



підстави є для цього. 

На жаль, більшість сторінок "Ясновидця Гері" розхо -
дяться з цими конечними умовами сатиричної повісти ,як лі

тературного твору. Згромадивши у повісті силу- силенну 

об"єктів висміювання, автор не зумів солідно опрацювати 
жодного з них. І ·як наслідок - замість сатири, що зміцнює 
й .розбудовує суспільну мораль, маємо поверхове нагрома
дження фактів і дріб"язковість критичної думки. 

Нові Дні, Ч. 196-197; 1966 р. Григорій·Костюк. 

Bn. Пане І 
Щиро' дІІ"УЮ sa "Nижку rra сновидец'Ь ГерІ" .Це є ~а.рна і 

цікава са•ира, ""а sаtІорІє всі болючі с•орони нашо1.о. жи
,.,.... Чи•аєtІ'ЬСІІ її ле~ко. і •о :ху 11 вислаАа її ІІК. свІІt~очний да
руно". длІІ ;моtо. сина до. СіІІАІУ, """й є в ар;мії. 

Дещо. nisнitue 11 купАю д·ві попередні час•ини, бо. sapas на 
це не поsволІІє бюдже•. 

Б аж аю Ва;м вctot.o. наf.Ікращо1.о. у Bawitl •ворчій праці ,щоб 
цей Новий Рі". приніс Ва;м і ;моралtну, і ;матерuІІА'ЬНУ корuсtІ'Ь. 

О с•аюсt s правдивою поwано ю Бу" Kamp11. 

Вельмишановний, Пане Дончук ! 
По прочитаню уривка " Ясновидець Гері" в Канадійаь

кім фармері число 36 та 37 - неможу витримати щоб чека
ти тиждень на слідуюче число·К.Ф. то прошу вишліть меІ:lі 

цей .сатиричний ~твір котрий ~так глибоко і вміло вр ізується 

в·печінки ворогів нашого знедоленого народу. Прошу Бога, 

щоб Ви довго прожили у добрім здоровлі та дал~ще різали 

пером ворогів наших, бо різати ножем можна де-кілька за. 

різати, але пером - то Ви їх тисячами одного тижня. 

Отже, я наперед сердечно дякую за Ваш сатиричний ~тв

ір " Ясновидець Гері", а т~кож прошу вислати мені слідую
чі книжки; "Чорні дні", " Через річку" а також як вийде з 

друку роман "І бачив я ... " 
Гроші за всі книжки висилаю зараз без різниці ціни, 

надвишку затримайте на наступну книжку. 

114 Ще раз сердечно Дякую ! 
З пошаною до Вас С. А. Деркач 



BeJІ'ЬMt.нuaнosнuil Лане Дончу"' ! 
"Нсноsидеr,'Ь Гері" -духе ці"'аsа "'ниж"'а - фан•аsіА са•и
ра, .~~а sачіrіJІює sci пpo11su Аюдс'Ь"'оі дум"'и s нашіt'l епосі, 
JІ"'. по бу•, мис•ец•sо ,поАі•и"'у, ріжні аспе"'•и боро•&би ріж
них СОІfіАА&нuж і націомаА&Nuж t,руп s дуже ці"'аsиж си•уа -
ціАЖ, ""'і sаАюб"'и чи•аю•tсА іsасsоюю•'ЬсА s пре"'расній са
•ирі.РоsмоsАJІючи si sнаt'Юмими про.Вашу "'""Ж"'У "Нсноsи
дец'Ь Гері" 11 ім "'ажу; 1140. •о. епожаА'Ьний •вір і що. на емі"' -
раціі народиsсJІ Го",ОА'Ь нашо і епожu. 

(ра•улюю As•oposi! 
МихаШо.Бабііl, Ар•ис• маАІІр, 
м u с • е ц • s о .s н а s е lf 'Ь 

Вельмишановний ·і дорогий ,пане З. Дончук ! 
Одержав від Вас книжку "Ясновидець Гері", так д·о в го 

ждану, за яку Вам широ дякую багато разів. 

Ваша книжка в мої~ хаті це - найдорожчий 'Гість, і моя 

дружина мусить перша прочитати, а тоді-я. Вона нізащо не 

поступиться і я мушу з цим погодитися, бо- демократія! 

Прошу й rнадалі нас не забувати. Бувайте здорові й ·Богом 
бережені. 

З братерською пошаною - Я. Сохацький.· 

Д оро",ий 3емАІІЧе Лане 3. Дон чу"'. ! 
ЛосuАаю моні ордер на 15 дол. "Нсноsидец& Гері" одержаАа. 
Са•ира чудова. R"'114o.Bu непосuАали s Деr~~рой• моїй при11 -
меJІ'ЬЦі Марії 0Ае"'сіїsий, •о .прошу посАа•и,sаsначr~~е sапАа
чено, а r~~ре•ю пошАі8'Ь на нижче подану адресу. 

ll{upo. дА"'ую. 
3 пошаною Є. Зубен"'о. 

ВисокодостоИниеі Пане З. Дончук ! 
Щиросердечно дякую за " Ясновидця Гері". Чудесна са

тира якої давно бракувало українськНt .нації. І взагаJІі, Ваша 

трилогія - неперевершена. Ви єдиний rвідважились вигорнути 
на денне світло рідну гниль і вдарити по загривку ворогів. Не 

бійтеся погроз, наклепів і провокацій,' це не в есесерії де на 
КОЖНИЙ оДОНОС очікуеf •арешту" 

" пошаною Б. Руди~J 115 
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• • • 
ОВГОВІЧНІ І 

І Зосим Дон чу'/(,. Трило~іА: "Гнат Кіндратович", "Мо
ре по. 'Коліна", "В сновидец'Ь Гері ''І 

О Ж НА мистецька поява чогось небуденного, 1цо 
• • 

ламає досІ усталенІ канони, примуІuує замислю ва-

тись і, залежно від людської І персональної І вдачі, схва-
• 

лювати, чи не схвалювати цю появу, явище пІд усяким по-

глядом цікаве. Ми можемо нагадати, яку бурю свого ча

су викликали в певних колах читачів "Мертві дytui" Гого

ля. Консервативна критика з обуренням доводила, rцо цей 
• u • • 

твІр великого маиатра наклеп на тодІшню спІльноту, що 

типів, подібних Чічікову, ПлюІuкіну, Собакевичу й інtuих 

серед спільноти не існує, rцо вони /типи І плід непогамо

ваної фантазії автора. Тим часом обурення було даремне, 

й критика проrресивна признала Гог·олеві рацію. Гоголів-
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ські персонажі ще й ~досі являються збірним поняттям ава
нтюризму, або скаредности, або осуджування всіх і кож

ного, крім самого себе. 

Взагалі, питання одвертої сатири - річ невдячна. У 
нас існує "напівсатира", пригладжене й~приПомаджене кри

тикування, й ~рідко який .автор відважиться на те, щоб на -
зв.ати речі своїми іменами, заявити публічно, що "король 

голий 1'. 

Спочатку виникає думка: Чи можливі, чи життьові та

кі типи, як Гнат Кіндратович? Адже в ньому еконцентру

валися всі гріхи світу, для нього не існує якихось мора

льних принципі'В, він на все дивиться з точки зору власцої 

вигоди, а там, де вигоди немає, байдуже від~ертається. 

Читач вагається признати авторові рацію, в нього ;чи

тача І навіть спалахує осуд, мовляв, як можна ось таке 

писати? Але далі, зупинившись на перєжитому, пригадав

ши різні епізоди, бачені, або чуті, читач скаже: а це спра

вді життьове ... 
Не забуваймо, що Гната Кіндратовича породила сов є -

тська система, найпотворніша з усіх політичних систем. 

Там - на кожному кроці брехня, окозамилювання, злодНі~ 
ський .принцип "рука руку миє". 

Гнат Кіндратович був експедито~ом і заготівельним 
аrентом плодоовочевого заводу. Він скрізь мав знайомст
ва, а де не мав, "артистично" вмів підсунути хабаря, а в 

наслідок завод ніколи не ніс збитків і Гната Кіндратовича 

дуже шанував директор, партійний .господар промислової 

організації. Він знав, що з Гнатом Кіндратовичем не про

падеш, що він виручить у кожній ·прикрій ·ситуації. Тому то 

в кишеню заготівельного аrента сипляться грошові наго

роди, крім тих прибутків, які він має від товариського ко
нтакту з собі подібними. 

З початком "визволення" Західньої України, Гнат Кін
дратович потрапляє до совєтської війаькової частини й, за 

короткий час~ завдяки своїм господарським здібностям ,ці

стає теплу посаду каптенармуса. Тут він безсовісно обк-
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радає червоноармШців, регулярно не додає належних їм 

харчів, а в наслідок цього багатіє: скуповує різні дефі

цитні в СССР речі ~·Відправляє свої~ •дружині. 

На вШиу Гнат Кіндратович, звич~ко, не пішов, бо не

ма дурних. 

За німців він також улаштувався непогано. Спочатку 
був директором маслозаводу, а потім цивільним шефом ра.. 

~ону. Авже ж, як тільки міг, догоджав німцям, та не забу

вав і про себе, беручи хабарі, все більше обростаючи маі

ном. 

Евакувався Гнат Кіндратович заздалегідь,попередньо 

запасшися "маршбефелем" на 25 душ, а насправді - на 

двох, для себе ~·для своєї жінки, мовляв, щоб не голоду

вати в дорозі. 

Ми не маємо змоги в короткі~ ·рецензії переповідати 

всі подорожні перипетії нашого мандрівника ~,переходимо 

до періоду таборового життя. Отут то Гнат Кіндратович і 
розгорнув на всю широчінь свої організаційко-комерці~кі 

здібності. Він опинився в числі керівників табору, стояв 

близько розподілу різних УНРРівських товарів і продук-
тів, левина доли яких прилипала до його рук та ще до рук 

близького приятеля Гната Кіндратовича - маГістра Про
ньки. 

Може, скажуть, що це наклеп на таборові управи? Ні

чого подібного ! Тепер уже не секрет, що уnрави дбали в 

першу чергу про себе, що це бу ло далеко не виняткове яви

ще. Ось, наприклад, відоми~ ·мені~ .багатьом факт :управа 

Об"єднання українців Тиролю в Австрії, скорочено - ОУТ, 

"захар,лала" вагон чи піввагона англШаьких сигарет, при

значених для таборян. Справа виявилась настільки скан

дальною, що ОУТ ліквідували і з цього приводу таборовий 

гуморист писав : 
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Капу• ОУТ! 
ПішАо добром 

Воно s нече~ної пАане•и. 
Xarl буду•ь пужо~ і перо~ 

Й о:м у ан t. Аійс ь"і cu t. ар е•и . ·'· 



Спритні діячі, типу Гната Кіндратовича і маГістра Про. 

нь ки добре піджилися в т .зв. "таборових республіках", ста
щі багати-ми людьми. 

ЗвичаЙМо, щастя змінне. Декому, в тому числі й ,гнато

ві Кіндратовичу, довелося пустити свої коштовности з ди

мом, аби лиш йому дозволили виїхати за океан. 

Та ось царешті благословенна Канада. Що ж тут роби

ти? Йти на фабрику, як інші переміщені персони? Ні. це не 
для Гната Кіндратовича. І він стає ... священиком. Про по
божність тут не може бути й •мови. Авантурник не припи
няє своїх авантур навіть у духовному стані. Церковна ка

са за я:кийаь час стає порожньою, і Гнат Кіндратович зму

шений·тікати.до Америки. Тут уже священство довго не ви
ручало, бо недобра слава tіде слідом, та А·нащо оті дрібні 
маштаби? 

Гнат Кіндратович хоче взяти. від життя якомога біль
ше. Він устряває в неймовірні авантури, іноді вдало, іноді 

ні . Нарешті кидає віддану Сf!ОЮ помічкицю-дружину й, пе

реходить до артистки, що його "всиновила". Післв ката -
строфи, яка мало не коштувала Гнатові Кіндратовичу жит

тя, в складній .операції йому було пересаджено кусень моз

ку ясновидця, й .ось тепер настала справжня золота пора 

в історії колишнього експедитора плодоовочевого заводу. 

Він уміє читати думки людей,· він навіть із портретів, умі
щених в газетах, розгадує різні складні комбінації, вико

ристовуючи їх для своєї вигоди. Кінчається трилогія аре

штом Гната Кіндратовича А ~Довголітньою тюрмою для ньо

ro. Але висновок у потерпілого все ж таки оптимістичний, 
мовляв, краще американська тюрма ,ніж совєтська свобода. 

Типи Гната Кіндратовича, Аого дружини Маргарити,ма
їістра Проньки А ·інших явно гіперболі~овані й .шаржовані, 
та не в цьому річ. Зосим Дончук, чи не єдиний' письменник 

на еміrрації, спромігся дати дуже гостру сатиру на суча

сність, на цілу нашу епоху. В тіА "канві", на якій, вишито 
образи сучасних авантурників, безпринципних діляг, пар
тійних недоумків, розсипано безліч влучних характеристик, 
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вдалих дотепів, просто потр.ясаючих картин, узятих із 
життя. 

Ми не проводимо жодних паралелів, але в Дончука так 

само, .як у Гоголя, "сміх крізь невидимі сві'fові сльози". 
Автор не лише кпить із недосконалостей .нашого матерія~ 

лістичного в і ку, а і вбо л іва є за них, хоче, як, мов л .я в, тоІ 

хірург, шляхом радикальної операції позбавити громадсь -
кий ~організм бол.яків і наростів, показуючи поруч із нега

тивними типами свІтлі постаті, на взірець священика, що 

приймав присягу від Гната Кіндратовича, або членів аме

риканського суду. Це вже відбігає від гоголівських "Мер

твих душ", де позитивних персонажів нема, крім невдалої 

спроби створити позитивний ~персонаж в образі грека Кос ~ 
танжогло. 

Як висновок, можемо сказати : не треба боятись гост -
рої сатири! Ад~е висміюванни завжди йде на користь то

му, над ким сміються. Типи Гната Кіндратовича й інших, 

створених З. Дончуком, будуть у нашій ~літературі такими 

ж довговічними, як невмирущі "Мертві душі". 

Нові Дні, листопад 1965р. 
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вт Пане Дончук І 
Висилаю чек на 3.50 за книжку "Нсновидец'Ь Гері''. ДА"УЮ, 
що. не забули про .мене •а вислали мені цей цікавий •вір. 

Нкщо.ще має•е "Гна• Кіндратович" •а "Море по. кОА і
на" - пересила8е, з приє.мніс•ю буду чи•а•и І 

3 пошаною до.Вас 
Ваш Юрій Криволап. 

П .С. Буду дуже в дАчний Акшо. перешле•е вище з~адані кни

жки у •вердій оправі - це заощадит'Ь мені час •а тур
бо•у, щоб переплес•и їх ту• у Ба.zн11иморі. 

Ю.Кр. 

Вп. Пане Дончук ! 
Дякую за книжку "Ясновидець Гері". Дали Ви доброго(са

тиричного) прочухана всім .Нехай ·ніхто не обіжасться, бо на

правду ми вже до того дожилися, що нас треба бичувати і то 

добре .Зрештою в книжці немае жодної неправди, " а що пра
вда очі коле", то панове кому неподобається хай ~вибачають. 

Треба комусь і в якиИаь спосіб направляти наше життя, а го

ловне щоб зафіксувати все для прийдешніх поколінь друко -
ваним словом. 

Честь Вам і слава, дай Боже Вам сил і витривалости на 
довгі-довгі літа ! 

Пришліть мені "Гната Кіндратовича" та "Море по коліна" 

але у твердій ~оправі. 

З пошаною до Вас 
залишаюсь Назар Мельниченко. 

ВЛовахний Друже Зосиме Дончук І 
Сердечно. дА"ую за надіслану книжку "Прозорливий Гері,~ 

sxy з великим задоволеннАм перечи•ав й виношу найсердеч

нішу подАку за Ваші труди, що так добірно.і все охоnивши, 
осві•или на папері. 

В еселих свАт і Щасливо~о. Ново~о Ро ху І 

о. Пе•ро.Стел'Ьмах. 
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Дорогий 'і славний, Пане 

з·о сим Е ' 
Шануючи СtІІарі sвичаї, sверта-

юсІІ до. Вас та") JІ?t;. це робили 

наші npeд"u ?t;OSa?t;u. 
Одержав Ваш новий ~твір "Ясновидець Гері~' Від щиро~ 

го серця дякую Вам за цей щінний дар і заразом за ту ра -
ді сть, що сповила моє серце, ко~и я побачив знову такий 

великий ,виплід Вашої мистецько-літературної творчости. 

Том за томом ! Кожний ~українець мусить від цього радіти, 
якщо він дорожить розвитком нашої літератури. На преве

ликий ~жаль, я не зможу того прочитати і не маю надії, щоб 

хтось мені прочитав ... Я певен, що новий ~том так само на

писаний,' як попередні Кіндрати. Тільки нема кому відповід

но оцінити ці томи. А вони чудові ! 
Моя надія, що зір поправиться, не сповняється.навпаки, 

здібність бачити сильно погіршилась. Оце дістав листа від 

Євгена Онацького, він теж осліп! Шануйте свої·очі.Не пере
обтяжуйте їх. Зір-велике щастя для людини. 

Прошу ласкаво передати привіт своїй Шановній 

Пані Дружині ! 
А ми з дружиною цього року відсвяткували золоте весі

лля. І з цього приводу я написав їй ~такого вірша для домаш. 

нього вжитку : 
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Нині ми справляєм 

Золоте весілля ! 
Стала хата маєм, 

Повним цвіту -зілля. 

Шо не гість, то квіти, 
Рожі і лілеї, 
Слава і привіти 

Від душі всієї. 

А ген-ген за нами 

Пройдені дороги -
І ворожі брами, 
І чужі пороги. 

Ми пройшли з тобою 

І міста, і села. 
З долею до бою 

Ти ішла весела. 

І була ти жвава, 

І бу ла ти чинна, 

І до зір. ти звала 

Синіми очима. 

Тож у серці нині 

Сам Баян рокоче: 

"Ой ,ті очі сині, 

Ой ,ті сині очі!" 

Ваш Ринди". 



ВельмишановниА 1 Друже Дончук ! 
Щиро дякую Вам за авторизований ·Примірник Вашої но -

вої праці "Ясновидець Гері". Прочитав я цю книгу, можна 
сказати, майже за одним замахом,бо як і попередні Ваші 

твори, цей .роман t:::и повість так само написаний ~дуже захо

плено й .жвавим та цікавим стилем - не кажучи вже про до

бру літературно-образну мову, якою Ви так чудово володі -
є те. Тому, дуже радиА ·буду, коли Ви змогли б мені присла
ти також і паступні Ваші видання: можете поставити мене 

на листу перших відборців Ваших творів. 

Приємно було прочитати з Вашої повісти, як Ви влучно 

й .справедливо "кольнули" наших підстаркуватих бабусь -
rалину Журливу та Докію Гуманну, які претендують майже 

на монополію серед нашої літератури на еміграції .Є,звича

йно, досить багато інших позитивних та гарних моментів у 

Вашій, повісті, про які нема змоги детальніше зупинитися 

але які напевно будуть приємним дарунком для наших чита

чів. 

На цьому кінчаю і залишаюся з найщирішими для Вас по

бажаннями доброго здоров"я для дальшої Вашої плодовитої 
та цінної літературної діяльности. 

Щиро Ваш, Ю.М. 

П .О. Хоч Ви і нічо~о. не в~ адували про. варtІІісtІІ-ь Вашої "ни
жки, npo11e вважаю свої;v конечни;v обов "JJS"OJІ долучи
•и чек на 5 дол. на покриtІІtІІJJ "ошtІІів друку книж"и. 

lJ.M. 

Зo.cu;v ДоNчук.: Нсновидец-ь Гері. Саt~~иричнаповісtІІ-ь. 
Нак ладом авtІІора. Філадел-ьфіJJ, 1965 рі", 262 сtІІор. 

Книжка викли"ає ба~ а111о tлибоких роздумів. СаtІІира ча
сто їдка. Написана JJCHO, чutІІаЄtІІ'ЬСА ле~ко. Мова хороша лі
тераt~~урна. 

Віра й Кул-ьt~~ура, рі" 1965, ч. 10-11 
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Високоповажний Пане Зосиме Дончук ! 
Нарешті холодніші дні дозволили мені прочитати прислану 

книжку і подякувати за дарунок з Вашим підписом. Безпере

чно, повість "Ясновидець Гері" - сильний .сатиричний ,твір на 

зматеріялізовану добу в якій .ми живемо . Вже сам задум ці
кавий~ людина в чудесний •Спосіб оживає, і вона Иде далі виб

раним шляхом зла. Це глибоко психологічно. Значить зло в 

людині не гине. Ви відважно п"ятнуєте наші установи, без

ідейність навіть провідних людей; протекційність редакторів. 

Все це написане з їдкою сатирою - гостро, дотепно. Цікаво 

мені б прочитати критику .Книжка мусить бути добре оцінена, 

бо вона як твір сатиричний добра. 

Пишіть, нічим не зражуйтесь ! Ваша книжка залишиться 
як образ сумної доби. 

Щиро вітаю Вас 

ВросJІава Ocmpy'lt. 

3 наtоди виходу в еві• нової вос'Ьмої книtи - повісtІІu 
Зо.сима До14t~ук.а "Всновидеи,'Ь Гері". 

Зачумлено й .понуро тяглися "Чорні дні", 
Що ледве не схибнувся в темну "Прірву" ... 
- Чи дожену колись я долю в далені? 
Чи десь у світі квітку щастя вирву? 

У горобину ніч подався "Через річку", 

Хоч била громом навісна година ... 
І "Гнат Кіндратович" хватав життя за гичку, 

За гребінь хвилr, - "Море по коліна"! .. 

... Коли ж появилися "Будинку 1313" споруди 
І "Перша любов" - тепер відчиняйте но двері! 

Час, доле, виходити в літературу і в люди, -
Сказав "Ясновидець Гері ". 

Нові Дні, грудень 1966 
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Зо.сим До.нчух: "ЧОРНІ ДНІ"" Оповіданн&, Видавни
цтво." Перемо~а", Буенос Айрес- Филадел'Ьфі&, 1952роху, 

стор. 140. Ціна 1.25 
Коли досі ця книжечка не знайшла голоснішого відгуку 

в українському літературному світі, то склалось на це кі

лька причин: Українська громадськість взагалі збайдужі

ла і заворушується хіба тільки на політичні "сенсації" із 

присмаком скандалістики. Доповіді з вістрям проти існую

чої політичної верхівки в ЗДА стягають до залі маси пуб

ліки, ласої на лайку. Але концерти чільних музик чи куль -
турницької вечори глибокого змісту не знаходять навіть 

найкоротшої газетної згадки. І ,о ск ільки нам відомо ,це яви

ще прикметне для української громаді скрізь у діяспорі, 

125 



дарма, що, мабуть, на~искравіше в ЗдА, країні найоільшо

го скупчення українського культурного активу по цьому 

боці залізної заслони. 

аальше, оповідання із збірки "Чорні дні" бу ли вже др у

ковані по різних часописах, тому не були чимсь зовсім но~ 
вим, а потім, що дуже Jfемаловажне, це дешеве~ незугар

не технічне видання. Тимчасом, поминаючи всі ціпричи -
ни, що не торкаються самого л ітературного твору, треба 

ствердити, що ця книжечка - цінна поява на книгарському 

ринку і незаперечни~ ~факт в сучасній ~українські~ ~літерату

рі на еміГрації. 

Відомо, що в українські~ ~Літературі перевагу має ліри

ка, віршована ~ ~прозова, ба навіть деякі великі наші пові

сті терплять від надміру ліричної атмосфери, ліричного пі

дходу автора.~ ~настрою. Забагато у нас авторського "я", 

~ого вражень, думок і по чувань, замало опису, оповідаць -
кої уяви ~оповідацького хисту, з промовчуванням особи ав

тора, цебто тих рисок, що прикметні для епіки. Оповідан

ня З. Дончука мають ці nрикмети: в них живо б"ється.жив

trик акції, перед очима читача пересувається rалерія дійо -
вих осіб, живих люде~,. заплутаних у трагічні конфлікти. 

Оповідання З. Дончука - наскрізь реалістичні,може навіть 

з нахилом до натуралізму, але що вони близькі нам своєю 

тематикою з недавнього і сучасного лихоліття України під 

совєтським режимом, то читач читає їх "одним духом" і 

після прочитання залишається пі,[( їх глибоким враженням. 

Це образи ~~образки підсовєтської дНЮности в Україні, вір

но, яскраво, різко - може навіть тут і там занадто різко, 

занадто брутально правдиво змальовані. Віє від них під
совєтською атмосферою- нестерпного терору,безпросві

тньої нужди, звіркиної боротьби за існування, звіривної 
підступности запаморочених чадом своєї влади маленьких 

провінціlt!Іих тиранів і вічної та безупинної ні мої боротьби 

проти їх гнету, що раз-у-раз вибухає назверх криками 

протесту. Чудова !алерія типів - і опришків і героїв,зна

мените підхопленн.и психічних переживань в людини та 
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справжній .оповідацький .талант. Чи не трагі-комічне "свя

то прод-загатовки" І "Правду сказав" І, чи трагедія жін
ки, що її чоловік з дитиною в ямі втопився І "Сміх боже
вільної" І, чи цвірська сцена садиста і його жертви І "Пе

реправа" І, чи арештування підчас самого ВеликодняІ"Ос

танній .великдень на Полтавщині" І, чи виселення родини 

на певну смерть І" Бабуня "І - все це мініятю ри пре-су -
много українського підсовєтського побуту. 

Критична, але доброзичлива порада авторові: Не задо

вольнятися мініятюрками та не пускати їх у світ сирими 

І по часописах І, як тільки народиться, а придержувати И' 

"вигладжувати", а деякі роз1•лядати, як диспозицію для по

вісти. Таким знаменитим зав"язком повісти було б опові -
дання "Юда " своєю тематикою : деякі пропаrандивно-по
лемічні моменти шкодять короткому оповіданню, в повісті 

мали б рацію існування. Зосим Дончук має хист - хай' не 
роздрібнює його на малу монету і хай його авторська амбі -
ція підкаже йому використати письменницький •хист для по

rлиблювання його. Він має багато даних належати до пись
менників, які виповнювали .б у нас брак ловіст ярської,епі

чної, реалістичної літератури, живої тематикою і живої пи

сьменницьким схопленням. 

Київ, травень-червень 1953. 
Іван Кедрин 

Дороtий Зосихе Іванови'Чу! 

Несподівано. о•рихаJІа s Арtен•ини "Чорні дні". Це 

велиха радіс•t ... Мушу схаsа•и що. цей •вір е Ваwих веАи
хим досІІtненнІІх на писtменницtхій ниві. Bata•a xoAtopu
mом мова, дає дійсніс•t, про.ІІхуВи пиw.и•е, до.жажуподіб
ну, особливо.длІІ тиж, ж•о її sнає. Від щироtо серц• поsдо .. 
ровл11ю і бажаю й на далі енерtії •а сил дА• •ахої хорис
ної і ціхавої праці. 

Ще pas щиро.д•хую. З правдивою пошаною до Вас, 

Париж. КJлі• Новицtха 
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,, ЧОРНІ ДНІ'' 
Зо.си.м До.нчу"'· "Чорні дні", опоsід1tННІІ. В-sо"Пере.моtа", 
Буенос-Айрес - Філадел'Ьфіs, 1952 р ., 140 стор іно"'. · 

Між серпом-молотом та свастикою - людський, череп , 
а під ним напис : "Чорні дні". Це-обкладинка книжки -і та
кий ~її зміст. Оповідання за оповіданням розказують про чо

рні дні в Україні, про тоталітарні режими, що під емблема

ми серпа-молота й ~свастики затиснули в безвихідь україн -
ську людність. 

Книжка приваблює читача своєю безпретенсійною прав

дивістю. Це не силуване швидкування за "модерними сти -
лями", не ними керувався автор, складаючи свої оповідан

ня. Ні,бажання розповісти нащадкам, як сам він каже у при
святі, про те, що так старанно замовчується й~приховуєть

ся від світу та молодого покоління- керували ним у виборі 

тем та манері розповіді. 

Ось перше оповідання- " Правду сказав", про діда Та
дея, колхозника- орденоносця, який ~крикнув на совєтсько

му святі хлібоздачі у мікрофон, щоб увесь світ почув пра

вду : ."Рятуйте, хліб видирають ! " Ось "Останній, Бе лик -
день на Полтавщині " - про брутальний ,розгром останньої 

церкви, до якої з усіх сіл сходилися люди. Ось "Бабуня"

така всім рідна й ~знана українська бабуня, велична своєю 

всепрощенністю та терпінням. ЇЇ всю родину винищили, за
гнали в безвість. Зосталася вона з малою онукою - і саме 

на Свят-вечір приходить сільський 'актив виганяти старе й 

мале із хати, бо "совєтська влада наказала хату замкну

ти". Бабуні дозволено тільки образа зняти, вона дає його 

дитині і так вони І дитина боса І виходять із споконвічно

го гнізда - також у безвість. Ніхто в селі не має права 

прийняти їх, хоч у бабуні є багато хрищеників, кожну хату 

на кутку помагала ставити. Обоє замерзають у соломі на 

своєму подвір "ї. Нікому бабуня за цю кривду не побажала 

зла. Вона знає, що це - кара Божа. 
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НаЙІі'оловніше, що цей ~образ бабуні не видума ний, а "ви
хвачени~'' із життя. Це - типовий 'образ української бабу
сі, а одночасно, який маєстатичний І Маєстат духової ве

личі осягає її наче звичайну життьова-буденну поведін

ку під час страшної трагедії. Ні слова в оповіданні не ска. 

за но, що діється дика й' безглуздо-жорстока розправа з 

двома беззахисними істотами, одначе, на читача діє це 

оповідання приголомшливо. Хочеться крикнути тим хлоп
чакам-комсомольцям : " Що ви робите ? Це ж в а ша ба

буня ! Хто вас задурманив ?". 
Уже таке оповідання, як "Сміх божевільної", бере за 

тему випадок І втопилася дитина в каналізації/, але тут 

авторові, хоч він і дає вальори оточення /голод, безлад

дя/, не вдалося стати на цю височінь об"єктивности і ти

пізації, щоб показати тріюмф моральної чистоти над зви

роднілим духовим каліцтвом носіїв насильства. 

Ще одно повідання з цього циклю І" серп-молот " І -
,..Дід Василь ". І дід Василь невимовно терпеливий та слу -
хняний '• Два совєтські чиновники між собою не в згоді і 

примушують семидесятилітнього листоношу кілька разів 

носити "пильний, пакет " від сільради до району та назад. 

Уся вина за невтручання падає на діда. Чужийпосіпака ;мо
же висуванець-робітник, приеланий із Москви в українське 

село? І бездушно вбиває безборонного діда за його старе

чий вияв протесту : "Тьху на тебе, сатано, чого учепила

ся?" І тут, без силування над життьовими фактами, пока

зано моральну вищість української простої людини над па

ртійним тупим комісаром. 

Є ще три оповідання у збірці, з часів недавньої війни 

та німецької окупації. Перше з них подає опис трагічної 

переправи через Дністер під натиском червоних війаьк 1945 
року. Уже читачеві неважливо, як - чи у вигляді уривку 

і з щоденника, чи оповідання - подано цей ,опис. Сторінки 
переплетені такою волею до врятування, щоб не попасти 

до червоних, і такими картинами загибелі, що ці сторінки 

читаються без віддих-у. І фінал : "Танки трамбували пло -
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щу, втискалос.я в землю все - вози, коні, корови, безпо
мічні старі, залишені в паніці діти, ранені та скалічені, 

харчі, одяг та подушки ... Повітря було переповнене кри
ками, стогонами та зойками. На допомогу танкам приле

тіло сім літаків, прикратених кривамими зірками, і поча

ли бомбардувати вздовж річки. За годину було чисто втра.. 

мбовано долину ... " 
Та ж сама печать пережитого, невидуманого,непідст

риженого, лежить на цьому оповіданні, що~ .на попередніх. 

"Коли буде Україна" - взяте в рамку публіцистичних 

та таборово-дискусійних мотивів про· те, чи е на Східні~' 

Україні національна свідомість, чи там - сама несвідома 

маса, "всьоравно "? В тому пляні подається оповідь од

ного галичанина про свої враження з наддніпрянського се

ла. Там він побачив потужни~, здорови~~отруміньук.раїнсь

кого національного життя. Стрижень оповідання - розмо

ва одинадцятилітнього хлопчика, .який ·Питає: "То була ро

сійаька Україна, а тепер німецька. А коли ж буде наша Ук

раїна?" - Цим місцем автор переводить оповідання з пло

щини газетно-нарисної у площину провідної проблемати

ки українського красного письменства. 

Останне оповідання "Юда" розростається. в невелику 
повість. Подано тут досвід інженера Зінька з часів від -
ступу червоних та панування німців у одному невелико

му місті. Як спеціяліста, його втягають у діяльність місь
кої управи, але невидимі сили /червоне підпілля І запро
торюють ~ого до німецького гестапо, де він стає свідком 

катівського нищення українського народу та сам зазнає 

катувань. Щасливи~ ·випадок врятовує ~ого від загибелі і 

кінчається оповідання тим, що зло покаране : Юду пові
шено. 

Багатство подій .тієї епохи, тиснучи на автора, не дало 

йому можливості утриматися в одній (суцільності форми .Ін

коли твір здаетьt;.я нарисом, інколи уривком із щоденника, 

інколи повістю, а інколи майже гоголівською леrендою .Не

ма в цій ·більші~ речі відсто.яности, що бачимо в вище згада-
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них оповіданнях. 

У цілому враження від книжки дуже позитивне. Зібра _ 
ні речі дихають живим життям, тим, що кожен з нас пере
живав ще недавно, а фіксація тих часів є конечна, кожну 

працю в цьому напрямі треба віrати. І те, що в цій ~книжці 
якнайменше літературщини - її великий ·Плюс. 

" Український ~Прометей f', 5 березня 1953 року 

Д. Г-на 

Мо.лодийдухом і ті.лом п"JНІ&десsти.літнійпис-ьженних.Зосиж 
До .н чу" видає в Арrентині в.ласним нахАадом др у~ у хr~иж -
ху оповідан-ь "Чере s річху" (В -во. "Л ережо~ а"). Лортрет ав -
тора тахож пристосований до .наsви sбірхи: Дончух. сидит-ь на 

бере si маловідомої філадел-ьфіfіеtхої річхи ... і сужує •.. 
Критих.Іван К-ий- читаіІІе "Свободу"!- оvевидно, напи

ше "реценsію" на хr~ижху Дончуха приблизно. та": Дончухові 
доведет-ьсs бути ще суворішиАt до. себе, униха•и ріаних чужи~ 

річох, бо. вони не відsер"ал юют-ь ухраїнс-ьхої висо"о.летноs 

душі ... " 
" Новий IDAAX '', хвітнs 13, 1953 

" Ч О Р Н І Д Н І", " Ч Е Р Е З Р І Ч К У " 
По цих книжках читач може прослідити, як мінялося жи

ття людини, побачити, як людина жила під советами, а піз -
ні ше .У вільному світі. 

Автор, згаданих у наголовку книжок, є відомим україн -
ським письменником на еміграції. В його творчості відчува

ється уважна спостережливість і dригінальність. Він уміє 

писати цікаві оповідання, що завжди є сприйнятливими дл я 

масового читача. 

Хто придбає ці книжки-матиме змогу корисно і з повним 

провести час свого дозвілл·я. "Чорні дні" і "через річку" ви

дані знаним українським видавництвом у Буенос-Айрес "Пе
ремога" на доброму папері, в напів твердих обкладинках. 

Обидві книжки можна набути в КИ'ижковому Кіоскові "
" Хлібороба". Замовцям з поза Курітіби всі ·книжки надси -
лаються поштою, шляхом "Реемболсо". 131 

1. 5. 1955. " ХЛІБОРОБ". 



НО В І ВИДАННЯ 
Зо.сим До.нчу'/(,. Чорні дні. ОnовіданнІІ. "Перемо~а", 
Буенос -А йрес-ФіладелфіІІ, 1952, стор .140. О б'І(,ладин'І(,а 
В. Каnлуна. 

Автор слушно назвав свою збірку "Чорними днями ", 
бо, дійано, в ній ~змальовано чорну добу нашого народу ,ко

ли він мучиться під найлютішим гнітом, який' будь-коли 

знала історія людства. 

В збірці Дончука маємо сім коротших та одне довше 

оповідання, що займає аж 74 сторінки. Найкоротше його 

оповідання "Дід Василь" має тільки чотирі сторінки, а 

інші по п"ять, шість, вісім, дев"ять і шіснадцять сторі
нок. Згадуємо про довжину Лончукових оповідань, бо з неї 

видно, що автор випробовує свої сили та шукає найкращої 

форми для вислову своїх мистецьких задумів. 

Якщо оцінювати Дончукові писання, то треба стверди

ти, що він, як то кажуть, уміє"тримати в руках. перо", в 

нього видно хист вибирати цікаві моменти з життьової ді

йаности. Але заразом треба б додати, що автор не завжди 

вміє панувати над своїм матеріялом, не завжди добре ору

дує словом. Ось возьмімо оцей ·уривок з його оповідання 

"Сміх божевільної". 

" З ранку мрячить дощ, настирливо ввесь день, терпе -
ливо перетворюючи в болото чорну пахучу землю ... Рів -
не І?/, насуплене, сумне, мов пустиня, і монотонне, як 
дзвін, безмежне небо - без жодної хмарочки, нависло су

цільною сіро-бурою ковдрою над містом, і, здавалось, о

горнуло сумом увесь світ". 

Коли б автор дав був комусь переглянути свої твори, 

то той,. напевно, був би звернув його увагу на те, що про 

небо не можна писати - "рівне", а також, що воно " без 
жодної хмарочки ", коли йде дощ. І автор не зможе тут ви

правдатися: він пізніше знов написав, що "сонце прорвало 

густу заслону безмежних сірих хмар 11
• 

11 А звідки ці хма

ри взялися, коли їх не було ? 11 
- спитається читач. Авто -

рові бракує поради від. тих людей,' що розуміються на літе

ратурі. Навіть великі письменники в чужих літературах г~ 
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дяться із заввагами літературних та мовних редакторів, 

а великі американські видавництва мають цілі штаби та

ких працівників. І така співпраця зовсім не знецінює пра -
ці И, слави поодиноких авторів, навпаки: технічно-мовні 

поправки, усуваючи невільні не дог ляди, підносять якість 

творів, і на деяких чужинних, навіть славних творах, мож

на прочитати, хто був літературним чи мовним редактором 

цих видань. 

Деякі оповідання Дончука можна б уважати літератур

ними репортажами І "Коли буде Україна" та "Останній 
Великдень на Полтавщині" І, Це зовсім не значить ,що ми 

робимо закид авторові, бож тепер цеИ ~рід творчости здо

був собі право громадянства в літературі, ні, ми .тільки 

констатуємо, що деякі ~ого оповідання близькі до цього 

жанру. Оповідання "Переправа" виглядає немов уривок з 

більшого твору. 

В оповіданні "Сміх божевільної " трагедію спричинив 
сліпий,випадок, а такі події, хоч би й~які вони були трагіч

ні, не належать до літератури. Може, деколи автор дуже 

згущує чорні фарби І "дід Василь" І, а це зовсім непот

рібне, бо трагедія українського народу під червоною Мое -
квою така чорна, що дійана правда про неї може настраши

ти самого люципера на дні пекла. 

Кажуть, що автор задумує видавати другу збірку сво. 

їх оповідань. Добре бу де, коли він дасть комусь її пере -
глянути, бо з цього буде користь і йому, і нашій,літерату

рі. Радимо йому це тільки тому, що він таки може щось 
дати нашому письменству. 

"Свобода " Л. Луців 

Дорогий 1 Пане Дончук ! 
... Вашої книги, я ще не прочитав, а лише перегляну в, але 
и ~того досить ,щоби відчути, що вона належить до числа най

сильніших документів нашої української правди. 

Шкода, що ми ще в такому бідному стані, що не можемо 
цю страшну правду показати світові в кіно на екрані. 

З правдивою пошаною 

3. 10. 52 Щиро Ваш А. Штанько 
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~DРВІ ІІІ 
З о .с и .м До .н чу к .: ЧОРНІ ДНІ. Оповіданнл. Стор. 14:0. 

Видавництво "Перемо'tа", Буенос Айрес -Філлдел'Ьфіл. 

1952. Обкладинка В. Каплуна. 
Коли видатного французького письменника Еміля Зо

ля відвідували молоді літератори, які тільки-тільки про

бували свої сили в прозі, в поезії чи в драматургії, то пер
шу пораду вони від нього чули таку: "Працюйте багато,ко

ли можна - кожного ранку і то однакову кількість годин. 

Не будьте нетерпеливі і ждіть на успіх і на продажу де -
с ять літ. А поперед усього - не копіюйте нас, забудьте 

про свої взірці. Потім друга моя рада, - продовжував Зо

ля, - чи маєте ви добрий ·літературний ·шлунок? .. Розуміє
те, такий солідний ·шлунок, щоб стравити всі дурниці, всі 

обридливі брехні, які будуть писати люди про ваші твори 

і про вас?" 

Еміль Золя пояснював, очевидно, це так, що, мовляв, 

треба ж мати такий літературний шлунок, що зміг би без 

найменшої відрази перетравити навіть живу жабу - найпо

ганіші виплоди сучасної критики ... Кожного більш-менш 
відомого письменника пере сл ідують якісь темні, підозр іл і 

типи-людці, які сам і ледве володіючи пером, поширюють 

брехні та інсинуації ... Прикладів нових досить. 
Зосим Дончук, звичайно, - нове ім" я в українськійлі

тературі. Це вже, порівнюючи, старша людина. Людина з 

досвідом. З певною освітою. Здається, вчився він разом з 

Миколою Бажаном ... Письменник З. Дончук не чекав де

сять років на успіх і на продаж книжок. Лише за останні 

два-три роки він написав кільканадцять - більших чи мен

ших - оповідань та повість "Юда". З них складалася кни -
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га "Чорні дні", видана накладом автора при видавництві 

"Перемога" в Арrентіні. Це все, розуміється, добре ! 
Першу книгу невідомого автора, .як говорять рецензе -

нти, прийнято із зацікавленням. Хочеш бо знати : про що 
оповідає він? Які його художні засоби? Чи це - нова зо
ря на літературному небі, чи так собі - письменник-ремі

сник? 

В оповіданні " Правду сказав " Зосим Дончук розпові

дає про жахлИві колгоспні будні. І хоч цей .твір. переванта
жений ·ді.ялогами І це певна прикмета письменника-почат

ківця І, русизмами, читається з цікавістю, з щирою тур

ботою про долю його героїв. Ось тільки те місце, де кол

госпний •дід Тадей вигукує, в присутності міліціонерів, до 

мікрофону: "Гвалт! Рятуйте, хліб видирають !!!" - зда
ється нам малоумотивованим, не випливає воно .якось із 

попередньої картини, намальованої автором, свідком цих 

подій .. "Сміх божевільної" також хибує на описовість, по
верховну оповідь про людей,· про речі, про близьк·ий ·і дале
кий ·Світ. Божевілля Марії .якесь особливе, совєтське бо

жевілля ... 
Книжку "Чорні дні" рятують від забутт .я і жаб" .ячого 

квакання сучасників такі оповідання, як "Дід Василь" та 

" Юда ". Остенне - велике оповідання - своїм розміром і 
архітектонікою розростається в повість, в повість про 

житт .я й .криваву боротьбу на українських землях під час 

окупації гітлерівською армією. Юда - Потапов відверто 

вислужувавс.я большевикам, а потім успішно продавав сві

домих українців кривавим гестапівцям ... Юда, .як перс о -
наж повісті, перший ·ТВорчий .успіх Зосима Дончука! 

Треба ще сказати кілька слів про мову книжки "Чорні 

дні". Мова здебільшого гарна, рясна порівняннями, епіте -
тами, метафорами, .я б сказав, мова Дончука - літератур

но-народни ... Прикро лише, що Дончук чи видавництво на -
лежно не подбали про сумлінного коректора І наприклад, 

вже на перших сторінках вражають такі "шедеври": куче

р".яву, Ленин, денеде, тощо 1. 
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Молодий, І своєю творчістю ! І письменник Дончук го -
тує до друку нову книгу оповідань. Вона складатиметься 

з оповідань, друкованих у журналі " Пороги ", в газет і 

"Народня Воля", та з оповідань "Через річку ", відзначе
ного на літературному конкурсі тижневика "Свобода". 

Віримо авторові: не буДе він квапитися, на швидку 

руч не друкуватиме другої збірки прозових творів, варто 

ж передати їх якомусь нашому вдумливому письменнико

ві чи критикові І У. Самчукові, В. Чапленкові, Юр. Шерехо
ві І, а тоді тільки, використавши поправки та завваження, 

- друкувати. Кожна талановита книжка - скарб, це - на

роднє добро ! 

"Новий,шлях ", 12 листопада 1952 
Іван Манило. 

Ви сохоповажний Пане Дончу"'.! 
Ледве дістала Вашу адресу, щоб подА'Кувати Вам і на

писати свої в раженнА про. Вашу збір ху оповідан'Ь " Чорні 
дні", .ІІ'КУ хупила у видавництві "Свобода". 

Тіл'Ь'КU оr~~римали 'Книж'Ку, зараз же по'4али читати. Чиrtса

ли tолосно, разом із мамою і .•. пла'Кали. Найбіл'Ьше вбо .. 
лівали над долею наших бабун'Ь та їхнїх малих онухів 

схіл'ЬХU то.їх заtинуло.під власними хатами, чи під чужи

ми тинами! •. 
Головне в цій 'Книжці те, що в оповіданн.ІІ Ви в'Клали t~~i

Л'ЬХU житт'Ьову правду про. стражданн.ІІ нашоtо. народу. 
Вели'Ке СПАСИБІ, що.похлали на папір ту страшну,ч о .. 

р ну t ір ху правду хай по'Колінн.ІІ знают'Ь, що доеелос.11 

переживати їхнім баm'Ь'Кам. 
3 пошаною: Л .Іваненхо 

Чі'Каrо, 1955р. 
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З.Дончух:ЧЕРЕЗ РІЧКУ, В-во "Перемо~а", 

Буенос-Айрес, 1953. 
В німецько-таборові часи багато "пишучих" осіб,поми

наючи справжніх літераторів, так-сяк настягувало докупи 

кілька своїх писань,покладених на папір при різних нагодах 

заносило їх до німецької друкарні разом із певною кількіс

тю пачок американських цигарок або кави- і, диви, ставали 

враз вони письменниками .Це було почасти зрозуміло : над
мір незайнятого часу ,багатство недавніх переживань ,легка 

доступність американських цигарок з одного боку - і вели

кий попит на друковане слово, щоб заповнити той самий по

ражній .час, - з другого. Проте ,зб ір ки ці, як і треба бу ло 

чекати, носили на собі слід поспіху, неохайного оброблення, 

випадковости матер і ялу, браку відшліфування, тощо. 

Голод на свое друковане слово - я навмисне полишаю 

термін "література" або "велика література"-с і тепер зна

чний~ Недозрілі збірки таборового характеру небажані тому, 

що вони те друковане слово скомпромітують безповоротно . 
Молодь з нехіттю звернеться до чужої книжки, а старші -
хіба зап "ють ... 
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Чому елідно такий ~поспіх у збірці Дончука ?Що його гна

ло? Бажання за всяку ціну завоювати авторське місце? На 

цьому він програв безумовно. 

Поперше, кожна збірка, поминаючи інші вимоги, повин

на творити певну упорядковану цілість. Про це нема мови у · 
Дончука. Тут збігаються дуже різні жанри. Таким речам , 
як, напр. "Мама", взагалі місце не в збірці, а в якомусь 

календарі на Свято Матері. Ні змістом, ні формою Дончук 

Америки не відкрив. - Найкраще йому вдаються речі гумо

ристично-сатирично-фейлетонового характеру. Їх у збірці 
є досить, і, якби автор заповнив ними цілу книжку, то вий .. 
шла б маленька гарненька збірка, цілість у собі. До речі, 

в цьому жанрі автор почувається найавобідніше : має спо -
стережливість, почуття здорового гумору або іронії. 

Коли ж автор пробує перейти до більших речей, то вия

вляється, що він абсолютно ще не оволодів ремеслом .Фор

ма, часом, така безпомічна, що можна запідозрити брак 

систематичної середньої освіти. Це ж видно і з браку до

брого смаку, шо часто дає себе знати. Як тільки автор хо

че вийти поза межі звичайкої ужиткової мови й ~осягти об

разности, або там де в.ін претендує на поетичність- тут 

воно й ~починається. Він дуже легко впадає в банальність : 
посмішка - таємнича, руки тремтливі, ручка - оксамитна, 

тощо. Заскочу є несподіваною недоречністю вислову : "каз
кове лоно туману". Претенсійністю: "пізнала життя до гли

бини капілярів". Впадає ні з того, ні з сього в канцеляр

ський ,стиль: "завдяки його-глибоко-переконливим apry
ментам про потребу такої зустрічі вона погодилась ... "На
повнює стрічки бомбастичністю романів для куховарок : 
"очі вкриваються таємничою загадковістю", " з жадобою 
припав до принадних уст і пив з них насолоду". Так мож

на докотитися до жанру "бляда грабіна в пухах лежала і 

взденкі мяла отварте". Часом випускає цілі тиради токої 

дешевки, як от: "рішилася знайти собі смерть у царстві ві

чної темноти", "тендітною ручкою в мережану рукоять" 

І ст .33/. На ст. 71, вкладає в уста матері ненатуральний 
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монолог, принагідно плутає поняття ром ан а ром ан

тики, впадає в незграбну тавтологію, як от: "міцниИ 1 ор

ганізм залізної будови тіла", або "блиснув блискучими о
чима". Хоч має пристрасть до зловживання такими епіте
тами, як артистичниИ, елеr'антниИ,~ тендітниИ,~ мережаний і, 

як Пилип з конопель, омріяниИ - але потрапить теж знена

цька ошарашити читача посполитою вульгарністю, як от : 
"чого вас так кортить". Або на ст. 57 звернення до баби
яги, яка виводить артистичниf ~танок : "т.и, чорте, обере -
ж но на заворотах, а то так тебе хисну ... " і т .д. Згідно те

рмінології самого Дончука - елеr'антно, чи не правда ж? 

Я особисто не належу до тих, що вимагають від пись -
менник а тільки "великої літератури". Одначе, обов" язком 
кожного, хто пнеться в літератори не тільки що в пись

менники, є знаИти самопізнання И опреділити свое місце , 
згідно з обдарованням і можливостями. Тоді усвідомити 
собі, з якою ціллю пишеш, і працювати в напрямку перфе

к ції, якиИ ·би жанр це не був. 

Є стара утерта дорога для кожного початківця. Дати 

прочитати написане комусь, кого вважаєте авторитетом

учителю літератури, критикові, редакторові або просто ку

льтурному знайомому - і послухати, що вони скажуть .Ос~ 

бливо, коли маєте на увазі випускати книжку, і то перед 
фактом, а не після. Бо тоді, як бачимо, пізно: гроші вида

но, папір задрукований ·і книгарські полиці запхані. Цього 

не повернеш назад. 

Пан Дончук правдоподібно, повинен виробити собі тех
ні ку писати, без пишної образотворчости вислову. Це не 
всім дано і це не біда, - письменники цілого світу пишуть 
щодалі простішою мовою, цього вимагає темп нашого жит

тя і стан наших нервів. Що шкодить, що мова Св .Письма є 
дуже проста? Бітіеватою мовою не закриється брак про
відної думки в творі. Натомість, висловивши якусь правду 

або тонке підмічення простими словами, несподівано знай
дете круг читачів. Ударяючи прикладом цього є, напр. ан

г лШеький •Письменник Соммерсет Мауrгам. З обмеженим 
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словником, мало не "basik E11g-lish", зробився улюблен
цем широких мас читацької публіки. Одна з успішних най

новіших книжок ''The J(rt1~1 Сеа'' Монсаррат rra написана 
стрункою і здисциплінованою мовою. Що з того, що Косач 

талант, коли деяких книжок не дочитуєте й ~до половини че

рез химерну й ~заплутану стилістику? Хто з читачів, крім 

спеціяльно, або фахово зацікавлених, візьме вдруге до 

рук наших наслідувачів Сартра? Але не можна взагалі го

ворити поважно про твір, який не осягає певного позему ві

дносно вимог технічного уміння, І до якого належить ,між 

іншим, і добрий~смак /. 
Перед нами, на еміrрації, раптом відкрилися скарбни

ці чужих мов яких тільки хочете. Не лінуймося вчитися 

і не нехтуймо ними. 1-Іе уподібнюймося "білим" росіянам, 
•• 

які все перєжовують Турrенєва й Пушкіна. Іх місце в ша-

фі, з го норами, з написами "та і та епоха". Сучасні пи

сьменники не є гірші, тільки їх є більп1е, і тяжче їхзнайти 
• 

в мас1. 

''Пороги", грудень 1954. 
Натал в Зибен"'о 
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Дорогі Зосиме Івановичу ! 
Дуже Вас перепрошую за незавипену мною затримку з 

відповіддю Вам на Вашого вельми любого листа, але ту в 

нас готуються ріжні ювілеї і різні наради,- проби і інші 

тим подібні проразлив і і небезпечні для життя сп о к і йного 
громадянина мітинги та репетиції,забірають у мене весь ва

жний і вільний час. Оце сідаю по різних архиєрей~ьких служ

бах знов до написання Вам листа а памятайте, що в неділю в 

нас знов архиєрей~ька ще й юві.Іі~йна відправа. Не дивлячись 

на те я вже поставмв ультІмат, що мушу написати до Вас ли

ста, а тодригну ногами від непосильних і знойних(а то що за 

слово?) трудів. Бо я свідомий,того, що Ви Іванович з роду і 

я також і коли ми Івановичі не будемо триматись одностай -
не ,тоді все пропаде. Ось подумайте ! З Івановичів можна·б на
віть досить сильну по своїй ,ціпкості і пружності створити по

літичну, суто родинну і безпрограмову партію. Тому що вона 

була б без програми, була б тим самим дуже сильна, бо не 

було б сенсу сваритися. Це в грізний час,коли всі інші укра

їнські програмні партії поразбивались на куснички і ті кус

нички мають дальший ,нахил до атомі зації, ми Івановичі,мог

ли б відограти поважну ролю проти всіх розбивачів українсь

кої національної єдности, що в голос співають "Боже нам єд
ність подай'', а чорта молять, щоб з"єднаних забрав собі на 
дно свого рідного пекла. 

Такі оце мої найновіші "позиції". 

Ще вчора переслав я до Вас свою повість "Диявол погно

блений'', що була відзначена на літературному конкурсі ще у 

Львові. 
Читаю пильно Ваші оповідання і радію,що стільки в Вас 

різноманітних заінтересувань. Оригінальні Ваші сюжетики з 

ділянки психології страху. Бачу, що не даєте машинці до пи

сання вилігуватись без діла. Ну, щасти Вам, Боже .Головне, 

що є в Вас пильність ,без якої сучасному літераторові не жи

ти. Талан таланом, але до нього ще треба багато приложити 

праці і в Вас є те хотіння. 

Здоровлю Вас щиро 

Скрентон 1954 Ваш Остап ПавліІf-Білозерський 
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Пt7Ш~ ЛЮБОВ 
НОВА ДОБРА ПОВІСТЬ 

З оси м До .н чу х :Перша Любов. Роман. Філаделфія, 

1962. На~ ладом автора. 260 стор. Обхладинха роботи ми
стцл Ніни Софії Климовс'Ьхої. 

Порівнюючи тематику названої в наголовку повісти -
роману з попередніми повістями того самого автора, Зо

сима lІончука, бачимо зміну. Коли в попередніх rювістях 

представляв він життя під большевиками, або мандрівку 
наших скитальців по таборах ZJЛ, чи прибуття до Америки, 
описуючи в останніх нераз не виправдані сензаційні eni~().. 

ди і конфлікти, то в останній повісті представив він жит-

142 



тя в Україні з часів перед і з початком Першої Світової Ві

йни, а також революції і наших визвольних змагань .Тут дав 

він широкі і змістовні картини з життя на панському дворі, 

особливо служби, що було відносно задовільне через людяну 

поведінку поміщика,далі наше село і життя недолітків- ву

личників у місті Одесі, в кінці часів революції в Україні. 

Широку і1 багату в подробиці подію зосередив автор дов

круги Наталки, бідної наймички на панському дворі та її не

законного сина Богдана, наслідків палкої і гарячої любови і 

довір"я обманеної дівчини парубком, що обіцяв одружитися 

з нею після повороту з війська. Та обманув її, бо одружив
ся з іншою молодою, що мала хату і пару волів. 

Мати - покритка мусіла спокутувати перший ·Гріх мол о
дости. За допомогою довголітньої служниці на пансько му 
дворі, Горпини, виховує вона свого сина в побожності, лю -
бові до Бога, до людей, виробляє у нього характер, вчить 
відрізняти зле від доброго,розуміти других і мати для них 

співчуття. Але сама Наталка перестала дбати про себе і че

рез надмірну працю ,самовідречення, з туги і одчаю захво -
ріла і скоро померла,залишивши недолітком Богдана. 

Богдан найнявся спершу за підпаса ча коней .у сусідньо -
го поміщика, та не стерпів він жорстокости цього пана і пі

шов у світ та опинився в Одесі. Припадково став служити 

помічником у шевця. І тут не стерпів його знущань над дру

жиною ,побив його до смерти і втік відси та попав у шайку 

недолітків-волоцюг і навіть став їх ватажком. 

Одначе вщеплені в нього змалку ніжність ,співчування з 

горем, розуміння кривди, почуття справедливости і рівно

час но етичність та моральність не задовільнили його цим 

станом. За словами автора була у нього "мамина натура

лагідність, всепрощеність ,богобоязливість і доброзичли -
вість" (стор. 176). "І він раптом збагнув,що він тепер сам 
зробився страшним злочинцем. Адже став провідником во -
лоцюг. Хвалив тих, що спритно крали, а ганьбив тих ,що по -
верталися з базару без здобичі .Та хіба він не наштовхує лю

дину на злочин? І rt:>мy стало страшно ,нестерпно соромно і 

боляче". (стор. 175). 
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Тому покинув він ватагу волоцюг. Шукаючи нагоди виявити 

свою посвяту для других, для загалу ,для загального добра, 

знайшов він шлях перед собою. Припадково зайшов у церкву 

на Богослужбу, під час якої священик благословляв вояків 

царської армії на війну (була саме Перша Світова війна в 

повному розгар і). Він вступив добровольцем у царську ар

мію. Згодом під час перебування на фронті став підо впли

вом Шевченкового "Кобзаря" гарячим патріотом, а ко ли 

вибухла революція, став завзятим борцем за незалежність 

України. Довелося йому, як командантові зорганізованого 

ним загону ,відбути важкі бої з большевиками і попасти в 

полон до них. 

Кілька разів підкреслює автор,що віра і сила молитви 

виводила Богдана на правельний ~шлях після важких життє
вих невзгодин, переживань і безпросвітности. Тому прямо 

чудом,як сам він твердить, силою молитви виривався він і 

тим разом із об ііімів смерти, щоб опісля знайти опікунку в 

медсестрі, дівчині - сироті, до речі - носербниці його не -
законного батька, одружитися з нею і разом із нею по ман -
друвати на скитальщину в Західню Европу з метою дальшої 

боротьби за волю рідного краю. 

З оси м По н чу к уміє гарно розказувати і креслити по

дії, рисувати картини, влучно характеризувати постаті, діє

ві особи, пов" язувати їхні дії з різними епізодами, ма й же 

пригодницькими, словом - полонити увагу читача жив ою 

акцією, сповнити любов"ю до діючих осіб і часто оправдати 

їх за не зовсім гарні вчинки. Саме постарався виправдати 

Наталку за її недозволену любов, настроїти прихильно до 

неї двірську службу, тільки дехто ставитися неприхильно 

до неї. Мати - покритка старається змазати свій гріх пра -
цею і посвятою для сина покривдженого його невірним б а

тьком.Богдан наскрізь позитивна постать,чесний і характе

рний стає виправданням матері за її гріх ,получений з пок у

тою і самовідреченям. 

Автор не засуджує нещасної матері, а її невірного і зр

адливого коханця і всю любов та прощення за гріх батьків 
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звертає на постать Богдана. Він наслідок першої палкої,та 

недозволеної любови мусить понести частину материної по

кути і виправдати її своїми добрими вчинками. Це основний 

сенс повісти, роману. 

Та після появи роману Дончука відома письменниця Га

лина Журба стала друкувати на сторінках журналу "Київ ", 
ч. 1- 2,(Филаделфія,) 1963. повість п.з. "Тодір Сокір" і з 
майже ідентичною темою. Вона подала в примітці твердже

ння, що Зосим Дончук познайомився з сюжетом її повісти 
ще поки була вона в нарисі, написанім авторкою ран і ше, 

починаючи з 30-х рр. нашого сторіччя, а викінчена щойно 

з початком 60-х рр. Авторка стверджує великі схожості 

між своєю повістю і романом Дончука та поручає читачам 

увазі й ~розсудові свого "Тодора Сокора". Треба ствердити 

на основі тільки покищо видрукованої частини повістиГа

лини Журби подібности обох творів, при чому Галина Журба 

визначається чіткішим і глибшим кресленням характерів 

та основнішим знанням життя подільської польської шлях -
ти під царською Росією. Одначе треба заждати до появи по

вісти Г. Журби цілістю, щоб видати точний розсуд справи 

про питання ориr'інальности і запозичення. 

"Народна Воля", 14 листопада 1963 р. 

В. М. Л. 

Мину.ІІо s то 'tO часу десsт'Ь ро1'ів а ще й С'ЬО'tодні п. r. 
Журба "давно написаної" ЦІЛОСТИ повісти" Тодір Со1'ір" 
(s" вона sапевнs.11а про ці.ІІіст'Ь ), не надру'Кува.ІІа, дарма що 
добрі друзі на цю повісm'Ь да.11и 'tроші видрукувати. Час вив
вив на'Клеп, а.11е п. Г. Журба й не подумала вибачитис'Ь та 

в пресі спростувати цей брутал'Ьний на'Клеп на 'Колеrу. 

ВП. Пане Дончук ! (пр· ск л.) 
В залученню пересилаю чек в сумі З .оо за одержану книж

ку "Перша любов". Прошу на бу дуче книжок не присилати. 

Про книжку тяжко щось сказати,бо я читаю "Київ". 
З поважанням, Василь Колінко. 
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ОДИН ПИСЬМЕННИН БЕРЕ СЮЖЕТИ 

ВІД ДРУГОГО 
Люблю читати красну літературу, зокрема повісті. Но

вел я для мене менше цікава, бо вона, хоча б най.л іпша, ви - · 
глядає мені завжди як кілька образків, вирваних з довшо

го фільму, якого я в цілості не знаю. 

Проте, сам я аматор від читання, а не від писання кра

сних літературних творів. Цікавлюся і українською і англій

ською літературою, бо володію цими двома мовами добре в 

читанні. 

Як активний •Громадянин, читаю також біжучу українсь

ку пресу і загальні щоденники та журнали по - англійськи . 
Якось купив я "Ню Йорк Таймс" (бо я часом купую цей щоде
нник, а часом "Ню Йорк Гералд Трибюн").В щоденниках не 
минаю інформацій .політичних і вісток про нові книжки ,Роз

бишацьких под ій .просто, не читаю. 

Отож, у "Ню Йорк Таймсі" за 16 грудня 1963 року звер
нув я увагу на секцію ,якої ніколи не минаю :"Книжки Тайм

су". Там мене зацікавила одна справа і тому хочу нею по -
ділитися з читачами "Народної Волі". 

В згаданій .секції є мова про появу нової книжки Джека 

Лондона під наголовком "Бюро убивств, сп. з обм .порукою". 
Почав я читати огляд тієї книжки і не міг з дива вийти, 

бо вперше про таке явище я довідався в англомовній ·літера

турі. Ось про що там мова: 

Дня 3 березня 1910 року, ще тоді майже не відомий аме
риканський письменник Синклер Люїс, пр оп а в тодішньому 

вже дуже відомому письменниковіДжек о в і Л он дон о в і , 
що мав світову славу, 14 сюжетів по п"ять долярів кожний, 
тобто за лучну суму 70 долярів. 

На підставі цих сюжетів Люїса Джек Лондон писав свої 
власні повісті. Одну таку повість Джек Лондон,на підставі 

сюжету Синклера Люїса,написав, але не докінчив.Саме те
пер цю повість викінчив інший письменник і опублікував. 

"Народна Воля", 16 січня 1964 р. 
І. К. 
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МадІJід, 4 квітня 1963 Р.Б. 
Вельмишановний і Дорогий Пане Дончук ! 
Щиро Вам дякую за Вашого листа й ПЕРШУ ЛЮБОВ, що 

вже з приємністю і повною духовою насолодою пр о читав. 

Щоб я не забув, то вже прошу Вас прислати мені Вашу збір

ку ОПОВІДАНЬ,стор. 296,про яку довідуюся щойно,зі сторі

нок ;останніх/ ПЕРШОУ ЛЮБОВИ, де ви зробили пере л і к 
своїх творів. Не забудьте післати мені зараз. 

Ви не вірте тим ,що Вам написали й ~наговорили комплі

ментів,бо це: або люди нещирі, або тільки радіють з чужо

го нещастя. "Море по коліна" вважаю Вашим письменниць

ким нещастям,хотів би,щоб воно минуло Вас, як поганийко

шмар. Я знаю ,що ми живемо у брудах, але бруди не над а

ються на літературнІ твори - навіть на сатиру. Коли б Ви 

були написали цілий ~ряд фейлетонів-сатир ,за торкуючи най .. 
більші наші громадські болячки, то я певний. що це було б 

мало свою вартість. У Вас сталося інакше : Ви зібрали всі 
бруди під спільний ~знаменик деrенерата. А треба Вам знати, 

що,коли зібрати багато брудів,і як Ви їх не обробляли б, то 

всерівно залишиться тільки купа брудів вонючих і більше ні

чого. Коли я прочитав "Море по кол іна", то вірте, що мен і 

серце з болю стиснулося. Мені Вас стало жаль.Гнат Кіндра. 

тович - у Вас вийшов дуже позитивно А ~навіть сама обрібка 

цікава, бо це тема,що надається на твір. Я ще сьогодні тве

рджу, що"Гнат Кіндратович" приніс Вам славу і заслугу , а 
"Море по коліна" Ви ніколи не похвалитеси. Вірте мені, що 
я передумав книгу і Вам прикрости не хотів зробити ,а ба

жав і бажаю Вашого добра. Хіба знаєте, що я наших пи сь

менників люблю і поважаю ,і високо ціню за їх жертв енну 

працю, і саме тому ціню, що вони не пішли слідами Гнат а 

Кіндратовича. Я знаю їх медомагання і часто замикаю на 
них очі, а шукаю у їх nраці щось позитивного,щось будуючо
r о. 

Тепер, знову таки щиро, хотів би з Вами поділитися но
вою прикрістю. Для мене ПЕРША ЛЮБОВ - книга бездоган

на. Таких книг нам треба більше. А ле, з ак и я ще д іст а в 
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від Вас примірника,за якого Вам глибоко вдячний.дістав я 

тривожну для мене, може більшу для мене, як для Вас ,віс
тку, що це пляrіят з недокінченого рукопису Галини Журби 

"Тодір Сокір". Не подумайте, що мені написала це сама па-

ні Галина Журба.Такі вістки ходять по нашій укр аїнській 
• 

Філядельфії./Хіба тільки по Філядельфії? пр.ск./ Я думаю 
що Ви про те знаєте скоріше, як довідався я. Це, що мене 
за Вас також ОБЛАЯЛИ,закидуючи мені, що з Вас роблю 
визначного письменника тоді, коли у Вас нема жадної " ке
бети", це для мене дурниця. Я маю свій погляд і до автора 

підходжу не з чужими, а своїми власними мірилами. А все 

таки, в цьому випадку я хотів би знати Вашу щиру думку. 

Я перед Вами цілком щирий і хотів би,щоб Ви були щир і 
• 

ЗІ МНОЮ. 

Думаю ,що так буде, і щирість найкраще порозуміння, а 
дальше вже буде видно, що можна буде зробити, Я у nляrі

ят НЕ ВІРЮ, бо таки бачу Вашу ін ди в ід у а льність у тв
орі. Плітки мене не цікавлять тому я навіть досі нікого не 

допитувався. 

Не забудьте, що я ждатиму на Вашого дружнього листа. 

Коли б він був навіть найгірший змістом, то вірте, що 
• 

наша дружня розмова залишиться мІж нами. 

Прийміть від мене мої н иріші, братніпри в і та нии з 
Христовим Воскресінням і найкращі побажання та спов

нення Ваших благородних задумів -

Христос Воскрес ! 

Ваш щирий ~друг 

ДN'U ро Вучинс~"ий
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ОПОВІДАННН 
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Високодостойний і 

Дорогий Пане Дмитре Бучинський ! 
Дуже мені шкода що провокативний лист мого недруга 

спричинив Вам такі хвилювання. Тому й поспішаю, бодай ча

стинно розвіяти Ваші сумніви . Бо вся та фальшива вере
мія роздмухана п.Г. Журбою в спільці з її підсвистувачами, 

навколо пл яГіяту її сюжету - ганебний наклеп. Провокація 
породжена заздрістю до мене мета якої є знеславити мене 

перед неознайомленою еміграцією .Знеславити Дончука що 

пробує своїми творами затемнити "геніяльних" сеньйорів 

у літературі. Це не перший випадок листівної брехні,попе

редження літературознавців, редакторів, критиків щоб не 

писали прихильних рецензій на мої твори. Мої недруги заси

пають листами всі культурні установи,окреміх осіб та ре -
дакторів. І це роблять людці без совісти, чести й ,поваги до 

колеги по перу. 

Запевняю Вас, дорогий приятелю Бучинський,що пройде 
час, за кілька років і цей брудний ,наклеп, ця ганебна брех

ня викриються і спливе з каламуті правда. 

Повірте, я ніде не був пл яГіятором і не стану на такий 
ганебний (шлях творити літературні вартости .Не стану тому 

що маю в собі досить власного натхнення ,взятих з життя 

сюжетів якими можу обдарувати не одну ялову письмении

цю. Лай Боже мені віку і в цьому Ви перекопаєтесь. 

Ще тоді,коли я з п.Г .Журбою мирно жили,вона розпові

ла мені сюжет ненаписаного твору з тим щоб я його вико -
ристав у своїй творчості, бо вона вже не має сили викори

стати сама, тому що працює над романом "Хата на узлісі". 

За цим сюжетом вона колись збиралася написати по в іст ь 
під назвою "Тодір Сокір", і навіть вже розпочала була ще 

30 років тому у Львові. 
Розпочинаючи свій роман "ПЕРША ЛЮБОВ" я й викори

став деякі цікаві епізоди з почутого від п. Журби. Викорис. 

тав як використовую все почуте чи бачене будь-де. Так ро

блять письменники в цілому світі. 
Потім наші відносини зп. Г .Журбою зіпсувалися,і я й га-
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дки.не мав що письменниця Галина Журба така злослива і 

шукатиме причини мене очорнювати .Очорнювати на шляхе

тній ·Л і·rературнlй •НИВі. 

Така вже в деяких людей •Вроджена вдача,спадковість. 

Жертвою цієї зухвалої побрехеньки впали не Ви перші, 

не Ви ще й ~остані. Повірили старенькій письменниці, що хи

зується 65 літнім літературним стажем і видатні літерату. 

рознавці, і сивоголові професори. всі, чи майже всі стали 

по боці п. Г. Журби, аякже, вона ж старша,не брехатиме. 

Але, будьмо терпеливими. Ось почекаАмо хай ·Видрукує 
п. Журба " Тодора Сокора" повнІстю, а тоді зробимо літе
ратурне пор ів нення ,схожість творів. 

Тільки я переконаний що роман " Тодір Сокір" ніколи не 
бу де написаний і тим більше видрукуваний, бо все те що па
ні Журба писала в "Києві" - брехня. Цього твору вона не
написала досі, і не напише ніколи. І аж тодІ спливе на по

верхню та брехня якою вона мене очорнювала. 

Отже, будьмо терпеливими. 

Те, що Ви мене вилаяли за "Море по коліна", не гніва. 
юсь. Звичайно, я згустив фарби. Але хіба можна терпіти 

коли в наших "авгієвих конюшнях" назбиралось стільки,що 

хоч лопатою горни. От і змушений був пустити сатиру, аби 

почистити трохи. 

Оповідання, яке просите : на 296 стор.в твердій .обкла -
динці, це те саме шо "Чорні дні" та "Через річку" вкупі. 
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Щиро Ваш, 

3. Донt~уw 



ОСТАННІ ДЕСЯТЬ ЛІТ. 

Добрі здібності до сатиричних повістей має З о с и м 

Дончук. Його " Гнат Кіндратович " дав нам двох націо -
нальних пройдисвітів, що можуть гідно стати в ряд із Бра

вим Солдатом Швейком: Гната Кіндратовича і ма r' іст ра 
Проньку. Книга ц.я мала величезний успіх,і письменник роз

робив її на трилогію jтрилогомані.я дуже пошесна хвороба! 

HalWipшi ускладнення трилогоманії це те, що кожна насту

пна частина гірша від попередньої/. Друга частина трило

гії про Гната Кіндратовича, "Море по коліна" пересичела 
грубими дотепами і мало не порнографією .Крім того кни
жка викликала нагінку на автора за те, що він відважився 

переступити одвічне табу і зодягнув свого Гната Кіндра -
товича в св.ященницьку ризу. Проте ,церква і дійсно вірую -
чі християни не мусіли б ображатис.я,бо ж у творі нем а 

дискридитації справжнього духовенства. Читач добре ба

чить, що це той самий Гнат Кіндратович, тільки на деякий 

час замаскований, - поки його досить швидко не розкрили, 

-і тоді він покинув церкву. 

В останній ~час Дончук, при допомозі письменниці Гали

ни Журби, вніс елемент гіркого гумору і в особисте життя: 

написав він дуже ідилічну повість "Перша любов" і ще не 

встигла книжка обсохнути, .як Галина Журба за.явила,що це 

її "Любов", а не Дончукова, і що Дончук, м".яко передаючи 
вислови Журби, позичив без дозволу її сюжет і стиль. Н а 
доказ своїх тверджень, Журба почала друкувати в журналі 

"Київ" свою версію "Першої любови", під іншою на з в ою. 

Але далі воJі:>вничої передмови і першої,досить короткої і 
схематичної частини, справа не пішла. Обидві версії ціка

ві, а чия була справді "Любов" - колись нам покаже істо

рі.я. 

"Самостійна Україна", ч. 8 /198/ Вересень 1965р. 
r анна ЧеріН'Ь. 
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Заява 
В ід деякого часу до мене почали приходити листи- від 

деяких письменників і журналістів на нібито мої листи до 

них у справі літературної вартости одного твору одного ук"7 

раїнеького письменника, що проживає в Філядельфії .По тих 

" відповідях" можна подумати,що я в своїх листах до авто
рів "відповідей'~ не тільки згадував ім" я письменника з Фі

лядельфії, а й закидав йому цілий ряд гріхів та посягав на 

його авторську честь. Мова у всіх тих листах "відповідях " 
про письменника Зосима Дончука. 

Цим прилюдно заявляю, що я НІДЕ і НІКОЛИ в св о є му 

житті чогось подібного не тільки не писав, а й імени згада

ного письменника не згадував. Навіть більше: ні одному з 

авторів "відповідей" я ніяких листів на літературні теми не 

писав, а з кількома з них взагалі ніякого листування неве

ду. Що ж до самого Дончука та його творчости, то я дві ч і 

відгукнувся позитивними рецензіями на його"Першу любов" 

у газетах, співредактором яких я ...є - "Канадійаькому Фар

мері" й Аого позаканадському виданні - "Вільному Світі " . 
Більше ніде й ніколи ані в листах, ані в пресі я ані імени 
письменника, ані його творчости не торкався. З усього цьо

го видно, що мої "листи" до авторів "відповідей'' - це зви

чайні фальсифікати пр о в окатор і в. 

Тому, отже, прошу всіх читачів, до рук яких потрапить 

примірник розповсюджуваного невідомими мені особами фа

льсифікату листа з по фальшованим моїм підписом, іrнору -
вати ту провокативну писанину, або передати до Бюра Ін -
вестиrації для виявлення злочинців і відповідного покаран

ня згідно з кримінальним кодексом американських з ак о -
ні в. 

Каліфорнія, 27 листопада 1967. 

Сnівредах111ор "К .Ф." і "В. С." 
/"Америка",6 грудня 1967./ 

Іван Овеч"'о 

Не ІІІJІЖ"'о до~адаt~~исJІ х•о nише nрово"'а111ивні лис111и nід 
чужим nрізвищем, аби sнеслави•и Дончу"'а. 
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ЛІОБОВ, КО ХАН НЯ И БОРОТЬБА 
ЖМУТОК ДУМОК ПРО З. ДОНЧУКА І йОrО "ПЕРШУ JIIOБUB" 

Роман І повість І Зосима Дончука під на з. " Перш а 
любо в 11 починається, я б сказав, коханням, а кінчається 
любов 11 Ю. А посередині - боротьба, боротьба і ще раз бо

ротьба. Перше кохання дІвчини. Боротьба за життя, за мі
сце під сонцем на землі. І знову боротьба сина - за жит

тя, а потім і за волю України. І любов, перша любов укра

їнця до України. Любов і - на закінчення - знову перше 

кохання молодого й національно свідомого українuя. 

Твір З. Дончука охоплює два поко.піння, дві епохи :на

родженням героя твору починається і напередодні наро -
дження його сина чи доньки кінчається; кінцевим етапом 

існування панщини на Україні починається і початком ук -
раїнеької національної революції кінчається. Творів з та

кою тематикою, здається, й немало написано нашими пись

менниками. Але таких, що приковують увагу читача з ду -
же обмеженним часом для читання повістей - дуже мало. 
11 Перша любов 11 належить саме до цих останніх. 

Не претендую на фахову аналізу 11 Першої любови 11 
-

висловлюю лише кілька думок, що зродилися під час і пі~ 

ля читання твору, думок про автора і його твір. 

Зосим Дончук, здається, пройшов тяжкий шлях св ого 

власного життя, набув великий досвід, щоб тепер у мисте

цькій ,формі по в l ст яр а дати справжню, ре а ль ну кар

тину і долі зрадженої дівчини-матері, і соціяльногой по

літичного укладу в Україні перед І-ою світовою війною і 

революцією, і поневіряння безпритульного, але чистого св. 

рцем і душею, українського хлопчини - майбутнього про

відника українських самостійницьких збройних сил. 

Читаючи перші сторінки книжки про Наталку, чомусь 
мимоволі пригадуєш собі Шевченкову Катерину ... Скільки 
віри в Бога і в Людину в тієї маленької істоти! Скільки ж 

самопосвяти, вірности, довірливости і янгельської чисто-
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ти ! Не знаю, чи існують такі l~аталки в інtuих народів, 
крім українського. Якщо й існук)ТЬ, то в наш модерний час 

• 
вони не користуються увагою письменникІв так, як це при-

святив їй Дончук. НайзворушливіІuим епізодом вірности за

коханої І1аталки є опис її розшуків за милим, що мав би 

сл у жити десь на пароплав і в Одес і. ІД я частина твору най

міцніше приковує очі читача до книжки. Коли ж письмен

ник веде нас за ~Іаталкою на зустріч з батьком її синоч

ка кілька літ пізніше, то не неrативним описом характеру 

Тодора-зрадника автор викликає в нас огиду до того май

бутнього боль1uевика, а самим мисте~ьким описом зустрі-
• • • 

ЧІ : однІєю сторІнкою тексту автор змушує читача тяжче , 
глиб1.uе дихати, з1~іпивши зуби на адресу негідника. Пин1у 

• • • • 
це не ТОМУ, ЩО шукаю ВІДПОВІДНИХ МІСЦЬ у КНИЖЦІ, варТИХ 

похвали письменникові, ні таке почуття з"явиться в ко-
u • • • 

ж ного читача, якии І не матиме намІру писати реІ~ензІю на 

прочитану книжку. 

Правда, отих кілька початкових сторінок книжки з опи-

сом появи на світ Божій немовлятка сина Наталки ме-

ні прийшлося перечитати дві чі, ш об "зжитися" 

бо той момент, на мою думку, трохи закоротко 
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читач не був приготовлений, народження прийшло зненаць

ка, ніби й сама Наталка не знала й не розуміла, що з нею 

робиться ... аж поки ... "підвелася, сіла і взяла в руки ма

нюсіньке немовлятко " ... Але й ,цей ~поспіх з описом цього 

моменту стає нам зрозумілий ~пізніше, коли ми протягом 

усієї повісти відчуваємо, як багато хоче автор сказати на 

260-х сторінках твору, що охоплює життя й боротьбу двох 

поколінь. 

Цікаво й повчально підійшов З. Дончук і до проблеми 

так званих "добрих" і "поганих" панів. У нього є гірші 
й трохи кращі пани, залежно від характеру кожної окремої 

людини. Але нема в нього "доброї" або "поганої" панщи
ни - панщипа завжди зла. Цим автор виявив уміння аналі

зи психологічного стану людини кожної соціяльної групи , 
а разом із тим і аналізи політично-соціяльногостану вза

галі в Україні тих часів. І чи то буде пан Ясь на Вкраїні, 
чи пан Вронський- добра не буде таким, як Богдан, Оме
лько та всі інші українці. Тому то й Наталкия син Богдан, 
поховавши безталанну матір, іде шляхом підготовки до 

визволення України з чужих лабет. 

Дончук уміло перевтілюється в різні дійові особи тво

ру, ніби не він сам їх створив своєю письменницькою уя

вою, а вони - люди різних станів і переконань - були жи

вими об"єктами його спостерігань, від чого думки й ~діян

ня тих дійових осіб - живі, реальні, інтриrуючі. 

Тому й ~підготовка Богдана йде шляхом життєвих успі

хів і невдач, по-мистецькому поданих читачеві.Назагал, 

якось ніби так прийнято в багатьох творах національної 

літератури, що з людини, яка майже з дитячих літ поневі

рялася без батька-матері, жила в нетрах міської босяч

ні, терпіла тяжкі удари недолі, бачила на кожному кроці 

несправедливість і сама не раз була жертвою тієї неспра

ведливости - з такої людини пізніше виходив запеклий че

кіст, садист, комуніст. Не так у Дончука. 

Богдан був наймитом, холод і голод загнали його та

кож у підземелля міських дрібних злодіїв-шпани, він на-
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віть убив чоловіка І ненароком І, але ніщо й ніколи не зро

било його безбожником. І це - віра в Бога, отримана ним 
від матері, здорова українська природа, вроджена тяга до 

добра й справедливости - невмируще в душі Богдана. А в
тор твору не допу·скає до того, щоб Богдан навчився кури

ти, бо ... "людина, що палить тютюн, - з чортами знаєть-

ся ... " І з нього виростає відважний, свідомий, розумний 

отаман визвольних війаьк Української Республіки, яка щой
но народ жувалася. 

Як до того дійшло - нема потреби передавати змісту 

твору, його варто прочитати. Нема в ньому сухих трафа

ретних філосовствувань, зате багато таких природніх, ні

би просто описаних, а разом з тим так мистецьки змальо

ваних картин, що вся повість читається з насолодою до ос

таннього розділу. 

Не бракує книжці й до деякої міри трохи натягнутих 

моментів, випадкових зустрічей ~або й випадків, межуючих 

з неймовірністю. Але цікаво відмітити, що такі моменти, 

зустрічі й випадки побажані навіть самому читачеві. Ось , 
наприклад, було б дуже сумно, коли б автор "забув" або 

десь "загубив" отого негідника Тодора, що зрадив Богда

нову матір Наталку, або коли б твір закінчився смертю Бо

гдана, розстріляного большевиками І що, може, було б і 

правдоподібніше, ніж у творі І. До майже дивних моментів 

збігу обставин треба зачислити й походження Катрус~яка 

врятувала Богдана. Але все те так на місці і так потріб

не для естетичної насолоди читача, що без того читач на

р ікав би на автора. Та й "штучність " та не така вже щту
чна в творі, що має міцну національно-самостійкицьку пля

тформу, на якій,побудовані всі події, описані в творі. 

Пишу ці рядки - жмут думок про "Першу любов" Зоси -
ма Дончука - щойно після баченого фільму "Доктор Жива

Го, за твором Пастернака. Не хочу порівнювати мистець

кої вартости одного твору з іншим, бо вони написані в різ

них обставинах і авторами різних національних перекu -
на нь. Але хочеться одне ствердити : "Доктор Живаrо "сво-

156 



їм зміст ом аж ніякої користи антикомуністичним ідеям не 

дає. І там є любов, і кохання, і боротьба. І якщо любов і 
кохання мають свої спільні всім народам світу закони, то 

боротьба за життя, свободу й .справедливість у Дончуковій 

"Першій любові" була б набагато корисніша для вихован
ня західної молоді, ніж Пастернак ів "доктор Живаrо", ко

ли б тільки такі ·rвори, як тут рецензований, появлялися в 

англійаьких перекладах для народів вільного світу. І "Пер

ш ій любові" нічого не бракує, щоб бути на полицях амери

канських книгарень. Тим більше, що всі ті мовні гріхи, 

яких таки багатенько в книжці, звичайно, зникли б ув анг

лійаькому перекладі. 

Між іншим, закінчуючи цей огляд повісти "Перша Лю

бов", з приємністю довідуємось про вихід із друку черго

вого - дев"ятого - більшого твору омсьменника під на з. 
"І бачив я". Знаючи з творів З. Дончука про його глибоку 

ідейкість і високу патріотичність ,радіємо його не абиякою 
продуктивіністю ца літературному полі. 

"Вільний Світ", жовтня 2, 1967 
Іван Овеч'І'о. 
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КОЛИ СИН БАТЬКА ВБИВАЄ 
(Як у Дончуконім "Першім КохаІІнІ") 

Проблема вбивства батька власним сином трапляється 

в літературі дуже часто. На цьому питанні зосереджували 

свою увагу як українські письменники,так і письменники 

інших народів. Знаходимо такі моменти й у клясиків різних 

періодів. Деякі письменники навіть на такій .темі будують 

увесь свій .твір: син убиває батька, а потім автор намага

ється цю подію так змалювати, щоб і вчинок, як такий,був 
засуджений, і винний ·був покараний. Але хто насправді вин

ний ·У тому ,що аж до такого дійшло, що син батька вбиває
це не завжди легка праця для письменника,щоб переконати 

читача - син чи батько? 

Ясна річ, що Божі закони й ·людська мораль не дозво -
ляють на такий вчинок ніякому синові, і син завжди був ви

нний.Бо нікому в світі не даноправа позбавляти життя інш о
го. Убивство - злочин. Убивство батька сином - подвій -
ний злочин. А все ж таки люди людей убивають. Убивають і 
сини батьків. Тому то й письменник не може не мати в сво

їх творах і таких моментів. Страшних моментів.Є такий мо
мент і в Дончуконім "Першім коханні", і про нього хочемо 

сказати кілька слів. 

Тодір зрадив Богданову матір Наталку, одружившись на 

іншій,·багатшій. Власне,та брутальна зрада й·загнала в моги

лу ще молоду, чесну ,працьовиту й •Колись усією душею зако

хану в Тодора Наталку. Зостався малий ·Синок Богдан, який 

виріс у свідомого національного провідника - отамана часів 
початку українських визвольних змагань. 

Чи зрадник Тодор мусів би бути покараний за свій зло
чин-зраду молодої Наталки? Кожний скаже ,що так. Як і ко

жний ·добрий твір, "Перше кохання" З. Дончука мусить мати 

логічне й •Справедливе ~кінчення. Добро мусить бути наго

роджене - зло мусить бути покаране. Але як? Отут то й 

нагода письменникові виявити всі свої здібності. 

У багатьох творах на суто побутові теми такийсобі То-
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дір чи інший неrативний герой твору гине або випадково,або 

в процесі творення ним самим зла,або стає жертвою того ж, 

ним створеного,зла. Але згинути він мусить або мусить бу

ти засуджений, інакше зло тріюмфуватиме в творі. 

А що робити письменникові, коли Тодір не тільки зра

див молоду дівчину, не тільки покинув сина напризволяще, 

не тільки був поганою людиною, а й поганим укр аїн це м? 

Тут уже письменникові не досить знищити Тодора в як о

мусь "випадкові". Адже знаємо, що Тодір став комуністи. 
чним комісаром у той ,саме час, коли його син Богдан ви

ріс на отамана українських визвольних війаьк. І сталося 
так, що козаки отамана Богдана піймали комісара Тодора

Богданового батька, коли цей uстанній замірявся кинути в 

отаманову кімнату гранату ... 
Що мав зробити письменник Дончук зі своїм неr'атив

ним героєм твору? Адже це твір про революційний період 

українсь .. :ої боротьби, твір ідейний,, патріотичний.' Ясна річ, 

матрос-комісар Тодір мусить загинути. І він гине. Алепе
ред тим Богдан і не думав убивати батька. 

"А :може він t4epes несвідомісtІІ-ь, '4epes непис-ь:мепнісtІІ-ь, 
не sнає, що служи•-ь вороtа:м У"'раїни? Може :мос"'аJІі іао 
обдурили? - поду:мав рап•о:м Боtдан і рішив перевіри•и,по

'tовори•и s ба•-ь"ом. Може, в н-ьоtо жоч "рапл.11, жо'4 іс"'ор
ка жевріє ба•-ь"івс-ь"'оtо почуtІІtІІJІ, і вони поціJІую•-ьс.ІІ, про .. 
сmАtІІ'Ь один одному все і піду•-ь раsо:м боро•ис.ІІ sa україн -
ct"'Y народню воJІю ". 

Але Тодір не тільки ніби не пригадував собі сина й ,йо

го матері Наталки, а ще й доІЗволив собі на тяжку образу 

останньої, назвавши її непутящою, а Богдана - панським 

байатрюком. А Богдан? 
"Боtданові sапа:морочилосА tJ tолові. Кров жлюпнуАа 

tJ очі, аж t4ервоні sірки sасвітилис.ІІ 11еред ним. Але він і 

цим pasoN сtІІримаtJсА ... 'f 
Богдан хотів переконати батька. Але почувши 11 непу-

тя ща 11
, "поми.йниця 11

, 
11 байатрюк", дав волю гніву : 

" - Брешеш, tаде І Хлопці, до мене І -і вдариtJ Тодора 
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"1JAa"OJl АІ ежі О 'І і, 
- Ро9стрілІІтt! - с"ажено 9а"ричав Бо~дан ... " 
Здавалося б, письменник уже раніше так змалював осо

бу нахаби, злочинця-зрадника й .національного ворога Ук

раїни, що оте "Розстрілять !" цілком оправдане й .логічне 
та необхідне в па тріотичному творі ідеАиого письменника. 

Якийсь інший ·Письменник може б і поставив на т ом у 

крапку. 

Але З. Дончук і тут не забуває людської моралі й Бо

жих заповідей. Хоч революційні закони письменникові -па

тріотові дають вільну руку в таких моментах, він,пись

менник, не може допустити до вбивства батька .. . сином . 
"Щось" зупиняє перо письменника і він - думає. Довго й 

мудро думає, щоб і зло було покаране, і добро тріюмфува

ло, і моральні засади не були порушені. Бож Тодір- бать

ко. Поганий. .батько, а все ж таки батько. А Бог дан - син . 
Добрий син. І тому, що він син, він не може вбити батька ... 

"- Kat~юta! Гадю"а! Звірино! - ридав Бо~ дан у доло .. 
ні, СЖUЛившиС'Ь над С1ІОЛОМ, .Рвав чуба й бивсІІ ЧОЛОМ О б 

стіл. - Брешеш, ~адю"о! Мо11 мати чесна, "" св11та! Це ти 
її, довірливу, обдурив і хинув у бе9одню. Гадю"о І Гадю"о! 
- ~у"нув і в ти ж ... " 

А тим часом на наказ отомана Богдана козаки скрути

ли Тодорові руки й вивели. 

"А :може це він 9 сорому ma"e на~оворив, може 9 ро9-
пу"и, що ma"oto на" о їв, може він людина чесна й пор11дна, 
а мене нав:мисне ро9tарІІчив, щоб не жити на світі"- шеп

тав 9ЛІІ"ано Боtдан ... " 
Як бачимо, письменник вкладає в голову А вуста героя 

стільки віри в людяність людини, стільки надії знайти хоч 

крихітку добра в великому злі, щоб тільки не допустити до 

вбивства батька сином. Він навіть змущує Богдана в ід-
кликати свійнаказ. 

"Бо~дан рвуч"о відчинив двері йвис"очив надвір. 
- Стійте ! . . Не стріл11йте І .. - 9ав ерещав у пітtму ,але 

в цю мumt 9а "луне ю tримнуло один 9а одним два постріли. 
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R ад вишн11ми війшов молоден-ь"ий місІІц-ь, дмухнув сві
жий віr~ерец-ь." 

Тодір, отже, згинув. Він мусів згинути. У відплату за. 

все : за зраду дівчини, за зраду батьківщини. Але, завдя
ки письменницькому талантові автора, син Бог дан не вбив 

батька - його знищила, як злочинця-зрадника, караюча ру

ка революційного правосуддя, а не рука мстивого, обра

женого батьком сина. 

Описана тут подія всього лише на трьох сторінках тво

РУ. І кожне слово, кожне речення, сказане від імені Бог
дана і від імені автора, так продумане, а вся подія так 

по-мистецькому змальована, що після прочитання трьох 

сторінок образ Тодора стає все більш і більш огидливим , 
а образ Богдана - чистий і незаплямований ~образ Людини 

І з великої літери І і українського патріота. 
А як легко було письменникові потрапити в непотрібну 

крайність ! Досить було закінчити епізод отим Богдако

вим 11 Розстрілять ! 11 
- і весь твір носив би пляму, якої бу

ло б тяжко стерти. Досить було б не подати думок і слів, 

що їх шептав Богдан, б 11 ючись чолом об стіл, або не за

кінчити отим 11 Стійте! .. Не стріляйте! .. "- і твір не був 
би повноцінний,' як і позитивний його герой Богдан. 

З другого ж боку, ідея вимагала, щоб отого 11 Стій~ Не 

стріляйте!" козаки не почули. Бо письменникові йшлося 

не про збереження життя злочинцеві-зрадникові, а про по

карання його. Хай і Богданом. Але не Богданом- сином ба. 

тька,а Богданом-отаманом українських визвольних вНіаьк 

ворога українського народу. 

Перед автором стояло важке психологічне завдання. 

І цим завданням З. Дончук бJІискуче справився в своїм 

"Першім коханні 11
• 

"Вільний Світ", ч. 47-47, листопад 1967. 

Іван Овеч"о 
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Христос Воскрес, Шановний Авторе ! 
Ваш роман "Перша любов" ,дійано може рівнятися із тво

рами Нечуя Левицького. Вона дуже на часі. Наша молодіж, 

що прагне знання, і читає всякі "камікси" буде Вам вдячна. 

до смерти, за Ваш розкішний ~твір. Прошу глянути, що пише 

Владика Іларіон у " Вірі і Культурі" ч .6. 1963 ,стор. 26. 
Красне пuсt:менс•во . 3 о .с u :м До N чу": Перша JІюбов . 

Ро:м ан. Нак ладом Ав•ора. ФілІІделtфіІІ ,1962 р. 260 сt10рінок. 
Дру"овано 1500 при:м. 

"Книж"а чи•аеІІ'ЬСІІ s інtІІересом. Ав•ор по боці В ір u u 
моралі". 

Звиніть, що так пізно відписую і в залученю посилаю 

свою лепту. 

Хай Господь нагородить Вас,Вельмишановний Автор, 
Остаюсь Вам вдячний' 

о. Тит Мельничук. 

Вельмишановний Пане! 

Дякую за приславу книжкх ,(Перша любов}- посилаю З дол. 

Одержавши її я втішилась, бо думала, що буде можна пору

чити її молоді. Та коли заглянула до неї, то ствердила, що 

треба буде навіть берегти молодь, щоби Боже борони не про

читала. Ми, виховники кажемо молоді, що в Україні високо 

стояла мораль, що як котр-ійсь дівчині трапилось нещастя 

"по амер. траблі", то вона була "висортована" з життя гро
мади. Бо так і було! А у Вашій ~повісті інакше .Сама героїня 

тішиться дитятком і навіть знаходить приятелів. 

Наша молодь на кожному кроці чи в кін і ,чи на телевізії 

бачить неморальні проблеми і ми все мусимо їм отвирати очі 

на це зло. Вже амер. світ попадає в "чорну розпуку" як за

безпечити молодь, як уморальнити її. 

Впрочім книжку читається приємно. 

Даруйте, що може за щиро пишу, але Ви самі упоминались о 

думку читача, то маєте її! 

З nоважанням 

ДаріІІ Бойчук 
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Неха~ щасливі будуть читачі книжки "Перша любов ", а 
її автор до в го л і тн і~ І 

Високоповажни~ •пане З. Дончук . 

Добре ,що в цю хвилину не можете зайти до нас у хату: 

посеред хати лежить боком соснина "ялинка буде" ,розки

дани~ судомо~ник, маю справляти, а господар "'Колгоспної 

закалки" сидить і клинцює листа. Ось добри~ господар на

зве напевно останнім дурнем, але трапилась така річ: "Та
ту, питає донька, чи ви можете мені купити один примір

ник книжки " Перша любов "? Я хочу подарувати одному 

хлопцеві." Та почувши отаке, кожен хто з часу приїзду до 

США бореться, щоб замість тряпок, на подарунки купува

ли книжки, покине всю невідкладну роботу й .писатиме за

мовлення на книжку. 

Отже, прошу Вас n. Дончук нега~но вислати на мою ад
ресу один примірник книжки, або ні! Висилайте два разом, 

може ще хтось трапиться, ось і нагородю ~ого, щоб "розго. 

вілась" душа ~ого грішна·. Висилайте два примірники на мій 

рахунок книжки "Перша любов", одну оплачу негаіhю, а за 

одну доведеться почекати оплати. 

Вас належно шануючи~ 

В асиАt /Оевчен"о 

Добрий денt п. Дончу" ! 
Дуже вд.1чний Вам sa надіслану "ниж"У "Перша Любов" 

яку прочитав is sадоволенням . 
Дуже мені сподобалася хниж"а а особливо місця де на

сичені патріо•ичними моментами. ,книжха першою любов "ю 
nочалася і першою Аюбов "ю sахінчилася, tІІОJІУ вповні sac -
лу~овує на та"у влучну наsву і її можна ре"о:мендуваRи й 
найвиба~ливіwому читачеві. 

ls пошаною до Вас 
Н. М еЛ'ЬНUЧеНХО 
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ПЕРША ЛЮБОВ 

Зосим До .н чу".: "Пер ша любов ". Ром ан. На" ладом 
автора. ФілІІдел'ЬфіІІ, 1962. О•оріно" 260. 

Наша еміrраційна, не так то вже й .багата, прозова лі

тература, побільшилася новим романом досить плідного 

письменника Зосима Дончука 11 Перша любов ''. 
Автор Зосим Дончук, перед тим як приступити до вла

стивої теми роману, присвячує свою увагу деяким питан

ням, що пов"язані з поняттям слова любов. Розріжняє 
між іншим, любов материнську, любов братню, любов това

риську, любов Божу, але найбільший наголос ставить на лю
бов, яка, за висловом автора, не знає меж етики, нехтує 

• 
моральними приписами, людськими законами 1 т .п. 

Такою є перша любов, що існує між дівчиною і юна

ком. 

Звідси в автора й ~назва роману "Перша любов". 

Після вступних завваг, автор переходить до змальо-

вання Лk1бовної історії героїні роману Наталки. 

Наталка, молоденька наймичка польського пана Яся, 

покохала Тодора і, повіривши обіцянкам його· побратися з 

нею, віддається йому. За деякий час народжується у неї не

шлюбний син Богдан. Більше, як чотири роки чекає fІатал

ка на Тодора, а той тим часом зраджує її та одружується з 

іншою, багатшою. Наталка в розпуці. Нарешті з великого 
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жалю до Тодора за його зраду і, щоб трохи забутися й не 

почувати себе такою осам і тненою, Наталка підлягає уле

сливим наполяганням пана Яся і погоджується .жити з ним 
на правах копкубїни та користуватися всіма привілеями 

пані дому. Але й ІТут Наталці не щастить. Ясь .жениться з 

полькою, а Наталку відправляють на чорну кухню. Не вит

тримує вона таких ударів злої долі. Всіма покинута, з ае

ликої гризоти заслабає на сухоти і, покинувши найми, в 

дорозі до рідного села помирає. 

Осиротілий ,Богдан, маючи не сповна 12 років, залишає 
садибу зненавидженого пана й ~вирушає в дорогу в над в 

знайти "доброго" пана, або позбутися взагалі панів і вла

штувати своє .життя по змозі незалежно. Після ріжних пе

репетНі ~потрапляє в Одесу, де на протязі кількох років пе

реживає всілякі пригоди, стає навіть провідником банди 

одеських босяків. Якось випадково заходить Богдан під 

час Служби Божої до церкви, і тут відживають,впоєні ще 

з дитинства матір "ю, моральні засади й ,віра в Бога. Бог
дан відвертається від босяцького життя і під час першої 

світової війни, 17-річним юнаком зголошується доброво

льцем до російаької армії. Тут під упливом колишнього у

чителя Демченка, приходить до національного самопізнан

ня, а після розвалу фронту повертається в Україну ,щоб за

хищати її від ворогів. По дорозі роззброює зі своїми одно

думцями грабlжницьці банди збольшевичених москалів,але 

через безперервні бої з ними не може пробитися до Києва, 

щоб стати під праnором реrулярної армії УНР. 

Одного разу, виконуючи наказ уряду УНР - захопити в 

большевиків ешелон зі зброєю, якої Україна потребувала, 
Богдан, після успішного бою на станції Христинівка, не
еподівано попадає в лапи чекістів. Комісар засуджує Бо

гдана на смерть. Та під час розстрілу на глиниську, ку -
лі чекістів лише тяжко поранили Богдана і він за деякий 
час приходить до себе, а сердолюбна санітарка, довідав

шись від червоноармійців про раненого Богдана, забирає 

його до свого приватного мешкання і опікується ним .Кін -
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чається тим. що обоє закохуються і, по нашій війаьковій 
програній, вже як чоловік і жінка, виїзджають за кордон, 

щоб тут, від нікого незалежні, користатися своїм щастям. 

Головна пр<>блема, якою займається автор, - це лю-

бов. 
Що, властиво, у своїй,істоті є любов? У чому її сила? 

Де її джерело? Наталка, наприклад, за висловом автора, 

полюбила Тодора раптово. Що ж це є? Чи це є діяння яко -
їсь Вищої розумної сили, ~ка керує нашими почуттями та 

направляє їх в певному напрямку ? А чи це є гра сліпих 
природних сил, як твердять матеріялісти? 

Обмеженість наших пізнавальних здібностей не дозво
л.яє заглянути нам у корінь цієї проблеми, і не один філо

соф чи письменник, розглядаючи любов під ріжними аспе

ктами, поламав тут зуби. 

Ту трудність, що пов"язана з вирішенням цієї проб

леми, розуміє і наш автор і тому до якоїсь ширшої аналі -
зи, якогось глибшого психологічного вгляду в це явище 

він не пускається. Він просто констатує факт - любов іс

нує. І вся історія Наталки, а пізніше й історія Богдана та 

всіх другорядних персонажів, згідно з задумом автора,ли

ше стверджує цей ,факт як паПкраще. За своєю конструкці

єю роман "Перша любов" уявляє з себе, властиво, дві ок -
рем і повіст і тематично досить слабо пов" язані. 

Зпочатку йде трагічна історія Наталки, яка /історія І 

із 260 сторінок книги займає більш-менш третину й закін -
чується смертю героїні. Проблему першої любови як тако~ 

цілеспрямовано й закінчено представив автор У фактах 

Jюбовної історії Наталки. Всяким іншим відмінам і зовніш

нім виявам любови приділено також багато уваги й місця в 

книзі, але все це в більшости відноситься вже до історії 

другого героя - Богдана. Тут ріжні моменти, що пов"яза

ні з феноменом любови, виступають назагал спорадично і 

не так може яскраво, як в історії Наталки. Головне, що 
тут зустрічаємо - це елемент любови до батьківщини, як 

він розкривається в історії Богдана. 
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Роман має сентиментальне забарвлення. мабуть не 

одна чутлива душа пустить і сльозу при його читанні. 

Події вставлено в рамки кінця 19-го та першої чве -
рти 20-го століття. Широкими мазками змальовано тут 

шляхетсько-панський ~побут та ЗВ 11 язані з ним соціяльні ві

дносини в Україні перед першою світовою війною. Трохи да. 

лі зустрічаємо цікаві, повні пригод, епізоди з юнацького 

життя Богдана : перебування його в 11 катакомбах 11 серед 
одеських босяків, злодШаькі вправи і т. п. Пізніше поста

ють перед нами як живі, майже вже припавши пилом забут

тя, героїчні дії Армії УНР початкового періоду її форму
вання. Повні напруги гостро-драматичні ситуації: зуст

річ Богдана із своїм батьком-большевиком, бій ~під Хри

стинівкою, невдалий для большевиків розстріл Богдана і 

т. п. - ці моменти приковують увагу читача. Герой рома

ну - Богдан виступає тут всюди як індивідуально сильна 

постать і цілком відповідає ідеалові патріота-борця, що з 

любови до батьківщини не спиняється перед жадною небе -
Злекою, і цілість залишає глибоке враження. 

Дякуючи пригодницькому характерові, підкресленням 

моральних чеснот та зразком національної героїки, - істо

рія Богдана, видана окремою книжкою, була б добрим вихо
вним матеріялом для нашої молоді. На нашу думку, добре 

бу ло б, якби згодом так сталося. 
У всякому разі, добра мова й ~цікава фабула мають усі 

шанси здобути для цієї книжки та її автора симnатії укра

їнських читачів взагалі. 

ТРИ З У Б, березень 1963 
Борис Ставанс~~ай 

ВеА~машановнай Лане Донt~у~ І 

Книж-ка "Перша любов", мушу прааната що дуже ці
-кава, а •~ t~атаєш ІJІО є •а~і місц• що, направду, хоt~еІJІ~СJІ 
пла-каt~а. 

Нехай Господ~ бла."ослови•~ і пома."ає Вам у дал."

ших ваданн•х. 

3 правдавою пошаною: Йосиф Славінс~хий 
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ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
Вельми Шановний Пане Дончук ! 
Я звичайно не люблю ,як мені кажуть, що саме я маю чи

тати,а в додатку за той наказ кажуть платити. Мимо того я 

Вашу книжку "Перша любов" прочитав з приємністю. Не є я· 

літературним критиком і навіть не є знавцем літератури,але 

читати цікаві /для мене І твори люблю й ~до тих "ц іка вих " 
належить і "Перша любов". В засаді я погоджуюся з рецен

зією уміщеною в останньому числі "Тризуба", але від себе 

мушу вказати на деякі недоліки, що їх слід би було обмина

ти в майбутньому, а саме : 1. Коли Наталка несла для Тодо
ра їсти, то захопи.Ла пляшку вина, а коли вже почала часту

вати, то наливала горілки. Де ділося вино,а де взялася го

рілка так і не відомо. Це недолік, який не має значіння,але 

уважному читачеві впадає в "око". 2. На сторінці 219 напи
сано : " Україна стогнала під тягарем громадянської війни". 
Це вже недолік поважний, бо українські громадяни ніколи 

між собою війни не провадили, а воювали з москалями за своє 

визволення,т .т ., війна була не ГРОМАДЯНСЬКА,а ВИ З ВО
ЛЬ НА. Вислів "громадянська війна" являється перекладом 
з російської мови "rражданская война", яким то висловом 
Москва окреслює свою аrресію проти Української Народної 
Республіки для замилення очей ·Вільному світові,мов.пяв,во
на нікого не завойовувала - це самі громадяни боролися за 
совєтську владу. 3. На тій ·Же 219 ст.: " ... проголошену Чет
вертим Універсалом Самостійну Соборну УНР ... " 
4- м Універсалом проголошено самостійність, а соборність 
була проголошена рік пізніше, нро що Вам напевно відомо. 

Очевидно, можна було б знайти ще більше недоліків,але 
вони не мають сутєвого значіння і не кидаються в очі. 

Бажаю Вам багато успіху ,зостаюсь з правдивою до Вас 
пошаною й щирим привітом : 

Павло Шпірук 
В Ш.. Пане До N чу"' . 
Ваші твори прочитую із захопленнам .Роман "Перша Лю

бов", знаменита, jrратулюю; жін'І&u при читанню плачуm'Ь, і 
майже всі хвал&т'Ь твір .Бажаю Вам успіху! ЙОсиф Богданюк 
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Вельмишановний Пане З. Дончук ! 
За книжку "Перша любов" від щирої душі дякуємо. Над

звичайно цікава, ми її з дружиною прочитали з захопленням 

по два рази. Ще раз дякую. 

З правдивою пошаною до Вас, 

R. Сохацt"ий 
В /Поважний п. Автору ! 
"Перша любов"- чудова! Ми всією родиною перечитали. 

Шкода,що наші люди нехотять взагалі читати. Та Бог з ни

ми,так виховав батько кат, а другий .продовжує. Прошу не 

прийміть мого листа за зле. 

З щирою пошаною до Вас о. Андр і й 

В .Поважний Пане Дончу" І 

ДІІ"УЮ Вам за "NиЖ"У і Ваш nідnис. Незабаром вийде 
:мо11 nовістt, а тоді Вам зреванжую. 

Книж"у "Перша любов" 11 читала з nриєАtністю і вели
"им заці"авл енн11:м. Дуже ніжні нom"u xapa"mepy чутливої 
і вірної дівчини, 11" та"ож ~ар но відтворений хара"•ер її 
сина. Читаючи, 11 nереживала долю ~ероїв, і ще думала про 
них nрочитавши nовістt. Значитt в ній є :мистецt"а nрав -
да. Думаю, "рити" а nовинна б бути ~ар на на "ниж"у. Тому 
nрошу nрийнsти :мої rратулsції і далі nисати, не зражува -
mиct ні"и:м і нічим. 

Вітаю Вас Врослава Остру"ова 

Високоповажний Пане ! 
Дуже мені подобалася книжка "Перша любов". Я прочи

тала майже без перерви до З- ї години ночі. Давала ще 2- м 
особам, які теж дуже захоплені цією книжкою. "Прірва" та
кож гарна, яка нагадує те що ми сами пережили, бо прий

шлось самим кочовати з місця на місце і ніколи не була 
певна чи чоловік повернеться з роботи до хати. 

Читаючи цю книжку, сама дуже переживала,бо нагадала 
мені подібну і нашу "житуху" в царстві сатани. 

Дуже дякую за книжки. 

з пошаною ДО Вас r. Rp"o 
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Дорогий Земляче і Високоповажний' Майеtтре ! 
З глибокою, щирою подякою повідомляю, що обидві Ва

ші милі книжки - "Гнат Кіндратович" і "Перша любов"оде

ржав і, не відриваючись, перечитав обидві з великим апе -
титом. Сподіваюся, що у неупередженого читача так само. 

викличуть вони саме ті емоції, яких Автор сподівався. І з 
глибини душі бажаю Вам найбільшого успіху в поширенні 

цих Ваших творів. 

Признаюся, що, знавши Вас тільки з також дуже доброї 

книжки "Море по коліна" ,сподівався, що й1у цих нових Ваш

их творах зустрінуся часткові перебільшення, гіперболіза -
цію, яка, в певних обставинах і відповідно подана,знецінює 

мистецький •задум автора. З приємністю ст в ер дж у ю, що 

в "Гнаті Кіндратовичі", на мою думку, Ви того майстерно 

уникнули, і вийшов твір, що і читається легко,і висмію є, 

крізь сльози, надмірно гірку дійаність нашого недавно ми

нулого, і, виходить, з честю виконує свою функцію-боро -
тьби із вічним злом за вічне Добро. 

Прикладаю моні-ордер на 5.50 - вартість обох одержа
них мною книжок. 

Привіт ! 
З глибокою до Вас пошаною О. Кобец'Ь 

Вельмишановний Пане Дончук ! 
Дуже дякую Вам за Ваш гарний подарунок і за добрі слова 

в дедикації. Завжди приємно почути від письменника, що з 
ним ти особисто не знайомий,,але що його твори тобі завжди 

сподобались.Такі теплі несподіванки належать до гарних і 

незабутніх хвилин життя. 

Мушу з соромом признатись ,що через тяжкі іспити в школі 

я ше не встиг прочитати "Першу любов" .Відклав її на віль

ний день,щоб могти повністю віддатись Вашій·,майатерності., 

яка була вже показана в Ваших дуже добрих сатиричних ро

манах "Гнат Кіндратович" і "Море по коліна" ,що їх я прочи

тав за рекомендацією тонкого літературознавця Костець -
кого. Бажаю Вам успіхів у Вашій творчості. 

Б. Рубt~а". 
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Бу дино"' Н в залежности в Фі л.ядел'Ьфії 

НОВИй РОМАН 3. ДОНЧУНА 

Зосим Дон чу"': Будинок 1313. Філаделфіs, 1965. р. 
Нак ладом автора. 295 стор. 21цм. 

Зосим Дончук пл ід ни й письменник. Щойно на еміrра

ції в вільному світі має він змогу писати свобідно без ди

ктату й накинутих згори зовнішніх і внутрішніх форм та 

директив; дотепер є він автором п" ятьох повістей ІГа двох 

збірок оповідань. Тематику своїх творів завжди актуалі

зує, пов"язує тісно з життям, чи то сучасним, чи недавно 

минулим, опрацьовуючи в поважному або веселому тоні, 

вміє живо розповідати і влучно креслити картини та пер

сонажі своїх творів. 

У названому в наголовку романі вибрав автор тему зо

всім сучасну, актуальну, ульоковану в Филаделфії, в од

ному з великих центрів поселення нової еміrрації, в міс

ті братньої любови, як сам він каже в дедикації роману

"гостинній .і щедрій ,филаделфії ". Акція роману відбуває

ться в середовищі переважно нової еміrрації. 

В центрі подій ·із щоденного життя поставив автор ко

лишнього інженера з підсовєтської України ,Петра В аси -
левича Залізняка, людину талановиту, метку, пр о в орну, 

підприємчиву, що скоро й .акуратно пристосовується до но

вих обставин у країні нового поселення. Приїхавши до Аме
рики, він приймає роботу фабричного робітника тому, щоб 

заробляти гроші і помагати матеріяльно іншим скиталь-
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цям, переселицям. Рівночасно працює він пером як журна

ліст, активізується в українських громадських установах 

филаделфії. Скоро купує хату, щоб зробити собі матерія
льну базу для прожитку й ~культурно-освітньої праці. 

Це вповні позитивний ~тип Українця,представник невми
рущої нації. Та купив він хату з дивним числом 1313, по -
двійною тринадцяткою, що на думку деяких людей прино

сить щастя, а на думку інших нещастя. 

І тут саме зачинається низка різних, деяких майже фа

нтастичних подій, поважних і веселих, щасливих і траrіч.

них, неначе взятих із щоденного життя великого міста,при

таманних нинішнім часам. Хата з подвійкою тринадцяткою 

приносить багато щастя І успіхів І і багато нещасть. Пет -
ро піднаймає кімнати диJЗним льокаторам. Деякі з кімнат 

стають місцем ща ст я. Жительки кімнати на третьому пове

рсі, зверненому до вулиці, виходять щасливо заміж, без 

огляду на свій,вік, як напр. стара 80-літня Югина. Інші кі
мнати замешкують безетичні, вповні аморальні жінки. 

Сам Залізняк не знав, кого приймає в свою хату і яких 

бешкетів вони нароблять не тільки йому, але й tЦілому сус
пільству. І так прийнята ним із милосердя стара 70-тиліт

ня жінка, еміr'рантка Кекелія, з польського шляхетсько
го роду, що ненавидить Українців, 11 хлопів - мужиків 11 , 

хоч живе з їхньої доброти, виробляючи ляльки в прегарних 
українських строях. Та вона інтриr'антка й помагає інш ій 
жінці, молодій і дуже гарній Мілені, вдові з двома дітьми, 
зловити чоловіка для поправи її матеріяльних основ жит

тя. Коли не вдалося їм розбити статечне подружжя, Міле
на з допомогою Кекелії розбиває дружні відносини двох 
молодих людей і одружується з майбутнім нареченим доні 

цих статечних людей,, яких перед тим хотіла розлучити. 

Задурманений П красою і любощами молодий інженер ско
ро розходиться з нею. Мілена, що по матері походила з 

циганського роду, відкрила сальон ворожіння й розваг для 

мужчин. Кекелія спробувала теж запроторити в тюрму св~ 
ro добродія, Петра, та не вдалося їй ~обманути правосуддя. 
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Правда виходить наверх, а безетичні жінки покарані. 

В основниму автор виводить у романі багато позитив

них постатей, як сказано, з нової еміrрації, які, як і він, 

користають із благ Америки, вростають у її стиль життя 
та розбудовують укр аїн с ь ке культурне життя. Саме в 

історію розпусних .жінок, що закінчили свої кар"єри належ

ною їм карою, вплітає автор актуальні й позитивні момен

ти з культурного жи.ття української громади в Филадел
фії. Бачимо укр аїн с ь к і установи, як Горожанський 

клюб, українські радіопрограми, концерти, театральні ви

стави, політичні і громадські наукові зібрання, наших ку

льтурних і політичних діячів, як д-р Галан, дитяча пись
менниця Марія Павлівна І Юркевич/, співачка Ганна ШереJ\ 

згадує теж і про митрополита Іларіона Огієнка ,переклада

ча св. Письма, Ребета і Бандеру, Т. Лапичака і інших. А в 

особі Залізняка добачує читач самого автора, що теж бере 
активну участь у культурному житті филадельфійаької гро

мади, переписується зі сt.итальцями та залишевцями в За

хідній Европі й допомагає їм приїхати до Америки. 

А.ж хочеться запитати, чому автор у культурне й пози

тивне життя нашої еміrрації вплутав скандальні історії зі 

старими бабами та молодини безетичними ~інками, здемо

рал ізовани ми й ~зіпсутими інтриrантками. Мабутьхотів він 
дати нашій ~читацькій •публіці сензаційні І(артини з життя 

людей .морально зіпсутих, наслідуючи один рід американсь

кої дешевенької літератури, яку можна купити в кожному 

тутешньому "драr -сторі" для заспокоєння цікавости і на

солоди сексуальними сензаціями, чи дати повість із т. зв. 

"геп і енд". Та ми не повинні робити цього, бо наша еміr
рантська спільнота в вільному світі не багата на те, щоб 

витрачати гроші на небагато вартісну лектуру, саме через 

такі приперчені амурозні історійки, та ще й ~написані фейле

тонічним стилем. Хоч авторова мова гарна, то все ж таки 

знаходяться в ній ~деякі налети московщини. А друкарня по

винна давати якнайменше друкарських помилок. 

Автор має талант. Тому він повинен його шанувати для 

іншого .жанру романів. "Н.В." 4.15,1965. В.М.Л. 
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Вельмишановний Пане З. Дончук ! 

Пересилаємо ми Вам належну суму за Вашу книжку 

"Будинок 13 13". Ви пишете в своїй .авторській •Примітці, що 
приевичуєте цю книжку Філадельфії з її історичним дзвоно·м 

про Свободу ,але ця Ваша книжка ближче до серця тим, що 
ще тільки шукають тої СВОБОДИ, хоч і знайшлися в тяжких 
обставинах у цій •Же колисці СВОБОДИ - Філаделфії. 

Ви добре описали паню Кекелію, і читач в особі таких 

кекелШ .має на увазі тих,що вже по смітниках шукають по

живу, але носяться з своїми титулами й •Не раз стають на 

перешкоді тим, що шукають за тою Свободою ,і не ті ль ки 

для себе, а й для всього свого народу. Через свою м" якосе

рдечніс.ть ті шукачі за Свободою іноді пригрівають за па

зухою й •ТИХ гадюк із життєвого смітника,а потім мають від 

них смертельну рану. 

І Мілена тут добре змальована. О,скільки ще є тих мі

лен і серед нашого народу, які не знають хто вони і чиї во

ни діти або в,цають із себе незнайок і торгують собою ,а ра

зом з цим і честю свого народу ,особливо вродливі мілени, 

але зрадливі. 

І нарешті сама назва твору "13 13". 
Які дивовиди ще є серед цивілізованого народу в часи 

вже високої цивілізації. Ви добре це підмітили і яскраво 

змалювали цим твором. 

Цей ·Ваш твір ніби продовження попередніх Ваших тво -
рів про того Гната Кіндратовича,шо використовував всяку 

ситуацію в своїх особистих інтересах і ладен продати і рі

дного тата будь-кому ,лиш би мати з того для себе зиск. 

І таких Гнатів Кіндратовичів в ризах і в різних інших 
шатах не бракує й .тепер, не бракувало їх і в дні державно

го відродження та боротьби українського народу за свою 

державність і суверенність. Чимало їх є й серед нашої емі

rрації ,що вдають з себе "щирих патріотів та б ого б о я з

ли вих", але ладні свого ж брата в ложці втопити,коли той 

не йде до того Гната на поклін і не несе з собою данину. 
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І це тільки деякі фраrменти про Ваш цей •Твір, але Ви ба

гато більше й ·обширніше змальовуєте в своїх творах чогось 

позитивного й .негативного в середовищі нашої еміграції. І 

за це все Вам від нас обох Велике Спасибі .Побільше б нам 

мати таких сміливих і відважних письменників і журналіс -
тів, то можливо ми мог ли б вимести свою хату від того смі

ття, що його на брудному лапті чи постолу нанесли нам зай .. 
ди й різні наїздники, а разом з тим повідмітали б усе смітя

чко й від своєї пол ітичної еміrрації, що, не шкодуючи своїх 

сил і свого здоров"я, шука за тою Свободою для свого на

роду. 

З товариською до Вас пошаною Ваші читачі, -

Іван і МаріІІ ПосипайІІи. 

Добрий •день Вельмишановний ~п. Дончук ! 
Перш за все треба сказати що твір "Будинок 13 13 " на

писано майатер но і грамотною українською мовою. Майатер

но виведені, правда, не до кінця, дієві особи Вашого твору. 

Особисто мені подобається в Вашому творі дві дієві особи 

- Мілена і Кекелія. Спостерігаючі родинне життя в Аме

риці і думаєш який rвеликий відсоток є в Америці цих Мілен 
і Кекелин і то всіх національностеИ .які руйнують розбеще
нною поведінкою собі і другим життя.Було б краще коли б 

Ви вивели цих дві свині в інтернаціональному світлі. Адже 
свиня, чи мавпа, це тварина інтернаціональна.Вони вміють 

по свинячому віддячити, за зроблене добро свині ,бо свиня 

є евинею звідки б вона не походила - з Польщі,Сербії,Ін -
дії чи з України. Мавпа чи свиня живе при такій,високНі·ЦИ
вілізації в Америці ніколи не подумає ,скільки ж вона вкла. 
ла свого розуму в цю цивілізацію .Такі свині й ·мавпи люд -
ської подоби думають про люстро, помаду ,суконки і про ко
хання та секс, а чоловіки про грабунок. 

На мою думку, твір Ваш не докінчений. Що сталося з Мо
вчаном,мало написано про Залізняка,чи щасливий він. 

3 правдивою пошаною до Вас, Ф. Дудни" 
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ЧИТРИJІАДЦЯТКАДІЙСНО 
Н~СЛИВА? НА РОЗДУМУВАННЯ 

ЗАБОБОННИМ 

- Чи число " 13" справді має "магічне" значення? 
На це запитання якщо не всі, то, принаймі, напевно 

абсолютна більшість людей ~відповість, що ні, що то тіль

ки людські забобони, і т .д. Але чи хтось цікавився скіль
ки є таких, які хоч і не кажуть, але "в душі", "для себе" 

в більшій ,або меншій мірі таки вірять, що тринадцятка "та

ки щось має в собі" магічне, нерозгадане таємниче. Одні 

вважають, що це число приносить щастя, інші, навпаки 

вважають тринадцятку " завжди нещасливою ". 
На тему тринадцятки в мину лому році в США появив

ся навіть роман пера нашого відомого письменника на 

американському материку Зосима Данчука. Назва роману 

- "Будинок 1313 ". Над змістом цього твору нема змоги 
тут ширше зупинитися, хоч треба зазначити, що подібно, 

як і всі інші твори Зосима Дончука, цей роман комедійно

го жанру так-ож написаний цікаво й захоплююче, і тому ва

рто, щоб його прочитав кожний. В даному випадку ми лише 

хотіли зазначити, Що в книжці "Будинок 1313" знайдуть 
для себе добрі вістки як ті, що вважають тринадцятку не

щасливим числом, так і ті, які вірять, що ц.я цифра прино

сить щастя. Але дамо слово героям "Будинку 1313 ". 
- Чи ти пригадуєш, - каже один з них, - що в 1913 

році помер письменник Михайло Коцюбинський f? Чи не фата
льне 13 січня 1667 року, коли за Андрусівською ум о в ою 
поділили Україну між Москвою й Польщею? А .як ти диви
шся, що англійаька піхота, вишикувана в тринадцять каре, 

розбила армію Наполеона в 1815 році, 13 червня, на плато 
Муасен-Жан, біля Ватерлоо і це було початком кінця На

полеона і величі Франції. І, нарешті, в 1913 році передча
сно померла видатна українськп письменниця Леся Укра -
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їнка, тринадцятого травня 1933 року застрілився Микола 

Хвильовий,' 13 березня 1664 року поляки розстріляли геть
мана Виговського. Чи це не трагедія? Чи тобі мало цих 
прикладів з тринадцяткою? 

- Ці приклади мене не переконують, - стояв на сво

є му інший ~голос, - в росНіаько-японській ~війні найбільше 

прославився командир крейаера " Рюрик ", що називався 

К. І. Тринадцятий.' А його внук Микита Тр и н ад ця т и й у 

Парижі недавно отримав нагороду. Скільки він пригадує, 

то Наполеон зайняв Москву 13 вересня 1812 року. Після 
довгого перебування в полоні, саме на Свят-Вечір 25 гру
дня вирвались на волю 1113 кубінців і, нарешті,Ісус Хрис

тос мав дванадцять апостолів, а сам творив тринадцятку 

і скільки спасіння він приніс людям. 

- Але цим тринадцятим був Юда, - гукнув інший го
лос. - А чи пригадуєш ти з прочитаних книг, щоб якийсь 

полководець, політик, міністер чи президент розпочинав 

якесь велике діло тринадцятого числа? Чи знаєш хоч один 

випадок початку війни чи наступу тринадцятого числа. Не

має. В Німеччині немає будинків, щоб закінчувалися три

надцяткою, в готелях немає кімнат під тринадцятим чи с

л ом, бо ніхто не захоче мешкати, чи ночувати. У Києві на 

Куренівці 13 березня 1963 року осунулась гребля і викли

кала жахливу катастрофу з людськими жертвами. В пр о

тоці Ля-Манш, до збудови Маяка, щорічно розбивалося 

десятки кораблів і гинуло тисячі людей ,лише тому, що там 

стреміли з води тринадцять rранітних виступів біля рифу 

Генуї. 

- Не лякай І - стояв на своєму інший ,голос. - В три

надцятому році сімнадцятого століття в Московії прийшли 

до влади князі Романових і щасливо царювали понад три

ст а років. Композитор Микола М"ясковський написав рі

вно тринадцять струнних квартетів. У 1313 році наро,цився 
відомий італійаький ~письменник Боккачіо Джовані, що ося

гнув світової слави своїм "Декамероном" і прожив щас

ливо 62 роки. 13 травня 1849 року народився великий пись-
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менник Панас Мирний,· 13 серпня 1887 року народився пись
менник Степан Риндик, 13 квітня 1743 року народився пре
зидент США Томас Джефферсон, четвертого липня 1776 р. 
підписана знаменита американська Деклярація Незалежно
сти тринадцятьма колоніями і тринадцять червоних і білих· 

стрічок на американському прапорі до сьогодні з велич у

ють цю державу ... Тринадцятого вересня сенат і палата 

репрезентантів США ухвалили побудову пам"ятника Т.Ше
вченка у ВашінГтоні, 13 квітня товариство боротьби з пе. 
ресудами на своему засіданні уповноважило сенатора Дір

ксева вручити полковникові r ленові, за 13-й з черги лет 
у космічний •Простір навколо землі, годинник, на якому ви. 

карбуваво цифру " 13" ... Тринадцять сенаторів передали 
цей .пам"ятковий годинник r ленові, що щасливо приземли
вся після 13-го з черги лету в космос. Під час у ро чи· 

ст ої церемонії розбито молотком дзеркало, яке розлеті

лося на 1300 шматків. r ратуляційна промова сенатора ді. 
рксена тривала рівно 13 секунд і полковник r лен щиро по. 
дякував, що ця церемонія так гарно пройшла, хоч повинна 

б тривати принаймі 13 годин. 
І так далі, і так далі ... Хто ж тоді з них більше прав, 

а хто менше? На мою думку, ні той, ні другий ... 
" у. в." 31 жовтня 1965. 

Д-р КJJІ. Мовчан. 

Високошановний ·і дорогий .земляче Дончук ! 
За Вашу нову книжку "Будинок 1313" - найщир і

ш е Вам дякую ! 
Прочитав я її, як-то кажуть, майже за "одним зама

хом " і скажу щиро, що вона мені - як своїм змістом, так 

і своею літературно-мистецькою вартістю дуже сподоба

лася. Подивляю Вашу незвичаАну працьовитість: та ж ви 

майже що рік , то й видаєте новий ·роман ! 
Не зважаючи на ті чи інші "слабі місця", книжка чи

тається з захопленням. Почавши читати, не хочеться відір

ватись від книжки, і це на мою думку, е те найцінніше, що 
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характеризує літературний ~твір і чим дійсно можегор ди

ти ся творець твору - письменник. Мова книжки - чудо

ва - дійсно літературна соборна українська мова без оги

дних галицизмів та інших "ізмів". Також книжка може 
мати І і напевно матиме ! І велике виховавче значіння. Та 
ж тип Мілени - просто класичний, і подібних типів часте -
нько можна здибати також серед українських жінок І с е

ре д іншо-національних жінок, на мою думку ,подібних ти

пів є навіть значно більше/. Деякі місця в Вашій книжці 

настільки цінні й цікаві, що я б їх з великою приємністю 
хотів використати в своїй ~рубриці "На різні теми" в у ль -
Мівських "Укр. Вістях" - очевидно, з умовою подачі дже -
рела як також за Вашою згодою. 

Трохи наївним вийшов у Вас головний" позитивнийге. 

рой'r - Петро Залізняк, який ~не встигнувши спіткати на ву

лиці якусь невідому бабу, зразу ж запропонував їй не т і

ль ки жити в його домі але жити до кінця /І(екелії/ ж и т

тя! Де-де, але в Америці аж т~ких наївників нема, бо це 

часто вилазить боком. Взяти до хати жінку в ролі хай, на

віть і куховарки - це велика відповідальність. Тим біль

ше - старої, яка може захворіти і тоді хоч продавай ~хату 

на оплату шпитальних видатків ! Залізняк, звичайно, з при
роди добра й чесна людина, але наївність /або краще глу

пота, як це у випадку Залізняка;- це не є те саме,що до

брочинність ! 
......................... І . 

В загальІtому, кажу, твір стоїть на високому літера

турному рівні і читається захоnлено і цікаво, а це є най

головніше. При тому цікавість Вашого роману побудова

на не на дешевих переважно сексуальних або крмміналь -
них історійках, як це часто можна здибати серед тв ор і в 

сучасної англомовної літератури /погоня за читачем;, а 

на високоморальних принципах подружнього і суспільного 

життя. 

Ще раз дякую за книжку, і широ Ваш 

lJA. Мовчан 
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На добру з~адху доро~им Дон-Чухам І 

Дон Чук 

******** 
Укладемо наші ритми 

На еспанський ~колорит ми : 

Там ,де сонце смажить брук, 

Там, де люд, як чорний .крук, 

Де трамваю грізний ·Грюк, 

Жив Дон Чук і Донна Чук. 

Філаделфіи - оселя -
Це вам не філодендрон. 

Ні дельфінів, не Фіделя, 

Тільки фільм і па те фон ... 

Не сумує наш Дон Чук. 

Він радіє з творчих мук 

І дітей .ростить : Чук-Чук ! 
Як не донця, то синчук, 

Як не повість, то роман -
В нього діток караван. 

Ще й .близняточка-новел і, 

То плаксиві, то веселі ... 
І приходить за числом 

Другий,• трет ій, п 11 ятий ~том ... 
11 Діти,- каже їм Дон Чук ,
А тепер ідіть вже в друк 11

• 

Ганна Черін'Ь. 



Вельмишановний Пане Дончук ! 
Завинив я перед Вами ,ще й досі не відповів і не подяку

вав Вам. А подякувати є за що !- За Ваш роман " Будинок 
13 13 ", як і за всі Ваш і гарні книжки, приязно надіслані ме

ні раніше. Я довго не знав, що поблизу, майже під боком жи
ве письменник, наділений .таким чу до вим даром-талантои. Чи 

Ви писали в Україні? Ви-добрий повіст яр і майатер сюжету! 

Умієте гарно робити, вірніше творити і розвивати художне 

плетиво. Читаєш і хочеться читати! .. Лише як би я хоті в, 
щоб у Ваших творах блискотіла більш плекана мова та не 

траплялося знижування художніх засобів! .. Часом у Вас за
мість художнього показу та розкриття - публіцистичні мі

сця, зокрема у "Прірві", і їх треба виполювати, мов лихий 
бур"ян на ниві! 

Але, не зважаючи на це, твори Ваш і читаються з непос

лабленою цікавістю. Вони - вияв нашої гіркої доби та ще 

гіркіших днів і в Україні, і поза нею ... 
На жаль, влітку я не міг спокійко читати, бо буденщина 

забирала в мене дорогий час. Ця буденщина, чи образніше

виснажливе ходіння по муках не кидає мене, але тепер я 

проковтнув усі Ваші книжки, за вийнятком двох збірок опо

відань. Свіжа річ- "Будинок 1313" -дуже живо написана, 
і я, захоплений, просто не міг довго затримуватися та ро

бити більші помітки, потрібні для рецензійного ро з гл я ду. 

Передивлитимуся ще раз. 

Кажу щиро : хочеться написати про Вас щось гарне й сер
дечне, але ж я - не критик ... Та ще й знову на перешкоді -
моє повторне безробіття. Звільнили, іродові сини, знову. І 
на цей раз, здається, надовго. 

Все ж так чи інакше ,а про Вас я конче напишу! .. 
На все добре! З пошаною до Вас, 

....." Ми"'ола Шерба"'. 
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Вельми Шановний ·Пане ! 
Пересилаю вартість надісланої мені книжки ·вашого пе

ра " Будинок 13 13". Давніше купив у нашій .книгарні роман 
"Перша любов". 

Ваші твори реалістичні,вихоплені з життя і тому мають 
велике виховне значіння.Читаються легко, бо написані без 

зайвого патосу, письменником, що добре володіє літерату. 

рною мовою. Нам якнайбільше треба творів виховних ,з жит

тя для нашої молоді. 

На жаль, доляр і вигоди стали тут ціллю життя. Здобу -
в аю чи дол яр, тратимо найбільший .наш скарб -нашу молодь . 
Винні в першу чергу батьки і всі національні установи з 

Церквою включно, бо поза великими ідеями забули про най .. 
важнішу - виховання своєї молоді, підставу нашого буття. 

Бажаю Вам успіхів в Вашій .творчіlі .праці, остаю з гли
бокою пошаною, 

Євttен Бровар. 

Поважний Пане Дончук. 

Можу ствердити, Ви є вибраний співець і мистець слова. 

Ви реаліст,- сучасник. Не знаю, чи %И вже писали добу з по

буту наших людей·в Німеччині, 1941-1945 років, а якщо ні, 
то пишіть - бо ніякий історик цього не схопить так доклад

но як можна схопити в оповіданні - долі багатьох наших 

хлопців і дівчат у наметах военно-промислової машини гі

тлерівщини. 

Ми вже частинно призабули минуле ,воно сьогодні немов 

сон. Було б дуже добре мати це все зібране на одній .лепті. 

Здається, що тільки Ви могли б це зробити. 
З пошаною і поивітом, Михола Kocr~xo 

Вел'Ьми Шановний Лане Дончух І 
Ваш роман "Вудинох 1313" ціхавий і сt~~ил'Ь 1,арниі. Опи

сує•е ідейні і •ем ні •ипи "східнsхів ", а де •иnи "tt аличан "? 
Чи не було б по бажано і n·риємно читаr~~и про б у ду 10 чу 

"ооперацію і браtІаннІІ цих двох елемен•ів У"Р .спіл'Ьноr~~и? 
ПришліtІ'Ь "Першу любов ",длs моїх дорос•аючих діt~~ей. 

ls найщирішими побажанн&ми: Др. Павло Пундій 
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Вельми Шановний і Дорогий ТІане Дончук ! 
Щиросердечно вітаю Вас з появою Вашої прекрасної змі

стом книжки "Будинок 13 13". Ваші всі твори, писані живою 
мовою ,доступною навіть для молоді з нижчих клясів шкіл. 

Ми з захопленням перечитуємо деякі сторінки Ваших кни

жок нашим еміrрантам,сторінки де зображені перевертні з 

ситими карками,згубивши людяність - прямо здичавіли. 

За Ваші прекрасні писання Вам належиться не тільки що 

rратуляція чи похвала, але також моральна і матеріяльна 

підтримка, бо на все Ви заслуговуєте ,дорогий .пане Дончук! 

Бажаю Вам багато успіхів в Вашій •Цінній ·праці!!! 

Ваш sе:мл11"' М. Проци"'· 

Вп. Пане ДоNЧУ"' ./ 
Пересилаю Вам 3.50 sa "'NиЖ"'У "Будино'К 1313". 
Книж'Ка дуже ~арно •а ці"'аво написана,але :має дуже ба

tато дру"арс'Ь"иж по хибо"' - "чорти"ів ", sa ""і Ви не відпо
відає111е, а лише дру"арнІІ і •о:му Ви повинні sверну•и на це 
ува~у І 

Ще pas щиро д11"ую і осІJІаюс'Ь s пошаною, 
0А'Ь~а і Роман Воsн""'"· 

ВШ. й дорогий Пане З. Дончук ! 
Вашу книжку " 1313 " перечитав одним душком. Ціка

ва, і ще раз цікава, а тому що написана з нашого життя,не 

чужого. Де-яким читачам є нагода дещо засвоїти, та по

вчитися, як треба культурній ·людині жити. Бо кажу В а м, 

що багато не знають. Лихо в тім, що нас поза залізною за

слоною живе поверх два мільйони. А видати книжку дві ти

сячі не можна розіпхати. 

Посилаю М .О. на З .50 належність. 
Ваш щирий 

Оле"сандер Брu'К 
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Високоповажний Пане З. Дончук ! 
Вашу книжку 11 1313 11 

- отримав і нашвидку перечи

тав, матиму більше вільного часу І я щоліта маю 2 - 3 мі
сяці неплатної перерви в праці І і докладно перечитаю ще 

вдруге. 

Я давніше щось читав з під Вашого пера - і мені по

добається Ваш підхід до задуманого твору : без рожевих 

окуляр, непідмальовуючи зайво ясними і милими для ока фа

рбами а просто і по мистецькому подаючи читачеві ді йс -
ний .стан пережиття персонажів данного твору та з а як о

рення їх в новому житейаькому морі ... 
Рівнож немалу ролю в ідограє й оправа книжки. 

У нас на Київщині було присліВ 11 Я: "Не в тім сил а, 
що кобила сива -а в тім, що не везе 11

• 

Хоч нас і багато в розсіянні сущих - проте читаючих 

книжки дуже мало. Сумно виглядає справа - коли ці ка

ви й твір тиражом в 2000, лежить на книгарських по ли

ця х не маючи покупців. 

Для нашого народу - особливо в чужих чужинах сущо

му - Бог забув, а може в той час і не мав - дати талан, а 
саме - любов до своєї книжки. 

А тепер Дорогий Пане Дончук моє прохання : ви ш -
л іть слідую чі книжки : 

1. Перша любов 2. Гнат Кіндратович 
3. Море по коліна 4. Ясновидець Гері 
Належність зараз же надішлю по отриманні книжок. 

За 11 1313 11 належність пересилаю поштовим перека-
зом, який долучую при цьому листі. 

Даруйте що своїм листом заберу Вам час на пр о чи

та н ня. 

Бажаю дальших успіхів в праці - а також і головне 
здорОВ 11 Я та сил - Щасти Боже! 

З правдивою пошаною 

Д. Гамонів 
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Висо"ошановний Пане Дончу" І 
Я о•римав Вашу черtову nрацю," Будино" 1313", nереt

лАнув дещо ,9обачив, що Ваш роман ,самирисмичнаtо nоtлА

ду, в ""ому nодаєте живу nравду, про жиmтА нової та сма
рої нашої еміrрації. 

Дійсно в нашому часі, nо•рібно /Оевчен"ів і Фран"ів .По .. 
давами житмА наших людей у живих фа"тах. Це nро"ЛАММА , 
""е ми с-ьоtодні nереживаємо ,то ш"ода нарі"ами на чужин
ців. Наша У"раїнс-ь"а 9емлА nриманює "ожноtо .Коли б в на
шій ісморії було At енше 9радни"ів ,що ходили й ходАМ'Ь від П е
тра до Юди,мо наnевно наша У"раїна була би с-ьоtодні не9а
лежною Державою. 

Ваш роман: "Будино" 1313",9аслуtовує tарну, nо9ими

ну оцін"у. 
ЗаАtіст-ь 3.50, посилаю свою nрацю: "НовиАІи шлАхаАtи ", 

оповіданнА. Дві часr~~ини в оnраві 4:.00, це ма" 9а ма". 
Бажаю Вам вс-ьоtо наіікращоtо у Вашій невтоАІній пис-ь

менниц-ь"ій праці, 
Зі щирим У"раїнс-ь"иАІ nривітом, 

Гр. Домашовець. 

Шановний Пане Авморе! 

Щиросердечно дА"УЮ 9а nересил"у "ниж"и "Будино" 1313 ". 
Пересилаю nepe"a9 на 8.50 9 мим що 3.50 довtу, а 5 долАр. 
9а "Прірву", ""У nрошу вислами. Та" caAto xot~y "упити всі 
Ваші твори ІІ"і Аtає•е. 

Книж"а "Будино" 1313" дуже мені подобалас-ь,леt"о чи
таєт-ьсА і9 9аці"ав леннІІАІ. 

Остаю 9 nравдивою nошаною 
РоАІан ВоАІфел-ь. 

Дорогий Авторе ! 
Дякую за книжку "Будинок 13 13". 
Місцями мені так сподобалась, що аж прослезився.Тіль

ки хотів би знати,чи ті всі 25 родин що їх сюди спровадив П. 
Залізняк, хоч подякували йому? 

З пошаною до Вас, С. Зеленюх. 
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Пане Дончук! 

Сердечно дякую за надіслану Вами книжку " Будинок 
13 13". Прочитав без віддиху з насолодою.Персонажі всі 
живі,мова гарна і читається легко. А щоб одірватись від· 

книжки - нема що й ~пробувати.Прочитав, як то кажуть, 
запоєм. 

Щиро дякую, що не забули моєї адреси. Гроші переси

лаю "Моні ордером". 

З пошаною Ваш Іван Кузьменко. 

Дороtий sе:млІІ"4е З. Дон"4у"' ! 
Дуже дІІ'Кую за nрислану 'КНUЖ'КУ. Про"4и•ала s tІеАи'Кuм 

sажопленн11м. Ці'КаtІо, ж•о оц11 поtІІtІора Ке'КеліІІ, "4U це не па
ні Жб ... ?. 

Поси.tаю Вам 5 д. Чо•ири sa кнuж'Ку "Будино"' 1313", а 
один доАІІр аванс на •У 'КNUЖ'КУ, що to•yer~e до дру'Ку. 

З праtІдutІою пошаною 

Є. Зубен'Ко, 

Вельмишановний Добродію Дончук! 

Вашу книжку "Будинок 13 13" я одержав. Дуже дякую, 
бо я Ваші книжки читаю з великою насолодою;правда цієї 

книжки я ще не читав ,але плату висилаю зараз, гадаю що і 

ця книжка буде добра. 

З пошаною до Вас та на все добре, 

д .. І. Яковенко. 
opotuu Пане Дон"4у"' ! 

Виба"4айr~е sa sапіsненнІІ,nоnрос•у sабуtІ. Кнuж'Ка "4удоtІа/ 
Пиші•'Ь біл'Ьше. Проші cnpatІ•e нашу адресу. 

Здоровлю Вас щиро, 

Зенон Цісu'К. 

Вельмишановний ~пане Дончук ! 
Дуже дякую за надіслану книжку і бажаю Вам такого 

здоров"я, щоб Ви могли дожити до 100 років! 
З nраtІдutІою пошаною до Вас, І. Анr~ипен'Ко 
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Дорогий Земляче і Колеr'о! 

Одержав дуже гарну Вашу нову книжку "Будинок 13 13". 
Особливо приємно було прочитати згадку про Тодося Ось

мачку - картина, наче сфотографована, і дуже подібна до 

тієї, яку й мені нераз доводилось спостерігати. 

Ви не написали на книжці ціни, але я,виходячи з приб

лизних оброхунків та із с.проможности свого гам ан ця ,
прикладаю три доляри, - якщо коштує дорожче, напишіть, 

то дошлю. 

Ще раз д.якую за Вашу милу книжку ,що є безперечною 

вкладкою в нашу еміr'ранську літературу, і бажаю Вам да

льших творчих успіхів. 

Параліж позбавив мене можливости зовсім далі працю-

вати. 

З глибокою пошаною, О, Кобец'ЬjВоронінj. 

Любий Друже! 

Щиро дякую за надіслану нову Вашу книгу " Б У ДИНО К 
13 13". Багато близьких людей ·В ній •Я знайшов.Поринув у спо
гади недавнього минулого. Гарно пишете, Друже ,щасти Вам 

Боже! 
Надсилаю при цьому 5 дол. на Ваш видавничий ~фонд. 

Сердечно Ваш, Петро Павлович. 

(Трем бо в ец'Ьхий) 

Вел'Ьмишановний Лане Дончух! 

Чи111аючи Вашу цінну хнихху "Будинох 1313"не маю слів 
висхаsати свойоtо почу•м та переживан'Ь. Все tfe оновлJJ -
ЄrІІ'ЬСА в моїй пам "АrІІі і tейби по філ'Ьмовому ехрані пробі -
tаюm'Ь усі харr~~ини,•а tейби бачу сам себе у процесі всіх 
stореNих,веселих •а r~~раtічних переживан'Ь .мойоtо схитал'Ь

С'ЬХоtо жиrІІrІІА. 

Книжха дуже цінний r11a варr~~існий r~~вір правдивих подій. 
В аалученні totciвxo ю 4 д. r~~a буду дуже вдJІчний о при

сланнА слідуючоtо Вашоtо r~~вору. 

Здоровлю щиро )бажаю хріпхих сил, М. Марків. 

187 



Наші доро~і друзі! 
Дуже дякуємо за книжку. ЧоАові" вже прочи•ав ,а 11 чи -

•аю по t~~poxy в сабвеї, бо дома нем аю часу .Мова дуже до .. 
бра, Ае~"о чи•аєtІСtсs, а ~оловне що ~оАовну "~ероїню"ду
же ле~"о впізнати, алеж і дає їй жару п. Зосим І 

Дуже дІІ"ую що Ви пане Зосиме й :мене не забули,з~а
дали теплим словом. 

До речі, 11 Ва:м признаюсs що народиАасs 13-~о, а вже 

тут зробиАа до"умент на 12. Хоч 13 число є длs :мене ща
САиве завжди. Це JJ перевіриАа ба~ато разів. 

Цілую :міцно :мою доро~у бабуш"у а •а"ож Вас обох. 
Дай Боже Ва:м всі:м здоров"s! 

Цілую. ваша r .... 

Вельмишановний Авторе ! 
За надіслану Вами книжку "Будинок ІЗ ІЗ" щире спасибі! 

Книжка легка до читання і цікава тим, що частина нашої 

еміГрації не лише в Філадельфії, а також і в Чі}(аГо знай. 

дуть в ній свій оброз. 

З глибокою пошаною 

Ваш читач Микола Козюра 

Велtмишановний, писtменнику Дончук І 

Одержав Вашу "нижку "Будинок 1313" і з великою насоАо
дою JJ сам прочи•ав та дав прочита•и сусідові. Мій "олеrа 
книжки не повернув, а запАаt~~ив мені 3.50. Отже, посилаю 

Вам 7 дол .і nрошу висла•и длs мене ще одну "нижку. 
З пошаною та на все добре 

І. Н"овен"о 

ВП. Дончук! 

Книжку "Будинок ІЗ ІЗ" отримав, і рівнож висилаю З.50. 

Книжки ще нечитав, зате моя жінка неможе нахвалитися 

перед цілим світом цим романом. 

З пошаною до Вас 

Йосиф Богданик. 
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Висохошановний Добродію ! 
Щиро дАхую Вам 9а надісАані хнижхи: "Гнат Кінд

раr~~ович " і "Будинох 1313 ". Першу давно вже прочиr~~ав, 
а дру'tоЇ ще ні. "Гнат Кіндратович " дуже мені сподоба
вс А. Ви тах міr~~хо сфоr~~оtрафуваАи типа аrента совєтс'Ь
хої про.мисАовосr~~и і посr~~ачанн.11, АХ буд'ЬrІІО самі ним були. 

Прошу пробаченнА, що 9а •У хниж"у .11 у Вас в б ор
"' у, але 9ара9 ліхвідую •ой борt ра9ам 9 вар•істю "Буди -
нох 1313 ", вс'Ьоtо сумою 6 дол., Ахі пересилаю 9 цим Аис -
том. 

Зі 9міс•у прочи•анrzх мною Ваших r~~ворів, у мене схла.. 
лос'Ь в раженнА, що Ви родом 9 ПоділлА. Нх що •ах; t110 ми 

9eMAA"u. Олово 9емлА" мене .vучит'Ь, особАиво "оАи чи
• аю в tа9етах, А" то відбувают'Ь 9 "ї9д 9а 9 "ї9дом -а али
чани. Ми в Ц'Ьому відношенні Ахіс'Ь сухі, байдужі почу•м 

9емлАЦ'Ь"О'tо браr~ерсr~~ва. Це нам баtаrІІо шходиtІІ'Ь, бо чере9 

•е нас ніхто не відчуває і не бачиfІ'Ь. Галичани в9ААи в РУ
"" провід житrІІА еміrрації і витвор ююtІІ'Ь несамовиті речі, 
лх і'tноруваннл вu9вол'Ьної борОtІІ'Ьби 1917 ро ху, іtноруван -
HJI Д.Ц.УНР і т.д. 

Дійшло до •а"ої нахабносr~и, АХ до.маtаннА паr~рі11рха. 
•У Київс?Jхоtо і Галиц'ЬХО'tо, В майбутн?Jому очіхуєtІІ'ЬСІІ 
в сесві•ний 9 "ї9д ухраїнців. Він теж відбудет?JсА бе 9 учас
•и У"раїнців Вели"ої Ухраїни, .11" що .ми не пробуди:мос'Ь і 
не ор'tані9ує:мос'Ь. Най"ращою формою орtані9ації ~важаю 
9емл•цтво. Воно 9Може до.моtтис'Ь участи і 9може s а
реn ре s е нтувати У"раїну в pospisi придніпр.11нщини. 

Був би в дАчний дуже, "оли б Ви подали свою дум"у по 
даному питанню і c"asaлu sвід"и родом. 

Щирий до Вас Т. Печенюк 

ВШ. Пане Дончу" ! 
Дуже д.11хую ва хниж"у "Будино" "1313 ". 
Книж"'а мені сподобалас'Ь під "'ожним O'tAJІдOJt - бо до

б ре sхара"териsов ане жиrІІtІІА наших в Америці. 
З пошаною до Вас В. Кульгавець 
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В ;шановному Автору З. Дончуку І 
При цім пересилаю залеглість за книжку "Будинок ІЗ ІЗ". 
Цей ~твір на мене зробив велике враження.Пригадав тяжкий 

шлях Совітського раю, а також нудне таборове життя. Так 

само правдиве, дійане життя тут, в Америці. 

Дуже гарна мова і читається книжка легко і приємно. 

Залишаюсь з пошаною до Вас, 

М . П е •Р е н х о. 
В Шановний Пане ! 
У залученні З.50 за книжку "Будинок ІЗ ІЗ", яка мені дуже 
сподобалась її гарним стилем та доброю мовою що так лю

бо та легенько читається. 

Дякую сердечно за посилку ,остаюсь з правдивою до Вас 

пошаною та з любов"ю у Христі! 

о. /Ор ій Гул ей. 
Високоповажний Пане Дончук ! 
Щиро дякую за новий Ваш роман- "Будинок ІЗ ІЗ" ,який мені 
вислали. Вправді, я очікую від Вас З- го тому повісті "Яс

новидець Гері", бо всі інші вже давно перечитав та ще й ро
зпозичив приятелям. 

Ваші книжки мені дуже подобаються, а моїй дружині ще бі

льше - над деякими образками розплакалася. Ви гарно і 

легко добірними словами змальовуєте осіб, події, ситуації 

та пейзажі а також здоровим глуздом з сатирою і гумором 

даєте читачеві вдоволення 

Було б побажаним більше оголошувати в пресі про всі 

Ваші твори, щоб більше людей їх читало. Бо вони є будуючі. 
Прошу вислати мені "Чорні дні" та "Через річку". 

Щиро дякую ! Ваш читач Омельян Макогін. 

Шановний Пане Добродію І 

Що до Вашо~о твору "Будинох 1313" rІW мені подобают-ь
СІІ •ахі персонажі Ах; КехеліА. То "тип" 11хо~о мало дра•и 
хо•ом, а Мілену 11 ще спочатху роману sапідоsрів ІІХ ци~ан
ху, що піsніше під•вердилос-ь. 
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БfІЧНG ПІ ... 
ЗОСИМ ДОНЧУК: "/бачив А ••• " 
ром ан ,об~.11адинка мисr~~ц11 В. Дорошен

ка, Фі.1111де А'ЬфіІІ, crJІp .324:, 1967 р 
З-під легкого й .плодовитого пер а 

~!j~j~~~~- нашого відомого повістяра наамери _ 
• канський землі Зосима Дончука неда-

вно появилася в світ нова - на цейраз 

уже дев" ята - книга творів. Це-роман 

на 324 сторінки ., І бачив я ... " 
Протилежно своїм попереднім тво

рам. жанр яких в основному є сатири

чно-гумористичний, роман"І бачив я ... " 
(вислів узятий із Біблії) уже мало має 

спільного з гумористикою. Натомість, 

у творі є чимало матоеріялу для дума

ння. В одному з листів, напис а них 

у ЗВ 11 ЯЗКУ З ВИХОДОМ СВОЄЇ НОВОЇ КНИЖ

КИ, автор пише : 
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11 Перш за все хочу ствердити, що пишучи це~ .твір, я ма в 

на увазі виключно оборону української нації. А як кожно

му відомо, наИJ<рашою обороною є АТ АК А 11
• 

Кого ж атакує Зос.лм Дончук ? 
Нема потреби переповідати змісту роману; краще ,ко

ли про це читач сам довідається з прочитання твору. Гол~ 

вними героями є, з одного боку, зовнішньо вродливий та 

здібний, але характером ' ~лабодухи~ І' і плаксивий сіль -
ський ·Парубок Гриuько Дубчак, а, з другого - також вро

длива й здібна Дора Заболотна - дочка багатого та впли

вового представника післяреволюційної совєтської бу ржу

азії - жида Давида Соломоновича, в хаті якого перед ре

волюцією навіть сам "товариш Ленін влаштовував тає

мні сходини революціонерів". Дора, хоч подібно до біль -
щости людей жидівської національности, не мала "вели -
кої" симпатії до українців, проте вирішила вибрати собі 

чоловіком гарного й фізично міцного українського паруб

ка Грицька Дубчака. Чому? Бо, на думку автора, "хоті

л а мати гарне своє покоління. Адже гр і шми вона не ціка
вилася й багатства не шукала, бо сама його мала. І тому 

ще, що Дубчак був здібний .студент ". "Та найбільше зава
жило те,- пише Зосим,- що вона гадала, що сільського 

парубка буде легче приборкати байатрюком, як інтеліrент

ного жида, який .напевно не погодився б заnис а ти на своє 

прізвище чужу дитину. А вона аборта не хотіла". І Одружу-~ 

ючись, Дубчак не знав, що Дора вже пару місяців була ва-· 

гітною /. 
І ось, на тлі ріжних сімейних "перепетій,. між Гриць- · 

ком та його родиною - з одного боку, та Дорою з її бать- ' 
ками - з іншого, автор намагається показати всю ту стра-" 

шну національно-пол ітичпу та соціяльну дійаність, яку пе- ' 
режила Україна в період від доби НЕП 11 у до років після 
другої світової віtіни. Зокрема, бажанням автора, як це не 

двозначно виходить з його твору, було показано, що голо-' 

вними винуватцями тієї проклятої дійаности були не так 

російаькі окупанти, як передусім жиди. Бо, мовляв,такчо-
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мусь ведеться, що коли про жи.дів Кажеш nравду, то це -
" антісемітизм ", коли жида впІйма.ІІ~ на краді)І(ці, це_ "ан.. 
тисемітизм "о І тому автор, користуючись американською 
свободою, вирішив стат~ "в.обо~ОІіі свого знедоленого 
народу і написав про ТІ речІ, якІ nотрібно ЗІІати кожному~' 

Проблема, як бачимо,·" стара. як світ", проблема 
" вічно дискусійна " й "дразлива "' l тому на ІІеї не так то 
легко можна дати одну й "остаточ~tу " відnовідь о Але оскі
льки погляди автора книжки "~ .. бачив я о .. " співзвучні з 
поглядами певної частини нашо І. ем іrрації І до речі, пере
важно старшого віку/, то при ЦІЙ ~оказії хотілося б деко
му поставити принаймі таке п~тан~tя : якщо ,виходячи з при
роднього закону борот.ьби за юнування, жиди у своїйборо
тьбі застосовують такІ методи або способи, які вважають 
для себе найдоцідьнішими, то хто )k тоді в УКраїнців віді
ймає право так само застосовувати у своїй ·боротьбі такі 
методи, які вони вважали б для себе найдоцільнішими та 
найуспішнішими? 

Дехто з нас обвинувачує ж~дів у намаганні тими чи 
іншими способами "підкорити Цl~Иtf світ ", накинути свою 
волю іншим народам, в написаннІ '' Протоколів сіонських 
мудреців", які І "~рото.коли "І є своєрідною програмою 
або дороговказом . жидІвс~кого ~nануваnня світом" о При
пустімо, що всі ці.~ багат.о ІМ подlбних обвиnувачень спра
вді відповідають діlіаностІ. Ну • й ·Що з того? Хто ж тоді 
нашим мудрецям, висловлюючись термінологією Зоl.Іончу
ка забороняє або віднімає право nерейти в ''контратаку" і 
на~исати вже не одні, а, може, з десять подібного роду 
"протоколів", в яких би було розроблено "укр аїнський 
плян опанування світом", і то~ о Намагаються жиди чи мо
скалі нас обхитрити - поставІмо опір і Ііе Тільки не да Й· 
м 0 впНtматися на їхню зра~ливу вудку І nодібно, як у 1917· 
20 рр о велика частина украІНських хахлів-малоросів зло -
вилася була на московсько-больІUевицькі гасла "фабр і
к і _ рабочім, земля - крестьянаr-., " та "самоопредєлєніє 
вплоть до самоотдєлєнія "І, але Постараймося їх сам~х об-
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хитрити. 

На жаль, у нас воно е інакше. У нас думають, що ко
ли ми будемо більше нарікати на всіх і все та голосніше 

оплакувати перед світом голод 1933 р. й методи винищен
ня українського народу, тоді той 11 добрий 11 світ змилосер

диться над нами і майже що не на 11 тарілці 11 піднесе нам 

самостійну Україну. Наївні t1 ні на чому не базовані сп о

д і в анн я. Як дуже доречно підкреслив Богдан Цимбаліс
тий у своїй ,прегарній ~статті 11 Парапоїдний стиль серед ук

раїнців 11 /'У. В. 11 чч. 33-36 ц .р. І, серед нашої еміrрації 
вже дійаво виробився певний тип людей, які всіма силами 

хочуть переконати інших про існування якоїсь 11 світової 

змови 11 чи " світової конспірації" з її "світовим цент -
ром", в якому головну ролю мали б відогравати жиди .Для 

"доказу ", що така 11 змова " чи 11 центр " дійаво існують , 
наші параноїки не можуть послатися ні на шо інше, як ви

ключно на цитати з висловів чи писань здебільшого та

ких самих параноїків, як і вони самі, і так само на тако

му ж "солідному науковому матеріялі" будують теорію 

про існування 11 всемогутнього світового центру змовни

ків 11
, в якому, як ми вже зазначили, головну скрипку гра

ють жиди. 

Вони, параноїки, не хочуть або чомусь не можуть ще 

зрозуміти. що природа обділила всі народи світу однако

вими правами на існування, всім було дано однакові пра

ва 11 під сонцем 11 жити й розвиватися. Але коли яки й с ь 

народ І чи народи І замість того, щоб 11 учитись, працю ва
ти і боротись", деві:3ою свого життя обирають гасло "на

рікай на всіх і на все!", то можна бути певним, що такі 

люди далеко не заїдуть. 

Яскравим прикладом цього може бути недавня арабо

ізраїльська війна. Не зважаючи на дворазову поразку ара

бів у війні з жидами в 1948 та 1956 роках, їхні лідери, зо
І< рема, наЙІі'оловніший із них - єгипетський президент Ке

маль Нассер, замість "витягнення" своїх народів з баг

на примітивізму й, тотальної відсталости І включно з ее-
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редньовічними гаремами та рабством,яке подекуди там ще 
й досі офіційно існує, в Саудівській Арабії/, і далі з непо -
слабленою оскаженілістю розпалювали зоологічну ненависть 
проти молодої ізраїльської держави та її народу. Натомість" 

ізраїльтяни робили інше : стоючи перР.д смертельною загро
зою навали збоку 20-тикратно більшого арабського світу ,во
ни всіма можливими способами розпочали ро з б удовувати 

економічний, мілітарний ~та культурний ~потенціял своєї тери

торіяльно маленької і, до того,на природні багатства дуже 

б ід ної нововідвойованої батьківщини. І це їм оплатилося. Із
раїльтяни виграJJи! Як кожному відомо, треба було лише 

один тиждень часу аби "в пух і прах" розторощити хоч сво

єю кількістю та озброєнням багатопереважаючі,але вишко

лом ,культурою і т .д. малоздатні для війни арабські армії . 
Їхні чванькуваті ватажки та "лідери", які лише кілька днів 
перед війною нахвалялися "знишити Ізраїль" ,пошилися в дУ

рні й "гохштаплери". Коли для біблійного Мойсея треба бу -
ло аж цілих 40 років, аби перейти Синайську пустелю, - в 
цей час для сучасного національного героя ізраїльського на

народу ген. Даяна потрібно було для цього тільки 4 дні. 
Я далекий ,від тієї думки,що також автора роману " І ба

чив я ... " треба зарахувати до категорії "вічних нарікаЙ/І ів" 
та апологетів теорії існування "центру світових змовниць

ких сил", і т .д. На жаль, з його книжки таки виразно "про

сочується" подібного роду тенденція, тобто шукання при -
чин нашої трагедії передусім не в самих себе, а в місте -
рійних "світових центрах", "світових конспіраціях ",тощо. 

Звичайно, кожному вільно думати так, як хто хоче .Але 

при цьому варто не забувати того важJІивого моменту, що 

вказування на якісь "жидівські світові центри" ,як на го -
ловну причину трагедії світу (в тому числі й України),фа
ктично є литтям води на млин нашого вже аж ніяк не міс -
терійн:ого, але таки реальноFо і смертельного в ор о га -
російського імперіялізму. Тому, багато людей ,не без під

став твердять, що пропаrування антисемітизму (чи,точні

ше, антижидизму) - це ніщо інше ,як робота російського та 
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інших імперіялізмів, які таким чином намагаються гнів 

народів відвернути від себе на жидів чи на будь-кого ін

щого. Бо жиди - це свого роду 11 громозвід ", на який ім
п ер і я л і сти намагаються скерувати гнів народів. Так 

було за панування білих московських царів,так,фактично, 
є і тепер за панування червоних російаьких диктаторів. 

А в загальному, новий ~роман З. Дончука, підібно до 

його попередніх творів, написано цікаво й ~захоплююче, на

писано гарною літературною українською мовою Ібо,як на 

еміrрацію з її все в більшій мірі 11 узаконеною " махнов
щиною в ділянці українсьАого правопису, вже цей один факт 

треба вважати великим плюсом 1. До "мінусів 11 треба бу
ло б зарахувати те, що автор часто "скочується " на пу
бліnистичний,стиль, як також, можливо, з причин поспіху, 

проочив ряд помилок хронологічного та "фактологічного" 

характеру. І Наприклад, на стор.174 написано, що Єфре
мов, Ніковський та інші - "це старі революціонери,що бо

ролися за совєтську владу", що звичайно, не відповідає ді

йаності. Або, згадуючи про процес СВУ 1930 року, автор на 
сторінці 178 подає, що тоді під час того процесу на оку
п·антській лаві підсудних сиділо "сорок П 11 ЯТЬ ••• сиво
голових діячів відродженої нації". Це так само не відпо

відає дійаності, бо серед тих підсудних не бракувало та

к о ж і людей 11 комсомольського" віку, як, наприклад, Ми

кола Павлушков та інші. Трохи нижче на тій же сторінці 

подано помилкову дату самогубства М. Скрипника : повин
но бути 7 -го липня 193 З року І. 

З технічного погляду книжці нема чого закинути; ви

дана вона на доброякісному папері, у твердій полотниній 

оправі у виконанні мистця Василя Дорошенка. 

"У .В." 22-29 жовтня 1967р. 
· · :~-.. ," ... Д-р /Ол. Мовчан 
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P03JIOFBIJ РОМАН 
1!8 А Ж УТ Ь, не завжди добра та книжка, яку тримаєш в 
аруках,а, навпаки,добра та КНИЖКа,що сама тримає ЧИ

тача. Це останнє можна сказати про новий ~роман З оси ма 

Дончук а "І бачив я ... " - розлогий твір, що не відпускає 

від себе, аж поки не перечитаєш до кінцевої сторінки. 

Вже дев" ята книжка Зосима Дончука вийшла в світ .Пи
сьменник видав три повісті ("Гнат Кіндратович", " Море 
по коліна", "Ясновидець Гері",) чотири романи("Прірва ", 
"Перша любов", "Будинок ІЗ ІЗ", "І бачив я ... ") та дві 

збірки оповідань ("Чорні дні", "Через річку").Літературна 
нива його врожайна ! У письменника є про що і про кого 

сказати своє мистецьке слово. От і на цей .раз - ром ан 

про Грицька Дубчака - сина українського села ,який ~про -
бивається тернистим шляхом до вищих щаблів життя. Час 

дії приблизно з 1928 року до повоєнних років, тобто пись
менник веде головного героя через страхітливі й трагічні 

сцени примусової колективізації в Україні,через жахливий 

штучний ~голод, через чорну сталінську тиранію і криваву 

другу світову війну. Події - епохальні, і від письменника 

вимагається не абиякого хисту, щоб відтворити їх на мис

тецькій ~палітрі. 

Треба сказати, що Зосим Дончук своїм новим широким 

романом принадно й звабливо бере за душу, бо радощі й бо

лі головного героя Грицька Дубчака стають читачеви ми ра

дощами й болями. Здібний Грицько Дубчак, який ~з великими 

труднощами здобуває вищу освіту, надривно сприймає жо
рстоку советсь·ку дійаність, однак не зневірюється ,не па

дає в розпач, а запалюється нестримним бажанням боро -
тьби за волю українського народу. Це особливо підсилює 

студент Юрко Черевко - ідейний українець, якого влада ви. 

кидає з інституту. 

Драматичне Дубчакове одруження з Дорою ,студенткою 

жидівського походження,присяга в душі ніколи не бути зра

дником і відступником української нації ,вимушене зречен-
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ня рідного батька, знівечена доля, обпльоване кохання, ук

радене щастя, нарешті,жорстокий ·трагізм війни - все це гл

ибоко хвилює в Дончуковому романі "І бачив я ... " 
Можна сперечатися про психологічне вмотивування ок

ремих вчинків і думок Грицька Дубчака, можна роздумува

ти над його "всепрощенням". Тим часом влучно схоплені 

деталі,спостережливість, вміння приглядатися до людей та 

звивистих ситуацій показує, що Зосим Дончук здобуває в 

письменстві лаври визначного повіст яра ! 
Єдиною вадою і свіжого роману " І бачив я ... ", і лопе -

редніх Лончукових творів, коли розглядати їх з погляду 

вимог високої літературної вправности - це подекуди над

мірна розтягненість, місцями - публіцистичність та нер і

дко - мовна кострубатість. Буває Дончукова публіцисти

чність межує з сухою протоколькістю, хочби на зразок : 
Зріла, культурна нація всі злочини окупанта, як ось: 

нищення історичних вартостей, музеїв, бібліотек, привлас
нювання природних скарбів - усе це записується у кн и

з і боргів, яку колись як неоплачений .вексель бу де пр е -
д ".явлено окупантові до сплати. Стережіться, кати й~:~:е

долюдки, будьте справ€ дливі ! " І стор. 285 1. 
А таких газетних висловів, навіть більше за це - ці

лих розділів у романі чимало, напр .стор. 201-203, хоч і 

ці розділи - відступи по-своєму цікаві. 

Роман Зосима Дончука " І бачив я ... " був би ще блис

кучіший, якби письменник, за плечима якого немалий літе

ратурний ·набуток, уважніше прополював свою мовну гр.яд

ку. Тоді у творі не було б будяків з чужого городу ,як оді

яльце, бокал, ривок, біцепси, шикарний •.. ; не псувалиб мо
вно - лексичного вигляду такі речення, як "недалеко той 

час, щ о І підкреслення тут і далі мої - М .Щ. І трапиться 
новий Наполіон, що вдарить по Росії із зовні" ... І ст З23 /; 
не повторювалося б, скажімо, словq "ошелешено" немало 

разів у той чае, коли українська мова пребагата на сино -
ні ми : збентежено, приголомшено, спантеличено ! . . . "Ра. 
хиль ошелешено дивилася на Тет я ну й з дива не мог л а 
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очуняти" ;стор. 214/. До речі, слово "очуняти" о зна-
ч ае видужати, а тим часом автор мабуть мав на думці 

що здивована Рахиль не розпізнала, не збагнула Тетяну. 
Чогось дуже любить Зосим Дончук в реченнях з одно -

родними словами вживати закінчення "тощо". Це ніби
то дрібниця, але яке може бути "тощо" в мистецькому 

творі? "Пилюга в Іtовітрі вже танула, розпливалася, асу

ха солома, трава, листочки тощо неквапливо спадали до

долу" І стор. 9 І. " Показувала старенькі реліквії, стату
етки, перстені, зеркальця, посуд тощо І стор. 102 1." Це 
були новісінькі піджаки, штани, сорочечки, ват янки, ~трі

чки тощо І стор. 128 І ... Чи не ·краще вже замість "тощо " 
вжити три крапки? .. 

Однак, щоб там не було, а новий роман Зосима Дончу
ка "І бачив я ... " вийшов у світ І до речі, дуже розкіш
ним виданням !І, і можна сподіватися, що читач, який л ю

б и т ь письменство, придбає до своєї книгазбірні ще одну 

цікаву Й ·З8ХОПJІЮЮЧУ КНИГУ. 

"Свобода", І З го жовтня 1967 
u"oAa 11, ербаІ 

~-
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О.-uн 13 ЖU811ІК8ІІS UIJI8SI8 

Зосим Д о.н чу"·: "І бачиfJ 11 •• /f, роман. НахАадо:м afJ
•opa. ФіААдел'ЬфіІІ, 1967. Об"ладинха мис•цІІ БасилА Доро
шен"а. Тираж 1,000 прим., с•. 326, друхарнІІ П е•ра ВмнІІ
"а, КАіфмон, Н.Дж. 

Зміст роману " І бачив я ... " - це життєвий шлях од -
ної людини в паневоленій ~Україні. Молодий ,надійний ст у

ден т КІН О /Київського Інституту Народньої Освіти;, 
син українського селянина-бідняка, який має цілу громад

ку дітей,. "виходить у люди ", тобто робить при допомозі 
знайомої, а відтак дружини-Жидівки, активної комуністки, 

кар "еру в партії. Під впливом оточенн-я він вірить, що всі 

лиха, які навідують український нарід, включно з його рід

ним селом і родиною, спричинюють "вороги народу ",яких 

"непомильна парт і я " мусить знищити. 
Масовий ~голод у 1933 р ., нищення української інтеліrен

ції й культури та родинні розчарування з дружиною- чужин

кою, зміняють подекуди наставлення Гриця Дубчака, дире

ктора Хлібокомбінату й ,заанrажованого партіМиого діяча. 

Одначе життєві умови ни тримають його в своїх кліщах і 

він іде по лохилій ·Площі долі советеького громадянина.Хоч 
серце його бунтується, то він підписує заяву, що в ній ви

рік а ється рідного батька, якого арештували й заслали 

за відмову вступити в перших днях до колгоспу. Живучи в 

багатстві й вигодах, він не може врятувати від нужди та 
голоду навіть найближчої родини. Приходить 11 світова вій· 
на і з нею увесь навал подій, який ,веде своїми змінними 

шляхами і нашого героя, що його "рідна партія" L "батько 

Сталін " за вірну службу й оборону "батьківщини ", "на
гор оджують " 10-літнім засланням. Безнадійкість жит
тя по повороті з Сибіру роз"яснюе Григоріеві Дубчакові 

один із його двох синів, що є свідомим українським наці о

налістом, одним із численного гу.р.та молодих людей, що 

боряться за українську самобутність. 

Цей дуже цікавий ~сюжет розкриває одну з тисячей осо -
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бистих драм і трагедіЯ, які переживали й далі пережива

ють наш і люди в по певоленій Україні. Знання побуту й Іпо
д і й дають багатство матеріялу, який ~одначе переванта

жує літературний ·мотив. Тоді, коли в першій частині по
вість розгортається з епічним розмахом і постаті та по

дії мають психологічну ГJ\ибину, що заповідає широке літе
ратурне полотно, то в дальшому цей розвиток акції йде вже 

нагальними скоками, а літературний стиль паде жертвою 

тенденційної, хоч шЛяхетної манери автора впроваджува

ти власні, а не героїв думки, давати публіцистичні встав

ки і чергу подій .за історичним, а не психологічним крите

рієм. Цей фактор не зменшує зацікавлення читача, яки й 

читатиме повість до кінця, цікавий її розв"язки, але він по
слаблює її мистеuьку вартість. 

" Америка '', З го лютого 1968 р. 
І. П еленсtJ~а 

П "ІІmиріt41'а sавершена Моск,вою в У"раїні в 193Зр. 
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І Б1ІЧИ8 ПІ ... 
Зосим Дон чу"': "І бачив .11 ••• 'f. Ром ан на 324 стор. 

ФілІІдел'ЬфіА, 1967. Нахладом автора. Об"Аадинха БасилА 
Дорошен"а. З дру"арні П empa ВмнА"а, ЗСА. 

Чому цей .твір українського письменника-антикомуні

ста не користується належною увагою наших критиків

рецензентів? - напрошується питання перед читанням цьо

го до болю правдивого художнього опису відносин на на

ш і й батьківщині останніх трьох-чотирьох десятків літ.Ві

дповідь на це питання читач знайде негайно, як тільки про 

читає твір : брак відваги наших критиків подивитися пра -
вді в очі, ганебне плазування перед "сильними світу цьо

го " шляхом промовчування правдивих подій і вільних та 

невільних спричинників їх в Україні, вічне почуття мен

ше в арт ости і тремтіння в вічному страху за своє ма

леньке, нікчемне фізичне "я". Тому й мовчать нашікри

тики-рецензенти, як мовчала колись залякана,пригнобле

на, темрявою окутана Україна у відповідь на появу Шев

ченкового "Кобзаря ". Забагато правди в романі " І бачив 
я ". Занадто відважно поставив письменник точки над "і " 
в своєму творі. Занадто щиро написана ця книжка. Тому й 

зі страхом і трепетом ховають її критики-рецензенти в 

найдальший ·куток своєї шафи. Щоб не сердити Москви, ко

муністичної гидри на землі та світових змовників-інтер

націоналістів з їхньою манією світового уряду й ·Їхньої в 

ньому гегемонії. Тому то за майже цілий рік часу після ви

ходу в світ цього цікавого твору появилося лише кілька 

згадок-відгуків про нього в нашій пресі. Заперечити Дон

чукові правди не в силі ніхто, але й признати ту правду 

- не всім вигідно, не всім хочеться. 

Натомість читач і після прочитання роману "І б а

чи в я " передають його з рук до рук і на кожну прочита

ну сторінку реагують щиро й відверто: "Так, і я б ач и в 

приблизно те саме ... Дончук пише правду ... Автор, мов 

202 



у люстрові, мене ... того приятеля ... знайомого ... показав . 
Всю Україну ... " І такі відгуки не без ІНдстав. Бо занадто 
багато навіть серед читачів таких, як Грицько Л у б чак, 

головний ~герой ~твору. І Наді коханої прототип ів не бракує . 
Та й ,дору, що знівечила багатьом життя,можна й сьогодні 

знайти десь у бригадах ворожих культ-обмінників. 

Хто хоче пізнати трагедію молодого українця,який свій 

патріотизм зачерпнув від рідної землі,впоїв в себе з моло

ком рідної матері, а потім иусів пронести її навіть крізь 

м" ясорубку комуністичної партії з любимою ,чужою своїми 

переконаннями, жінкою; хто хоче збагнути душу українсь

кого народу та його ворогів ; хто хоче пережити ще раз ко
хання молодих і долю-недолю України, той .мусить негайно 

замовити Дончуків твір "І бачив я ... " 
11 Віл'Ьниt'l С ві• 11

, 8 'Квіr~~н&, 1968. 
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Серед нових видань 

І БАЧИВ Я ... 
Дочитана остання сторінка книжки Зосима Дончук а 

" І бачив я". Книжка видана накладом автора в Філядель
фії, 1967 р. Хоч автор і назвав свою останню працю рома

ном, але вона за жанром більше подібна до мемуарної по

вісти, яка побудована з усіма властивими компонентами 

названого жанру. 

Але не будемо вдаватися в жанрові особливості кни

жки, цим ліпше нехай займуться фахівці від теорії літера

тури, а як пересічний читач, скажемо, що книжки не можна 

читати без хвилювання. І хоч закрита остання ст ор інк а, 

але в читача десь у глибині душі залишаються невиліку

вальні рани, що їх так майатер но роз" ятрю є своїм худож

нім словом автор. Названа книжка - це широке полотни

ще жорстокої епохи нашого покоління, яке не зазнало ані 

громадської радости, ані щастя в особистому житті. "І ба

чив я" це своєрідне прокляття жорстокій .епосі 30-х-40-х 

років нашого століття. 

Автор подає головним героєм твору Грицька Дубча

ка, чесного, роботящого і до того талановитого селюка,що 

до безтями любить село, любить своїх роботящих батьків, 

але, потрапивши в міський крутіж 30-х років, він швидко 

і без надуми стає типовим у тих умовах студентом-кар"& 

ровичем, хоч не втрачає своїх сільських прикмет : працьо
витості, чесності і співчуття до ближнього. 

Не зважаючи на те, що його особиста кар" єра б лис

кави ч но досягає суспільно-громадських вершин, в ін 
залишається чесним з собою, він не зраджує своїх ближ

ніх. Він співчутли·во ставиться до свого товариша-студе

нта, якого виключають з ІНО як неблагонадійного елемен

та, але він не може йому ючим допомогти. Так само Гри

цько Дубчак допомагає, як може, своїм батькам в сел і, 

рятуючи їх від голодної смерти. Бере під опіку своїх мен

ших братів, які мали загинути від голоду. 
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Добре змальовано героїню роману Дору Заболотну, 

дружину Грицька Дубчака, образом якої автор виправдав 
дуже мудре народнє присліВ 11 Я: 11 Скільки вовка не годуй, 

а він у ліс дивиться 11
• Вона до кінця залишається відда -

ною комуністкою-кар 11 єристкою. Скільки їй не роблять 

добра люди під час її тяжких випробувань за часів німе -
цької окупації, але вона не має до них найменшого жалю і 

вдячности. 

З великою любов'ю малює автор образи родини сво

го героя. Петро Дубчак, чесний .сільський тру долю б, бог о

боязливий·- це типовий сільський •ТРУ дар з його так сам о 
чесною ідеальною родиною. Зосим Дончук переводить ба

тька героя Петра Дубчака через пекельні муки совєтсь

кої сатанинської системи, але він не втрачає ні за яких 

умов своїх чеснот., він залишається вірним своїм ідеалам 

чесного сільського трудівника. Він має Бога в серці, він 

має християнську душу, він живе для родини і для свого 

народу. 

Зовсім протилежно автор малює совєтську бюрокра

тичну верхівку з її безідейністю, продажністю, кар 11 єриз

м.ом. В особах своїх тестів та його оточення письменник 

подав убивчу характеристику провідної совєтської верст

ви, наділяючи їх найвідразливішими рисами, тип о вим и 

для тої прогнилої, садистичної частини суспільства. 

Загалом роман Зосима Дончука читається легко і не 

без хвилювання. Своїми повнокровними образами авт ор 
прибив до ганебного стовпа жахливу епоху нашого століт

тя. Перечитуючи роман, в уяві оживають всі страхіття,що 

їх довелося пережити нашому поколінню, яке мало нещас

тя народитися в першій.чверті ХХ століття та пройти най

тя ж чі випробування совєтських експерімент ів у по бу дов і 

так зв. 11 нового суспільства 11
• Поряд з безсмертними об

разами, які так художньо змалював автор в романі,не бра

кує й деяких мовних недотягнень в книжці. Хоч, правда, 

це очевидно треба віднести за рахунок видавництва чи мо

вного редактора. Думаємо, що не було найменшої потреби 
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в мові пристосуватися до еміrраційних мовних "норм". 

Так, наприклад, автор вживає виразу "ст ація ",а не 

станція, "господарка", а не господарство, "родичів", а 

не батьків, "коц", а не ковдра тощо. Але всі ці мовні не

дотягнення, звичайно, бліднуть на фоні високохудожнього 

твору, який сердечно радим о кожному почитати, щоб іще 

раз відновити в нашій ~уяві забуті картини з недавнього 

минулого. А особливо для молодшого покоління, яке виро

сло вже на чужині, книжка має велику вартість. Вона дає 

змогу в художніх образах представити всі страхіття, які 

перевершують на~удожніші описи уявного пекла. 

"Церква і життя", січень-лютий 1967р. 

Бп. Пане Маестро пера і Ду:м'Кu ! 
/s вели'Ко ю приємністю tІІа sаці'КавленнJІ:м .11 прочи•ав Ваш 

наШовіший роман 11
/ бачив .11 • •• 11 Це цінна нау'Ково- іс•орична 

повісtІІ'Ь що tІІа'К ~арно si всіма нюансами s:мал'Ьовує психіч
ні пере~иваннJІ нашо~о народу is часів :мос'Ковс'Ь'КО- бол'Ь
шевиц'Ь'КО'tО пануваннА на нашій не своїй Бат'Ь'Ківщині. 

Було б добре і хосенне длJІ нашої у'КраЇНС'Ь'КОЇ справи, 
щоб цей роман пере'КАасtІІи і видати в анtлійс'Ь'Кій :мові дл .11 

sамери'Каніsов ан ої молоді. 
Це був би наш най'Кращий у'Країнс'Ь'Кrtй даруно'К длІІ 11 В е -

ли'Коtо ЖовтнА 11 / 
До лучаю 5 дол. sa 111 бачив 11 ••• 11 та прошу прислати ме-

Ні та'Кі 'КНиЖ'КU: 
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1 Гнат Кіндратович, 
2. Море по 'Коліна, 
З. Н сновидец'Ь Гері, 
4:. Прірва, всі в твердій оправі. 

З поважаннs:м, та бажаю доброtо здоров 11
/J длs дал'Ьшої 

В а шої пиС'ЬМ енниц'Ь'КОЇ праці, 
Др. Павло Пундій 



Вельмишановний і Доро~ий Пане І 

Вашу, до речі, дуже вартісну книжку "І бачив 11 . ; . " 
моІІ дружина одержала. Вона ще не мала часу її прочита
ти, аате прочитав 11 докладно, бо Вашою л ітера • урн о .ю 
творчістю спеці11льно інтересуюсІІ. Ваше ім "11 в україн

ській літературі мені дуже добре відоме й прочитав Ваші 
11 поr~ередні твори І Гнат Кіндратович'', ,, Море по коліна'; 

"Ясновидець Гері'; "Прірва'' та інші/, що мені дуже ааім
понували. ,попереджую Вас, що 11 не є жодним літературо
анавцем, а тільки мистцем й мистецтвоанавчем, але літе
ратурою дуже цікавлюс& й дещо її роаумію. Думаю, що й 
моє скромне ім ".11 відоме дещо Вам а моїх мистецьких 

творів І аокрема rраверства й ~рафі"'и І та ріаних публі
кацій на теми українсько~о й світово~о мистец"Іва, що 11 
їх написав со•ні. Може й анаєте мою моно~рафію "Тарас 
Шевченко - обрааомворчий мистець ", "Володимир Січин
ський" та інші. Від чотирьох років 11 працюю над історією 
українсt~ко ~о мистецьтва, що передбачена на два томи ,ко

жний по 500 стор. а 400 ілюстраці11ми. В мистецтві й мис
т е ц тв о ан авс". в і працюю тільки поsа щоденною працею 

на хліб і, на жаль, аароблІІю дуже мало. 
Повертаючи до Вашої книжки "І бачив .11 ••• ", хочу 

написати Вам короtJІко свої враженнІІ післJІ прочитано~о. 

За~ально скааавши, книжка аробила на мене дуже додат
не враженнІІ і то майже під кожним аспектом. Струнка й 

сильна компоsиці11 повісти, дуже добра система в роа~ор

танні подій, дуже вірні й переконливі картини, ~либо~і ду -
мки й вірна харак•еристика поодиноких персонажів, не ка

жучи вже про добру українську мову й ~ либокий патріо

m и s м. Ви дуже вірно про•иставАІІєtІСе людей а ел&стич
ними хребтами І Грицько І- людІІм нев~нутим, що.вірІІtІСЬ 
у свою ідею й ~омові понести аа неї найuжчі консеквен

ції І Петро Дубчак - баr~ько Грицька і /Ор ко - йо~о приІІ -
тель І. Грицько, це клJІсичний •ип совєтсько~о кар" єрис
та si аламаним хребтом І ІІК ним був теж Павло Тичина;, 

що вірив у "За~ ір ну комуну", а вкінці мусів прозріти. Та -
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ких типів і Сf)О~одні там має.мо сотні тис.11ч, хоч не бр а

кувало й таких АК старий Дубчак чи Юрко, що відстоювали 

й далі відсто ююrІІf) українсf)ку са.мобуt~~ністt. Таких .маємо 

.міл'Ьйони і їм 8авд.11чуємо, що Україна ще досі тримаєtІІ'Ь
СJІ, Типовий москал'Ь Мас лов і жидівка Дора, у В ас 8.М ал'Ьо
вані, АК не може бу•и краще. Це предсr~~авники націй, що 
створили 8 себе диІІвОЛf)Сf)Ку синте8у, .11ка всіма 8асобами 
нищила У 'Країну - її кул'ЬtІІуру, економіку й нищила нещад

но українс'Ь'Кuй народ, 8окрема с елІІнс•во, біоло~ічно. А 
Лf)ова, маючи в собі .московс'Ь'Ко-жидівсf)'КУ кров і духо -
віст'Ь, мусів стати 'КЛJІсuчни.м деrенераtІІо.м. Ви чудово про
r~~исr~~авлJІєtІІе йо~о Федорові, що одідичив всі прикмети 

своєtо діда, АК дока8 невмірущосr~~и нашої нації. В Цf)ОМУ 

Ви теж пока9уєr11е вира8но r~~pa.~ едію мішано~о подружжІІ, 
80Крема 8дорово~о ceл&HCf)KO'to елемен•у 8 жидівс11ки.м. 

Жиди, на превели'Кий жал'Ь, віді~рали дуже сумнур о

лю в нашій ісr~~орії, а 8О'Кре.ма в побудові "ком уні 8 .му'! 
Чека, ГПУ, НКВД, М(Б чи КГБ- це була й Сf)О~одні ще 
є ЦJІ пе'КеЛf)На машина, що нищит'Ь У'Країну. Жиди стали ду

же до б рим 8нарІІдд&м в москов Сf)ких ру'Ках. Інші 'Кажу•'Ь, 
що навпа'Ки - москалі стали 8нарІІддJІм жидів і ко:муні8:м 
сr~~ав 8асобоА4 в їх руках дл& овануванн& свіr~~у, тобто дл& 

створенн& "Світово~о урІІду ". Л біл'Ьше склоN ююс& до ці
єї ос•анНf)ОЇ теорії. Це ми бачимо на~ л& дно r~~ут, у в і л!)

ному свіr~~і • 
.Jl не думаю Вас вчиr~~и - cr~~apo~o писf)менни'Ка І хоча 

і .11 вже не молодий- 58 ро'Ків І і дава•и ВаА4 &кісt вка8ів
ки, бо Ви ба~ аtІо біл'Ьше 8Нає•е 8а мене. Одначе 11 насмі
люс& ска8аrІІи, що Ви дещо помилилис&, коли йдеrІІ'ЬСJІ пр о 
Ватикан. Ви пишете, що "Таким чином іt~алійці у Ватика
ні панува•имутf) віки-вічні" І cr~~. 319 І. Тим часом ,cf)o~o..; 
дні вже так не є, бо Дру~ий Ватиканс11кий Собор зробив 
'Колосалf)ні 8міни й реформи, що С'Ьоіоdнz практично реа
лізує Єпис'Копсf)кий Синод, в ІІ'Ко.му наш кардинал Й о сиФ 
~рає досuтf) видаt~~ну ролю. /r~алійці вже домінувати не бу

дут!), бо приходим'Ь до rрунтовної реві8ії. Ваr~~икан пере'І'о-
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навса про недоліхи своєї хонституції й дла добра Цер хв u 
мусів її перевірити. Політиха Ватихану досит'Ь tнучха і ча

си дихтаt~~ури проминают'Ь беsповороr~~но. Там вміют'Ь вчиt~~и
са на своїх помил"ах і одверто приsнаватисА до. них. 

Заtал'Ьно -мова у Вас прехрасна і а щиро.бажав би,щоб 

"ожний наш nис'Ьм енни" •а" її анав, .11" sнаєt~~е Ви .Час до ча
су Ви подаєте sаtаJt'Ьний оtлад &х тло І вірніше -а"' підrрунт& І 

на ахому виростав і будувавсА мос"овс'Ьхо .. жидівс'Ьхий хо
мунівм, що сt~~ав моtило ю дла Ух раїни. То :му Ваша ц& по -
віст'Ь має теж інформативний харахтер Іне, борони В о.ж е, 

проnаrандивнийІ. Дла баtат'ЬОХ наших читачів ,це буде спра

вжн'Ьою сенсацією, бо не всі sнают'Ь аху ролю відіtрало жи

дівство в побудові цієї тюрми народів. Тому Ваша повіст'Ь 

читаєm'Ьс& прамо s sапертим віддихом 
Ви все ж мали цивіл'Ьну відваtу наввати певні речі по 

імені, чоtо та" sавsато о:минают'Ь наші пис'Ьменнихи і наша 

преса. Щоб,не дай Боже, не тор"нутиса жидів. 

При't адую, а"у ма в відваtу по"іі4ий Т. Ос'Ьм ач ха І мій 
добрий приател'Ь І, холи амал ював дес•РУ"'еивну ролю жидів
ства sa часів сталінс'Ь"О'tО режи·му, у своїй повісті "Роr~~он
да душоtубців ". Мій приаtІЄЛ'Ь 10. О. перехоt~ував Ос'Ьмач"у, 
щоб він sамістt~ слова жид-вжив слова мосхал'Ь, бо тоді 

хниж"а матиме білt~ші успіхи. Одна" Ос'Ьмачха ааавив, що 

правди фал'Ьшувати не м~же,бо.nеребуваючи в лабетах ГПУ, 
натраnлав на самих жидtв. Книжха поавиласа а" анtломов
не виданн& одна" хритиха її повністю промовчала,тобто .sі

rнорувала, бо а" Самі адорові sнає•е вона на цt~ому "онти
ненті в жидівс'Ьхих ру"ах. Теж машиноnисІан'tдомовний пе
ре"лад І що {)oto Ос'Ьмачха вислав до фундаціїНобел&,проtо .. 
монів беs найvеншо'tо відtуху, бо в Нобела теж tосподару

ютt~ жиди. Ви вхлали в роsмову Грицt~ха s М етелt~с'Ьхим Іхо .. 
ли вони вті"али s німец'Ь"О'tО полону Іхапіта.л'Ьні слова, що А 
міt би мабут'Ь ру"ами й но'tами підписатиса І "оли б міt 1. 
Антисемітизм і антижидівство - це два рі s ні noнat~~ru . В 
нашій дійсності справжн'ЬО'tо антижидівства немає ао всім ,бо 

ми тіл'Ьхи в поsиції оборони,холи жиди є дійсно антиухраїн-
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Ц8МU, За ці Ваші "апітал'Ьні ду:м"'и прошу пpuH8tiiU від мене 
наіциріші признанн8, На мою с"ромну ду:м"у, Ц8 Ваша по -
вісtІІ'Ь заслуtовує повніс•ю на пере"'лад на чужі мови. Вона 

б тоді о•ворила ot.4i неодноху чужинцеві jзохрема пис'Ьмен
ни"ам і нау"овц8м І і була б най"'ращою пропаrандою нашої 
справи ,Оцих "'іл'Ь"анадц8tІІ'Ь Р"д"'ів " хо•ів Вам написати, 
щоб вислови•и свої по~л .. ди й ду:м"'и на Вашу "'ни ж"' у ,Дум"и 
ці, думаю, непоtані, хо11 дещо Ва:м не мусиtJС'Ь сподоба•ис8. 

Ш"ода, що " не є спецох в лі•ературі й не :можу написа
ти справжн'ЬоЇ рецензії, бо дл8 цьо'tо існую•'Ь фахові "'рити

"'"' що без порівн8НН8 "'раще за мене напишу•'Ь. 
Бажаю Ва:м бatatJCo •ворчих успіхів й octJCaюc8 з tлибо -

"ою пошаноtо, 

Ваш Ів. К-н. 

Висохоповажний і Дороtий Колеrо Дон чу"./ 

Вашу вартісну "'ниж"'у - рохан "/ бачив " .. ", з де ди"' а
цією, одержав; за що наfісердечніше д""'УЮ. 

3 признанн8:м rраtІСулюю Вам за нове виданн8. Направду 
подивлАю Вашій духовій і фізичній енерrії й умінн" орtані -
зува•и ма•ері8Л'ЬНі засоби дл8 виданн8. Цю Вашу в:міліс•'Ь 
- щиро віtJСаю ! 

Ці"'аво: чи допохо'tли Вам ті адреси, що в свій час оде
ржали від мене? 

Очевидно, за цей твір " старший бра•" зачислиm'Ь Вас до 
пле8ди "буржуазних націоналістів - запроданців". 

А ці пис'Ьменни"'и "запроданці", "'рі:м св8щенної ідеї: 
служи•и незламно своїй на1.4ії, боро•ис'Ь за її державно-по

ліtJСuчне визволенн", ні""'"х ""' ріхів" біл'Ьше не маюtІІ'Ь .І це 
" сt~~арший брат" добре знає. Але не ми йому потрібні, хіба 
на знищенн8. Йо:му потрібна У"'раїна. Бо без У"'раїни Мос
"'овщина ні"'оли не була б та"'ою вели"'ою і:мперією ""' бі
лою, •а"' і червоною. Це ,,старший бра•" добре знає. 

Тоху "старший брат" всі про8ви спротиву :мос"'овс'Ь"'О -
:му імпері8лізмові, в ""'ій формі він не ви8вл8вс8 б :У літе
pamypi, образному :мисr·· .. ,."_"і, слові,маніфесt~~ації, а, зо" -
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рема,в sбройноАІу виступі- рішуче й смерtІІеЛ'ЬНО поборює. 
Тому посилає своїх ла"'уsів, "tрІІS'Ь Мос"'ви ",Павлич"'ів, 
Драчі~, Ко",убеїв •а їм подібних, у "раїни віл'Ьноtо слова, 
щоб паралівувати •ворців спротиву мос"'овс'Ь"'ому понево

ленню У"'раїни. 
Доро tий Колего ! В до Вас промовлаю щиро й від в ер то, 

що наболіло в моєму серці. Про•и чоtо все своє жи•mа бо

ровса й борюса. Бо 11 sнаю, що Ви належите до ідеі4их пи

С'Ьменни"'ів, і не осуди•е мій щирий вислів перед Вами. 

Можу с"'аsа•и що Ваша "'"иж"'а "/ бачив 11 ... " sacлyto
вує на мисr~ец'Ь"'е й sмісr~овне приsнанна, а Авr~орові чесtІІ'Ь 

і слава sa sбаtаченна У"'Раїнс'Ь"'ої духової "'УЛ'Ьt~~ури. Піs -
ніше stадаю про Вас у пресі. 

Залишаюса s tлибо"'о1о до Вас пошаною, цілую руч "·У 
Вашій Дороtій Пані Добродійці - Ваш 

Павло Савчу"'· 

ВШ і дорогий Побратиме ! 
Дякую за книжку. Відкрив наполовині_,почав читати і не 

відриваючись прочитав до кінця. Це Вам - моя рецензія. 
Але ... на мою думку, вона не закінчена.Ловедеться Вам 

писати ще одну -. дальший ~тяг "І бачив я ... ", бо думки нас
тирливо вимагають відповіді на питання-що сталося із ге

роями Вашого роману далі і яка,в боротьбі двох ідей, пере

могла. щоправда "явної перемоги" в тій .сучасній ~дійаності 

не може бути. Її може принести лише майбутність. 
Обіцяну сторінку, присвячену Вам, дам в одному з чер

гових чисел. 

Залучаю запрошення на нашу Урочистість: 

ЗО- річчя існування Союзу Бувших Укр. Воя
ків у Канаді і 15- річчя існування нашого 

У.Н.Л.С. 
Тримаймося ! 

Щирий привіт ! Ваш І. Липовец'Ь"'ий. 

211 



212 

Дружнє послання З о с и м о в і До н ч у к о в і 

І бачив я, як плідний З оси м 

Дев" яту книжку устругнув. 

Ніколи не читав я досі, 

Щоб Ротшильд розв"язав війну. 

Ні про жидівські змови хворі 

Із мрією підбити світ ... 
Чому ж історія говорить, 

Що це все вигадка і міт? 

Тримайся, Зосиме, без крику 
Не обійдеться тут таки 
Не вибачать тобі до- віку 
Єрусалимські козаки. 

"І бачив я" вони закуплять 

Тотально, й .спалять все у прах, 

І лишиться велика купа, 

Найбільша попелу гора. 

А на горі, як на престолі, 

Возсяде Зосим - романіст 

І доведе : король є голий, 
А Єгова танцю є тв іст ... 

Все ж, поза жартами, ту річ я 

Перечитав "одним душком". 
Коли б тобі прожить сторіччя, 

Ти видав би сто перший .том. 

Пливе та розповідь, як хвиля, 

Як буйкий вітер на весні, 

І що би там не говорили, 

Діла цікаві і ясні. 



А зокрема, ніхто ще досі 

Не розвінчав так комунізм, 

Як це зробив дотепний Зосим, 

Блоха б його вбрикнула в ніс ! 

"Партійці" Маслов, Заболотний 

Керують всім СССР, 

А принцип боротьби "народний" 
Ще в революцію помер. 

І душать наш народ піввіку 

Розпрособачі холуї. 

Цілком на місці злоязикі 

Характеристики твої! 

Грицько - це справжня Україна, 

Зневажена, зігнута в гак. 

Отак, до бісового ~ина, 

Ми співіснуєм ... на рогах. 

Коли ж ті роги зріже доля? 
Коли вже правда забуя? 

Мовчання ... Тиша ... Та ж неволя ... 
А поки що "І бачив я ... " 

Іван ЕвентуаА-ьний. 

Дороtий Зоси;мцю І Сердечно дАкую sa книжху. 
Бажаю sдоров ""· Приві• Ларисі Ти;мофіївні. 
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Доро~ий Пане Дончук І 

28 жовt~~нА б ІР. Вашу книжку "І бачив А " одержав. 
За свое семидесАtІІирічне життА А стіл'Ьки начитавсА і 

набачивсА романів що тепер •іл'Ьки но~и болАtІІ'Ь та ~олова 

tІІріщи•'Ь від •их романів •а живі• роsрива від е мі r рац і
й них радосt~~ей. 

Н Вашої книжки не собіраюсА читати бо то е роман, а 
жінка мо А прочитала всю книжку, та й мене примусилаJЦоб 

А прочиrtеав уривок s 138 сторінки до 14:4 СІІ. 8 прочи•ав ,що 
t~~i слова Акі зафіксовані на rteptox з половиною лисrtеах, ви
правдуюІІ'Ь Вашу книжку, бо жиди е воро~ ус'Ьо~о сві•у лю

дс'Ько~о, крім жидів .Жиди найдужче по~лумилисА над укра
ЇНС'ЬКОю нацією і всією Україною. Навіт'Ь жидк бі.t'Ьше по . 
tлумилисА чим москалі rtea полАки над Укроїною. 

Н знаю, що всі пис'Ьменники, поети, журналісrtеи в об
єднанні між собою і rteo вже є розумова сила об"єднана, 

але мені здаєт'ЬСА що ЦА о-б"єднана сила тіл'Ьки і пише ро

мани не зачіпаючи тих розtнитих болАчок Акі травлАт'Ь ук

раїнс'Ьку справу, та людину українс'Ьку. 

Н не знаю Вас ·Чи Ви е молодий чи вже літніt'J. 
Ду:м,аю, що Ви добре знаєте, хто відродив церкву св А

ту козачу українс'ЬКУ в час розвалу царс'Ької Росії,11ак са
мо сrtеворили Українс'Ьку Народню Республіку, АК не t~~ой на

род 26 мілм'Юновий Східн'ЬОЇ України, на чолі з Пеt~~люрою 
і Липківс'Ь"'им, тоді "'оли син'Ьо-жовтий прапор Галиц'Ь"'ої 
Армії створив нам неславну капі•улАцію перед "'о.муніс•и

чною червоною ордою іД енікінс'Ь"'О ю армією і rtерикутни"' 

смерти. 

Orteжe на еАtіrрації ми не ідемо ідеалами СвАmої нашої 

Коsачої Церкви, rtea"'жe не ідемо ідеалами У"'раїнс'Ь"'ої На
родн'ЬОЇ Республі"'и. По•опrtеали всю СоборнісtІІ'Ь У"'раїн
с 'Ь "'.у і цер"' ву відроджену "'озачу. 

На емі rрації, ніх•о •ак не мордує українцА, АК мо .р

д у ю m 'Ь жиди, мос"'алі •а полА"'и в Сов єmс'Ь"'ому СоюзіН а 
Заході "'ожний У"'раїнец'Ь не t~~ероризуеrtе'ЬСА владою, А"' що 
він не заслуtовуе. 
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Ту• на Заході є свобода віри і свобода Ае t а л·t них 
парrtеій. 

Скажемо чoJty наші православні владики, вeдyrtet вла
дичу анархію? У же білtше чим 25 років, необ "єднані і не
ма зверхника. А їх на еміrрації є ах 24 з поJtерлими, ко
жний собі відчинив юрисдикцію і дypиrtet людей, кoJty це по
трібно ? А це потрібно Аничару. Він rteaк привик у 11рмі бу

ти, або під росіііс'Ьки;м або полtс'Ькuм і це є наслід"и сіно,. 
дал'Ьщини. Народ хоче об"єднаної церкви, а влади"и rtea про
фесори не xorteJІtJІ'Ь своєї УАПЦ, бо вони є ІІничари, св о t о 

рідноtо бат'Ька продадуt~~t чужинцеві за tJ)oшi. 
На еміrрації At а є .мо друtу Церкву Українс'Ьку Гре"о

Каt~~олиц'Ьку, але вже тепер не.ма українс'Ької tрекокаrtеоли
Ц'Ь"ої церкви, а є nр11.мо Українс'Ька Католицtка Церква. 

О.тарий календар замінили на Гриtор "ІІНС'Ь"ий. це.все 
зробили проти волі народу українс'Ькоtо, народ роsбили так, 

що люди свІІt~~или паски на тро•уарах, бо влади"и к.ато..л и

к .и українці виtнали s церкви свІІmи•и пас"и на в у лиц і, 
Чікаrо, Ми"олаївсtка парафіІІ. 

Терлец'Ь"ий, Поt~ій, Кунцевич, ""oJty tоАову одрубали 
.мирsни, Ш ептиц'Ь"ий, а xrteoж fІІ&акий Оліпий? Л кий ви служу

вавсІІ перед Сталіним, поt~~і.м перед Хрущовим, а 111 е п е р 
папі Лавлові 6 .м,у. Нкоtо називают'Ь м,учени"ом, треба ж 
знати що сов ЄtІІС'Ький со юз .мучеників живими не вип ус -
ка є; то sкий .мученик він, коли він живий? 

Право славній У"раїнс'Ькій цер" ві з своїми в ір н-и .ми 
треба відрекr~~исА від українс'Ьких владик католиків, бо во

ни зраджуют'Ь У"раїнс'Ький православний народ і Українсt

ку православну церкву. 

А тепер треба заtлІІнути до УНРади, в чиїх вона ру

ках овинилас11 та що вона poбиrtet ? Чи ті ура патріоти що 
в УНРаді хоч трохи додержуюrtе'ЬСІІ тstлості rteiї що crteвo -
рили У Н Республіку rtea sa sку tолови зложили в борОJІІ'Ьбі 

за визволеннІІ України. Бандерівці і .мел'Ьни"івці тікали з 

УНРади, а тепер знов улізли длs розвалу і роблsm'Ь анар
хію. Вибори президента зробили під плащиком не з"' ід но 
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з конституцією. 
В ке мав nраво штучний nрезидент Левиц'Ький та Фе

дорончук nодавати Ізраїлю симnаt~~ії і солідарніст'Ь в cnp~ 

ві виtраної війни Ізраїлем над арабами, тоді коли зроби

ли жttди штучний ~олод на Україні разом з москалями,ви
нищивши 7 міл'Ьйонів хліборобів-селян, чи Левиц'Ький заnи
тав людей? Ні І Значиm'Ь Л евиц'Ький nочав nідАабузн юв ати
ся до ІзраЇАю, а також може й кошти має за такі реклама
ції від Ізраїля. Постуnок Левuц'Ько~о неnростимий. Оце я 
Вам наnисав свої думки про роман. 

Ви nис'Ьменники, які обороняєте nравду і які об"єд

нані, :маєtІІе наnравити життя еміrрації українс'ЬКОЇ. Пове
рнути Владик до об" єднання і створити УАПЦ високо :мо

рал'Ьною. До всіх інших релі~ій .vи :маємо бути толерантні, 
але доnускати чуже нам релі~ійне в нашу nравославну ду

шу треба все те від'Хинути і засудити. Для чо~о видушую-
8'ЬСЯ ~роші з українс'ЬКОЇ душі? На nоборювання Правосл~ 

вної України та будувати :місіонерс'Ькі університети воро

жі Україні. 

Та" само треба зробити nорядок в УН Раді, все не~і
дне вичистити, .а насадити розум і чесноrсу. ,кому norcpiб

не це баражол'ЬсfІІво ? Одна має бути церква і один держа
вний центр для українців і України. 

Хто хоче бути катоАи"оJІ, баnтистом, є ван~ еликом , 
nротестантом, будиетом, •о ~о не має ніхто відняти 1 але 
нав" язувати на Православну Україну чуже українс'Ькому 

народу яр:мо релі~ійне 
1 
та ще яничара:ми - зрадника:ми,усе 

насил'Ьство і sаnроданство і великий сором бути україн -
це;м і nродавати сво~о брата по хресту. 

Дякую В а:м за книжку 1 nрийміm'Ь :мої заува~и, не noчu

CAimt~ їж злими. В наnисав так, як я розу:мію, роз"їдання 
шкодит'Ь українцJІм. 

3 належною nошаною до Вас, 
о. Г-рІІ 
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Дорогий .письменнику - Патріоте ! 
Прочитав Ваш дуже цінний ·роман " І бачив я ... " 

У відповідь на Ваше звернення до читачів: "Не з а б у дь те 

написати сво.ї думки про цей твір" пишу, що це не байка, не 

казка й: ·не роман, а правдива історія українського понево -
леного народу, написана в хронологічному порядкові п р о 

найтемніші сторінки історії України за большевицької і ні

мецької окупації І в час другої світової вій:ни /. У ее ви еві
тлено в творі правдиво. 

Ваш цінний: роман "І бачив я ... " - це найцінніший: скарб 

для майбутніх істориків вільної України, з якого вони чер

патимуть цінні дані про ті жахливі часи, що пережили ми з 

Вами, що переніс наш український .народ. Це не роман ,а ст

рашна історична сторінка з історії нашого народу, про яку 

світ не чув і за темних часів рабовласництва. 

Дуже правдиво в своему творі з" ясували й .ролю світо -
вого жидівства. 

Ваш твір - справжній ·Цінний: •Клад для майбутніх істори

ків України. Час стирає історичні події. Майбутні покоління 

дошукуватимуться джерел, щоб правдиво висвітлити той: •Ві

дрізок часу, який Ви подали в своєму творі. Честь і сл а в а 

Вам за Ваш великий ·труд! Вільна Україна не забуде в ід

платити Вам невмирущим пам"ятником. Ви перемогли сме

рть! Своїми творами Ви вічно будете жити в умах і серцях 
нашого народу. Письменники безсмертні. Фізична смерть, 

то лише хемічне перетворення клітин людини, а Ваші думи, 

Ваше духовне життя в творчості житиме вічно, як вічний: .є 

наш нескоре ний: .народ. 

Ви nерейшли шлsхи tІІернові а Сходу, 

Фіаично і морал'Ьно амучені У"'Рай. 
БеасмерtІІІІ Ви собі адобули у народу, 

Бо дух беасмерtІІний Ваш, 11"' наш "'оханий "'рай! 
Роман "І бачив я ... " - це життя кожного з нас, що ми 

перенесли в жахливі часи окупації. 

Бажаю Вам успіху на літературній ниві для добра нашо-

го народу! З щирим nоважаннsм Ваш, 

Л. Пилиnен"'о. 
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Висохоповажний Лане Дончух І 

Книжхи одержав ,Дуже вд11чний. Ду:мав над Вашою спра
вою й роs:мовл11в s Ч ...... Кажу, о•ах •вориласІІ fJCA ухраїнсf)
ха ліt~ера•ура. Від KoІІAApetJCf)XO~o й до наших дніtJ. Ухра .:. 
ЇНСf)ХUй писf).менних десf) npaцюtJatJ, sароблІІfJ собі нужденний 

nрожи•ох і s ІІХО~ОСf) неsроsу.міло~о і.мnулf)су no'!lинatJ nиса

•и, не .маючи ні11хої надії на •е, що хнижха noбaчufllf) ctJit~,бo 
др ух бytJ заборонений, .мова sаборо11ена, чи•ача не було. Беs 

надії на будf)-ІІХУ tJинаtороду :ма•еріІІЛf)НУ sa nра1.4ю. Тах nи
catJ OletJчeнxo, Панас Мирний, Коцюбинсf)ХUй і баtа•о інших. 

І ocf), xaжy,tJ t~axuж нetJiЛf)HиЦf)XUж,·npoc•o рабсf)ХUЖ у:мо
tJаж, без опла•и rІІJорчої nраці, tJиpoct~aє ухраїнсf)ха ліt~ера
fllypa й СfІСаЄ серед деС/ІrІf)ОЖ CЛOfJ "ІІНСf)ХUЖ ЛіtІераfІІур, ЩО .pOS
fJиtJaлиCf) у нор.малf)ниж у .мов аж tJiЛf)HO, на tІреtІє .місце, а не 

на ос•аннє ,Ах cnoдitJatJCA tJopo~, що її •ах нeнatJидufllf) і r~ax 
на.ма~аЄrІf)СІІ уtроби•и. Російсf)ха, nOAf)Cf)Xa, ухраїнсьха, а 
дaCfllf) Боt - ухраїнсf)Ха r~axu с•ане на nерше :місце, АХ .і на

лежи•f) найсr~аршій лі•ераt~·урі. 
І оІJІах дожоди.мо до Дончуха. Це - фено.мен, хажу, Ах 

феномен і tJCA ухраїнсf)ха лit~epat~ypa. Вона tJиросла s-niд 
ха.менІІ, Ах им nриtJалив її tJopot, жажаючисf) її хонхуренції. 
Or~ax чоловіх не був nисf).меннихом :майхе до nitJ со•ні сво
tо жиrІfІІІІ, Да.11і tJici:м tодин щоденної nраці на фабриці і ві

Лf)Ні tодини, saмicrІf) відnо'!Іинху, прац11 sa nисf).мови.м ct~o.,. 

лом, sвичаr"о, без ні11хої надії на •хусь onJІaflly sa nрацю. 
За nів•ора дес••ха лі• nовіс•ь sa nовіс•ю виросr~ає в 

r~axuй доробох, 11хо~о не вс11хuй nисf):менних. дос1иає sa все 
своє жиmfІІІІ в нор.малf)ниж у:моваж. ,це - феномен, хажу .до

нчухи сr~ворили ухраїнсf)ху ліr~ера•уру. Omax, хажу, треба 
сжарахІІериsува•и r~ворчіс•ь до шістдесІІfІІn "••илі•ньо~о ю
вілею nисf).менниха, nіднесr~и на належний n "єдесr~ал. 

Але ту• неминуче "але ". Зохрема щодо осr~анньоtо 
•вору. В ньому бо nросвіt~ує хаnливісrІf) у nиса·нні, не.мов 
би авr~ор дуже худисf) nосnішав. А найtірша сnрава s :м о .. 
в ою. Ви вчинили sло'!Іин, дозволивши маАоnuсf).менному 
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дру'І&ареві виправлІиІи мову. Хо'4 Ваша мова дуже tрішиІІ'Ь 
кацаnизмами, .аАе друкар напхав у Ваш •вір ще й найдур

ніш их по.tон.ізмів, до 111oto ж споfІІвdрив правоnис і пун" -
•уацію. Книжка в •акому сt~ані, що "УА'Ьmурний чиr~~ач не мо-
же ви•римаt~и, щоб не вилаІнІІиС'Ь . ............... . 

Лишаю непроаналізованими до кінц11 правоnис і на й
фан". ас". ичні ш у пунк11уацію. Думаю, що 110 11ворчіс111'Ь 

друкарІІ, бо Ви •a"oto б не зробили, занад111о вже бatamo 
прос11о безt.луздІІ. Отак подІІкував 11 Вам за "нижку. Але 
не tнівай•ес'Ь, бо пі"луюс'Ь про добро У"Раїнс'Ької Аі111ера
тури. Не дозволsйте правити мову люд11м, 11кі нічим не за.. 

свідчили своtо фаху. 
Оце похищо трохи дл11 розваtи. Тема твору цікава й 

актуаА'Ьна. Дефек•ів різних дуже баtа•о. Це й свідчи1ІІ'Ь 
про ~ап.tивіст'Ь. 

3 тим зоставаймосІІ 
А. 0-л 

Високоповажний Пане Дончук ! 

Від щирого серця дякую Вам за чудовий. твір - роман 

"І бачив я" ... З захопленням читала його, прекрасно на

писаний, так просто, так правдиво і так талановито. Ща
сти Вам Боже й надалі у Вашій·корисній праці. Ось тільки 

щоб я дала, щоб побачити, щоб наша молодь прочитала Ваші 
твори, якими б кумедними здалися б їй ціпотвори "Гіпі'', 
ця нещасна музика 1 все інше. Серце болить, як подивлю -
ся на наше бідне покоління. В якому оточенні воно вирос

тає! Жах! 

Ще раз дякую за цікавий ·Твір. Прошу вислати ще: 

1. "Гнат Кіндратович" і 

2. "Ясновидець Гері ". 
З привітом 

л. ПАеС"УН 
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Шановний Пане З. Дончук ! 
В залученні 5 дол. за книжку "І бачив я ... " а 4 дол. за 

"Будинок 13 13", який прошу прислати. 
Роман "І бачив я ... " читається дуже легко, і все вира

зно, неначе на екрані бачиться перехід подій.~ Дуже вміло 

наведене, неначе в зеркалі бачиться трагедію нашого на

роду. Як вуж Давида влазить в наше нутро, і з середини 

нас розкладає. 

Тільки мені дивне що Ви випустили такий малий тираж, 

бо книжка "І бачив я ... ", повинна знайтися в кожній укра -
їнській хаті. 

З правдивою до Вас пошаною 

Микола Іваниц'Ький. 
В. Шановний п. З. Дончук ! 

Ваш роман : - "І бачив я ... " реалістичний чу довий твір. 
прекрасна мова і зміст. Неначе Ви самі переживали тра

гедію українського села - під час колективізації та були 

в Києві під час війни. 
Я з задоволенням прочитав і переживав героїзм свідо

мого студента та його родини. Така наша доля. Якщо доз

волить мені час, то може більше напишу до преси. 

Дякую. З пошаною Ін ж .А .Мас лов С'ЬКий 

В-Шановному Автору Пану Зосим у Дончуку ! 
За книжку "І бачив я ... " - Безмежно Вам вдячний! 
В книжці описано все життя Українців, там, в понево -

лен ій ,Батьківщині, навіть і на моїй ·рідній ·Полтавщині. 
Читав з насолодою. Най~ердечніше дякую. 

З правдивою пошаною до Вас, 

Про•оієрей о. Павло Ба~нівс'Ький 
Дорогий ~земляче і Друже З. Дончук ! 
Сердечно Вам дякую за книжку "І бачив я ... " Дуже ме

ні сподобалась ця книжка, а взагалі скажу, що Ваші книж

ки дуже приємно і легко читати. На старість приходить бі

да,почав сліпнути і лікар забороняє читати. 

Ще раз щиро дякую за книжку .Про•. о. П. Оt~~ел'Ьмах. 
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Високоповажний Пане Дончук ! 
Щиро r'рату.люю Вам за випуск чергового Вашого тво

РУ "І бачив я ... " - рівночасно залучую належність. Роман 
написаний ~цікаво і буде вартісним вкладом у нашу літера -
туру. Вам належиться велике признання за відвагу ск аза -
ти правду в очі відносно ворогів і їх вчинків у відношенні 

до нашого народу ! Ще раз щиро вітаю та бажаю успіхів на 

бу дуче. 

Щирий привіт Вам і Вашій tдружині. 
Е:міліs Кули"'. 

Високоповажному Панові Зосимові Дончукові,Автору 

роману "І бачив я ..• " 
Ваш твір прочитав з непослабною напруженністю без 

відриву. Захоплений ~логічним розвитком подій ~та характе

рів і був так полонений що відірватися від читання такого 

"еліксиру" у мене забракло сили.Ваше художнє слово-як 

купель у цілющій 'джерельній воді буття. 

Без лукавства щиро вдячний Вам за даровану мені ра

дість від Вашого твору, місце якому в нашому пантеоні 

літературного Слова. 

Прошу бути великодушним за такий ,емоціонально під -
вищений ~стиль викладу враження - але Ваш твір по прочи

танні відібрав у мене право висловити свою оцінку у зви -
чайних буденно-практичних виразах. 

Вдячний ,безмежно,Павло Рудий. 

Доро~ий наш Пис'Ь:менни"'у 3. Дон чу"'! 
а"' було радіспо ОtІІри:мати від Вас цінну "'них"'у-даруно"' 

"/бачив 11 ••• " Це;J, цінний дар ні"'оли не вилетит'Ь s :моєї nа:м
sти. Нехай Всевишній nошле Ва:м баt,аtІо сил, sдоров "& та 

витривалос•и і навіє на Ваш у:м ба." ато нових ідей та беsс
:мертних nравд про нашу Бат'Ь"'івщину і наш поневолений У"' .. 
раїнс'Ь"'ий народ. 

Щиро х дs"'gю Ва:м, Вел'Ь:мишановний Пане Дончу"'. В в 
своїх постіШих :молитвах проситиму Всевишнtо~о бла~ос

ловеннs і Йо~о oni"'u у Вашому житті. о. В .М .П е•РУ"' 
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Вельмишановний і Дорогий Пане Дончук ! 

Дорогоцінну книжку "І бачив я", я одержав, дуже дя
кую ! Прекрасна річ! Щоб Господь Всевишній кріпив В ас 
своєю Всемогучою Силою, щоб і надаль ше було у Вас ба
гато посвяти, сили і енергН такі прекрасні книжки випи

сува ти ! Не одному старому еміrрантові треба би цю книж
ку прочитати, щоб знав яке страшне лих ол і тт я перебув до

брий і культурний .український нарід там, на Великій .Укра

їні, в раю проклятого московсько-большевицького кому

нізму. А їм так комуни хочеться ! ! ! 
Цю книжку я прочитав з великим захопленням, а де

які сторінки навіть по кілька разів. Та й тепер ще деко

ли деякі місця прочитую, бо гейои жаліючи, що скоро зміст 

її скінчився. 

Я лиш дивуюся звідки у Вас , lІорогий Авторе, стільки 
знання про речі, .икі були для нас українців з західних зе

мель безмежної України мало відомі. Зі змісту книжки 

видно хто правив тоді Україною. Жиди були господарями 

на цій землі, як колись за шляхтівської Польщі, навіть де

ржали ключі від церков, а як орендарі коршмів з горілкою, 

розпіячили наших людей,' та знищили український промисл 

і торгівлю ... 
Збірки оповідань "Чорні дні" та "Через річку " виш

літь, будь ласка, на мою адресу, як рівно ж "Десята ",як

що вже вийде з друку. 

Щиро здоровлю Вас з бажанням всього Вам най

кращого! 

М. Проци" 
Висо"оповажний Пане Дончу" І 

Книж"а "/ бачив JІ ••• " .мені подобаласJІ. ,описані ці" а
ві, хвилюючі події на нашій, не своїй sе.млі.Бра" рішучос
ти і хара"•ерносми Вашо~о tepoJІ .може і типовий і тому не 
має.мо держави. А"ціJІ роsвиваєт'ЬСJІ жваво, "ниж"у пере
читав 11 і .мо& дружина s вели?Си.м sаці"авленн&.м- і sдаєт'Ь-

СJІ це най"раща Ваша "ниж"а. З пошаною О.Казанівський 
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Високоповажний Пане Дончук! 

дякую Вам за прислану до мене книжку "І бачив я". 
Книжка мені подобалась. Це вперше в нашій літературі 

Ви заторкнули дуже важливі питання про світову конспі

рацію та про трагічні наслідки для нашого народу. 

Рівно ж вперше знаходжу рефлексії на тему месі

ян і з му та використовування ідеї "вибраного народу" для 

політичних цілей, під плащиком релігії. Ширший загал гро
мадянства повинен про це знати, про ці речі дискутувати, 

робити практичні висновки. 

Остаюсь з належною до Вас пошаною та бажаю даль

ших успіхів у творчій праці. 

Д-р /лл& Т. Роман 

Дорогі Друїі! 

Від усієї нашої родини щиро дякуємо Вам за теплі сло

ва співчуття в нашому великому горі. Нам дуже тяжко пе. 

ре живати смерть, а тим самим і безповоротну розлуку на 

цьому світі, з нашим дорогим татом,але численні листи від 

друзів з усіх кінців світу бодай трохи допомог ли полегша ти 

наш тяжкий, непосильний тягар. 

Десь серед літа тато одержав від Вас Вашу книжкУ

"1 бачив я ... " Він її прочитав і, на мій·запит,сказав, що ду

же хороша книжка. Тато, а за ним і я,завжди з великою на

солодою читали Ваші цікаві та чу до во написані книжки і ча

сто диву давалися, як у Вас внетарчає часу та засобів їх не 

тільки писати, але головне їх видавати та розповсюджувати. 

Щиро бажаю Вам дальших успіхів у Вашій письме н ни

ц ь к і й ·праці. Бажаю, щоб збагатили наші книжкові ·По лиц і 

ще багатьма своїми вартісними працями. 

З глибокою пошаною, 

Олехсандр Варавва. 
(Воронин) 
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"Десята" в 65·літтн автора 
З о с u м До .н чу~: "ДЕ СВ ТА" .Збір~ а оnовідан'Ь .222 стр. 
1968 р .Об~ладин~а мисmц.11 В. Дорошен~а. ФілJІдел'ЬфіJІ. 

с:І КБ И не авторове передслово в цій книжці, мало хто 
~ знав би, що цей десятий том письменника припадає як
раз на 65-ліття його трудолюбивого життя. На жаль, у на

шій еміrраційній ~пресі дуже мало подається відомостейпро 

наших письменників на чужині. За якусь дуже посередньо 

виконану пісеньку на сцені або за зовсім слабенько про

деклямований ~вірш на імпрезі наші газети підносять до не

ба виконавців ,промов чуючи навіть ім" я автора пісні чи ві

рша, зате мало не всю біографію виконавця переповідаю -
чи. А про письменників, що дають свої твори не лише цьо

му поколінню, а й прийдешньому, добрі твори - про них ук

раїнський ~світ довідується докладніше після їхньої смерти. 

І то не завжди. А тим часом не тільки вони, письменники, 

заслуговують на популяризацію в пресі, а й ми. читачі-емі

rранти, хочемо знати більше про тих авторів-каменярів ,що 

все своє життя на чужині присвятили справі розквіту укра

їнської літератури поза межами рідної країни .до них нале

жить і Зосим Дончук, автор "Десятої" та дев" яти інших ви

дань, що вийшли протягом останніх двох десятиліть: двох 
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збірок оповідань, трьох сатиричних творів і чотирьох рома

нів. А за цією десятою збіркою оповідань незабаром вий

де й ~одинадцятий ~том його творчости - роман "Утрачений 

ранок". 

Як бачимо, продуктивність автора просто тит ан і ч на: 

Майже 3,000 сторінок за час перебування за океаном. 
Цим разом З. Дончук дав нам не суцільний ·ТВір, а збір

ку з двадцяти більших і менших оповідань на різні теми: 

тут і звичайно побутова тематJ4'ка, і спогади з часів оста

нньої світової вііЬІи, і гумор, і роздуми. Але все побудо -
ване на тлі здорового українського патріотизму, любови 

до свого народу і ненависти до ворога, якої б фарби він не 

був. "десята" робить враження на читача таке, ніби автор 

цим разом вирішив відпружити читача,давши йому в руки 

цікаві опоsідання про кохання і залицяння, про несподіва

ні зустрічі і т .п., але той же автор не хоче, щоб лише пр о 

те думав читач. Тому.лобутове, ліричне, родинно-приватне 

переллітається в збірці з клубками чорного диму ,вибуха

ми гармат у паневоленій Україні ,з актами народного гніву 

проти поневолювачів. Бо Дончукова творчість протягом 

усього його життя - це не мистецтво для мистецтва,а бо

ротьба мистця проти зла і несправедливостей у світі. То -
му збірка "десята" не тільки вартісна своїм змістом і ху

дожньою формою, а й ·дуже потрібна з національного пог -
ляду. Майже у всіх оповіданнях дієвими особами є молоді 

люди - хлопці і дівчата, і якщо наша молодь на чужині ма

сово закупить цю збірку та перечитає її, то матиме не ли

ше естетичну насолоду з огляду на цікаві сюжети, а й ще 

раз вдихне в свої груди українського повітря та багато зро

зуміє з найновішої нашої історії без будь-яких партійних чи 

групових політиканських забарвлень. 

"Десяту" друкував і видавав видавець Петро Ямняк, як. 

мабуть, і всі інші твори цього письменника, тому йвін свя

ткує з виходом у світ цього видання свого роду ювілей~про 

що видавець умістив в кінці книжки вірш. Також інші коле

Г'и автора дали до цього ювілейного видання свої літератур-
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ні епіграми, привітання й ~rратуляції: Ганна Черінь, Микола 

Щербак, Анатоль Га л ан. 
Приєднуємося і ми до них і до багатьох-багатьох чита

чів творів З. Дончука і вітаємо його з 65- лі тт ям життя та 

його десятим томом літературного надбання. 
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"Вільний Світ", 17 червня 1968. /і.о. І 

Вел'ЬАtишановноJrtу ЗосиJrtові Івановичу - холеsі, 

присвячую на споJrtин йо~о 65 - літтлІ 

Опадає вишневий цвіт, 

білий цвіт носит'Ь вітер ... 
Тах і хвіtІІ'Ь наших днів і літ 

жиtІІmя віє - розвіває. 

Пройде caдoJrt сму~лява ніч, 

і дyJrtxи пройдуm'Ь caдoJrt . .• 
Важху ношу sді йJrty я s пліч, 
поруч s JrticяцeJrt сяду. 

Світлий Jrtісяцю, друже Jrtiй, 
вишня, ~лян'Ь - одцвітає ••. 
ВсJrtіхнис'Ь Jrtолодості .мої й, 
Jrto ,, побачиш у ~аю. 

f липнув JrtіСЯЦ'Ь - JrtОвит'Ь Jrt ені: 
вишня mo~y надіне 

ще й намисто .•• А проАtені -
він ец'Ь sробляm'Ь надії! 

Ів. KJrtema - Ічнянс'Ьхий 
Квітен'Ь 1968 р. 



ЗосиАtові Дончукові з на~оди 65 - річно~о Ювілею. 

О, ЗосиАtе, Аtій любий Друже, 

Колеfо давні й по перу! 

Хай шхіру чорт А4 ені зіструже, 

Коли тебе, відважний Аtуже, 

Я не nрославивиши, поАtру. 

Почав ти ск ро А4 но , " Через річку ", 
Із "Прірви" виіішов беs біди. 
Посидів ден'Ь, nосидів нічку, 

Зробив напру~у невеличку 
І ... ,, Гнат Кіндратович,, вродивс'Ь. 

ЙоАtу, бач, ''Море по коліна" 
І .може б, він в беsс.мерті жив, 

Коли б ота первоnричина -
Артисточки шовкова спина -
Йо~о не nхала до ослів ... 

Та ~оре вліsло не в ті двері, 
Минули швидко ,, Чорні дні,, 
І спритний,, Ясновидец'Ь Гері", 

Bpas возродившис'Ь на папері, 
Правицю простл~нув :мені. 

З nодвійниА4 нoAtepoAt тринадцлт'Ь 
Будинок sбудував ти знов, 

А л читати "рад старат'Ьсл", 

І ухопила .мене трлсцл, 
Як nри~адав ,, Першу любов". 

,, І бачив л", і бачив Зосим,, 

Як затремтів у :мене хвіст, 

Коли детал'Ьно довелосл 

Очима, вухаАtи і носом 

Вхоnити різнобарвний зміст ... 
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Вже nолвилас-ь і "Д еслта ", 
А далі, ли nоможе Бо~, 

В сл чисто Дончуио ва хата, 

Разом із иоридором в з .ята, 

В инижиовий розцвіте черто~. 

22R 

Пиши ж, nиши, мі й любий Друже, 
Хоч цл діsл-ьніст-ь і тлжиа. 

Не бі йсл иа:мнл і иалюжі, 

Бо хай би й вилалли дуже, 

Н ем,а дру~о~о Дончуиа! 

Анатол-ь Галан 



МЕН І - 65 
30-~о квітня (н .с .) 1968 року. 

q Е Б У Л А знаменна, найбільш пам"ятна, ніколи неза -
бутня, зворушлива дата мого життя на еміграції. 

ПАМ" ЯТНА - бо в цей радісний •день я відробив останню 

зміну на фабриці,попрощався з робітниками і "босами", де 

беззмінно,без прогулів,день-денно відпрацював 19 -ть ро
ків,і,нарешті заслужив,чи пак доробився державної пенсії. 

В той же час, дома, ночами працював над книгою. І за це й 

час написав десять томів. 

ЗВОРУШЛИВА -бо в цей •день пережив найбільше свято. 

В цей .знаменний день робітники з майатрами зробили мені 

такі урочисті проводи,яких я не зазнав за ціле життя. 

О 7 -і й годині ранку ЗО-го квtтня ,У вівторок ,фабричний 
гудок розтяв тишу і в туж мить зашуміли машини,загурко -
т іли верстати ,станки ,конвеєри і ціла фабрика пішла в рух . 
Як і протягом 19-ти років я метнувся біля свого стола як 

би пройнятий .електричним струмом. Але не біля писемного 

з друкарською машинкою під напливом натхнення,абіля фа

бричного стола закладеного пружинами. На мене очікувало 

біля конвеєра сім робітниць .Протягом пів хвилини я вета -
вив в раму 27 пружин і штовхнув її,раму з пружинами з ст

ола на конвеєр .А там уже робітниці, як вовки на свою жер

тву ,кинулись з щіпцями та "r'анами" скавувати пружини та 

вже готове сидження до авта спроваджувати на фарбування. 

І так рама за рамою протягом 8-ми годин 500 штук,Це нор
ма. А ще ж треба понад норму, щоб б і ль ше заробити. 

Тільки той може зрозуміти ці божевільні американські 

темпи, хто хоч один день відробив на конвеєрі де протягом 

двох годин, до п"ятихвилинної перерви, робітникові нема 

змоги глянути в стелю. 

І так день у день довгих 19-ть років. 
Тепер кожний зрозуміє чому для мене був такий радіс -

ний •день коли я відробив останню змін у і перейшов на пен -
сію в 65 років. 
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Для повноти ще слід додати що подорож на фабрику до 

Честера від Філядельфії тривала автобусами півтори годи

ни, та стільки ж назад. Вісім і пів на фабриці, вісім спати, 

і тоді буде кожному зрозуміло скільки мені залишалося на . 
творчу літературну працю. 

На жаль, авта я таки не спромігся придбати .Ніяк не аме

риканізувався. 

Ще за тиждень доЗО-го квітня голова профспілки пораду

вав мене що - існує закон за як им робітник перед виходом 

на пенсію працює ос•анній ден'Ь неповний а отримує платню 

нормально. 

Так і сталося. О 1 О- ій годині мене покликаJІи в контору. 

Я кинув 6станню раму з пр ужинами на конвеєр, залишив на 

завжди робочий стіл на фабриці втішений шо вже віднині си -
дітиму за своїм писемним столом з друкарською машинкою. 

Хутенько по мив руки, переодягнувся і разом з головою ро -
бітничої юнії подався в контору. 

Нас зустрів з привітною посмішкою головний .керівник і 

його помічник фабрики. Збіглась уся адміністрація та бух -
галтерія подивитися на того що щось там пише. 

Потім численні побажання і врученя мені золотого годи

нника з написом дня і місяця народження та роком вихо

ду на пенсію ~Потім я витягнув з свого портфеля десять то

мів своєї літературної праці і поклав на стіл. 

- О-о-0 1 У -У-У! Шо це? Хто це!? - збуджено загала -
сували. Хапали книжки і перевіряли чи е там мое прізвище. 

- Коли ви це все писали?- посипались запити. 

- Вихідними днями та ночами за рахунок сну,- відпові-
дав я тоном переможця. 

І знову гарячі потиски рук, щирі побажання та повні по

диву погляди. 

При цій ІНагодІ пригадується 1957 рік коли вийшов з дРУ
ку новий ~том Енциклопедії Українознавства під лі тер ою" д". 

Я з жалем переконався що мого прізвища нема,промовчано. 

Очевидно, крім численних моїх оповідань в газетах та жур

налах я вже мав тоді виданих дві збірки оповідань і саме 
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вийшла з друку моя сатирична повість " Гнат Кіндратович': 

Я кинувся до поета Остапа Тарнавського що був уповнова -
жений ~збирати. відомості про письменників і подавати реда

кторам Е.У. 
- Ми подаємо відомості тільки на визначних письменни

ків до Е .У. - відповів мені колега по перу. Хто визначає 

і розподіляє письменників на визначних і не визначних я й 

до сьогодні не знаю. Проте, запона промовчування ще й ,те

пер щільно висить над не милим Дончуком, хоч багато поча

тківців спромоглись отримати літературні нагороди і їхні 
прізвища рясніють в пресі на поземі визначних. 

Не став в обороні заподіяної кривди Дончу(<ові й ~голова 

П.О. "Слово", проф. Гр. Костюк, дарма що Дончук належав 
до "Слова" і навіть був в Управі. 

Покінчивши з формальностями в конторі,підписавши чис

ленні документи, я з головою робітничої юніїпішов на (J)аб

рику. Саме відбувалась 35-ти хвилинна обідня перерва.Нас 

уже з нетерпінням чекало кілька сот робітників з "босами'~ 

Щойно ми зайшли в цех, як гримну ли оплески й вигуки; 

- Баб ! Сюди, до цього стола! - гукав бос простягuІИ 
назустріч руки. 

Звідусіль принесені столи, застелені білим папером, а 

на столах повно закуGКи,кави, молока, соди тощо. 

- Баб ! ( так мене звали) Сідайте ось тут,- і бос показав 
мені крісло перед першим столом на якому лежав сто фун -
товий ~урочистий торт і стриміло дві високих свічки. 

Я розгублено й зворушливо огляну в залю. Сотні веселих 

поглядів робітників та робітниць зустрів перед собою. Бос 

урочисто подав мені два пакунки; в одному біла сорочка і 

краватка, в другому святочні черевики. Це дарунок від бо

сів. Голова профспілки подав конверт зібраних серед робі

тників грошей та ювілейну картку з підписами усіх робітни -
ків. На звороті цієї ювілейної картки малюнок: чорнильниця 

в якій стриміло гусяче перо. 

Від зворушення я ледве спромігся подякувати всім ро -
бітникам та босам за таку сердечну увагу. 
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Але атракцією цього прощального бенкету було щось ін

ше, цілком несподіване, до глибини душі зворушливе. 
З контори прийшла молоденька секретарка і попросила 

слова. Коли в залі залягла тиша, вона розгорнула течку і 

щось почала читати англійаькою мовою. Я довго прислухав .• 
ся але ніяк не міг второпати що вона читає. Проте, завва

живши що всі робітники кидають поглядами то на секретар

ку, то на мене, догадувався що тут щось про мене. І вже як 

секретарка закіnчила читати, гримнули оплески а потім ме

ні подали те що вона читала, я побачив на перш Ні асторінці що 

це була перекладена на англійаьку мову моя новеля " бльон
динка". Бос першим вивів мене з очманіння трясучи правицю. 

Потім виявилось що мій щирий читач,прихильник моеї лі-

турної творчости ,перший читач м-оїх творів на фабриці, до -
рогий .пан Апанас Кобрин з Честера, якому доля судила то -
же заробляти на прожиток тяжкою працею в "Спрінrовні". 

З допомогою свого сина-студента Юрка Кобрина, пере

клав мою новелю із збірки "Через річку"- "Бльондинка", ~ 
подав до контори фабрики. Там адміністрація радо підхопи

ла цю ініціятиву Кобрина і доручила секретарці прочитати 

новелю перед робітниками на прощальному бенкеті 

Тому ще раз дякую усій ·родині Кобринів,особливо Юрко. 

ві за переклад новелі що так прикрасила прощальну урочис

тість з робітниками та керівництвом фабрики. 

Чи можна сподіватися було кращої оказії, як та що вла
штували мені робітники й .боси? 

За все це Всім і Всім Щире Дякую ! 

На сторінці 233 світлина з прощального бенкету на фаб
риці. Читач бачить частину залі, столи, торт з двома свіч -
ками, робітниці й ·робітники та мій .виступ з подякою. Поруч, 

поклавши руку на мое плече усміхненийстаршийбос,а за сто

лом сидять інші боси. 
Ось чому ця дата для мене незабутня і така дорога. 

З. Дончух. 
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Привітання телеграфом з Німеччини від 

драматичної артистки й .громадської діячки Наталій· 

Дорошенко та панів Ващенко і Мороз. 

TELEGRAM 
;.... 

1 2 / 11 Р D І N Т L F R= С D М tJ Е N С Н Е N /16 

:DONCUK: 
1915N/7THST PHILA: 

:WITAJEMO JYWIT PYSCHIT DLA UKRAJІNY: 

DOROSCHENKO WASZCZENKO MOROS• 
Телеграма від 44 відділу Союзу Українок Америки: 

1236А EDT МАУ ' 68 РСО22 
Р LLA24 NL PD ' EXTRA PHILADELPHIA PENN 4 

t.R ZOFYM DONCHUCK, CLR МАУ 'ТН 'РМ 
191, NORTH 7 ST PHILA 

ON YOUR 6'ТН BIRTHDдY AND TENTH ВООК WISH 
YOU AND YOUR LOYAL WIFE tf:ALTH AND FURTHER 
SUCCESS 

ALL ТНЕ ME~ERS OF" BRANCH 144. 
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Великою несподіванкою було для Ювілянта отримати 
чудесну, свіжу й JІахучу китицю квітів телефонічмо замов

лену з Чікаго Дорогою родиною Паньків, милою поетесою 
Ганною Черінь, мужем Степаном та дочкою Інною. 

Доро ~ий Ім енинни"у І 

Ми буАu духе раді, що. наші "віfІІи оsдобили """'ицю р.сс
них привіfІІан'Ь до .Вашо~о. ювілею, що. прибули s усіх "інців 
sемлі (певно х навіrtе'Ь і s У"раїни !). Звичаfіно, ми тро.хи 
роs~убилис'Ь, бо.хоч в мене недобра пам "JІІІІ'Ь на дні народ

хенн.с, А добре пам "АfІІаю ден'Ь св.с•о~о. Зосима, бо. це х бли

S'Ь"о. до. свs•ої Анни. В "охнім pasi, не бу Ао. часу перепи•у
вати. 

А 111епер ще долучаємо. "підтв ердхенн.с" наших побахан1:1 

is мал'Ьованим бу"е•ом "вітів. 
ЩасІІІJІ, sдоров "А і 

плідної творчос•и І 

Ваші Друsі і Оваrtеи - Ганна,Оrtеепан, 
Інна 

Вельмишановний .пане Зосиме ! 

дякую за "десяту" .Поздоровляю з черговим досягнен

ням. 

Бажаю нових успіхів і поздоровляю з 65- річчям.Правда, 
я був певен ,що Ви молода ще людина. Ну, але сила не в кіль

кості років, а в творчій.сназі. 

В. Чаплен"о. 237 



Дорогий ~земляче З. Дончук ! 
Дозвольте й ~мені прилучитись до Ваших добродіїв, які 

rратулювали Вам з Вашим ЮВІЛЕЙНИМ роком. 
Бажаю від щирого серця сил, здоров"я і довгих літ для 

Вашої творчої праці. 

Вітайте Вашу милу дружину ! 
З правдивою пошаною Є. Зубенко. 

Високоповахний п. Дончук? 

R прочитав у Вашій прекрасній збірці оповідан'Ь, що. Ви 
відсвsткували своє 65-літтs. 

Бажаю Вам і Вашій дружині-помічниці доброtо. здоров"& 
і ще довtо здоровими спіл'Ьно працюваtІІи на кул'Ьтурній ниві 

дл& добра ухраїнс'ЬХОtо. народу! 

Щасти Боже! 

3 правдивою пошаною до.Вас Ф.А. Дудник 

Панство Гречки,Леонід і Клава в день 65- ліття подару-

вали ручку з вічним золотим пером, і з такою присвятою: 

Нехай же це перо золо•е 

Гуде моtутнім дзвоном на папері, 

Хай постаtІІі виводиtІІ'Ь сил'Ьні - не вttнyt~~i, 
Хай розбуджує серцs людей 

Боtо:м забуті ... 
Леонід Гречко 

Вельмишановний Пане Пис'Ьменниху! 

От, мало. що. не забув, що. Вам прийшло. 65- tІІ'Ь. Прошу ла
скаво .прийнsти мої sхнайсердечніші побажаннs "Mнottas літ", 

баtато здоров"&, баtато .сили до.дал'Ьшої творчої праці, на 

добро Нашої поневоленої України. Нехай Господ'Ь Бott даст'Ь 
Вам надхненнs, сили й витривалости написати і подати нам 

до. рух ще й дв адцsту ... 
Ваш щиросердечний Л. Зелінс'Ький 
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Колега по перу, письменник Василь Гайдарівський ·вша

нував ювілянта чудовим символом могутности і простору, 

ОРЕЛ, ~розгорненими широкими крилами на вершку скелі. 

І Орел майатерно вирізблений •З дерева; 
Під орлом, на ск ел і напис : 

Пис'Ьменни"'ові Зо.симо.ві До.нчу"'о.ві в ден'Ь йо.~о 

65- лimm.11. 
В. Гайдарівс'Ь"'ий 

ВШ. Пане Дончук ! 
Красно дяку~ Вам за надіслану мені книжку, а водночас 

вітаю Вас з 65- літтям Вашого життя та з "десятикнижжям". 
Перебувати впродовж двадцятьох років на фізичній .роботі і 

за rой ·самий .час написати й .видати самотужки !JЕСЯТЬ кни

жок - це щось більше за геройство. Маю надію, що, вийшов

ши на пенсію, Ви спроможетеся ще на одно "десятикнижжя", 

чого я Вам в ід щирої душі й ·бажаю. 

Частину оцього мого привітання прошу передати В а ш і й 

шановній •дружині, бо й .вона,за Вашими ж таки словами, 

спричинилась до "десятикнижжя". 

І. Антипен"'о. 
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Славному Письменникові З о .сим о .в і Дончук о .в і І 
Хочу цим скромним листом висловити свою щиру подя

ку за прислану мені "Десяту збірку оповідань". 

Якби я знав, що в Промислі Божім є турбота про укра

їнську літературу, і якби я вірив, що Господь Бог послу -
хає моїх молитов, я б дуже молився, щоб Він продовжив 

Вам віку далеко поза сто років на добро і славу нашої лі -
тератури і щоб Ви мог ли щороку давати нам одну к ни гу 

своїх чудових творів. 

Шкодую, що я не скоро довідаюся про зміст приеланої 

мені збірки. Тяжко знайти читача. 

Сліпну все більше й ·більше. 

Привіт Вам і Вашій щасливій Дружині 

С. Риндик. 

Високо~ідному і Доро~ому Побратимові пера З. Дончукові. 

Пер едусім, од щиро~о. серцs вітаю Вас із 65-ти річним 
сватом народженнs ... Міцно.тисну Побратимс'Ьку руку й щи
росердечно бажаю Вам ще ба~ато .. ба~ато років nлідної nра
ці на ниві українс'Ької літератури на корист'Ь нашо~о .sнедо .
лено~о, але нескорено~о. народу страдника ... Ваш вклад ув 
українс'Ь'ІУ літературу є великою й nоважною це~линою в бу

дову українс'ЬКОЇ кул'Ьтури й літератури. Май бутна /сторі& 

Літератури в нашій Самостійній і ні від ко~о. незалежній де
ржаві не мине Вашо~о славетно~о імени, бо - то~о Ви сво .. 
єю мозол'Ьною nрацею, недосnаними ночами й відсутністю 

нормал'Ьно~о. сnочинку, sким користают'Ь інші -Ви заслу -
жили . 

Слава й дsка nрацівнику пера в Йо~о 65роковину народин! ... 
Щиро. й по Братн'Ьому тисну Вашу руку. 

ШиТJо Ваш Мих. Лавренко 
lІорогий .пане Дончук ! 
Хай ·Кожний ·ден~;» .Вашого життя рясніє творчими успіхами ! 
Вітаю Вас з 65- літтям ! Поздоровляю Вас і Ларису Тимо

фіївну з Святом весни: Воскресінням - Пасхою. 

Правда ніколи не умре ! 
Бувайте здорові! В. Охріменко. 
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Високоnоважний і Доро~ий По братиме ! 
Прошу nрийняти і мій щирий nриві• s на~оди Вашо~о 65 

річчя, як також мої найщиріші nобажання щасливих та дов
~их літ життя і сил та енер~ії до дал'Ьшої nраці. 

Почуваюся в бор~у nеред Вами, але Ваша ювілеfта "де

сята" дає мені на~оду цей бор~ вирівняти. 
Вас і Вашу ВДост. Пані віt~аю нашим традиційним 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
Канада Щиро. Ваш І. Л иnо в ец'Ький 

Дорогий ·Зосиме Івановичу ! 
Поздоровляю Вас з 65 - літтям Вашого життя і бажаю 

Вам здоров"я, сил, енергії, багато років життя і но вих 

творчих звершень. 

Австралія, І. Стоц'Ький 

Тату! 

Вітаю Тебе з знаменною датою в тво му житті- 65 -ти 
річчям з дня народження. 

Бажаю доброго здоров" я, успіхів, щастя, надхнення в 

праці! 

Твій син Володимир 
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ПРОТОПУ. ПРОФ.. ІГОР ГУБАРЖЕВСЬКИРІ 

4 9 6 FIRST STREET 
BROOKLYN, N. У. 11216 

Tel.: sт s - •tез 

Велtмишановниіl Пане Донf4у"'! 

Вибаt4tІІе, що надсилаю Вам tроші s sапіsненнs.м. 
/&, і дружина s приємністю проt4итали і цю Вашу "'ни

Ж"'У, повну щирих, правдивих фа"'•ів, -і радіємо, щоне пе
ревівсs ще у нас, навітt на нашііl еміtрації, живиіl і енер

ti1),иil творt4иіl елемент, "'"'"il роsуміє, що.у творt4ості :.;ит
"'"' і спасіннs нашо 'to. народу. Збирают'Ь ці люди тsж"'о. sап
рацtовані tроші не на "'арти f4и tоріл"'у, не на футбол ч u 
нар"'о•и"'и, а на службу сво.їіl Нації, щоб справді "ус.міхну
ласt sапла"'ана Мати" ... 

Баtато.одержую 11 листів s проханнsм оnлатити надіс
лані .мені "'ниж"'и, деs"'і 11 оплаf4ую s обов"ss"'у, деs"'іsне
sадоволеннsм, а or~~ ma"'i, "'"' Ваша, s приємністю. 

Нехай же Вам помаtає іще далі успішно творити но .в і 

духові цінності в доброму здоров "Ї Го сподt Бо 't на добро. 
нашому Народові і Свsтому У"'раїнсt"ому Праваслав "ю. 

Щире привітаннs Вашііl Дружині. 

Че"аємо. народженнs "одинадц&tІІОЇ" "ниж"и. 
З любов "ю у Хрис111і 

і правдивою до.Вас 

пошаною 

sавжди Ваш 

п рОІІС. /. ГубаржевС'Ь'І(,UU 

Поважний Пане З. Дончук ! 

Вашу книжку "десята" я перечитав з захопленням. На

писана на актуальні теми і має всі прикмети доброї і пот

рібної книжки. Але, на жаль ,українці не люблять читати на

віть доброї книжки, вони найкраще люблять банкові книжки. 

Зістаю з пошаною до Вас Михайло Дребич 
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UКRAINIAN WORKINGMEN'S ASSOCIATION 
FrtІtгm41 Btmг/U:fal OrgtІnf.ltІtion 

Anthony B.Нuk, Presldent 
440 Wvomlng Avenue 

Scr•nton, Pennsylv•nl• 18501 

Шановний ДобродіЮ Дончух: 

В залучені найдете чеха на чотири долІІри, JІХ належніст-ь 

за хнихху, JІХУ Ви .мені ласхав о nрислали. 

Прохаю Вас, на бу дуче, не висилати мені жодної хнижхи до. 

часу, noxu JІ її у Вас незажовлю. 

З nравдивою до Вас nошаною 

Антін Батюх 

І Добродій Дончух є членом Ухр. РОБ. Союзу з 1952 р ./ 

Вnв. Добродію Дончух І 

Вашу nочтову харточху з уnі.мненнsж жене щоби вислати 
Вам 4 дол. за хнихху (Ваш новий твір nід назвою "Десs
ІІІа "), s одержав, дsхую. 
Цю хнихху s аж вчера віднайшов між інши.ми .матеріsла.ми 
в нашій сnіл-ьній ~оловній ханцелsрії. 
Тим разом, в залучені висилаю Вам 4 дол., та на будуче 
nрошуВас, бе з nоnередн-ьо~о зам о в леннА біл-ьше хнижох 

не висилати .мені. 

З nошаною до В ас 

Теодор Миних. 
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Високоповажний ~пане .дончук ! 
Сьогодні в День 65- ліття Вашого народження,щиросер

дечно вітаємо від імени Управи Українського Православно
го Братства ім. Митрополита Василя Липківського, від і ме -
ни Видавництва і Редакції "Церква й ·Життя", і від свого іме

ни та засилаю наші найкращі Вам побажання. 

Нехай .милосердний ·Господь кріпить Ваші сили, подає над

хнення, енергію і наділить довгими роками безболісного жи

ття, .що потрібне для дальшої творчости, включно аж до два

дцятої книги. 

Не звертайте уваги на ті ко л ю чі терни, що їх розки

дан о на Вашому творчому шляху ,а разом з цим і на вс іх 

тих безчесних і з л о б них, бо такі є не лише Вашими осо
бистими недоброжелателями і ворогами, а і всього нашого 

українського народу, що на превеликий ~наш жаль і сором, 

приходиться неодноразово спостерігати. У всьом-у цьому 

Ми Вам найбільше співчуваємо ,бо Братство наше прот ягом 

декількох років знаходиться в такому ж самому стані,але 

бореться і прагне своєї мети. 

На закінчення бажаємо Вам від чистого серця витрива

лости, а поруч з цим не з численної кількости передпла

тників і читачів, що є повною запорукою успішности Вашої 

творчої праці. 

Нехай .r о сп од ь тримає Вас у своїй •Опіці. 
З правдивою і щирою братерською до Вас пошаною -

а ре:м енко. Аркадій 

І Голова Уnрави І 

Високоnоважний Пане Дончук! 
Дуже ш"'одую що. не sнаю Вашо~о "n& .. б~m'Ькові" ~мУшУ 

sвертаrtеисІІ до.Вас rtea'l(, офіціШо. Але, sовсz:м ~иро.'t сер-., 
дечно ві•аю Вас s Ваши:м 65-літні:м ювілеє:м z складаю наи.. 
"'ращі nобажаннІІ. а вірю, що Ви обдаруєте нас ще ба~ а•~
:ма цінними творами, що, ІІК і nоnередні,будут'Ь s. nриє~нzс
тю і користю читатисА Вашими sе:мл11ками по всzх cвzmax 

нашої sе:млі роsхиданих.Дов~их і щасливих літ! 
З на~оди Великодних Св11т. ХРИСТОС ВОСКРЕС ! 

З ~либо" ою nошаною Ол. Воронин 
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Дорогий ~Побратиме З. Дончук ! 
lІобре, що "десяту" не відіклав "на пізніше", а зразу ж 

дещо перечитав і довідався, що післязавтра ;тобто,н~діюсь, 

коли триматимете цей ~лист у руках; Вам стук:f{ула 65-тка.Я 

так і напишу відгук на книжку:" lІесята" в 65-ліття автора". 
Та поки напишу й ~видрукую, спішу цим листом щир о й 

від глибюц1 серця побажати Вам стільки ж здоров"я й ~піс
ля тієї 65-тки, скільки запалу Ви мали протягом своєї ка

менярської праці. Тримайтеся, Друже довгі-довгі роки! А 

на ворогів - чужих і своїх воріж~:f{ьків - дивіться з висо

ти свого становища письменника-патріота. На всі їх затії 

Ви маєте найкращу відповідь: 10! Десять томів ро з ум у, 
таланту, української душі. А ви, воріженьки, що маєте? І 

на цьому крапка ! 
Вітаю Вас щиро з Великоднем! А Вашій ,lJружині, як у 

Ви так тепло згадали в передмові, мої найтепліші привіта

ння і подяка за допомогу Вам у Вашій,тяжкій,лраці.Справ

ді, мило чути про симфонію подружжя в творенні націона -
льних цінностей~ 

Христос Воскрес ! 
Ваш Ів. Овеч"'о. 

Вел-ь.мишановний Пане Дон чу"'./ 
ДІІ"''!JЮ В а.м sa прислану sбip"''!J оповідан-ь "д есsта ". 
Читав її s уваtою, інтересо.м і sа"'інчив s приє.мним ,на-

віт-ь щасливим відчуттs.м, що,- от тернисtІ&ою дороtоюнашо .. 
to пис-ьм енсt~~ва до У"'раїнс-ь"'о to. Парнасу прибив cs ще один, 
і то. не абиs"'ий мистец-ь - ціл"'ом дозрілий майстер фабули, 
діsлоtу та форми .Н айвідрадніше те, що. всі ті теми і тра"' -
тов"'и їх, (хоч і дуже важливі), ІІ"'і ,·проте, встиtли "набити 
тут ос"'омину ", Ви sуміли подати правдиво, художн-ьо .і си
л-ь но. В ее доходит-ь до читача і проймає йоtо tлибо"'о .а ду

же радий sa Вас. 
А мені прошу дарувати та"'е спіsнене "від"'риттs", це 

просто наслідо"' моєї читац-ь"'ої необіsнаности s нашими 
"'ращими авторами на еміtрації. Радий sa Вас, що вступає-
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те в пенсіонерс'Ький "непродукмивний" смамус ще міцним, 
здоровим та повним літературно .. мворчо~о. зав зJІттІІ, що не 
затискаєме себе в маtічний обивател'ЬС'Ький трикутник на

ших спрац'Ьованих пенсіонерів І f 1 shi n g. TV-wa t chi nк .. І 
Н макож пенсіонер І на жал'Ь, не з тих, що вхитрилис11 

підвесми під свою старіст'Ь солідну мамеріІІЛ'ЬНУ базу .1 
На долю, nроте, не нарікаю. До. житм11 інмересу не зtубив. 

Не журіт'ЬСІІ і не поспішайме! Л юди з Вашим психічним 

тонусом та ідейною наснаtо ю живут'Ь довtо. І бо .маюm'Ь чим 

жими І і до. кінц11 не втрачаю•'Ь творчої енерtії: 

На все добре ! 
Бажаю дал'Ьших успіхів . Тоді нас не. забува(І!Іе в 

Алабамі. 

Новий nрихил'Ьник Вашо~о. •аланму 

Васил'Ь Гарбер. 

Бп. Пане Дончук ! 
Посилаю належність за книжку 11 Десята 11 .Книжка дуже ці

кава,яка пригадує ж.ахливі події які діялись під час оку -
пації України нашими ворогами, про що наш і ситі еміr'ра

нти почали забувати. 

Пишіть, пригадуйте людям що то є комунізм і хто його 

запроваджує в світі, накидає людям. 

Остаюсь з Пошаною до Вас 

М. Королишин. 

В ел'Ьмишановний Пане, 

В одержав Вашу книжку "десІІта", і прошу вислати нам 
ще •акі книжки: "ГнаtІІ Кіндра•ович" і "Прірва". 10 дол. 11 
залучую. 

При Ц'Ьому хочу підчеркнути, що попередн'Ьо вислані ме

ні "/ бачив 11 ... " і "д ес11•а" є надзвичайно цікаві ,леtко. чи -
тати їх, тому, прошу приіінАtІІи мої вислови признаннІІ і щирі 

побажаннІІ, 

Щасти Вам Боже І Д. Попадинец'Ь. 
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Христос Воскрес ! 
Дорогий .пане Дончук ! 

Мою душу шматує жаль. Через каторжні обставини нашо

го національного життя у нас ні один письменник не розгор

нув повністю свого хисту, ні один не використав усіх своїх 

сил, ні один не дав усього того, що міг би дати. Про це го. 

ворив ще акад. С. Єфремов. Про це доводиться говорити і 

тепер, зокрема дістаючи Ваші твори. Дякую сердечно за да
рунок! Та якби були обставини, з Вас би виріс український 

Оноре де Бальзак ! 
Про це я скажу, коли писатиму про Вашу нову книжку. 

Встиг перечитати лише передмову та новелу "Два доляри". 

Чому так? Щось мені перебило, з цього скористалася дру

жина, схопила книжку і не випускає з рук. Ну, нехай l Пере
читаю пізніше. 

Ваше " Передслово " мені дуже подобається : перш з а 

все воно розумне ! Оповідання "Два доляри " - гарне, за
хоплююче ! Добра мова. Знайшов лише два огріхи - два ру

сизми : "прильнув " ;стор. 23/ і "софа" /ст. 25 І. 
В День Вашого 65-ліття - 17-го квітня -поздоровляю 

Вас та бажаю Вам багато-багато років успішної літерату

рної творчости ! дай, Боже, з роси й води ! 
Вітайте Дружину радісно святкуйте Великдень ! Уклін 

п .п. Гайдарівським! 

Ваш Ми"о.ла Щерба". 
П.С. А мої дві книжки готові не будуть, лежать без руху. 

Вел-ьмишановний Пане! 
Оердечно.вдsчний Вам за написану, видану й надіс

лану мені "ниtу "Десs•а ". Книж"а мені дуже сподоба • 
лас-ь. Баtа•о.ововідан-ь взs•о.з реал-ьно'tо.жи••s. 

т,"ода, що. Вам приходи•-ьсs ви•рача•и доро"оцінний 
час на різні "лопо•и з виданнs.м •а "о.л-ьпорtІажем. 

Бувай•е здорові! Бажаю Вам всіА&"uх успіхів. 
З пошаною В. Андрі 
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Шановний, Пане Дончук ! 

Перш за все хочу привітати Вас з Днем Уродин -
тобто з Вашим 65-ти річчям Вашого життя, та побажа

ти Вам здоров" я, сили, витривалости у Ващій, тв ор чі й,· 
праці. Нехай Ваші труди і надалі будуть корисні всій Ук

раїнській громаді, а Вас нехай Всевишній .має в своїй •ОПі

ці, та подасть Вам ще більше сили і заохоти до дальшої 

праці,щоб Ви дочекали бачити вільною дорогу Вам Умань. 
На многії щасливі та довгі літа збережи Вас Гос

поди! 

Сердечно дякую за книжку "Десята.': 3 приємністю 
прочитала та бажала би щоб у кожній ~хаті була ця книжка 

Може перечитавши її, кожному прийде до голови, чи не бу

ло з ним того, чи не був він там, як про це оповідається в 

книжці. Але дуже сумно, чужинець може мати скорше ук -
раїнську книжку як сам українець. 

У Вашій .гуморесці " Передсвяточні закупи " я з Ва
ми погоджуюся не гумористично - то є суща правда. По

добаються мені всі Ваші оповідання, а зокрема "Ми по с

п .і ша є мо ". Може направду тому що багато тих срібних 

ниточок у Чубові кожного з нас, це є дійана правда, і цьо
го заперечити ніхто не зможе. 

До цього висилаю грошевий ~переказ та бажаю успі -
ху в наступному Вашому виданні, Не обминіть і мене з 

слідуючаю книжкою. 

З пошаною до Вас та Вашої родини 

Родина Белі~сьхих 

Сnасибі ВШ. Пись:менни"'ові З. Дончу"'ові І 
Книжху "Десята" одержав і nомалень"'у nеречитав . 

Кожне оповідання nодобалось . .Велихе Ва:м сnаси б і sa 
тахий духовий харч. 

Вітаю Вас s 65-ліття:м і бажаю дов~о~о. життя. Вітаю 

Вашу nомічницю, що. розсилає історичні схарби в ріsні хр~ 

їни для ново~о. і сmаршо~о. похоління. д .Паламаренко 
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ВШ. Пане Дончу"'! 

Чоти рі долІІри sa 'Книжху та одно~о. на видавничий фонд, 
раsом 5дол. висилаю. 

Я хниж'Ки ще не читав, бо працюю над чи.мос'Ь іншим, а 
:моІІ .матушха читала, подобалас'Ь їй надзвичайно, пр11мо за

хоплена! Просит'Ь .мене, щоб 11 sахупив у Вас всі поперед
ні виданнА, але це зроблю може, пізніше, бо . .маю двох си -
нів на університеті І а один вдома І то. фінанси .мої дуже 
обмежені sapas. 

З християнським привітом 

о. Теодот 

Вельмишановний' п. З. Дончук ! 
11 !Jесяту 11 прочитав із великим захопленням та маю ба

жання отримати Ваш роман "Утрачений ·Ранок " у твердій 
оправі. 

Вірю, що і ця праця Ваша - цінна. 

Висилаю Вам переказ на суму 9 дол. 4.00 за книжку 
" аесята ", а 5 дол. на роман "Утрачений .Ранок", що тепер 
друкується. 

Бажаю Вам у Ваш ій ·Праці якнайкращих успіхів. 
З пошаною до Вас о. П.Зміївський 

ВПоважний Пане Дончу"'! 
В прилові шлю 4: дол. - вартіст'Ь надісланої на .мою ад

ресу 'Книжхи "Дес11та ". Це цінний доробох нашої літерату
ри. Д11хую sa ува~у і бажаю успіхів. 

Остаюс'Ь s належною пошаною й христиІІНС'Ь'КU.М приві
том, 

о. М. Дебрин 

ВельмишановниА 1П. Дончук ! 
Книга "lІесята" дуже ~;,ікава. Бажаю Вам не випуска?и пера 
з рук, а працювати і працювати поки буде на це можливість. 

Посилаю 5 дол, з них 4 за книжку а 1 дол. авансом на 
наступну. З пошаною до Вас Б. Левченко 
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Шановний·Пане Авторе! 

Щиросердечно дякую Вам за надіслання мені ювілей
ної збірки оповідань 11 Десята 11

• Надзвичайно гарні корот

кі оповідання, деякі з них читав я у 11 Ми і Світ 11
• 

В прилозі 10 дол. Ввічливо прошу прислати мені: 
І. 11 Чорні дні 11 і 2. 11 Через річку" - і я буду ма

ти комплект Ваших цінних творів. 

А тепер з нагоди Вашого ювілею - прошу прийняти 

від мене якнайсердечніші побажання. Хай Всевишній І кр і

пить Вас здоров'ям, витривалістю і дальшою заохотою 

до дальшою творчої праці. Многих літ, Дорогий І наш Ю в і

ляте! 

Ваш Роман Вомпель 

До Високоповажно~о. Пана Зосима Дончука. 

Найперше сердечно дакую Вам sa прислану мені кни
жку "Деса•а ". Вар•ісtІІ'Ь її в сумі чо•ири дол. nри Ц'Ьому 
nрикладаю. 

Дуже м єні nриємно. довіда•иса s nередмови до. цієї 
книжки, що . .моІІ давна sнайома Пані Лариса є у Вас в по

шані - вона насnравді •аки людина ~арна і sаслу~овує на 

•аку nошану. 

А Вам, Пані Лари со, може nоsавидува•и ба~ ато жі
нок, що.маєtІІе •ако~о.sдібно~о.і кул'Ьmурно~о.чоловіка. 

Бажаю Ва.м обом щасливо~о. жиtІІІА. 
Щиро Ваш 

п ЄІІрО БербЄЦ'Ь 
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qJПошУІ@Х 

lJlacm!l 
~ 

ром.аи 

Зосим До.нчук- "В пошуках щасІJІJІ ". Роман.З73 
сторінки. Тверда оnрава. Заtоловок. тиснено. sолоІJІо:м .Ви

давниц•во. "Власна Хата ", Філsдел'Ьфіs, 1970. ~нак А ад 
1000 примірників. Обкладинка Оксани Войтюк. Автор при
свsІJІuв свій ІJІвір 25-ій річниці Великоtо. Українс'ЬКОtо. іс
ходу, 

Дієві особи роману- Артем Іваненко, агроном, В а

сил ь Середа, його жінка Тетяна, проста роботяща, її се
стра Ліда на багато років молодша і дочка Оля, мила ро

зумна дівчина та дуже побожна. 

Василь відбув п"ять років совєтського заслання, ве

рнувся і думав, як майже всі, заскочені німецьким насту

пом, що все перемелеться і настане можливе життя. 

Так само думав Іваненко. -А що всі тепер під владою 

німців, то мусять в•дповідно працювати, бо іншої можли

вости немає. 

Та німецька хвиля спадає, настає трагічний ·Відступ і 

разом з німцями вирушають на Захід валки втікачів. 

Автор знає ту добу і добре описує ісход із всіма не
безпеками, трагічними випадками з людьми і цілими гру
пами вітікачів. Насильне вивезення, нерозуміння чужинця

ми. Були й такі чужинці, які вірили у потребу репатріяції. 

З цілої групи героїв роману тільки жінка Іваненка не 

хоче їхати з чоловіком. Це тип аж неправдоподібно підлий. 
Іваненко прилучається до родини Середи, а коли Серед у 
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випадково вбито, він залишається із жінками, перебирає 
провід і доводить до щасливого кінця, до рятунку на аме

риканській ~землі. 

Таборова пора описана побіжно, але правильно. Іва

ненкові із його групою виходить добре. Вони приїжджають 

у Філядельфію, місце добре знане авторові. Тому він орі

єнтується у мажливостях втікачів. 

Життя на чужині починається за відомим шабльоном, 

як у всіх звичайних громадян. Найти добре плаче ну працю, 
запопадливо ощаджувати гроші.для купівлі будинку. О л я 

йде до школи і має багато часу для себе, нудьгує, попа

д а є в середовище школярок вже зіпсутих "секс" вих о

в анн ям, не має вродженого відпору і відрази до погано

го та вгрузає в нездорову атмосферу. 

Вчиться добре, доходить до коледжу, а потім натра

пляє на хлопця. Він милий,. уважний, і має гроші. Оля хоче 

з ним одружитись, але мати не погоджується - раз що до

нька замолода і треба раніше вивчитись, а подруге нащо 

так поспішати. Ло того хлопець родом італієць і католик 

з психікою американця, тож зовсім чужий.' 

А Оля вже має в со.бі якогось хробачка і легко під
дається спокусі. Вона втікає із хлопцем, наслідком чого 

мати· дістає параліч. Тепер заощаджені гроші скоро йдуть 
на лікарів, які знають, що раптове вилікування тут немож

ливе, а, може й, зовсім неможливе. 

Ол ,я йде у світ із Дж аном, щоб одружитись. Тим ча

с ом пара живе собі як хоче поки є гроші, а потім Джан, 
що грав на кінських перегонах, програє все до ще нту і в 

пошуках грошей ·іде з товаришем грабувати банк. Л жан а 
вбито, грошей нема, але Оля не кличе батьків на допомо

гу, щоб рятуватись. Вона йде до відомого бару, де жиру

ють усякі пройдисвіти, там півгола грає на гітарй і елі

ва є. Там її знайшов жовтаволасий ~велетень і вона йде з 

ним. Той коханець інший,' небезпечний, його бояться. То
го милого незабаром убивають. Приходить ліпший, х л о

лець, родом поляк, Франк. Він має ніби добрінаміри.Коли 
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помре його тітка, він продасть її ферму, а сам піде пра

цювати на фабрику меблів. Він те вміє. Але Оля тягне йо
го до злочинної компанії. Вона умовляє Франка піти до ба

РУ і там його хтось вдарив ножем. Він іде до шпиталю. В 
Олі гроші є і наче б то час уже опам"ятатись та вернути

ся додому. Але вона вже зіпсута. Після Франка з"являє -
ться порториканець Крузо.З ним дуже приємно Олі блуди

ти, але він украв в неї дві тисячі долярів і втік. 

Що було потім автор не пише, але видно кар"єра Олі 

кінчається народженням дитини. Оля продає дитину і аж 

тоді йде додому. Мати радіє - все направиться, а Оля сма

лить цигарки і вже розглядається по барах - де тут заро

бити. Поки нічого не н.авинулося, Оля вночі прокрадаєть

ся до л і ж ка ві тчи ма. Той ·лякається і відсилає д і в чин у 

геть. А мати не спала і все чула. Тоді вона остаточно ги

не від удару. 

Оля сердечно ридає над трупом матері, яку сама за

мордувала і свідома цього. Видно, що дівчина остаточно 

зіпсута і їй .нема порятунку, цле автор знаходить. Тепер, 

власне, настане оновлення. Оля кається, знову йде до шко

ли. Сестра Тетяни Л іда в Америці також очманіла і ду

м а є зробити кар" єру з своєю красою. Але це не вдаєть

ся, тож іде на роботу, заробляє на весілля любого ще з та

борів Юрка. Але Юрко одружився з дочкою багатого ста

рог о еміr'ранта. Під час своєї недуги Тетяна вир і шила 

влаштувати Л іду по своїй смерті в родині. Одружити її із 

добрим Артемом Іваненком. Це для Ліди нова ідея. В он а 

починає дивитись на Артема інакше. Кінця в rому напря

мку в романі нема. Але можна догадуватися, що Ліда та

ки піде за доброго дядю Артема, Оля скінчить школу і за

панує повна гармонія. 

Це було б можливе, коли б Оля не пройшла не тільки 

через чистилище, але й, через пекло. В суспільст-еі їй вже 

нема місця. Тип Ол і безсумнівно патологичний і тракту -
вати такий ·Тип як переходову стадію молодечого ск а з у , 
спричиненого поганим товариством і гнилою шк і ль ною 
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системою, не можна. Дівчина може помилитись, але може 

о пам" ятатись. Оля не жертва помилки, у неї комплекс по
вії і такою її варто б залишити. добре, що Л іда уц і л і -
л а, що Артем витримав і можливо з них вийде нормаль~ 

на пара. 

У книзі досить лоучуючого правдивого матеріялу -
втеча, рятунок sід смертельної небезпеки,можливість пра

ці і жадоба багатіти, залишення дітей ,на поталу впливам 

дикої вулиці. Що дивуватись, коли прості люди не розумі

ють небезпеки. То ж діти багатіїв так само морально без

притульні. Школа і щедрість батьків - на тобі, дитинко, 

все .що хочеш і дай мені спокійJ Я маю своє життя і хочу 

вхопити від нього що дасться. Хапають і часто не зна

ють, що вже нема чого для себе ждати - життя одно і тре

ба прожити свій цикл і нащадкам дати жити. 

" Наш Клич", 4 березня 1971р. 
Оле~сандра Живо•ко-Чернова 

З. І. Дончукові, ..,... в День Іменин 30.4. 1971 року 
Долю просим, щоб наш Зосим 
Жив в любові, був sдоровий, 
Мав нормал'Ьний r~~ис~ .у ~рові 

І писав, sa r~~ворt~им плАном, 
Кожен міс.ІІЦ'Ь пів романа. 

Тимофійовні ж Ларисі 

3 передруком не бариr~~ис'Ь ~ 

На посr~~у, при апараr~~і. 
І r110 ді у Вашій xar~~i 

Буде повно бла~одаr~~і. 
АнаtІІОА'Ь Галан s Галанихаю 

П. С. Вибач, Зосимцю, за те, що трохи спізнився. Глянув у 

календар ім. Мартьянова, себто, його видання, і вдарив се

бе по кумполу : Лишенько, та ж сьогодні Зосимові імени
ни, і він там без сумніву "давить муху" вкупі з Ларисою 

Тимофійовною. Ну, то я буду ввечорі на іменинах в одно
го приятеля, і контрабандою вип"ю за тебе велику чарку. 

А. Калu"овс'Ький 
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cqJ ПошуІ(_ах ll/,acm!l. 

~ 
Зосум 

СJJоиЧук 

Зо с u АІ До ячу х. "В nошухах щаст.ІІ "; роман. ВиданнА 
ав•ора, Філ.ІІдел?Jфі.ІІ. 370 ст. 1970. 

Зосим Дончук видав оце свою дванадцяту книжку ,роман 
"8 пошуках щастя". Подія неабияка, якщо зважити на наші 
еміrраційні обставини, ми ж бо не маємо ні видавців, ні чи

тачів у широкому значенні цього слова. 

У своєму новому романі автор поставив собі завдання 

показати життя родини, що втікала від большевиків, в ід 

дня, коли вона залишила своє село, під час наступу совет

ського війаька, аж до наших часів. Завдання досить склад

не. Як упорався з ним автор, ми й ~хочемо тут розглянути. 
дія роману починається березневого ранку в одному з 

сіл Київщини під час наступу большевиків. Сільський ~ста -
роста і колишній I}J" язень советеького концтабору, Василь 

Середа, разом з родино!О покидає село. Родина його скла

дається з трьох осіб: дружини Тетянц, десятирічної дочки 

Олі та дружининої сестри Ліди. А потім до них прилучився 

ще один утікач, агроном Артем Іваненко, якому дуже ск о -
ро довелось перебрати на себе опі"Ку над трьома членами 

родини Середи, що загинув від випадкової кулі під час пе

реправи через річку дністер. І вони помандрували далі. 

Коли прибули до Лінцу в Австрії, війна скінчилася, але 

радіти не доводилось, бо поневіряння тільки починалось. 
По певному часі Артем потрапив з трьома жінками до Ба
варії, в американську зону, і там вони затрималися на дов

ший час, у .таборі, але постійно мріяли вирватися з в ід ти і 

остаточно позбутися небезпеки. 

Артем з Тетяною, як і треба було сподіватися, побра-
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лись. Кохалася й .л іда з Юрком, парубком з Галичини, що 
мав пристрасть до 11 торгівді 11 . Їх одруження одначе від
валікалося з різних причин, поважних і таких, що здава

лися поважними. Може, зашкодив одруженню й ,автор рома

ну вишукуванням перешкод. А донька Василя Середи в чи

лася в таборовій школі, співала· в церковному хорі, нале -
жала до пластавої організації, отже можна було сподіва

тися, що з неї буде добропорядна людина. Їй ~автор у дру
гій ~частині роману і присвячує головну увагу. 

Коли прийшла пора на виїзд за море, Артем з роди

ною виїхали до Америки і їхні поневіряння на тому скінчи
лися. Нарешті вони відчули себе вільними людьми. 

В другій частині роману, яку автор не позначив як ок

рему, на перше місце виходить наймолодший ~член родини

П11ятнадцятирічна дівчина Оля. Автор розгортає новий .сю

жет, хоч головні персонажі роману залишаються й. далі в 

творі, але автор присвячує головну увагу дівчині. 

Вони вже всі, кожен по-своєму, намагаються визна

чити свою долю і пристосуватися в цій,· не зовсім ще їм 

зрозумілій, країні до обставин. Артем і Тетяна мріють 

придбати собі хату, Ліда думає про одруження, а Оля вчи

ться в школі і має чимало нових подруг, які вже обізнані 

з багатьма життєвими таємницями. Від них невинна О л я 

дізналася, що кожна дівчина повинна мати "бой-френда 11 , з 

яким зовсім добре можна цілуватися й, публічно. Подруги 

познайомили її з сексуальною літературою, водили ди ви

т и с ь на так і ж фільми. Оля зразу обурювалась, бо попе -
реднє виховання давало про себе знати, але недовго. С е

ре до вище на кожному кроці робило своє ро з кл адове 

діло. 

Процес психічного розкладу відбувся з подивугідною 

швидкістю. Скоро дійшло до того, що дівчина вирішила ви

йти заміж і вимагала доз·волу матері, бо мала всього 16 
років. Не діставши дозволу, вона втекла з дому з 11 бой

френдом 11 і поїхала до іншого стейту, де шлюб дають та

кож і неповнолітнім. Їздили вони скрізь і та подорож бу-
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ла їх медовим місяцем. Але до оформлення шлюбу так і 

не дійшло, "нарече·ний'І згинув при спробі по гр а б у в а -
ти банк. Оля опинилась у незавидній ~ситуації. Пробува -
ла заробляти співом у барі і познайомилася з іншим "фре

ндом ~' Норманом, та стала його коханкою, але й, його теж 

хтось у барі застрілив. Був ще й .Френк, але й він згинув, 
бо автор вирішив бути з френдами нещадним. 

Після того дівчина поверну лас я до ма тер і, але св о -
го життя не змінила, ходила по барах і піячила. Але наг

ло, з якихсь незбагнених причин І автор не пояснює І ,всу

переч логіці й, психології, автор перетворює Олю на доб

ропорядну дівчину, яка знову вчиться в школі, співає в 

церковному хорі, як колись. Очевидно, деякі читачі таке 

перетворення, можна б сказати, перевтілення, приймуть 

схвально, але такі чуда трапляються дуже рідко і не так 

раптово. Та власне від цього нічого не змінюється. Роз

рядка згущеної атмосфери не шкодить. 

Я ніяк не мав наміру переповідати зміст роману, ті

льки хотів накреслити контури сюжету, щоб читач мав хоч 

яке уявлення про твір. В обидвох частинах роману - два 

окремі сюжети, а в кожному з них окрема трагедія. В пе

ршому - втрата батьківщини і смерть батька родини,а в 

другому - втрата матір"ю своєї дитини і смерть матері 

з розпачу, 

Багатьом читачам все це знайоме з власного досві

ду. Колись і їм доводилось іти чи їхати тими самими до.

рогами, користуватися словацькою гостинністю, а пізні -
ше жити в таборах. Роман Дончука пробу дж у є пам" ять про 

минуле, уже далеке, але болюче, не в одного читача в ін 

викличе сльозу і нагадає багато речей,· які навіть могли 

бути приємні. 

В другому сюжеті наЙFоловніше - втрата мат ір" ю 

дитини, яка ступила на погану дорогу. В декого може ви -
никне питання, чи не можна було запобігти тій, трагедії? 

Та відповіді треба шукати. не в романі .Треба розглянути

ся навколо себе, придивитися до людей,· до тих багатьох 
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конфліктів, що виникають між батьками й ·дітьми. Ми бо 

знаємо, що певна частина американської молоді морально 

розкладена. Якою мірою впливає той .розклад на нашу мо

лодь, Дончук і показує у своему романі, змалювавши яс

кравий ·образ дівчини, яка впала жертвою того розкладу. 

Автор не брав на себе ролі порадника, як запобігти 

лихові, він показав тільки процес загибелі душі дитини, 

в яку батьки вклали все найкраще. Дочитавши роман до кі

нця, читач ще довг-о сидітиме над ним задуманий.· Багато 

виникне сумних думок. А може й І зродиться якась но в а 

ідея, як охоронити нашу молодь перед такою трагедією ... 
Треба сказати дещо і про недоліки роману. Автор іно

ді ганяється за пишномовністю. Назагал він знаходить 

певні мовні забарвлення на створення образу, але інколи 

мети не досягає. Ось, наприклад, яким реченням починає 

він свій .роман.: 11 Вибух стався десь далеко ,невиразно. Але 

був такий ·могутній, і тяжкий, як сирітська доля". Як бачи
мо, все речення попри авторову добру волю, суперечне, а 

сирітська доля тут зовсім недоречна. Можна знайти ще й ін
ші недоречні порівняння, напр.: ~· .. знову глянула на чоло

віка. Розхрістані широкі груди високо підіймалися за кож

ним подихом, і Тетяні марилось, що це могутні хвилі ш и

р око го океану, то здіймаються, то лягають". Ніхто не 

повірить, що селянка могла б порівнювати груди свого чо

ловіка з невідомими їй І хвилями океану. Можна навести 

ще більше прикладів, але хай ·йому, авторові легенько ік

неться ... На щастя таких порівнянь у романі не занадто 
багато. 

Ми знаємо, ЩQ читач назагал людина вибачлива. Він 
у книжці шукає не огріхів, а того, що в ній .гарне. ЗнаИде 

він це і тут. 
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qJ ПошУІ@Х 
lll,acmS. 

НЕ ПОШУКИ, АЛЕ- ЗАНЕПАЩЕННЯ! 

З. Дон чу", "У пошу"ах щас11.11 ". Видавниц•во "Власна Ха
•а"1 Філ.ІІдел'Ьфі.ІІ 1 с•ор.373 1 1070 р. 
ВІД РЕДАКЦІЇ. 

Уміщені під цієJQ рубри"о ю від~у"и наших чи•ачів на но .. 
ві "ни~и не "онче відбиваю•'Ь дум"у реда"ції. Проrсе ми вва
жаємо, що. •а"і від~у"и можуІІ'Ь ці"ави•и t~e •іл'Ь"U наших 
чи•ачів 1 а й ав•орів 1 про. ""и~и .11"ux •У• пиаиеІІ'ЬС.ІІ. 

Ми охоче вміщува•имемо. в журналі від~у"и й •их чи•а

чів 1 дум"и .11"ux про •У саму "ни~у буду•'Ь розходи• UС'Ь із 
дум"ами 1 висловленими в інших рецензі.11х. 

Реда"ці.11 залишає за со бою право. роби•и найпотрібніші 

виправленн.11 в мові від~у"ів rtra с"орочувати занад•о. дов~і 
доnиси до. цієї рубри"и. 

п Е РЕД нами дванадцята вже книга пера Зосима Дон
чука, якого й •Сnравді таки можна зарахувати до до -

сить плідних авторів. 

Коли автор написав уже тузин книжок 
1 
незалежно від 

того, якої вони якости чи змісту, чи й .напрямку, він не ли

ще має своє власне письменницьке обличчя, але й .виробив 

відповідну літературну вправність. Тому то й розглядати 

ЙGго останній ~т~ір і робити будь-які порівняння з будь-ким 

іншим із письменників, ледве чи потрібно :кожний ·бо м а є 

не лише власний ·і йому властивий ~хист ,але й манеру писати. 
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"У пошуках щастя" - це жодна фантазія, висмоктана з 
пальця. Це - сувора й ~трагічна дійаність, яку пережили со

тні тисяч осіб нашого нещасливого народу за другої світо

вої війни. І ті "нещасливці", що вирвалися з червоного пе

кла - тепер розкошують в Америці, про яку давніше й ~гад

ки не мали. 

Щоб хоч трохи ознайомити читача (бо далеко краще са

мому читачеві зазнайомитися зі змістом книги!)з твором 

п. Дончука, скажу дуже коротко: початок твору - це ні -
мецький,. під натиском червоних, остаточний ~відступ з ук

раїнеької землі. Цей ~відступ захопив із собою й .сільсько .. 
го старосту Василя Середу з його дружиною Тетяною ,до

нькою Олею та дружининою сестрою Лід ою. У цьому ж по

тоці втікачів од червоної навали опинився й ·районовий ~аг -
ро ном Артем Іваненко з дружиною ,яка, одначе, незабаром 

зоставила його самого й вернулась до червоних. 

За першого ж налету червоних стернятників ро зри в 

бомби ранить старосту Василя Середу і він швидко поми -
роє. І тому, що агроном Іваненко лишився самотній,.а по

кійний ~староста Середа йому став був у пригоді, коли аг

рономові обламався віз, то вони - агроном і старостина 

дружина з родиною - вирішили їхати далі як одна роди

на. Так вони промандрували через пів Европи й '.потрапи

ли аж до Німеччини, у табори переміщених псіб, а опісля, 

вже одруживтися Артем Іваненко із Тетяною Середою ,ви

їхали до Америки. 

І нічого б тут не було дивного. В житті ж бо, як на 

довгій,ниві: ніхто не зцає, що з тобою може статися зав

тра й ~хто з ким, навіть не бувши перед тим знайомий,.по

трапить у родинні взаємини, чи, може, з найкращого ко

мусь друга стане запеклим ворогом. Але дивно те, що ша

новний ~автор ухитрився так описати оді~ею своїх персо -
на ж ів, що І не кажучи вже про Артема І Тет яна Серед а , 
поховавши свого чоловіка на початку подорожі, ані разо

чку не згадала свого покійного чоловіка Василя Середу

так ніби його й. не бу ло ніколи. 
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Це вже українській І жінці може бути властиве хіба 

так ій,· що або ж не любила свого чоловіка, або ж просто 

сама була одірви та викинь. Та й, то ледве чи можна бу

ло б допустити таке явище. Але Тетяна Середа, б ач ач и 

Іваненкову байдужість до "всього", сама почала подуму

вати та, навіть, прихорошуватися, щоб бути до вподоби 

Артемові Іваненкові. І, зрозуміло, не довго думаючи, ко

ли одного разу, святкуючи Різдво, Артем нагадав б у в: 

" А що ж ми одинцем робитимемо ? Поглядати одне на 

одного і ховати від людей І свої думки? Чи не пора б і 

нам подумати про одну родину, одружитися?" - вона з не

прихованою радістю дала свою згоду, ні слова не мовив -
ши про свого покійного Василя. Сумна й І малоймовірна це 

річ! 

Гарно автор розпочав був "роман Ліди з Юрком ". 
Такого щирого упадальця зробив він із Юрка, що справді, 

коли б не його, Юркові батьки, то можна б було сподіва

тися, що з них була б не абияка пара, хоч Юрко й, із ви

щою освітою, а Л іда такої не мала. Але авторові закорті

ло одружити Юрка з іншою, навіть після стількох коштов

них дарунків і вже даної Юркові його батьками згоди на 
одруження зі " схизматичкою ". Та так автор і залишив 

горепашну Лідочку неодруженою - якщо не буде продо

вжепня того вже на американській землі "Шукання ща

ст я 11
• 

Більше того, якщо автор не думає продовжувати ще 
свій твір і зробити його таки справді романом, а не ро

ман і з о в ан ою повістю, то й І тоді зоставить не лише 

Лідочку самотньою, але й І її небогу, Тетянину 16-річну 
доньку Ольгу, та ще таку чемну, чеснотливу змусить ки

нутися, сливе без причини, у вир розпусти й.падіння. Чи 

можна допустити, щоб українська дівчина була здібна так 

низько впасти, без жодної боротьби за свою честь і чи

стоту та віддатися двоногим самцям одному за одним ! 
Але на~трагічніше те /тут уже мало правдоподібнос

ти /, що Оля, начебто бувши чемницею, витриманою, чес-
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нотливою, вернувшися до своєї родини, з воліавторової 

кидається вночі до вітчима, щоб задовольнити свій· стате
вий пал ! Це підслухала паралізована мати, і це стало при

чиною її смерти. Але дочку, яка своєю поведінкою вбила 

рідну матір, це зовсім не зворушило ... 
Припустімо, що такий випадок, таки стався. Чому ж 

автор не подбав про мораль, що випливає з його твору? 

Не схотів автор показати, як саме мусила була дбати і 

вести себе українська дівчина ! 
Оля без мук сумління пішла до церкви, - в хор спі

вати. Так ніби нічого перед тим і не бу ло. І Коли б О л ю 
не гризло сумління, пішла б вона в "Б АР", а не до цер
кви, прим. склад./. Отже виходить :грішіть, дівчатка, 

хто як того хоче, мовляв, нічого поганого в тому нема ! 
Така авторова"мораль'1 

- згубна ! 
Чи не зв".язане Олине падіння з маминою поведіп

кою? Морально Тетяна була хоч і чистою, але чи ж мо

ж ли в о, щоб вона свого чоловіка так швидко забула, мов
би його ніколи й, не було на світі! Чи ж не в цьому, що 

Тетяна так чепурилася, поглядаючи на Артема, лежить з~ 

родок розгнузданости-її донечки Олі? Тільки правдивий 

розвиток сюжету дасть усім читачам, а особливо мо л о

дим читачкам, що лише починають своє життя, змогу пе

реконатися, що розгнуздане життя - непоплатне, воно га

ньбить людину перед світом і своїм народом - і тому то 

практикувати його не слід. Лиш із гіркого досвіду мог ли 

б навчитися інші, як слід себе тримати. 

Видана книжка, як і попередня" Утрачений ранок" ,з 

мистецького боку І за винятком трохи невдалої обкладин

ки І досить гарно, хоч і· не бездоганно. Але з мовного б~ 

ку, то авторові можна багато закинути. Загалом а~торова 

мова, якщо порівняти її з мовою інших авторів, досить 

добра, хоч на жаль, у ній ще трапляються москалізми.Ось 

деякі з них: 

Канава /рів/, давайте /нумо/, піднімайGя jуста-

вай/, снаряд І набій(, посадив І посадовив/, садять 
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лише рослину, а людину- садовлять, носив ім"я (мав),сто

процентний •(стовідсотковий), зносити біль (терп і ти) ,абсур -
дність (нісенітниця),товарові вагони (вантажні), чередую -
чись (чергуючись), направив (скерував) ,яблуковидна (я бл у

коподібна) ,риссю (підтюпці) ,банки (бляшанки) ,лазутчик(пла
стун) ,пак ость (капость) ,баня(мийня), топити піч(палити) ,ка

чал о (гойдало) ,відвели їм (приділили) ,досадити комусь (до -
пекти) ,солдатське (вояц~ке) ,причитала (голосила ,плакала), 

наряди весільні (одяги) ,й .сила силенна подібних. 

Найr.'і.рше те, що авrор плутає різні слова: "прерії лісів" 
пише він, а прерії-це ж широкі степи: докладні уточнення •. 
приводили до порядку, гомоніла розмова, коли ж це виклю

чно московський •Вислів, бо в нас гомонить людина,а не ро

змова.Автор широко вживає форму "НА Україні", але чо
мусь " в Криму"; чемері посиплються, а чемері-це запоро
зький •оселедець; одягнув білу сорочку, а її лише - над і-· 
в аю т ь, а не одягають її ;сорочку, як людину І. А є ще й 
такий •вислів: "географію вчили'і. Виходить йому так, що 
географію навчали чогось, а не її вивчали. Або ось " зай
матися сільським господарством". Таж займатися, це -
стовідсотковий моекал ізм. У нас кажуть - працювати в 

сільському господарстві ! І таких прикладів надто багато. 

Автор не любить присвНtний ·Прикметник. Ось прикла
ди: " ... жартома відповідав на запити Артема чи Тетяни" 
І на Артемові чи Тетянині запити/. "Вислухавши цілком 
погоджується з висновками Рози " І з Розиними висновка-
ми І. " ... жити в брата й. слухати докори невістки не х о -
чу" 1 ... слухати невістчині докори не хочу/. "Тяжка ру-
ка ворога з піднятим мечем " І В а ж ка ворожа рука -
мусить бути І. "Так тепер спливав вільний час Ол і " ;так 
тепер спливав Олин вільний час І. 

Цих кілька прикладів, думаю, буде досить. 
Нарешті, не можу не звернути уваги наших письмен ... 

ників і читачів на невластиве українській .мові явище :На
п):>иклад пишуть: "Чую вас по голосІ", "Він ходив по табо-
рІ", "Можна було ходити по вагонІ': "Тепер тиняюся по 
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світІ" і т .д. з словами чоловічого роду, як : голос, світ, 
вагон, коридор, степ, город, сад. Ці слова, коли перед ни

ми стоїть "по", ніколи не можна писати з закінченням на 

"і ", лише на " у ". 
Навпаки, іменники жіночого роду, з появою перед ни

ми "по", мають на кінці лише "і", а не "у": Москва, Кана

да, рука, нога, шапка, вулиця, площа, ліса, п"ята й т .д.Іме

нники ж середнього роду так саме як і іменники чоловічо

го роду, з появою перед ними "по" на кінці мають лише 'у'~ 
Це треба добре пам"ятати не лише нашим письменникам, 

журналістам, але й редакторам. А автор " У пошуках ща
ст я" чи не знаючи, чи не дбаючи про чистоту нашої мови, 

мови рідної, цього правила не дотримався. З його книги на

вчатимуться не лише дорослі, але й ,діти ... псувати наш у 
рідну мову! Ось де біда наших дітей,· коли наші ж пи с ь

мен ники навчають їх писати не так, як належить. 

" Нові Дні ", червень 1971 
Мих. Лаврен"'о. 

Вп. Пане Михайде Теодоровичу І 
ДІІ"'УЮ за рецензію. Все ж та"'и добре що. з~адали про. АНи 
твір, та"' само добре що.ред. Дм. Кислиц11 дав місце в жу
рналі дл11 рецензії. Не всі реда"'тори та"'і доброзичливі дл11 
еміrраціШо ~о. пис'Ьм енни"'а - сzід.нІІ"'а. 

Давно.відомо: Хто.чо~о шу"'ае,- те й знаходит'Ь. 
Де11"'і Ваші мовні заува~и слушні і 11 їх приііlrtаю. А от, 

що. Ви в творі не зна11шли нічо~о. "'онстру"'тивно~о, повчал'Ь
но~о, позитивно~о -це вже ви11в суб"е"'тивної злоби. Коли 

б Ви поруч з недолі"'ами, побачили про.мін'Ьчи"' "'раси,тоді, 
очевидно. і sло свое приховали б, а та"', читач запідозрит'Ь 
особисті порахун"'и і не повірит'Ь у Вашу об"е"'тивніст'Ь. 

Але на жал'Ь, с"'іл"'"'" 11 Вас знаю, Ви ціле життя шу"'а
ете в людині не добра, "'раси" а потворно~о. 

Проте, одна"'ово, у нашому емі~рацііЬІому без~омінні 
11 й за це вдІІчний. 

СерnнІІ 13, 1971. Ваш З. Дончу"' 
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НОВА ПОВІСТЬ. 3. ДОНЧУКА 

Наприкінці минулого року появилася на книгарськім ри
нку нова повість Зосима Дончука під наголовком: "В по1uу
ках щастя". Роман. Вона вийшла в видавництві "Власна Ха

та", Філядельфія, 1970 р. Книжка охоплює 374 сторінки ві -
сімки. Обклцдинка роботи мистця Оксани Войтюк. 

Це вже 6- тий ~роман автора. Окрім того давніше авт ор 
опублікував три сатиричні повісті і три збірки оповідань. 

За 20 років побуту у вільному світі автор виявив себе 
'-' 

плодовитим письменником. Иого твори до тепер знаЮили бу-

ли прихильні рецензії. Треба сподіватись, що не з а б аром 

хтось із фахових літературних к.ритиків дасть шир1uу рецен

зію на появу роману " В пошуках щастя". 
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:?оеим :Dонч~к 

"В ПОШУКАХ ЩА'СТЯ" 
(УРИВОК 3 НОВОГО РОМАНУ) 

В хаті було так тихо, наче серед темної ночі в лісі. Аж 

моторошно робилося. " Куди ж це вон_и порозходилися?"
подумала Л іда і заг ля ну ла в кухню. Там у вікні бреніла му. 

ха. Тоді зайшла до вітальні. Нікогісінько. Заглянула крізь 
прочинені двері в спальню і побачила, що Тетяна втомлена 

спить. Потім крадькома,щоб не розбудити, вийшла коридо

ром до Ол і ної кімнати і обережно прочинила двері. 

Оля стояла перед дзеркалом у коротеньких підштанцях 

без сукні і приміряла до гру дей новенький ,станик. 

Нестримний ~сміх зірвався з Лідиних уст. Оля рв у чк о 

обернулась і, густо почервонівши, сховала станик за спину. 

Ліда наблизилась і висмикнула з Оліних рук станик. В 

й ого заглибинах бу ла накладена вата, скріплена нитками. 

- Навіщо ти додаєш вати? - насмішкуватозапит а л а 

Ліда. 

- Так роблять у школі всі дівчата, - соромливо приз

налася Оля. 

- Але ж твої гру ди й ,так досить великі. 

- Ну, то й що? Я хочу ще більших, - сміливіше відпові-

ла. 

- Нащо ж тобі більші? - зареготала Л іда. 

На ліжку лежали купою нитки, вата,ножиці та гудзики. 

Збоку в коробці лежали якісь металеві кружальця й ,ланцю. 

жок. 

Оля насуплено мовчала. 

- А це що за колекція дитячих забавок? Ти вже шкіль. 

ні завдання виконала? 

- Сьогодні завдання ніякого не було, а ці браслетики 

одягають на руки дівчата, коли танцюють "шейк". 
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- "Шейк"? А це що за чудо? - здивувалась Ліда. 
- Це сучасний •Танець. Дуже рухливий.• Це навіть тяж -

ко розповісти! - І в Олі блиснули оченята. 

- І ти вже вмієш танцювати цей ·шейк? А-ну покажи! 

- Без музики, без джазу не можна танцювати,бо тре -
ба ввесь час під звуки труситись і рвучко вигинатись. 

- Труситись і вигинатись? Оце то комедія! - засмія -
лась Ліда. 

- Від цього танцю дівчина чи хлопець за пів години мо

крим робиться, - пояснила Оля, і очі її ще сильніше заіс

крилися. 

- І тобі подо~ається так тщщювати? Та ж тоді й .суко -
нка, чи блюзочка від одного танцю забрудиться, пристане 

до тіла. От гидота! - зробила висновок Л іда. 

- Хто не вміє танцювати "шейк", того на вечорницях 
засміють! - резонно підкреслила Оля. 

Ліда ще раз подивилася на розкидані по ліжку забавки, 

ланцюжки, і незадоволено застерегла: 

- Мама як дізнається , то дасть такого "шейку", що й 
другим заповідатимеш. 

І вийшла з кімнати. 

Оля хутенько причинила за нею двері і взяла на засув

ку. Тепер сміливіше випнула перед люстром свої ді в очі 
гру ди і припасовувала станик. 

Дівчині пішов шіснадцятий,· і вона r ідчула в собі дивне 
й ·бентежне бажання непогамованої рухливости. Кудись би 
бігла, когось доганяла, крутилась би, боролась,як хлопці, 

і хто зна, на які вибрики була б здібна. І .саме в цьом у 

"шейкові" вона знайшла відпруження. Одного вечора ,ще не 

вміючи як слід танцювати, виробляла під музику джаза та

кі несамовиті стрибки, що не під силу й ·спортовцеві. Тан -
цювала довше від усіх. Спітніла, а сили хоч одбавляйJ Ні 
ноги, ні спина, ні руки не відчували втоми. Танець давав 

їй -відпруження, звільнення від якоїсь лоскотливої хвороби, 

що часто нападала на неї, особливо ночами, перед ранком. 

Перебуваючи щодня в товаристві американської шкіль-
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ної молоді, Оля непомітно мимоволі переймала від неї модУ., 

звичаї і приклади, частіше погані, як добрі. Вона вже не від
мовлялась ходити на французькі фільми, на ті сеанси. шо 

відбуваються в приватних помешканнях. Без сорому приг -
лядалась до зовсім роздягнених танцюристок на екрані, до 

життя диких племен на якихсь африканських островах,де лю

ди мають відмінні погляди на мораль. Чи справді там ті пле
мена так живуть, перевірити вона не мала змоги і сприйма

ла фільм, як правду. Багато дечого встигла Оля побачити 

за цей ~короткий ~час і багато дечого в ній ,самій .змінилося. 

Іншими очима почала дивитися на світ. Очима молоді, се

ред якої росла й ·розвивалася. Спокуса Забороненого ваби

ла, притягала. 

Камінь, зірваний із високої гори, за законами тяжіння, 
все швидше й ~швидше котиться вниз і тяжко його зупинити 

серед дороги аж поки не сягне долини. Так і Оля,потрапив

ши в чуже оточення, пішла за течією і тяжко було її спини

ти та спрямувати в інше річище. Та й не було кому спиняти. 

Довго вона боролася, противилась розповсюдженим ее -
ред дівчат поглядам і на любов, і на мистецтво, і на пове -
діяку та мораль, яка була відмінною на Україні і навіть у 

таборах. Довший час Оля уникала розмов на цю тему ,завше 

виправдуючись якоюсь потребою відлучитися. Але та.к віч -
но не могло бути. Вона змушена була дихати тим повітрям, 
яким дихали її товаришки в школі, сприймати норми пове -
дінки, що були прийняті в їхньому товаристві. 

Повернувшись зі школи, Оля кидала плащ, ку ди попало, 

підігрівала каву, краяла шинку, і з куснем хліба в руці 

біг ла до одежної шафи, приміР.яла одну сук ню, другу, rrpe -
тю. Потім поспішала в куток, де стояли рядком черевики. 

Які сьогодні о з у т и? Почувши, що кава вже заповнила 

пахощами кімнату, виключала газову плиту, сьорбала по

спішно гарячий ~напій,· кидалася знову до холодильника з а 

молоком, розводила каву, пила і закушувала. І все на хо

ду. Звивалась, як пташка в клітці,наспівуючи, поеміхаю -
чись. Бо їй ,було радісно. Бо на вулиці вже її очікує діво-
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че товариство,таке ж спрагле розваг, як і Оля. 

Вискочивши з помешкання, в свіжій .суконці,підфарбова

на, збуджена, приєднувалась до подруг, а потім вони пішки, 

чи трамваєм поспішали до кіна. Так тепер спливав вільний 

час Олі. 

Тетяна не шкодувала для дочки кишенькових грошей.· 

Єдина дитина, хіба можна позбавити її радощів,яких са
ма вона ніколи в дитинстві й •дівоцтві не зазнала .Хай пове -
селиться, доки одружиться. Бо потім обсядуть діти і вже не 

буде часу для розваг. 

Оля розважалась. Без контролі, без нагляду, без до б

рих порад. Вона черпала життя безжурними пригорщами,на

магаючись чимшвидше все впізнати. Черпала задоволення 

не в мистецтві, не в культурних сходинах, бо не знала ту -
ди стежок. Вона бистрими юнацькими крилами набирала ви

сот у модерних штучках, які підсовувало їй .середовище. 

Читала й книжки, часом і ночами, але це вже була не та 

література, що рекомендується розумними педагог а ми, 

а книжечки, які передавались із рук до рук, як заборонені. 

і ще б.ільш солодкі, ще більш цікаві й .спокусливі. О ,скіль

ки вже Оля запоєм перечитала, скільки вивїдала таємниць 

і про кохання, і про злочинний .світ. ,1Jівчата в селі,де Оля 

народилась, і сотої частини за все життя того не довіда -
ються. 

Тут і вчителі інакші, як вона знала в таборах, чи дома. 

Вчителі дають відповіді без сорому на кожний запит. Спо
чат ку Оля до них ставилася з підозрою, а потім звикла. Це 

ж дуже цікаво - довідатися про те, що відоме дорослим. 

Оля нікого з хлопців не любила. ,1Jля неї слово" любов" 

порожній .звук. Любов, від якої сохнуть хлопці, або дівча -
та, як написано в книжках, - цього вона не розуміє. Чого 

б це вона була така дурна і сохла за якимсь парубком? 
~ле .часом їй ·буває дуже приємно, як хтось із хлопців 

візьме її за руку і легенько пог ладить. Або скаже комп -
лімент. І тому Оля дуже дбає про_ свій зовнішній вигляд. 

Щоб хлопці задивлялися. Але бой-френда вона рішучо не 
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хоче. Вона вже бачила, як ті хлопці, бой .. френди поводять
ся прилюдно з дівчиною,. ~ка дозволила себе хоч раз поці
лувати. Тоді вже той ~бой .. френд вважає її за власність .І в 
торбинку залазить, і обіймає ... Ні, бой-френда їй~не потрі
бно. 

Але дуже часто, коли вона ввечорі ляже в ліжко, її охо:

охоплює який~ь сум ,нудьга. Якісь дивні думки сплітають

ся в голові. От хоч би й •мама. Чому вона вдруге одружи -
лась? Або, чому вона тепер спить з вітчимом в одному лі

жку? І в окремій ·кімнаті? Мабуть, і їй •Приємно, як дядя Ар
тем погладить її долонею, чи візьме за руку? 

І напливало на Олю бажання щось у своєму житті змі

нити, на щось зважитись, і тоді мине все тяжке, гнітюче, 

а виросте чарівне, бажане. Потім знову до неї приходила 

втома, байдужість, і Оля починала дрімати. ·І в цій ~др імо -
ті, напівсні, і напівсвідомості вона бачила своє майбутнєJ 

свою долю. А та доля мінлива, непевна. То блисне ласка -
вою поеtмішкою, то раптом вишкірить гострі зуби. Але її 
молоде дівоче серце шукає 1:епла, безжурного щастя .І ось 

те щастя наближається обережно, але впевнено. І вона 
бачить виразно. Це - ставний, високий,• гарноодягнений 

Щlрубок у білій .сорочці, у темно-синьому вбранні.Це не бой 

-френд із патлами, нечесаний·У брудному светрі, а нарече

ний,' той,' що заспокоїть тривогу, розвіє тугу ,пригорне ніж-

но ... 
І таке марево часто тепер навідується до Олі під час сну J 
перед сном, чи, може, й ·ранком. Прокинувшись ,вона вже ці
лком свідомо малює зовнішність хлопця, з яким погоди. 

лась би піти в кіно.Це· мусить· бути, без сумніву, охайно 

вдягнений ~юнак із чистими білими зубами. Фе ,ніколи в сві
ті вона не дозволила б себе поцілувати брудному ,нечеса -
ному парубкові. до того, Оля страшенно ненавидить пиха

тих, зарозумілих хлопців, що хизуються своїми вадами.Їй 
подобається розумне, чемне товариство, з широкими кру -
гозорами, як у неї, щоб було приємно слухати,повчитися. 

При цих роздумах Оля тяжко зітхала. Ніде вона не зv-

270 



стр і чала такого хлопця, який би їй подобався. 

Боже мій!, lie ж той .наречений, в якого вона по- справж
ньому залюбиться? 

Тяжкі роздуми тепер ніколи не покидали Олю. Вони 

постійно й невідступно тяглися за нею. Все частіше, все 

більше Оля занурювалась у глибоке море візії, в якому 

немає дна, не видно берегів. 

Часом, повернувшись із школи в порожню квартиру, 
Оля думала, що вона нікому в світі не потрібна взагалі, 
зайва на цій землі, її ніхто по справжньому не любить, 

навіть мама. Мамі тепер більше важить дядя Артем, біля 

якого завше впадає. 

І в Олі болісно стискалося серце з безвихіддя, та 
з жалю. 

Сірі будні спливали безбарвно, подібні один до од

ного. І ці будні навівали невимовну тугу. 

Нічого радісного Оля пеР.ед собою не бачила.А як 

же вона колись мріяла про цю казкову Америку. Мару

дне навчання в школі, тривожні сни вночі і прогулянки, 

що не приносять заспокоєння. Коли·ж вона по-справжньо
му розпочне жити ? 

Мати завше поверталася з праці змучена, нервова. 

Навіть не посміхнеться. І все нарікає на ревматизм у РУ-
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ках і спині, та заклопотано біжить на десь оголошену ви

продаж, щоб дешевше купити. 

А тьотя Ліда, як прийде додому, тільки те й робить, 

що переr лядає суконки, черевики, або годинами висиджує 

перед люстром. 

До дяді Артема вона і не приглядається. В нього віч

но якась робота. То він ремонтує стареньке радіо, то па

тефон, то комусь направляє залізко. 

І хіба це життя? Боже мій, для чого ми поспішали в 

Америку? Щоб їсти, пити й одягатися? 
"Ну, а для чого взагалі люди живуть?" - одного ра

зу зринуло в Олі питання. Вона не знала, що відповісти. 

Але добре в ід чувала, що їй чогось бракує, що неодмінно 

треба зважитись на щось, проявити рішучість і зломити 

цю нестерпну буденність, цю сіризну життя. Розтяти пу

хир, що визрів і болісно дошкуляє, випустити гній, і тоді 

хворій людині полегшає. 

Оля тепер часто й довго грає на гітарі. Вона легко 

виконує українські думи, баляди, пісні і веселенькі куп

лети. І в цьому співі знаходить відпруження. 

"Вільний ·Світ", 9-го листопада, 1970. 

Дороzий Пане З. Дончух І 

Прочитавши Ваш роман "В пошухах щастs " 1 перехонав -
cs 

1 
що. хнижху оnрацьовано і написано. дуже старанно ;s "s -

совуючи страхіттs, sxi пережили ба1, ато. s нас, sa і післs 

дру1,ої Світової війни.-

Було. б побажаним 
1 
щоб про. sміст роману довідавсs ши

рший sа1,ал тутешньо zo 1,ромадsнства: бо. він є nовчаючим 
•вором у минулому і теnерішньому часах. 

З nошаною до Вас, 
Володимир Ремnтер. 
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Вп. Пане З. Дончу"'.! 
При Ц'ЬОАtУ висилаю належніст'Ь sa "'ниж"'у - 11 В пошу

"'ах щасu 11
, 

Що. Ж с"'аsати про. "'НиЖ"'У "В пошу"'ах щастJJ 11 ? 8 "'ричу 
на увес'Ь світ: Бат'Ь"'и ! Прочитайте вдумливо. цю "'.ни t у! 
І, вона вам допоможе відвернути ваших дітей від а:морал'Ь
ноttо. шл.11ху, - :масово. sдеrенерованої молоді сучасности. 

Діти ! Простудіюйте цю "'ни t у! І, вона вам допоможе 
не потрапити на шлJJх Олі і її оr~~оченнJJ ... 

Людино.! Пам "JJтай sавжди: Коли над твоїми емоці.11:ми 
і хотіннJJ:ми, не є tенералоАt роsу:м, ТИ на хибноАtу шл.11ху! 

З Новим Ро"'о:м! Бажаю успіхів у Вашій творчості ! 
З пошаною, Панас Діловс'Ь"'ий. 

ВеА-ьмишановний і Дороttий Пане ДОНЧУК ! 
Сердечно. Вам дJJ"'уємо sa при сл ані длJJ нашої Бібліоте

"'и ДВА примірни"'и Baшotto. новоttо. твору "В пошу"'ах щас
тJJ ". 

ІЗ мих "'нижо"', JJ"'i Ви прислаАи, вже дещо. продано. на 
суму 73 .ОО фран"'ів, про. це буде відмічено. в черtово:му бю
летені Б-"'и. 

Ваші твори читают'Ь тут І у Парижі/ s приє:мністю,хва
ЛJJtІІ'Ь, що. добре написані. Це oniнiJJ народу. 

Щиро. вітаю й мої JJ"'нafl&paщi Вам побажаннJJ. 
З правдивою пошаною до.Вас 

ФранціJJ, Л ари ж. П empo. Йосипишин. 

Високоповажний Пане ! 

В прилозі залучаю 5 дол. й ~прохаю переслати мені примір -
ник книжки " В пошуках щастя". 
Одноразово прохаю подати мені ціну всіх інших Ваших тво

рів які ще маються. 

Остаю з глибокою пошаною 

Д-р Т. Михайлівсt~"'ий. 
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Доро~ий Колеrо, землsче jпо .Мюнхену/, і Ровесни"'у І 

Одерхав замовлені цінні "'них"'и і Ваш подаруно"', за 
s"'i с"'ладаю щиру подs"'у. 

Прочитав уже чоr~~ири Ваші ХNи~и,і біл'Ьше мені розвид
нілосs в еміrраційних сумер"'ах нашої У"'РаЇНС'Ь'К,ОЇ літера -
тури. Сам s не літературний "'ритих, бо. на цей шлsх ніхоли 
в житті не ставав та й здібности на те не маю, а sx пере -
січний читач хіЛ'Ь'К,ОМа словами поділюсs з Вами про. мо .ї 

враженнs від прочитаних мною Ваших творів. 
Тематиха Ваших творів тах а sлучна й потрібна длs нас, 

еміrрацііІих пис'Ьм енни"'ів, що. "ращої не треба. У"'раїнс'Ь
"'а еміrраціs і всі люди віл'Ьно~о.світу повинні пізнати до .. 
схонало. те пехло, той "рай", з sxo~o .міл'Ьйони нашо~о нар о .. 
ду вирвалиев в час на~оди дру~ої світової війни .Коли б ело .. 
ва Ваших творів дійшли до зат'Ьмарених "'омуністичним ту
маном студентів Амери"и та інших "'раїн, то вони б не ро .. 
били тахих захолотів. 

Ви - дійсний амбасадор ухраїнс'Ь'І(,О~о. народу, по"'ли"'а -
ний с"'азати ПРАВДУ про. поневолену охупантам,и У"'раїну. 
а думаю, ЩО.всіх ухраЇНС'Ь'К,иХ пиС'ЬМеННи'К,ів і п О.е ті в На 

еміrрації тахе завданнs, дохи наш нарід у хижац'Ь"'ій неволі. 

Та, на жал'Ь, тах не є. 

Мова Ваших творів соховита, ле~ ха, доступна. Ваші тво .. 
ри не засиплsют'Ь читача, а збуджуют'Ь, захоплюют'Ь .а" to .. 
лодна людина, s"'a щос'Ь смачне їст'Ь, мало.пережовує, б о. 
спішит'Ь задовол'Ьнити, втихомирити свій ~о лод і "'о .в m а є 
шви·дхо, тах читач "'овтає й "'овтає, не відриваючис'Ь, чудо -
ву мову з ці"'авою темати"'ою Ваших творів. 

Дs"'ую Провідінню, що.Воно дало.нашо.му народові та

"'ий дар, тахий талант. а маю рsд творів сучасних У"'раїнс'Ь

"'"х пис'Ьменни"'ів і поетів на еміrрації, але з усіх творів 
своєю темати"ою наіікраще враженнs справили Ваші цінні 

твори. 

Під цими словами з вірша Івана Евентуал'Ьно~о. під наз. 

"Дружнє Посланнs Зосимові Дончу"'ові "підписав св б і 11, а 
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саме : "А зохрема, ніхмо.ще досі 

Не розвінчав мах хохунізм, 
Rx. це зробив доwеnний Зосим, 
Блоха б йоtо вбрихнула в ніс". 

Бажаю Вам довtоtо. віху й tІІворчоtо. надхненнJІ длJІ доб

ра нашо to. народу І 
При ц-ьому надсилаю 4 дол. й nрошу надісла•и роман n.н. 

,, БУДИНОК 1313". 
З щирим nоважанн.11.м 

Ваш Лев Пилиnенхо. 

Дорогий З о с и м цю ! 
Дякую за подарунок. Дуже імпозантно виглядає. 

На моєму фронті без змін.Їздив по опеньки, але поба -
чив фіГу. Цього року для росту грибів несприятлива осінь. 

А тепер трохи про книжку: 

У nошухах щасмJІ, 

Ішла nанна Hacu, 
Дивилас-ь нав"оло) 
Навхоло.ж все tоло) 

Лиш довtоволосі 

З nрищами на носі, 
І дихі дівиці 

У міні-спідницах. 

Нехай йому tІІрасцJІ І

Подумала Наста, -
Чи вдасм-ьсJІ, чи вдасм-ьса 

Знай•и мені щасмJІ? 
Пр оходачи мимо, 
Зайду до Зосима, 

Він знає, їй-Боtу, 
До. щасм.11 дороtу ... 

Бажаю тобі, друже, і Ларисі Тимофійовні хвостів мор-

ковкою. 

Твій Іван Евентуальний 
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ВЛовахний Пане Дончу'І(,, 

В прилозі - з Подs'І(,ОЮ -пересилаю належніст-ь за 'І(,Ни

Ж'І(,У "В пошу'І(,ах щастs", і додато'І(,; -в сумі 6.50. 
Щиро. бажаючи Вам дал-ьшо~о .успіху у Вашій м,но~оцін -

ній праці - і, в охиданні наступної Вашої висил'/(,и -остаюс-ь· 
з належною до. Вас пошаною й Христиsнс-ь'І(,uм, привітом, 

Ваш о. М. Дебрин. 

Дорогий -і Шановний ~Зосиме Івановичу з своєю дружиною! 

Дякую за надсилку нового роману "В пошуках щастя". 

Перечитав я його майже за один при сі ст і в моїх очах 

попливли ті усі спогади нашого спільного перебування в ді

півських таборах та всі ті перипетії в зв"язку з виїздом за 

океан, тобто в "пошуках щастя". 

Книга мені сподобалась і я думаю, що не один з еміrра

нтів зронить сльозу, читаючи її і згадуючи своє гірке мину

ле. Отже, дякую за ту приємність. яку мені принесла Ваша 

книжка. Надіюся, що в цьому році Ви приїдете на з"їзд 

"Слова" і ми з Вами багато де-чого пригадаємо. 

З пошаною і привітом, Ваш: 
Юр'І(,О. Бурs'І(,івец-ь. 

Вел-ьмишановний Пане Дон чу'/(,./ 

Ваш новий твір-роман "В пошу'І(,ах щастs" -одержав, за 
JІ'I(,ttй щиро. дs'І(,ую. 

Дуже хотілос в б ба~ато. написати Вам, про. вели'І(,е й над

то.миле вражіннs про.цейВаш новийтвір, 11'1(, рівно.ж і про 

в сі Ваші попередні твори. Але на жал-ь, нем, ае часу уважно 

прочитати всі Ваші твори й написати Вам, про всі свої вра
жіннs від них. 

а перечитую лише по. де'І(,іЛ'Ь'І(,а сторінах із них і не мо

жу відірватисs. ;nовністю читає моs панімат'І(,а, JІ'І(,а теж 

немає часу./ а досит-ь добре знаю всю ту дійсніст-ь про JІ'І(,У 

Ви дуже талан,овито. пишете і в ІІ'І(,У переносите читача. 

а 'І(, що s буду на пенсії і матиму час, то JІ'І(, перечитаю 

всі Ваші твори раз, то ,мабут-ь, читатиму ще й дру~ий, а б о 
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й третій ра8 8 вели'Кою приємністю. 
Дай Боже, щоб Ви жили ІІ'Кнайдовше й щоб ще написали 

&'Кнаfібіл'Ьше. Боже Вас бла~ослови й поможи Вам у Вашій 

творчій праці. 
З вели'Ко ю любов "ю до. Вас 

св11щ. Ми'Кола Годинс'Ь'Кий. 
При Ц'Ьо.му посилаЮ належніст'Ь 5 дол. 

Високоповажний ·Пане Дончук! 

Книжку "В пошуках щастя" одержав і прочитав.Дуже Вам 

за неї дякую. 

Прошу ласкаво вислати мені нижче подані книжки: 

І. Гнат Кіндратович 2о00 

2. Ясновидець Гері, 3.50 
3. Чорні дні, lo50 
4. Через річку, lo50 
5. Десята, 4.00 
6. Прірва, 5.00 
7.Ібачивя... 5о00 
8. Будинок 13 13, 4о00 
9. Утрачений·ранок, 6.00 

10. В пошуках щастя, вж~. м.а10/ ..... 5.~0.0. 

разом 37.50 
В прилозі чек на 37.50 

Як що дістанете ще " Перша любов" та "Море по коліна" 
прошу негайно вислати а я надішлю гроші. 

Остаюсь з пошаною до Вас, 

Іван Гулявий,. 

Доро~ий Пане Дончу'К. І 

Щиро. вдsчний Вам 8а "В пошу'Ках щастs ". Книж'Ку прочитав 
"одним душ 'Ком, подобалас'Ь о Книж'Ка - до 'Кум ент доби .Кож
ний 8 нас "в пошу'Ках щаст11 "- переживав щос'Ь подібне ,або 

може і ~ірше. Діти наші читатимут'Ь, і - питатимуm'Ь :·чи це 

справді mа'К було" о 

Бажаю 8доров "ІІ, нових творчих успіхів о Нових 'Книжо"' 

очі'Куе від Вас, Ваш Ів. Кулин"'"'· 
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Вед'Ьмишаноsниіl і ДopO'tUU пане з. дон '4 у"'./ 
R одержав Ваш роман "В пошухаж щасtІІs" sa ІІХО'tо .Вам 

бе sм ежно. вдsчний. Не tailнo пересилаю належніс "· 
R перечи ав всі Ваші прехрасні вори і висловлюю Вам 

щиро-сердечну подІІ"'ІJ, що. Ви так,. чесно. і правдиво. все на
писали. На мою думк,у, в цей а мови й ві"~ дуже мало.ІІа -
хиж ""'.Ви людей. В ВашоNу серці sбepetлoct~ дуже баtа-
о.щирої Правди. Співt~уваю, що. sa цю Правду ж"о.Вам 

доводи 'ЬСІІ працюва u. Та все maxu, жо'І хор о ен'ЬХО ,дає-
•е нам, чи ачамsроsумі де є •а Правда. Це •ому що.че-

сніс "' і справедливісІІ'Ь в Вашій "рові. 
Від щupoto серцв ще pas вдJІчний Вам і Вашій дружині, 

поміf4нuці, та бажаю xpin"o"'o. sдоров "ІІ і Мноt,аІІ Лі а! 
З пошаною до.Вас, і Вашої родини, Ваш Мик,ола Орлов 

і МОJІ дружина Віра. 
Пересилаю чех на 10 дол. 

М. Орлов 

В / .. аостойному П-ві З. Дончукові 
ао Твору 

" В пошуках Щаст.я". 
По ознайомленні з твором, перебував під захоплюючим вра-

u • • 

женн.ям и ~гордІстю, що наша лІтература має таке поповнення. 

Твір своїм змістом,характером викладу .подій,~чергового 

розвою доби з нашої Іс·торії, аналізу "Я " героїв, філ іГра-

нна різьба їх характерів, мені особисто дає підставу цей 

Ваш твір в комплексному значенні возвеличити до межі з 

"Епосом", себто, як дар, так нам, як і прийдешньому поколі
нню. 

З непослабною наснагою чекаю подальшого виявлення 
Вашої творчої діяльности. 

З правдивою пошаною, 

Ваш Павло Буsан'Ь. 
"t~-~·-,,..,.._ ............... ~,.....,. ... 
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Велtмишановний Пане Дончух; Доро~ий наш Писtменниху І 

З ~либохим почуттам хрисмиансtкої любови сердечно .да
хую Вам sa надіслану кни~у "В пошухах щасма ".Ваша над
sвичаіІа щира до б рома r1 посмійна пам"""'"' про •их що. пра -
~нумt слова рідно~о.до.безхраю зворушує мою душу.Бо.хо .. 
ли б не Ваша ласка, мо менініхоли не приіішлоса б прочи -
мати Ваших мворів та й нічо~о.не sнав би про сво~о.Велихо .. 
~о Землаха. Ваші хнижхи читаю ке •iлtxu а, а веа мо а па
рафіа і всі вони мак само.вдачні Вам,ах і"· Коли б Ваші 
хнижки продавалисt в Бразилії, то. не підла~ає найvенwо -
~о.сумніву, що.а їх купував би, щоб цим самим допомо~•и 

писtменнихові над w~o моsолtною працею. Бо .в нас інша 
валюта й інші ціни. Але хупити Вашу хни~у в Америці йпла

мити бразилійсм'о ю валютою, .IJIO. нехай мені свідхом Бо~ бу
де, що. а цtо~о. зробити не можу. В зароблаю 17 дол. на мі
сацt, коли це перевес•и на вашу валюr~у. Омже, ""' бачите, 
похвали•иса нема чим. 

Кінчаючи цtо~о. листа ще й ще раз Вам щиро. дакую з а 

кни~у, а зохрема sa Вашу ласхав у пам"".".." ,що. час до часу 
незабуваєме сво~о. sемлака і пересилаєте мені с•ілtки ра

до с•и і втіхи. 
Н апвредодні празника Різдва Христово~о. бажаю В А М, 

Велtмишановний і Доро~ий наш Писtменнику, Веселих Свам 

•а щасливо~о. ново~о .1971.року. Нехай Всесилtний і Милости

вий Господt пошле Вам ба~ амо. сил, витри в алосІJІи •а море 
здоров"" і радости у Вашому жимті. Нехай Він Своєю боже
ственною силою наснажитt Ваш ум великими ідеами і прав

дами про. наш народ і нашу Св11ту Православну Віру ма роз

криє у Вашій душі безмежні ~ориsон•и переживанна s ахих 
писtменник творитt світ дла інших і приневолює їх перєжи

вами враs із собою. 

Ще раз щиро. дакую за кни~у і поручаюсІJ Вашій добрій і 

ласкавій пам "аті прийvіfІІ'Ь найщиріші запевненна най~либшої 

до. Вас пошани і вдІІчнос111и і засилаю Вам радісне 

Хрисмос Рождаєтtса І 

завжди щиро вдачний Вам, Ваш 

о. В.М. Пе•рук. 
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З колядою до Письменника З. Дончука на Свята Різдва. 

Зима ... Mopos ... Оні~ів намети ... 
На ві-хнах хат цвітут'Ь -хвіт-хи. 
Оплів місяц'Ь срібнії тенета, 

R-xi рвуm'Ь в селах -холяд-хи. 

В холодному Ріsдва просторі 

Овят-хово. снй в но~ах рипит'Ь. 
Співає сні~ і ночі sopi -
Коляд-ха, я-х напій, п "янит'Ь. 

Під сні~ ом ~нут'Ься срібні віти, 

Луною в ві-хна б"є sима: 
- 'Ьла~ословіт'Ь холядувати І 

Й-холяд-ха -хрила підііім,а. 

Веселі в хатах ~осподарі. 

Роsчулені співом серця 

Виносят'Ь щедрі у них дари 

До ру-х юна-ха-молодця. 

В хатах, sавіяних сні~ами, 
До. півночі не ~асне світ. 
Дівчата й хлопці -холяд-хами 

Шлют'Ь теплий хаsяям привіт. 

R-x милі ріsдвяні sвичаї І 
Приходит'Ь в чужину sима, 

Ріsдво s -холяд-хами у -храї 
На -хрилах s~адо-х підііім,а. 

Ой, радуйая, Земле, що маєш таких синів, як письменник 

Зосим Дончук!!! 

Лев Пилипен-хо. 



Вельмишановний ·і Дорогий ~пане Іване Бабич ! 
Дорогий ,читачу ! 

Щойно отримав Вашого листа і чека на 26.50 негайно ви
силаю замовлені мої книжки згідно приеланого списка. 

З щирою пошаною до Вас, Ваш 

З. Дончу"'. 

Високодостойний .пане Степанишин Осипе ! 
Дорогий ~наш Прихильнику ! 

Вашого милого листа і Чек на 44 дол. одержав .Негайно ви -
сил аю Вам усі свої твори - одинадцять томів. Через ти

жде нь вишлю дванадцяту книжку, яка тепер в переплетні. 

Прийміть від мене найщиріші побажання й ·З правдивою 

пошаною до Вас, Ваш 

З. Дончу"'. 

Висо-коповажний Добродію Іване Петруха І 
Ваше sамовленнІІ і чех на 43 дол. отримав. Дs-кую! 

С'Ьо~одні вислав Ват одинадц&т'Ь томів своїх творів. Запи
сав Вас на листу постійних читачів. 

Щиро Ваш З. Дончу-к, 

Високодостойний 'і Дорогий ~Пане Іване Яринюк! 

Дякую за листа і за замовлення. На жаль можу Вам вис

лати не повний ·Комплект. Роман "Перша любов" і повість 

"Море по коліна" - випродано. Тому висилаю Вам десять 

томів. Повного комплекту моїх творів уже не маю. 

З правдивою пошаною до Вас, Ваш 

З. Дончу"' 

Висо-кодостоіін,а Пані Анна Кармеліта І 

Щиро. дя"'ую sa приsнаннІІ моєї літературної творчости. 
R радо. ви"'онаю Ваше замовлення і надсилаю та"'і твори: 
Роман "Прірва" - 5 дол., "Будино-к 1313" - 4 дол.," Де св
та" - 4 дол., раsом 13 дол. 

З пошаною до Вас, Ваш З. Дончу"' 
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Вел-ьмишановнийПане Дон чу".! 
Дістала Ваш найсучасніший роман "В nошу"ах щаст.11 ", 

сnодіваюсА що.не останній, і молю Бо~а щоб дав Вам здоро. 
в "JІ й можливіст-ь nисати й надалі чудові "ниж"и. 

"В nошу"ах щаст.11 ", ще не читала, бо .лише с-ьо~одні ді-· 
стала але надіюс-ь що. буду sаці"ав лен а "" і іншими Ваши-, 
ми творами. В nрилозі че". 

Та" о ж nосилаю Вам адресу сво~о. сусіда JІ"ий має ба -
жанн.11 "уnити всі Ваші твори "PiAt "Утрачений рано"" .11"ий 
він набув уже. Буд-ьте nевні що. заn..tамит-ь. 

Даu Боже Вам здоров ''JІ і дов~их літ, 
3 nошаною завжди Клавді.ІІ Ко вален"о. 

І 

Високошановний Пан З. Д о н ч у к ! 
Закінчив читати книжку "В пошуках щастя" .Прекрасно. 

Сердечно Вам Дякую! За одну ніч прочитав 96 сторінок .Чу
дово ! До сьогодні ще ніхто не описав так тих часів траге
дію народів. Це ж бо творить нашу Українську Трилогію. 

Пригадуєте Трилогію Г. Сенкевича? Напис а в письмен
ник смутні роки Польщі і цілий ~світ читає ту книжку ,;вла -
стиво З книжки; і переклали на різні мови світу. Але ціка

во що пройшло ЗО років поки люди стали цікавитись тими 

творами. 

Те саме станеться, Пане Дончук, і з Вашими творам~~ 
Їх, Ваші твори, оцінять прийдешні покоління, друга чи тре
тя rенерація. 

Сьогодні вислав Вам 16 чисел "Меркурія". Може В а м 
пригодиться. Цей ~журнал був одиноким що будив народи 

проти комунізму і ж.... Після смерти видавця жиди купи

л·и це видавництво за 750.000 дол. і тепер він не існує. 

Маю ще багато інших журналів, напишіть чи висилати 

Вам. Старі річники. Думаю, Вам пригодяться. 
Прийде час і Ви постарієтесь і почнете ліквідувати все 

що збирали ціле життя, так як і я. Передаю все до архіву, 

в музей ,дітройта. Я є там дорадником. 

З правдивою пошаною до Вас 

К. Лесю" 
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Дорогий Пане Д о н ч у к ! 

Пробачте, за те ,що я ще й ·досі фігурую на спискові 
Ваших боржників за отриману книжку "Куди веде казка". 

Давненько перечитав цей Ваш прекрасний •ТВір і батько 

мій,· і я; а ось щоб вислати своєчасно належність та пару 

слів подяки ні один з нас не згадав. 

Ще раз перепрошую за неувагу. Одночасно охоче прий. 

маю Вашу пропозицію придбати ще один примірник вищез -
гаданої книжки для різдвяного дарунку свойому приятеле. 

ві. 

В прилозі висилаю поштовий переказ на суму 8 дол. 

З любов"ю у Христі 
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Колезі Зосимові До~чуку 

присв11чую. 

"Прірва'', "В пошуках щасmІІ"- ро.мани, 
"/бачив 11 ... " "Чорнії дні", 
"Куди веде казка", ІІК. рани, 
Вп "ІІлис'Ь в моїм серці на· дні. 

lcmopi11 це без обману. 
Це правда про рідний наш край. 

У дар окупанmу - mирану, 
Xmo. вкрав нашу волю й звичай. 

Читав Ваші інші ще твори 
Про.в"ІІзнів, колючі дроти, 

Де владарі - хижі потвори, 
Де мруm'Ь наші сесmри й брати. 

В Ваших творах велика11 сила. 

В творах- зірка, що.з т'Ьхи нах сіІІ. 
Мов за спиною хаю 11 крила, 
Нк читати закінчую 11. 

Ваші твори - це ~ордісm'Ь народу. 

В В ас пис'Ьм енника хисm і mалан. 

НоблІІ дат'Ь mреба Вам наtороду, 

Та не зна, ко .му дат'Ь шведі в пан. 

Листоnад 2, 1971 
Лев Пилипенко. 



СОН Зосима Дончука 

У зв "язху з nоявою ново~о роману "Куди веде хазха". 

Скажіть же, будь ласка, -
Спитала Параска : 
Ку ди веде казка ? 
Ку ди веде казка? 

- У знаете завтра, 

Коли з·осим - автор 
Ту казку у хати 

Почне розпихати. 

- До завтра далеко, -
Обурилась Векла, -
Мені і Парасці 

Хоч дайте по казці ! 

- Бо жити без казки, 

Без мрії та ласки 

На світі не варто, -
Підтримала Марта. 

І враз на Зосима 

дівчата насіли, 
Як буряна згуба, 

І - тягнуть за чуба. 

- Ой, чортові діти, 
Не можу терпіти, 

Та ж казка у друку, 

Тягніть хоч за руку. 
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- Ні, - кажуть дівчата, -
Було б не писати, 

Чекаєм на казку, 

Обіцяну ласку ... 

11 Того бракувало, 

Ні сіло, ні впало, 
Щоб чуба позбувся 11

• 

І ... Зосим проснувся. 

Іван Евенr~~уал'Ьний 

/t. ~~,~.:?) 

До.Вт Лана Зосима ДоJРІ7JІІа / 

Висо"ошановний Майетре 

У"раїнс'Ь"о~о. Слова І 

Дуже д11хую sa прислану мені xнuty "Куди веде xasxa". 
Мушу однах на самому по~аr~~ху cxasar~~u, що .мене дивує "'У"' 
одна річ: Ви наsиваєr~~е мене своїм холеrою. Нхий 11 Вам хо .. 
леrа? І В написав пару дес11тхів віршів і хіл?Jха о .по .в ід ан'Ь 

фейлетонна ~о. xapaxt~~epy, а Ви сr~~али вже в ухраїнс?Jхій ліr~~е
ратурі найбі.ІІ'Ьшим r~ворцем широ"их поло11ен І Xr~o. s наших 
пис'Ьменнихів може s Вами рівн11тис11? Коли Ухраїна сr~~ане 
ві.ІІ'ЬНО'ІО, Вас посr~авлІІrІІ'Ь на одно. s перших місц'Ь серед rt~вo .. 
рців нашої літератури. С.11ава Вам І R Вам не холеrа. Пр о 
мене ніхто.ані не staдae ніхоли. 

На жал'Ь, 11 не можу про~и•а•и Вашої хнижхи. Поnросив 
п.др. До"•оруха щоб про~итав і оnовів мені. А.11е це, s ви
чайно, далехо.не r~~e, що.повинно.буrt~и. І слухаr~~и 11 довtо не 
можу. Втомлююсs і трачу уваtу ... 

Залишаюс11 s велихо ю пошаною до. Вас 
9. 10. 1971 щировд11чний О. Риндик 

286 



СЛ О В О, СТИЛЬ, О БР А З 

Зосим Дончук - один з найпрацьовитіших і найплодови

тіших наших авторів, яких, до того ж, і найменш рецензу -
ють наші критики й ·Літературознавці. 

Це тим дивніше, що З.дончук, як про це свідчать його 

кращі твори, людина не бездарна,і критична увага та ква -
ліфіковані поради стали б йому у великій ·Пригоді .Щоправда~ 

про його твори писати нелегко, і в цьому є частка його ви

ни. 

Поперше, З. Дончука, як письменника,характеризує бай
дужість до проблем стилю. Його повністю задовільняє стиль, 
вироблений .нашими письменниками минулого сторіччя,і він 

не виявляє бажання шукати для себе власної стильової ма
нери. В наслідок цього з рецензії на його твори має випас
ти один з найважливіших їх компонентів - аналіза індиві -
дуального стилю письменника. 

Письменники - народники були великою мірою побуто

писцями - в ті часи це було конче потрібно - і вони виро -
били собі відповідну техніку письма. У наші часи побутопис 

не має колишнього значення. Сучасні письменники прагнуть 

психо-аналізувати своїх героїв, глибоко заглянути в їхні 

душевні процеси, а для психологічних портретів потрібна ін

ша літературна техніка. 

Змальовувати сьогоднішній •Світ літературними засоба

ми народницького сантименталізму ,користуючись системою 
образів, яка давно втратила свіжість - значить звужувати 

коло своїх читачів. 

Подруге, в більших своїх творах, де він змальовує не

да в н є минуле, З. Дончук настійно пропагує дуже своєрід
ну власну історіографію і історіософію, які викликають у 

поінформованого читача заперечення. Наприклад, його поя

снення причин революції 1917 -го року позірно вельми прос
те й прямолінійне, але насправді дуже плутане й непослідов-
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не. Це власне й .не тлумачення, а б агатозначні натяки 

на якісь таємничі сили. Ці натяки не спираються на пере

конливу арrументацію і тому не надаються для серйозного 

обговорення. Письменник не хоче розуміти того,що rран -
діозні соціяльні катаклізми не можуть бути викликані од

нією невеликою групкою змовників, чи навіть кількома гр

упками. 

Все таки залишати без уваги письменника, що має зна

чний літературний ·доробок, було б несправедливим щодо ньо

го самого і не було б в інтересах нашої літератури.Звичай-

но, ні один з критиків неспроможний ·тримати крок з пись -
менницькою продукцією З. Дончука, тому в цій .статті я по

стараюсь розглянути лише збірку його оповідань"Десята". 

На матеріялі коротких оповідань легше всього виявити сп

роможності автора та його творчі манери. 

Твори, що ввійшли до цієї збірки, можна поділити прина

ймні на три групи : 
Оповідання з ліричною та взагалі "аполітичною" тема-

тикою; 

Оповідання з часів сталінщини та вій ни; 
Гуморески на різні теми. 
Деякі з творів першої груnи характеризуються солодка

вою сантиментальністю (напр., "два доляри"), інші -пря -
молінійним моралізаторством ("Божественна краса") неви

сокого художнього рівня. Зате такі речі, як "Ми поспішає

мо" (ліричний ·монолог, написаний ·З безпретенсійною щиріс

тю), "Старий млин" (тут його мовостиль цілком адекватний 

сюжетові ) , " Звірі", а з речей третьої групи - "Передсвято
чні закупи" (влучна й їдко написана сатира), свідчать пр о 

те, що З. Дончук, попри дефекти його оповідного стилю ,вміє 
розповідати, має "почуття природи" та дар спостережливос

ти і що в нього є що сказати своїм читачам. Коротше кажу

чи, ці твори стверджують його право бути письменником. 

Звернімось до найаерйозніших речей ·У його збірці, дл я 
яких він бере сюжет соціяльно - політичної ваги. 

Тема оповідання "Десята" - звірства німецьких окупа-
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нтів. Щоб відімстити за напад червоних партизанів, німці 

розстрілюють кожного десятого мешканця села. Гине й мо

лода жінка, що сховала від партизанів німця,якого вона по

кохала, думаючи, що він друг українців. Він її вбиває. 

В образку "Старий .млин "радянський .начальник убиває 

мірошника, в якого "власті" відібрали його млина.доля ка

рає вбивцю. 

В оповіданні "Право революції" місцеві бандити теро -
ризують населення, але влада й .не думає карати "соціяль

но близький •" їй .елемент. 
В оповіданні "Остання хвилина" колишній червоноармі

єць-орденоносець за незначне законопорушення потрапляє 

в перші дні війни у підвал НКВд, де його ,не дом ученого 

енкаведистами, добивають німці, що заняли місто. 

В ОПОВіданні "Uвобій'.' КОЛИШНій ·КОМСОМОЛеЦЬ, ЩО СТаВ 

вірним служакою німецьких окупантів, видає німцям "ук

раїнеького патріота, який ~має якісь зв"язки з українською 

партизанкою. 

У "Братах" показано як німці масово нищать радянсь

ких полонених у таборі смерти. Невинною жертвою німе -
цької жорстокости падає головний ~персонаж твору. 

У "Посестрах" розповідається про безглуздий, випадок, 

який ·Кидає героїню оповідання в пазурі НКВД. 

Кожний ~письменник творчо переображує в своїй, у я в і 

явища дійаности, виявляючи суть фактів і подій- так, як 

він цю суть бачить. Спільне в цих явищах він показує че

рез одиничну форму явища, через створений. індивідуаль -
ний ·образ. 

В образній ·Формі він викладає свою ідейнополітичну й мо
ральну позицію, свою філософію, свою критику світу й жи

ття та висліди своїх шукань хороших людей.' 

У перелічених вище оповіданнях і образках З. Дончук 
проводить перед нами "обшарпану, знедолену, стражденну , 
бідну Україну", що зазнає насильства та наруг від двох 

окупантів, вартих один одного. 

Письменник вбачає своє завдання в тому, щоб зафіксу-
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вати в пам"яті людській .моторошні епізоди недавнього ми

нулого. На жаль ,людські образи цікавлять його мало; вони 

фігурують в оповіданнях лише тому, що без люде~, под і~ 

не буває. 

Дійові особи змальовані поквапною рукою; вони плоши

нні, немає в них багатовимірности, психологічної глибини, 
індивідуальних вдач. Ми навіть не можемо уявити .собі, як 

вони виглядають. 

Більшість із них переносять свої поневіряння з пасив -
ною розпукою .. Злигодні не викрешують в їхніх душах ні по
лум"яних почуттів, ні далекосяжних і глибоких думок .Коли 

ж вони ~~висловлюють якісь іде~о.політичні твердження, то 

говорять небагатьма шаблонними, ніби вичитаними десь ре

торичними фразами. 

Чи вичерпують ці невиразно окреслені персонажі всю 

багату різноманітність людських характерів, бода~ ·лише ук

раїнських характерів, що їх ми зустрічали на дорогах нашо

го життя? Кожен з нас напевно скаже, що ні. 

Чому ж тоді збірка З. Дончука всуціль заселена сірими, 

мало цікавими, "штампованими", схожими один на одного" 

як близнята, людьми? Це, зрештою, і не персонажі, а rіє -
рог ліф. 

Звича~о, в одну невелику збірку оповідань неможливо 

вмістити велику кількість людських типів і характерів.Але 

можна ~~слід було показати найбільш яскравих, на~ цікаві
ших із них. Поет давно вже спостеріг у нашій ~масі " гост
розоре, мужнє покоління". Де воно в нашому письменстві? 

Сіренькі люди без життєвої мети, вищої за тваринне ба

жання просто вижити, "перетривати", - нікому не цікаві. 

Виводити їх у літературному творі треба тільки тоді, коли 

їх показу вимагає спеціяльне іде~о-художнє завдання тво

ру. Але тематика збірки таких "героїв" не вимагає. 

Чому письменник не знайшов для своїх оповідань персо

нажів, цікавих своєю, не схожою на інших, вдачею ,св ої ми 

мислями, своєю життєвою філософією, своєю поведінкою в 

критичному становищі? А просто тому ,що він їх і не шукав. 
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Свої оповідання й ·Образки З. Дончук формував.як опові
дання побутового жанру, а в побутових оповіданнях оригі

нальним, 11 небуденним 11 людям нічого робити. 

В обмеженості типажу, зведеного лише до кількох не
виразних характерів, лежить кардинальна вада цієї збір. -
ки. Страшних історій ,з часів сталінщини та німецької оку

пації ми й сам і знаємо не мало, і письменник у своїй, збір

ці не розповідає нам нічого нового. Ми чекаємо від нього 

іншого, а саме - показу людей .нашого часу. 

Головне в літературному творі - людські характери в 

усій їх живій багатогранності. Тільки через людські хара

ктери та перипетії їх духового життя можемо ми зрозу -
мі ти суть епохи. Тільки дослідження характерів може да

ти нам змогу не лише фіксувати в пам"яті події, а й про

думувати кардинальні проблеми народного життя. Дослід
ження людських характерів - це одночасно й ·роздуми над 

сучасним і майбутнім, ~ияснення духовних та моральних 

ресурсів народу. 

Теми згаданих тут оповідань давали письменникові до

сить багатий матеріял для допитливого вгляду в душі різ

них людських типів. Зробити це йому перешкодили дефекти 

його л ітературної техніки; вони привели до того, що знач

ні теми вирішено в побутовому ключі, явно непридатному 

для осІювних сюжетів рецензованої збірки. 

Якщо письменник хоче розширити коло своїх читачів, 

включивши до нього людей, вимог ливіших. до літературної 

фс;>рми, ro я думаю, що йому також придадуться ці кілька 
порад та зауважень щодо словесної фактури його творів 

та якости його образів. 

Основними хибами в мовостилі збірки є багатослів"я, 

великакількість зайвих слів, шаблонність епітетів і об

разів, надмір здрібнілих словесних форм, що надають йо

го емоційно-експресивній .лексиці солодкавої сантимента

льности та позбавляють образи і вислови - сили й енерГії, 

і, нарешті, розводнення фабул багатьма несуттєвими нети

повими подробицями. 
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Мені здається, що варто нагадати письменникові про 

два основні закони художньої літератури щодо мовних за

собів : "закон єдино можливого, єдино адекватного ело

ва" і "закон економії виразових засобів". 

Насамперед треба остерегти письменника проти таких 

виявів словесної і синтаксичної безпорадности, як ось, на

приклад, ці: 
11 Ревно щі в Каті опанували її почуттям 11

; 
11 наша ува

га була прикована чудовими полуиицями 11
; "це надало йо-

му перший поштовх зі стану нерішучости 11
; 

11 у ньому було 

щось загадкове й, незрівняпо вище від пересічного"; 11 ог

ляне найкращі здобутки сучасности 11
; 

11 до її поважности 

долучився соняшний загар 11
; 

11 прикраси, збудовані руками 

кріпаків графа Потоцького для своєї коханки 11 
; 

11 я люблю, 

щоб було більше музики, - висловилась Настуня, вбачаючи 

в цьому найвиразніше мистецтво " і т. п. 

Ось кілька прикладів стильової невибагливости: "блон

динка колошкала й так розпат лані свої кучері" ; "роз" ялозе
ні плями крови з уст"; "він скромно глипнув в оченята ді

вчини"; "за нею пропхалися й інші дівчата". Автор ніби не 

розуміє того, що такій лексиці не місце в літературному 

творі, - творі красного, тобто красивого, письменства,осо

бливо в мові самого автора. 

У багатьох описах зовнішнього вигляду персонажів бра
кує наЙJі'оловніших, характеристичних прикмет, які створю -
ють неповторну індивідуальність : 

"Здоровий,· мов зріле яблуко, гарний парубок з чудовими 
обрисами обличчя, з чарівними очима й. кучерявим чубом"; 

"у цьому юнакові буде щось маєстатичне, привабливе ,що со

лодко причаровувало " ; "миршавенький господар, така собі 
благенька недоросль " ; "русява красуня з небесною блакит

тю в очах" ; "широкоплечий чоловік з кучерявою, на5ислою 

над очима русявою чуприною " ... 
Візьмемо хоча б останній ~опис. Кучерява чуприна може 

бути і в доброї, і в поганої, і в гарної, і в негарної людини . 
Наявність русявої чуприни не характеризує людину ні з якої 
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сторони, не дає нам у явлення ні про її зовнішність, ні про 
її вдачу. Просто автор не знайшов для свого персонажа ві

дповідної риси й .кинув кілька порожніх слів, щоб сказа

ти бодай щонебудь. 

Особливої уваги вимагає добір епітетів. Здається,пись
менник вважає, що кожен іменник мусить мати причелле

ний до нього який ...... небудь прикметник-епітет, бо інакше бу
де нелітературно. В його оповіданнях ми раз-у-раз на тра -
пляємо на такі геть чисто заштамповані, безобразні слово

сполуки: 

"солодкий ·запах", спокусливі ягідки", чарівні зірки" , 
"статечна господиня" ,"браві парубки", "тихі сутінки" ,"по

божний ·Спокій'', "запашний .напій'', рішуча відвага", "триво

жна боязкість", "прекрасний дорогий .каділяк", "юний .сміх'_', 

"мрійлива тиша", "вічно дзвінкі соловейки" тощо. 

У сірій,•·в"язкій.масі затертих, стереотипних епітетів, 
нудних подробиць, в описах, що власне нічого не опису -
ють, розпливається й, за никає всяка образність - якщо 

взагалі можна говорити про образність у такій •Мові. 

Чари письменницького стилю полягають у його індиві -
дуальності, в свіжости його виразових засобів, в умінні 

бачити найі·стотніше, в ориr'інальност і епітетів, У багат
стві словника, в здібності показати суть характеру кіль

кома тонко зауваженими яскравими рисами, в спроможно

сті засобами мови розкрити внутрішній •драматизм події та 

живу складність і глибинні рухи людської душ і. 

Стримана, лаконічна, без жодних зайвих слів ,вільна від 
нав" язливої сантименталь ности, скорше сухувата манера 

висловлюватися значно вражальніша, ефективніша, сильні

ше діє на читачеву уяву, ніж розповідь, переповнена вицві

лими епітетами, перевантажена подробицями. Якщо автор 

не може знайти свіжих епітетів, краще не вживати ніяких. 

Від цього його мовостиль тільки вигрf:.є. 
У межах журнальної рецензії неможливе дати скільки не

будь вичерпний виклад бодай найелементарніших законів сти

лістики художньої літератури. Моїм завданням було кілько-
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ма критичними заувагами стимулювати письменницьку са

мокритику та скерувати її в належному напрямі. 
Нам здається, що Зосим Дончук - людина досить об

дарована для того, щоб скористатися з дружніх порад. 

11 НОВІ ДНІ 11
, Квітень 1972 

Вадим СВАРОГ 
Доро~ий Пане До .н чу"' 1 
Пробачr~~е, що. і ци:м разом запізнивсs а роарахун'КоАІ аа 

вже давно. про"и•ану Вашу 'Книж'Ку "Куди веде 'Каа'Ка". 

Здаєr~~tсІІ :мені, що.s вже Ва:м 'Ко.ІІисt писав про варr~~і -
cr~~t Ваших 'КнижоІ'. Це не звича,;,і собі "романи", а rІІJJЖ'Ка 

історична недо.1111 нашо~о. народу. Читаючи Ваші 'Книж'Кu -
.11юдина переносиr~~tсІІ на Рідні Зе:м.11і, бачи•t 'Красу нашої 
любої Ба•t'Ківщини, а r~~а'КОЖ ве.ІІи'Ке ~оре. Ваші 'Книж'Кu це 
НОВі",НІІ icr110pi11 НаШО~О. понеВО.ІІеНО~О. Народу. Це, прос•о ., 
ісr~~оричні підручни'Кu длs вихованнs нашої :мо.11оді в дусі лю
бови до.всtо~о.на:м рідно~о. Читаючи Ваші 'Книж'Кu, людина 
cr~~ae в рsди ~ероїв, &'Кі бopsr~~tcs аа правду Божу і 'Кращу 
до.11ю народу. 

0fІІож, пиші•t, Доро~ий Браr~~е, бо. Вас Господt Бо~ на
~ородив вели'Кu:ми r~~а.11ан•ами, &'Кі даю•tсІІ тілt'Кu вибраним 
серед народів, бо. r~~iлt'Кu r~~а'Ко ю працею належно послужиr~~е 
Бо~ові ІІа рідній Ба•t'Ківщині. 

Мо.11юсs,щоб Господt Бо~ абері~ав Вас в доброму з до.

ро в "Ї на :мно~ії ліr~~а плодоr~~ворної праці на полі рідної А і
mepat~~ypи. 

Ваші чиr~~ачі: 
о. Про•. Ф. Леtеню'К а родиною. 

Д оро~ий Зе:млsче, шановний писtм енниху З. Дон чу" 1 
Н pemeAtнo. про"итав всі Ваші твори і вважаю їх аа най

'Кращі твори чиfІІані мною на чужині. Не чи•ав ще "Куди ве
де 'Каа'Ка" бо не :маю часу. В обороні нашої Ц ерхви дійtІМО .аж 
до а:мери'Кансtхо~о.суду, 

Чомусt JJ ще сподіваюс& від Вас праці окупації У'Країни 
ні:мц&ми .А ІІа'Кож бopomtбu нашо ~о. свідомоtо населеннs а 

ци:м новим ні:мецt'Кuм окупантом. 
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Шановнийп. До.нчух! 

Привім Вам, від нас читачів Ваших чудових творів. 

Маєм о. їх 5 або б і всі читаємо. s sахопленнвм. 
Моє особисме бажа~нІІ, ІІХ. би Ваші твори були перехла-

дені на анtлійе'Ьху мову, щоб не тіл'Ьхи читали ми ІІХі це 

все пережили, а щоб і друtі нації піsнали пра~ ду. 
З привітом. Ваші 
читачі Ге11.ена і Олехсандр 

Наріжні 
Доро'tий і Шановний При11mелю І 

Сердечно д11хую sa присланнІІ мені Вашої нової і дуже інте
ресної повісти "Куди веде xasxa ". 
Н її прочитав sa один вечір. Долучаю чett. на 8 дол. та про
шу прислати мені ще один примірних. 
/s щирим поздоровленнАм та побажаннІІм мно'tих плідних і 
творчих літ І 

Др. П. Пундій 

Доро'tийПан З. До.нчух! 

Книжха "Куди веде xasxa ", це історичний твір 11хим нале -
жадоб оsнайомитис'Ь усім дійсним Ухраїнц11м. Старша на -
ша tенераціІІ переживала ці страхіттІ& і maxi в спомини про. 

це s приємністю і болем читают'ЬСІІ. 

При Ц'ЬОМУ пересилаю належніст'Ь sa Ваш твір і подаю ад
реси осіб, 11хи s приємністю цей твір прочитаюm'Ь. 

З В. Пошаною 
ВолодиАtир Ремптер 

Висохоповажний і Доро'tий пане до N чу"' І 
Сердечно. Вам д&хуємо sa два примірнихи Вашо'tо. ро .ману 
"Куди веде xasxa", ІІХі Ви були ласхаві прислати дл11 нашої 
Бібліоте"'и. 
Роман є дуже ціхавий. Щиро.вітаєАlо.та бажаємо Вам сил і 

sдоров "ІІ написати ще не один роман. 

З правдивою .пошаною до Вас 
Париж Петро йосипишин-Бібліотекар 
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ВШановнийПане До.нчу'І(,./ 

Да'І(,ую аа nрисланна Вашої нової 1(,НиЖ1(,U та в аалученню 

nосилаю належніст'Ь в сумі 5 дол. 
З вели'І(,ОЮ nриєжністю і насолодою читав усі Ваші твори. 

Хай Всевишній доnома~ає Вам дов~о. аба~ачувати нашу лі

тературу. 

Бажаю Вам усnіхів і остаю 
а nошаною до Вас Др. А .Жу'І(,овС'Ь'І(,Uй 

Шаногний Пане І 

Щиро. да'І(,ую аа 1(,Ниж1(,у "Куди tJeдe 1(,а81(,а ". Пре'І(,расна 'І(, Ни

ж'#(, а, 

Лас'І(,аво.nрошу вислати мені "В nошу'І(,ах щаста". 

З nошаною О. Горбаню'#(,. 

ЩироnоважнийПане З. До.нчу'І(,./ 

На цей раз а трош'І(,и уважніший і відnовідаю одразу. 
За 'І(,Нижху дахую і nрошу nрислати, А'І(, можливо) "Прірву", 
бо.можу nодарувати в тахі py'l(,u, що не ці'І(,авитимет'ЬСА 'І(,Ни
жхою, а "Прірву" А тахи сам nрочитаю. 

Одночасно.вітаю Вас is 70-річним ювілеєм Вашоtо.житта та 
бажаю ба~ато сил дла дал'Ьшої усnішної nраці. 

З nравдивою nошаною 
й любов "ю у Христі 

Ваш о. П. Шnірух 
Вел'Ьмишановний Авторе І 

При Ц'Ьому nересилаю чехом 8 дол. аа 2 nримірни
ки Вашоtо .романа "Куди веде 'l(,asxa", а A'I(,UX а один одер -
жав, а дру~о~о. очіхувати буду. 

296 

Д ахую сердечно) о стаюс'Ь 

а любов "ю у Христі І 
о. Юрій Гуле й 



Вельмишановний ,і дорогий ,земляче Дончук ! 

Сьогодня, розглядаючи чергову поштову коресподенцію 

та ріжні пакунки,несподівано натрапляю на милу й приємну 

несподіванку: на Ваш пакет ! З нетерпінням відкриваю жо
втавого кольору грубий .конверт і - маю в руках Ваш новий 

чудовий подарунок - Вашу нову майже400-та ст ор інк о в у 

книжку - "Куди веде казка"! Дякую, дуже щиро дякую з а 
таку гарну несподіванку ! 

Що й ~говорити - з технічного погляду книжка вид ан а 

зразково: гарно, чепурно і з мистецького погляду бездога

нно зроблена обгортка. Папір також гарний і книжка зроб -
лена так міцно, що нею можна, наче м"ячем,кидати десятки 

разів і вона напевно не зіпсується. Це має не аби яке зна

чення в тому, що вона може зберегтися сотню років і нічо

го її не станеться, а це в свою чергу важливо тому, що її 

будуть читати нетільки теперішні люди, але й .наступні по

коління українських людей.· Дуже добре також, що книжка 

оздоблена зображеннями та цікавими ілюстраціями ( хоч 
шкода, що під ними не подані підписи). Тому ,вітаю Вас з 

новим л ітературним успіхом, з новим досягненням на фро

нті емігрантської української літератури! 

Хоч книжку я ще не читав, бо тільки сьогодня одержав, 

і тому покищо нічого не можу сказати про її зміст, але з 

того, що я вже устиг тільки переглянути, бачу ,що вона, як 

і попередня "Утрачений Ранок" написана на тему наш ого 

недавнього (і сучасного!) лихоліття, написана на підставі 

документальних матеріялів та фактів і тому вона матиме 

подвійне значіння: з одного боку, як мистецький .твір, а з 

другого - як свого роду історичний документ чи "докуме -
нт часу". Також покищо не читавши книжки, нічого не мо

жу сказати про достовірність поданих Вами фактів, хоч 

вважаю, що перед тим, як про них написати, Ви напевно 

добре просту діювали їх, бо ж Ви розум і є те ,що неправдиво 

подані історичні факти чи дані можуть знецінити навіть з 

мистецького погляду блискуче написану книжку. 
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Також залишається подивугідною Ваша енергія, дорогий 

Приятелю: та.~ Ви майже кожного року збагачуєте нашу лі -

тературу 300-400 сторінковим томом творчости! Де Ви 
берете ст ільки енергії? Видно, що й ~вік для Вас не має жо
дног:> значення, бо незалеж_н9 від того, чи Вам ~уло _45 -ть 
років, чи Ви вже є після 65-тки чи буде після 85-тки -вид
но, що це для Вашого літературного "темпо'' не має ніяко

го значення ... 
Нарешті, в своєму автографі Ви були ласкаві написати 

таке речення: "Чи може земляцькі "У кр .В іст і", так Вас про . 

мовчують, як і мене?" 

Що Вас вони таки промовчують, то в цьому е велика пра

вда: про такого плодовитого письменника як Ви ,вони, "зем 

ляцькі "Укр.Вісті", повинні б таки багато більше писати ... 
Щодо мене, то беручи справу об" єкти в но, я не можу дуж е 
нарікати на них. Напр., від часу виходу моїх "Записок" во-

ни вже подали дві рецензії одну пера Анни Ключко Фра-

нко, а другу Ст. Рад іона. Я не . мавби нічого, якби було по
д.ано більше, але чи якийсь інший .твір іншого автора удос

тоївся в тій самій газеті більше двох рецензій? Не знаю та

ких ... 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 

На цьому кінчаю і ще раз сердечно дякую за Ваш л-ас -
кавий подарунок ! Ваші твори я завжди читаю з великим за-

• u u • 

хопленням 1 я пев нии, що цеи ~тв1р я також читатиму з не ме-

ншою насолодою. 

Вітаю Вас і Вашу незаміниму помічницю і незамінимо

го "друга життя" - на жаль, незнайому мені особисто Ва -
шу Дружину, 

Ваш Колега по перу Юл. Мовчан 
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В .Ш. і Дорогі др у з і! 

Найперше - сердечно дякуємо Вам за книжку " Куди 
веде ка з ка", зокрема дякуємо авторові - Зосимові Іва

новичеві за цінний його твір. 

Книжку ми одержали десь наприкінці січня, але читати 

відразу не могли. У мене перед самим Різдвом був тяж

кий .сердечний .приступ, упала непритомна. Після того я в

весь час почувала себе зовсім зле. 

Та не дивлячись на свій ·Стан здоров"я, я таки почала 

читати Вашу книжку і оце вже якраз закінчила. Написана 

книга добре, читається з інтересом, хоч і тя ж ко ставало 

на душі, читаючи про ті жахіття, які ще живі в пам" яті. 

Тип ll. Передерія виведений досить влучно, було, на жаль, 
таких яничарів досить в Україні, влада нелюдська витвори

ла їх. І закінчення книжки реальне, а ось з Созами,то щось 

наче вони пізніше були, бо ж у 1922 році ще точилась вій
на, особливо на Поділлі, і не пригадую, щоб тоді вже Сози 

орган ізовувались, Со зи бу ли перед колектив ізацією. Також 

для мене незрозуміло звідки автор бере оті відомості про 

" Світових Змовників", і чому ті змовники (жиди) допусти

ли, щоб їх, жидів, так виглумив Гітлер ... Прошу мені виба
чити за ці зауваження, але як щось читаю, то хочу його -
зрозуміти. Але взагалі книжка цікава і дуже потрібна для 

наших людей, для старших - щоб не забували, а для молод

ших, - щоб довідувались, що то за пек л о було в нашійбі

дній Україні. Дай, Боже, здоров"я авторові, щоб іще не од

ну написав таку книжку. 

Ще раз дякуємо Вам щиро за книжку. 

Бувайте здорові ! 

Німеччина. Ваші- о. Демид і А. Б у рко 

~ 
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Вельмишановний ,nане Дончук ! 
Пишу Вам з Австралії,хочу висловити свою думку від

носно Ваших книжок. Майже всі Ваші книжки мною перечи

тані. Пару книжок є на черзі. Дуже Вам вдячна за Ваш по
гляд на заторкані проблеми і за те що Ви так яскраво ри • 
суєте події в книжках; виразно, чітко і правдиво. Я із за -
хопленням читаю, і не тільки що я читаю але багато чита

чів захоплюються Вашими книжками. Тяжку Правду пи -
ше те Ви в своїх творах І я зі сходу І, і я те все ма й же 

бачила. Гірка історія української нації. Сама я невстиг ла 

попасти під неласку жорстокої влади - бо язика прикуси

ла, сиротою була та й ~черга не дійшла. Хапали "покрупні

щу рибу". Але те що читала - то свята правда. 

Деякі книжки, Ваші книжки,я маю. Я би їх усі купила, 

але я вдова - пенсіонерка і не маю змоги. Скажу тільки 

що в бібліотеках Ваші книжки в постійному рухові,ніколи 
не залежуються. Я проваджу дві бібліотеки; в ст .Албансі 

і Єсендоні, в управі УГВР. Тому сміло стверджую враже

ння читачів. 

Днями дістала В ;книжку "Ку ди веде казка". (Дістала 

через п. Нитченка). З Нитченком особисто знайома. 

Які книжки має УГВР бібліотека: 
І. Море по кол іна 7. Перша любов 
2. Чорні дні 8. Утрачений ранок 
3. Через річку 9. В пошуках щастя 
4. Десята І О. Гнат Кіндратович 

5. І бачив я... ІІ. Ясновидець Гері 
6. Будинок І3І3 І2. Куди веде казка 

Шановний П-не Дончук, чому Ви не перекладете їх на 

англійську мову? Великий ,був би попит на Ваш і книжки .Га

даю, що Ви знаєте письменника М. Приходька - австра

лійці дуже читають його твір. 

Ось все про що я хотіла б висловити свою думку. 

З пошаною до Вас 

Надія Ведмідська. 
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Вп. Пане Дон чу" І 
Маю чи доволі часу на Фл'Ьориді, де А s родиною є на ва 'Ка
ціАх, прочитав Вашу 'Книж'Ку 11 Куди веде 'КаS'Ка 11

• 

ПризнаюсА Вам, що. по прочитанні її, лишив СА мені ду
же при'Крий несма'К і при~нобленнА. 

В сам бувший У.С.С., перейшов ба~ато.і бачив ба~ато і 
в повні признаюсА Вам, що між нашим народом були, є і до .. 
в~о. будут'Ь типи Вашо~о. ~~~ероА 11 ПередеріА, але ради Бо~а, 
чи та'Ку 'Книж'Ку можна пус'Кати в народ, а спеціАЛ'ЬНО в мо~ 

л одіж. 
Вк що Ви хочете оnисати підлоту А'КОЇС'Ь нашої людини, 

r~о.абсо.л ютно.мусит'Ь буr~и та'Кож довшийуступ,де сАлю

дина "аЄІІІ'ЬСА sa свої ~анебні вчинки і ее власне даст'Ь нау

"У, не робити та'Ко~о. 
У Вашій книжці полА'К Пас лав С'Ь"ий представ лений,- А'К 

шлАхоt~~на людина, а ~~~ерой11 Передерій, українец'Ь, nадлю'Ка 
від почаm'Ку до. кінцА 'Книж'Ки. 

Тепер подумайте собі, АК mа'Ку 'КNиж'Ку переmов'Куют'Ь на 

А'КУС'Ь чужу мову, або .Ак і сю 'Книжку прочитає чужинец'Ь, 

то що. він собі подумає про. наш нарід. В є певний, що.пер
ша й о ~о. дум'Ка буде; - 11 і сей нарід хоче мати свою дер -
жаву? 11 

Нам треба 'Книжох) споминів s перебутих часів ,але в ко .. 
жній книжці повинен бути уступ, Акийби будуючо. виховував 
наш народ, навіт'Ь тоді А'К Ви пишете про не ~ідні діла оди -
НиЦ'Ь, 

В думаю що Ви не віs'Ьмете мені sa sле sa се~о листа, 
але вірте мені, що.sа цейроман сумліннА мене мучит'Ь. 

Бажаю мно~о. sдоров 11А й успіхів 
Ваш Стефан ХомА'К. 

Вп. Пане О. Хо:мА'К.f 

Шлю відповід'Ь на Флориду ,сподіваючис'Ь що. дістанеmе. 

З Вашо~о.листа виніс вражіннА що mа'Ких типів АК Пере

дерій треба приховувати, sамовчуваmи аби не осоромитис'Ь 
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з своєю нацією nеред світом. Не вимітаймо. смітт.я з хати . 
За Вашою nорадою натраnивши на венеричну хворобу .11юди

на краще хай ~ине від nранців ніж ви.явити цю сt~~рашну хво .. 
робу nеред Аікарем. Бо. ж соромно ~Приховуймо. nранці. 

Із за тако 1.0. по 'tА&ду ми й nокутує:мо. бездержавність що. 

не рішучо АікуваАись від соці.ялізму в 1917 - 20-тих роках 
коли наші державні мужі ходили в червоних о1ул.ярах.Бу -
дували соці.ялізм аж nоки не завели націю в московсько -
большевицьку неволю. Ото. і були nЕРЕДЕРІЇ .яких ми не -
nомітили або. Аким дов і рилис'Ь. Коли б •акі АК М. С"риnник, 
Хвильовий та дес11тки інших nовели за собою націю ,народ 

nід жовтоблакитні nрапори а не до за~ірної комуни,коли б 
Винниченко .о'tолосив був 4-й УніверсаА Першим, АК це роб
л.ять на наших очах ди хі африканс'Ькі nлемена, то. наnевно 

ми б не тинІІлис'Ь по чужині, а розкошували б у своїй Віль
ній Самості1),ій Державі.А то такі ПЕРЕДЕРІЇ і у~робили 
нашу С амості1),ість. У ~робили і самі бе з славно за~инули. 

А де .які, такі .як 10 ел ест, Ю. Смолич ,Дмитерко ,Новиченко, 
та дес.ятки інших дочекаютьс.я своєї nетлі. 

Чом у 11 саме теnер наnисав кни~у про. П ередері.я? Тому 
що на емі~рації nо ширилось до. катастрофальних розмірів 
" зміновіховсr~tJо .", "Хвороба реалітетів ". Ось що. змусило 
мене в з.ятис.я за перо. Ви тільки nри'tлІІньтесІІ що .робитьс.я 

навколо. Страшна хвороба.Н авіть щирі холишні націоf4аліс
ти дивл.ятьс.я на світ крізь рожеві окул11ри. Аджеж вихова
нець комсомолу •а член комnартії Валентин Мороз далі не 

мй терпіти а закричав що.- реалітетник. не ухраїнець а ма
лорос, хахол, а наші nрофесора, науховці шлють чолобитну 
в Москву що. вони nо'tоджуютьс.я з існуючим станом nонево .. 
ле ної України, що. вони за УССР, за sрмо, •ільки nідмоетку 
з кожушка nокладіть на шию, аби не мулІІло. Тільки бато'tом 

не так дошкульно. шма~айте. 

Тому то.йnишу про ці неnриємні речі щоб схаменулись. 

Хай не думають наші мудра~ елі що їхні nромахи наці.я наша 

їм nростить.Ні, не npocrnиm'Ь так .як не nрощає Винниченко .. 
ві, Скриnникові, Хвильовому та іншим ~оре nолітихам дар-
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ма що. деsкі зних прис.лужи.лисs народові в .літературі. Б о 

за державні, sк і за віШакові промахи карают'Ь .І навіт'Ь че

рез сто. рахів знайдут'ЬСІІ такі sк Дончук і не з.лякают'ЬСІІ 

вимести сміттs з хати. 

З правдивою пошаною до. Вас 
Ваш З. Д о .н ч у к. 
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В Л. Лане Дон чу"' . І 
Дл"'ую sa "'ниж'Ку "Куди веде каs'Ка" і прошу вибачте 

що . л до. С'ЬО ttодні не вислав sале~лісm'Ь, але мол в св роди -
на була в поважному автовому випад"'У тому 5-m'Ь тижнів, 
то . не було . сили ні часу думати І 

Вибачайте І Дум, аю що . не має читача Ваших Творів щоб 

йому не подобавсs Ваш стид'Ь (леtкий і sрозумілий)nисаннв. 

Читаєш і бачиш всю "'артину і всі події живими nеред со . 
бою, здаєm'Ьсл береш учасm'Ь в тих подівж сам, і тому пере

живаєш так, вк переживали Ви "'оли писали І 
Мал о. м, аєм таких пuс'Ьм енників С'Ьо ttодні, tоловно . у ві

д'Ьному світі І Хай Вам, Господ'Ь посилає здоров "я та ві"'У 
дoвtotto, щоб дав Вам наtоду ще бatamo; баtато . вкласти в 

схарбницю ухр. Літератури І ІДасти Вам Боже І 

Вибачайте sa писанину а1(,у, але труслm'ЬСJІ py1'u І 

З правдивою пошаною, 

о .. Теодот Глуханю"'. 
л.с. 
Висилаю "Че"а" на 7 дол. sa книжку і на виданнА Ваші 

ч у до .8 і. 

Хлібороби Одещини завершують .... 
·~ збирання врожаю. Нескінченним пото- :;:.~:.;:>У\=··!· ...... 

• • • 

•'• ... 
• 
• 
"· 

. . . ,• . .. .. . . . ·;·'.:;: .. 
... ко м 1 дуть н а ел е в а тор и в а н та же н і =..: ·=·=: • .==:·: · · ·• · ·=·· ==:·::: = · · 

зерном автомашини. І все ОІ'уnантові в· Мое"' ву. 



В ел'Ьмишановний Пане Дон чу х ! 

Пошта знову принесла мені цінний подорунох від В ас, 
Вашу нову хнихху -''Куди веде хазха". Принесла її nри 

субомі і А вс•и~ її nрочита•и вс ю. Що. це означає ? А озна
чає це, що. вона наnисано дуже ціхаво ,ле~хим стилем, до.

б рою мовою ;але чому ХЕЛЬСІНКІ, на мосховс'Ьхий лад, 

холи в нас і у фінів ГЕЛЬСІНКІ?/ і, тах би мовити, з nе
рцем. До Ц'ЬО~о.Ваша нова хнижха дуже дотеnно.ілюстро -
вана, а ці ілюсt~~рації дуже nожвавлюют'Ь зміст. Коли маю 

АХі-небуд'Ь застерехеннА з nриводу ілюстрацій, то. хіба ті
Л'ЬХU те, що. кіл'Ьха разів nохазали нам "доблесну 11 армію, 

а ні разу Армію УНР. Гадаю, що можна було nідібрати 

nідходАчу знимху саме там, де про. Армію УНР є мова. 
Гарно nочали, що. дали знимху Б аtІІ'Ьхів В а ших: це вже 

прихил'Ьно. насmро ює читача до. авmора. Далі заціхавив мене 

ПАРВУС, про Ахо~о.знаю ба~ато.:nро Н'ЬО~о цілу хнижху 
моЖна наnисати. Але він зних зі сmорінох Вашої хни~ и, 

зрешmою, не в йо~о наnрАмі розвивалас'Ь дал'Ьша Ваша роз
nовід'Ь. І холи брати цілісm'Ь Вашої нової хиижхи, то мен і 
здаєт'ЬСА, що. вона мал а б ху ди біл'Ьший успіх, Ах що б писа

mи її було. длА америханс'Ьхо~о. читача. Думаю ,що. ам ерихан

С'ЬХі чиmачі nожирали б Вашу хнихху, наnисану звичним їм 

імnресіонісmичним сmилем і вона nровела б mут чималу af'i
maцifmy роботу. Америханці не мо~ли б надивуватися долею 

Данила, тахим вірним бол'Ьшевицм,им nocinaxoю і йо~о.хін

цем. А цей хінец'Ь, це длА будівничих Ухраїнс'Ьхої ССР ці

лхом звична сnрава: холи nро~лАдати, наnрихлад,ілюстра -
ції триmомової Ісmорії Гр ом адАНС'ЬХОЇ віfти в У храїні, mo .аж 
мороз іде за шхурою, АХ усі ці будівничі були лі'Квідовані 

в ла дою цієї держави, Я 'КУ буду в али. Ім "я їм єсm'Ь л е І' і о .н : 
цитую з nа.м "Аті mіл'Ь'КU дав абетховий порАдох: Антонов ·_ 
О в сеєнхо, А ус сем, Б аран ;~аличанин ,хомуніст, хол.У С СІ, 

Бубнов, Вацеmіс, Гамарні'К, Гархавий, Га'К'Кер, Г ла~олев, 

Гиттис, Дибенхо, Дубовий, Еіідем ан, Затонс'Ьхий, КвірінІ', 
КвАmех, Коцюбин С'Ьхий, Коссіор, Меженінов, М ежлау'К ,Мура-
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в'Ьев, Муралов, Юрій Пsтахов, Рухимович,Смілrа, Смирнов, 
Уборевич, Фед'ЬХО' Шмідт, Hxtp. а Аишив s боху єдину "ухра
ЇНС'ЬХУ" частину Червоної армії - дивіsію jпіsніше хорпус І 
червоно~о хоsацтва, Axux вичищено .тах. s хомхор Примахо .. 
вим, що. живи..vи sаАишилисІІ тіл'Ьхи ті, Ахі ІІХОС'Ь перебува
ли 25 рохів хонцла~ерів, sx ОС'Ь Ілл11 Дубинс'Ьхий, що. tІІепер 
пише хнижхи про. червоне хоsацтво. Хто. ж тоді s бу дів ни -
чих УССР sалишивсs живи..v /Щорс, Воженхо.йінші sа~ину

ли від ухраїнс'Ьхих хул'Ь /? Чи не можна б про. їх до Аю напи
сами хнижху? 

Про. Вашу нову хмижху можна писати ба~ ато, аАе, на 
жал'Ь, длІІ Ц'ЬО ~о. часу нем ае. У Ц'Ьому .місці бажаю торхну -
mиcs тіл'Ьхи, що.тах.схажу, Вашої історіософії. ПомиАхи 

Винниченха чи інших Аідерів Ц Ради, помиАхи Схоропадс'Ь

хо~оіїже s ним,помилхи Петлюри йїже s ни..v були ДРІБ
ни ц а ми в по рівнІІнні s фахrсом І що. про•и ухраЇНС'ЬХОЇ са
..vостйности. й державности були Жиди і s ними цілий світ. 
Ми навіт'Ь s найхращою ухраїнс'Ьхою ар..vією не мо~ли ви~ -
рати війни на 4 фронти, і .ми навіт'Ь s сами..vи бОА'Ьш.евиха
ми не мо~ли ви~рати її, не .маючи ніsвідхи ніsхої допомо~и. 

Ми не тіл'Ьхи не мали доnо.мо~и, але можні світу навіт'Ь пе
решходжали нам вести вirmy тими сила..vи, що. їх ми sібра -
ли. Ці сили були не маловажні: в серпні 1919 ро ху, ухраїн
С'ЬХа арміs нараховувала 150,000 сrсаршин і бійців і була sa 
своєю величиною трет'Ьою армією в Східній армії І п і с А 11 
бОЛ'ЬШевихів і деніхіНС'ЬХОЇ арміЇ, не рахуючи пОЛ'ЬС'ЬХОЇ ap
..viЇj./ що.ж сталосА s цією армією: її не перемо~ли воро.
~и в боsх, але її перемо~ли тифоsні воші. Вони s ни щ и А и 
50.000 старшин і бійців, sxi померли на тиф, а решта хв о.
ріла на rсиф, або.виsдоровлювала по.тифі. Перед 1-.м Зимо .. 
вим Походом в АрміїУНР sалишилосs менw-біл'Ьш sдоро -
вих 10.000, у ~ аличан 20.000, але череs тиф обидві наші ар
мії pos "єдналисs: ГаАиц'Ьха арміІІ пішла до. Деніхіна.Н ашої 
армії навіт'Ь не треба було. воро~ам поборювати:її поборов 
тиф -.може nерший в історії випадох ЗАСТОСУВАННа ба
х11еріоло~ічної вііІ4и. І не було. ніsвідхи порsтунху, бо. Жиди 
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й Антанта nриsначиАи нас на sнищеннІІ. А що. ж •оді робив 
українсt>кий народ: дуже nросто.- від селІІнсt>ких nовстанt> 

nро•и болt>шевиків sдpиtaAaCt> ціла Україна. Цієї с•ихіШої 
сили не можна бу Ао. вбра•и в орtаніsаціШі рамки на в і tlt> 

"'еніІІлt>ній А юдині, бо. длІІ орtаніsації армії по•рібно. sброї, 
амуніції, вирІІду, одІІtу, в sутtІІІ, nАащів і •.д. ja 111еж стар
шин І, а Цt>O'tO. вct>o'to. не бу Ао. В серnні 1919 року 6 міль -
wнів населенн11 Правобережної України було. визволено. ук. 
раїнсько ю армією і можна бу Ао. nров ести мобіАіsацію, 11ка 

дала б nринаймні 300 .ООО бійців jдо. орtаніsації армії не так 
nornpiбнa "свідоміс•ь" населеннІІ, ІІК. відnовідальний мо б і -
ліsаціШий anapa111j, аАе, ІІК цю армію мобіліsува•и,коли дАІІ 
неї не було nриміщень jвсі казарми на Україні були анище

ні до.краю /,не було.одІІ'tУ, не було вsyt~~ru,нe буАо.шинель, 
не було. sброї, не бу Ао. амуніції . .Все це моtли ми ді ст а 111 и 
від Антанти, але ми не дісtІІали: навіть одІІtу jамерикансt>

ко'tо І sакупАеноtо. в Франції українською місією і заплаче

но 'to. torniвкo ю І •еж в а уІІІІІІІІ й Аіки - не sбро11 й амуніціІІ І 

не доsвоАено. вивеs•и s Марсилії на Україну. 
ХІІІось може скаsаІІи, а де ж с111аршини до.цієї армії-не 

може ж бу•и арміІІ беs с111аршин. У цей час 11 nісАІІ •ифу був 
на здоровній відпусt~~ці у Вінниці. Команда міс•а, це був се
рnень 1919 року, nроtолосила була реєсtІІрацію кол.с•аршин 
російської армії. Щоб не сидіти беs діла,• stоАосивсІІ до ре
єсt~~раційної комісії, що. допомаtаtІІиму в канцеААрській ро.

бо•і. І дійсно. 11 nрацював у цій комісії ціАий час своєї від -
пустки. Наша комісіІІ sареєсt~~руваАа понад ВООс•аршин коА. 

російської армії. Вони виповн11ли відnовідні документи,jре

єстраційні АUСtІІки /, ми ці Аис•ки nеревірІІАи s докумеNrJІа
ми старшин, а tІІоді завдавали їм стерео•иnне nи•аннІІ: Чи 
будете сАужи•и в українській армії? 5% реєсtІІрованих від

nовіло.: в нікаком случае, нє счі•аєм себ11 tрахданами ук

раінской держави; 10% sа11вило. про. бажанн11 служити і їх мо
біАіsовано, а 85% відповіло.: добровіАьно. не підемо, але ко .. 
ли буде про 'tолошена мобіліsаці11, то підемо . .Але мобіліsа
цію на Поділлі nро'tолошено.що1іІо.в 1920 році, sa союsу 
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Петлюри s пол.sками. Її ви слід? Читайте в книsі tен .У до .. 
виченка: І ст. 155 І 10,000 вовків перебувало. в обоsах беs 
sброї І це в листопаді 1920- останній бій У А І. Книtа "Ук .. 
раїнс-ько.-московс-ька війна 1920 року в документах" пода
ла ще точніше: стан Армії УНР 1О.ХІ.1920: 3,888старшин 
і 35,259 коsаків у тому сtІІан бойовий: 2,100 старшин,9,313 
баtнетів, 2,560 шабел-ь, 74 tарм ати, 8 автопанцерників, два 
бронепоtІІstи. Беs sброї було. понад 20,000 І 

Ні, цієї війни ми виtрати не моtли . .Н вже не кажу ,що 
tІ&ака Румунів поtрабувала все майно. Запоріs-ькоtо. корп у

су, коли він переїsдив череs Румунію, а ц-ьоtо. добра було. 
понад 700 ешелонів. І бatamo. інших справ не stадую,sк .на
приклад випущеннs модерно. оsбро є ної пол-ьс-ької армії tен. 

Галлера s Франції про111и Галиц-ької армії. І підступноtо .на
паду tен. Денікіна на українс-ьку армію в Києві і бatamo де
чоtо. іншоtо. В оtні Оt€раденую Україну sбудили і вона не 

моtла виtрати своєї війни проr~~и вс-ьоtо .світу. Це фак• І 

Очевидно, помилки були і то. навіт-ь по.Аt илки велико.

to маштабу. R не є tет-ь.манцем, але є істориком. Rк.icrao.,. 
рик. смію твердити, що.найбіл-ьшою помилкою було. по.в с

та н н в про•и урsду tеr~-ьм. Окоропадс-ькоtо. Це повстан

нs кинуло. Україну у вир анархії. Інше треба було. робити: 
sвернуr~и всю наsвну силу на вирішенн& на sаході: треба 

було. нetailo. виtрати війну s полsками і sвіл-ьнити себе 
s двофронтової війни sa державніст-ь. Заtін О О ,вкий spo .
бив повстаннs проти tет-ьмана І до .речі tаличани І мав би 
tlnи до. Л-ьвова sробити порsдоf€. s полsками і дов есtІІи чере s 
перемоtу над ними, до.sамиреннл в Галичині. Тоді, маю
ч и мир на Заході, нам не страшний був tет-ьман, Денікін і 

боt -sна ще хто. До .вкоtос-ь часу німец-ька ар мів боронила 

б Україну від бол-ьшевиків І до ц-ьоtо їх sмушувала антан
та І, а тоді дав св б відчуr~и осередок українс-ької сили, що 
створивсs на sаході. Гет-ьман мусів йому повинуватисв, 

або піти ter~-ь. Але це все спекул.sці& типу &кби то б у л о 

було, &кби було було. Є У О ОР, колоні& со юsників Вин ни
ченка й Шаповала. 
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На Ц'Ьо.му 'Кінчаю Ц'ЬО~о.дов~о~о листа. Щобнес тоя

ти перед Вами s порожніми РУ"а:ми, посилаю Вам, окре
мою по си.л1ео ю, два ад'Ь:М анахи "Провидіннs ", в &'Ких ви -
дру1еовані :мої статті на теми, шо їх порушив був у Ц'Ьо.му 
.листі. 

Щиро. вітаю В ас, ще pas дs1еую sa цінний подарунок; і 
остаюс'Ь 

в ~.либокій пошані 

Щиро Ваш 
Лев Шан1еов С'Ь'КUй 

Можливо. одною s ~о.ловних причин було те, що 
4:-й Універсал був четвертим, а не ПЕРШИМ. 

І. Ба~ряний 

І Національна ідея і "Націоналізм"./ 
" Наша Боротьба" ч. 2- 1947 р. 
" Укр. Вісті" Ч. 30- 1971 р. 
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ВПоважниіl Пане І 

Посилаю 5 дол. sa Вашу цінну 'il добру "ниж"у "Куди ве
де xasxa ". 8 радо."" аю й б аж аАа б ІожноАІу мати в своїй 
бібліо Єf4J4i всі Ваші виданнІІ. 

Ще pas дІІІую дуже і прошу пам "JІ а•и на буду"Іе ,ІІ1t .будеt~~е 
ма u щосf) ново~о. 

Ос aюctJ s пошаною А. Плак,сій 

Щасливе рівноправне жіноцтво в СССР 

Висо1'оnоважний П не 3. До .н чу"' І 
Ром ан "Куди веде 'Каs'Ка" о тр им ал а, Щиро. д11к,ую sa пам ".яmt 
про. мене. Книж"а виtллдае дуже tарно, надіюс'Ь що .зміст її 
ще ліпший, бож всі Ваші твори 11 читаю s tJeAu'Кoю приємні • 
СМ'Ю. 

Дай Боже Вам Здоров "ІІ на мно1,іе літа,щоб 
далі продовжувати працю. З пошаною до Вас 
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Пис'Ь:менник. Зо.си:м До.нчук- Фі.ладел'Ьфіа 

Дос•ойний і Доро'tий Зе:м.лаче І 

ДІІкую Вам за цінний дар - Вашу киижку "Куди веде ка

зка" - з присваr~о ю. 

Книжку 11 одним духо:м прочи•ав. Це надзвичаіІІий доку

мен• доби. Прекрасно. з:м аА'ЬОвані харакrсери. а прос•о Аю
бувавеа кождим Вашим висловом. To'to роду книжка пока
зуе нам, чо:му :ми не :мали держави. Ту• не лише вина :мое -
кал ів, але r~еж і вина наших Передер і їв. 

Ваша книжка варr~існа •им, що. по. цей бік не :має .ліr~е -
ра•ури, ак а насвіr~~люва.ла б •ак вірно. підсовеt~С'ЬКі відноси

ни. По •ой бік. цілий рад писак; наві•'Ь дуже •а.ланови•их ,:ма

А юю•'Ь " 'tероїз:м" совеt~с'Ь.КО 'tO . .ладу і " 'tероїчну" боро•'Ьбу 
за йо'tо побудову. Ви описуе•е ІІК. воно. дійсно. було. Ви жи -
вий свідок ·•их подій, на добавок свідок з великим спос•ере

жни:м з:мисло:м і з та.лано:м вис.лови•исІІ. 
Ваші праці - 11 читав і інші, це не .лише великий вк.лад у 

нашу лі•ера•уру (найбіл'Ьший по цім боці), але •еж у іс•орі
о софію, вони перероджую•'Ь чи•ачів. Чи•ачі з "кабанів" пе
ре:мінююfІ'ЬСІІ в українців. На •лі неrа•ивних •ип ів Ваших 
повіс•ей сучасн.ий" по.ле:мічний е:міrран•" зможе ле'tко по

бачи•и, аким він не повинен буr~и. 

а подивлаю Вашу працевитіс•'Ь у наfЮіл'Ьш невtдрадних 
обсмавинах е:міrрацііІІо'tо. живо•іннІІ. Дай Вам, Боже, сили 
дЛІІ даЛ'ЬШОЇ праці. 

а радо. вислав би Вам дещо. з :моїх власних брошур, ак. 
що хочеr~~е, напишіrІІ'Ь, акі вже чи•али, щоб не посила•и •их 
самих. Це •ому, що. наклад :моїх брошур :міні:мал'Ьнtsй. 

0/,иро.Вас здоровлю 

Ваш КJрій Лісовий. 
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Вельмишановний ,і Дорогий ,Зосиме Івановичу ! 

Дякую за листа. Пишете мені, що ідеалізую но в і тн ю 

гетьманщину. Я нічого не ідеалізую, зокрема не ідеалізую 

гетьманщини, а стараюсь підійти до явищ минулого як іст о-· 

рик, об"єктивно.Для об"єктивного вивчення минулого, під 

сучасну пору, маємо тисячі документів ;наприклад 4грубі 

томи австрійаьких документів про Україну, видані тут. Ін -
ститутом ім. Липинського, щось двадцять з гак9:м таких 
томів документів німецьких, безліч московсько-большеви

цьких тощо І, спогади й .праці наших істориків jнапр. Доро

шенка; і чимало всякого іншого добра так, що є можливо

сті пізнати це минуле, а пізнати це потрібне й сучасному й 

майбутньому. Біда тільки, що пізнання це є можливе тільки 

на еміrрації, бо на рідних землях, воно потопає в по в е ні 

офіційної фальсифікації. До цього додам ще, що для ідеалі

зації гетьманщини в мене брак, що так скажу ,ідеологічних 

підстав. За переконаннями я є республіканець ,петлюрівсь

ко-бандерівського хову з тим, що в мене особисто більш

ий .наголос таки на петлюрівстві. Служив в Армії УНР jпет

люрівській,· не галицькій, у галицькій тільки військову шко

лу. скінчив І і служив до самог.о кінця ;звільнений з А УНР 

20-го листопада 1920 р./ і зберіг в щирій·пам"яті сильвети 
генералів jЗагродський/, старшин, козаків з якими доводи

лось воювати разом проти жахливого ворога. І ця приналеж

ність до А УНР зобов".язує мене, зобов"язує мене до кінця 

життя, отже й·не може бути, щоб у таких умовах бути•геть

манцем". Але, це ще не означає, що о гу ль но треба засуджу

вати цю гетьманщину й причіпляти до неї ярлички, на які во
на не заслуговує. До цього вже змушує совість історика. 

Звичайно, про те можна багато писати, а писати ніколи, 

і не дуже треба. Колеса історії покотились вже дуже впе -
ред, і їх вже не завернеш до гетьманщини,уенерівщини чи 

бандерівщини. І коли нашим землякам на Україні вдасться 
визволити з-під московсько-большевицької кормигиjв дея

ких умовах це цілком можливе/, то вони цілком певно побу-

312 



дують за своїм смаком. llo них тоді пхатися з історією бу
ло б дуже нерозумно, але й .теж неможливо; адже ж ус ім 

нам еміrраційним партійцям уже на той ·бік. Цього серце бо

лить ,в іншого печінка недомагає (забагато випив у своєму 

житті), ще інший·З шлунком вередує, або сухоти легенів ви
курює. Для будівництва держави треба здорових людей, з і 

здоровим глуздом і здоровим тілом, і якось надія збирає, 

що все краще укладається, як воно було в 1917- 1920 р. 
Ви правильно пишете: не було всеобіймаючої інтеліrен

ції - розуму, що за собою міг би повести народ. І з ар а з 

з"являється, по цьому, думка: най інтеліrентнішим з ус іх 

українських провідників цього часу був Володимир Кирило

вич Винниченко. І що з цього всього вийшло? Я цілком по

годжуюсь з Вашою оцінкою цієї людини-провідника, даній ·У 

Вашій:·" Куди веде казка". 

Ви згадуєте в своєму листі про "шомполи", які нагна -
ли дядьків до Червоної армії і записуєте їх на копто режи

му Скоропадського. А ось в мене такий .особистий. спогад , 
який, заздалегідь дозволяю Вам використати в будь -якій 

Вашій .черговій .книжці. Мій ·Рід з дрібної шляхти, осіли й· 

впродовж довгого часу в Черняхові або в околиці ;на Жи -
томирщині/, уніятський. В мого предка о. Платона, у цьо -
му ж Черняхові було 12 синів, і всі вони мали імена апо -
столів. В 1793 році, трьох із синів о.Платона, не захотів
ши возз"єднуватись з православ"ям, наказаним на Волині 

Катериною 11, втекли до Галичини, де стали священиками. 

Інш і залишились на Волині й приняли праваслав "я. Із цьо -
го роду і япоходжу і є, так би мовити, 5 коліном Шанков -
ських у Галичині. 

У мого дядька Йосифа був син,який .не хотів вчитися в 
гімназії і його віддали до військової кадетської школи. Цю 
школу він закінчив і пішов в австрійаьку армію професій -
ним старшиною. Мав для цього потрібне шляхетство й при
домок ''фон". В 1918 році він був уже капітаном австрій
ської армії і пішов зі своїм полком на Україну в ск л ад і 

австрійської окупаційної армії. Ло речі ,мушу- зазначити ,що 
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був свідомим українцем, сином свідомого українського св

ященика. На ім" я ~му було Юрій.· Він часто перебував у до

мі мого батька, теж священика, бо його батько помер перед 

самою війкою, а мати ще давніше, і він якоюсь мірою, нашу 

хату, вважав своєю. Зокрема я його дуже любив і з а в жди. 

дуже радів, коли він до нас приїздив. 

lІесь в першій·половині березня 1918 року,90-й·австрій
ський ·полк піхоти, в якому служив Юрко підійшов під Умань 
і зайняв Христинівку. У цій ·Христинівці Юрка зробили не то 
командантом містечка, не то командантом станції. Але да

лі вже пам"ятаю добре. Дня 15 березня 1918 рокудомого 
брата прийшли два польські поміщики: Потоцькі і Браніцкі, 

добра яких були розташовані на Уманщині.Розмова між Юр

ком і ними велась на польській .мові, якою, звичайно, Юрко 
добре володів. Мабуть поміщики думали про нього, що він 

поляк, бо на зверненнях до населення він був підписаний~ 

Георr фон Шанковські, ціс. королівський .капітан. Передаю 
цю розмову в укрмові : 

- Ми прийшли до Вас, пане коменданте, в дуже деліка

тній справі. Ми є від власників маєтків у цій .околиці .Укра

їнські "хлопи" знищили їх минулої зими до краю і пограбу

вали їх до щенту. Ми просимо Вас Вашої війаькової аСJ1СТИ, 

щоб ми·могли відібрати пограбоване майно і покарати зло

чинців. 

- Війаькової асисти я панам дати не можу, бо для цьо

го не маю ніяких інструкцій. 

- То видайте нам зброю, а ми самі собі дамо з "хлопа

ми" раду. Ми озброїмо нашу службу й ·Підемо відбирати на

ше майно. 

- Зброї вам видати не можу, навпаки- маю наказ стяг

нути зброю від цивільного населення. Ви бачили дуже доб

ре накази, що всяку зброю слід негайно віддати комендан -
турам. Не може ж так бути, щоб ми самі озброювали міс -
цеве населення. 

-То що ж ви нам, пане капітане,радите, щоб ми могли 

відзискати наше добро? 
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- Звернітьея до повітового комісара Української рес

публики в Умані, бо це цивільна справа. 

- То пан капітан, поляк, радить нам полякам звернути

ся до цього "гайдамаки", земляки якого нас пограбували 

може на його доручення? 

- Я виконую накази, які отримав від своєї військової 

влади. Але, коли ви звертаєтесь до мене як до поляка ,а не 

як до офіцера його цісарської й ~королівської величности,то 

я мушу вас потішити, що я поляком не є. Я є Русином -Ук

раїнцем ... 
- А, так, то ми розумеми ... І ми єще зоба чи ми! 
Юрко побачив. Кілька днів пізніше його викликали до ка

рного звіту до Головної команди окупаційної австрійаької 

армії у Вінниці. Він ставав перед полковником графом Ля

мезаном до карного звіту. Сфранцужений ·поляк Л ям е з ан 

;має бути навпаки: сп олячений ·Француз граф Лямезан ,оже

нений ·З польською графинею у Львові, відомий ·ук раїножер І 

вислав Юрка за кару ,що не пішов на руку Браніцким і Пото
цьким на італійаький ~фронт. Там він загинув у травневих 

боях над Піявою. У мого Батька був до 7 квітня 1918 року 
і тоді я бачив дорогого Юрка востаннє. От і маєте " геть
манські" шомполи ... 

І коли гетьманському режимові приписують ці "шомпо

ли ", то роблять не тільки історичну помилку, а теж і л о -
гічну помилку. Чому? Історична помилка в тому є та, що 

описаних подій ·З Юрком на Україні було більше й ~всякі по

міщики вітали прихід окупаційНих армій •ЯК засіб для того , 
щоб розрахуватися, як вони казали, з " хлопами", що їх 
пограбували. Окупаційні війаька організували ці загони з 

"шомполами" вже в березні й ~квітні 1918 року /і тоді вони 
гуляли найбільше!!!/ і на це є тисячі доказів у документах. 

Звичайно, карні загони продовжували свою чинність і за ге

тьманату, але власне проти тієї чинности протестували як 

сам гетьман так і гетьманський ·УРЯд. І на це є документи. 

Є ось такий ·документ: до головнокомандувача австрійської 

армії гетьман післав свого адьютанта полк .князя Кочубея 
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з відручним листом, в якому протестував проти карних за

гонів, що їх підтримувала й ·Підтримує окупаційна армія в 

своїй .зоні окупації. Таких документів є більше й •Ті протес

ти довели до цього, що в серпні місяці д11 всяких карних 

загонів припинились ,головно в зоні окупаційної німецької 

армії, бо в австрійаькій ·все ще було забагато поляків, які 

думали: Бог високо, а цісар далеко і діяли після своєї во

лі. Це є історичні факти,доказані документами і їх запере

чувати годі. Скоропадський ·жив на еміrрації 27 років і ко

жний •ХТО його зустрічав, ніяк не мав враження, що зустрі -
чається з кровожадним погромником. Може цілком навпаки. 

Логічна помилка історії з шомполами є в тому, що Ско
ропадський ·і його режим був наслідком, а не причиною авс

тро-німецької окупації. Німців і австрійців запросила на Ук

раїну Центральна Рада,а не Скоропадський.· Соціялістичні 

провідники Центральної Ради в ніякому розі не мог ли раху

вати на те, що реакційна австро-німецька сила бу де допома

гати в будівництві української держави та ще й .соціялісти

чної. І тому запрошення цієї сили на Україну було однозна

чне із запрошенням до створення загонів з "шомполами" .. 
Загони ці творили найбільші вороги української державно

сти, не тільки для того, щоб повернути своє майно, але й. 

тому, щоб цими шомполами вибити з народу всяку думку 

про Україну. "Не ми тебе б"ємо", - казали шомполівці, 
дуже часто прибрані в різні фантастичні українські уні

форми з шликами на шапках, "але б"є тебе Україна". Мо

мент провокації був тут цілком виразний f Але, логічно ,за

гони з шомполами постали внаслідок австро-німецької оку

пації, запрошеної Центральною Радою, а не бу ли тв ори-

в ом режиму Скоропадського, який австро-німецькі армії 

на Україну не закликав, а загони з шомполами від неї оді

дичив. 

На цьому кінчаю знову довгого листа до Вас й щиро 
вітаючи, бажаю всякого добра і успіхів у Вашій ~праці. 

Остаюсь з пошаною 

Щиро Ваш Лев Шанковський 
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Висо'Коnоважний Пане І 

Дs'Кую sa nа.м "sт'Ь і 'Книж'Ку "Куди веде 'Каs'Ка". Н'К sвича~ 
но. всі Ваші твори читают'Ьсs одним духом. Дуже ці"' а в о. 

На :мою ду:м'Ку .може трош'Кu sаба~ато ілюстрацій,sате 

дуже .мені по до баєт'ЬС.Я цо є nоміщені світлини Ваших по.

"ійних Родичів. 
Пересилаю че'К на 5 дол. 

Здоровлю щиро.обоїх Панство. 

Ярослава Кобрин 
ВПоважний Пане До .н чу"' І 

Засилаю належніст'Ь -sa 'Книж'Ку "Куди веде 'Каs'Ка ". 
Дуже цінний роман. Він правдиво. насвітлює життs під sай

.манщино ю та боро•'Ьбу нашо~о. народу sa свободу. Пре'Крас
ні малюн'Ки та ілюстрації дают'Ь читачеві до. біл'Ьшо~о. spo -
sу:міннs та правдиво~о. насвітленнs про що. Ви nишете. 

Здоровлю Вас щиро. і сердечно. 
Ваш В. Іванців 

Доро~і Панство.! 

Дуже дs'Кує:мо вам sa те, що. не забуваєте нас і присилає
те 'Книж'Ки. Вітаю s поsвою нової "дитини". Це вже sка, 
13-та? Ну, і nлодючийже Ви, nане Зоси:ме,нівро'КуІ А 11 

та'Кuй лінюх, що.мушу себе sa волоссs притs~нути до сто .. 
лу. Ну, дай Ва.м Боже і далі та'К І 

Зі щирим nривітом длs Ва.с обох 

В. і А. Давиден'Ко 
Доро~ий Пане Дончу'К І 
Найщиріша подs'Ка Вам sa цінний даруно'К "Куди веде 'Каs'Ка". 
Ба~ато в Ц'Ьому романі щирої тепло•и і правди І (ратулюю і 
бажаю В а:м ба~ ато творчих успіхів у дал'Ьшій та'К ".о .рис ній 
nраці. 
Н вдома ~осте:м і тоху так піsно від~укуюсs. Але теnер сs

ду 'Ка:мне:м і та'Кож щос'Ь напишу. 

Щиро.Ваш І. Боднарчук 
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Висоf'одостойнийПане Пис'Ь:менни"'у З. До.нчуf'.І 

Висилаю че"' на 13 дол. та прошу вислати :мені ще один при. 
:мір ни" "Куди веде "'asf'a ", та ро ж ан "В пошуf'ах ща стА". 
Rf'.A ще був дожа, на Хархівщині,то.:мене тоже "'лихали по 
f'OSaЦ'Ьf'OAtY - Іван Дончу"'. R s Ц'ЬОtо. був дуже tордий, хоч 
це і було. не правдиве :мое ім "А. 

З пошаною до Вас Іван Донченхо. 

в ел'Ь:мишановний пане до .н чу"' І 

Прочитавши Ваш ро:ман " В пашу"' ах щастА ", r~~и:м б і л 'Ь ше 
sаці"'авив сА прочитати інші Ваші "'нижхи. 
Rf'щo :маєте таf'і при:мірнuf'u А"'і А впо:м "Ану,радий би "'У -
пити. Сатира: Гнат Кіндраr~~ович 

Море по. "'о ліна 
О повіданнА: Де с А • а, роман Прірва та 

" Kyдtt веде xasxa". 
З пошаною до.Вас - (eopr Ковали"' 

Вел'Ь:мишановний і Дороtий нам Пане З. Д о.н чу"' І 

Отримав С'Ьоtодні хнижху "Куди веде xas"'a",i ще не читав
ши sнаю що. Ваші виданнА є найціf'аві ші,наuприе:мніші sa всі 
А"'і : на А:мерихансьf'о:му f'онтиненті, А"'. длА :мене, та" длл 
:моїх sнайо:мих. Спішу s пересил1'ою в сумі 10 дол. і раsом 

s •им, шлю А Вам :масу найхращих по бажан'Ь .Бажаю Вам до .. 
броtо. sдоров "А і баtаtІІо. ро1'ів творчої праці. 

Зі щиро .. сердечною пошаною до. Вас 
Ваш Васил'Ь Марциню"' 

ВПоважнийПане З. До.нчу" І 
Пересилаю належніст'Ь sa 1'ниж1'у "Куди веде "'asf'a" s по.
дАf'ОЮ, 

Остаюс'Ь s tлибо1'ою до.Вас пошаною,побажаннАм дал'Ьших 
успіхів у Вашій Важливій r~~a нелеt1'ій пис'Ь:м енниЦ'Ь1'ій праці, 

tІІахож -si щирим поsдоровленнА:м: 
Хрисr~~ос Рождает'ЬСА І о. М. Де бр u н 
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Шановний Пане До.нчух./ 

Чи•ав Ваш найновіший твір "Куди веде хазха" з захоп -
леннАм. А це тому що він відбивав дііену хартину •их по.

твор, що служат'Ь буд'Ь хому аби мати славу,tроші-ховбасу. 
Тахий•ип, служив НКВДе, служи•име інімцАм тане дожив. 

R думаю, добре було. б написати •в ори, Ахі б пахазува
ли безпринципніст'Ь,".ах зв .поліІІuчних діАчів, Ахі назверх 

прийvают'Ь проtраму хоч це і перечuт'Ь націонал'Ьній спра -
ві, аби приподобатис'Ь моді-хвилі і хамові,що узурпує на -
ціонал'Ьне, свАmе, Ахuй ;хам І не бачиІІ'Ь хрім себе і балів

jдуже примітивних; ніхоtо, АХі перетворюют'ЬСА на піАтu
ху і підхупством ,народною tоріл'Кою,прихил'Ьнихів собі. 

І тому на еміrрації тах tолосуют'Ь : Х•о. за? Hixoto .. 
Пиши одноtолосно І А запитайте - чому tолосував? Та ж 
мій землАх tолосував, то .Ах же не підтримати І 

Н айt ір ше, холи наша інтеліrенціА визначаєт'ЬСА по. ди
плому-по заробі•чанству (а не знанню і свідомості). 

Невстu'tли бол'Ьшевихи підсунути хул'Ьmобмінщихів, АХ 

наша "інтеліrенціл" і посунулас'Ь обмінюватис'Ь і цілува -
тис'Ь. Невже нам, з-підсоветів, не відо:мо.що .. то.за хул'Ьmу
р ни"' u ? Та ж то . ви ш хол е ні НКВД и сти ! 

Схазав "авторитет", що нам не поtІ&рібна Соборнаправ -
ніст'Ь, І зайва Автохефал'Ьніст'Ь/ .а. ми і tолосуємо за це. 
А де ж та інтеліrенціJІ, що аналізує ,синтезує ,досліджує і 

думає націонал'Ьними хатеtорілми? Х•о. ж поведе націю до 
ви зволеннА а не чужими м анівцлми . Тому, що. 't -но. леt'Ке, 
•ому й пливає зверху і ... смердит'Ь. 

Ваші здібності вихористайте на формуваннл думхи ви

лоненнл справжн'ЬОЇ ухраїн С'ЬХОЇ еліти, бо у віл'Ьному світі 

ніхто.не заборонuт'Ь. 

ПодивіІІtсл на Симоненха, Л. Кос•енхо, Мороза Ахі у 
тАжхих обс•авинах піднослт'Ь tолос в обороні нації, а що. 

робит'Ь наша еміrрацііІа інтеліrенціА, АХ а має свободу дій? 
А наша інтеліrенціл цілуєт'ЬСJІ, ... а де11,хе духовенство і собі. 

R дуже розписавсл, вибачай•е. Щас•и Вам Боже! 
Ваш С. Вожахівс'Ьхий 
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ШАОЛНВИЙРІК 

ПUC'Ьltt ЄННU'КУ 3. ДО .Н Чу 'К .у 
під Новий Рі'К. 

Пливуть роки, як в ріках води: 

Не стримать їх, не загатить, 

Ні жар вогню, ні стан погоди 

Не спинить їх ані на мить. 

Знов Новий Рік приніс сніжинки. 

даль потонула в білій .млі. 

В садах, полях ані травинки, 

Лиш біла радість на землі. 

Весело люд стр і ча Рік Новий·. 

І жде солодку щастя мить, 

Коли в дванадцять білобровий· 

Накаже в щасті людям жить. 

Знов попливе життя безкрає 

В Новому Році, як в старім: 
Одним цвістиме теплим маєм, 

Другим внесе нещастя в дім. 

І так в життєвому потоці 

Не мають люди тишини: 

Як у старім, так в Новім Році 
Не збавиться народ війни. 

Коли ж прийде щастя година? 

Коли настане Рік Новий,' 
Щоб вільна стала Україна, 

І Рік був справді щасливий?! 

rрудень 1971 Лев Пилипен'Ко 
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ВЕСЕЛИХ CBRT І ШАСЛИВОГО НОВОГО 

р о к у 

Дру~ові Зосимцеві і йо~о. нерозділ'Ьній nоловині Ларисі, 
До.нні-Чух 

бажают'Ь 
Анатолій Калиновс'Ьхий, в Галанах сущий, а тахож n.Галаниха. 

Тоді, лх хисло.на душі, 
У рочестерс'Ьхій цій ~луші, 

Л з~адую минуле літо, 
Філлдел'Ьфіііе'Ьху С'Ьому стріту 
І віллу дру~а Дончуха, 
В лхо~о чешет'Ьсл руха 
На все нові й нові романи. 

Біжат'Ь pouu, а він не в "л не, 
Він, навnахи, росте, лх лист, 

І ~ордо. в~ору держит'Ь хвіст. 

Л з~адую бібліотеху, 

Куди заходиш, лх у М ехху, 
Бо.ж там заnас духовних nерл. 

А ще стоїт'Ь рефриджедер 

І в Н'ЬОМУ, наче на nараді, 
Пллшхи і nллшечхи у рлді: 
Toxailiaxe, Порт, а дл л n "лниц'Ь -
Горілха, чортова на міц'Ь. 

І дозволлє дру~ - ~ocnooap: 
По праці - людлм на~орода, 
То. ж хожну nллшху нахили, 

Зроби один иовтои малий, 

А ""' мине хвилин n "лтнадцлт'Ь, 
Знов nристуnай до. операції ... 

А. Галан 
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Дорогий ·КолеГ' о Дончук ! 

Одержав два дуже цінні Ваші твори /"Утрачений. 

ранок" та "Ясновидець Гері"/ за які сердечно дякую.Чи

тав їх без відриву з таким захопленням, що робив перер

ву лише під час сну. Ще раз щиро Вам дякую за такий ·ці -
нний ·подарунок і бажаю надалі таких же успіхів на лі те

ратурному полі на користь українського народу ,з яким 

Ви будете жити вічно, бо такі письменники, як Ви,є без

смертні. 

ГруднА 5, 1971 Ваш Л. Пилипен"о. 

ПОДRКА 
Висо"оnоважноNу пис-ьменни"у З о .сим о .в і Дончу"у! 

За твір, що. в дар мені дали, 
Виношу Вам сердечну дJІ"У. 
Щоб Ви біл-ьш матер і жили, 

І лихо Вас минало.всІJ"е. 

Коли б весн11неє тепло. 
Гріло. серц11 людей В"раїни, 
Наше б житт11 сонцем цвіло 

В "раю ~остинної чужини. 

Виходили б частіш "нижхи 
І в чужині на рідній мові, 

Н"і б прослали доріжхи 
До. волі в Києві і Л-ьвові. 

За Вашу щедріст-ь зор11ну -
Прихил-ьности добру ознаху, 

Не раз про. Вас 11 crsoN "ІІну 
І вдру~е Вам виношу д11ху! 

Місто Фіні"с, Арізона. Ваш Лев Пилипенхо 
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Дороzий Пане До .н чу"! 

Щиро. длхую за Ваш ро.ман "Куди веде хазха ". Книжхи не 
потребую хвалити, бо.вона сама себе хвалит'Ь. 

Прочитав з приємністю. 
В залученні tрошевий перехаз на 8 дол. 

Остаю з належною Пошаною 

Др. П. Грицеллх 

Вп. Пане До.нчух.t 

В залученню пересилаю "Моне Ордер" на суму 5-т'Ь дол. 
за хнижху "Куди веде хазха". 

У 70 річчл з днА Ваших народин бажаю Вам ЩастА,Здоров "я 
та мноzих літ і сили писати нові твори яхі залюбхи читаю·. 

З належною до.Вас пошаною 
остаюс'Ь Інж. Олехсандр Мамчин 

Висохоповажне П -ство І 

П .П. Зосим і Ваша мила спутниця! 
Вітаю Вас з Днем Вашоzо сімдесятріччям з дня Вашоzо. 

народженнА, бажаємо. здоров "я, сил, продухt~~ивної праці 
на вашій ниві а •ахож і на ниві церховній ухраїнс'Ьхоtо на

роду .Вітаємо. і Вашу спутни цю з імениннихо.м. 

Посилаю Вам 8 дол. •а очіхуємо. наступної хнижхu. 

Ваш з любов "ю в христі, 
Прот. о. Гриtорій Сіваченхо. 

В п . Пане Д о .н ч у " ! 
Щиро дяхую за XNuжxy "Куди веде хазха". 

У 70-ту річницю Вашоtо. віху засилаю Вам Мно1,аs Літа! ! ! 
Щасти Вам Боже !Бажаю Вам прожити та працювати на хо

рисm'Ь ухраїнс'Ьхоzо. народу. 

Ваш Гриtорій Кріслатий 
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Бель. Шановний Лане Дончук! 

Перш за все складаю Вам Велике СПАСИБІ за Вашу 
швидку відповідь на моє прохання. Дякую що Ви не від _ 
мовили, доклали свого труду! 

Замовлені книжки отримав і висилаю належність 17 д .. 

Ласкаво прошу в майбутньому, всі книжки, які Ви напи. 
ше те і видрукуєте, прошу висилати на мою адресу. 

З глибокою пошаною до Вас 

Остаюсь Григорій Ковалик 

Вельмишановний, Пане Дончук ! 

При цьому посилаю Вам 5 дол. за роман 11 Куди веде 

казка 11
• 

Ця Ваша нова книжка, є ще одним монументальним вк -
ладом історичного значіння в нашій українській .творчості. 

Нехай милосердний ~Господь обдарує Вас якнайкращим 
здоров 11 ям і довгим віком, та благословить Вас до даль -
шої вельмицінної Вашої літературної праці, як доброго сія
ча щирого українського літературного слова. 

Міннеаполіс. З любов 11 ю о. М. Годинський 

Вел-ьмишановний і Доро~ий Пане З. Дончук І 
Надісланий Вами останній Ваш роман "Куди веде казка" 

11 отрижав. Опізнив с& з відповіддю, бо. був хворий та,крім 
то~о, хотів прочитати ро.ман. 

Зміст романа цілком правдивий і висвітлює справжн 10 

советс-ьку дійсніст-ь часів колективізації і усе і'Іше .А такі 
свої "Данили" допо.ма~ают-ь катувати Матір - Україну. 

Кни~а видана дуже ~ар но. з ба~ ат-ьжа ілюстраці&ми. 

Роман читаєт-ьс& ле~ко. з захопленн&ж. Сердечно. д&кую! 

Бажаю Вам успіхів у Вашій творчій ді&л-ьности.Прошу 
вітати Вашу Дружину. Ваш Павло Трембовецький 
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Вел'Ьмишановний Пане З.Дончу'К/ 

Книж'Ку Вашу "Куди веде 'КаS'Ка" одержав, аа 'Котру Вам, 

щиро. дл'Кую. Книж'Ку вже nеречитав і вдру~ е читаю ,бо. не 
можу від неї відірватис'Ь, що в та'Кому ~ар ному стилі на-

nисана. Б а~ ато. труду і nраці Ви в ложили видаючи це й 
доро~оцінний твір. 
В аалученні висилаю Вам 8 дол. аа 'КНиж'Кu і 25 цент. на 
оnлату nошти. 

Рівночасно. бажаю Вам 'Кріn'Коtо здоров "л і сил до nраці, 

аби Ви моtли видати біл'Ьше та'Кuх цінних творів. 
З ~либо'Кою до Вас nошаною 

Михайло. Даю б 

Вел'Ьмишановний і Дороtий Л. Побрати:ме- Пис'Ьменни'Ку! 

Даруно'К від шан. Дру~а- Пис'Ьменни'Ка в формін о.в о.~ о 

йоtо.твору належит'Ь до.особливоtо.духовоtо. вдоволеннл 

і nричиняє чималу радіст'Ь. 

Сердешно.дл'Кую аа "Кули веде 'Каs'Ка ", л'Ку вже s sаці
'Кавленнлм nрочитую. Тут Ви історично. й соціолоtічно nі

дійшли до. nредмету, твір с'Клавсл чим,ос'Ь бі Л'Ьше Я'К. ро~ 

ман ом, про. що. теж і світлини sасвідчуют'Ь. Вітаю s но~ 

вим усnіхом й бажаю Вам, доброtо nоширеннs 'Книж'Ки.Оце 

саме nоширення є найтруднішою nроблемою, 'Куди С'Клад

нішою, ІІ'К ви~отовленнs nроду'Кту. В мене й досі ба~атоs 
nоnередніх на'Кладів виданих творів sалежуєm'ЬСІІ, бо ні'Ку

ди їх вбувати. На жал'Ь, це sа~ал'Ьне nоложеннл в нас на 
еміі"рації. 

При~отовллю до. дру'Ку sбір'Ку нарисів nід на~. "Простір 

Болл", &'Ку матиму шану надіслати Вам своєчасно. 

Щиро здоровлю Вас Я'К і Вашу вмш. й милу n.Дружину, 

Щиро.Ваш 

Роман Володимир - Кухар 
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Доро 1,uil та В ел'Ьмишановниu Пан є Дон чу"./ 

Дуже Вам дsхую sa хниж"и що. Ви м єні висилає е, ва sa е 
• •• • • • • • • 

що вплz аєте в своz noвtcmz романи стор~нхи s нашоz ~с о -
рії. Це все ma"e важне дл11 нашої молоді! ... Тіл'Ьхи нам ще 
бра"' у є tеро1Їс'Ь'К,UЖ малиж "нижох. длА наших мал11m та під

рост"ів. Це а"а вели"а про~алина, що.трудно.:меніВам це 

написа и ... На всіж нашиж А"адеміІІz а св11 аж все чо~ос" 
нас всі "б"ю t", "tнобллt~~'Ь" а ми лише "пла"мо!'... Ш, е 
fІІа'К,.вражає молод'Ь, всі вижодІІ 'Ь роsчаровані, поденерво -
вані беs ожо u прийти на ахе щос'Ь ще pas. О же вис -
ново"4' всі ці iмnpesu вражаюtІІ'Ь наше на14іонал'Ьне ,, R "І 
Тому ви ворюєtІІ'ЬСІІ 'К,ОNnле"с меншеварто сти, а s м уни-
"аннІІ сво1,о. •оварис ва, мови, віри, •ради цій r~~a надії,і .д. 
Нам •реба дл11 молоді під'йому дужа, бад'Ьорости, А'К,О1,ОС" 
свівла, добра і т.д. 
Вибач•е, може • не а І. вислоtJлююс'Ь, але 11 а". відчуваю. 
Тепер до. речі: 

Посилаю Вам, борt 4 дол. sa 'К,НUЖ"У, а на реш у 12 доларі~ 
прошу вислати ри "ниж1и "Куди веде "а ах а" дл а мо їж прu
ІІmелів на мою адресу. 

3 вели"ою пошаною до Вас 
Ол. Ром анен"'о 
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Добрий ден-ь, Висо'Коповажний Л. Дончух І 

Пересилаю Вам і Вошій дружині свої сердешні побажаннІІ, 
а саме добро~о. sдоров"ІІ і успіху на Вашій літературній ни
ві. Омри:мав Вашу хнихху "Куди веде xasxa ". Прочитав її 

s насолодою, бо .вона освіжує :мій роsу:м і душу, тих наших 
ІІничарів-sраднихів нашої :мучениці-бат-ьхівщини Ухраїни, 
ІІХі вислужувалис-ь :мосховс'Ьхо:му воро~ові і інтернаціонал-ь
ному хо:муніs:му, храще ІІХ. сам воро~. Ваша хиижха на~ ада

ла ті всі tІІортури над :моїм баm'Ьхо:м хліборобом та йо~о .ро

диною, від 1918р. до.1929р., 11хuйбув поsбавлений прав а 
~олосу і був sаАожнихо:м аж до. 1929 р. по"и йо~о. не вас-
л али в Сибірс'Ьху тай~у. Мені АХ юнахові прийшлосІІ міха
tІІи в 24:р. в невідомий длА :мене світ і об:манюваtІІи Совєt~~с-ь
хий У рАд аж до. mo~o. часу, nо 'Ки садисtІІ Сt~~алін не схаsав , 
що. син sa батм'а не відповідає, але це була прово"аціІІ, 

бо. в усіх Bysax о"аsалос-ь від 60% до. 70% соцівл-ьно опа
сно~о елементу, і по.всіх Bysax по•рібно. було.sачинити 
дверідлА ma"ux ІІХ.А. 
Ваша працА написана в ц'Ьо:му світі І Бердичівс-ьхих хоsа

хів І дуже сміливо і ~ероїчно. Л юлю Ви по"аsали дуже 
добре, АХ. чужинху Ах а піsнала садисt~~ичний "омуніsм по. 
своїй необіsнатосtІІі і попала в хомуніетичні паsурі, але й 

добре по"аsали 11" вона впсехла на свою бапс-ьхівщину, а її 
чоловіха Дани ла по"аsали, А". він о•ри:м ав на~ о роду s а 
свою sрадниц-ь-ку робо•у длs воро~а.Правда, що. до. ц-ьо~о. 

часу наш народ :має ба~апсо. псахих Аничарів, ІІХ. на Б а m 'Ь
х .в щ ин і, sхи:м во ро~ sаплатив sa їх вислу~у ху лею в ~о~ 
лову, А їх не жалію, t~~уди ї:м і доро~а. 

Ж а.лхо, що .:ми :маємо на е:мїrрації не tІІіл-ьхи сов. сволоч ,sx 
хаsали на нас наші браtІІи-~аличани, правда, беsпідсt~~авно, 

бо. була •а" а партів, Ах а проповідувала і проповідує і до 

ц-ьо~о. часу ухр. Nаціонал-ьний хо:муніsм, sxo~o. ніхоли наш 

ухраїнс-ьхий народ не виsнавав і не визнає sa свііl. націо -
нал-ьний, , бо. в про•ивному pasi не велас-ь бибороrJ'Ьба ух. 
раї н с -ь х о.~ о народу проти хо:муніs:му. 
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На С'Ьо~одні л щасливий, що. бачу на еміjрації сов. св о.

л о .ч І яка теж утекла І, всіх реалітетників, бо. вони тв ер
длт'Ь, що. УССР є продовження УНР, а наш екзил'Ьнийук-

раїнс'Ький Уряд УНР вони рахуют'Ь, як відживший св t и 
вік. і йо~о.потрібно.викинути на смітник, як. консервну 

бан'Ьку. УГВР теж не визнає УНР. Думаю, що.Ви знаєте 

про цей наш укр. парадокс, але пишу Вам. 
Ви у своїй сміливій праці, на стор. 172 показали карти-

ну Леніна, з написом внизу: "Знаряддя Світових Змов-
ників жид о ~:монtол "Ленін ". В маю вирізку із часопису 
"Канадійс'Ький фармер ", в якому була написана стаття 
під заtоловком "ленін чи Хаїм Срул'Ьович r ОЛ'Ьдман "? 
Цеї вирізки С'ЬО~одні л не міt · знайти, але в ній було на

писано, що. він був наш земляк, ОдеС'Ь'КОЇ області і роди
вся в селі Бабанці І 'Коли мені пам "ят'Ь не зміняє І 10 to 
'Квітня 1870 р. в родині жида Ср у ля r ОЛ'ЬдМ ана J нарадже -
но~о. в Німеччині, а мати Леніна була німец'Ь'Ка жидів'Ка 

і називалас'Ь Софія (ол'Ьдман і що.ця довід'Ка взята із 
до'Кументів вдовиці Я'Ка n.роживає в Канаді під пеєвдом . 
Її чолові"' був начал'Ьни'Ком секретної царС'Ь'КОЇ поліції. В 
статті не написано, ""' ці до 'Ку менти в 191 8 р. попали до. 
її РУ"'; із архіва, чи при доnомозі її чоловіка. Думаю, що 
так; бо. вона, як жін'Ка, не мала доступу до.архіва. Те-
п ер у Канаді досліджуют'Ь ідентичніст'Ь цих до'Кументів, 

але думаю, що ці до'Кументи ніколи не побачат'Ь світу, бо. 
там "Бердичівс'Ькі 'Козаки "ні'Коли не допустят'Ь написа
ти правду про.ці до'Кументи. Щоб два рази не писати, л"' 

Хаїм Срул'Ьович r ОЛ'Ьдман став Владіміром Іллічом у Л'ЬЯ
новим -.Леніном, зараз маю під ру'Кою .. Соттоn Sense .. 
# 404 - 1/ 4/ 63. Christian Education А ssociation ... Соттоn 
Sense .. 530 Chestnut st. Union, N .У. 
На 4 стор. написана стаття під заtолов'Ко:м: .. Behind 
Соттunіsт - The Jew... з портретом Леніна. Починаєт'ЬСЯ 
вона та'К: В 'КСJрот'Кuх словах із фа'Ктів Імператорс'Ь'КОЇ се
'Кретної По ліції про. Леніна. Слідуюча інформація була в з ята 

в 1915 р. Крівавий Ленін родився 1014 1870 р. в мален'ЬКО .-
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му селі, в о'Колиці Одеси, в південній частині Росії,&'К .син 
від бат'Ь'Ка Сруля (ол'Ьдмана, німец'Ь'КО~о. жида. Мати йо~о 
наз. Софія (ол'Ьдман - німец'Ь'Ка жидів'Ка. Ленін по.жиді
вс'Ь'Ко:му релі~іііно:му обрsду отримав обрізаннs і названий 

Я'К Хаїм r ОЛ'Ьдман. Бат'Ь'КО' йо~о' Срул'Ь був 'Кравцем, І а ма
ти робила жіночі 'Каnелюхи. Імператор Оле'Ксандер 11- й в 

1877 р. вислав родину ( ОЛ'Ьдмана на nостійно. до .Сибіру за 
сnе'Куляцію чужоземними товарами. Конвоїро:м був "'а л
ми'К, що.був родичем Іл'ЬЇ Ул'Ьянова, &'Кийі остановивсs в 

Симбірс'Ь'КУ в І. У л'Ьянова, жін'Ка R'Ко~о. була жидів'Ка і на
зив алас~е Марія. У Л'ЬRнов м, а в сина, &'Кий перед цим уто .
пив ся і був цих самих ро 'Ків, а та 'Кож похожи й на Хаїм а
Леніна. Ул'Ьянов дуже полюбив Хаїма (ол'Ьдмана і став 
пере'Конувати бат'Ь'Ка й матір, щоб вони оставили св о.~ о. 

Хаїма в родині Ул'Ьянових в м .. Сімбірс'Ь'КУ, nо'Ки Срул'Ь з 

дружиною поселят'Ьс& на постійно. в дру~о:му місті. , По.,. 
с'КіЛ'Ь'Ки У Л'ЬЯнqва жін'Ка була жидів 'Ка, Срул'Ь і йо~о .жін

'Ка були щасливі, а та'Кож Хаїм -Ленін. Пізніше, У Л'ЬRнов 
і йо~о. жін'Ка Марія усиновили Хаїма (ол'Ьдмана і дали 
йо:му назвис'Ь'КО. Владімір Іл'Ьіч У Л'ЬRнов. Через до .вший 
час В .1. У л'Ьянов присвоїв собі ім "я Ленін, 'Коли почав 

займати ся політи'Ко ю і був висланий до річ 'Ки Лена. У Л'ЬЯ"

нов був 'Калми'К - рахував себе 'Калми'Ко:м, але в дійсно.,. 

сті був Німец'Ь'Ко-пол'ЬС'Ь'Кий жид. Був він учителем тор
~овел'Ьної ш'Коли і 4 ро'Ки дире'Коюром публічної ш'Коли в 

Сімбірс'Ь'КУ, 'Користувавс~е вели'Кою поnул~ерністю і дос11у
живс~е до.Штатс'Ь'Ко~о. Совєтні'Ка. Ленін женивс~е на жиді

вці Н. Круnс1J'Кій. В 'Кінці цієї статті написано, що.роз~л&

нуто. цю довід'Ку до 'Кто ра, вдовиці Judy Jewel чолові"' .&'КоЇ 
був довіреним членом Імператорс'Ь'КОЇ Охран~и від 1914 р. 
і завжди перебував при цареві Ми'Колі 11-му. 
Так оnисана історія нашо~о. земляка Хиїма Срул'Ьовича 

( ОЛ'ЬдМ ана-Леніна. 8 Мене Є декіЛ'ЬКа nримірників цієЇ 
~а зети і др. матеріяли, де написано. про. все страхіття, 

що ~отуют'Ь "Бердичівс'Ькі козаки" в Америці і ці.ІІожу 

світі. 
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Л ереnрошую, дор о ~ий землsче, що. ба~ ато. наnисав. Оn і в
чуваю Вашим труднощам, з sхими зустрічаєтес ?І nри ви

д анн і своїх заслужених nрац11, щоб наші ухраїнс11хі rої 

читали, але наші старі діди дорвалис11 до. добробуту, cxy
ni і не хочут11 хуnлsти й чи•а•и ухраїнс11хих хнижох, а мо .. 
лод11 асимілюваласs і не знає своєї мови, бо бат11хи не 
мали часу із-за tорілхи або. харт. Може ми є насnравді 
rої і заслуtовуєм moto. урsду, sхий ми маємо на своїйБ~ 
m11хівщині - Ухраїні. 
Висилаю М 10. на 5 дол. До. nобаченнs. 

З tлибохою до .Вас nошаною 
Ваш читач Ф. А. Дудних. 

Доро~і Землsхи! 

Висловлюю Вам noдsxy за надіслану хнихху 11 Куди веде 
хазха 11

• Тому що. nишу BaAt з шnиталю, де 11 знаходжусs 

nicлs оnерації- не можу Вам біл11ше nисати, особливо. 

про. своє вражіннs. Хіба одним словом, що. npaцs мен і 

зовсім не сnодобаласs ... Назва? Роман? Оформленнs 
І ди хі ілюстрації, дивні заtоловні літери? І - все мусі ло 
б буr~~и хращим. 

Ще раз раджу nовертатисА до. tумористичної тематихи! 
Бажаю Вам успіху! 

З nошаною Іван Розtін 

Шановний Пане Дончух! 

О11о~одні дістала Вашу tарну хнихху, за sxy щиро В а м 
дsхую! 

Висилаю 11 чех 11 на вісім долsрів з замовленнsм на дру

ty хнихху. І Завжди nридасІJІ?ІСІІ 1. 
Дай Вам, Боже, здоров 11

11 до. nисаннs, а в ехорому часі щоб 
nо.sвиласІІ ще нова хнижха, а nомім ще і ще і ще ! ! ! 

Завжди з nошаною 

Клавдіs Коваленко 
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Шановний Пане lІончук ! 

Одержав Вашу прекрасну книжку "Куди веде казка'.', Сер

дечно дякую за цей ,твір .Посилаю Вам належність 5-ть дол. 

лише за одну книжку. Я живу скромно на невелику пенсію 

і дотого хворий,, паралізований,' не працюю вже 15 років. 
Тепер я маю від Вас дві книжки: "В пошуках щастя", 

і "Куди веде казка" і я дуже люблю читати Ваші твори. 

З великою пошаною до Вас 

Г. Попов 

Висоf'оnоважний П. Дончу'К І 

Пересилаю Вам sa хнижху "Куди веде xasxa ", 5-m'Ь дол. 
Книжху 11 вже nрочитав і досиm'Ь мені nодобаєm'ЬСІІ. В на 

ІІІахі ТВ ОРИ ІІХі Ви видаєте, ніколи не жалую 'tрошей 
щоб nід111рима•и nис'Ьм енних а, бо. дійсно. ціхаві хнижхи, s 
ІІІ' их можна щос'Ь довідаІІІиС'Ь, чи чо 'tОС'Ь навчиmис'Ь. Щиро .і 
сердечно. д11хую. 

Додаю дві адреси людей що .люблІІІІІ'Ь чиmаmи. 
Здоровлю щиро. і бажаєм ми обоє Вам дал'Ьших 

усnіхів. 
М. С. Вримишин 

Доро'tий Авmоре І 

Д11хую sa хнижf'у "Куди веде xasxa". Наnисана дуже ціха
во. Мене особливо. ціхавиm'Ь "nідсовеmС'Ьf'а дійенісm'Ь ". В 
мав на'tоду бачи111и ІІІіл'Ьхи дещо, чере s xopotJCxuй час. 

81'що ма111имеmе щос'Ь ново'tо, nрисилаіІІе. 
З nравдивою nошаною 

В. Шоrл 
Висоf'оnоважний Пане До .н чу хІ 

Прошу ласхав о. вислаmи ,ІІх .можна,слідуюч.і mвори: 
Гна• Кіндратович, - 2 дол. І бачив 11 •.. - 5 дол. Утрачений 
раноf'; - 6 дол. Будинок 1313, - 4 дол.Чорні дні - 1.50, Че
pes річку ,-1.50, Дес11mа,- 4 дол. В прилозі чех на 24: дол. 

О стаюс'Ь s 'tлибокою nошаною А. Стрільбицький 
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Висо-коповажний Пане Дончу-к 1 

Прошу лас-каво.прислаr~~и мені Ваш осr~~анній роман "Куди 

веде -каз-ка". За йме він, .я-к і всі попередні Ваші r~~вори по .. 
чесне місце в моїй с-кромній бібліотеці. 

Пересилаю .я-кнайщиріші побажанн.я, 
Сили і Витривалосr~~и у Вашій твор

чій праці. 
Ваш Оле~ Baxyr~~a 

В - Шановний П -не Дончу-к І 

а дістав роман "Куди веде -каз-ка", за .я-кий сердечно. вд.яч
ний, що.Ви мене не забуваєr~~е. 

Прочитавши Вашу т.яж-ку ліr~~ературну працю .я був дуже ~о .. 
рдий Вашою мудрістю, чесноrпами і Правдою. 

а все те бачив і пережив на власній ш-курі від мос-ковс'Ь -
-ких посіпа-ків та у-країнс'Ь-ких зрадки-ків -Данилів. А r~~a -
-ких данилів було. дуже баt ar~~o. 

Дороtий Пане Дончу-к І Вірю і співчуваю Вам, що .у Вас 
баtато. вороtів. Ваші воро~и не любл.ят'Ь Правди, .я-ку Ви 

описуєте у В а ших творах, їм соромно. дивитисА у В а ш і 
чесні очі. 
Прошу у Всевишн'Ьо~о Бо'l.а, щоб Він продовжив Вам ві

-ку на мно~і і мноtі літа. А та-кож прошу у Всевишн'Ьоtо. 
щоб Він дав Вам силу і відваtу писати Правду далі. 

З побратимС'Ь'КОЮ пошаною Ваш 

Ми-кола Орлов 

П .С. Пересилаю че-к. на 10 дол. і прошу вислати ще один 

примірни-к "Куди веде -каз-ка". 

Дороtий А вто ре І 

Прошу пришліт'Ь мені ще одну -книж-ку "Куди веде -каз-ка". 

Дуже tарний роман. Почнеш читати і не tодний відірвати -
с.я. Дуже Вам вд.ячна, що.прислали І 

З пошаною до.Вас Іван і Ліда Рьопка 
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Високоповажний і дорогий, 

Пане З. Дончук! 

Наша родина одержала Вашу цінну книжку - " В пошу
ках щастя". Сердечно дякуємо Вам. 3.5 . .я переказав через 

Банк її вартість. Нашій .родині Ваші твори дуже подобають

ся і більшість .їх є в нашій ·родинній ·бібліотечці. Нам подо -
бається щирість викладу й глибока проробка матеріялу. 

А ми ж з Вами, дорогий Пане,давненько вже знайомі, 

ще в Німеччині ми з Вами засідали разом. Ніколи не за -
бу ду, .як Ви заявили ,.якось, що не може бути й мови пр о 

.якусь співпрацю з . . . . . . , бо ці люди можуть мисли -
ти лише про ........ . 

Коли П ....... пішов з засідання, то покійний .Володимир 
доленко трохи не побив Вас за те що Ви насмілились так 

говорити про . . . . . . Що це скандал. 
Бажаємо Вам міцного здоров".я й дальших творчих ус

піхів, на зло колишніх комсомольців .які сичать при самій, 

згадці Вашого імени. 

Сердечно вдячні Вам 

Ваші читачі Дубови 

В .Шановний ·і дорогий Пане Дончук ! 

Найперше, щиро дякуємо Вам за надіслану дл .я нас книжку 

"Ку ди веде казка". В прилозі чек на 1 О дол. і просимо при

слати ще один примірник. Крім того, по можливости,приш

літь інші Ваші твори, котрих ми не читали. Прочитали вже 

такі твори: "Десята", "Ясновидець Гері", "Прірва", "Утра

чений.ранок","В пошуках щастя","Куди веде казка". Цей· 

останній ·роман робить на читача сильне враженн.я.Постать 

Данила виведена надзвичайно добре і в дійаності в нас на 

Україні "дАНИЛІВ" не бракувало. 

Щиро Вас і п. Ларису ми всі троє .здоровимо і бажаємо 
успіху. Остаються щирі до Вас 

Олена, Мирон і Стеnан Кири лен х о 
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З привітом Лане Дончук./ 

Знову отримав Вашу книжку, за яку щиро. вдячний, бо. й сп

равді прекрасні книжки. 

Чи•аю "Куди веде каЕ«а" і щиро сміюс'Ь з то~о короткозо.
ро~о.брехуна писарчука Данила, з йо~о "бат'Ьківс'Ьким ма

єтко.м 11
• 

А вже, як читав Вашо~о. "Гна•а Кіндра•овича" •о й справ
ді щиро сміялос'Ь все моє єство, то.ж невідмовте мені ще 

про~итати і "Море по коліна". 
Тішус'Ь тим, що. Ви помістили фота Ваших Бат'Ьків, і цим 
мені наtадує моїх селянс'Ьких Б ат'Ьків, яких я вже неба -
чи в від 19-to. вересня 1940 року. 
А •епер ос'Ь що: В Ю•иці я маю добрих людей, і ми зроби -
мо.їм приємнісFІ'Ь, ВишліFІ'Ь для них на подану адресу tІІакі 

книжки:" І бачив я ... ", "Чорні дні","Гна• Кіндра•ович"," 
"Куди веде казка", За ці 4 книжки висилаю 12 дол.плюс 
5 дол. разом чек на 17 дол. 

На все добре Вам і тим х•о.біля Вас. 
Ваш щирий М. Пшишкало. 

Високошановний Лане Дончук./ 

а оtІ&римав від Вас новий ро.ман "Куди веде казка" закот
рий щиро Вам дякую, а з великим задоволенням про~итав 

і бажаю Вам дал'Ьших успіхів у Вашій лі тера•урній •вор

чос•і. 
При Ц'Ьо.му висилаю Вам 8 дол. чек і прошу вислати мені 
ще один примірник ро.ману "Куди веде каЕ«а". 

Знаю, що є баtато людейякі б дуже радо.прочитали книж
ку, але шкодуют'Ь пару долярів щоб її купити, а тому при 

наtоді ко.мус'Ь подарую, бо. такі ром ани варто. прочитати. 
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до. Вас 

Серtій Кулинич 



ВисоходостоіІ4ий п. Дончух І 

Дочитую Вjроман "В пошухах щастА". Ви :мені flo~o наді
слали ще восени. Не була вдома і хворію, а тому висилаю 
з запізненнА:м. Але пох. :муж, висилаючи свої хни~и л юдАм 

завжди хазав, що.ліпше пізно, Ах. ніхоли. Ба~ато.:мені не 
вернули сво~о. борtу, 

У Вашому романі :мені дуже подобались •і прехрасні по.
рівнАННА, що. Ви вживаєте та прехрасні художні засоби .М є
ні в ажхо. чиt~~ати твори сучасних "заурАдних" письм енни -
хів, бо прийшлось пережиr~~и все те, що. пишуть. 

У Вас же, п. Маєсr~~ро, є дуже ба~аrІІо.доху:менr~~альних да

них з часів по воєнних і з· часів друtої свіr~~. війни .ах при -
хлад, це видача анtлійцА:ми хоsахів большевихам, а тепер 

А маю повне уАвленнА, що.сталосА. 

Щасr~~и Вам Боже і надалі висвіwлювати ті жахливі, прав -
диві фахти, ах.по .. sвірАчому роsправлАлисА большевихи з 
людьми. 

Бажаю Вам веселих СвАrІІ Р. Хр. r~~a баtато. sдоров"А, виrІІ
ривалости та плодотворної праці у 1972 році. 

З ~либохою пошаною до.Вас 

Л. Килимних 
П .О. Залучаю моне ордер на 5 дол. 

Вельмишановні Зосим Іван. і Лариса Тимофіївна! 

З Новим Рохом і Водохреща:м І 
Сердечно. вітаємо .Вас і нехай Господь обдаровує Вас обох 

хріпхим здоров "Ам, спохійним та щасливим жиr~~тАм. 
Посилаю за дві хнижхи 8 дол. 
Книжха "Куди веде хазха" - дуже хороша. Чиr~~ачі мені ха
жуr~~ь, - Ах чиt~~аємо, то. ніби не читаємо, а пережив а є :мо у 

житті те все знову. 

Будьте хріпхо. здоровими І 
З правдивою пошаною до. Вас 

п. ВіtІІОJІЬ 
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В ел'Ьмишановний Пане До .н чу"./ 

Прошу лас"аво. вислати мені не~ aimo. ma"i Ваші "ниж"и : 
Десята, - 4: дол. Гнат Кіндратович, - 3 дол. Нсновидец'Ь Ге
рі,- 6 дол. І бачив я ... ,- 5 дол. Будино".1313,- 4: дол. Ут
рачений рано", - 6 дол. В пошу"ах щастя, - 5 дол. 
Че" на 33 дол. долучаю. 

Остаю з правдивою пошаною до.Вас 

Адам Ризий 

П .С. Прірву і Куди веде "аз1'а -я вже маю. 

Вел'Ьмишановний і Доро~ий 
Пан Зосим До.нчу1'./ 

Сердечно. дя"ую Вам за при сл ані дві 1'ниж1'u дл А Бібліоrле -
1'U "Куди веде 1'аз1'а", то вже маємо 4: 1'ниж1'и. 
Ваші твори маюm'Ь успіх, я" тіл'Ь"и оrлримав цей осr~~анній 
Ваш твір, то.вже в чер~у записалися до перечиr~~ання, але 

з 1'упівлею, то ... 
Щиро. вітаю Вас з Новим Ро1'ом та бажаю Вам Я1'наіJхращо.,. 

~о здоров "я, щоб і цей рі" приніс нам ще одну Вашу цінну 
працю. 

З правдивою nошаною до. Вас 
П. Йосипмшин Париж 

Доро~о:му Колезі Зо.симові До.нчу1'о.ві з Дружиною 

Веселих Cвsm бажаю Вам 

Йщасливо~о Ново~о Ро"у, 
Щоб в Н'Ьо:му з~инув воро~ - хам 
И наш Край дістав волю широ1'у І 

Ой, радуйся, Земле, що .маєш ma1'ux синів, 111' пис'Ьм енни" 
ЗОСИМ ДОНЧУК!!! 
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В .m. і Доро~і Друзі І 

Найnерше -сердечно дакує:мо. Вам за книжку "Куди ве

де казка", зокрема дякуємо. авторові -Зосиму Іванови

че ві за цінний йо ~о. твір. 

Книжку :ми одержали дес'Ь наnрикінці січна, але читати 

відразу не :мо~ли. У мене nеред са:ми:м Різдвом був таж
кий сердечний приступ, упала непритомна. 

Та не дивлачис'Ь на свій стан здоров "я, я таки почала чи
тати Вашу книжку і вже ак раз оце тепер закінчила. На -
nисана кни~а добре, читаєт'ЬСЯ з інтересом, хоч і тажко. 
ставало. на душі, читаючи про. ті жахітт&, акі ще живі в 

nам "аті. Тиn Д. Передеріа виведений досит'Ь влучно, було, 
на жал'Ь, таких яничарів досит'Ь в Україні, влада нелюд
С'ЬКа витворила їх. І закінченн& книжки реал'Ьне, а ос'Ь з 

Соза:ми, то. щос'Ь наче вони nізніше були, бо ж у 1922 ро,.. 
ці ще точиласа війна, о собливо. на Поділлі, і не при~ а дую, 

щоб тоді вже Со зи ор~анізовувалис'Ь, Со зи були перед ко-. 

лективізацією. Також для :мене незрозуміло, звідки автор 

бере оті відомості про. "Світових Змовників ", і чому ті 
змовники допустили, щоб їх, жидів, так ви~лу:мив Гітлер? 
Прошу :мені вибачити за ці зауваження, але я як щос'Ь 

читаю, то.хочу йо~о.зрозуміти. Вза~алі ж книжка цікава 
і дуже nотрібна длІІ наших людей, дл& старших - щоб не 

забували, а длл молодих, - щоб довідувалис'Ь, що. то. було 

за пекло в нашій бідній Україні. 
Дай, Боже, здоров "11 авторові, щоб іще не одну наnисав 
таку книжку. 

Ще раз дакуємо Вам щиро. Бувайте здорові І 
Ваші - о.Д. і А. Бурко. 

ВПоважний Пане Дончук! 

Висилаю чек на 14 дол. і прошу прислати м єні книжки І 
Куди веде казка, - 5 дол. В nошуках щаст&,- 5 доларів , 
Де с 11m а, - 4 дол. 

Остаюс'Ь з nошаною ІВ Смук 
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Христос народивсs, Славі:мо Йо~о. всі разом І 3 Новим Ро.,. 
ком Вас Пане- Бра•е Дончук і Вашу Родину. 
Бажаємо Ва:м кріпхо~о. здоров"&, Щас•s •а Мно~их і бл а~ их 
років прожиІСи і ІСвориtІІи добро, 
Надсилаю 5 дол. за книжку "Куди веде казка" і дsхуємо.за 
Ваші сердечні •руди і за в:міліс•-ь похаза•и свtfІЮві Правду 
про. наш :мучений із :мучених Українс-ький народ. 

Ще раз велихе Ва:м спасибі І 
Ваш навіхи Федір Зелінс-ьхий з дружиною 

Вповажний П. Зосим Дончук./ 

Книжку одержав. ЧасІСину вже про~итав .Написана дуже до .. 
бре, зохре:ма, про. 1110~0 ха111а Передеріs. Не даром схазано: 

Вки:м :мечем воюєш- від •о~о.і за~инеш. Таких треба бу
ло. заздале~ід-ь на наіівищу ~іл11ку, ще до йо~о зрадниц-ької 

праці воро~ові. 

На ці:м кінчаю хоро•ен-ьхо ~о лис111а. Почерх змінивс-ь ,бо .вже 

на світхові пробило .82 рохи. 
Пересилаю наіциріший привіт і найщиріші побажання. 

Щиро.Ваш К. Гала• 

Шановний Пане Дончух І 

Мав я наtоду перечита•и Ваші книжхи ак: І бачив & ... , Ку
ди веде казха, У111рачений ранох, Прірва, В пошуках щастs. 
Всі вони tарні, і ба~а•о. є в їх щирої правди бо.& са:м був 
свідхо:м у таборі Ман~ай:м ІІК. вивозили на "ро діну". 
Ба~ато.в Ваших хнижхах є історичної правди. А вже пр о. 
світових змовників, то.це іс•инна правда за що.Ва:м нале-

жит-ь найбіл-ьша похвала. 
В не раз думаю, чи ці змовники не моtли б старатис-ь пом
ститис-ь на Вас за цю правду. 

Висилаю 10 дол. і пришліт-ь дру~ий примірник У тр. ранох. та 

Куди веде казка. Ваш Перхулик Микола 
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Вельмишановний Пане 3. Дончук.! 

Сердечно. Вам в дАчний sa надіслану мені книtу "Куди 
веде казка ". 
Прочиrсав майже не відриваючись, - книжка наnис ан а 
nравдиво і 11скраво. відбиває сrсражданнІІ нашоtо. нар о -
ду. Головна неtаrсивна особа романа - Данило. Переде

рій наtадав мені баtаrсьох осіб, s ко11рими мені nриходи
лось sусrсрічатись у жиrсrсі. 
Ще pas дуже дІІкую й бажаю всьоtо. наіікращоtо.длІІ Вас 
і Вашої родини. 

Щиро. здоровимо. Вас усіх s насrсуnаючими Новим Рохо.м 
rca РіадвАними Св11rсами. 

Щасrси Вам Боже І 
Щиро Ваш В.Андре 

П .О. В nрилозі надсилаю М /0 - 11 дол. sa надісланий і 

2 nрим., котрі 11 nодарую sнайоJtим. 

Висохоnоважний Пане і Дороtий Земл11че І 

Вашу книжку "Куди веде казка " - отримав, щиро. і се
рдечно. дІІкую sa nам "11rсь. 
З оtлАду на цілковите nоtіршаннІІ аору читаю к .ни ж к .у 
"ратами " по. 1D -15 хвилин і оце вже nеречитую вдру
tе, щоб добре закарбувати в своїй nам "11ті sміст,ІІкий 
длІІ мене дуже цікавий бо. й caмoJty довелос11 nережива

ти ті бурхливі nодії . .. 
Кожночасно, ІІК. беру книжку до. черtовоtо. читаннІІ від
тинку - обов "11sково. tлІІну на фото. Ваших Дороtих Ро.,. 

дичів, nеред rсінню Аких схил11ю своє чоло. і водночас 
nриtадую і своїх родичів та рідню ... 
З наtоди надходАчих Св11т Ріадва Христовоtо. та Ново
tо. Року -бажаю сил, здоров "11. Мноtих літ та усnіш
ної nраці І 

З цим листом nересилаю належність nошт.nерекаsом. 
З n равди.вою nошаною Ваш Д. Гамонів 
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Вел'Ьмишановний п. Дон чу'/{, І 

Одержав Ваш найновіший твір "Куди веде 'І{,аЗ'І{,а", за JІ'I{,O'to 
Вам щиро. дJІ'І{,ую. 

Прошу лас'І{,аво вислати мені ще та'І{,і Ваші 'І{,НиЖ'І{,U: 

Чорні дні, 1.50 
Через річ'І{,у, 1.50 
Гнат Кіндратович, 2 .ОО 
Я сновидец'Ь Гері, 3.50 
Л рі рв а 5.00 
І бачив я. . . 5.00 
Будино'І{, 1313, 4: .ОО 
А та'І{,ОЖ долучую п "ят'Ь дол. за отриману - Куди веде 'І{,аЗ'І{,а, 

В прилозі че'І{, на 27.50 
З пошаною до .Вас А. Мел'Ьничен'І{,О. 

Висо'І{,оповажний Пане Дон чу'/{,./ 

Сердечно. дя'І{,ую за цінний роман "Куди веде 'І{, аЗ 'І{, а". 

Рівно. ж, прошу прислати мені дру~ий Ваш роман "В пошу
'І{,ах щастя", Я'І{,О'tо. досі від В ас не одержав, за що. з ~ о .ри 

ще раз дя'І{,ую. 

В прилозі че'І{, на 10 дол. 
Остаю з належною до.Вас пошаною 

Ваш Роман Вомпел'Ь 
Дороzий Земляче пане Дончу'І{, І 

Одержав 'І{,Ниж'І{,у "Куди веде 'І{,аЗ'І{,а" і читаємо. з дружиною 

по. черзі. Над звичайно ці'І{,ава, сердечно. дJІ'І{,уєм. 

Лересилаємо.М jO на 10 долярів з та'І{,им розрахун'І{,ом: 
8 дол. за дві 'І{,НиЖ'І{,U "Куди веде 'І{, аЗ 'І{, а", з тим що ще одну 

перешлете, а два дол. на видавничий фонд. 

Ще раз сердечно .Вам дІІ'І{,ую, що Ви про мене не забуваєте. 

З братерС'Ь'І{,ОЮ пошаною до.Вас 

Ваш Я. СохаЦ'Ь'І{,Uй з родиною 
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Добро~о. здоров "JІ вел'Ьмишановний Пане Дончук.! 

З nриємністю отримав Ваш чудовий твір "Куди веде каз
ка". 

Цей Ваш роман творит'Ь nриємно~миле в ражінна, бо. в ін 

осінений історичною фабулою і nронизаний nатріотичним 

нервом. 

Моа особа сидит'Ь не високо, але зате бачит'Ь далеко. У 

Вашому Ц'Ьому творі я вбачаю велику nерева~у йо~о. над 
всіма сучасними українс'Ькими романами, ак. на еміrра
ції, так і на рідних землах. Слава, nризнанна і в д 11 ч

ніс т 'Ь Вам! Надсилаю 5 дол. 
Залишаюса з найкращими nобажаннами. 

В. Охріменко 

Вел'Ьмишановний Пане Дончук! 

З nриємністю nовідомлаю, що .одержав від Вас кн и 'Jir ку 
"Куди веде казка" і nрочитавши її, ще раз дакую. Між 

іншиАr: nо,чатковий зміст її таки nодібний до казки, jщо 
до. ПередеріІІ І але далі і ввес'Ь зміст її є відзеркаленна 
точнісін'ЬКО. вс'Ьо~о.то~о, що.відбувалоса nо.всій Україні. 

Майже nеред кожною особою у книжці 11 мі~ би nостави

ти правдиве прізвище знане не тіл'Ьки мені, а й в ід ом е 
на цілий район. 

Вважаючи, що.за книжку "Куди веде казка 11 вже заnла

чено, то 11 nосилаю ще М /0 на 10 дол. , та nрошу висла

ти мені ще такі твори: 

''Будинок 1313 " 
"В пошуках щаста" 

З щирою nошаною до Вас 

Ваш І. Волан 
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Доро~ий Пане Дончу"'! 

Нову Вашу "'ниж"'У "Куди веде "'аз"'а" одержав ще 16 tруд. 
1971 р. Да"'ую щиро і вибача1ЇІІе за сnізненна. 
Да"'ую Вам за Вашу безмежну любов до.рідно~о. "раю, до 
рідних баmь"'ів, •рудолюбивих хліборобів, що. tлибо"'о. були 

вросли в У"'раїнсь"'у рідну землю, "'о•рою жили чесно .і та
ж"'о. працювали, пле"'аючи свою тисачолітн ю "'ультуру m а 
свої доро~і звичаї. 

Чи•аючи Ваші оповіданна, романи, - оживаю•ь в пам "аті 

усі доро~і нам села, річ"'и, сад"'и, без"'раї степи, помере
хані с"'и•сь"'ими мо~илами, покри11t білою "'оханою тир -
сою, що .навівала нам •исачолі•ню сумну нашу ісmорію, 
- незtоду і боро•ьбу! 
У Ваших оnовіданнах, споминах оживає все минуле житmа 
і радісне і tip"'e - від чо~о. сум і журба охоnлює наболі -
лу душу і серце і •а" стає невимовно.111аж"'о, що.аж дово,. 
дить до. плачу. 

В і моа дружина обоє походимо. з "'оханої Херсонщини, -
хутір наш був на Базавлу"'у, (Бузувлу"') річ"'а, де "'олись 
була Січ Запорозь"'а, "'о111ра нам співала про. славне мину
ле жиmта ,буtіІий роз" віт волі і лицарсmва.До. самої смерmи 

будемо. зtадува•и доро~і нам сtІІепи без"'раї, nовних зап а

шних "'вітів, повних свободи, радосmи! 
Ми обоє nокинули свій хутір ще 1918 р. зимою та пішли бо .. 
ронити РіднийКрай, разом з Армією УНР. і до.цьо~о.часу 

живемо. спо~адами -""і підmримуют'Ь наше житта! 
Да"ую Вам доро~ий n. Дон чу" за те, що .Ви наtадуєте л ю
дам про. рідний Край, про. поневолений наш У"'раїнсь"'ий на
род, про йо~о. СtІІражданна, та причиNу нелюдсь"их му" ,ви

зис"'у і нищенна і фізично. і духово. проклатим вічним на

шим "атом - червоною Мос"'вою! 
Щиро обоє бажаємо Вам повно~о. здоров "а та повноtо. 

щаста в Новім 1972 році. 
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Залишаємось з nравдивою і щирою nошаною до Вас! 
Ваш П. Врма"' і дружина Ол'Ьtа 

n. с. в прилозі 8 дол. 



Dlановний Добродію Дончук І 

Сердечно. дsкую sa nа.м "ІJtІІ'Ь , надіслану книжку одержав. 
П роЧиrІІавши КіЛ'ЬКа CtІІOpiHOft ;Надsвичаfj,о .мене sацікавило. 

що. в особі Вашій sнайшов одноду.мцs в сnраві чорної .мафії 
Синедріон, сnрs.мованої до. nоневоленнs свіr~~у, sк. nрик _ 
лад - Московс'Ька i.мnepis nід nлащико.м ко.муніs.му. Дехr~~о 
s українців, неsнаю чому, сnівчуває ї.м sa .мни.мий анr~~исе.м. 
міr~~иs.м в сr~~вореній ними невіл'Ьничій сисrсе.мі С. С. С .Р. де 
nролляr~~о .море нашої українс'Ької крови. Але мрудно, на 1110. 

нема ради, свіrс дрімає nід їх tinнoso.м. 
На все добре. Бажаю сил, sдоров "ІJ й усnіхів у Ваших nочи

нах ,о смерйаючи людемво. nеред tрsдуще ю бе sоднею. 
Нк.будеме .маr~~и щос'Ь нове -не sабувайr~~е nро . .мене. 
В nрилоsі 5 дол. sa надіслану кни~ку. 

Ваш nрияt~tел'Ь 

А. м ел'Ьник. 

BDI. Пане Дончук! 

Прийнsла і nрочи•ала Вашу "Куди веде Каsка" s вдsчнісr~~ю. 
Баtа•с•во .іс•оричних ф.ак•ів доnовнююм'Ь і nоsснююм'Ь ре
б ус історичних nодій недавн'Ьо ~о . .минуло ~о. З "sсовуюrІІ'Ь те
nерішнє. Дуже шкода, що.в книжці не nодано.джерел і доку
менмів до. мих ісrсоричних nодій. Тоді б книжка вийшла nо .s а 
рамки роману, набрала б наукової варr~~ости. 

Залишаюс'Ь si щирою nошаною до. Вас Л. Кардаш 

Високошановний Пане Зоси.ме Дончук! 

Прошу вибачими,що nіsнуваr~~о.nосилаю 5 дол. sa книжку 

"Куди веде каsка ". 
На жал'Ь друt ої книжки не sа.м о в лs ю, бо. живу •У• до с~m'Ь 
оса.мітнено. Ще коли б nодарував ко.мус'Ь nлsшку tор~л

ки, мо. було.б на .місці, а книжку ... · "Поліr~~ичн.а еміrра
ціs" книжок не любим'Ь. Су.мно, Пане Доброд~ю, але мак 
воно. є. З nошаною 

Васил'Ь Каралуn 
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Дорогому земляковІ 1 письменникові правди. 

П-ві Зосимові Дончук від Федора Гаращенко. 

Дорогий .земляче! Перечитуючи в .третій. раз Ваш ром ан 

"Утрачений Ранок" я натрапив на дуже цікавий. матеріял , 
який заслуговує докладного вияснення для мене особисто. 

"Полк Чорних Запорожців. Сотнею вершників при 2-му 

Запорозькому полку, яким командував знищений· во.рогами 

полковник Болбочан ... " 
У наших околицях живе такий Борис Мартос і він у сво

їх спогадах приватних пише таке : безвідповідальна інтри
ra незначної політичної групи, виносить Болбочана, пересі
чного амбітника, сотника воєнного часу, аж на становище 

командира двохсоттисячної армії, тієї армії, що на неї по

кладалося завдання - захистити Україну. Він не виправдує 

виявленого до нього дов ір" я й. попадає під суд. Сторонники 

врятовують його від суду й, заслуженої кари. І він через де

який час стає знову знаряддям в руках групи політикантів 

для злочинного І державного перевороту І і на цей .раз був 

покараний смертю. 

Чи не слід забути про цей .жалюгідний епізод і не згаду

вати, тим більще що наші вороги можуть це використати. 

Але коли ще й досі знаходяться люди, що хочуть спеку

лювати на особі, яку розстріляно як злочинця, і намагають

ся зробити з Болбочана невинну жертву, мученика і пр о с -
л а 8 л я ють його як героя, трохи не генія, фальшую чи на

ш у історію, - то не можна мовчати ! 
У Празі 27 квітня 1934 року, підчас дискусії над допо

віддю проф. Гайманівського про військові суди в Україні, 

де він говорив і про Болбочана, він, Мартос подавав факти 

в справі замаху Болбочана. Він тоді, той Мартос бувгол о

вою Ради Міністрів. 

Хто ж був П. Болбочан? 

Коли весною 1918 року німецька армія вступила на Ук
раїну і центральна Рада повернулася з Житомира до Києва, 

то разом з німецькими частинами, здебільшого поперед них, 
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йшли частини українські, що були сформовані Центр. Радою. 
Найбільшою частиною була так звана бриrада Натієва, 

начальником її був грузин Натієв, а начальником його шта

бу - П. Болбочан. Большевицьке військо відступало майже 
без бою. Дуже прихильний ~до Болбочана С. Ше мет признає, 

що від Києва до Ро модану боїв не було. Армія Болбочана 

в разі неможливости утримати Полтави, повинна була від

ходити з боєм в напрямку на Ромодан. Але Болбочан в ід

ступи в з Полтави на Кременчук і навіть почав переводи

ти звідтам ві йаько на станцію Знаменка. Таким чином він 

відкрив большевикам дорогу не тільки на Катерноелав ,а й 

на Київ, він просто покинув фронт. 

Це й ~примусило головне командування позбавити Б о л

б о чан а командування, дати наказ про його арешт і в ід

дати під суд. 22-го січня в 5 год. ранку його арештовано 

на станції Кременчук. В чім полягала зрада Болбочана? 

Зрада Болбочана полягала в тім, що він : 
1. Здав Харків без бою, 
2. В ідійшов з Харкова через Полтаву- Кремен

чук на Знаменку, не ставляючи большевикам належного опо

ру. Його армія, по виразу мемуаристів, /котилася по заліз
ниці І і від Білгороду докотилася за 16 днів аж до Знамен
ки. 

3. Допустив відхід деяких частин на Лозову, на 
сполучення з добровольчеською армією, з якою ми були у 

ворожих стосунках. 

4. Ві в якісь таємні зносини з донським а тама
ном ген. Красновим в той час, як на Дону російські генера

ли формували добровольчеську армію для відбудови цар

с ької Росії. 

5. Не виконав бойового наказу захищати Полта
ва- Київ і ввесь східній фронт. 

6. Залишив самовільно фронт, відійшовши з а 

llніпро. 

7. Відходячи з Харківщини та Полтавщини,само
ві ль но позахоплював повітові скарбниці і запаси цукру. 
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За все це П. Болбочана мав суди ти військовий ·суд .але 
соціялісти самостійники: військовий міністр Греків та 

член Іlиректорії О. Андрієвський взяли його під св і й 
захист. 

Українська армІя в походІ на Київ у серпнІ 1919 

В дійсності ж церебіг цієї справи Болбочана б у в 

такий~ В кінці січня 191 ~ Р. привезено до Києва арештова
ного П.Болбочана, а з ним пол. Гейденрейха і полк.Селі
ванського І обидва росіяни І і ІJередано київському ко

мен дантов і Є. Коновальцю. Той І передав Гейденрейха і 

Селіванеького до Головної Вартівні, а Болбочна прим і

стив у гот. Континенталь, де жили Петлюра, Греків та 

інші /Петлюра- в кімнаті ч.21, а Болбочан ч.22/. 
Коновалець пояснює, що зробив так, пам" ятаючи ролю 

Болбочана у протигетьманському повстанні та вважаючи 
u 

на иого високу посаду. 

fІад Болбочаном і його помічниками було заведене слі

дство; справу Болбочана мала розглядати Верховна Сл і
д ча Комісія при l]иректорії. Але через 4 дні вже почалася 
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евакуація Києва, бо большевицьке війаько використало ту 

обставину, що Болбочан відкрив фронт, і вже наближало
ся до Києва; наші резерви спинили його вже на ст. Гребін

ка; та й· Північна Група, з огляду на те, що з відходом Бо

лбочана на Кременчук її правий, фланг залишився без за

хисту, була змушена залишити Бахмач і Борзну і з боєм 

помалу відходила через Ніжин на Київ.Тоді Є.Коновалець 
вивіз Болбочана у сальон-вагоні до Станиславова. 

Там Болбочан жив зовсім вільно, давши словесну об і

цянку не виїздити з Галичини. 

Є. Коновалець пояснює, що зробив так для того, що б 

оминути евентуальних самочинних виступів проти от. Бо

лбочана. Справді обурення проти Болбочана серед війаьк~ 

вих було тоді дуже велике. 

10-го червня, 1919року відбувся війаьковий·суд над в~ 
лбочаном, наказ про складення війаькового суду над Болбо
чаном Головне Командування видало само, навіть без поро

зуміння з Урядом. Наказ підписали: Наказний ~Отаман ген . 
Осецький і начальник штабу полк. Андрій Мельник. Подія ста

лася на фронті, підчас бойових операцій,· тому й було при

значено війаьково-польовий суд по законах війаькового 

часу. Оборонець на суді був козак Дідух /правник/. 

Я не був на суді, але мені переказували особи присут

ні на суді, що Болбочан поводився на суді зухвало нав1ть 

тоді, коли йому суд виніс смертний присуд. Він нібито пре

зирливо сказав: - Що?. Ви будете мене розстрілювати? -
Але коли до нього прийшов священик, щоб висловідати й о

го перед смертю, то настрій, його різко змінився : Як? Не
вже ж це справді? 

Він благав пан-отця звернутися до Головного Отама

на від його імені з проханням про помилування. Він викли

кав свого оборонця, який ·боронив його на суді, і також бла
гав його випросити у С. Пет л юри помилування. 

Але С. Петлюра від "їхав тоді з Чорного Острова • на 
фронт; тому пан-отець звернувся до мене від імені Б о л
б о чан а з проханням інтерненювати перед Гол. Отаманом. 
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Я на те відповів, що інтерненювати в цій ·Справі перед 

Головним Отаманом може виключно Наказний Отаман ген. 

О. Осецький. і порадив звернутися до нього. 

Через якийаь час до мене прийшов Qсецький за порадою, 
що робити: Болбочан просить у нього побачення, мотиву

ючи тим, що хоче розкрити дуже важливу державну та є

мни цю. З погляду війаькового, на думку Осецького, таке 

побачення було непотрібне; якщо з погляду політичного це 

має якесь значіння, то він згоден на таке побачення, а ле 

з умовою, що це побачення відбудеться в моїй ·Присутності, 

бо він вважає себе некомпетентним в політичних справах . 
Я викликав на пораду міністра юстиції А. Лівицького, і той 
сказав, що існує загальне правило, що коли присуджений 

до смерти злочинець заявляє бажання розкрити якусь тає -
мни цю, то це його бажання має бути задоволене, хоч би й 

навіть для цього довелося відкласти виконання присуду . 
Особливо ж це належить робити, коли справа йде про якусь 

державну таємницю. 

Осецький на це заявив, що наказ про призначення суду 

підписав він, о.тже йому належить обов"язок і затвердити, 

чи не затвердити присуд; він має право і відкласти вико

нання кари.- Як що Ви, пане прем"єре,- казав він, -
не бу де те проти того протестувати, то я це зроблю, а ле 

знову таки з умовою, що буду говорити з Болбочаном у 
вашій ·Присутності. На це я дав згоду і виконання прису

ду над Болбочаном ген. Осецький ·Відклав на один день. 

При побаченні зі мною і Осецьким Болбочан тримався 

дуже принижено : тремтів, плакав, хапав за руки то мене, 
то Осецького, благаючи : - Голубчики, врятуйте мене ! -
Осецький .попросив його заспокоїтися, заявивши, що в та

кий спосіб розмову вести не буде і зараз же відійде, і за

пропонував Болбочану викласти справу; а я нагадав Б ол -
бочанові, що він просив побачення для розкриття таємни -
ці, і при цьому додав, що розкриття цієї таємниці не може 

r'арантувати йому помилування. Трохи засаокоївшись, Бол

бочан почав говорити, що дійано він хоче розкрити таємн~ 
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цю, а .саме хоче попередити Уряд про страшну зраду, що 

він сам хоче розкрити цю зраду не для того, щоб рятува

ти собі життя, а тому, що як укра,їнський ~па тр і от, обду

мавши ситуацію, яка склалася, бачить, що ця зрада може 

спричинити величезну шкоду українській ·Справі; він сам 

лише знаряддя в руках людей,· що займають високе, навіть 

дуже високе становище; тому то ця зрада така небезпеч

на; він розказував про наради в Станиславові; про те, як 

різні люди весь час намовляли його зробити цей виступ і 

лише тепер дл.я нього ясно, яка в цім небезпека для укра

їнської справи. Болбочан говорив довго, і ми його не пере

бивали, але нічого нового в ін нам не сказав, бо наша роз

відка давно вже повідомляла нас і про наради в Станисла

вові, що складалися з представників соц-федералістів, 

соц-самостійників, нар-республіканців і хліб-демократів, 
нам були відомі і їхні рішення, і близький '.зв"язок з цими 
нарадами члена Директорії О, Андрієвського. Ген. Осець

кий ·заявив Болбочану, що він відкликає виконання кари, а 

що деталі свого зізнання Болбочан має подати особливо

му слідчому. 

З огляду на політичний ·характер справи Осецький, про

сив А. Лівицького порадити йому слідчого з міністерства 

юстиції. А. Лівицький ~призначив слідчого по особливо в а

ж ли вих справах Лихопоя, колишнього товариша прокуро

ра, людину вже не молоду і в судових справах досвідче

ну. Ввечорі наступного дня відбулася Рада Міністрів; я за

просив на неї Осецького, а він привів з собою начальника 

головної війаьково-судової управи С. Мошинського. 

Рада Міністрів хотіла почути, чи мав право Осецький 
відкласти виконання присуду. Мошинський ~пояснив, що ,хто 

призначив суд, той ·і затверджує присуд; може його і не 

затвердити або затвердивши, зняти ,затвердження; може 

також і відкласти виконання присуду з огляду на якіне -
будь нові дані, що виявилися б після затвердження, або з 

огляду на можливе помилування. 

Ці пояснення в загальному задовольнили Раду Мініст -
рів. 
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Але декілька членів Ради, особливо соц-революціоне

ри і соц-демократ М. Шалдун, почали дорікати мені,на що 

я в мішався в цю справу, раз вона мцє чисто ві Ааьковий ха

рактер. 

Тоді ген. Осецький ·пояснив Раді Міністрів, що він сам 

звернувся до мене за порадою з огляду на те, що він сам 

не пол і тик, а справа, хоч і війаькова, має характер безпе -
речно політичнийJ До того ж на відкладення розстрілу дав 

згоду і член Директорії А. Макаренко. 

Я поставив питання, чи не находить Рада Міністрів мо

жливим зверцутися до Головного Отамана з пропозицією : 
помилувати .Болбочана, але ця думка була підтримана ті

ль ки А. Лівицьким; всі ж інші.цю мою пропозицію катег~ 

рично відкинули. Якщо не помиляюсь, було прийнято резо

люцію, в якій .говорилося, що Рада Міністрів вважає спра

ву Болбочана справою фронтовою і не находить можливим 
забирати в ній ·Голос. Осецький заявив що цю постанову Ра
ди Міністрів розуміє так, що справа Болбочана належить 
виключно до його компетенції, і відповідно до цього б уде 

дал і її провадити. Після того Осецький ·Відкликав виконан

ня кари, щоб дати можливість Болбочану вільно робити зі

знання. Щодня Лихопой .ходив до Болбочана на допит; той 

тягнув зізнання різними незначними подробицями, а після 

яких двох годин допиту заявив, що вже втомився, і вим а

га в зробити перерву, сподіваючись, що за цей час й ого 

прихильники випросять у С. Петлюри або помилування, або 

зм"якшення присуду. 

Але прихильники його не зробили нічого в цьому нап

рямку. Та й, прихильників тих було дуже небагато. І от 

тепер Болбочан, залишений своїми сrоронниками, сподівав
ся на ласку С. Петлюри, якому перед тим ставив ультима -
туми, та Уряду, який ·Він збирався розігнати. 

Принаймі в моїх матеріялах зберігається відпис пові

домлення Канцелярії Головного Отамана з дня 26 червня 
1919 року ч. 2439 : Маю за честь сповістити п. Наказного 

Отамана, що прохання Петра Болбочана на ім"я Головного 
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Отамана Головним Отаманом одержані, але відповіді жад

ної Головний .отаман давати не буде. Підписав Начальник 

Канцелярії сотник Бутенко. 

На цьому повідомленні - резолюція : /Начальнику Шта
ба дієвої Армії:/ Наказую нег~~о виконати вирок суд у 
по ділу Петра Болбочана від 1 О-го червня 1919 року, маючи 
на увазі, що два прохання Болбочана до п. Головного Ота
мана лишились без відповіді.По виконанню все діло надіс -
лати Голові Штабового Суду при Штабі Лієвої Армії.Наказ

ний Ютаман Осецький.' 

На цьому відпису зазначено, що повідомлення канцеля

рії Отамана з резолюцією Осецького було переслапо Нача

льнику Штаба Дієвої Армії з такими додатками : 
1. Рапорт Голови Надзвичайного Суду 11ри Штабі Л. А. 

від 10-го червня 1919р. з резолюціями. 

2. Вирок суду по ділу Петра Болбочана. 
3. дописка члена Директорії п. Макаренка 
4. Копія відношення Наказного Отамана від 22 червня 

1919р. ч. 248 П.Ш. до Начальника Канцелярії п.Го
ловного Отамана. 

У той .же день мене відвідав у вагоні Осецький і пові -
домив, що дал і ві дклада ти виконання присуду над Болбоча

ном він не бу де. 

Здається в цю ж ніч з 28 на 29 червня Болбочан був ро
зстріляний ·На ст. Бал ин. 

Взагалі біля справи Болбочана сплелося дуже б агат о 

неправди. 

ЗАКЛЮЧЕННЯ 

Чому і теnер приходиться чути наївне питання : В чім 
же полягає вина Болбочана, що його так тяжко покарали ? 
Для мене, як тоді так і тепер, справа цілком ясна : Вина 
Болбочана не одна, а їх декілька : 

1. Невиконання наказу вищого командування і Директо

рії про иід "їзд до Італії. для визову відтіля наших 

полонених. 
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2. Легковажний ·послух незаконному наказу Гавришка, 
якому Болбочан не підлягав. 

З. Незаконне захоплення влади в Запорізькій ·Групі та 
ще в умовах бойових дій.• 

4. Непослух головному державному інспекторові В .Ке
дровському, якому Болбочан підлягав. 

5. Спроба перевороту в умовах війаькового часу. 

Це з формального боку; а з погляду національного та 

етичного, це - безперечно безоглядне переслідування дрі

бних, егоїстичних амбіцій ,в тяжкий .час національної боро -
тьби, коли особисті інтереси, особиста пиха мусіли б бути 

підпорядковані інтересам загальнонаціональним. 

А далі автор дає два додатки, якими пояснює витяги з 

положень про Державний .Інспекторат у війаькових частинах 

та інституціях УНР. 
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П р и м і т " .а : 

Ці спо.~ади написав в 1958 році і видав 
nід наsвою "Ос"іл"о. й Болбочан " у 
видавництві д--р Петро. Б елей,"олишній 
~ол. Ради Міністрів Дире"торії У. Н. Р. 

Б. Мартос 



Шановний Пане До.нчу'К./ 

В 'К.інці Вашої 'К.ниж'К.u "Куди веде 'К.аs'К.а", Ви пропонуєте 
чи•ачам дві по.sниженій ціні. В додат'К.у посилаю че'К. 8 д. 
sa дві 'К.Ниж'К.u. Одну s вже одержав, одну ще пришлете. 

При цій на~ оді хочу написати Вам 'К.іЛ'Ь'К.а слів .R на
ле ж у до по'К.оліннs, що. в 1918-20 рр. було ще не до рос -
ле. Мало. що.s то~о.пам "sтаю. R пишу беs·апострофа, бо 
вважаю, що .наш правопис може sовсім добрим бути беs 

апострофа. Писати та'К., ІІ'К. Ви пишите "П "sт'Ь ", бо .не ма
єте у своїй машинці апострофа, то .мені досит'Ь ди'К.о та

"' е слово. ви~лsдає. Може тому, що s "sападні'К. " ... Ми 
попросту s тим апострофом не мо~ли собі порадити й бі
Л'Ьшісm'Ь писала беs апострофа. R теж до та'К.uх належав. 
Коли пише до .мене наш спіл'Ьний знайомий п. А. Галан, то 

він до мене пише "пам"sтати", а s до.н'Ьо~о. "памsтати" 
й нам це не переш'К.оджає ... Цs справа s апострофом ,це 

s та'К. тіл'Ь'К.U мимоходом, бо це є маловажна справа ... 
R в ласти во. хочу Вам написати 'К.ілtха слів про. що .ін

ше. Тепер я ІІ'К.раs читаю Вашу 'К.ниж'К.у "Утрачений Ра

но .'К. ". R дійшов уже до половини, де Ви описуєте цю на
шу ~алабурду s перед 50-ти 'К.іЛ'Ь'К.а ро'К.і в. Ви потра'К.ту
вали період тодішніх наших інтернаціонал-соціsлістів 

досиm'Ь прихиЛ'ЬНО, натомістt Ви дуже о1Lорнили пер і о .д 

С'К.оропадс'ЬХО~о. R ба~ато.прочитав на тему тодішніх по,. 
дій і маю свій по~лsд на це все, що.тоді робилос'Ь. R до. 
дру~ої світ. війни не чув і не читав, що. в нас була вели

'К..а націонал'Ьна революціs, аж тут у Америці s на~о.ди 
50-тs, ІІ'К.раs той, що .тоді 'К.аsав, яхщо не буде соц і s л і
сти ч на У'К.раїна, то .хай не буде ніs'К.а, 'К.инув ~ас ло, що 

тоді була Вели'К.а У'К.раїнс'Ь'К.а Націонал'Ьна Революціs, от
же не соціsлістична. R вважаю, що властиво .революції в 
нас не було, а була sа~ал'Ьна нероsбериха й ~алабурда,бо 

ІІ'К. хтос'Ь має ідею, то.sадлs неї робиm'Ь революцію. Кере

НС'Ь'К.ий, Ленін, Троц'Ь'К.Uй, Сталін її мали і робили револю

цію, а ~аші Винничен'К.u були тіл'Ь'К.U їх під~олос'К.ами, не 
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знали, що.ї.м почати .. , й довели до то~о, що.Україна ста
ла соціалістичною, але вони й .ми з Ва.ми удрали від то~о 
соціалізму у сві111 за очі ... Нині .ми є свідками, що.111епер 
ту111 частина населеннs ~алабурдиtІІ'ЬСІІ, але революції не 

робит'Ь, бо. не знає чо~о.хоче, не .має ідеї ... 
/нтернаціоналіс•и чи комуністи, sк. собі хочете, прола

з&т'Ь, де тіл'Ьки .можу1ІІ'Ь, щоб роби111и своє злочинне діло, а 

наші соціалісти Скороnадс'Ько~о збойхотували, за.міст'Ь взІІ

тисs за позитивну роботу, :Jа.місt~~'Ь .мріsти про .перевороtІІ,а 
тепер нарікаємо, що. Скоропадс'Ький обсадив був всі урsди 

.мо скалами. За 7 .місsців відносно~о. спо-кою ,можна було .ба
~ато.біл'Ьше дечо~о.зробиt~~и, бо.властиво. Україна, sк з а
вsзо-к. держави існувала тіл'Ьки за періоду Скороnадс'Ько~о. 

Ва.м не подобаєт'ЬСІІ, що. за періоду СхороnадС'ЬКО~о. наси

Л'ЬНО. повертали поміщика.м зе.млю. Нкщоб була Україна то,. 

ді удержалас'Ь, то. цю сnраву .можна було. б nланово. виріши
ти, а 111ак що. ct~~aлocs з зе.мле ю й ти.ми бідними Запорожцs

.ми ... пізніше в т.зв. укр.соц. республіці? 
Ви пишете, що. Скороnадс'Ький був nо свовчений з ні.м е -

Ц'ЬКи.м ~енералом і тому йо~о. ні.мці поставили на ~ет'Ь.ма -
на. А х111о.запросив німців на Україну? Адже ще передше 

Скороnадс'Ький •во рив українс'Ькі корпуси і що. з ни.ми ста
лос'Ь ? Тут Скороnадс'Ький зробив похибку, бо . .маючи укра
їнізовану ар.мію, повинен був Центр.Раду розі~нати, а різ
них Винниченків про~нати й поча111и творити укр. державу 
без німців. І са.ме sкраз Ц'ЬО~о.Ленін боввсs, бо. в 111акім 
випадку, sк са.м ~о в ори в, Росів пов ернет'ЬСЛ до .Моск .КнІІ

зівсt~~ва, але на ж.ал'Ь Скороnадс'Ький спізнивсл, а Винни -
ченки дов ели до. УССР. А 111епер .ми нарікаємо, са.мі й не 
знаємо на ко~о, звалюємо на нарід, що. був не свідомий. 

Та на жал'Ь наш нарід ще й тепер не дуже свідомий,лк по.

хазує дійснісtІІ'Ь. Наш нарід і 111оді й тепер є політично. не -
свідомий, але націонал'Ьно ... L Тоді наші селлни не любили 

кацапів і 111епер 111еж ... наt~~оміст'Ь що. інше інтеліrенти ... 
Нашу політичну й націонал'Ьну са.мосвідоміст'Ь боронили й 
тепер боронлm'Ь і обс111о юют'Ь поети й пис'Ь.м еннихи jчи пак 
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JІі ера ри/ . .. Але на жа.Іt~ noe u r1 пuоf)менни"• не є ре-
• 

80JIIOf4101ЄfJtJAIU ••• 

R не є sa дідиt~ним пануюt~им родом, о14ол юs u нарід 
має не дідиt~ний рід, а наuбілtJше вusнtJ~eнa fl sаслужена JІto• 
дина, що. на ахий урвд надає t~cA. O•oponaдct~•иfl не до ви -
са1, але s ним реб а буJІо. ni u на cnisnpat4 ю sаміс ~роби-
" по вс анн• . . . о. може б бgJІа У"раїнсtJ"а Держава, а 

не УООР, а піsніше мо•на 6 6g11o . .t•оо'Ь .удожи и,•и о 
•є tJMtJH, t~u преsиден , tJ"u 11406 не tенсе" .• ~ . R ".о .с tJ 

'-'- . "' .. . . 
tJHІJJSІf4S маю ~ ще "ороJІеву s вона tАІ ан• не помаt,ає анs 
не •"оди tJ ••• жіба о. рожи по бира tpoweu s держ. с"ар-
бу, але все ж ""під раzун"ом і •он ролею, ·а .s1. tен-
ce"u il cexu живу " беs •он poJJi ti ражун•у на "що "пра
чі рабів, о. Ви про. це •раще sнає е від мене •.. 

На цьому хінt~у, іл'Ь•и жоv,у ще sавважи u, що.не є-

ба боа св схіл'Ьхи буде "оJІuсь і ••иж па рі11ржі~ у Киє -
ві, бо ж може sна "" ti •олu це може бу u, а по•uщо. 
реsидує в Києві е"sарж па іІІржа всієї Русі . .• 

Краще, щоб ми бу11и ••имuсt~ маtоме анамu, а не пра
ІОСJІавними, о .може б бgAu не до•о JІUCtJ до. У О ОР ,в 11•iu 

• • • 
gc••g pЄAtttfO 8"JI10'4HO S npaІOCJitJIHOto, fJtl" 1JЄ !JC .. II" Oflt-
Юltl народу, "рім реліtіі, о. її enep tІusнає "ди" а · ра 
npoJІe ар іІІ й її КГ Б".. . 11, е а•. у StІІІS"У s однією s Ва-
иж "ни жох J що .JJ •• s у 1968 р. 

3 fiOitJЖtJHHIIM 
к. Лі UHCfJ"Uй 
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Високошановний Колеr'о по перу ! 

В першу чергу широ дякую за компл-именти. коли б моя 

праця хоча трохи допомогла до розвіяння густої хмари ви

гадок шитих "білими нитками" і остерегла завчасу нащад

ків, щоб і вони не скотилися у тую ж яму в якій·. опинилися 

їхні батьки - я б уважав, що не змарнував часу. Поскільки 

Ви згадали Винниченка - т-о посилаю Вам фотокопію йог о 

"Заяви", яку він опублікував .у 1920 році.· Цю фотокопію мо
жете мені не звертати. Крім того посилаю фотокопію стат -
ті мого приятеля, яку він прислав мені. Цю стат'ГЮ він без

успішно посилав трьом часописам, але редакція кожної з них, 

без подання причин її йому звернула. Здається послав тепер 

знов а. Отже цю фотокопію ласкаво прошу по прочитанню не

гайно звернути. 

А тепер переходжу до іншої теми. Я, звичайно, за бр а -
ком часу не читаю ані преси, ані белетристики. Але Вашо

го романа "В пошуках щастя" я прочитав. Компліментів 

писати не бу ду - це не мій. фах ! Досить того, що Ви видає
те далі, отже значить і продаєте і люди читають. 

Це, без ~омпліментів свідчить про додатні якості. Але 

хочу тут звернути Вашу увагу також на те, що, на мою ду

м ку , бракує. Твір не лише повинен подобатися читачеві, 

бути " цікавим ", але й ·Кожний· визначніший автор повинен 
хотіти нам щось с~азати І звичайно - в формі "поучення "1. 
Ваш твір правильно відтворює діОіаність, але в ньому бра -
кує "крапок над "і", які б показували "корінь лиха". 

Мушу виступити в обороні Вашої "Олі" І і, на жаль, со-• 
тень таких Оль 1. Винні в її упадку мати і вітчим і про цю 

вину конче треба було сказати. Еміr'рація змарнувала ціле 
наступне покоління, а Симоненко, говорячи про матір, ск а

з а в "найтяжчий злочин - вкрасти у народу тобі І матері/. 
довірене життя". Отже батькам нарід довірив наступне по

ко л ін ня і батьки - допустилися того найтяжчого злочину. 

Батьки, послушні паличці модерної "Цірцеї" дбали лише 

про одне - щоб "стати на ноги" і ці слова вміщали в собі 
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і авта, і доми і можливо найкраще умебльовання, телеві

зори, порцелянові сервізи, хутра, сукні і т .д. і т .д. Д іти 

не могли спинити свого росту, ·своїх років і ... чекати по
ки ненаситні батьки скажуть собі "досить ". Дитина му-

с и т ь чимось жити і мусить розвива тися і звичайно до б -
ре мусіть зцати свою мову. Як би ми не захвалювали ка

мінну сокиру тому що нею послуговувалися наші предки

ні одна нормальна людина не схоче будуючи нині хатку ,чи 

навіть рубаючи дрова послуговуватися нею ! А діти еміrра
ції, в ліпшому випадкові, .У передшкільному віці одержали 

від батьків одну-дві збірочки казок. Конечні ж для читан

ня власних книжок все більш і більш складних українсь

ких слів дитина не має звідки засвоювати, а засвоює в 

школі англійаькі і. читаючи з вини батьків чужі книжки -
розвиває тамту, а не свою мову. Тимчасом з Б ат ь к і в -
щ ин ою в" я же дитину лише і тільки книжка. Коли б віт

чим купував для Олі систематично все більш складні книж

ки, і то кни:>Ю<и які могли б цікавити дитину І для цього м~ 

гла б надаватися перекладена на українську мову дитяча 

література, література для дорослих а перед тим- для юна

цтва;. Вітчим мав би допильнувати щоб дитина записувала 

незнайомі слова і щодня пояснювати їх. Коли б дитИна в сво
їй мові прочитала багато книжок - вона переважала б сво -
їм розвитком одноліток і вже не приймала б "моди ".Але це 

ще не все. Батьки мали б показати власним прикладом, що 

"щастя" цілком не в тому щоб жити приємно і заможно.Ба
тьки замісць прищеплювати матеріялізм і рабське з ах оп

лення всім чужим, мали нахил до ідейности, а еміrрація в 

цілому замісць захоплюватися нісенітницями, повинна була 

вказати мету життя для УкраЇJІИ. Пласт з його " .зав"язуван
ням вузлів " і "морзеткою " - є застарілий і нічого захоп

люючого не дає. А тимчасом могла ж Леся Українка, Ст е

шен ко, Грінченко, Самійленко з захоплення вивчати чужі 

мови щоб перекладати і так збагачувати рідну літературу -
чому ж не могли б наші юнаки замісць одержувати від наїв

них батьків своїх авторів у англійаькій .мові - перекладати 
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з англійаької мови ті книжки, які ще не перекладені, а: ба
тьки, замісць витрачати гроші на ставлення пам"ятників, 
могли б ті книжки видавати і ... купувати. А наділяючи 
дітей'і молодь книжками про Україну в англійаькій мо в і

штовхаємо її на асиміляцію, виховуємо шкурників і егоїс -
тів. А тому, що молодь мусить чимось " захоплюватися " -
вона, кинута на призволяще -:- захоплюється наркотиками, 

сексуальними вибриками і шукає пристановищ у барах .Ба

тьки ж вживаючи без найменшої потреби замісць "полудну

вати" "їсти лонч"; замісць "rанок" - "порч", з а місць

"телевізор" - "телевіжен", замісць "водій'' чи "шофер" -
"драйвер", "пайнт", "штор", "гаус", "стріта", "іншура" та 

безліч інших калічених і не калічених слів - штовхає ти

сячі " Оль" на шлях упадку. 
На мою думку у Вас була чудова нагода посадити на ла

ву оскаржених усіх тих хто несе дві третини відпові даль

ности ! о·точенню ·можна протиставитись. Один інтеліrен -
тний жид мені сказав: Ми живемо в тих же умовах, що і ви, 

а чи бачили ви в одному з тисячі барів, жида?" 

У нас усякі Ільницькі пропаrують ідею - погодитися. з 
тим, що ніхто. ніколи не вернеться на рідну землю, а жиди 

по 2000 років вернулося тисячі до Палестини. 
Бажаю дальших успіхів у творчій праці. Думаю, що й 

твори красного письменства не цишуться ·на коліні. Фльо

бер 20 років вивчав історію Картаrени щоб написати "Саля-
мбо ". З пошаною Р. 3адеснансtJкий 
........ вони розглядали Україну як частину єдиної демо
кратичної Росій~ької респібліки і вимагали лише широкої 

автономії України в її межах. 

Важливо наголосити, що навіть самозвані претенденти 

на роль керівників українського націона .. 1ьного руху аж до 
осені 1917 року не виступали з вимогами "самостіймої Ук
раїни". Ще 18 жовтня на сторінках "Киевской мислі" В. 
Винниченко, посилаючись на ті сні економічні, історичні і 

культурні зв"язки України з Росією, писав: "Можна рішу

че і без вагань сказати : комбінація основних фактор і в 
соціяльно-політичного життя на Україні не вимагає не з а-

лежності". л.на~орна 
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ДРУЖНІ СМІХОВИНКИ ТА ШЛИГАЧКИ 

Дончук -писарчук 

Дон чу"' усJІ"'о~о. чіпає, 
Манила та"'ож не минає, 

Але ... ну, що ma"'e Дончу" ? 
Не писар, тіл'Ь"'U писарчу"'. 

(ЕДЗЬ 

НЕ ПИСАРЧУК 

Ні, наш Дон чу" - не писар чу", 
А повістАр і романіст ... 
Йому в"'лонивс'Ь Романенчу"' 
І Понеділо"' - ~уморист. 
Вже в о Чаплен"'о. й r едs'Ь Васил'Ь 
Йому не sм еншаm'Ь творчих сил ! 

ЕЛІГРАМНИЙ ДОЩ 

Куди сховаюс'Ь від sлоби 
Іуди, Каїна і Хама? 
Куди подінус'Ь од юрби 

n атріо•ично~о. Бедлам а, 
Коли с"'оrпиначі лоби 

І. Манило. 

Не в тне ні м еч, ні е п і~ рам а! .. 

Ми'Кола ВОРОНИЙ 

( Писарчу'К-Дончу"'. дав лі те ратурі 13-т·ь 
mомів художніх творів, а чи.м може по

хвалитиса ПИСАР -(ЕДЗЬ ? ) 

., і: lt 
U!J ~-? 



КНИrОЗБІРНЯ УrПА ПРАЦЮЄ 

Коли поглянемо не на кількість книжок у книгозбірнях, 
а на те, як організована праця в книгозбірні, а головне -
скільки книгозбірня має постійних читачів, то побачимо,що 
ця справа, мабуть, найкраще налагоджена в Аделаїді, в 
книгозбірні Української Громади Південної Австралії. Не
щодавно пощастило трохи ознайомитися з цією ц і л ян кою 
культурної праці в цій громаді. Кількістю книжок ця книго

збірня не перевищує, мабуть, книгозбірень інших ст ей тів, 
у ній лише 802 книжки та журнали, але кількість читач і в 

досить поважна: їх тут аж 252, а постійних, що системати
чно випозичають книжки, - 1 ОО осіб. За останній рік пр о -
читано 57Окнижок. 

- Один читач, - розповідає завідувач книгозбірні п. М. 

Грибик, - прочитав уже майже всі видання. 

- Які ж книжки мають найбільший попит? - запитую. 

М. Грибик називає цілу низку видань. З авторів чи не 

на найпершому місці стоїть автор багатьох романів Зосим 

Дончук. Далі бібліотекар згадує трилогію Б. Лепкого та 

"Дім над ·кручею" Ігоря Качуровського. До речі, твори І. 

Качуровського І згаданий вище й" Шлях невідомого" І ма
ли великий попит і добрі відгуки серед читаЧів уже пр о -
тяг ом багатьох років. Потім ідуть імена Докії Гум е н

ної, Євгена Онацького /його книжки "По пахилій пло -
щі", "У вавилонському полоні", "У вічному місту"/. Та
кож читають чимало "Собор" Гончара, Дзюби "Інтерна -
ціоналізм чи русифікація", Б. Антоненка-lІавидовича по
вість "Смерть" та "Землею українською", Несторовича 
"Серця і буревії", Сверстюка "Собор у риштованні", 
книжки В. Чорновола, У ласа Самчука; серед них безпереч

но паважне місце займають наші клясики : Тарас Шевчен -
ко, Іван Франко, Леся Українка, О. Кобилянська тощо. 

І треба сказати, що Українська Громада Південної 
Австралії протягом уже багатьох років під час lІвомісячни

ків здобуває то перше, то друге місце у придбанні книжок 
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• • • •• 
та ІХ розповсюдженнІ, що є показником велико1 активности 

Громади і зокрема книгозбірні. У цьому велика заслуга 
зокрема голови УГПА Т. ПасІчинського. 

до речі, у книгозбірці, скільки пам"ятаємо,бібліотека
рем працює п. М. Грибик. Останнім часом й ому допомагає 

•• 

як скарбник мrр. Лі дія Ростек. Іх ню працю можна вважа-

ти зразковою. 

Хотілося б почути, як працюють книгозбірні в Сіднеї, 

Мельбурні, Брізбені, Перті, а також як справи з книгозбі

ри .ями молодечих організацій~ чи вони є, чи їх давно в же 
• • 

ЛІКВІдували. 

Праця книгозбірень одна з важливих ділянок у нашо-

му культурному й, національному житті. Тому цим питан -
ням треба вділяти більше уваги і в щоденному житті Гро

мад та організацій, а також під час річних загальних ~б о

рі в. Тож більше уваги книгозбірням! 

"В І ЛЬ НА ДУМКА " черв нА 4, 1972 
В асил'Ь Голуб 

ЛІТЕРАТУРНА ВАРТІСТЬ ТВОРІВ 

Не думхою чи поtлядом хритихів, а хіл'Ьхістю читачів, 
•• • 

помножених на час, проtІІІ:Іtом JІ"о"'о ав р tж цzхави 'Ь,виs-

начає 'ЬСІІ дійсна літературна вартісm'Ь йоtо r~~ворів. 

О ер t ій ·раф ал"' С'Ьхи, й 
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Доро~і Лариса Тимофіївна і пане Зосимчи" І 

Віr~~аємо s Новим Дос1иненнsм і дs"уємо sa подаруно" is 
та"ою теплою присвsтою. а sавжди че"ала та"их "нижо", 
&" "В пошу"ах щастя", цебто, на та"у тему. А, "рім Дарії 
арославс'Ь"QЇ, всі пис'Ьменни"и цю тему чомус'Ь обминали. 

Коли читаєш цю "ниж"у, все наче sнайом е, наче тіл'Ь"и 
що пережите, а о• же треба було тіл'Ь"и Дон чу" а,щоб це 
все sаписав і для тих, що.не пережили цих подій! Лише "і -
нец'Ь мене бентежит'Ь і не пере"онує .Хоч та"е дійсно мо~ло 

трапитис'Ь, але та"е вже воно страшне, що "раще б йо~о в 

"нижці не було. 
Ми щойно оr11римали мою sбіР"У "Травневі мрії", бо ма

ли "лопоr11и s пересил"ово ю. "ом панією sa ціну ( s нас в sяли 
120 дол.) Тому •рохи sапіsнилис'Ь is пода.рунком, що. йо .t о 
висилаю вслід sa цим листом. 

Бажаємо.вс'Ьо~о най"ращо~о, 
Ваші Ганна і С11епан 

Сердешно дя"ую Вам sa "нижху, а sо"рема sa sниж"у я" 
пенсіонерові. 

ах відомо, Ваші хниж"и є чудові і леt"О їх чиІІати .Ми має

мо "ниж"и Савчуха, Пол'Ь Лоловец'Ь'КО'tо і бa'tamo дру'tих пи

С'ЬМ енни"ів, але їм дале"о. ще до Ваших. С"аs-ав холис'Ь по .• 
"ійний президент Айsенtавер; вся"а вели"а праця є Блаtос
ловенна Бо~о:м ,- та" і Ваша. Але наші східнs"и є в а ж" і 
на під'йом, "раще пропити я" "ниж"у "упити. Може й мало 
маєте 'tроша, але •им не журіІІ'ЬСЯ, одна" Ви є щасливі. Ви 

sалишете невмирущі сліди і спо~ади sa собою. Біл'Ь'Іu,о~о ж 
с"арбу на світі немає"" чест'Ь, слава і подя"а від народу, 
а Ви я"раs та хі с"арби собі створили і придбали. Це і є •е 
непроминал'Ьне, найбіл'Ьший успіх у Вашому житr~і і пам "ЯrІІ'Ь 
про Вас sалишиm'ЬСЯ на ві"и віч~і. 

Бажаю Вам вс'Ьо~о найхращоtо, 
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Вельмишановний ,і Дорогий Пане Дончук ! 

Книжки від Вас ми одержали і щиро за них дякую. По

силаю на Вашу адресу чек на 5 дол. 50 центів. 
Ваш твір "В пошуках щастя" прочитав докладно і зі сп

равжнім захопленням. Ви зі справжнім реалізмом зобрази

ли картину нашого "Ісходу", тобто втечі перед московсько 
большевицькими ордами, траrеДію репатріяції козаків та 
взагалі репатріяцію українців, що були советськими грома

дянами. Цей ·жах я теж переживав, хоча я з Галичини .Ви ду

же добре змалювали картину таборових буднів УНРАта ІРО 

і ту еміrраційиу гарячку, що ми всі її переживали аж до виї

зду за океан. Теж вірно Ви представили ролю жидівства в 

СССР та у світі, що вірніше вже годі представити. 

А вже змалювання моральної гнилі нашої ~та чужої І мо
лоді в ЗдА І і теж не краще в Канаді І, мусить призадумува
тися кожному українському грамадянинові та бити у дзвін 

тривоги. Прекрасно Ви схарактеризували поодинокі персона
жі і взагалі роман як цілість дуже добре скомпонований.під 
кожним оглядом. Тому книжка Ваша мусить мати певні ус
піхи серед читачів. 

Недавно закінчив я перший, том Історії українського мис

тецтва І що вийшов на 704 ст. машинопису І. що її обіцяв ви
дати КУК з Шевченківської Фундації у Вінніпеrу. Другий. том 

ще в чорновику. Буду працювати над ним, коли справа перш~ 
го тому бу де реалізована, а на це треба добрих пару років. 

Здоровлю Вас щиро й бажаю багато успіхів, Ваш 
Іван .Кейван 

Вел'Ьмишановний і дороtий Пане Дончу" І 

Про хнижху "в пошvхах щасІІІІІ" нема nоІІІреби бatamo пи
сати. Мушу приsнаt~~ис'Ь, rt~ax по-мисІІІеЦ'ЬХому написаної хни

жуи 11 Ще не sусІІІрічав ніхоли 8ЖиtІt1110. 8 ЧfИІІаЮ ХНижки S на~ 
молодших ліtІІ але подібної t~раtедії не доводилос'Ь в· жадні й 

хнижці прочитуваІІІи. 

Ваш приІІmел'Ь Михола ПрОЦ'І/,Х 
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Вел'Ьмишановний Пане Дончук! 

Одержав Вашу книжку "В пошуках щастя "і зараз же 

прочитав і моя дружина прочитала та цілу ніч обоє плака

ли, бо nереживали цю траjедію. Ця Ваша книжка, це не ро .. 
ман а nравдива історія яку треба всім українцям nрочита

ти. 

Я сам з Полтавщини, з Лубенщини. У вересні nід час 

московс'Ько .. бол'Ьшевиц'Ької навали на Україну,я втік далі 
на nравобережжя і зупинився на славній Уманщині і був в 

Умані аж до 9 березня 1944 року. Коли ж-сатрапи наб
лизилис'Ь до Умані, виїхав у Балту. Потім через холодний 

Дністер і бачив своїми очима як Ж ... -Москалі давили тан
ками наших бідних утікачів. Л юди кидалис'Ь у Дністер хто 

як зміt, на конях верхи, на драбинах від воза, на колодах 

та дошках ... Все це я бачив як з літаків бол'Ьшевики розс
трілювали nереляканих людей і в воді а на березі давили і 

стріляли танками. Я їхав через Басарабію,Румунію, Мадяр

щину, Словаччину і на Пол'Ьщу так само як і той Артем та 

Тетяна з nокійRим мужем. Те саме і я nереживав. 

Дуже дякую Вам за таку tарну і nравдиву книжку .Я ду

же люблю читати книtи на такі політичні теми, особливо з 

наших Змаtан'Ь, чоtо ми втратили свою Державу. Читати і 

пам "ятати зрадників своїх і чужих з вини яких ми скитаєм -
ся чужиною. 

В прилозі 5 дол. за книжку. 
Якщо маєте на цю тему інші книжки, ласкаво nрошу ви

слати для мене. 

З правдивою nошаною до Вас, М. Їжкун 
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Дороtий і Високоnоважний Пане З. Дончук І 

Прочитав я Ваш роман "l бачив я ... ". акщо зважити на 
сучасний занеnад нашоtо nис'Ьменства - я маю на увазі які

сно; не хіл'Ькісно -то Ваш твір був тим блаtотворним і жи

вим nодихом вітру, якоtо cnpatлi душі віл'Ьноtо українства 

давно вже чехали і чехают'Ь. а не знаю чи хтос'Ь уже наnи
сав рецензію на цей роман, але мені хотілося б наnисати її, 

бо це цікавий роман, з цікавими темами. В Н'Ьому .майстер_ 

но на nрикладі однієї родини nоказана траtедія нашої Укра

їни від НЕПу до кінця Друtої Війни. 
а хвалю Вас,nодивляЮС'Ь tлибиною творЧО'tО задуму ,сти

лем, мовою і тією леtкістю, з якою Ви розtортаете noлom

но .недавн'ЬоЇ сучасности, через яку nройшла наша Україна 

та її мноtострадал'Ьний народ. 

ак маю tоворити сям чи там, то скажу Вам одверто ;що 
в Ц'Ьому романі є nевні ідеіІ4о .. nолітичні суnеречносrІі, я хі 
nонижуюrІІ'Ь fюto.. заt ал'Ьну іде о ло tічну r~~a дедактиttну варті
СrІІ'Ь, 

Ви в з яли на себе тяжке і на наш час невдячне завдання 

виявити ухраїнс'Ьхому чиr~~ачеві наявніст'Ь світової хомуніс

тично .. міл'Ьярдерс'Ьхої змови і зробили Ви це як ніхто до Ц'ЬО .. 
to часу, а захінчуе•е Ваш роман можна сказати нічим. Ви 
nровели сво to t ер о я Гриц'Ька Дубчака через Д антівс'Ьхе nе

кло 20 віку, nоказали йоtо намаtання nристосуватис'Ь до ко
муністичноtо режиму, щоб таки служити своїй бат'Ьхівщині, 

nоказали я" r~~яжко nокарав йоtо режим за йоtо служіння чо .. 
ртячій владі і Ви хочете nовчати читача,що единий вихід для 

українців nід комунізмом -це встуnати в nартію, щоб з ее

ре дини боротися nроти неї за віл'Ьну Українс'Ьку державу. 

Так; для українців у наш час залишилося два виходи - вну

трішня і зовнішнІІ еміrрація. Зовнішня еміrрація - це ми з 

Вами, а внуr~~рішня еміrраціл -там в nартії чи nоза партією 

- виношування, виховування українс'Ьхих ідеалів у серцях 

та душах патріотів - тихо, конспіративно до часу всенарод

Н'ЬО'tо евітов о to антикомуністично to. зриву. 
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Н д11хую, що Ви прислали ж ені цю хнихху, вибачайте що 
за111риж авс11 s пла111о ю 111а відповіддю і прошу прийжіtІІtJ ж ій пе _ 
pexas на 10 дол. - 5 дол. sa "І бачив 11 .•. " а sa друtих 5-тtJ 
прошу пришліtІІtJ жені ще одну хнихху - 11ха порушує ідейно 
-політичні аспех•и Ухраїни чи щoctJ споріднене з нижи. 

Вітаю Вас, ІІХ нашоtо велихоtо .писtJженниха і хай жило .. · 
сердний ГосподtJ посилає Вам свої ласхи 111а блаtосJІов еннА 
на жно."ії л і m а! 

Щиро Ваш у Хрис•і, 
Сежен Лан•ух 

ВелtJжишановний і Доро."ий Пис'Ьженниху З. Дон чу х! 

Спішу повідожити Вас що 11 С'Ьо."одні оr11рижав від Вас tap
ну хнихху за 11ху беsж ежно. вд11чний. Дн11жи вишлю вартіст'Ь, 

бо.невсmи't вs11ти "жоні ордер". Тепер 11 бачу що Ви баtа
то попрацюваJІи дай В аж Боже здоров "11 щоб дочехалис'Ь ві
Л'ЬНОЇ, нівідхо'tо не залежної бат'Ьхівщини - Ухраїни, що .б 
Ваші твори були перевезені до Києва. 
R почав читати s середини, про прихід ніжців. То правди -
ва історіІІ то'tо часу ,шхода тіл'Ьхи що ніжці не sахопиАu в 

свої рухи хоч би Мосхву, Крежл'Ь s Сталіно ж і Політбюрож. 
R є з Полтавщини, жоїх 5 братів і сестра з бат'Ьхом saxa
товані хожуністажи. R є безхомпромісовий воро"' хриваво
tо та беsбожно"'о хожуніsму і ніхоли не забуду за хро в 
5 ж о їх братів та сестри з батtJхож. Н езабуду sa всіх з а
жучених tолодож і sахатованих в тюржах наших людей. 

Ж ал'Ь що 11 не ж аю о світи, мене з шхоли ви tнали з 6-Ї ще 

хл11си ІІХ сина хурхулІІ. 

Подаю В аж адреси людей, Доро."ий жій Брате ,і вишліт'Ь їж 
свої хниtи. Знаю що хуплІІт'Ь. 

З правдивою пошаною до Вас, 
Ф. Арнаут 
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КУДИ ВЕДЕ КАЗКА 

Доро2ий nис'Ьменниху З. Дон чу х! 

Прочитав Ваш чудовий роман "Куди веде хазха", і на 

душі nоле1~шало. Книжхи з тах ою тематихо ю, тах им сюже -
том нам давно nотрібно. Може б ми мали менше иtучхоши

єнхів ,зраднихів ,доносчихів та яничарів. Може б і з 2олоду 

в 1933 році менше людей за~инуло.При~адую, Мосхва,щоб 
nриборхати Чехословаччину, змушена була вислати 500.000 
війс'Ьха. Але бунтівливо2о Дубчеха хоч і арештували і noc
nішили nовибивати зуби, однак знову nоставили херівнихом 

держави,бо не знайшлося серед чехів і словахів зрадниха. 

А nри2адаймо 1917 рік, холи в Києві народ обрав свій Уряд 

УНР, а в Хархові,nританц'Ьовуючи nеред Москвою ,Схриnних 

о2олосив лял'Ьково-бол'Ьшевиц'ЬхийУряд. І все тому що на -
ша нація таха ба~ ата на зраднихів і ~нучхошиєнхів. Ос'Ь чо

му Ваш роман "Куди веде хазха" тахий нам доро2uй і тах 

нам nотрібен. 
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Ло'Кійний Л ев'Ко Чи'Каден'Ко нас повчав: "Вимітайr~~е см і

тrІІА з хати". 1 Ви, дор о ~ий наш пис'Ьм енни'Ку, єдиний на емі
rрації ви'Конуєr~~е чесно і сумлінно цю робоr11у. Вичищаєr11е з 

у'КраЇНС'Ь'КОЇ нації сміттА шлАхотними засобами, художн'Ьою 

літературною творчістю. У сі Ваші твори вели'КоЇ виховної 
вартости і висо'КоЇ маііf;терности. Я'Ку б 'Книж'Ку не взАв до 

РУ"' - відірватисА не можна. 
Я радію що серед соt~~ні пис'Ьменни'Ків Лис .Ор~анізації 

''Слово,,, Ви єдиний та"' дош'Куд'ЬНО караєте словом наших 

воро~ів, і чужих і своїх пристосуванців. Я знаю що Ваші 
'Книж'Ки не всім до. см ак у. Я пере'Конаний що й цей твір, ро .. 
ман "Куди веде 'Каз'Ка" не одному пристосуванцеві,колиш
Н'Ьому 'Комсомолцеві чи 'Комуністові стане 'Кіст'Кою в ~ор

лі. Не один еміrраційний патріот Вашу 'Книж'Ку поверне чи 

ви'Кине з хати щоб не на~с:дувала йому юдиної роботи дома, 

на службі в мос'Ковс'Ь'КО~о зайди. Адже ж на еміrрації вже 

стало. r11радицією вибілюваrІІи зрадни'Ків, А'К не Хвил'Ьово~о 

то Куліша, А'К не Винничен'Ка то Лостишева чи Тухачевс'Ь

'КО~о, Блюхера, Гамарні'Ка. Незабаром пус'Каr~имуrІІ'Ь Сд'Ьозу 
по Єжову. Бо ж і цей 'Катю~ а за~инув від ру'Ки Сталіна. 

Мос'Ковс'Ь'Ка а~ентура ви'Конує і переви'Конує nлАни. Ще 

'Кід'Ь'Ка ро'Ків і політична еміrраціА полетит'Ь в Мос'Кву бити 

nо'Клони і просити прощення. Але Ви, доро~ий наш пис'Ьмен

ни'Ку, ставте "на сторожі слово". Колис'Ь і Вас у Від'Ьній 
У 'Країні нація "Не забуде пом "янути незлим тихим словом". 

Хоч А і пенсіонер, мені минуло 72 рохи, та Вашою зни
жхаю цим разом не скорrtстаю. Навпаки, посилаю 10 додА
рів на видавничий фонд наст~пних Ваших ~арних книжох. 

Ваш Д. Синюх 

Доро~і Читачі! 

Дуже просимо вибачення у всіх тих числ~нних читачів лис
тів ІІ'Ких, за браком місцн, ми тут не вм~стили. Длн Ц'ЬО~о 
знадобилосн б зла~одити принайммні ще тРи додатхових 
таких же gбірники. 

Ваша Л. Дончук 
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НАРІБОК ВАРТИЙ ПРИЗНАННЯ І ПОДИВУ 

Сі:мдеслт років у жимті кожної людини -час не корот

кий. А в житті nис'Ьм енника й по ~о тів. Так воно вже є, що 

біл'Ьшісм'Ь мистців у своє семидеслтиліттл відsначают'Ь nів

сторіччл своєї творчої праці. Зосим Дончук до таких 11е на
лежим'Ь, бо дв адцлт'Ь років йо ~о творчої nраці у Н'ЬО ~о в кра -
ла нелюдс'Ька система та слу~уючий тій системі мос1tовс'Ь1tО 

-окупаційний режим на Україні. Порлд is своїм tімдеслтліт
нім ювілеєм nис'Ьм енник відsначає лишен'Ь 6-е s :мал о ~о трид
цлтиліттл своєї літературнотворчої діллtности.Отже почав 

він писати is двадцлтилітнім sапіsненнлм, не бажаючи від
давати свій беsсумнівний талант на послу~и чужому режи -
мові, лх це sробили ба~амо s йо~о однолітків - nідсовемс'Ь
"их україн С'Ьких пис'Ьм енників, творчий дорібок л ких в прий
дешн'Ьому sалишим'Ьсл тіл'Ьки сумним коментарем наш о ~о 

націонал'Ьно~о лихолітu. Над nис'Ьменниц'Ькою біо~рафією 

Зосима Дончука не т.~ежит'Ь пам "Ат'Ь про "ситістt є~иnетс'Ь -
хих ~орщиків" 111ієї данини українс'Ьких авморів комунісІІІи

чному режимові, беs лкої нілка відкрита творчісm'Ь не бул·а 

можливою на нашій бат'Ьківщині. Талант Зосима Дон чу 1t а 

цілко:м народивел і роsцвів на волі, в живодаfтому клімамі 

цілковитої свободи творчосІІІи.Длл ба~ам'Ьох ця свобода мво .. 
рчости не сприлла їхн'Ьому ростові. Бо існує тll'Кий nарадо .. 
кс, коли беsсумніву обдаровані люди воліют'Ь бути утри:ман

цлми і стипенділта:ми "сил'Ьних світу Ц'Ьо~о "в протива~у ба

жанню бути віл'Ьними мистцлми. Ба~ато is тих, що вже :ма

ли своє творче реноме ще до "ісходу" на волю, не pos~op

нули в обставинах волі своєї творчої nраці, стаючи чи жер. 
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твами своєї елабої волі, чи обставин хожноденноtо sapo -
біr~~чанс-ьхоtо існуваннА, чи браху нормал-ьної видавничої 

баsи на еміrрації. Зосим Дончух та може ще холо десАrІІ -
ха живих ще наших проsаїхів належа•-ь до щасливих винА -
r~~хів .І може саме •ому, що пис-ьм енних почав творити по -
рівнАно піsно, відчуваєІ&tJСІІ хипучий по спіх надолужи•и 6tІІ

рачекvй час і створи•и АХ моtа біл-ьше, sафіхсува•и А" мо .. 
ta ширше tipxy повіст-ь нашоtо націонал-ьноtо поневірАн
НА •а долю приневолених sбі'tців is рідноtо храю в чужо
му свіr~~і. І дивлАчисА нацейвелихий дорібох Зосима Дон

чуха І •ринадцАт-ь виданих "нижох !/,можна собі уАвити, 
а що •о авr~~ор sмit би дохонати в нашій літературі, буд-ь 

іао особиста долАта долА нашоtо народу відмінною від 

тієї, що їм припала І 

Зосим Дончух холис-ь приsнававсА в роsмові is сr~~ар

шим холеrо ю, що. найбільшим йоtо бажаннАм, холи в ін 

сr~~упив на віл-ьну повоєнну sемлю чужини, було писати. 

Ц-ьо:му бажанню буАи підвладні всі інші мірхуваннА і плА

ни, сперше sдаваАосА в беsперспехtІІивній аr~~мосфері емі

rрантсьхих r~~аборів, де були cmвopeNi "Чорні дні" •а "Че -
pes річху"- талановиr~~і рефлехсії недавно минулоtо, а у 

вимаtливих обсr~~авинах америхансьхоtо житmА, Ахі прий

шли на sміну r~~аборовим буднАм, це бажан нА ще біл-ьше хе

рувало цілим способо:м пис-ьменниховоtо житrІІА: писати 

далі, а дл А цьоtо •реб а схро:мну працю, s наслід"ів Ах ої 
уможливлюєrІІ'ЬСА певна міра особисr~~ої неsалежнос•и, •а

кої поr~~рібної длА мворчої праці, АХ досr~~атхи, баtатсr~~во, 

порАдне бан"овс "онто, а впер•а і послідовна працА пи
с !J мен н 11 ха. Цій праці служе і схро:мний дім пис-ьменни

ха, s A"oto пішли в широкий свіm всі посіІідуючі r~~вopu Зо,. 
сима Дончуха: від "Гнаmа Кіндратовича" до осr~анн-ьоtо 

"Куди веде xasxa ". А в особистім житті він має щастІІ в 
особі своєї дружини - вірноtо друtа і помічниха·в баtа

m-ьох технічних хлопіr~~ливих справах, s Ахими пов "Аsане 
ремесло пис-ьменниха. Коли с-ьоtодні Зосим Дончух оtлІІ

даєт-ьсА на перейдений вже попередній етап r~~ворчости на 
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америхансм,ій sемлі та на свій nисtменницt"ій дорібок, 

він is sадоволеннsм tocnoдaps, що добре і своєt~асно.вnо~ 
ра в cs s баt атими жнивами, "а же своїм друssм, що. він ні
"оли своїх тринадцsтt хнижох і тисst~і своїх t~итаt~ів у ві
лtнім світі не nромінsв би на білtші достат"и, ніж він їх 
має. 

Талант і бажаннs nодолали в nисtм еннихові всі інші 

сnокуси та інші мір"уваннs у вілtнім жиr~ті. А nерешходи 
"нор.малtноtо .житfІІІІ ", sкі не вдало св nодолати баtатtом 
обдарованим noer~aм і nисtменникам, Зосим Донt~ук is вро
джєною наnолеtлевісtІІю л юдини силtної волі сам о 111 у ж -
ки, бе s нічиєї доnомоtи, усунув, не сr~аюt~и ні утриманцем, 
ні стиnендіиом, ні фавори111о:м будts"ої нашої баt а111ої ор -
tаніsації чи установи. Навnаки - він сам собі с111ворив най
білtшу орtаніsацію неsалежних ні від коtо, крім своїх упо

добанt і сма"ів людей, своїх t~итаt~ів. І цей фaxrtt, вcynepet~ 
твердженнsм мастис111их літературних метрів і менторів, 
не дивлst~исs на всі беsсумнівні npotpixи t~и недотstненнs 

стилістиt~ноtо t~·и мовноtо nор11дку, вкаsує на t~e, що в ее, 

що с111ворив Зосим Донt~у", належитt до царини "расноtо 
nисtменсt~ва, і вже, s" t~аке виконує важливу націоналtну 
функцію, sаnовн юючи в українсtкій nposi ті npot али ни ,sxi 
sумовлені обсt~авинами nідневілtної ролі ухраїнсtхих nись

менників в о"упованій У"раїні. Саме тому Зосим Донt~ук і 
матиме широке коло t~итачів у май бутній вілtній У країні, 

s"i в йоtо творах, sx і в творах інших еміrраційяих nиct
м енників nобачутt іншу сторону мед алі від t~іЄЇ1 ІІ"У їм 
виставлsли на noxas твори Стелtмаха 1 Гонt~ара 1 Головка 1 

Смолича t~и Панt~а 1 не tоворsчи вже про со•ні менших та
лантів t~u в sataлi •ак их 1 що nоsбавлені всі дsxoto талан -
•У 1 крім талан•у служити окуnантові. А вже sовсім бе s 
сумніву мо'JІСна •в·ерди•и~ що ніхто не буде в маwутній ві
лtній Україні nисати про наше лихоліттs не оsнайоми·в

шисt наnерід is творами Зосима Дончука. Бо •а"ою вже є 
nрирода літературноtо nроцесу. Йоtо не творsтt тілtки 
велетні і титани. Йоtо творІІтt :палановиті і сумлінно 
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віддані своєму по"ли-канн ю автори, на творах .я-ких виростає 

нерсі9 ціле по-колінн.я 'lитачів. Вони часто стают-ь літописц.я

:ми своєї доби і їхні твори пі9ніще стают-ь неодмінно доху
:м ентацією до би ,про .я-ку :можливо напишут-ь сил-ьніші талан11rи. 

А дл .я то ~о ,хто хотів би в :майбутн-ьому пі9нати бодай 
кусни-к. живо~о житт.я нашої е:міrрації- обов ".я 9-ково лех
турою будут-ь твори Зосима Дончу-ка, надто ж йо~о "Гнат 
Кіндратович " - твір в .я-кому вперше про е:мі.rрацію писа

лос.я в сатирично:му пл.яні. Та це не є єдина пал-ьма пер

шенств а. Усуваючи одну і9 перешход дл.я нормал-ьної праці 

пис-ьменни-ка - а саме бра-к нормал-ьної видавничої б а 9 и, 
Зосим Дончу-к створив своє власне видавництво, .я-ке тах 

і дотепно і дос-конало на9вав "Власна хата". Здаєт-ьс.я, 
ніхто і9 пис-ь:менни~Lів на е:мі.rрації тах уміло не вив ".я9а

вс.я і9 своєрідної перешходи на пис-ь:менницмtо:му ш л .я ху, 

.я-к бра-к видавниц·тва. Пис-ьменни-к - видавецt~, пр а цю ю чи 

над власним твором є у тій щасливій ситуації, що він сам 

:може визначити реченці і -кошториси і :може о .б служити 

свою читац-ь-ку -клієнтелю, не фінансуючи своїми 9авдат"а

:ми часr11о несумлінних видавців, .я-кі завжди спі9нююrІІ'ЬСІІ is 
sа:мовленн.я:ми, або 9ов сім не дотри:муют-ьс.я "онтра~Lтових 
домовлен-ь,відбираючи пис-ьменни-кові сон і охоту працюва

•и. Н не су:мніваюс.я, що "Власна хата" видаст-ь ще ба~(І,то 

творів сво~о в ласни-ка-пис-ь:м енни-ка. І що біл-ьше ,.я бачу ,що 

Зосим Дончу-к і .я-к видавец-ь, на 9біднілі:м tJидавничи:м полі 

почав орати ще одну борозну, ви-конуючи свою націонал-ьну 

:місію віл-ьної людини-:мистц.я у віл-ьному світі.Йо~о вида$
ництво "Власна хата"у:можливило останн-ьо вихід у світ 

поеsій І. К:мети-Ічн.янс-ь-ко~о "Крила над :морем", хіл-ь-ка -кн
ижо-к А. Галана. Це тіл-ь-ки почато-к. І .я-к та-кий є дуже ба~а
rІІо:мовний до-каs невичерпної творчої енер~ії людини,.я-ка пе

ресr~~упила сі:мдес.ят-ку, Нарібо-к З. -Дончу-ка sаслу~овує ціл

-ковито на наше спіл-ьне при9нанн.я і подив. 

Володимир Біляїв 

372 



ПІСЛЯСЛОВО 

Длл З о .сим о в о~ о роду 

Маєм "Працю йна~ороду". 

Він налив вино і воду 
У ту "Працю й на~ о роду,,. 

Маєм від~уки nохвал'Ьні, 
Ідеал'Ьні, ліберал'Ьні, 
А часом цілком скандал'Ьні 

М алохол'Ьно - візуал'Ьні ... 
На хріна ж тобі нотатки 
В рецензійному nорлдку? 

На хріна статті фахові, 
Нк що маєш цілу nовін'Ь 

І листів і nоздоровлен?J 

Без затаєн'Ь, недомовлен'Ь. 

В nередмові, в nісллмові 

Тіл'Ьки nерли Дончукові. 

А часом і по хвостові 

Дістаєт'ЬСІІ Дончукові 

Аб1L знав що з нервів, з крови 

Всі складают'ЬСІІ nромови 

Ну, а врешті, хто б не збештав 

Хто б відмовив у арешті 
Українс'Ькій nравді й честі 

У Москві і ... в Будаnешті? 
Не зважай, Зосиме- друже, 

На~ о род ти маєш дуже, 

Та не сам, словами мужніх 

Н еnрихиЛ'ЬНиХ, а Чи й дружніх 
І ніхто тобі не скаже: 

"Сама себе хвалиm'Ь каша" 

Бо ж усі "возопіяша": 
Це спіл'Ьна робота, наша! 

Іван Евентуал'Ьний 
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Хто і Де згадував чи писав про ТВ ОР ЧІ СТЬ З оси ма 

ДОНЧУКА 

1. Утрачений·ранок, Ред. І. Липовецький,. "дороговказ'~ Ст.1 

2. . . ".. Ред. І. Овечко, "К.Ф." 5 
3. " о. Петро Сагайдачний" "Н. Б." 8 
4. Прірва, Митр. Іларіон, "Вірай.Культура", ЗО 

5. '"' Дрд,Бучинський" "У.д."Лондон, 33 
6. -"- В .С. ;св а рог І "Слово" ч. 1, 38 
7. -"- А. Галан, "Овид", 41 
8. -"- Володимир Білик, "М.У." 46 
9. -"- Ів. Стоцький,' "В.д." Австралія 50 
10.ГнатКіндратович, "Біблос", ч.5.1958 60 
11. -"- В. Чапленко, "Нові Дні", 64 
12. -"- О. Т. Листи до Приятелів. 68 
13. -"- Михай.1Іо Кучер,Бюлетень УНДС, 69 
14 -"- Л. Лимаренко, Бюлетень УНдС, 71 
15. " Ганна Черінь, Овид, 74 
16. Море по коліна, Мартин Задека, "Укр.Вісті", 86 
17. __,"- Юр,Соловій,·(І.Костецький)Сучасність 91 
18. " В.М.Л. "Народна Воля", 93 
19.Ясновидець Гері, В.М.Л. "Н.В." 109 
20. -"- Григорій,Костюк, Нові Дні, 112 
21 -"- Анатоль Галан, Нові Дні, 116 
22. Чорні дні, Іван Кедрин, "Київ", 125 
23. -"- д. Г -нна, "Укр.Прометей'·'. 128 
24. -"- Л. Луців, "Свобода", 132 
25. -"- Іван Манило, "Новий·Шлях", 134 
26. Через річку, Наталя Зибенко, "Пороги", 137 
27. Перша любов, В.М.Л. "Народна Воля", 142 
28. -"- Ганна Черінь,"Самостійна Укр." 151 
29. -"- Ів. Овечко, "Вільний .Світ", 153 
30. -"- Ред, Ів. Овечко, "В.С." 158 
31. " Бор.Ставинський, "Тризуб", 164 
32. Будинок 13 13, В.М.Л. "Н.В.", 171 
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33.Будинок 1313", 11.-Р Юл. Мовчан, "Укр. Вісті", 176 
34. І бачив я ... , ll-p Юл. Мовчан, "Укр. Вісті", 191 
35. -"- Микола Щербак, "Свобода", 197 
36. -"- І. Пеленська, "Америка", 200 
37. -"- "Вільний,Світ", 202 
38. -"- "Церква і Життя", 204 
39. Десята, Ред. Ів. Овечко, "В.С.", 224 
40. В пошуках щастя, Ол.Животько,"Новий,Клич", 251 
41. " В. Г-кий,' "Українська книга", 255 
42. -"- Мих. Лавренко, Нові lІні, 259 
43. " "Народна Воля", 265 
44. -"- "Вільний Світ", 266 

45.Куди веде казка, Борис, Епископ 283 
46. - "- Вадим Сварог, НОВІ ЛНІ, 287 
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т в о р и 

Зосима Дончука 

З б і р х и о .п о в і д а н 'Ь 

І. Ч ор н і д н і , 
2. Через річку, 

3. Десята, 

Сатира 

4. r нат кіндратович, 

5. Море по коліна, 

б. Ясновидець repi, 

Ро .мани 

7. Прірва 

8. І бачив я ... 
9. Перша любов, 

ІО. Будинок ІЗІ 3, 
ІІ. Утрачений ранок, 

12. В пошуках щастя 
13. Куди веде казка, 

І40 ст. 

І 56 
222 тв.оп. 

200 ст. 
295 
262 

560 ст. 
324 
295 
295 
520 
373 
384 

вичерпано 

вичерпано 

4.00 

2.00 
вичерпано 

вичерпано. 

5.00 
вичерпано 

вичерпано. 

вичерпано 

6.00 
5.00 
5.00 

14. Праця і Нагорода 408 за добровіл-ьні датки 
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