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Лю~ииа, котра настійливо повторює, що вона не 

~урна, звичайно має якісь сумніви що~о цьоrо. 

(Професор Пантофля) 

Дурні найбільше базікають про му~рість, а не-

rі~ики - про ~оброчгсиість. (Ернст) 

Розумні лю~ вчатьси AJ1.11 тоrо, щоб знати, а 

нікчемні - для тоrо, щоб їх знали. 

(Східнє при слів' я) 

Начитаний йолоп - найдокучливіший різноаид 

дури.ІІ. (Джеймс Тейлор) 
У сикий дурень знайде ще більшого дурин, но-

трий буде ним захоплюватись. (Буало) 

На світі дурнів більше, ніж шахраїв, бо інамше 

шахраям не було б на що жити. (Батлер) 
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Ол. НЕПРИЦЬКИИ-ГРА~ІОВСЬКИИ 

13 СТОРІНОК СТАРИХ ЗОШИТІВ 

У СНІ 

Не так давно заснув я під сосною 
І снилося мені, 
Що я збирав пісні 

З колосся, з вітру ... й ти була зо мною ... 
І разом ми 

Спивали чари спраглими у..:.. тами ... 
А біля нас збігав струмок 
Блискучо-срібний, говірливий, 
І наснував мені думо~' -

Таких рожевих і сміливих, диво-чарівливих 
В часи понурі та ліниві, 
Ось тут, на волі -

Коли з абу ли ми про Батьківщини болі ... 

І думалось мені -
Уже не в сні: -

Для ЧОГО Ж ТУТ МИ ОПИНИЛИLЬ? 
Хіба ж не нам у щасті присудилось 

Із ласки неба й провидіння 
Плекати сміливі видіl-шя? 

Ще ж в пам'яті живе священний запах піль, 
И народній біль ... 

~Ли ж не забули про левади і гаї, 
Про сум могил, пісні, традиції свої, 
І там зоставсь кохання перший слід, 
І тисячлітній скарб наш .......- родовід ... 

І на яву, не в сні .......-
В очах знялися срібні сльози, -
Як в У країні вітер пестив верболози ... 

А ми ось тут, немов у сні, -
Губили зміст і вартість днів ... 

ДІВЧИНІ 

Ти вже не та, 
Якою знав тебе я на світанку 
Ще юного життя ... 

Але свята 

1949 

Назавжди будеш на порозі ранку 
1\lІинулого буття ... 

ШЛЯХ ДО ЩАСТЯ 

Без ракет, - ми, немов астронавти. 
Летимо в невідомі нам пащі, -

В невичерпній любові до правди. 
Скрізь шукао.f надії на краще ... 

"НОВІ ДНІ", вересень, 1971 

1946 

1965 

З ЛОБОДИ - ЛА БОДА 

Наш спритний дядько, Лобода, 
Нехай мине його біда, 
По довших клопотах в таборах, 
Де він не-раз на вічах, зборах 

Був справжнім патріотом, 
Завжди з одкритим ротом 
На всякі теми і події 
Ку~и лиш вітер не повіє. 

И нарешті-решт приїхав він сюди, 

По цей бік Атлантійської води. 

Нове життя і дні нові 
Змінили дещо в голові. 
Як тільки вправився з бідою -
Звичайним зіллям, лободою, 

Своїм ім'ям старечим -
Згордив хрестити плечі. 
В Америці на все свобода 
І з Лободи .......- він став Ла Бода! 

Забувши рідний степ, євшан і ліс -
Милішим став йому тут: "Фльор-де-ліс!" 

Такі то на111і "козаки" -
Свій рід і серце залюбки 
Знехають все перед юрбою, 
Аби не буть самим собою! 

З них добрі малороси, 
Поляки, гуни, роси, -
В політиці знаходять центр чари, 
А У країні яничари! 

Хоч по-французьки ані в зуб, ні ме, -
Та з Лободи - Ла Бода ст<.1в. Біг ме! 

ВІДЬМА 

Зайшла раз відьма на подвір'я 

1950 

В запаску нишком жмут соломи -- смик! 
Хоч кури реготом піднесли крик! 

Собака виє, .......- вже не гавка, 
В хліві коровп нудяться та схнуть 
І молока .......- як кіт наплакав, 
Ночами в хаті страшно ... Не заснуть! 

В коморі баль справляють миші, 
А в полі жре голодна сарана, 
І кінь упрів, так тяжко дише, -
В тім всім, напевно, ві~r:,ми тут вина! 

Либонь навмисно хтось наврочив. 
Дивіться як пропасниця трясе! 



Нашкодили недобрі очі, 
Нещастя дідько в хату сам несе. 

І щоб позбутися тих вроків 
Тепер і в дальший тяг майбутніх літ, 
Зужив наш дядько певних кроків, 
Щоб не нашкодив тут ще й чорний кіт. 

Наліво сплюнув аж три рази, -
Врочисто діючи, він щось шептав, 
Гонив всі вроки й слід ~арази -
І хрестика з-за пазухи дістав. 

Із вишків зняв святого ~ілля, 
Що піп на Спаса в церкві освятив, 
І як з черги прийшла неділя. -
Худобу ним частуючи кормив. 

На лік з Свят-Вечора робота: 
Із дідуха звинув перевесло 

Панас ФЕДЕНRО 

І ним перев'язав ворота, 
Щоб дух нечистий з двору віднесло. 

І щоб скінчити вже з бідою -
Йорданський глечик зняв із-за ікон, 
Кропив свяченою водою 
Стодолу. хлів. весь двір і скло вікон ... 

Нехай нечиста сила гине! 
На щастя в "Житії Святих" сушив 
Чотиролистник з конюшини 
Й підкову до одвірка причепив! ... 

Напевне ви не ймете віри 
В ці чародійні діяння віків. 
Але вони були в зневір'ї 
Надією в тяжJ\ім житті f)атьків ... 

1942 

СЛАВА НЕ ВМРЕ, НЕ ПОЛЯЖЕ • • • 
(Зимовий Похід Армії Украінської Народньої Ресnубліки 1919-1920 рр.) 

Друкуємо статтю, що н прислав на наше про
хання професор Панас В. Феденко, - як огляд 
полі1jичної ситуації на У країні і міжнароднього 
становища У країни під час Зимового Походу 
армії УНР у 1919-1920 рр. 

Пр:::>ф. П. В. Феденко - учасник Зимового 
Походу. тут він документально описує обставини, 
в яких точилася боротьба за самостійність У краї
ни, і ті труднощі. внутрішні і зовнішні, що стояли 
на перешкоді до перемоги нашої державности. 

РЕДАКЦІЯ 

"Тим бо убо, братіє, стойте і держіте 
nреданіи". (Євангелія) 

І. "РОДИ ПОВСТАНСЬКІ" 

Бувши nроїздом у Варшаві в р. 1927, я nознайо
мився з членом nольського сенату Станіславом 

Сєдлецьким. Еув він із родини nольських nатріотів, 
що боролися за незалежність Польщі в рр. 1863-
1864. Його предок був висланий із Польщі росій
ською владою, і С. Сєдлецький ·виростав на Мо

сковщині. В розмові згадали ми обставини, в яких 
nолякам удалося відновити самостІИНІСТЬ своєї 

країни в 1918 році. С. Сєдлецьк:чй сказав, що в цій 
боротьбі величезну заслугу мали "роди nовстань
че". Згадка про боротьбу, про іі усnіхи й nоразки 
та гноблення народу силою о:куnанта, лишилися в 
nам'яті тих родин, що уціліли, і сnогади про ці 

подіі nереходили від батьків до дітей і внуків. 

Р\оли настав "слушний час", то нащадки "родів 
nовстанських" знов nішли в бій за вол•ю свого 

народу. 

Слід згадати, що Ст. Сєдлецький мав брата, RO· 

трий nроживав в Украіні. Він зблизився з україн-
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ським визвольним рухом, nиса·в nоезії українською 
мовою (nсевдонім - Сава Р\рилач) і вступив до 
Армії УНР ... То був один із тих поляків, що розу

міли небезпеку рос1иського імперіалізму для 

Польщі й Украіни і вважали, що ці народи спіль
ними силами могли б забезпечити свою незалеж

ність. Але таких далекозорих поляків було в той 
час дуже мало. Тоді в Польщі поширений був клич: 
"Нема Украіни, є тільки Польща і Москва" ... 
До цієї теми ще про один випадок: 21 грудня 

1920 року я перебрався з приятелем (він тепер у 
Бразілії) через Дністер на басарабський бік. Румун
ська адміністрація вислала нас в табір інтернова

них до міста Брашов (Р\ронштадт) у Трансільванії. 

Були там і :козаки та старшини Армії УНР, що nе
рейшли в Басарабію після боїв з червоною армією 

на Поділлі в листопаді 1920 р. Через півстоліття 

імена тих людей стерлиси ·в пам' яті, але не забув я 
молодого козака на ім' я Дмитро із Завалли Борщів

ського повіту, що над Збручем. Він воював у Гай
дамаць:кому полку, в бою попав у вороже оточення, 

але вчасно остриг чуприну на голеній голові і, хоч 

був взятий у невол·ю й сидів у страшних умо·зах 

у в'язниці, однак спромігся уте:кти на захід. Мене 

й досі зворушує згадка про цього хлоnця: він, ще 

бувши "недорослим", nішов у військо обороняти 

Рідний Р\рай і зберіг надію на п~ремогу в чистому 

серці. Коли його питали, скільки йому років, то 

Дмитро відповідав: "Поло·вина двадцятого І" Він 

усіх розпитував, де має шукати свого nолку, бо 

був переконаний, що війна не скінчилася ... Дума
ється мені: якщо доля зберегла Дмитра з Завалли 

над Збручем і він має нащадків, то пам'ять про 

його участь у боротьбі за волю житиме в цьому 
роді. 

І ще про одну nригоду з того далекого часу: як 

"НОВ! ДНІ", вересень, 1971 



політичний референт Армії УНР в Зимовому По

ході, я, ·.в порозумінні з заступником командарма 

М. Омеляновича-Павленка, от. Юрком Тютюнни

ком, вирушив у кінці січня з району Черкас до 

К:иєва для зв' язку з українськими діячами, що зна

ходилися під російською більшовицькою окупа

цією. Н поінформував відповідальних людей у 

Києві про завдання, яке дав уряд УНР своїй Армії 

·а Зимовому Поході. Комуністична розвідка в той 

час ще не проникла в українські кола, 1 я зустрі

чався з багатьма знайомими і незнайомими людь

ми: академік Сергій Єфремов, історик Йосип Гер
майзе, археолог Левко Чикаленко (обидва діячі 

Українськоі Соціял-демократичноі Партії), публі

цист Петро Стебницький, державний інспектор 

Армії УНР Олександер Красовський, що вернувся 

тоді з Москви, де мав переговори з комісаром 

Чічеріним від імени уряду УНР, та іншими. Вико

навши своє за·.вдання в :К:иєві, я: умовився рушити 

з Красовським до Армії УНР, коли раптом мене 

звалила висока гарячка (висипний тиф). Н майже 

20 днів пролежав без пам'яти в шпиташ, де мене 
під чужим іменем примістили добрі л•юди. 

Вичунявши, я довідався, що комуністична "служ

ба безпеки" (ЧЕКА) мене шукає. Довелося негай

но рушити на Лівобережжя до Баришполя, щоб 
"замести слід". Там зустрів я козака Армії УНР 

Грицька Л., що, перебувши тиф, збирався в подо
рож - шукати "свого полку". З гордістю показав 

він мені посвідчення про приналежність його до 

Украінської Армії, видане йому ще в 1917 році: 
"Дивіться, сам Петлюра підписав", хвалився 
Грицько Л... Діти й унуки Дмитра З. і Грицька Л., 
коли прийде час, підуть на боротьбу за честь, сла

ву, за братерство, за волю Украіни, як nисав Тарас 
Шевченко. "Преданія" про боротьбу за волю жили 
в родині Шевченка. Оповідання, що чув малий 

Тарас від свого діда, збудили у душі поета не
зломну волю до боротьби за Рідний :К:рай: 

"Спасибі, дідусю, що ти :заховав 

в голові столітній ту славу козачу; 

я і і унукам тепер розказав". 

11. "МАЛА МУДРІСТЬ" ... 

"Veni, ті fili, videbis, quantilla sapientia 
mundus regatur". 
("Приїзди, м1и сину, то nобачиш, яка 

мала мудрість керує С'вітом" ... ). 

Так писав шведський дипломат Оксеншерна до 

свого сина в Стокгольм із Вестфалії в Німеччині, 

де відбувалися міжнародні переговори (конферен

ції), що завершилися мировим договором 1648 року 
(Вестфальський мир). 

Ці гіркі слова приходиться не тільки до тих уже 
давніх часів: про "малу мудрість" рішальних дія

чів у міжнародній і ·внутрішній nолітиці різних 

краін свідчать численні факти й із нашої ~оби. 

Римський поет Горацій (помер в 8 році Християн
ської ери) писав про те саме: 

"Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi" ... 
(Яких би дурниць не наробили провідники, то 

за це биті греки). 
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Не знавши грубих nомилок провідників різних 

народів з часів nершої світової війни 1914-1918 рр. 
і nісля тієї війни, трудно дати правильну оцінку 

подіі, про яку тут мо·.ва: Зимового Походу Армії 

УНР. 

Ось деякі факти: вже на nочатку 1917 р., коли 

в війну проти Німеччини й Австро-Угорщини всту

пила Америка, було видно, що Берлін і Відень 

війну програють. У Росіі в лютому 1917 року ви
бухла революція, а в жовтні 1917 року до влади 
прийшли більшовики. Російська армія не була 

здатна до війни, однак Центральні Держюш вже 

були приречені на поразку. Про це пише в спога

дах своіх Гайнріх Брюнінr, недавно nомерлий го

лова німецького уряду до 1932 р. 
Уже в березні 1918 р. головнокомандувач німець

кого війська Гінденбурr уважав війну за програну. 

Однак він нічого не зробив для то1·о, щоб замири

тися на західньому фронті, а його "права рука", 

ген. П:-одендорф, хотів грабуванням окупованої 

У країни підсилити німецьке військо, щоб пере

могти держави Антанти. Щоб легше взяти з У краї

ни матеріяли, потрібні німецькій армії і населенню, 

Людендорф звелів генералові r ренерові та іншим, 
що були в Украіні, учинити переворот 29 квітня 

1918 року: замість урялу УНР поставлено в :К:иєві 

як голову "Украінської Держави" ген. П. Скоропад

ського з титулом гетьмана, а владу доручено ро

сійській адміністрації, на чолі з "малоросом" Федо

ром Лизогубом. Фактичний командир німецької 

армії Е. Людендорф писав nізніше про Скоропад

ського: "З гетьманом Скоропадським у :К:иєві до 

влади прийшов чоловік, з яким було легІ:'іо працю

вати... Головна команда могла бути тільки задово

лена зміною уряду в :К:иєві, бо ця зміна була ко

рисна для ведення війни... У краіна nомогла Німеч

чині. Вона nостачала нам вліті 1918 року м'ясо ... 
Військо одержало в великій кількості коні. Без них 

було б якебудь ·.ведення війни неможливе ... І всяку 

сировину ми одержали з Украіни". (Е. Людендорф, 

"Мої воєнні спогади", ст. 502-503, нім. видання). 
У той час, коли німецькі генерали й політики 

вважали, що Німеччина програла війну, Скоропад

ський і його адміністрація в Украіні r·альмували 

розвиток украінської культури, не допускали орга

нізаціі Українськоі Армії. Донський патріот ген. 

Черячужин, що перебував в Украіні в 1918 р., пи

сав про це: 

"Уряд і особливо гетьман, в душі безперечно 

прихильник Росіі, боявся, як мені здавалося, твори

ти українську армію, боявся національних настроїв 

цієї армії проти Росіі" ("Донская Летопись", ч. 3, 
стор. 206). 
Під владою Скороnадського діяв в Украіні ле

rальний "Російський Національний Центр". Про 

нього писав пізніше ген. Денікін, що то була орга

нізація, створена "для боротьби з українською са

мостійністю". ("Очерки Русской Смутьі", т. 4, стор. 
187). 
Про наслідки режиму Скоропадського пис~q па

тріот і меценат укоаінськоі культури Євген Чика

ЛР?КО 22 травня 1920 року: 
"За в·весь час революції ніхто Украіні не зробив 

такої шкоди, як Скоропадський та r ре нер. Вони 
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опаскуджували українство серед народу, бо ніколи 
над народом ніхто так не знущався, як українська 
влада за Скоропадського, яка руками російських 
добровольців катувала селян за те, що вони вико

нували закони Центральної Ради. Я це особисто 
казав Скоропадському, доводячи, що він віJVІернув 
наро~ ві~ українства" (Лист знаходиться в бібліо

теці УВАН, Нью-Йорк). 
Ця спільна російсько-німецька акція проти 

украінської державности не ·rільки перешкодила 

організаціі українських збройних сил: вона теро

ром і всякими репресіями нищила політичні й 
культурні сили Украіни. Зазнали "українських тю

рем" Скоропадського Симон Петлюра, Ісаак Мазе
па та багато інших діячів украінського національ

ного відродження. Організатори Вільного Ріозацтва 

на Запоріжжі - брати Горобці - Гаврнло і Микола 
- були заарештовані ·в Січеславі після гетьман

ського перевороту, передані ВІиськовому судові 

австрійської армії і засуджені на смерть. Тільки 

дякуючи старшині австр1иської армії Ярославові 

Чижеві, що був тоді в Ріатеринославі (Січеславі), 

удалося врятувати цих патріотів від шибениці. Для 
тисяч українських патріоті'з, невигідних режимові 

Скоропадського, був призначений концентраційний 

табір у Білій Підляській під німецькс•:-о охороною. 

Про руїну українських збройних сил під адміні

страцією Скоропадського писали українські діячі 

в листі до призначеного німцями гетьмана 21-го 

травня 1918 р.: 

"Наше військо, що відіграло ~оло·вну ролю в бу

дуванні нашої держави, й серед якого є найбільше 
патріотів і фахівців усикого роду зброї, зараз сві

домо руйнується і заміняєтьсн московським еле

ментом". (Цей лист підписали представники Партії 

Самостійників-Соціялістів, Украінської Трудової 

Партії, Партії Соціилістів-Федералістів, Партії Хлі

боробі·в-Демократів, та делеrати Ради Службовців 
Українських Залізниць і Ради Поштово-Телеграф

ної Спілки). 

Поки це діялося в Україні, на Московщині зміц

нявся більшовицький режим. Там вирішено замі

нити "червону rвардію", що творилася з охочих 

служити в війську, реrулярною "червоною армією" 

- на основі мобілізації. Таким чином, російсько

німецьке панування в Украіні під фальшивою на

звою "У краінсьRа Держава" було для нашої нації 

пропащим часом. Задоволено .~азав Ленін у Мо

скві, що в 1918 році під владою СRоропадсьRого 

уRраінський національний рух "німці затовкли". 

Скоропадський закінчив свою політичну кар'єру 
проголошенням "федерації" Украіни з Росією бі

лих генералів 14 листопада 1918 р., бо Німеччина 

вже мусила визнати свою поразку в війні на За

ході і капітулювала 11 листопада 1918 р. Не мавши 

німецького протеRтора, Скоропадський шукав собі 

допомоги у "старшого брата". Він скинув маску 

і писав у "Грамоті" 14 листопада 1918 року, що 
У країні перш1и належить виступити в справі 
утворення Всеросійської федерації, якої конечною 

метою буде відновлення Великої Росіі". Цю "малу 
мудрість" перечеркнула збройна сила відновленої 
самостійної Украінської Народньоі Республіки. 
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ІІІ. УКРАІНА В ОГНІ 

У тра·.зні 1847 року Т. Шевченко дожидав суво

рого присуду в Петербурзі, в неволі. Які думки 
його турбували, мучили в той час'? Не власна 
недоля і ще невідома кара, котру готував йому цар, 

що його прозвали "Ніколай ПалRін", бентежила 
серце поета. І це він СRазав надхненним словом у 

поезії "Мені однаково". МовЛJrв, йому байдуже, чи 
хто згадає його "на нашій славній У країні, на на
шій, не своїй землі" ... А Rінчає Шевченко поезію 
словами: 

"Та не однаково мені, 

як УRраїну злії люди 
присплять, луRаві, і в огні 

і і окраденую збудить ... 
Ох, не однаково мені І" 

Дійсно, Україну під режимом мосRовських царів 
і nід владою СRоропадсьRого та подібних "няньоR, 
дядьків отечества чужого" приспано іі окра~ено. 
І до·велося свідом1и частині народу рятувати 

Украіну в огні, що запалав на всіх кордонах Рід
ного У\раю, в древньому Ріиєві і в молодшому місті 
- Львові. У Львові 1 листопада 1918 року прого
лошено владу Украінської Народної Республіки. 
Дивно, що rрупи, звані ОУН, і досі не розуміють 

великої ·ваги національної традиції ("преданія"). 
Вони уперто "забува•ють", що назва нашої держав
ности, створена в Ріиєві Українською Центральною 
Радою в ІІІ Універсалі 20 лИстопада 1917 року, була 
прийнята у Львові 1 листопада 1918 року, хоч У 

.Києві в той час ще сидів Павло Скоропадський ЯІ'і 
голо·ва "Українськоі Держави"... Значить, західні 
украінці ще до проголошення Скоропадським "фе
дерації" з Росією добре знали криводушну полі
тику Скоропадського прийняли назву "УНРес
публіка" для проголошеної Украінської Держави 

у Галичині й на Буковині. 
Революційний переворот, початий на Наддні

прянщині з поручення Украінського Національного 

Союзу вибраною цим Союзом Директорією 15-го 
листопада 1918 р., був ділом синів Соборної 
Украіни: аджеж передо·во•ю фаланrою, що завдала 

перших ударів московській гидрі, котра була за
сіла в Ріиєві, був полк Січових Стрільців, рекруто

ваний із галичан, буковинців і наддніпрянців. 

Скоропадський, віддавши Ріиів під терористич

ний режим російських монархістів, хотів ще й далі 
грати політичну ролю. Він знайшов допомогу у 

німецького війська, що було в Ріиєві. Тому Армія 
УНРеспубліки мусила цілий місяць вести облогу 
украінської столиці, поки Скоропадському і його 

німецьким помагачам стало ясно, що боротьба 
проти уRраінського народу безнадійна. Той місяць 
кривавого режиму рос1иських білоrвардійців у 

Ріиєві під царськими прапорами мав тяжкі наслідRи 

для дальшої украінської боротьби, бо це задержало 

організаційну працю державного апарату й вій

ська. 

А тимчасом йшла війна з поляками в Галичині, 

зі сходу рушило на нашу землю військо росій

ських монархістів Денікіна, а з півночІ посунули 

nроти Украінської Народньоі Республіки полки 
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московської червоної армії, а з ними найманці: 
ватаги китайців, відділи латишів і т. д. 

На додачу, на північному побережжі Чорного 
мори з'ивилиси десанти армії французької і грець

кої - в Одесі Миколаєві й інших містах. "Мала 
мудрість" тодішніх урндів у Парижі й Лондоні 
·вирішила помагати російським монархістам проти 

більшовицького режиму, а українську територію 

призначено бути базою дли походу на Москву. 

Уриди Англії та Франції вирішили розділити "пів

день Росіі" на сво і "сфери впливу": Англіи мала 

дістати :Кавказ, :Кубань і Донщину а Франціи -
Украіну. , 
Представники Франції поводилиси на у:краінсьюи 

території и:к у своїй :колонії. :Коли делеrація уриду 

УНРеспублі:ки: вела переговори з представниками 

французької :команди на станції Бірзупа 6 березнк 
1919 року, то французький полковник Фрейденберr 
·вимагав, що треба "вигнати и:к собак" (chasser 
comme les chiens) із Директорії УНР В. Винниченка 
і С. Петлюру, а з уриду Володимира Чехівського ... 
У Парижі й Лондоні та в Вашінrтоні про само

стійну Украіну рішальні особи не хотіли й чути, 

хоч президент Америки Вілсон у своіх "14 пунк
тах" - умовах замиревни з Німеччиною та Австро

Угорщиною проголошував самовизначенни народів. 

Впливи російської дипломатії в світі були такі ве

ликі, що уриди переможців не хотіли визна·.аати аж 

до 1920 року й республік Прибалтики (Естонії, Ла
твії і Литви). Тільки "право поликі·в і фінів відді

литиси від Росіі було визнане. Закавказь:t1.і респуб

ліки -Вірменія і Азербайджан ніяк не могли доби

тиси визианна державами Антанти, тільки Грузії це 

удалоси, але іх разом поглинула більшовицька 

Росіи в кінці 1920 і напочатку 1921 року. 
Вороже ста·.::лення уряду Франції до Украінської 

Народньоі Республіки не було тайною для украін

ського війська і народу. В Одесі, Херсоні й Мико

лаєві готувалися офіцери Денікіна рушити, з допо

могою французів і греків, на північ відновлити 

царські порядки. Уряд УНРеспубліки видав закон 

про передвчу поміщицьких земель в руки незвмож

них селин, але більшовицька Москва велв пропа

rвнду проти уряду УНР: мовшrв, Укрвшська Нв

родня Республіка мировим договором з Централь

ними Державами в Бересті 9 лютого "запродала 

Украіну німцям", в тепер в переговорах з фран

цузами "запродує У країну" імперіилістам держав 

Антанти ... 

Відповіддю нв цю криводушну пропаrвнду Мо

скви була б втвка укрвінського війська нв непро
ханих французьких і грецьких "гостей" нв побе

режжі Чорного моря. Але це ств(Jрило б для УНРес

публіки ще С'дин фронт і ще '3більшило б непри
хильність паризького уриду .по у:краінсь:к.оі 'Ви

звольної справи. І без того в Парижі й Лондоні 

російські еміrранти і польські дипломати vспішно 

вели пропвrвнду проти УНРеспубліки. як "зараже

ної більшовизмом ... Тому держави Антанти про

голосили економічну бльокаду Украіни, і наше 

військо не могло дістати від західніх держав зброї 

і навіть ліків. 

В цій тnагічній ситуації пахитнулося довіри до 

уряду УНР у масах і в війську. Почалася ·втеча 
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М. МАТУПА 

СИМОН nЕТЛЮРА 

В далекій чужині від рідного краю 
Єднають нас думи і туга щомить, 
У Rожному серці без міри, без краю 
Любов невгасима до Нього горить. 

Мить, і зір зустрінув ..::мертоносну руку 
Зімкнулись повіки ... Обігвалась путь ... 
Та світлую кров ту, пролиту на бруку, 
Віки ані бурі уже не зітруть. 

У пав Він як воїн у чистому полі 
Ідею не згасить, не звідає тлінь. 
Наш Симон - нам Символ і правди. волі 
Він житиме вічно в серцях :::околінь! 

Ми віримо: правда воскресне у свІтІ, 
А з нею воскресне Його заповіт, 
Імення засяє як сонце в зеніті, 
Навіки ввіллється у бронзу. в граніт! 

Хтось матір утішить - Тв<'ю Україну. 
І думу завітну розділить Твою, 
А вітер схиляє червону калv.ну, 
Зідхає n тразневім полтавськім: гаю ... 

Червень, 1971 

з Армії УНР або перехід частин війська під більшо

вицьку команду, щоб воювати проти греко-фран

цузького десанту. Отаман Григоріїв з начальником 

штабу Юрком Тютюнником повели своє військо 

в бій. В березні 1919 року вони викинули в море 
грекі'в, французів, російських nілоrвардlйців і ви

хованок ІНституту благородних дівиць", як у 

своіх ориrінальних телеграмах повідомляв Григо

ріїв свою жінnу "Матильду Іванівну" в Олександрії 

на Херсонщині... На деякий час Григоріїв піддався 

під команду більшовицької червоної армії, вле вже 

в травні піднив повстання проти російських "черво

них" окупантів. Так "мала мудрість" урядів захід

ніх великодержв·в своїм втручанням до справ 

Украіни руйнувала бойові сили українськоrо нa
pOJ:tV і кінець-кінцем помогла перемозі більшовиць

кого російського імперіялізму. 

Наш гіркий досвід показує зовсім исно: для 
успіху боротьби народу зв незалежність не виста

чає власних сил; для того потрібна вигідна між

народни ситуація, як кажуть - "кон~>оюнктура". По

ляки мали таку коньюнктуру в 1917-1918 р.р., коли 

майже одночасно впали три воrшкодержави, що в 

кінці 18 вікv розділили Польщу: Росія, Австрія і 

Німеччина. Щасливу коньюнктурv в 1918 р. мала 
й Чехословаччина, а в 1920 році Естонія, Патвія і 
Питва, котрим помогла Англія оборонитися від 
Москви. Але в другій світовій війні фортуна (між
народин коньюнктура) відвернулася 'Від цих наро

дів: одних Москва просто загнала в свою "кошару", 
що має назву СРСР, а другі служать Москві як 
"сателіти". 

А УНРеспубліка після пора~ки режиму Скоро
падського таки малв військо І Ді:lмо слово ворогові. 

Російський письменник-шовініст Міхвіл Булга!\ОВ 
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(селянин!) описав у романі "Біла Гвардія" вступ 

украінської армії до Р\иєва в грудні 1918 року. Він 
чув на вулицях захоплені розмови: "От казали -
банди. Мілі он війська!" І цю силу, надхнення про
будженого народу змарнувала "мала мудрість" 
тих, що хотіли революційну енерrію украінської 

нації поставити на послуги гнилого пляну - тво

рити на нашій землі царську "сдину неділиму Ро

сію". Фактично ж помогли будувати іншу, "черво

ну" імперіялістичну Росію, бо в укрвінських на

родних масах була глибока ненависть до помі

щицького панування: люди прислухалися до біль

шовицької пропаrанди, що обіцяла оборонити 

Украіну від інтервенції держав Антанти і не дати 
відновити режим, подібний до Скоропадчини. 

Більшовицька пропаrанда проникла в ряди пов

станських rруп, що виступили в листопаді 1918 р. 

проти влади Скоропадського. Отамани - Зелений 

у Трипіллі біля Р\иєва, Махно в Гуляйполі на Запо
ріжжі та інші проголошували "невтральність" у 

боротьбі Армії УНР проти більшовицької arpecii 
або переходили на біR ворога, що в своїй пропа
rанді обіцяв уRраінському народові "золоті гори". 

То була найтрагічніша пора в недавній історіі 

Украіни: аджеж ті самі отамани, побачивши на 
ділі "совєтсьRу владу", принесену з МосRви, терор 

і грабування Украіни, обернули незабаnом свою 

зброю проти більшо'Вицького режиму. Але зброй
ну боротьбу УНРеспубліRи проти напасників ці 
хаотичні виступи руйнували. Треба було великих 

зvсиль на те, щоб відновити дисципліну в Армії 

УНР і зміцнити реrуляРний фронт. Це вдалося зро
бити аж тоді, коли Українська Галицька Армія, 
після тяжкої боротьби проти значно більших сил 
Польщі, перейшла через Збруч у липні 1919 Р. 
Спільними силами українське вояцтво пішло н бій 
проти найтяжчого ворога - імг.еріялістнчноі Росіі. 

У той час популярний клич УГА був: "Через Р\иів 
на Льві~!" 

IV. ПОЛІТИКА І СЕНТИМЕНm 

У кожного народу, що має вільний демократич
ний лад у своїй країні. є певні моральні правила в 

громадському житті. ПолітиІ'і. що не ви::~нає етич

них норм у своjй діяльності, попадає в неславv, 

"компромітується", втрачає довір'я в суспільстві. 

В країнах диктаторсьІ'і.их неслава не дуже шІ'і.одить 

тиранам: вони мають пресу і радіо ·в своіх PVI'iBX 

і можуть таким чином із чорного робити біле і 

навпаІ'і.и, а незгідних з ними просто с:Ьізнчно нR

щать. Зовсім погана ситуація в міжнарnттній полі
тиці: тvт майже все рішRється сипо~. Потанv rro 
сили Сталін після другої світопої війни :Rцсловив, 
Рі.оли згорда сІ'іа~~я ПJ:'О Папу РимсьІ'і.ого: "А сRіль

Рі.И він має дивізій"? 

Бувши 'В огні, під натисІ'і.ом ворогів з усіх боків, 

не мавши зброї ані ліRів, без постачання одежею 

та взуттям, уРі.раїнське війсьІ'і.о не мало шансів пе

ремогти всіх противників. Рі.Отрим давали всяку 

допомогу зовнішні сили: більшовиІ'і.и м~ли великv 

поміч політичнv від Рі.ОмуністичРих паnтій 'В різних 

І'іРВЇнах сні.ту. ПРоти нашого війсьІ'і.а билися комv
ністичні "інтернаціональні батальони", створені в 
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Росіі із полонених Рі. ОЛ. австрійсьRоі армії: мадяри, 

чехи, словаRи, хорвати. 

ДалеІ'і.озоріші уRраінські політики того часу не 

мали іл•юзій, що ми спроможемося побити всі во

рожі сили і оборонимо самостійну соборну УНРес

публіRу. Реалістична оцінRа ситуації вимагала від 

нас ліІ'і.відації фронту війни хоч би проти одного 

ворога і зосередити сили проти найнебезпечнішого, 

з яким ми могли б у той час упоратися і згодом 

дістати допомогу й 'Визнання в світі. Для таRого 

рішення треба було створити t:~иннй український 

урн~ Рі.Отрий міг би авторитетно діяти. Не так воно 
сталось. 

Хоч у Р\иєві в січні 1919 poRy проголошено об'єд
нання уРі.раінсьRих земель в Соборній УкраїнсьІ'і.ій 

Народній Республіці, але та цеRлярація не була 

здійснена. І надалі лишилися два уряди - Наддні

прянщини і Галичини (ЗОУНР). В уряді ЗОУНР 
була надія на "міжнародну справедливість": мов

ляв, президент Вілсон своєю деІ:шярацісю про само

визначення народів Австро-Угорщини 'Взяв на свою 

відповідальність і долю австрійсьІ'і.их уRраінців. А 

тому правна ситуація Галичини, БуRовини й ЗаRар

патської УRраїни мала б бути інша, ніж Наддні

прянщини, Рі.Отру рада "велиRих" призначила бути 

провінцією Російської імперії. 

НадіЇ ГВЛИЦЬІ'і.ИХ ПОЛіТИІ'ііВ НёІ "справедливість" 

велиІ'і.одержа·а були pium desiderium (набожним 
бажанням). З одного боRу, Польща мала допомогу 

Франції, бо французьІ'і.ИЙ уряд хотів зміцнити 

Польщу уРі.раїнсьІ'і.ими територІями, ЯРі. союзницю 

проти розбитої Німеччини і проти російсьІ'і.ого біль
шовизму. Тому не було в інтересі Франції підтри

мувати малу незалежну уRраінсьІ'і.у державу в Га

личині. З другого ж боку, Росія ("біла" чи "черво

на" - однаково), захопивши в свої руки УRраїну 
НаддніпрянсьІ'і.у, негайно зліRві,r.;увала б малесень

ку державу ·в Галичині, бо то було б огнище уRра

їнської самостійницьRОЇ думІ'і.и на всю У Уі раїну. У 

поляRів після відновлення націона'Льної незалежно

сти була певність свого "пра·за" на панування в 

Галичині, і вони й не думали. що РосійсьІ'і.а імперія 

незабаром стане на ноги і буде смертельною за

грозою для Польщі. 

У тих обставинах уRраїнсьRа політиІ'і.а мусила б 

прийняти тяжІ'і.е рішення, але таке, що могло б 
урятувати уRраїнсьІ'і.у державні~ть хоч на більтій 

частині нашої території. ТурецьРі.ий провідник Р\е

маль Паша після поразRи Туреччини 'В війні з дер

жавами Антанти в 1918 році зібрав патріотів, охо
чих боротися за волю народу, '1алишив грекам ве

ЛИРі.У частину території Туреччини, з столичним 

містом Царгородом, і створив бойову силу в Ана

толії. У 1922 році турецьІ'і.е військо розбило чужі 

воєнні сили на своїй землі і відно'Вило незале1юrу 

державність Туреччини. 

У нашій політиці сталося зовсім інакше: ми ви

тРатили сили війсь:ка в безвиглядній війні проти 

Польщі "до останнього набою" (ЧортківсьІ'і.в офен

зива 1919 р.). 

В уряді Західньої Области УРі.РаЇнсь:кої HanonJп-oї 

РеспубліІ'і.и не було реальної оцінки тодішньої між-

(Продовженни на 28-ій стор.) 

"НОВІ ДНІ", вересень, 1971 



НА ЛІТЕР А ТУР НІ ТЕМИ 

А. ОРЕЛ 

ЕСТЕТИЧНИй ДЕНОРУМ 
(Гю-;на Черінь, "Травневі мрії", поезії, 1970~*) 

(Гlродовження з попереднього числа) 

Ліри.ка "Травневих мр1и , Х:)Ч і присвячена в 

основному вищій фазі любови, одначе, не має су

хого моралізаторства чи проповіді будь-я.кої дози 

аскези. Якщо сучасна поезія здебільшого нама

гається вводити людину в сферу любови через 

принцип "Naturalia non sunt turpia", то автор:ка 
"Травневих мрій" вводить читача у сферу любови 

через естетичний декорум, устеляючи шлях до 

тілесної втіхи квітами й пальмовим гіллям краси. 

Вона ніде не заперечила, що кінцева мета любови 

утилітарна, але простувати до ~ієї мети вона про

понує шляхом, устеленим квітами. Не заперечила, 

що насолода з вищої фази л·юбо·аи не аде.кватна 

насолоді з нижчої (органічної) фази (сексу), але 

вона добре тямить, що вища фаза любови може 

бути вічною, ростучою, висхідною, тоді я:к нижча 

скороминуча, зни:квльна. 

Шукання безмежного, хоча б і в ніжності, :кон

струювання ідеалу - абсолют для вищої фази 

любови, проголошений у "Травневих мріях". З 

цього фундаменту авторка й виходить у своіх пое

зіях любови і через це вона не потребує фіналу. 

Майже всі випадки любови в ij поезіях полишені 
без фіналу. 
Людина любить те, що гідне любови. Якщо ж 

його в реальності немає, його :конструюють у 

мрії, в уяві. Та:к оформлена вимріяна досконалість 

стає об'єктом любови. Але ідеал у "Травневих 

мріях" не штамп, не схема, в суб'єктивна вла

стивість будити внутрішні сили, напружувати 

імпульс наших грудей. А мрії виступають я:к функ

ція :конструювання ідеалу. Разом це вишуканий 

профіль вищої фази любови я:к психологічної по
треби. 

:Конструювання ідеалу - це вічний елемент у 
вищій фазі любови, що може часом набувати 

прикмет фантому на все життя: 

"Я тебе не знаю 

Й ти мене не знаєш теж, 
А все ж я тебе чекаю 
На хресті життєвих мереж. 

Я не можу сказати, я:кв ти, 
Але упізнав би при стрічі. 

Тв ні разу не міг спітнвти 
Тебе в цім тривожнім сторіччі. 

Не приснилась мені уві сні, 
Не співала птахом пісні .. _ 
Не всміхнулвся анонімно, 

Тв все ж я че:кв•ю незмінно. 
У мене надія є, 

Що. може, впадеш зорею ... 
А вічність уже додає 

В дonor'y чоnнv :киuею". ("Чекання") 

Авторка не подала ідеалу чоловіка, ні жінки, бож 

"НОВІ ДНІ", вересень, 1971 

ідеал лии.Іе тоді ідеал, поки H:J ,цосигнунtй. Досяг

нутий ідеал перестає ним бути. Ось у зустрінутих 

очах загадка. Вони манять, я:к _ювість, в и:кій і про 

тебе щось є. І ци "зелених очей загадковість" від

бирає спш~ій. Звідси прохання: 

"Стривай, зупинись Hd хвилин .ку, 

В очах твоїх сила і міць. 

Відкрий мені першу сторінку 

Триnожних твоїх таємниць" ... 
І ось ідеал дозволяє себе розгадати .. : 

":Крізь вій голубину шовковість 

Дісталась до самого дни. 

Прочитана повністю повість 

Була нецікава й нудна". ("Повість") 

:Краса ;- це тріюмф перемоги духа над мате

ріальною природою. Любімо духово, - :казав Бем
бо. Одначе, людина не хоче й не може зректися 

вимог тіла. І авторка цього не пропонує. Але вона 
підносить любов над власну щоденність, над орга

нічну брутальність, над випад:ковостями земних 

обставин, дбає про непроминапьність. Навіть і не
щасливий фінал любови не лишає в неї холодного 

попелу, а променює завжди теnлим полум'ям: 
"Любились ми в холодні сірі дні 

Під зливою людського осуду. 

Проте, життя вже не здавалося мен1 

Нес:к:нченим миттям брудного посуду. 

Прийшов кінець дощу, тоді кінець кохання ... 
І все ж я вдячна, дивний друже мій, 

За ледве чутну пісню сподіванн.и, 

Що н; ж но та:к бринить в душі моїй". 
("Любились ми") 

Прозвучала ледве чутна пісня сподівання, але іі 

звучання лишилось назавжди, бо вища фаза лю
бови непроминальна. Обставини можуть припи

нити іі живлення, тоді вона зосє:редитьс.и в півсві

домості й буде жити вічно. Про це авторка повто
рює в :кількох поезіях, я:к "Іспит", "Над Дніпром", 

"Пам'.итаю": 

Або: 

"І теореми вже давно забуто, 

І формули й реакції хемічні, 

Та зустрічі в саду за інститутом 

Врослись у пам'яті моїй навічно"_ 

"Пролітали дні :колючим роєм ... 
Та :хоч доля не з'єднала нас, 

{"Істини") 

Ти лишивсь навік моїм героєм, 

Променем, що й досі не погАс" 
("Пам'ятаю") 

Любов. що її живлення припиниють обставини, 
може сублімуватися в фазу людсьних чеснот, вм 
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ось любов до батьр;івщини, до героїчних вчин:ків: 

"І під ніжні співи солов'іні 

Говорив ти пал:ко про любов -· 
Про л•юбов до рідної ~раїни, 
Що вогнем пече юнаць:ку нров. 

І ному б ехотілоси навчати 

В час, ноли для любощів, пора, 

Щоб у ясноо:кого дівчати 

Проростали зернят:к..а Д"обра ?І 

У :країна сяє неземною 

Мрією над нами обома, 

І хоч ти дале:ко - не зі мною, -
Ми тоді зустрілись недарма" 

("Пам'ятаю") 

Почуття любови в "Травневих мріях" лише зрід

:ка спрямоване на об'є:кт. Здебільшого ж це тоталь

ний психологічний стан любливоі людини. В nое
зіях тон:ко розрізняється :категорія любови від :кате

горії бажання. Бажання - це наслідо:к любови. 

Розповівши про любовну ситуацію, автор:ка зде

більшого ставить нрап:ку, уни:кає висловлювати ба
жання. Психологічний стан може досягти одержи
мости, що переслідує автор:ку ян ідея фі:кс. Це 

"сині очі", що іх вона вже десь бачила· й тепер 
намагається пригадати, де саме, при я:ких обстави

нах. Ті десь бачені очі стають предметом іі духо

вого бачення. Об'є:кт мрії, бачені сині очі, раптом 
займає в свідомості близь:ку дистанцію, увага до 

них стає просто аномальною, вони стають в уяві 

до болю яс:кравими, зосередженість уяви сягає 
одержимости, вилучивши дов:кілля. Згущеність усіх 

душевних сил на цьому об'є:кті надає мо"ІVІентові 
мрії чи любові незвичайного піднесеJ-Jня. Предмет 
здобуває в свідомості реальну силу. Поет:ка шу:кає 
розгад:ки в усіх аспе:ктах свідомости. Пnипус:ка

ється навіть, що це бvла омана. Безліч пnипущень: 

"може день важливий чи подія, зв'язані з цим по
глядом ясним? :Коли це було? Яка бvла тоді я? 
Радісна? Сумна? Сама, чи з :ким?" В шv:каяні роз
гад:ки свідомість сягає в аспе:кт метафізичний: 

"Може навіть в зорянім сvuвітті 
Лег:ко:крилих неосяжних мрій. 
Може навіть в тім дале:кім світі. 
Звід:ки ми прийшли у світ земний? 
Може де в музеї, на У.ВРтині, 

Мо1'8е де на сцені чи в ніні ... 
Звід:ки знаю я ці очі сині, 
Що не йдуть із пам'яті мені? ... " 

Одначе й та:кий стан залюблености. стан оттеnжJ'
мости не переходить у бажання. Незвичайні очі 

змvсили сеnце "забити в дзвони", але реалJ'.не піл
rрvнтя любови набvває вищої вартости_ ЯВ?JІ;ЛJJяі
шоі від бvль-я:ких Фантомів чи любо'зJ-Jоі олеnжя
JАости. А цей реальний rрvнт тверезо підназvє. що 
бажаю.rя були б марними. Тому та:кий і висново:к: 
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"П ригадать не сила, та й не треба ... 
Серце, в дзвони бити вже по:киньІ 
Хай собі пливе шматоч:ком неба 
Неспо:кійна загад:кова синІ-". 

("Сині очі") 

"Травневі мрії" дале:кі від сантиментальности, 

але дале:кі й від присмер:ковости. Вони життєра

дісні, я:к душа дитини. Формула любови в поезів:х 

Ганни Черін:а:. не схематична, вона в неі з плоті 

нрови, до того ж засіб, а не мета. Засіб будити 
життєрадісний тонус. Л:кщо Платон назав, що за

люблені не знають, чого хочуть, то в "Травневих 

мріях" любов - імпульс, не інстин:кт, а плід, лоро

джений мрією, напруженим :конструюванням ідеа

лу. І світ для: неі солод:ка мрія:, а не згір:кла щоден

ність. Безмасово згір:клоі щоденности поет:ка уни

нає. 

"Л:к сіро, я::к сіро, ян сіроІ 
Засни і не муч зневіро". 

("Баля:нс") 

Життєрадісність - найяс:кравіша при:кмета пое

зій Ганни Черінь. Але це не означає, що вона не 

задумується й над глибшими проблемами. На пе

риферії іі радісних мрій раптом можуть появитись 

і фантоми. Та:к в оптимістичну й життєрадісну си

туацію поезії "Мандри", з властивим авторці праг

ненням безмежного, з прагненням в'єднувати себе 
у всесвіт, зненаць:ка вривається: фантом смерти: 

"Що ж, :колись я: ждатиму даремно: 

Не спиня:тимутьсв: більше поїзди, 

Не че:катиме вже більш ніхто на мене, 

Та й не буде їхати :куди ... " ("Мандри") 

Але автор:ка й тут не змінює свого спрямовання: 

в'єднуватись у всесвіт. Л:к тепер вона живе на.їру

женим нонструюванням ідеалу, щоб "щастя: не 
проспати, не сидіть, на місці- не стояти, а змагатись, 

їхати, іти до мети, чи навіть без мети", тан і тоді, 
:коли прийде природний :кінець, вона знову піде 

мандрувати: 

"В мандри я тоді зберусь незвичні 

І :купл•ю в один :кінець нвито:к ... 
Літа:ком злечу в бла:китну вічність, 
Долечу до сонця:, до зі рор; 

І лишуся там ... " 
Тіль:ки ж у відповідь на несподівану появу фан

тому смерти, з реального підгрунтя мрій достає 

вища вартість, важливіша від будь-я::ких фантомів 
і страху, це те, що є тепер, у цю мить. Це най
важливіше в житті опертя:: 

"Та по:ки не пора ще ... 
(брати FiBИTOR В ОДИН :кінець) 

:Кажуть всі, що на землі най:краще. 

Серце, мій годинни:к, ходить вірно, 

Мандрувати є іще нуди, 

І стають на станції поРіірно 

Нетерплячі, диРіі поїзди" 
("Мандри") 

Ортеrа і rассет твердить, що міру вартости чо
ловір;а жін:ка вбачає в тім, що він може. Міру :АВР

тости жін:ки чолові:к вбачає в т!м, в::ка вона є. Але 
в нашій добі цей принцип втрачає свою чинність 

у наслідо:к того, що жін:ка та:к само, в::к і чолові:к, 
спеців:лізується: й ви:конує в сусnільстві ті ж фvн:к

ціі, що й чолові:к, а тому й відповідає мірі чолові

чої вартости. Звичайно в аспехті соція:льнім, а не 
біологічнім, де міра вартости :кожної статі має 

свою незмінну сутність (що може і в::ка є). Одначе 

поплутання принципів вартости в соціяльному 

аспеl'іті могло стати причиною, чому автор:ка 
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"Травневих мр1и не знайшла міри для ідеалу 

чолові:ка чи жін:ки. Уіожна rен:ерація суспільства 

має nевний тиn чолові:ка, що є найулюбленіший, 

відnовідає ідеалові більшости жіноцтва на nевний 

nеріод часу. У "Травневих мріях" його нема. Сnро

ба створити ідеал з астронавта не в:клалася в іі 

:констру:кцію через національні розбіжності, бо 

:коли, :каже автор:ка, вони 

"Слухали голос весни, 

Н:к с:келя і море єднались 
в nоrужні аRорди, 

Мрії мої ластів:ками летіли на nлеса Десни, 

А твої 

- на nовяті холодним туманом фйорди". 

Національну гармон1июсть автор:ка ставить я:к 

:категоричний імnератив для шлюбного стану, длJr 

гармонійної л•юбови. Ідеал мусить бути патріотом 
іі бать:ківщини: 

"Любий чужинцю, 

що став близь:ким, -
Вийду в дорогу JІ з :ким? 
Ти не перечив; 

ти пробував навіть любити 
Ту симпатичну, сумирву :країну, 
Де на дівочих сор6ч:ках 

полощуться весело :квіти, 

Сльози і сонце на зміну ... 
Ця У :країна 

в любист:ку, розмаі 
Зоряна мрія мені. 

руті, 

А для тебе 
не знаю: 

Латоч:ка на е:кс:курс1июм маршруті". 
Уіоли для обраного У:країна тіль:ки латоч:ка на 

е:кс:курсійнім маршруті, тоді постає :категоричне 
заnитання: 

"Н:к же нам вві сні удвох літати, 
Н:к не можна мріяти разом? І 
Щастя не :купуєтьси Еа сплати, 
А дається заодно із з.:zом. 
Стали ми з тобою на порозі ... 
Ти мовчиш, тоді с:кажу сама: 
Н:к у мріях нам не по дорозі, -
Спільної дороги в нас нема". 

{"Чужинцеві") 

Сучасність підносить я:к модерну жіночу вар
тість тип жін:ки без жіночости. Ганна Черінь у цій 
збірці цьому тиnові уваги не приділила. Цю зви
чайну жін:ку полонить щоденність, реrулярність. 
Вона і в реrулярності може :конструювати ідеал, 
тобто в умовах плит:кої торічеллевої порожнечі, 
що, здавалося б, ви:ключає будь-я:ку можливість для 
мрій. Автор:ка прони:кає в сутність звичайної жін:ки, 
що знаходить невловну втіху в реrулярності -
nодати милому чай, сісти з ним nоруч. Реrуляр

ністю вона зустрічає чолові:ка, що йде до неі на 
захоnлення, щоб розбити монотонність життя: 

"Надворі неnривітна сіра мла 
І :кро:ки знов чиїсь ... 

Ні, це не ти. 
Сьогодні, я:к і вчора, и сама, 
Бо знаю, що не можеш ти nрийти. 
Уіоханий мій, тебе я та:к че:каю, 
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Що відчуваю, ніби ти зі мною, 

І з усміш:кою тихою, сумною, 

Н nодаю тобі горнят:ко чаю ... 
І цю щоденність можна оnовити в естетичний 

де:корум: 

"До мене ближче сядь. Стань знову молодим, 

Забудь про сірі будні на хвилину 

І за:кури, а я розвію дим 

І заберу турбот твоїх, хоч nоловину". 

Чарівність, :краса можлива в щоденності, але 

не в банальності. І в щоденності жіночість може 

ухилитися в уявні виміри, але rрунт li мрій, на 
я:кий вона :кидає :кітву любови, ціл:ком реальний, 

реальні й :контури мрій. В них надія на втілення 

ідеалу в реальність. Але nлас:ка, неопромінена 

мріями банальність одразу розбиває ці :контури: 

"Надворі кро:ки знов ... 
І я зля:калась аж: 

Сусід:ка, 
міцно торгаючи в :клям:ку, 

Ввjйшла, розбила реготом міраж ... 
Позичнла 

(до завтра) 
цу:кру слян:ку І 

І щезло все ... 
Ні очей, 

ні плечей, 

ані імени 

Все пропало, лишилася :крига і мла ... 
О, пробач, мій :коханий, 

прости мені, 

Що тебе JІ 
та:к просто 

вигадала ... " 
("Уявне") 

Уіажуть, що в сучасному бруді життя здійснення 

будь-я:кого ідеалу неможливе і тому в різних мо
дернізмах туга за смер'І'ю. На б}Jуд життя 

Ганна Черінь відповідає сатирою. ідеалу nовсякчас 
шу:кає у мрії, а що його не знайти, вона знає й про 

це повідає в nоезіях. А :коли згадає про смерть, то 

на те, щоб ще більше під:креслити життєрадість. 

Любов у і і поезіях - полум'я, а не лихоман :ка. 

Вона йде з духових джерел, а не з біологізму. Біо
логічні nрикмети любови вона обминає, натомість 

зображує душу, не роздирає серця, а розливає 
цілющий бальзам. Естетичний де:корум у іі nоезіях 

nроймає всі прояви любови. Глибо:кою інтущ1єю 

автор:ка nрони:кає в ту істину, що слугування ниж

чій фазі любови веде до цинізму й нігілізму, як 

ось у Гайне: "любов - зір:ка в :куnі гною". Гаю;:а 
Черінь воліє зір:ку, а не :куnу гною. В іі любові 
ні:коли немає нічого відразливого. Автор:ка не nро

понує емансипації духа від тіла, чеснота любови 

конечна, хоч і пов'язана з тілом. Світоглядова nо

слідовність "Травневих мрій" непохитна. М рі і, по:о

бов - джерело, з я:кого виnромінюються nоетичні 
образи. Мрії - не бряз:кальця з сонця золотого та 
квітів, а nовся:кчасні nереживання, nсихологія:. Ра

дість життя:, мрії, :конструювання ідеалу ні:кошІ 1:е 
виг~сають, Бувають виnад:ки смут:ку, але не цпніз
му, не нігілізму, не песимізму. 

Не належить до нашого завдання йти за всіма 
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нит:ками, що ведуть поет:ку в різні аспе:кти мрії. Іх 
багато. Синя :квіт:ка мрії в неі ні:коли не в'в:не. 

Гайне :казав про ліри:ку, що вона в кожній добі 
виглядає майже подібною, в::к солов'їний спів :кож

ної весни. Вільно співають, в::кщо мати на увазі 

любовну ліри:ку, "поети всіх часів і всіх народів 

про л•юбовні бажання, любовні страждання, про 

болючість розлу:ки, про солод:кий смуто:к, про вті
ху побачення, про жагуче полум'я почуттів, що 

його й вели:ка вода не може загасити". Та:к, та не 

зовсім. Бо що с:казав би Гайне, прочитавши любовні 
перлини сучасних модернізато:r:·ів, навіть в нобе
лівського лавреата? 

Та:к і місце "Травневих мрій" у ліричюи поезії 

особливе, не шабльонове. Це не щебетанни про лю

бов, не ті шабльони, що іх вичислив Гайне. Любов 

у "Травневих мріях" не тіль:ки мрія, а й філософія. 

"Травневі мрії" - це трояндовий :кущ, з в::кого ете

ричний аромат сублімується у вищу фазу любови. 

Не банальність, а глибо:кі мотивації жестом, пере

живанням, ситуаціями, шляхетними почуваннями. 

Місце "Травневих мрій" у трактуванні любови 
особливе, ориrінальне й проrресивне. Ориrінальне, 
бо немає тут шабльонів. Пюбов у них - найсуттє
віший імпульс думання, волі, відчуттів, сприй

мання. Образ любови зворушливо-радісний, чарів
но-лагідний, елеrантний. Пюбов - пульсування ла

гідного серця. Білявоволосе дитя ввижається в об

разах любови, мрії, навіть і в безнадії в поезіях 
"Травневих мрій". 

Проrресивне - бо автор:ку нія:к не заторкнув 
намул нічної темряви сучасного динамічного ви

буху порнографії, еротоманії - в суті атавістич
них явищ. Вона твердо стоіть на одвІчній маrі
стралі людських змагань до досконалости. Ті, що 
здерли з любови одіння :краси, знаходить тіль:ки 
тваринячу мізерію. "Травневі мрії" - ран:кова зоря 
щаств:. 

Не існує статистики, але є вже теза про здорову 
мовчазну більшість у суспільстві. Для цієї здоро
вої більшости призначені "Травневі мріі". Тут вони 
житимуть, я:к живуть сонети Пе.,.рар:ки, тоді я:к еро

томанія його сучасників, я:к і іх імена, давно забу
т~. Глибо:кі проблиски ідей у поезіях Ганни Черінь 
ВІд:крИ'Ваються тим, хто спроможний іх збагнути. 

Там, де є гроші, вільний, люисусово 

плачений, час і фахівці 

на партинулярнj теми. 
(Замість рецензії на збірник: Proceeding of the 
Comparative Literature Symposium. V. ПІ. Texas 

U niversity). 

Такі думки викликають звіти з "Симпозіюмів", 
які вже четвертий рік вірбуваються на тему 
порівняльної літератури в Тексаському Техніч ... 
ному Університеті. Ух організує спеціяльний ко ... 
мітет з професорів того університету під успіш ... 
ним проводом д ... ра В. Т. Жили, професора від ... 
ділу rерманських та слов'янських мов. На наші. 

]0 

українські у вільному світі, достатки ,_ як до 
матеріяльних засобів, так і до кількости акаде~ 

мічних сил, це була б велика, навіть надмірна 
розкіш. Ь сукупності наших першочергових про~ 
олем такі симпозіюми не мають для нас пріори ... 
тету. Але при всім тім нам цікаво й корисно 
користуватися з того, що діється на міжнарод ... 
ньому академічному полі в умовах матеріяльної 
й інтелектуальної розкоші. 

Перший з цих симпозіюмів, що відбувся в квіт-
ні 1 Уо~ р., мав ширшу програму, присвячену літе-
ратурам еспанській, німецькій, французькій та 
росіиській. Але вже наступний симпоз1юм, який 
відбувся в 1 УЬ9 р., був весь зведений до одної 
теми - місце в світовій літературі ,l..(жеймса 
,LJ.жойса, ірляндського новеліста і поета ( 1882 ... 
1 У41 ) , піонера розкладоного напрямку в літера-
турі, який змішував поезію з порнографією, різні 
мови \Які знав добре) в одну мішанину і т. ін. 
Коротко сказавши, глумився з читачів 1 з устале-
них принципів літератури. Иого новеля "Юлі ... 
сес", в яюй найвиразніше виявився його розкла-
довий талант, викликала низку послідовників в 
hвропі й Америці, котрі нудилися "пристойною" 
літературою й радо кинулися в одчинені Джой-
сом ворота до повної розперезаности й безсо ... 
ромности в літературі. Uтже, це був його вплив 
на "світову" літературу. На цю тему й відбувся 
другий симпозіюм, що скла~ався з чотироьх допо-

відів фахових дослідників ·Джойса і двох сем іна~ 
рів. Перший симпозіюм мав лише три доповіді. 

Третій симпозіюм, що відбувся в січні 1970 р. 
і який є основною темою цієї статті, був при ... 
свячений знову таки вужчій темі, хоч і розгалу ... 
жеюи - "Від сюрреалізму до абсурду''. В ди-
скусіях обговорювалися "модерні" (в протилеж-
ність до "клясичних" чи "традиційних") течії в 
світовш літературі "Да да", "Сюрреалізм", 
"Абсурд". "Дада" постала під час першої світо~ 
вої війни в Швайцарії, а батьками її були молоді 
дезертири з Франції та інших країн, які при-
ймали участь у війні, а також деякі швайцарські 

автори. Як казала проф. Анна Балакіян, "Все, 
що суrrестує абсурд, - це "Дада", інше, що є 
незвичайним, фантастичним, можна назвати сюр~ 
реалізмом". Це було повстання проти обов'язків, 
усталених норм життя, бунт проти всього, що 
називається тепер "естаблішмент", до анархі~ 
стичної особистої "свободи". Сюрреалізм виник 
одночасово з "Дадою" у Франції, як заперечення 
реальної дійсности й вивтік у фантазію. Щождо 

; терміну "абсурд", то треба підкреслити, що цей 
термін в даному разі вживається не в вузькому 
значенні безглуздя в формах і змістові творчо~ 
сти, але ширше - літературна течія, яка разом 

з абсурдом у творчості приймає саме життя як 
процеси безглуздя. Тому, поряд з іншими допо~ 
віддями на цю тему, маємо тут доповідь проф 
Джона Котта про "абсурд" у грецьких трагедіях. 
У своїй доповщ1 Анна Балакіян, професор 

Нью ... йоркського університету, доводить, що 
"Да да", пережиток давнього нігілізму, віджила 
сама себе, тоді як сюрреалізм виявляє себе "ам~ 
бітним зусиллям звести природні містичні нахили 
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людини до зго~и з модерною наукою". Про сюр
реалістичний .. жанр·· доповідала 1-'ене }JІз l·оберт, 
nрофесор Каліфорніиського університету. .tloнa 
казала, що ·· (.;юрреалізм н.е є тільки вивтік від 
реального, але зусилля радикальної зміни н.аяв

них форм у мистецтві й нового вислову одчай

душних ( ··ьолд") авантюр. Автори мають ви
словлювати те, що вони ·з середини" )'ЯВЛяють, 
Ьез логічного зв'язку з дійсністю. У цьому пояс~ 
нення "безпредметности .. в поезії, в образотвор ... 
чому мистецтві (ми сказали б - ремеслі), кака... 
фонії в музиці, взагалі пояснення всього того, що 
J1юдина здорового мислення називає безглуздям, 
а nрихильники - відкриттям невідомого. 1У1іж 

іншим, проф. Габерт окремо спиняється на "Rол
ле~женс · - на штуці ліплення образІв з різних 
кусків різних матеріялів, включно з вирізками 

з газет і ·журналів, з .аус.ків дерева, шкіри чи 

будь-чого, приліпленого чи прибитого цьвяхами 
і т. ін. І це також відноситься до сюрреалізму. 

1 Іро ··Абсурд" спеціяльно доповідали: Антqніо 
Ілліяно, проф. Орегонеького університету - про 
··Абсурд в італійській літературі", Н. .Ц. Обер ... 
гейман, проф. Текс .... Тех. університету - про 
··Абсурд в Еспансько-Американських новелістів ··; 
також, як згадано вище, .L{ж. Котт, проф. Нь~<;> ... 
Иоркського університету, мав доповідь про "Аб
сурд" у грецьких трагедіях, ~асновану переваж ... 
но на працях Альберта Камюса ( 1913-), фран ... 
цузького письменника, який розробив поняття 
"абсурду". 
А. J1. Вілсон, проф. Текс .... Тех. університету в 

своїй доповіді говорив про пі~стави виникнення 
сюрреалізму, його розвитку й живучости. "Коли 
черево війна поглин·ає людей, коли в злиднях 

пропадають людські засоби з занечищуванням 
землі, води й повітря, що загрожує самому існу ... 
ианню нашої плянети, - немає дива, що сюрре

алізм стає життєдайним rрунтом для поетичної 
и артистичної діяльности". Він народився,-каже 
далі Вілсон, - як протест, щоб зрушити самоза ... 
доволену ментальність, і цього він досягнув бли ... 
скуче. Але тому,: що людовбивство продовжу ... 
ється, сюрреалізм набрав сили й процвітає. Віл ... 
сон по~ає багато при~ладів, здебільшого з ні ... 
мецької літератури. 

До цього хочеться й нам додати своє слово. 
Коріння нігілізму, ··дадаїзму, абсурдизму, сюрре
алізму та інших таких течій лежать в заникнепні 
вищих людських ідеалів. Коли народ губить свої 
людські ідеали й велич духу, який поривав би 
до великих цілей, котрих ще не досягнуто. літе
р~тура й мистецтво взагалі не знаходять змісту~· 
Це у тих народів, які вже перебувають в устале
них державних формах, досягли ві,....(повідного 
добробуту й потону ли в міщанському щасті. Тоді 
їхні поети :d письменники. художники й музики 
nримушені дошукуватись штучних форм~ таких 
же штучних тем для своїх творів, для свого тво:J
чого го-!Jоду, для якого немає поживи в їх ситому. 

безтурботному житrі. Не те у народів. у яких 
навіть . елементарні ідеали - національної ера .. 
боди, творчого вияву національного духу. впливу 
своєї ідентичности ще не осягнуті, народів поне-
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волених чи nриневолених чужою домінацією. Ці 
ьарО,..\И горять, певгасним надхненням до сво1х 

і,ц~аJ1ьних цшеи; ІХ nоети, письменники, артисти, 

.му::sики ... не _щукають штучних. т~.м - ІХ теми 

рuдяться натурально 3 ідеалів і поривань ІХ нар_о--: 

,цш. J нтература й мистецтво таких народів є ема

нацІєю ІХ живого духу, палаючим провІдним 

огнем. У краша налеЖить до цих· нароДів~ і тому 
течн в літературі, про які rоворимо, є для укр~їн

ського письменства неприродними, чужими, да.Jtе

кими, хоч і ЦІкавим~. для пізнання Чужого. tl 
оосяг симпозіюмів порівняльної світової літерату ... 
ри мусять увійти оЬов ·язково літератури, назве

мо так - невизволених народів. · 1 ам літературо ... 
знавці знайдуть невичерпані ще . джерел.~ ~ивої 
творчої води на пустелю мир-!fИХ шуксщь .TJiX су

спільств, які переживають .хронічну хворобу ~е
кадансу. . 

nіби в унісон з цими нашими думками звучИть 
промова .Ьільяма Гілліса, прОфесора англійської 
мови '!'екс .... '! ех. університету .. · ви.rо_лоіnена на 
семінарі <;:импозіюму. )..(авши блискучу характери ... 
стику історіі ангшйської .мови, .вивчення .якої в 

протязі соток років пройшло різні фази, а· пОтім 
все звуЖувалосЯ й звужується до обмежсногq, .хоч 
і глибоко, наукового курсу, ві~:~ каже: "СпеЦіялі
зація й фраrментація можуть бути добрими·, якщо 
вони бу дуть глибокими. }1 paдJ,Ue взяв би сnеція-: 
ліста на мізко.еу xipypriio (ніж загального ліка ... 
ря). але лишім нашу літературну сnеціялізацію 
широкою. Тільки тоді наші студенти будуть лю ... , 
дяними науковцями, якими їх :Ан бажаємо мати"~ 
.tl іншому розділі він Rаже: " ... f.Ірофёсари nарів ... 
няльної літератури мають вважати на те,. що є 
широким і людяним. Мають nідходити до ·люд ... 
ства 'широкоглядно. Вони не nовинні витраЧСІ,.'І:~ 
своєї енерrії на 9лу!'ацня вузькрю ~олиною з су ... 
хими кісткамJ:І." 
Цей третій том, що йQго роЗглядаємо, пр~свя.,

чений nисьМ.енникові Самуїлові Беккеттові, який 
у 1969 р. дістав Нобелівську премію за літера
турну творчість. Про нього, між іншим, сказано 
так: "Призначаючи цю ,премію, Академія .вибрала 
людину глибокої скромности, людину, яка 3бе ... 
рег ла свою анонімність і приватюст.ь .. свого 
життя •. Самуїл Беккетт, довголітній друг і секре
тар Джойса, заслужив на цю високу nошану" ... 
У Симnозіюмі взяло участь 1425 осіб ~ nро-

фесорів та студентів з 24 ун1:еерситетів. . а 
Поnри зауваги, зроблені туr з. позицій тИ-х, що 

ведуть іще тяжку боротьбу за елементарні основи 
свободи фізичної й духової, праці симлозіюмів, 
про які nишемо, вважаємо за важливі і тому цінut 

й потрібні. Поnерше, ми зустрічаємося в. :них з 
видатними представниками академічного світу, 

виховниками моло~их nоколінь, таRими, якими вони 

є в їх найглибшій суті; в їх академічній інтеrраль
ності. -подруге, через них ми пізнаємо глибше й 
rрунтовніше сучасні літературні мистецькі й фі
лософічні течії у великій часТІіНі сучасного циві-
лізов.аного світу~ Нарешті, засада nорівняльн-их 
студій веде до міжнародньої crriвnp~цi. зближеn.ня. 
культурних досягів й nрямувань народів. Тому 
ініціятиву Тексас. Тех. Університету, а разом 
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ЮВІЛЕй МИХАйЛА МІНСЬКОГО 
Цього року нам щастить на круглі ювілейні дати: 

ще не встигли ми відзначити перше століття від 
дня народження ·.великих і уславлених, .кк хлинули 

л'.ктдес.ктилітт.к наших (.кк же несподівано, бо ми 
іх привикли знати молодими) сучасників - Яра 
Славутича, Бориса Олександрова, Михайла Мін
ського ... Усіх не будемо згадувати, щоб, бува, не 
зрадити чиєї таємниці і не розмагнітити атмосфери 
сюрпризу, який ім - за тутешнім уже звичаєм -
готують друзі й почитателі. 
Не вірилось і нам, що молодому та вродливому 

Михайлові Григоровичу Мінському - також стук

нула п'ятдес.ктка. Не вірилось, аж поки ми самі 
і на власні очі не побачили його, коли 'Він (випад
ково чи ні) над'їхав до Детройту, і не прислуха

лись до його переконливих запевнень, що таки 

так - має він за плечима пів сотки років. Хоч на 
вигляд - сміло можна давати йому сороківку. Тож 
нехай молоденькі і гарні дівчата не вішають носа 

і не втрачають наді і. Для якоїсь - що ж поробиш: 
однієї лише - із них ще може усміхнутись доля. 

Та ще й .кк\ 
Українська еміrрація почула, оцінила і полюбила 

співака Мінського, коли 'Він почав виступати (сі
чень 1946 р.) у складі нашої капелі бандуристів 

імени Т. Шевченка, якою керували Гр. Р\итастий 

(мистецький керівник) і Вол. Божик (дириrент). 
Особливо імпонували публіці сольові виступи Мін

ського в капелі. 

Звідки ж він узився - цей кучеривий бльондин 

із таким барвистим голосом (баритон)? Знаємо 
мало, але напе'Вно - таке. На світ прийшов Ми

хайло аж там, де украінці розсепані малими острів

цями .Хоч рідна мова іх там 1авмирала але пісня 
українська невгасала. УкраінсЬІ~і мелодіі чарували 
й юного Михайла, він іх слухав із завмиранням 

серця, хоч не всі слова укр~інських пісень розумів. 

І ще тоді в його дитячій уяві бреніла :казкова гаРна 
чарівна і недосяжна Україна. Будучи •юнаком Ми~ 
хайло не пропус:ка'В нагоди, щоб побачити у~раін
ський фільм чи виставу, насолоджувавс.к (з радіо 

чи платівок) голосами Івана 'Козловського, І. Па
торжинського, М. Литвинен:ко-Вольrемут, Оксани 

Петрусенко та ін. 

і .RерівниRа симпозіюмів проф. В. Т. Жилу треба 
в1тати .. Д-~ Жила, ЯR редактор збірника праць 
симnозІЮМІВ, доклав великих зусиль і виявив свою 

здатність та еру,:J;ицію до цього діла. В цьому 
третьому томі передмова д-ра Жили є блискучим 
вступом до зібраного матеріялу. Цей вступ на 
дев' ятьох сторінRах дає влучну синтезу цілого 
збірниRа (на 180 сторіноR доповідів і приміток) , 
а заразом знайомить читача з ідеєю та історією 

симпозіюмів. ТаRим чином, читач підходить до 
вивчення сRомпліRованих праць симпозіюму у 

відчинені йому гостинним редактором збірника 
двері. 

М. І. МАНДРИКА 
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Музичне виховання Мих. Мінського почалоса ще 
до Другої світової війни - в м. Р\азані, де він 
учквс.к в університеті на геологічному відділі. Десь 
у квітні 1941 року ватрапила в Казані на Михайла 
Мінського професор співу з Московської консер
ваторії - Володимирова, сестра знаної в СРСР зір
ки - кольоратурної вокалістин Барсової, - і про
слухавши Михайлові вправи зі співу, відразу заа
'Вила, що забере його до своєї кляси, все в консер

ваторії для нього полагодить і відкриє Михайлові 
світлий шлах у майбутнє. 

... Та все пішло шкереберть. Побачив Михайло 
свою мрію, Украіну, ще скорше, ніж сподівався, 
але... з-за колючих дротів німецького табору вій
ськовополонених. Якось вирвався 'Він із-за тих дро
тів, але недовго любувавса красою Украіни і зігрі
вався теплом іі люду - і нові удари долі закинули 

Михайла аж до Німеччини, де піспа закінчення 
війни й він знайшов відносно затишний притулок 

у Герсфельдському українському таборі. 
Ось ·він у молодечому хорі цього табору, яким 

керував досвідчений педагог Василь Прок. Завітне
вич і а:кий наново (ак і Володимирова в Р\азані) 
відкрив слухачам чудового співа:ка: Мінському 
призначено виконувати сольо пісні "Ой, зійшла 
зоря". У спіх був у слухачі'В незвичайний. Але це 
було по:кищо в межах одног·о табору. 
До кінця 1945-го року Мінський співав у хорі 

"Трембіта" лід дириrуванн.км Уі. Цепенди, а від 
січня 1946 року він став членом капелі бандуристів 
ім. Т. Шевченка, де постійно виконував сольові 
номери, а в усіх репрезентатквних виступах капе

лі - .кк голо·вний соліст. Під час ювілейного турне 

:капелі (1969 р.) М. Мінський відзначивеа своїм до
сконалим виконаннам .кк соліст, а на особливу ува
гу заслуго·зує його сольо у ка~·паті "Бій під Р\оно
топом", .кк у й написав композитор (Гр. Р\итастий) 

спеціально для М. Мінського. 

Проминуло 25 років відтоді, .кк М. Мінський за

співав сольо у хорі "Ой, зійшла зори'' із п'анким 

успіхом. І ці роки наш талано·витий співак не змар

нував: він не зазнався, а навпаки - уперто працю

вав над собою, учивеа у :кращих учителів і вдо

сконал•ював вокальну техніку та опановува'В усе 

новий і новий репертуар. Бували досить довгі пе

ріоди, протягом яких ми не ба~или й не чули М. 

Мінського, бо це тоді він наполегливо працював і 

вчивса, а наслідком тих періоді'В його розлуки з 

слухачами ми кожного разу мали нові платівки з 

його голосом, платів:ки, що іх тепер слухають і на 

Украі:uі. 
"Мрію досягнути такого рівня співу, в акому є і 

правда і краса. Тоді можна буде розмовлати з 

душею кожної людини, навіть скам'анілої ... " - :ка

зав і каже наш нинішній ювілар, акий ніколи не 

задовольн.кєтьса доеагнутим і не спиняється на 

шляху до висот 'Вокальноі культури, до все біль

шої краси і правди, щоб тим иннайбільше прислу

житиса культурі нашого народу - тут і там. А 

Михайло Мінсь:кий послідовно і вперто оре нашу 
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рідну ниву - не nішов і не йде на сnо:кусу слави 

в чужому морі і не nіддається владі доляра. 
Згадаймо бодай частину того, що М. Мінсь:кий 

виnустив на музичний рино:к. Платів:ки: "Па рада 
у:краінсь:ких nісень" - видання амери:кансь:коі фір
ми "Арон" (Нью-Йор:к), "Пісні У:країни" - вид. ні
мець:коі фірми "Ойро:корд" (Штутrарт), "Мінсь:кий 
сnіває" - 'Вид. фірми "Міллер" (Гамбурr}, а готу
ється до виnус:ку платів:ка у фірмі "Муза" (власни:к 
І. Сміт) - вибрані у:краінсь:кі ліричні nісні. 

Широ:ко відомий Михайло Мінсь:кий - і я:к со
ліст оnерних театрів у Філядельфії, Бостоні, Л.юі
зіяні, Нью-Орліні (США), вистуnає він і в операх 
евроnейсь:ких - в Італії, Німеччині, Бельгjі, Гол
линдіі й Англії, сnіває в операх "Паяци", "Труба
дур", "Борис rодунов" (nартію Бориса), "Аїда", 

"Тос:ка" та ін. 

Я:к 'Висо:ко оцін•ює музична :крити:ка вистуnи М. 

Мінсь:кого, видно з безлічі відгу:ків. Наведемо де

:кіль:ка: 

"Мінсь:кий обдарований nрекрасним, чудово ви

тренованими голосовими даними" (Тіролер Нах
ріхтен). 

"Михайло Мінсь:кий - вроджений талант. Його 
гнуч:кий, дуже добре nоставлений, широ:кого діяnа

зону голос має барви, що іх рід:ко :коли nочуєш" 

(Донав Цайтунr). 

"Мінсь:кий - це вели:кий голос з глибо:ко відчут

ним драматизмом" (Лондонський "Тайм"). 

" ... Багатий, чарі·вний баритон '·з nотужним чуттям 
і вели:ким драматизмом". (Філядельфія Ін:кваєрер). 

Знаємо, що заходами місцевої у:краінсь:коі гру
пи в м. Міннеаnолісі влаштовується 26 nересни ц.р. 
ювілейний :концерт Михайла Мінсь:кого. Рецензію 

на цей :концерт, що іі напишуть музикознавці, вмі

стимо в настуnному Числі нашого журналу. А тим 

часом побажаємо ювілярові найбільшого успіху на 
ю'Вілейному :концерті. З нагоди ж nодвійного юві
лею бажаємо Вам, дорогий Михайле Григоровичу, 
:кріn:кого здоров'я, здійснення творчих задумів і 
та :ки досягти найвищих висот, до я :ких nослідовно 

прямуєте. Не зважайте на те, що від світлих думо:к 
Ваших ще не одна волосина на Ваших с:кронях за
блищить сріблом, - тримайтесь тих шляхетних дум 
і робіть добру славу собі і всім нам. Многая літа! 

КОНЦЕРТ МИХАйЛА МІНСЬКОГО 

В не~ 26-ro вересни 1971 р. о rояииі 4-ій по 
обіяі в Вентои-Гол, 1130 НікоJІЛет Аве. в Міннеа
полісі, вія&уяетьси КОНЦЕРТ баритона Михайла 
Мінськоrо. 

З наrояи Ювіле10 25-лі'І"І'JІ мнстецької яїsльности, 
тоrо ж таки ве'Іора по кокцерті в 'Іесть ЮвітІра 

вЩбуяетьси бенкет. 

Вія імени Комітету маємо шану запросити Вас 
з Рояиною на так небуяенну імпрезу. Спільно вія
зиа'ІНмо ЮВІЛЕЙ НАШОГО СПІВАКА, rромаяою 
склаяемо йому побажанни, що&и й ~ лунапн 
йоrо пісні по цілому світі на славу Украіні! 

За Громаяськніі Комітет: 

М. Лозовий - Голова В. Станиелавів - Секретар 
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Азіз НЕСІН 

Листи померлого в:слюка писані з 

того світу його приятелеві Г едзеві 

ДРУГИЙ ЛИСТ 

Любий брате мій Гедзю! 

У попередньому листі я розповів тобі про 
те, як я вмер, або, точніше сказати, вивернувся 
І'І рівчаку при дорозі. Але прикрощі почалися 
по тому. Коло мене почали зупИІнятися пере

хожі, зібралася ціла юрба. Якийсь громадянин 
С'І ав коло мене й закричав: 

- Які ж ми тоді люди? На наших очах по
мирає жива душа, а ми ні гугу. 

- І справді! - обізвався інший. - Скільки 
тут люду, а ніхто й пальцем не по:веде. Далебі, 
nеревелися в нас люди! 

Поті'М по чулися голоси: 

- А немає тут лікаря, га? 
- Найкраще зателефону.вати ... 
- Поки дотелефонуєшся, людина Богові ду-

шу віддасть. 
- Ви думаєте, що тепер легко додзвонити

ся? Тільки балакають усі! 
- Та що ж це, на очах помирає людина! І 

хоч би хто зглянувся ... 
Якийсь юнак сказав сусіді: 
- Он в Европі та Америці такого немає. То 

kраїни цивілізова~ні. Там є товариства суспіль
ної Допомоги. Собака впаде на вудиці, і то 
кладуть у машину й везуть до ветлікарні. 

- А дзуськи! - буркнув сусіда. - Ув Евро
пі та Америці ніхто ні в чиї справи не втруча
ється. Там у кожного свій клопіт. Коли хтось 
скаже сусідгм: "Дайте, Бога ради, води, бо 
вмираю·· ,-ніхто й ковтка не дасть. Ясно тобі? 

- А ви, пане, їздили до Европи, що так 

кажете? 
- Якщо й :не їздив, то чув од тих, що їзди

JІИ. До того ж я читаю ... А ви так кажете, наче 
самі їздили? 

- Звісно. Минулого року наше товариство 
взаємодопомоги їздило пароплавом "Бітліс" 
на два тижні по Середземному морю. Н, до
бродію, об'їздив усю Грецію, Італію, Еспанію, 
всі країни на узбережжі Середземного моря. І 
побачив, що ... 

- Та ·невже серед нас немає жодної людини, 
щоб совість мала? 

А коли є, то що? 

- Та треба ж зателефонувати, хоч би й з 
поліційного поста. 

Аби це швидка допомога ... 
Ув Европі й Америці ніхто не суне свого 

носа до справ живих і померлих. Чому? Бо то 
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цивілізова1ні країни і там є спеція.rtьні люди, 
які повинні працювати в цій галузІ. Існують 
спеціяльні організації, яю п;дбираю~ь на до
рогах тих, що ·впали, тих, rцо впали й поми
рають, або впали, але ще не вмирають. Там не 
так, як у нас: посходяться люди, ловилуплю

ють очі та й дивляться, як помирає людина. 

Там люди йдуть собі, куди їм треба. А того, 
хто впав, піднімають й зроблять, що треба, ті, 
кого це стосується. 

:- йому tреба хоч комірець розстебнути. 
·:-:- А ще краще, аби зробити масаж. 
- А якби це натерти йому руки й ноги та 

навзжити ·на груди, то, може, він опритом
нів би. 

- Але він, мабуть, уже вмер. 

- А так, наша душа - мов той птах, що-

йно була тут, а за мить її вже немає. 
- Усіх нас чекає те саме. 

- Ні, ми 1не люди. Такий натовп, а хоч би 
хто допоміг сіромасі. 

Любий брате мій Гедзю! Як до правди, то 
ся розмова мені дуже сподобалася. Аби це 
знати, ;що моя смерть викличе таке зацікав
.;lення, то я •вже давно б одлив такого коника, 

пішов ·би на велелюдний майдан та й прики
нувся б там мертвим. А тепер уже пізно, адже 

я заприсягrнувся померти. Ламати своє слово 

при народі сорімно. Адже смерть це, а не полі
тика, щоб крутити й сюди й туди. 

Натовп коло мене не меншав. Хоч одні йшли, 
так приходили інші. Стояли й продавали ви
трішки, поки їм не обридло. Вони наЕіть штов
хаЛИfЯ й кричали, аби тільки подивитися, як 
я вмираю. . 
Qдна жінка пхнула якесь хлоп'я, а потім 

сказала: 

- А тоо1, лрущевt малому, що тут треба? 
- Не вихо.вуємо ми дітей. А наче ж і для 

батьківщини іх ростимо! Батьки ж і винні, ки
дають. на Божу волю! _._ .· 

,.·. :;-- Тобі, хлопче, робити нічого! 

- Нині світ без батьків і матерів! 

А ось настав ряд, щоб ·почать вивчати мою 
особу, мої ·вуха, очі, голову. 

··. · ::- Гляrньте на його взуття. На одному чере
·викові чорний ·шнурок, а ·на другому рудий. 

-Мені стаЛо страШенно ніяково, і я хотів піді
бгати свою ногу якось так, щоб не видно було 
цього клятущого чорного· · ш1нурkа. Але ж я 
був мертвий і не мав змоги ворушитися. 

Ось тоді-то я й зрозумів,· що, вперше іНіЖ 
:щось 'учинити; людина: повинна ус~ обмізку
вати. Якщо ти маєш померти, передчасно ·об
думай, як ти лежатимеш у землі, а потім так 
j.лягай. 

Я зовс~м забув, що в мене неоднакові шнур-
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ки, й не подумс:в, що уважні громал.яни одра

зу ж помітять цей недогляд. 
Але ось обізвався ще хтось: 
- А взуття його лагодили, бігме, не менше 

як чотири рази. 

Найдужче журилася одна жі1нка, вже похи
лого віку, але й не такого, щоб уже іНесила 
було товктися день при дні у мечеті та забути 
про рум'янок: 

- Гляньте, гляньте, які в нього вії, довгі
вредовгі! Аж мені жаль. 
Людей не зрозумієш. Кого цікавлять вії, а 

кого чуб. Хто б подумав, що ця жі1нка любить 
довгі вії. 

- А штани внизу наче пожовані. 
- Агей, чого ви там стоїте, повідомте ж ко-
гось! Зателефонуйте ... Лікаря!· 

- Так, у людях не зосталося нічого схожого 

на співчуття. 
- А він же просто тобі на очах умирає. 
- Я подивлюся - може, живий!? 
- ~ивий чи ні, а 1нам треба поставитися до 

нього· по-людському. 

- Як ви гадаєте, скільки йому років? 
- Сорок п'ять . 
- Ой ні, хтозна, чи й тридцять буде .. 
- Я знаюся на людях. Раз гляну - й від-

разу скажу, хто й що. Це якийсь урядник. До 
того ж із нікчемною зарпла'Гою. 

- І сам якийсь малий. 

- По ростові не визнаєш віку. 

- А я ось що скажу. Хіба це смерть? Ось 
коли людина повіситься, то. є на що й поди
витися. 

Любий брате мій Гедзю! Сім годин і трид
цять чотири хвилини валявся я в тому рівчаку. 
ГромадЯни безперестану йшли, щоб подиви
тися, як я вмираю. Всі жаліли, охали й. скруш

но говорили ощ-1е одному, що ми недобрі люди 
і 1не любимо ближнього. А деякі, то так сва
рилися! ... 
У той час, коли мене мали вже витягти з 

рівчака, хтось, я гадаю вчите-ль, сказав: 

- Аби я дізнався про це раніше, то привів 
би дітей хай би побачили, як помирає людина. 
Це було б їм корисно. 

- Ти tцо, жодного разу не бачив смерти? 
- запитав його громадянин, що намагався 

протиснутися до мене. 

.. Нараз вихолився ще один і закричав: 
- Громадяни! Станьте в чергу, тоді поба

_чите всі! 

- Ех, та й -гроші ж можна було заробить на 
цій оказії! -~ жалкував якийсь спрйтний чоло
шк. :-- Щб б оце було надрукувати квитків т·а 
й показувати, як помирає людина. Адже так 
багатирем можна було б стати. 
Коли ~же мене кидали в. машИІНу шв~дкоі 
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Ан~рій НА ЧОР 

ПРАЦІ ТУГАНА-БАРАНОВСЬИОГО НА СОЦІЯЛЬНІ ТА ИООПЕРАТИВНІ ТЕМИ 

У статті "Нау:кові праці Тугана-Барановсь:кого", 

"Нові Дні" ч. 201 за жовтень 1966 р., я подав загаль

ний оглид нау:ковоі праці проф. М. І. Тугана-Бара

новсь:кого з політичної е:кономіі. 

Щоб мати повнішу :картину нау:ковоі праці цього 

нашого вели:кого вченого, треба хоч :корот:ко згада

ти про його блис:кучі та ·в цілому :культурному 

світі дис:кутовані праці на соціяльно-е:кономічні 

теми. 

Це треба зробити ще й тому, що М. І. Туган

Барановсь:кий, я:к і багато інших наших визначних 

діячів того часу, з вибухом революції 1917 ро:ку 

повернувся з Росіі на У:краіну і відразу в:ключився 

у відбудову у:краінсь:коі держзвности, а зо:крема 

дуже багато зробкв своїм авторитетом у відбудові 

у:краінсь:коі :кооперації. У боротьбі у:краінсь:кого 

народу за самовизначення Туган-Барановський без 

вагання став по його боці і присвятив йому велику 

працю своіх останніх літ життя, аж до останнього 

віддиху, бо й помер під час ви:конування обов'язку 

члена У:краінськоі надзвичайної дипломатичної мі

сії до Парижу - у поїзді, 21 січня 1919 року. 

ИРИТНЧНИй ПІДХІД ТУІ' АНА-ВАРАНОВСЬИОГО 

ДО СОЦІЯЛЬНИХ ПРОВЛЕМ 

Як знаємо, М. І. Туган-Барановсь:кий більшу ча

стину життя прожив у другій .rоло·вині ХІХ ст. 

(1865-1919), :коли науковий світ був під свіжим і 
тому сильним впливом дарвінізму в природознав

стві і марксизму в політичній е:кономіі та соціо
логії. 

Пригадайм::> собі, що праця Чарлза Дарвіна (1809-
1882) "Походження видів шляхом природного до

бору", яка по.R'вилася в 1859 році, зробила на де
який час просто революцію в біологічній науці. 

допомоги, прибіг якийсь цікавий громадянин 
і почав благати: 

- Почекайте ще трошки! Якби ви знали! 
скільки я біг, аби тілhки поливитися! 
його запитали: 
- Це що, ваш знайомий чи родич? 
- Ні, але мені сказа.1и пізно. Скільки біг! 

Дуже шкода, що мене не показали цьому 
громадянинові. Машина зрушила з мjсця. Діти 
й кілька юнаків деякий час бігли слідом, поки 
зрозуміли, що людина не .\ІОЖе змагатися з 
машиною. 

Любий мій брате Гедзю! 
Свою мандрівку в машині швидкої допомоги 

я опишу в дальшому листі. 
Цілую твої очі! 

Твій брат Померлий Біслюк 

Пере:клав Гриць:ко Халимоненко з турець:коі 
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Учення Дарвіна про за:кономірність живої природи 

мали вели:кий вплив на розвито:к не тіль:ки приро

дознавства, але й на розвито:к соціальних нау:к, 

зокрема соціології. 

На розвито:к суспільних нау:к того часу мав 

вплив, позити·вний або неrативний, Карло Мар:кс 

(1818-1883). Зо:крема багато шуму в науковому світі 
наробила його "Крити:ка політичної економії" (1859) 
і його "Капітал" (1867), не згадуючи про "Комуні
стичний маніфест" (1848) - його ж і Ф. Енrельса 
авторства, чи "Походження сім'ї, приватної власно

сти і держави" Ф. Енrельса у 1884 році. 
Не диво, що й молодий Туган-Барановсь:кий захо

пився модним тоді дарвінізмом і дуже завзято ви

вчав природознавство, а далі з таким же запалом 

студі•ював марксизм і всі відтінки соціялізму, що 

його саме тоді пробували втілити у політичні пар

тії в різних :країнах Европи. Тугана-Барановсь:кого 

зацікавили такі соціялісти, як Роберт Овен (1771-
1858) з його "Новою гармонією", Шарль Фур'є (1777-
1837) і його "комунальні :контори". Він rрунтовно 

перевірив ідеі християнських соціялістів, а та:кож 

практичні ідеі бать:ків виробничої :кооперації П. 

Бюше (1796-1865) і Люі Блян:к (1811-1882). Він запіз
нався з "Промисловою системою" Сен-СІмона (1812) 
та творами ПРудона, зо:крема з його твором "Що 
таке власність". 

Туган-Барановський слід:кував і за політичним 

оформленням соціалізму, и:кий най:краще себе ви
явив у Німеччині. де вже в 1876 році створено 

соціал-демократичну партію Німеччини та де ство

рено Дрvгий Інтернаціонал у 1889 році {перший 

Інтернаціонал, що його заснував Маркс 1864 р. в 
Лондоні, припинив свою діяльність у 1876 р.). 

У наслідок тих студій молодий М. І. Тvган-Баt1а
новсь:кий с:коnо став підеnом т. зв. леrапьноrо маnк

снзму в Росіі. Опначе він мар:ксизм і взагалі соція
лізм сприймав дуже :критично. Він бачив, що со

піялізм Овена. хоч мав забарвлення Rомунізмv. не 
був ревnЛ•"-Опійним. Соціялізм Сен-Сімона тal'iN"' 
мвв у собі багато містики і ... аnистоRратизмv. ба 
навіть релігійности. Соціялі~м Фvр'є - це фантА
стична ідилія, а соціялізм Прудона - це джерело 

анархізму. 

Він бачив таJСож абсvnцність марRсизмv в бР"І
огляпній клясавій боротьбі, v нахилі до повної со

ціялізвціі Рсіх засобів :Rиtюбництва та в іпvквнні 
шляхів до мі~наро,rтньоі солідаnности трударів у 
цілому світі. 

Він не погоджувався з МаРксовим осvдом усіх 
соціялістів-vтопістів, ані з поглядом марRсистів 

пРо конечність ре·волюціі, бо, на його думку, спо

сіб виробництва в матеріальному світі був завжди 
зумовлений політичними, соціяльними та інтелек

туальними чинниRами самого житти. 

І коли ідеі Сен-Сімона, Овена, Фур'є, Люі Елина, 
Бюше та всіх хnистиянських соціялістів марІ'ісисти 
трактують И!'і фантастичну ідеологію, то Туган-
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Барановський у своїй праці "Шуканиs иовоrо сві
rу" бере іх усіх в оборону, доцінюючи їхні шли

хетні бажании й шукании но·вого суспільного ідеа

лу і справедливости. Т.-Б. не погоджувавси, що до 

справедливого ладу в світі можна дІйти тільки 

шляхом революції, ик написано в ":Комуністичному 

маніфесті". Він не схильний поясн•ювати складні 

соціяльно-економічні проблеми однобічно і тому 

свої критичні за·вваги висловлює в "Теоре'І'Н-.иих 
основах марксизму", пише "СоціJІЛЬио-економі'ІІІі 
ЇJ:tеали наших АJІів" та інші праці, де підкреслює 

вагу моменту, схиляючись поволі в бік ідеалістич

ного світогляду иеокаитівців. 
Туган-Барановський, як і соціялісти-утопісти, ві

рить не стільки в силу революції, як у силу орга

нізаціі. Він закликає до організаціі праці і вироб
ництва та шукати но·вого сnособу розподілу су

спільного добра, щоб забезпечи'!'и інтереси не тіль
ки продуцента, але й кожного споживача, бо не 

кожний споживач, як думають марксисти, мусить 

бути паразитом. 

Розглв:даючи проблему рабства за різних часів і 
серед різних народів, Т.-Б. подав у своїй "Політ. 
екон." цікаву характеристику московського раб

ства: "Російське рабство в основі відрізналоси 'Від 

рабства хоча б в Америці, або рабства стародав

нього світу тим, що коли в Америці рабами були 

люди іншої раси - негри, а в старому світі біль

шість рабів теж була ·з людей інших націй, то в 

російській ~ержаві раби й nани иапежаJDІ J:tO o~o
ro й тоrо самоrо иаро~ (підкреслення моє-А. :К.), 
і через те увесь жах і вся несnраведливість поне

волення mюдини людиною" ... 
Розгпадаючи ж проблему поділу суспільства на 

різні кляси, Т.-Б. подає цікаву характеристику ро

бітничих політичних партій, які беруться: захищати 
інтереси робітників, тобто перебрати на себе ролю 
професійних робітничих спілок. Він пише: "Суто 

клв:сових партій ніколи не було й не буде з такої 

простої причини: кляси - це сnільність інтересів, 
а партії - сnільність думок. Приналежність до 

Jікоісь кляси визначується всіма умовами життя 
людини, а приналежність до якоїсь партії - тільки 

ії думками. Люди з різними економічними інтере
сами можуть мати подібні думки по цілому ряду 

питань і через те партія неминуче переливається 
поза межі кляси". Або ще: "Суто кписова партія -
це 'Внутрішня неможливість". І тому "політична 

партія" - на його думку - "не придатна до обо
рони пролетарських інтересів" (це ясно бачимо те
пер на прикладі комуністичної партії -·А. К.). 

Чому, спитаєте? І на це дає Туган-Барановський 
відповідь, ка.жrпr: "Всяка партія передбачає керма
ничів і :кермованRх, провідників і... натовп і парля
ментарне пре,t(став-ництво (робітників А. К.) 

стоіть занадто да11е:Ко від маси робітників для того, 
щоб бе~посередньо ::rідлягати іі Р'Онтролеві. Парля
ментарна діяльність 'Вимагає такогСі рівня освіти, 

який звичайно робітникові недоступний. Через те 
управління партією природно зосереджується в 
руках людей, які або цілком нічого спільного з 

пролетаріятом не мають і своїми еиономічними ін

тересами належать до буржуазії, або у виходців 
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з пролетаріату, акі цілком порвали зв'изки з умо

вами житти пролетаріату (ик напр. сьогоднішні во

лодарі :Кремли - А. :К.). 

Розгпадаючи соціально-економічні проблеми ик 
учений і професор університету, М. І. Туган-Бара
новський не відмежовувався від щоденного прак

тичного життв:, але все шукав правди того життв:, 

пробував розв'язувати ик не практично, то хоч 

теоретично всякі суспільні проблеми даного часу. 
Він дуже багато часу присвв:тив шуканНtю шлв:хів 
для розв'язки тогочасного неспра'Ведливого госnо

дарсько-політичного порядку в світі і то не шла
хом революції, але способом природної еволюції, 

якої не може заборонити капіталістична верства 

суспільности. Він пробував знайти моральні основи 

дли буття людини і знайшов ~х в ідеалістичному 

світоглиді, побудованому на етичних засадах. Ци 
еволюціи поглв:ді·s нашого ученого економіста при

водить його до відкритти нового сусnільно-еконо

мічного руху, до відкритти кооперації, ику він 

rрунтовно студіює і скоро стає ідеологом, істори

ком та одним з найкращих інтерпретаторів цього 

руху в тодішньому світі. 

НА ШЛЯХУ КООПЕРАТИВНОІ ДУМКИ й ПРАЦІ 

Розгпадаючи проблему господарського ладу су

часного йому світу, М. І. Туган-Барановський ба
чив, що цього ладу не можна усунути, ані замі

нити при допомозі соціалізму, чи на'Віть при допо

мозі робітничих організацій, акі ставпить собі за 

завданна оборону вузьких інтересів робітниікв, ик 

продавців своєї робочої сили і вони стають бойо

вими організаціами, але не беруть до уваги спо

живчих і взагалі чисто господарських потреб тру

дових верст-в, і кожна робоча людина в господар

ських справах здана на свої власні слабенькі сили, 

а тому легко стає жертвою капіталізму. 

Студіюючи перші кроки кооперативного руху, 

Т.-Б. зразу побачив, що творці кооперативного руху 
шукали шляхів для пристосуванна соціалістичного 

ідеалу до умов практичного капіталістичного ото

чення. І саме ці соціялістичні ідеі, кинуті на капі

талістичний rрунт, як він сам про це писав, дали 

С'Воєрідний плід - кооперацію, ика має характер 

соціального компромісу: в ній є елементи і соція
лістичного і капіталістичного устрою. Вона ставить 

собі за мету оборону людей праці, боротьбу з ка
піталізмом грошовим, торговельним і промисловим, 
з одного боку, а з другого - боретьси з капіталіз
мом його ж таки власними засобами - і в тому 

сила кооперації. 

Такі добре обгрунтовані думки кинув Туган
Барановський світові у своїй новій блискучій праці 
про кооперацію - "Соціsm.иі основи кооnерації", 

що 'Вийшла трьома виданнамн ще до першої світо

вої війни в Росіі. Ця книга стала настільною кни
гою всіх кооператорів світу, бо зараз по їі пов:ві 
була перекладена майже всіма· европейськими мо
вами. 

Ци Праця постаІ!ила Тугана.:Барановського в ряди 

найвидатніших мислителів-ідео~огі'В коодерації і 

суспільного солідариЗму світу. На .жаль, вона не 
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доче:капася пере:кладу у:країнсь:кою мовою. Щойно 

в часи у:країнсь:кої державности сам автор приго

товив с:корочене видання цієї праці у:країнсь:кою 

мовою, я:ке появилося заходом "Дніпросоюзу" в 

1919 році, у Києві, а відта:к у 1936 році у Львові 
на:кладом Ревізійного Союзу У:країнсь:ких Коопера

тив під заг. "Кооперація, її природа та мета" 

під реда:кцією д-ра Карла Коберсь:кого, вели:кого 

прихильни:ка проф. Тугана-Барановсь:кого. 

У цій :капітальній праці проф. М. І. Туган-Бара

новсь:кий подав широ:ке ознu.чення :кооперації, 

тобто точну дефініцію, що треб':і розуміти під сло

вом :кооператива і :кооперація, бо ці поняття не 

були до того часу точно з' ясовані: "Кооnератива -
це таке rocno~apc•кe nі~риємство ~екіm.кох осіб, 
котрі з ~об рої волі з' є~аJІИси, JІКе має своєю ме

тою не з~обуваини иайбіm.шоrо прибутку на ви

трачений капітал, а, навnаки, збіл•шеІDІJІ, через 

cnim.нe rосnо~арюваини, тру~овоrо ~охо~у своіх 

членів, або зменшении їхніх вн~атиів". Цю дефіні

цію, я:ка була найповнішою, відта:к другий наш 

:кооперативний і нау:ковий діяч проф. Б. Мартос 

ще й поширив і уточнив. 

Проф. Туган-БарановсьRий у назваюи праці по

дав хараRтер :кооперативних прибут:ків, що мало 

вели:ке пра:ктичне значення у зв'язRу з оподатRу

ванн.в:м :кооперативних підприємств. Його погляд, 
що надвишок в :кооперативнім підприємстві не є 

зиском, прийнявся в цілому світі. Він подав та:кс?!'і 

:клясифіRацію :кооператив, поділяючи іх на дві гру

пи: :кооперативи в галузі володіння і :кооперативи 

в галузі праці, подаючи іх хара:ктеристи:ку. За Тv
ганом-Барановсь:ким можна нарахувати 9 :категорій 

:кооператив: :кредитові, споживчі, будівельні, заRу

півельні, збутові, дл.в: переробRи проду:кціі, продv:к

ційно-допоміжні артілі, трудо·зі аuтілі, тобт(') :коотr. 

праці, а та:кож продуRційні, або виробничі :коопе
ративи. Аж три розліпи автоu Rни;w;:ки присвqчvє 

СПОЖИВЧіЙ :КООПераціЇ. ЯRа С НаЙІ'87"""ЛИВіШО!О D FО

операТИВНОМУ русі. Він спершv розТ'ля.г.-ає початки 

споживчої :кооперацн, починаючи її істор=·:-о від 
Роберта Овена, спиняючись довше над істоn;є~ 

Рочдельсь:кого споживчого тов':іnисТ"~а і Fад -соч

дельсь:кими ПDИНЦИПrІМІІ. І'f:Кі Лfl:rЛ't{ "' OCHOBV СТТО

ЖИВЧОЇ :кооперації цілоrо світу, ~. за:к;нчив пеnе'І'л~

,пом і :критичними За'J\вага:м't{ про сучасний СТ?Н і 

вигляд споживчої :кооперації. 

Два розділи цієї праці автор присвятив :кnедито

"Вій :кооперації. Точніше він чв.звав іх "І1Іvл"'пІ'1 
Деліч і дрібноміщансь:ка :коопеuація та Райфвйзое>н 
і почато:к селянсь:коі :t-юопеnаціі". О:кремо висвіт
лює він райфайзенівсьRі засади. я:кі стали ос1·о"rн'1 

:кредитової :кооперації в світі, Яh і рочдельсь:кі rrт~

живчоі. 

В останньому розд;лі Туган Б. виступає рішv
че проти :коле:ктивізму, я:кий пропаrували :комуні
сти і я:кий відтаR насильно "!=!пnова.r?!'іено в У:краіні 
б;льшовиць:ким режимом. Він пише дослівно та:к: 
"Проду:кційні артілі в хліборобстві мають не біль
ше поширення, я:к і в промисловості, тобто пра:к
тично нія:кого". А далі, говорячи про мету селяР

сь:кої :кооперації, :каже: " ... Сепинс•ка коопе-раціи не 
руйнує cim.c•кoro rосnо~арства і не nеретворює 
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йоrо з індивіJПал.ноrо в колективне. Як би ІШІ
роко не захопила селвнетво кооnераці.в і .ви би не 

розвину nас• вона в rJІН6ину, вона не може зиеси

JDІТН сеJІJІІІс•коrо rосnо~арства. Навnаки, кооnера

ція має тен~еІЩЇJо зміцнювати сеJІJІнс•ке rосnо~р
ство, бо розвиток різ101х форм кооnеративної само

nомочі ве~е ~о тоrо, що в центрі іх стає сел.внс•ка 
кооnеративна орrанізаці.в, .вка набирає СИJІН з но

вих яжерел (під:креслення моє - А. К.). 
Туган-Барановсь:кий за:кінчує дум:кою, що її біль

шови:ки від:кинули і тому зруйнували основи всьо

го сільсь:кого господарства. Він писев: "Я:ку б пози

цію щодо соціялізму не займала селинсьRа Rоопе

рація, вона робить свою справу, не тіль:ки підій

маючи е:кономічний рівень селянсьRого господар

ства, але й глибо:ко його усуспільнює. Вона вихо

вує нового селянина, позбавленого вузь:кого світо

гляду старого часу, привчає його до самодіяльно

сти та самопомочі, розвИ'.зає й.::>го сусшльні почу

вання і направляє на сте.?к:ку культурнішого життя. 

Це з одного бо :ку, з бо :ку впливу на особу селя
нина. Щождо самого господарства, то під впливом 

:кооперації (не :колгоспу - прим. А. К.) селянсь:ке 
господарство стає також іншим; замість :колишньої 

ізольованости, :коопеарція утворює могутні суспіль

ні зв'яз:ки між господарствами не тіль:ки одного 

села, але, через союзи, - і всієї нації. Селянсь:ке 

господарство хоча й лишrється індквідуальним, 

але в той же час воно є реrульоване громадо:-о і в 

цьому виявляється новий тип селянсь:кого госпо

дарства, я:кий утворює :кооперація". 

Цей розділ праці нашого вчРного повинні про

читати і простудіювати ідеологи :колгоспної си

стеми - і, може, по 50 poRax е:кспериментування 
вони повернулись би до природного індивідуаль

ного селянсь:кого госпо~арства, об'єднаного в сА

лянсь:кій RООперац,l. як UA. наприклад, взірцеРо 

здійснила в себе маленька Панія. 

За:кінчуючи свою працю Т.-Б. у:казав на остаточ
ну мету :кооперації. 

"Природне право - :казав :КаР.т у своїй "Метафі
зиці звичаїв" - існує тіль:ки одне. І це єдине пра

во, належне людині в силу іі людсь:кої приротти, -
це свобо~а, иезалежиісn волі кожної окремої лю

~ ві~ свавілля: іншої лю,цинн, оскіm.кн ЦІО сво
бо~ ~аєnси nоrоднти зі свобо~о10 інших лю~ей". 
Усі інші природні права людини - напр. рівність 

ВИПРАВИТИ 

Виnа~ово ! в насл!док суєти-переносу "Н. Д." 
назад ~о Торонто JDІшнлос• невиnравлене й не 
уточнене тверяженн.в про Дмитра 3аrула- "Н. Д." 

за квітен. ц.р., ч. 255, стор. 29, внизу - "У 1934 р., 
разом із nис•менникаrr.н (0. Влнз!..ко ... ) та інІШІмн 
ческими інтеліrентами, Дмитра 3аrула розстріJІJІ-

но" ... 
3aryna ~о зrаданої rpynи не належав, не був з 

нею (rpynoю) розстрілиний-він був арештованніі, 
засланий і на засланні, ик вважаюn, заrннув. Всіх 

'ІИ'І'ачів nросимо виправити це і по можливості нам 

ви6аWПІТИ. РЕД. 
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усіх людей - це nрямий висново:к з цього глибо-

1'\ОГО й основног.:> nрава людини - на свободу. 

Свобода людсь:кої особи - твердить Т.-Б. - це 

найвище сусnільне добро. Я:кби до·велоси вибирати 

між е:кономічним добробутом і свободою, то, розу

міється, вибір уnав би на свободу. Бо і в злиднях 

можна зберегти свою л•юдсь:ку гідність, а nозбав

лення свободи нищить у :корені гідніс'fь людини. 

Свобода - це самовизначення особи і найвища 

суспільна цінність, одначе вільний вияв С'вободи 

одює1 особи не може стати nримусом і насиль

ством над волею інших людей. - Це вели:ка nро

блема, я:ку nробує людство розв'язати, а :кооnе

рація є одним із сnособів, я:кий зближає людство 

до цієї розв'из:ки. 

Туган-Барановсь:кий стверджує, що "ідеалістичне 

надхненни :керівни:ків С'Вітової }(.ооnерації вnадає в 

о:ко навіть найбільш nоверховому глядачеві. Тн

сичі іі тнсвчі кооператорів nереіінвJDІсв вірgю, що 

коопераців відкрила AJJB людства чудесні золоті 

перспективи, що нова форма rоспо~рства nринесе 

з собою загальне nоєднання, загальну гармонію й 

розв'язання всіх nротиріч сучасности". 

Він був nере:конаний, що :кс.оnератори всього 

світу nерейняті вищим соціяльнпм ідеалізмом, го

тові жертвувати своїми егоїстІ1.чн:нми інтересами, 

щоб :кооnерація стала найвищою формою сусnіль
ної організаціі, я:ку ми, люди, можемо собі тіль:ки 

уявити. Все сусnільство - :ка;т.ке він - nовинно 

стати :кооnерацією, бо мета :коо~~ерації йде в без

:конечну далечінь... ·.зизволr!ть людину від уся::кого 

визис:ку іншою людино:о, а замість визис:ку в 

основу людсь:ких відносин .юставить сnівnрацю 

взаємодоnомогу. 

НА ПРАКТИЧНІй КООПЕРАТИВНІй РОБОТІ 

:Крім нау:ково-теоретичноі nраці в ділянці :кооnе
рації, М. І. Туган-Барановсь:кий пробував дещо зро

бити й nра:ктично. Він nриіждw.ав час ·від часу на 
У:краіну, де мс.в св:й маєто:к на Полтавщині, і брав 
участь у npaц:rx Полтавсь:кого Зеr~ства, nробуєап 

організувати по с~лах Полтавщини :кооnеративи, 

еле :крім nорад у nра:ктичній :кооnеративній роботі, 

нічого більш-з не міг робити, бо був nереобтР-:жений 
нау:ковою nрацею. 

Туган-Барановсь:кий довгі ро:~и сnівnрацював із 

Ст. Петербурзь:ким відділом :Комітету сільсью-Іх 

ощадно-позичкових товариств, що nостав з ініція

тиви ліберальних, nереважно земсь:ких, діяч:в і 

nроnаrуваїз та організував :кредитові :контори по 

селах тодішньої російсь:коі імnерії. Там зосереджу

ВРлиси майже цілих 30 ро:ків оnганізаційні сnраяи 

:кредитової :кооnерації всієї Росіі. Цей :комітет від 

1861 ро:ку виnvскав свої бюлетені та різні інші ви

дання:, а nіг; 1906 рокv "Весник :кооnерации", що 

його редаrував nроф. М. Туган-Барано'Всь:кий. 

Т.-Б. дуже цікавився: у:краінсьr.им :кооnеративним 

рухом, я::кий оформився на Першому і Другому 

:кооnеративному з'їздах, брав а:ктивну участь у 

Третьому всеу:краінсь:кому загально-:коонерати:вно

му з'їзді, що відбувси 26-29 травня: 1918 ро:ку 'В 

:Кисві. Підготував і скликав цей з'Ізд Тимчасовий 
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центральний український :кооn~ративний :комітет, 

що його очолював відомий :кооnератор Борис Мар

тос. Головою nрезидіі цього з'їзду був nроф. Туган
Барано·всь:кий. 

На цьому з'їзді Т.-Б. nідтримав своїм авторите

том резолюцію nолітично-е:кономічноі се:кціі - не

гайно зірвати з російсь:кою грошовою системою і 

створити власну у:краінсь:ку валюту. 

Нін був і в nроводі Тимчасового центрального 

у:країнсь:кого Rооnеративного :комітету, ставши го

ло·вою ради цього ж :комітету. Т.-Б. був водночас 

і головсоЮ реда:кційного відділу :кооnцентру, я :кий 

видавав від липня 1918 ро:ку реnрезентаційний 

ідеологічний журнал "Українська :кооnерацІя: , а від 
жовтня: того ж ро:ку ще й неперіодичний "Бюле

тень", у я:кому nодавалися відомості про nрацю 

самого :кооnцентру, його відділів і різних :комісій, 

я:кі nрацювали тоді дуже інтенсивно над різними 

статутами, nравильни:ками тощо. 

Туган-Барано·.аський ви:кладав та:кож на Вищих 

кооnеративних курсах у :К.иєві, а разом з проф. Б. 

Мартосом і ироф. :К. Мацієвичем с:клав nершу nро

граму :кооnеративного інституту, я:кий nізніше на

званий був його іменем. 

У ПРОВОДІ УИР АЇНСЬКОЇ АИАДЕМІІ НАУК 

Для: nовноти оЄ.разу М. І. Тугана-Барановеького 

треба згадати, що за часів гетьмана Павла С:коро
падсь:коr·о він самоусунувся: від nолітичної діяль

ности і став одним із голо·рних організаторів 

У:краінсь:коі А:кадемії Нау:к у :Києві і :Киівсь:кого 
Державного У:краінсь:кого Унів.~рситету. Для: опра

цювання: законопроє:кту про заснування: У:краін

сь:коі А:кадеміі Нау:к ще в червні 1918 ро:ку, на 

;:;;оручення: міністра освіти М. Василен:ка, створено 

о:крему :комісію. Головою :комісії був а:кадемік Ро

сІИсь:коі А:кадеміі Нау:к Вол. Ів. Вернадсь:кий, а 

членами бvлн проф. Д. Багал:й, nроф. Х. Вов:к, 
просЬ. М. Груше·зсь:кий, проф. М. Кащен:ко, nросЬ. 
Б. :Кістяковський, nроф. А. У\ри:w.:сь:кий то щ:оф. 'М' 
І. Туган-Барановський. 

Академію відКТ)ИТО 14 листопада 1918 року 

того ж само!'о дня пnоголошено перший с.1исок 

у:краінсь:ких акаRем•юв. У цьому сnис:ку був 
проф. М. Туган-Барановський - у се:кціі теоn"'

тичної е:кономії. Президентом А:ка~еміі став проф 
В. Вернадсь:кий, а головою Третього відділу а:каде-
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міі, тобто відділу Соціяль~их наук, Туган-Бара

новський. 

У цьому Відділі з Туганом-Бараповсь:ким спів

прац•ювали та:кі у:краінсь:кі е:кономісти: проф. В ол. 

:Косинсь:кий, визначний зна·вець аrрарних справ до

воєнної Росіі, Константин Воблий, один із найкра

щих е:кономістів, статисти:к і фахівець з е:кономіч

ноі географії, Федір Щербина, один із перших 

дослідни:ків общинно-артільних форм первісноі :ко

операції, Л. .Нснопольсь:кий, :К. Мацієвич, В. Тимо

шен:ко, С. Весоловьс:кий та інші. 

Проф. Туган-Барановсь:кий був та:кож у групі 

ініціяторів перетворення :Киівсь:кого народнього 

університету, за на:казом міністра освіти з дня 1-го 

липня 1918 р., на :Киі'всь:кий державний у:краінський 

університет з чотирма фа:культетами: історично

філологічним, фізичне-математичним, правинчим і 

медичним. Проф. М. І. Тугана-Барановсь:кого іме

новано штатним ординарним професором на прав

ничому фа:культеті, а 14 серпня того ж ро:ку на:ка
зом міністра освіти його іменовано де:каном прав

ничого фа:культету. 

При допомозі т-ва е:кономістів, я:ке він сам ство

рив, Туган-Барановсь:кий організує :Консульсь:кі 
:курси та У:краінсь:кий адміністративний інститут, 

я:кі мали підготувати вищих державних службов
ців для молодої у:краінсь:коі держави. 

М. І. Туган-Барановсь:кий лишив по собі вели:ку 
спадщину для у:краінсь:коі та 1Зселюдсь:коі :культу

ри і тому ця згад:ка нехай буде виявом нашої вдяч-

ности йому і тим усім, що з ним співпрацювали 

для добра у:краінсь:коі нау:ки, :кооперації і для до

бра всього у:краінсь:кого народу. 
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Микола ·хвильовий у найновішій радянській історії літератури 

ПРИМІТКА РЕДАКЦІУ. Повний бібліо~ 
графічний довідник про уRраїнських радян~ 
ських письменниR.ів готує для нас пані Дарія 
Сіяк. У цьому числі подаємо з її (пані Д. 
Сіяк) готових нотатоR -- порядRом винятRу 
- матеріял про М. Хвильового та дещо і 
про декого з його сучасників. 

Письменники Радянської України. Біобібліогра
фічний довідник. Упорядники Олег Килим.ник, 
ОлексзІНдер Пе'Гровський. Київ, "Радянський 

письменник", 1970. 539 стор. 

У порядниRи мали за завдання подати біо~ 
бібліографічні довідки письменників У Rраїни. які 
писали і друRувалися в Р а~янсьRій У країні від 
1920 року. Але бачимо. що деRого нема -- Пле~ 
вака М. А .. Хв·ильового. М. Хвильовий дуже по~ 
мі тн а постать. тому шукаєш його зразу. Який 
арrумент виставлено пооти нього? Відповіді шу~ 
R.аємо в нововиданій "Історії української літера~ 
тури у восьми томах". Київ, "Наукова думRа". 
У щqстому томі "Література пеоіоду боротьби 
за перемогу соціялізму (1917 ~1932) .. знаходимо 
місця, присвячені М. Хвильов<'му. Щсб зразу~ 
міти, чому не подано в Довіднику письменнинів 
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біо~бібліографічних довідок про М. Хвильового. 
подаємо тут деякі витяги із згаданої історії літе.
ратури: 

У першій половині два~цятих років провідне 
місце в літературному житті зайняла Спілка про~ 
летарських письменників "Гарт". У ?Jислі пер
ших членів "Гарту" були В. Еллан~БлаRитний. 
К. Гордієнко, І. Дніпровський. О. ДовженRо, М. 
Иогансен, О. Копиленко. В. Коряк, Г. Коцюба. 
І. Кулик, М. МайсьR.ий, В. Полішvк, І. Сенченко. 
В. Сосюра, М. Тарновський. П. Тичина, М. 
Хвильовий та ін. (деякі письменники одночасно 
входили і до "Плугу" і до "Гаоту"). З середини 
1925 р. в час важRоЇ хвороби В. Блакитного ке~ 
рівиицтво "Гарту" сЬактично опинилося в pvRax 
М. Хвильового, який прагнув спрямувати діяль
ність організац в хибним. антидемократичним 
шляхом. Спілка пролетаосьRих письменникіq пе
реживала серйо~нv організапійну і тнорчу кризу. 
Одна частина "Гарту.. пробувала об'єднатись у 
якомусь новому угрупоцанні. інша виділилася ЯR 

заоодок майбутньої Вапліте. Зі створенняц 
"Вільної академ11 пролетаосьRоj літеnатvои" 
(кінець 1925 - початок 1926 р.) "Гарт'' сЬактич~ 
но припинив своє існування. хоч деякі сЬіліі. 
зокрема одесьRа та ~ніпропетровська. а також 
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заокеанська, діяли протягом всього 1926 р. аж до 
створення Всеукраїнської спілки пролетарських 
письменників (В УСПП). 

Відомо, що неоклясики і близькі до них літе
ратори підтримували хибні концепції і заклики 
Хвильового. Із свого боку Вапліте орієнтувалася 
на неоклясків як на велику культурну силу, що 

нібито також виступає під прапором марксизму 
(стаття О. Досвітнього у першому зошиті "Ва
пліте"). 
Створена з ШЩlятиви М. Хвильового і деяких 

його тодішніх однодумців "Вільна академія про
летарської літератури" ( 1925-1928) привабила 
деяких письменників закликом до підвищення 

професійної мйстерности. Але не це було голов
ним у діяльності Вапліте. Тут поширювалися бур
жуазно-націоналістичні ідеї Хвильового, який зно
ву підніс уже раніш засуджену партією теорію 
боротьби двох культур-російської та української. 
Ваплітяни :rисміювали тих письменників, які 
бралися за розробку актуальних тем, самі вишу
кували різні неподобства у житrі і випинали їх 
у своїх творах на перший плян. Це називалося 
боротися з недоліками "розпеченим пером". а по 
суті означало відмову від зображення всього 
позитивного, що було досягненням радянського 
ладу. Суб'єктивістська сваволя у підході до фак
тів і явищ дійсности прикривалася висунутим від 
Хвильового гаслом "активного романтизму". Ті 
ідейно-творчі помилки, що їх у 20-их роках при
пускали окремі радянські письменники. з~ебіль
шого припадають на час їхнього перебування у 
Вапjjіте. 
Під тиском партійної. громадськ01 критики 

Вапліте у січні 1928 р. самоліквідувалася. А Т"'е 
деякі ваплітяни і далі, хоч і не в таюй активній 

формі, вислозлювали свої ідеї у позагруповому 
альманасі "Літературний ярмарок" ( 1928-1929). 
Ще однією модифікацією "ваплітянства" мав 
бути "Пролітфронт" ( 1930). Об'єднання студій 
пролетарського літературного сЬронту. Воно 
складалося з колишніх учасників Вапліте, групи 
молодих літераторів, що вийшли з "Молодняка". 
і письменників, які раніше до організацій не на
лежали. В основному то був актив колишніх 
авторів "Літературного ярмарку". Найактивніші 
П учасники - Г. Епік. М. Куліш. І. Момот. М. 
Хвильовий. 
На початку 1925 р.. коли назрівали серйозні 

події в літературному середовищі. зовні літера
турно-мистецьке життя перебvnало у стані роз
квіту та бурхливого зросту. Та якраз цей інтен
сивний кількісний зріст таїв у собі суперечності. 
які викликували бурхливу літературну дискусію. 
що зрештою переросла із літературної в полі

тичну. Дискусія ВИJ\Кагала дійового, ба навіт-" 
рішучого втручання Комуністr1чної партії та всієї 
радянської громадськости. 

Хронологічно літературна дискусія бере поча
ток з уміщених 30 квітня 1925 n. в додатку JТf) 
"Вістей" - "Культурі і побуті" - статті ·г 
Яковенка "Про коитикv й критиків "R літеоатурі" 
та статті-віпповіді М. Хвильового "Про "сатану 
в бочці". або графоманів. спекулянтів та інших 
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"просвітян". На першому етапі дискусія розгор
нулася з приводу не так організаційних, як твор
чих питань, оскільки Хвильовий твердив, що "ма .. 
совізм" "Плуга" та інших пролетарських літера .. 
турних організацій призводить до графоманства, 
до зниження ху~ожніх критеріїв, і на цій підставі, 

поставивши сумнівне питання "Европа" чи "Про
світа"?, негайно відповів на нього - Европа, а 
закликаючи молодь до навчання, разом з тим 

пропонував ''відшити" від мистецтва "різних пи
сак". 

Характерно. що першими. хто підхопив ло
зунги Хвильового про "азіятський ренесанс" 
про орієнтацію на Европу, були українсьRі нео
клясиRи, зокрема Зеров, ЯRИЙ у статті "До дже
рел" у розділі "Европа-Просвіта-освіта .. лікнеп" 
захищав і уточнював заRЛИRИ та твердження 

Хвильового. БлизьRий до неоRлясиків український 
літератор М. Могилянський на літературному 
диспуті "Шляхи розвитку сучасної літератури". 
що відбувся в травні 1925 р. в Києві, заявив: 
"Враження від статті Хвильового подібне до того. 
ніби в кімнаті було таR душно, що дихати було 
важR.о, відчинили віRна - і легені раптом від
чули свіже повітря ... " Свідчення досить хараR
терне: виступи Хвильового були віддушиною для 
буржуазних елементів. яким не подобалася і про
летарська диктатура. і породжена соціялістичним 
латrом радянська література. 

Одним із перших виступив С. Пилипенко. що 
найперше відчув у памфлеті Хвильового бе~мір
не презирство до тієї самої "молодої моло~і". до 
яц:ої звертався. Іронічло інтерпретуючи n<tмrl,rтeт. 
Пилипенко ппrав: "Куди лі~ете. сопливі? Ви ж 
не геніяльні. Ви ж не розумієте. - що грятtуть 
пенесанси: азіятський - пролетарський, афри
Rанський - пролетарський і шо треба вчитись 
У Зерова не любити просвіту. У вас психолnгія 
нового рантьє. бо ви замість rоманn~чного віта
лізму J-Ja леоший плян висув~єте художній nеа
лізм .. У цьому ТJ:()лягає основний зміст памФлет
них втtn~q "'".,. Хвильового: мусить бути літера
ту"ний Олімп". 
Заклики Х,щльоJюrо орієнтуватися на ЕвРОПУ. 

підтnимувані Зеровим, сприймали не всі "попут
ники": правильне розуміння шляхів nозІшткv 
пrюлетарської літератури виявили у своіх дискv
сіях. статтях. вистvnаv. книжках. спрямованих 
nrюти хвильовизму. Я. СавченRо. О. ДорошRевич. 
ІТ. :Jагу.л. 

Тим часом "Гарт" роздирали внутрішні супе
речності, що знаходили вияв не тільки у висту
пах ХвильОJюго. а і в листах та статтях "f'aJRRO 
хворого В. БлаRиТН()ГО. який nчrав. що "є пітtста
ви для несПОRОЮ за можливість якогось ухилv. 

якогось неправильного повоnоту••. вказуючи на 
внутрішNі суперечRи з "келейними студіями .. так 
З:Rа:FЮГ() "червоного сЬормалізмv" (на'Т'Як на ''стv
діm" Урбіно. ЯRУ очолював той же Хвильовий). 
Петпчм ""aRTИЧtl'Т"'I'vf наrліаком nозв'яз::.ноі тти

rц:vсії був f"n~".aл "Г~nтv.. і уТ"f'оnенRя Вапліте. 
20· гnупня J 925 о. "R vльтvnа і побvт" нaпnvкv
"R::t ла лис..,. rpyпv пиr"ченнюrіq npo їх вихіз ~ 

"Гарту". "Плуга" і "Жовтня" з метою орrані~У-
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вати окрему пролетарську літературну організа
цію, які в січні 1926 р. й створили "Вільну ака
демію пролетарської літератури". М. Яловий був 
обраний ії президентом, М. Хвильовий - віце
президентом, О. Слісаренко - секретарем. На 
першому етапі, до того часу. коли остаточно 

оформились неправильні політичні позиції М. 
Хвильового, більшість письменників, об'єднаних 
у Вапліте, підтримувала його організаційні і твор~ 
чі погляди. Але з розвитком подій становище 
змінилось. Після першої серії памфлетів "Камо 
грядеші" Хвильовий у першій половині 1926 року 
друкує другу серію "Думки проти течії", де вже 
повною мірою виявилися його політично помил
кові погляди, які були піддані критиці па пленумі 
Центрального Комітету Комуністичної партії 
(більшовиків) У-країни у червні 1926 р. М. Яло
вий та О. Досвітній підтримали основні гасла 
Хвильового. 

У своїх нових виступах Хвильовий до дилеми 
"Европа" чи "Просвіта"?" додав тезу про "само
стійний" розвиток української культури у відруб
ності від Москви. Слідом за hемагопчними га
слами "дайош пролетаріят" і "дайош інтеліr'ен
цію" у "Думках проти течії" в дусі ворожої тео
рії "боротьби двох культур" зроблено випади про 
"московських задрипанок", а на запитання, на 
яку з світових літератур українська мусить взяти 

курс, дається відповідь: "у всякому разі, не на 
російську ... Від російської літератури, від ії сти
лів українська поезія мусить якомога швидше 

тікати". 

Звичайно такі погляди виходили далеко поза 
межі літературної дискусії і викликали шалений 
ажіотаж у таборі українського націоналізму за 
кордоном. Там одностайно підтримували виступи 
Хвильового. Однак зростав і фронт опонентів 
Хвильового та його однодумціn з Вапліте. 

Після червневого пленуму ЦК КП (б) У 1926 
року, на якому бу ли пімдані критиці політично 
неправильні виступи Хвильового і його однодум
ців, група комуністів членів Вапліте - О. До
світній, М. Хвильовий, М. Яловий у грудні 1926 
року опублікувала заяву, де визнавала свої полі
тичні помилки. Загальні збори Напліте 23 січня 
1927 р. виключили Досвітнього, Хвильового і 
Ялового зі своїх рядів і формально відмежува~ 
лися від їхніх поглядів. На цих зборах обрано 
нову президію Вапліте: М. Куліш (президент), 
Г. Епік (віце-президент) , А. Любченко ( секре
тар). Але й надалі лінія Вапліте по суті не змі
нилася. Закидаючи ВУСПП та "Молоднякові" 
зловживання маніфестами, вказуючи на розбіж~ 
ність між декляраціями і художньою творчістю, 
~апліте сама не уникла такої розбіжности: на 
словах заявляючи про свою згоду з партійною 

лінією, на ділі зробила виключених нею письмен
ників провідними авторами у своєму журналі 
"Вапліте". У п'ятому номері "Вапліте" за 1927 
рік вміщено початок роману М. Хвильового 
'"Вальдшнепи" і статтю П. Христюка "Розпече
ним пером". Обидва ці твори різко спрямовані 
проти основних принципів радянського життя. на~ 
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ціанальної політики партії, виявили хибне розу
міння завдань радянської літератури. М. Хвильо~ 
вий у романі розвинув усі політично помилкові 
думки зі своєї неопублікованої статті "У країна, 
чи Малоросія" і прийшов до апології фашизму 
та троцькізму, а колишній есер П. Христюк ви .. 
користав оповідання Г. Епіка "Восени" для за
клику роздмухувати полум'я ненависти й огиди 
нібито до бюрократизму, а по суті взагалі до 
диктатури пролетаріяту, до радянської влами. 

... Сатиричні стріли письменника, спрямовані 
проти міщанства і бюрократизму, часом відзнача
ються неабиякою влучністю, але вони отруєні за
гальною зневірою і розпачем. По суті в багатьох 
своїх наступних творах Хвильовий веде невра
стенічний і роздратований спір з революцією: 
декляративно клянучись у відданності їй, він у 
той же час піддає сумнівові ії гуманність і народ

ність. З часом починає Хвильовий дедалі на~ 
стирливіше ··розвінчувати" образ комуніста, не~ 
давнього бійця революції, ставлячи його в умовах 
непівської дійсности перед фальшивою дилемою 
- скотитися в болото обивательщини і переро
джемства або стати самотнім і озлобленим "бун
тарем". Шлях, по-своєму характерний для де
яких представників дрібнобуржуазної інтеліrенції: 
від романтики "революційних вибухів'· до паніки 
перед труднощами творчої, будівної роботv., до 
істеричного бунту проти залізних законів проле
тарської дисципліни та організованости. 

Один з найхарактеоніших для Хвильового тво
рів - оповідання "Я" ("Романтика") . Замість 
уславлення революційної самопожертви, автор 

скачувався до звичайного буржуазного наклепу 
на пролетарську революцію як на справу, мов
ляв, принципово "антигуманну", заради якої 
людині треба обов' язково переступити через 
труп всякої людяности і справедливости. Перене~ 
сені на новий rрунт старі колізії "гіршого" До
стоєвського, помножені на власну ро3двоєність, 

обернулися, по суті, антиреволюційним памфле
том - і це всього через два роки після того, коли 
Хвильовий безумовно щиро захоплювався героїч~ 
ною поставою більшовички - бійця за Жовтень. 

Наступні твори Хвильового "Лілюш", "Сан а~ 
торійна зона". "Сентиментальна історtя" - за
свідчили глибокий розлад недавнього "романти
ка" з радянським життям, з ідеями комунізму. 
Майже постійним його героєм стає неврастеніч
ний і озлоблений інтеліrент анархічно-троцькіст
ського типу (Анарх - не випадкове ім'я голов
ного персонажа в "Санаторій~-Іій зоні"), що хво
робливо марить про "нового спасителя", ім'я 
якому "майбутній анархізм". Все це завершилось 
- у часи, коли Хвильовий остаточно визначився 
як націонал-ухильник, один з ідеологів войовни
чого буржуазного -націоналізму, романом 
"Вальдшнепи" ( 1927), в якому автор дійшов до 
прямого вихваляння антира~янських сил. Це був 
повний ідейний крах письменника. 

Змушений визнати порочність своєї ідеологічної 
плятформи, ворожу суть свого роману, М. Хви
льовий після цього зрідка виступає з ночими опо
віданнями ("Ревізор", "З Вариної біографії" 
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кілька новель про шахтарів Донбасу), але чогось 
істотного нового й свіжого в них уже не було. 

Українська радянська література відкину ла як 
антиленінські політичні гасла Хвильового, так і 
той V за~епадницько-очорнительський "напрямок", 
якии вш намагався розвивати в більшій частині 
своєї творчости. 

НОВІ ВИДАННЯ 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ З АНОТАЦІЯМИ 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА 

( П р~довженн~) 

Rсен~к Микола. БАйКИ. Пряшів, Словацьке 
педа:огІчн~ ~идавництво n Братіслі:1ві, відділ 
украшсько1 лпературп. 1970. 117 стор. Тираж 
800. 1963 року вийшла перша книжечка "Байок" 
М~коли Ксеняка. Ця збірка є продовженням пер
ШО!, але вона вже трохи більше викристалізована. 

Тупа Сокира 

Попала ~остра Сокира в Ліс. Швиденько роз
махнулась 1 стала рубати: падає старий дуб, ва
литься молодий явір ... Сокира й далі собі своє. 
Байдужі їй стогони і нарікання Лісу, не бачить 
вона його сліз, не мучать Гі відсічею віти. Все 
для неї - ніщо, далі рубає. Раптом ступіла й 
перестала рубати. Глибоко зідхнув Ліс: 

- Тільки щоб якийсь без,....;ушний тупиця не 
нагострив П! 

** * 
Добре було б якби тупа сокира завжди тупою 

була. 
Коза й Курка 

Придивляється Коза, як вміло Курка гребе. 
.- Перестань, - з досадою Кuза докоряє, 

всІ скарби із землі ловигрібаєш і сама з'їси. 
- Хочеш? - пропонує Кур1,а. - І тобі дам. 

Дай. 
На, візьми. 
Тьху! Не хочу! ... Це ж червяк. 

** * 
Скупий вам заздрить все, 

І те, 
Що сам ніколи не бере. 

Горнятко 

Підійшло горнятко до Лева, щоб дізнатися, де 
правду знайти. Нашорошив Лев вуха 1 слухає. 

- Ображають мене - залем:ентувало Г орнят
ко, - в мені лише одна-однісінька дірка, та й так 
хочуть мене викинути, як зайву річ. Хіба ж мож
на мене порівняти із ситом? Та ж у ньому-дірка 
на дірці. І все-таки його бережуть і не вики~ають. 
Це чому? 
Лев оком моргнув і, усміхнувшись, мовчав . 

••• * 
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Чи скаржишел навмисно, або тільки так .......... 
Не перевернеш логіки: 

Ііе кожна діра 
Важлива і потрібна. 

Нуль і числа 

Є чимало Чисел, які не шанують Нуля. й сама 
Сотня порою нарікає: 

- Два зайві лиха на моїй спині, дві порожні 
бочки ношу ... 

-· Побачу, - розгнівався Нуль, - як без мене 
будете жити, - й ображено відійшов у ліс. Схо
вався й чекає. 

Раптом почалась біготня: по дороsі кульгає 
Десятка, в баюрі валяється Дев'яносто, а там .......... 
- Тисяча спотикається і голий Мільйон від 
Ганьби в кущах ховається. Всі вони Нуля шука
ють. Просять, благають його. щоб повернувся до 
них. 

Нуль усміхнувся: 
"Друзі. щоб таке не бачив більше ліс, 

Запишіть собі на ніс: 
"Без нуля 
Жить не можуть числа!" 

Баран 

Сів Соловей поблизу пасовиська, де отара ове
чок паслась, та й собі заводить. Коли надоїло 
співати - перестав, а тут- з пропозІ.щією піді

йшов Баран. 
- Ми візьмемо тебе. - радить криворогий, 

у свій хор, коли ти свою тріскотню підтягнеш до 

нашого, баранячого рівня. 

Формаліст 

Якось ото Муоашка зайшла у спілку, де голо
вував сам Цап. Чого ж і не зайти, ~умає, чом не 
стати членоУІ спілки? 

- Не можна в жодному випадку, - виніс рі
шення Цап. - Ані до кандидатів ти ще не до
росла. 

А це чом? 
Бракує тобі основного ... 
А це чого? 
Бороди в тебе нема! 

Ведмеді 

Одного разу у ведмежому таборі елавилась 
велика подія. Ведмеді танцювали, співали, аж 
земля дрижала й дерева тряслись. 

- От і звели ми бій! ... 
- Важкий, але на полі бою лишились тільки 

ми, Ведмеді. а ворог не nитримав нашого напору 
- п'яти показав ... 

Хай живемо ми. непереУІожні Ведме~і! 
Слава! 
Хай живе наша перемога над Зайцями! 
Цить, язикатий! Ворога не називай по імені, 

не зменшуй ваги нашої історичної .nеремоги! 

Подала Дарія СІЯК 

"НОВІ ДНІ", вересень, 1971 



З АРХІВУ АНДРІЯ ЖУКА 

З'їЗД НАРОДІВ У КИЄВІ 
(Про~овжєння. Див. "Н. Д." чч. 254, 255, 25~) 

Від редакції. Просимо пані Жу:к і всіх наших 

читачів ·вибачити за та:ку несподівану й зайву 

перерву в дру:куванні цих матеріялів з архіву 

Андрія Жу:ка. Ця при:кра річ сталася u наслідо:к 
хаосу, витвореного переносом "Н. Д."' з Детрой

ту до Торонто. 

ПРО ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНУ ТА КРАйОВУ 

мови 

"Вважаючи: а) що безза:конн1 заходи с:кинутого 
царсь:кого правительства, до ціл~.овитоі русифі:каціі 

народів ви:кли:кали ·в цій справі багато недоречно

стей, я:кі дуже ш:кодять :культурному житТІю рес

публі:ки; б) що справедливе визначення П!JаВа наро
дів Росіі на рідну мову, я:ке б забезпечувало віль
ний шлях до широ:кого розвит;:;,у самост1иних на

ціональних :культур, є нагальною потребою і по
винно бути зроблене зараз же до Установчих 
Зборі·в; в) що повноправні в цім відношенні грома
дяни повинні все та:ки взяти на себе і низ:ку обо

в'яз:ків, я:кі обмежуватимуть права їхніх мов, але 
я:кі потрібні з огляду на державний добробут, -
З'їзд Народів, с:кли:каний Центраrхьною У:краінсь:кою 
Радою, постановив -

1) З часу революції ·всі мовч республі:ки стали 
ціл:ком рівноправними і через те в майбутній ро
сійсь:кій федеративній республіці мє.є бути на 
завше забезпечана ціл:ковита воля всіх мов в при
ватних та приватно-право·зих зносинах; 

2) Головні резолюційні органи майбутніх о:кре
мих держав-частин федерації повинні признати 

одну або :кіль:ка мов даного :кра.•:-о за :крайові мови 
для зносин адміністративних органів з громадя

нами, а та:кож з центральними органами федера

тивної одиниці та між собою; та:кими прав ни мп 
мовами мають бути мо·ви всіх народностей, число 
я:ких в даному :краю досягає певної :кіль:кости, ви

значеної законом; 

2) Вільні громадяни російсь:коі фздеративної рес
публі:ки повинні признати російсь:ку мову, я:ка най
більше зрозуміла більшості людности, мовою зn
гально-державною для зносин центральних органів 

федеративних одиниць з центральними органамп 
федерації та між собою; 

4) Школа, церква, суд повинні бути відносно 
мови, я:к і в усіх інших відношеннях, ціл:ком віль

ними і :керуватися тіль:ки бажаннями заінтересоРа

них людей, а через те визнаннп мови загальнодер

жавною не дає ій жадної переваги в справі ш:кіль

ній, цер:ковній та судовій над іншими мовами рес
публіки". 

РАДА НАРОДІВ 

Виходячи з засад, наведених в постанові про 
майбутній устрій росІИсь:кої республі:ки та про 
шляхи до його здійснення, З'їзд Народі·.а, сили:каний 

Центральною У:краінсь:кою Радою, постановив: 
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1) для розроблення і переведення в життя всіх 

тих заходів, hотрі будуть потрібні для здійснення 

всіх тих завдань національного ~а :крайового авто

номно-федеративного будівництг.а і для організу

вання Спіл:ки Народів, утзорити с:кладений на вка

заних далі засадах особливий nовноважний орган 

- Раду Народів; 

2) до су;,ладу Ради Народів має ввІити по 4 члени 
від кожного народу, я:кий мав nредставництво на 

З'їзді; 

З} при голосуванні :кожний нарід має два голоси, 

незалежно ·від числа nрисутніх на даному засі

данні nовноправних членів Ради Народів, пред

ставни:ків цього народу; 

4) Раді Народів належить право приймати до 

свого с:кладу представни:ків від тих народів, :котрі 

не брали участи в з'їзді; ці нові члени мають ті 

самі пра·ва, що й інші дійсні члени Ради; 

5) Раді Народів надається право запрошувати за 

своїм бажанням nотрібних для праці людей з пра

вом дорадчого голосу; 

6) Раді Народів надається право утворювати при 

собі всі ті установи, котрі будуть nотрібні для іі 
праці, і зробити для цього відnовідні видат:ки; 

7) для об'єднання nраці національних війсьRо·вих 
організацій при Раді Народів може бути утворе

ний ОсередRовий ВійсьRовий :К:омітет; 

8) у сnраві своєї внутрішньої організаціі Рада 

Народів сама nовинна виробити nостійний nарля

мент; 

9) місцем nеребування Ради Народів є місто :К:иїв, 
але при потребі Pa,r:;;a може засідати і в іншому 

місті. 

"Совет национальностей" 

У праці, скероваюи ЯR до внутрішнього перебу

дування ресnубш'\іи, таи і до забезnечення: зовніш

нього іі добробуту nід час війни та при виробленні 

найбільш зручних і для всіх народів однаково при

датних умов nочесного миру, Тимчасовий уряд 

заінтересований у nідтримці та авторитетних ВRа

зівRах з боку ·всіх народів Росіі, і через те З'їзд 

Народів nостановив уRазати Тимчасовому урядові 

на nотребу перетворити "Особее совешание по 

областной реформе" на особливий "Совет нацио

нальнсстей" при Тимчасовому урпді, яRий має бути 

органом длп оборони інтересів народностей. 

Про У станов'Іі Збори 

З'їзд Народів в·.аажає, що незалежно від сRли

Rання ВсеросійсьRих У становчих Зборів, nовинні 

бути сRли:кані на демоRратичних nідвалинах Rра
йові Установчі Збори, Rотрі мають установити ЯR 
норми відношень Rраів до центральних органів 

федерації, та:к і nевні форми внутрішньої органі
заціі автономних устано·в даного народу чи Rраю. 



Про мирову конференцію 

Виходячи з тих засад: 

а) що майбутни :конференціи повинна проходити 

під гаслом повного права всіх народів на самови

значенни1 

б) що при визначенні майбутніх державних :кор

донів і встановленні міжнародніх забезпечень (rа
рантій) будуть вирішуватися життєві питанни всіх 

народів, в тім числі і позбавлених власної держа

ви, а через те і свого міжнароднього представника; 

в) що при встановленні нових державних :кордо

нів одна держа·ва не повинна передавати другій і 

ділити народи без іхньої на це .золі; 

г) що представники Росіі на мировій :конферен

ції повинні домагатися с:касуванни вси:ких грома

дянських, політичних, національних та віроісповід

них обмежень у всіх держа"Зах міжнароднього 

єднанни, а та:кож міжнароднього забезпеченни прав 

національних меншостей 1 

З'їзд Народів, с:кли:каний Центральною У:країн

сь:кою Радою, постановив, що 'В представництво 

Росіі на мировій :конференції повинні входити і 

представники заінтересованих недержавних на

родів. 

Про націонапьно-персонаnьну автономі10 

Вважаючи на те: а) що цілковите територіильне 

розмежуванни заселюючих Росію народів немож

ливе; б) що між ними є народи, :котрі не стано'В

лить більшости ні в одному :краї, в) що національ

но-територіильна автономіи не вирішує остаточно 

питанни національних меншостей та малих націй, 

- З'їзд Народів, с:кли:каний Центральною У:країн

сь:кою Радою, постановив: 

1} :кожний з населюючих Pocko народІв має пра
во на національно-персональну автономію, тобто 

на організування нації в публічно-правову спіл:ку, 

до и:коі можуть ·входити всі члени даного народу 

на всім просторі держави; 

2) обсяг правування, а та:кож : певні форми вну
трішньої організаціі національно-автономної уста

нови визначаються Національними Установчими 

Зборами певного народу, с:кли:каними на основі 
вселюдного, рівного, безпосереднього, таємного, 

пропорційного і без різниці статі голосуванни 1 

3) держа'Вний за:кон забезпечує національним 
меншостям, :кількість я:ких досягає в певному :краї 

визначеного за:коном числа, п~аво :користуватися 

своєю мовою я:к і в місцевих державних чи :крайо

вих установах, та:к і в органах місцевого само

управлінни. 

Про білорусів 

З'їзд Народів Росіі, с:кли:каний Центральною 

У:краінсь:кою Радо:-о, вислухавши звиву представни

:ків Центральної Ради білорусь:ких організацій про 

те, що значній частині Білорусів, захопленій воро

гом, загрожує небезпе:ка бути відірваною від реш

ти Білорусі, і вважаючи, що та:кий насильний поділ 

був би найбільшим порушенням права білорусь:ко

го народу на самовизначення, - вважає за по

трібне, щоб тимчасовий урид негайно видав де:крет 

про автономію Білоруси в межах російсь:кої демо-
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:кратичної федеративної республі:ки з :конечним 

прилученням до автономн Білоруси та:кож усіх 

захоплених ворогом міст і місцевостей в етногра

фічних межах розселення білорусь:кого народу. 

Про козацтво 

Заслухавши до:клад представників "Союза Уіо
зачьих'Ь Войс:к'Ь", про :козацтво за історичними 

даними, З'їзд Народів російсь:!'іоЇ республі:ки по-

становив: 

1) визнати :козацтво самостійною галуззю між 
народами російсь:коі республі:ки, я:ка (галузь) утво
рилася через особливі обставини історичного буття 
і має всі права на незалежне існуванни, 

2) всіма засобами підтримувати прагнення ко: 

зацтва до упоряд:кування свого житти на осно';ЗІ 

самовизначенни; 

3) вітати приєднання до з'їзду народів ві~ьного 
козацтва я:к повноправного члена до кола вІльних 

народів російсь:кої демо:кратичноі республіки, федє
ративного перебудованни :котрої вони домагаються. 

Про Латві10 

Вислухавши заяву лотись:ких представників про 

те~) що частина Латвії - Уіур."Іи~дська губер~іи . і 
деикі повіти Ліфляндсь:коі губерю - захоплею НІ
меччиною; 

б) (с ко н ф і с к о в ан о) _ _ ,. 
в) що лотиський народ на своІх сенмах та з 1зда~ 

останніх двох ро:ків виивив с:ною 'Волю, щоб всІ 
землі, заселені лотишами в етнографічних межах, 
під назвою "Латвія", а саме: Уіурляндська губерня~ 
південна частина Ліфляндської ~·уберні та заселен~ 
лотишами смуги сумежних губерній були злучею 
в одну демократичну одиницю в російській феде-
ративній республіці 1 • 

г) що бажане лотись:кому ~ародов1. злучення ча

стин Латвії не знайшло до се1 пори шдмоги з боку 
Тимчасового уриду; 

д) що непевне становище потиського наро~у 

невідомість про дальшу долю захоплених МІсце

востей Латвії та про відношення Тимчасового уря
ду і російсь:ких демократичних :кіл до справи о:к~: 
паціі непокоіть лотиський народ, ик у межах Роса 
- так і в захоплених місцевостя:х, - З'їзд Народів 
постановив: звернути увагу Тимчасо'Вого уряду 
на потребу негайного видання особливого де~?ету 
про об'єднання всіх згаданих частин Латвн т~ 
про утворення автономніі потиської демократи:~оІ 
одиниці и:ка шляхом самовизначенни має ввІити 

до скла~у російської федеративної республіки. 
Про JDІтовську справу 

Стоючи на rрунті суверенного права кожного на

роду та вважаючи, що уряди не в праві вирішу
вати долю народів і :країв без іхньої згоди, а та:кож 

заслухавши звиву литовських представників: 
1) що Всеросійський Литовсь:кий Сейм в Петро

граді висловивси в червні 1917 р. за утво~енни 

суверенної литовської держави 'В етнограф1чни~ 
межах, форму :котрої повинні :gизначити Пито~сью 
Установчі Збори, с:кликані на демо:кратичних шдва

линах; 
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2) що Тимчасовий уряд уже nісля проголошення 
права народів на самовизначення прилучив своім 

декретом Сувальсь:ку губерню до майбутньої не

залежної Польщі та переда·в польському ліквіда

ційному :комітетові справу порядкувати установами 

Сувальсь:коі губерні, хоча під час виборів до ncix 
Державних Дум Л•:-одність нено висказала свою 

волю, обираючи зв представників лише литвині·.:J 

та даючи ім накази домагатиси прилучення до 

автономії Литви Сувальсь:коі губерні, за винятком 

тоі части іі, людність и:коі звбс<жає лишитися при 
Польщі; 

3) що захопивши мало не всю Литву, Німеч•шна 
береться тепер до вирішення С"Прави політичного 

існування Литви, а через те настає час, :коли і Росі.п 

по·винна винвити своє відношення до прав лито::

сь:кого народу, 

З'ізд Народів постановив звернути увагу Тим

часового уряду на :конечну потребу видати особ

ливий декрет, яким має бути визнане право литов

ському народові на утворення суверенної литов

ської держа'Ви з частин російської та прусь:ко1 

Литви, а також з литовської чr~стини Сувальсь:коі 

губерні з додержанним засад самовизначення. 

Деипираціи поликів 

Член польського представництва на з'ізді п. Лу

кашевич прочитав на останньому засіданні від 

імени київської групи польської партії соціялістич

ної (лівиці) таку заяву: 

"Р\иівська секція Польської Партії Соціялістичної 

(ППС), будучи виразницею інтересі·.в революційно

го польського пролетарінту та трудового селянст~а 

Польщі і в той же час заступаючи місцевий псль

сь:кий пролетаріят, що здавна живе на У:кnаіні R'c 

національна меншість, стоючи на r'рунті своєї 
програми і тактики та вважа•ючи: 

а) що r'рунтовне та всебічне :їеребудуванни дер-

Іван ПИШКАЛО 

жавного організму громадинетва на широких демо

кратичних підвалинах може бути досягнене тільки 

при умові цілковитої політичної незалежности і 

б) що всяке підлигании іншій державі затримує 
розвиток громадинетва всіх тво·рчих сил народу і, 

збільшуючи визискуванни підлеглих другій держа
ві трудящих народних мас, ослаблює сили револю

ЦІиного пролетаріяту та трудового селвнетва в 

їхній клисовій боротьбі за визволення з економіч

ного, політичного та національного гніту і 

в) що тільки при умові цілковитої політичної 
волі свого краю революційний пролетаріят може 

з успіхом провадити свою :клисову боротьбу за 

досягнення ионечних соцікліетичних завдань. 

Польська Партія Соцікліетична відносно рево
люційного пролетарінту Польщі є виразницею ідеі 
цілковитої самостійности Польщі. 

Будучи в той же час заступницею інтересі·в мі
сцевого польського пролетарінту та трудового се

лянства на Украіні, нко націоютьноі меншости, і 
вважа•ючи: 

а) що з погляду інтересів робочого пролетарінту 
і трудового сег.:инства гноблених народів федера

тивний устрій російської держави дає найбільш 

сприятливі умови для боротьби гноблених народів 
за своє національне визволення, 

б) що федерацін є добровіпьною братерською 
спілкою вільних в середині і незалежних одна від 
одної держав, 

Польська Партія Соцікліетична приєднується до 
революційного руху українськоі демократії, - на

скільки українська демократія майбутюй федера
тивний зв'изоь: з Росією r'рунтує на державності 
Украіни". 

Р\інець 

(Далі будуть інші матеріяли). 

В. Ваи~рівський 

НАТИНЬ 1 ... ВІННИЦЯ 
Свого часу, як пригадуємо. Конrрес Сполу~ 

чених Штатів Америки. розсг.:;-(уючи Rатинську 
трагедію, прийшов до висно:gку (користуючись 
фактичними доказами). що під час Другої світо~ 
вої війни уряд Радянського Союзу (Сталін) дач 
розпорядження розстріляти 10.000 польських офі
церів. Але Москва й досі твердить, що цей страш
ний злочин учинив Гітлер, цебто нацисти. БіТІьше 
того, Москва не допустила закордонних пред
ставників відбути слідство на місці вчинку. 

Недавно питання масового г.бивства в Rатипі 
знову ожило. 200 англійських парлямснтаристіз 
підписали петицію, в якій домагаються поновfюго 

слідства. 

Про цю подію заговорила с~ітова преса. радіо 
й телевізія. Говорять, мабуть, і за мурами RоеУІля 
"співвідповідальні", дарма, що Хрушов усі зло
чини записав на рахунок самого Сталіна. але 
офіційно мовчать. 

На нашому столі Торантонський англомовний 
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щоденник "Гловб енд меіл" з 22 липня 1971 р., 
який приніс цікаву новинку ..- розповідає нам 

про свідчення колишнього польського громадя

нина, який знав радянських старшин, які вчинили 

масове вбивство в Rатинському лісі. Цей щоден
ник переповідає те, що подало канадське пресавс 

аrентство із столиці Ізраїлю. Ось скорочений 
переклад ц~ї новинки: 

"У 1939 р., коли червона армія окупувала 
Східню Польщу, вона захопила тисячі польського 
війська. Його потім розмістили по кількох табо~ 
рах військовополонених. в тому і в Старобіль
ську, східня частина України. Пан Вtрда, який 
був арештевачий за "сіоніетичний рух", також 
перебував у Старобільську. 
У кінці 1940 року 10,000 польських офіцеріч 

вивезли з табору. про них поrім і слуху не стало. 
У той час п. Вірда здружчі\ся з радянським 

майором жидівського роду. Йошею Сорокіним. 
який був завгоспом табору. 
Майор Сорокін був нідряджений доглядати 
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третій ешельон. що був останньою групою поля
ків, вивезених із табору. 
Коли майор Сорокін повернувся, він з п. Вір

дою виїхав у сусіднє село по rтрипаси. Говорячи 
між собою по-жидівському, як це вони завжди 
робили. майор сказав йому, що польських офіце
рів розстріляно в Смоленських лісах. Майор Со
рокін був тоді в пригнобленому настрої. 

"Світ· ніколи не повірить мені в те, що я поба
чив на власні очі" ....- сказав він п. Вірді . ....- "Він 
домігся від мене обіцянки. що я нікому не розпо
вім про те. що він сказав мені. - не менше ЗО 
років, - каже п. Вірда. Я в~дчув у собі його 
страх і його віру в мене. Поплескавши його по 
плечах. я пообіцяв йому тримати таємницю так 
довго. як він захоче". 
А в лютому 1941 р. п. Вірду перевезли до 

Талідзи. в Уральські гори. де його обов'язком 
було уводити в курс життя кожного новоприбу
лого до табору. Двоє прибуло з російсЬІшми прі
звищами - лейтенант Олександер Суслов (він 
із Києва. його ми знали особисто - як молод
шого лейтенанта - Ред.) і лейтенант Семен 
Тихонов. які поводились в незвичайний спосіб. 
не так. як інші ... і ніхто не знав. за що їх ув'яз
нено в Талідзі. 
Йому (Вір ді) наказали тримати їх осторонь 

від інших в'язнів. "вони несповна розуму". По
тім Вір да довідався. що обидва лейтенанти діста
ли нервове потрясення. 

Одного дня лейт. Суслов. плачучи. сказач 
йому: "Я хочу розповісти тобі про своє життя. 
Тихонов і я є жалюгідними людьми на світі. 
Лише тобі. тому що ти жид. ми можемо розпові
сти все. Та це не має значення для нас ... 
"Я вбивав поляків своїми rуками. Я сам Ї'< 

nозстрілюва"'" - і лейт. Сvслnв vпав у гістерикv. 
Він згадував про російських вояків, яким наказу
вали вбивати поляків і які. замість виконувати 
накази. заподіювали собі смерть і падали в ма
сову могилу. Інших. які вбивали, потім швидко 
поразкидали по Росії ... 
Коли ж стало відомо про масове вбивство в 

Катині? У 194З році. цебто саме в той рік. як 
німецькі фашисти розкрили й масове вбивство у 
Вінниці. що його теж учинили російсько-комуні
стичні вбивці. 
Прочитавши статтю в англомовному щоден

нику зі свідченням п. Вірди про жахливий злочин 
v Катині. я пригадав розкопки. які я бачив у 
Вінниці того ж таки року: як розстріляних мо
скалями 1З.ООО українців пер~ffесено і поховано 
в нових братських могилах. Потім я видобув з 
шуфляди свого стола поштову картку. куплену 
тоді у Вінниці. На ній - вигляд на місто Він
ницю з-за Бугу, а на зворотffій стороFі напис: 
"Українці ніколи не забvпvть звірства в Вінниці". 
Та як можн.з забути! І Москва не може сховати 
вбивства не тільки перед ві rтьним світом. але й 
перед українським народом. Всіх же не перестрі
ляєш і розумово хворими не зробиш: бачила трv
пи вся Вінниця і ціла У країна їздила дивитись 
на сумні вчинки нашого окупанта - біло-черво
них чи червоно-білих російських імперіялістів. 
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Що нам треба зробити? На нашу думку. зов
сім небагато: знайти фільм, на якому є вся він
ницька трагедія. Ним свого часу користувався 
ДОВРУС у США. Вибрати з нього найголов
ніші знімки з відповідними підписами та свідчен
нями живих свідків. які бачили ту страшну тра
гедію у Вінниці. і видати ці всі матеріяли англій
ською мовою. Таку книжку треба буде покласти 
насамперед перед радянським послом в ООН. 
потім роздати П всім членам Генеральної Асам
блеї, послам країн і розіслати їі всім пресавим 
органам світу. Гроші на це все повинні дати 
українські асекураційні устано~ш - УРС і УН
Союз. 
Хто видасть цю книжку. нам байдуже. Але 

П треба видати якнайшвидше. бо фізичне життя 
нашого народу "під московським караулом у тюр
мі" перебуває у великій небезпеці. 
Це ж б::> наш благородний обов'язок довести 

це все до відома вільного світу! 

М. І. МАНДРИКА 

ArATARrEЛ КРИМСЬКИй 
15 січня ц.р. сповнилося сто років від дня на

ро~ження одного з найвидатніших академіків

українців Аrатанrела Євтимовича Кримського: 
на другий рік. 25-го січня, сповниться ЗО рокін 
з дня його смерти на засланні в Казахстані. 
Не диво, що в Україні, під "високою" рукою 

Москви, належно не відзначено цього ювілею, і 
можливо не буде відзначено й тридцятиліття з 
часу його смерти. Але дивно. що наші наукові 
інституції у Рільному світі не зробили цього. Ад
же академік Кримський був Л'сдиною надзвичай
ною - видатним ученим унікальної ерудиції. 
одним з організаторів У крзїнської Державної 
Академії Наук. письменником і поетом, а до 
того й мучеником московського терору на" 
Україною. 

Народився Кримський в Нnвгороді-Волинсько
му (Зв' ягелі) . але молоді рО}{И провів у місті 
Звенигородці. на Київщині. !'Уди переїхач його 
батько-вчитель історії в серед~rій школі. В 1889 
році молодиїt Кримський закін'-шв Колеrію Павла 
Г алаrана в Києві. у 1892 році курс Лазаревське
го Інституту Східніх мов у Москві. а в 1896 році 
історично-філологічний факультет Московсько
го університету. Після того був післаний студію
~ати арабсьRу мову й літеТ)атуру до Бейруту. 
Сирія, де провів два роки. п~,ернувшися з цьо
го наукового відрядження. Коимський викладає 
в Московському університеті ....- спочатку доцент. 
потім професор, а також стає професором араб
ської словесности та історії м-vсу лманського світv 
в Лазаревському Інституті. Там працюF: до 1918 
року, а в цьому році перебирається до Києва. до 
Університету Cq. Володимира на катедру 
східньої історії. З організацією У країнської Ака
лемії Наук. у чому він брач діяльну участь. 
Кримський стає П науковим ("неодмінним") се
кретарем і Rерівником істор~:чно-філологічного 
відділу. Продовжус свою працю й після захоп-
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лення влади московськими окуnантами, nротягом 

більше десяти років, nеремагаючи nоважні труд
нощі. У 1929 році nочався nроти нього nохід з 
боку комуністичної сатраnії. В цьому ж 1929 р. 
ві~булися nеревибори Президії Академії Наук, 
і Кримського знову вибрали кандидатом на секре
таря. З цього nриводу з'явилася сnеціяльна бро
шура одного з комуністичних інквізиторів, кан

дидата на міністра освіти України А. Хвилі, в 
якій Кримський змальовувався, як "nолітичний 
лицемір". що nротивиться наближенню Акалемії 
до "завдань часу". В 1930 р. була видана Ака
демією nраця Кримського "Тюрки. їх мова й 
література". Це було останнє видання його нау
кових nраць. Після цього не маємо докладних 
даних npo його долю. Знаємо. що його було ви
слано десь у Сере~ню Азію, nотім він ніби nсnер
нувся в батькову зубоженv хату в Звенигородці 
і жив там у великій біді. З уст сучасників його. 
колег. дізнаємося. що якось в ті роки мала nри

їхати до Києва наукова делегація з Елизькогn 
Сходу. В Києві заметушилися. щоб відnовідно Гі 
nрийняти й себе nокпзати. Згадали тоді npo ака
деміка-сходознавця А. Кnимського. негайно його 
розшукали, nривезли до Києва. "обласкали". на
годували. nереодягли. сnіваючи йому облудні 
~ітирамби. Кажуть. що він навіть розчулився й 
nовірив у "зміну на краще". Але коли делегація 
з Києва від'їхала. Кримського брутально виnро
вадили на вулицю. як ворога rежиму на безnри
тульне існування -- nід доглядом "недремлющо
го" ока. 

Трохи згодом. однак. nочали знову використо
вувати Кримського: доnущено його до nnатті " 
Інституті мовознавства Акадеr.іії Наук УРСР. 
дозволено йому мати асnіоантів як в Інституті 
мовознавства, так і в Київському університеті. 
Так було до самого вибуху війни 1941 року. 
Коли вибухла остання війна. Коимський хотів 

залишитися в старій батьківській хаті, у Зпениго
родці. Був ДQ краю виснаженюї. хворий. О,.:п"'аче. 
"дбайливі" г.ласті не заттишили його там. Иого 
вивезли до Казахстану. Там. 25 січня 1942 р·:жу. 
він і nомер. 

Академік Кримський був ф~поме:іальною люди
ною й таким же ученим. Він зна~ nонад 50 мов. 
Знав досконало мови багатьох наоодів, їх літера
тури, історію, знав археологію. Був енциклоnе
дистом в nовнім розумінні цього слова. Згадуючи 
npo нього, в століття його на,:·одження. академік 
В. Дашкевич. nиcan тан ("Культура й життя" 14 
січня 1971 р.): "Иому було від(Іме все, що стосу
валося Схоцv ........, Арабії. Ірану. Туреччини. та
кож Грузії, Азербайджану. Віоменії. Він міг роз
nовісти npo угорську мовv й літературу різних 

часів, nерекласти будь-який текст з фінської мо
ви; міг зробити зауваження nro лексику якутів ... 
Балтицьке, західньо- й nі"!щенію-слов'янське мо
вознавство, антична філологія й санскрит. україн
ська мова у всіх Гі асnектах і нюансах ........, все це 

бу ло його рідною стихією". 
Академік Кримський, як схо,т-;:ознавець. орієнта

ліст. є автором цінних nраць з ісляму. з історії та 

літератури арабів, турків. nерсів і т. ін. Між ін-
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шими його nрацями є такі: "Історія мусульман
ства", "Історія арабів і арабської літератури". 
"Історія Персії та Гі nисьменства", · Хазиф та 
його nісні". "Історія Туреччини та ї1 nисьмен
ства" та ін. (nисані nо-російському). Зі студій 
української мови відомі його nраці: "Філологія і 
nогодінська гіnотеза" (nо-російському ...- nолемі
ка з російськими науковцями) ; "Неnе~ні критерії 
для діялектології клясифікації староруських ру
коnисів" (nо-українському). "Дреnнекиевский го
вор" (nо-російському); nисав Рін також на теми 
з історії української граматики. історії україн
ської мови. Як nоет. Кримський видав збірку 
поезій "Пальмове гілля" в тrьох томиках. Як 
повістяр він є автором роману "Андрій Лагов
ський". збірки "По"!\істі й еск:зи з українського 
життя". "Бейрутські оnові,.::(ання" та ін. 
Автор цих рядків, nід час СТ)ОЇХ одцідин міста 

Бейруту, nригадував молецого Кримського. 
який у цьому місті студіював і часами тужив за 
рідним краєм. чи втомлювався наукою. Як він 
nисав в одному з віршів: 

О арабські фоліянти. 
Вже не сила вас читати. 
Бо розкинувсь сад заппшний 
Під вікном моєї хати. 

Пізніше, заnисуючи вражею:я з nодорожей 
nригадуючи трагедію академіка Кримського. я 
наnисав: 

Не хтів, а в Біблію таки заглянув. 
Бо край нагадує старі казF.и, 
Або "Пісні Пісень" із гір Лівану 
Кохання сліз nерлистії рядн:и. 
Від авторів вже й nорохів немає. 
Самі слова говорять. не мовчать. 
Поезія ніколи не вмирає ......... 
На ній безсмертя й вічности nечать. 
І тут, у Бейруті. nоет наш Кримський 
Сидів над стосами арабських мадригал; 
Сидів к о л и с ь. все б nав до серця близько ... 
Тепер нема: nожер в Мооrці Ваал. 
Учений славний. гордість У!{раїни, 
В роки страшні московських божевільств. 
Засуджений звірями до загину. 
Невідомо коли і де nодівсь. 

Він мій земляк. колега старший в праці. 
Заслужену хвалу йому віддам. 
Прокляття зграї коемлівській собачій, 
Москви червоної збіснілим різникам! 
Вони, що різали, вже вкриті nрахом 
Нікчемна нечисть і огидна тля. -
Та буде згадувати довго з жахом 
Іх злочини тяжкі моя з~чля. 
Та буде плакать вічно Україна 
За ворогом побитими дітьми. 
Як плакала колись і ця FРаЇ:на 
Від Ірода невтішними слізьчи. 

("Сонцец"3іт". 1965. ст. 115) 
,.. 
* 

Хоча своїми науковими працями з поля сходо-
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П. КОВАЛІВ 

НОВЕ ЧИСЛО ЖУРНАЛУ "СЛОВО НА СТОРОЖІ" 

Вийшло з дру~>у нове число журналу "Слово на 
сторожі" (196У, ч. 6), що його Еидає "Товарист.ао 

плекання рідної мови" в Канаді. 

Після nередмови, де підкреслюється велика роля 

українськоі двомовности в св1ті, вміщено велику 

статтю Лр. Рудницького "Українська мова й мовне 

питання в Манітобі", що обіймає майже три ч-.аерти 

журналу. У статті подається історія боротьби за 
право украінської мови в :Канаді: українська мова 

то запроваджувалась у школі то в пресі, то забо
ронялась. Нарешті в 1963 році уряд створив спе

ціяльну Королівську комісію для справ двомовна

сти, до складу якої ·ввійшов і Нр. Рудницький. Він 
подав рекомендації: крім двох офіційних мов -
англійської і французької, - визнати ще й обласну 
двомовність, зокрема т. зв. українсько-англійський 

білінrвалізм на теренах, де живе понад 10 відсот
ків украінського населення. Цю рекомендаці•ю ціл
ком підтримала українська громадськість Канади. 
У наслідок цих заходів уряд Канади видав новий 

законопроєкт, який забезпечує за етнічними мо·.аа

ми права на їх леrальне існування. Це має бути 
засвідчене в IV томі рапорту Королівської комісії, 
що незабаром має появитися. 

У розділі "З пожовклих сторінок" Ольга Войцен

ко в нотатці "Українська мова - націоналізм" на

водить один факт з минулого, J'і.ОЛИ в газеті "Укра
їнський голос" (1937, ч. 30) надруковано вістку про 
те, що звільнено з праці одного вчителя, який у 

позашкільні години на·вчав дітей украінської моЕи. 

Виходить, що українську мову тоді розцінювали 

як націоналізм. 

Роман Смаль-Стоцький у неnеличкій нотатці 

"Хвороба мовних вставок і муки слухачів" подає 

приклади таких недоречних вставок у мові інтелі

rенціі, як: "прошу я вас", "прошу панства", "ра

хувати" та ін. А з Наддніпрянщини часто вста'і3-

ляються російські слова і звороти, як: "между про

чим", "великолєпно", "канєшно" та ін. На еміrраціі 

школярі переллітають українську мову англійськи

ми словами, як: "райт", "децол", "велл" та ін. Він 

радить лікувати цю заразливу хворобу так, щоб 

мовець сам усвідомлював С'Воє дивацтво і виправив 

його. 

В. Б-о в нотатці "Дещо про мову наших журна

лів" наводить приклади мовних огріхів, зокрема 

знавства Rоимський збагатив росшську наукову 
літературу і з неї совєтські науковці широко ко
ристуються. мертвим каnіталом .ттежать його рте 

невидані nоаці на багато томіЕ. В Україні (УР
СР) не перевидано жодної й аго наун.ової праці 
- ні російською мовою, ні в перекладі україн
ською мовою. Лиш~ в 1965 році видавництво 
"Дніnро" видало в Rиєві книжку вибраних йnrn 
nоезій, оnовіпань. деяких статтей на твори М. 
Лисенка. І. Фоанка та інш. та листування з І. 
Франко:\f, В. Лукичем та Ол. Rониським. 
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з журналу "Нові Дні", що його редаrував П. Воли

няк у Торонто. 
До таких мовних огріхів В. Б-о зарахо·вує: "Ве

нецуеля" (зам. Венесуели), рентувати кімнату" (зам. 
винаймати), "молебінь" (зам. молебень) та ін. 
А. Вовк у короткій нотатці вказує на невласти

вий для украінської мови, але типовий для росій
ської мови зворот з прийменииком по: "підходити 

по черзі" (зам. за чергою), "працювати по профе
сн (зам. за професією), "підручник по фізиці" 

(зам. nідручник фізики) та ін. 
Окремо подаються відомості про діяльність Това

риСТ'ва плекання рідної мови, яке ухвалило далі 

видавати журнал "Слово на сторожі", не зважаючи 
на деякі труднощі матеріяльного характеру. 

Слава не вмре, не поляже 
(Закінчення зі стор. 6-ої) 

народньоі ситуації; переважав nартикуляризм, що 

не в·важав на загальноукраїнську nроблему, а сnо

дівався, що зо.хідні великодержави поможуть вирі

шити польсько-ук раінський спір "сnраведливо". 

Коли в 1919 р::щі, nереважно під натиском англій

ського уряду, були сnроби замирення між Поль

щею та Украіною на галицькому фронті, то україн

ська сторона не зуміла використати цієї nропозиції. 

Правда, ми мусили б nримиритися із втратою 

Пьвова і Дрогобича, але замирення з Польщею 

з·вільнило б нашу бойову силу для боротьби nроти 

найстрашнішого ворога - Росіі. 

І надалі жили в різних груnах Галичини фанта

стичні мрії, мовляв, Росія ("біла" чи "червона") 

буде прихильна до Украіни. Василь Панейко, кер

манич закордонної nолітики уряду ЗОУНР у 1919 
році, nисав про свої надії на радянську Росію в 

книжці, що була видана у Пьвові в 1922 році: "З'є
~нені Держави Схі~ної Европи". Панейко тверди·.=з, 

що Украіна в складі Радянського Союзу буде рів

ноnравною державсю з Росією. Він заnеречував 

потребу самостІнної Украіни: и:оnляв, хто каже 

"самостійна УкраЇІ:а", той тим самим визнає, що 

західні українськ! території лишаться "навіки" п; д 

владою Польщі та Румунії ... 
Замирення України з Польщею, на·віть з нашими 

територіяльними втратами. nід rарантією західніх 

великодержав, відкривало б nерспективу для нашої 

успішної боротьби зs. незалежність. Польща мала в 

той час конфлікти з своїми сусідами - німцями. 

чехами і литвинами і вже не ~ала б охоти йти далі 

на схід на українську територію. 

Війна між росіянами "білими" й "червоними" ви

снажувала тоді сили расІнських імперіялістів, і 

український рух мав би "передишку" для органі

заціі збройної сили та державного апаратv ЦJJ 

можливість була змарнована "малою мудрістю". 

Ось шо nисав F~изначний західньо-украінський 

політик Михайло Лозинський. шо був уnовноваже

ним Украінської Національної Ради Галичини ;пл!" 

переговорів ~ nоляками про замирення в травн; 

1919 року в Парижі: 
"Зараз по nриїзді нашої комісії накинувся на 
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нас урядовець пана Паней~а, пан проф. д-р Степан 

Томашівсь1шй, за саму назву "Західня: Область 
УНР" у наших до~ументах: "Ми тут усіх сил до

~ладаємо, щоб пере~онати Мирову fіонференцію, 

що ми є о~рема Західно-У~раінсь~а Республі~а, 

а ви тут приходите з тим ідіотизмом", - були його 

слова. І в цих словах була ві:tJна хара~теристи~а 

вс1є1 діяльности п.п. Паней~а і Томашевсь~ого". 

(Тижневи~ "Воля" ч. 7, 14. 2. 1920 р., Відень). 

Василь Паней~о був дер.?Іr;.авним се~ретарем для 

за~ордонних спра·в уряду ЗОУНР і пере~онував 

зо~рема голову У~раінсь~оі Національної Ради Га

личини Є. Петрушевича, що треба у~раїнцям відмо

витися від самостійности і вступити в федератив

ний зв'язо~ з Росією білих генералів, бо та~им 

способом здійсниться соборність українських зе

мепь: соборність без самостійно сти ... 
Петрушевич слухався порад, в:~і йому посилав у 

листах із Парижу Василь Паней~о. Він настоюва·:з 

на тім, щоб війсь~о УНРеспублі:ии не зачіпало армії 

Дені~іна, що вліті 1919 р. захопи.ла вели~у частину 
у~раінсь~оі території. У той час на Наддніпрянщи
ні виріс масовий повстансь~ий рух проти золотопо

гонни~ів", я~і відновляли поміщиць~ий режим в 

У ~раїні, палили у~раінсь~і ~н:~-~ги і тероризували 
й грабували людність. Одна~ на вимогу Петруше
·вича та його однодумців fіомаЕда У~раінсь~оі Га

лиць~оі Армії пробувала дійти до згоди з "Армією 

Юга Росіі" (то була назва війсь~а генерала Дені
~іна) і противилася ~онфлі~тові з війсь~ом росій
сь~ого о~упанта, хоч він був уже на порозі пов

ного упад~у. 

та~ через нерішучість і політичну безрадність 
прогаяно сухий місяць вересень 1919 ро~у, аж по~и 
війсь~о "Юга Росіі" ;почало ата~у на Армію УНР 

в ~інці вересня. Тоді уряди УНР і ЗОУНР - вида

ли спільне оголошення війни війсь~у "Юга Росіі", 

але змарнованого часу вже не вдалося надолужи

ти: почалися: дощі, холод, між вояцтвом у~раін

сь~им ширилися пошесні недуги, а лі~ів не було. 

У ~оманді У~раінсь~оі Галицью)Ї Армії взяли гору 
~апітулянти, Ботрі вважали, що вдасться врятувати 

війсь~о переходом під владу "білої Росії". Уі оман

да УГА підписала 6 листопада 1919 ро~у дого·зір 
з представни~ами російсь~их монархістів: 

'Талиць~а Армія (навіть без слова "у~раїнсь~а". 
П. Ф.) віддається в повне розпорядження Головного 
:Командира озброєних сил Півдня Росіі... Галиць~е 
правительство через бра~ території спиняє тимча

сово свою діляьність і переходить під опі~у росій

сь~оі Добровольчої fіоманди". Цей договір підпи
сала ~оманда Галиць~оі Армії, навіть не повідо

мивши ~оманди Армії УНР. Той самовільний а~т 

~апітуляціі зобов'язував галиць!-'е в1ись~о воювати 
на у~раінсь~ій території під російсь~ою ~омандою 
за російсь~і інтереси. 

У війнах бувають та~і ситуації, ~оли армія не 
може далі воювати і здається на лас~у ворога. Але 
ні~оли армія не сміє приймати політичних вимоr 
противника, що й.цуть проти інтересі'З власного 

народу. Само собс·ю, вина за цю нерозсудну ~апі
туляцію падає ви~лючно на ~омандирів УГА і на 
тих політи~ів, що потай~и цей перехід на бі~ во
рога готували. Виховане в патріотячному дусі і 
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~ви~ле до ВІись~ової дисципліни вояцтво УГА ві

рило с·воій ~оманді. Вели~а частина стрільців УГА 

навіть не знала, що з армією сталося, чому вона 

перестала воювати проти "золотопогонни~ів". Бу

ло б вели~ою несправедливістю с~идати вину за 

договір ~апітуляціі, підписаний ~омандою УГА, на 

стрільців і старшинство цієї армії. Відомо, що епі

демії тифу ~осипи тоді вояцтво у~раінсь~е і люд

ність У~раіни. Пошесть не ща.цила й "білих" та 

"червоних" о~упанті·в У~раїни в той тяж~ий час. 
Доводилось чути я~ "виправдання" ~апітуля:ціі 

~оманди УГА перед ~омандиром "Юга Росіі": мов
ляв, то була спроба зберегти "цілість армії" ... Але 
забувають, що "на ~ону" стоя:rrа долJІ всьоrо на
ро.цу. fіапітуляція все одно не врятувала УГА, але 
вивела її (ту частину, що була придатна до бс•ю) 
із фронту боротьби за у~раінсь~у державність і 
зменшила шанси нашої перемс.ги. Наслід~и були 

оплачені мільйонами у~раінс:Ь~их людей, що під 

російсь~им ~араулом гинули й гинуть від голоду, 
на засланнях сибірсь~их і я~ жерТ'ви ~ривавого 
терору протягом півстоліття. 

я~а "мала мудрість" ~ерувала ділами дея~их по
літи~ів того часу, свідчить ОсР.п Певиць~ий, вій
сь~овий референт ди~татора Петрушевича в році 
1919. Він писав: 
"Петрушевич опустив fіамінець 16 листопада 

(1919 ро~у. П. Ф.) з наміром їхати до Одеси, але 
армія Дені~іна ... розвалилася". ("Галиць~а Армія: на 
Вели~ій У~раїні", Відень, 1921 р.). 
Та~ до надміру ворожої нам міжнародньої ситуа

ції прилучилася власна нерозсудність і майже ди
тяча наі·вність де~ого з політичРих провідни~ів, що 
хиталися, мов билина в полі. У провідни~ів уряду 
ЗОУНР не було 'ІІУТТJІ націоиапьної соборностн. 
У наших сусідів було іна~ше: поля~и, здобувши 
самостійність в листопаді 1918 ро~у, не творили 
армії "Познансь~оі", "fіонrресівсь~оі" або "Мало
польсь~оі" і не мали ~іль~ох 7рядів на частинах 
иолись розділеної Польщі. Нам у той рішальний 
момент боротьби за державність найбільше бvла 
потрібна "воля і дума єдина" на плитформі УНРес
публі~и, з широ~им соціяльним за~онодавством і 
демо~ратичним ладом. Під цим прапором виступи

ла армія УНР з С'воім Урядом у грудні 1919 ро~у. 
У~раінсь~а політи~а і стратеrія шу~ала виходу із 
надзвичайно трудної ситуації. Чирішено: зброї не 
~идати, боротьбу вести далі, бо ідея у~раінсь~оі 
державности мала rрунт у народніх масах. 

Згадую слова Віршів ре~тора fіиівсь~оі Братсь~оі 
ш~оли Уіасіяна Са~овича, що були читані на похо
роні вели~ого стратеrа і політиР:а У~раіни - Геть
мана Петра fіонашевича-Сагайдачного в fіиєві 1622 
ро~у: 

"Хто бо за Отчизну не хочеть вмирати, 
Тот потому з Отчизною мусить погибати" ... 

(Далі буде) 

Чи Ви иже відновили передплату? Не 'ІІекайте 
персонаnьн.,rо наrадуваннJІ - цим Ви по~ійно 

поможете нам: заощадите нам 'ІІас ! не допустите 
до фінансових утру.цнеиь. Нехай вихоДІІТЬ "Нові 

Дні" без страху за завтрішній день. 
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ч и т А ч І 

Шановний реда:кторе "Нових днів" І 

Вже більше в:к лів ро:ку лишу до Вас листа (від 
часу, в:к був уміщений лист Івана Уіейвана в "Но

вих днях") - і досі ще не відіслав його Вам. 

Думав, що хтось другий, більше :компетентний, 

·візьметься за цю справу. Це ж не приватне діло: 

:кожному у:країнцеві, що ці:кавиться мистецтвом, 

буде воно до серця - "ІСТОРІЯ УУіР АІНСЬУіОГО 
МИСТЕЦТВА", том другий, Івана УіЕЙВАНА І 
Але минуло більше я:к сім місяців, а всі, що ці

:кавляться історією у:краінсь:кого мистецтва, мов

чать, я:к би в рот води набрали. Че:кають, за:ким 

вон~ побачить світ без іх допомоги. 
А допомога потрібна І 

У мене є на думці заснувати "Фонд Історіі 
Украінськоrо Мнстецтва Уіейвана". Н:кщо при
йдеться Уіейванові лошу:кувати за в:коюсь деталлю 

"І.У.М.", то буде за що розшу:кувати. А взявши до 
уваги стан здоро·в'я І. Уіейвана (це ж видно з його 

листа в "Н. Д."), треба визнати, що це буде багата 
поміч для "І. У. М." Уіейвана. 

Отже, посилаю один доляр - я:к почато:к (аби 
був щасливий починІ) та:кого фонду. 
Хто прочитає це в "Нових днях", той нехай від 

себе пожертвує, с:кіль:ки зможе. І буде та:к, я:к 
у:краінсь:ка лри:каз:ка :каже: З громади по нитці -
голому сороч:ка. 

Всім жертводавцям треба додати: На фонд "Істо
ріі у:краінсь:кого мистецтва" - для Уіейвана. 

З лошаною 

К. Добрий (Нью-Йор:к) 

Приеланий від л. Уі. Доброго доляр ми тримаємо 
і че:каємо 'Відгу:ків, словом і ділом, на його за:кли:к. 
Н:кщо цей доляр та буде щасливий, ми охоче і з 
приємністю зробимо все, щоб згаданий фонд був 
доглинений і с:керований за призначенням. 

Дирекціи ви~вництва "Нові ~і" 

До Реда:кціі "Нових днів" 

Дуже добре зробили :канадо-амери:кансь:кі бізнес
мени, що ввели День батька - це мені помогло 
згадати і вислати {хоч і з залізненням) передплату 
за 1971 рі:к. Н хотів би, щоб увели й свято діда, то 
тоді, може, заплатив би за два ро:ки ... 
Посилаю пере:каз на 6 дол.: 5.50 - передплата, 

а 0.50 центів на пресфонд. 
ЖурРал "Нові дні" тепер уже увійшов до свого 

попереднього стану і наТІежно ви:конує своє зав

дання. Даремно лротивни:ки раділи, що "Н. Д." вже 
не виходять - напр. ,асопис "Свобода" та інші. 

Ми своїм дружнім і упертим у:краінсь:ким серцем 
мусимо не допустиоr:-и до занеnаду нашоrо журналу 

"Нові дні", одного у вільному світі незалежного, 
неnартійного. 

З належною nошаною до вас 

І. Врияvн (Торонто) 

Ми, дорогий n. Бридун, можемо й самі собі заве-
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сти ще не тіль:ки свято діда, а й прадіда - хто нам 

заборонить І~ І нехай шлеться nередnлата за два й 

три ро:ки наперед ... Ото б nо:карали ми й засмутили 
"дідів" отих "свободних" та севеушни:ків нелри

:каяних І Ре~ "Н. Д." 

Добрий день, ВШ. лане Ред. Д. В. Уіислицв І 

Нарешті я одержав за травень "Н. Д.", nерегля

нув і не nобачив ні моїх поезій, ні оголошення про 

:книж:ки ... Що ж це та:ке ~І Прош~ лас:каво мені все 
вияснити, бож nоезії мої Ви маєте, гроші на оголо

шення й передnлату в вислав ... 
Н:кщо вибухне війна між мною і "Н. Д.", то не 

з моєї вини ... 
Уіоли б ми не були близь:кими земля:ками, я б не 

nисав Вам цього листа: я ло-залорізь:кому почав би 
рубати з плеча, щоб аж тирса шелестіла ... 
Хто Вас настроїв проти мене~... Н ж, до Вашого 

відома, безпартійний· і наві:ки у:країнсь:кий. 

Нема другої У :країни, 

Нема другого Дніпря:ка. 

Тисну ру:ку - Ів. Манипо-Дніпрвк 

Та:к, вельмишановний Земляче: нема другого Дні
лря:ка - нам і одного досить. 

В адміністрації все nолагоджено: журнал буде 
Вам іти я:к nередnлатни:кові реrулярно, а Ваше 
оголошення я:к мене зале·вняІоть, було вміщене 
двічі - то~но на ту суму, що Ви були лас:каві 
nрислати (наперед). Хочете мати ще в нас ого~о

шеннв, звертайтесь до адміністрації - Вам не вщ

мовлвть. 

Ніхто мене nроти Вас не настроював і не настро

іть - :крім Вас самих. Будьте й надалі моїм близь
:ким земля:ком і ловодьтесь та:к, я:к у нас люди 

nоводяться: не гарвчіться й не нахваляйтесь. Напи
шете й nришлеле щось добре (не :конче nоезії), 
буде вміщене, :коли на те прийде час: усіх нараз 

умістити не можемо, навіть дуже добрих творів чи 

доnисі'В. 
Бажаю Вам успіхів у творчості і в видавнич1и 

діяльності. Ви ж nродовжуєте "Волосожар" видава

ти~ Чи все в "Волосожарі" вміщуєте, що Вам при

силають? 

За мирне співіснування, дорогий Земляче І 
д. к. 

П. С. Між іншим, :коли у нас рубають з nлеча, то 

аж цур:к:і летить (сиnлеться), а не тирса шелестить. 

Д. Уі. 

Вельмишановні nанове І 

Висилаю лере:каз на 25 дол., з я:ких nрошу ·відра
хувати на заборгованість та передплату на рі:к -
на журнал "Нові дні"; а решту на nресовий фонд. 

З nошаною до вас Іван Вон~ар (Монреаль) 

Дя:куємо, шановний n. Бондар, за милого і с:кром

ного листа та за щедру пожертву на nресфонд. 

Нехай Ваш nри:клад наслідують усі наші nеред-

nлатни:ки - своєчасні і nриnізнРні. 

А~. "Н. Д." 
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UJановний пане Реда~тореІ 

Посилаю 11 дол. на два ро~и 1971-72 - перед-

плату на "Нові дні", без я~их у нашій хатині 

сумно. 

Дістала вчора "Н. Д.", де пан М. Коломаць~ий 

описує родину Котляревсь~их, а мій чолові~ зра

зу ж: "Ти дк.аи! Та~ вони всі твої земля~и ~ А може 

ти ~огось із них пам'ятаєш~" 

Ні, не пам'ятаю, бо в той час, я~ ми там жили, я 

була ще зовсім мале•:<> і ні~ого, крім самого прізви

ща, не пам'ятаю. 

Хороший журнал І Дя~уємо, що продовжуєте ро

боту по~ійного П. К. Волиня~а. Щасти Вам, Боже І 

З пошаною до вас усіх 

Марія Зима (Онтаріо, Канада) 

Нам та~ож, дорога пані Зима. без та~их читачів, 

я~ Ви, було б сумно і продовжувати роботу П. К. 

трудно. Л~що Ви земляч~а родини Котляревсь~их, 

то будьте та~ою, я~ був Іван :Котляревський, - і 

веселіть нас із читачами, подаючи добрий приклад 

- як акуратна передплатниця (на два ж роки!). 

Тв й згадайте про своіх усіх 3~млякі·в, що десь у 

цих світах j"Jеребувають, - і гарненько запитайте, 
чи знаються вони з "Новими днями". 

Дякуємо за тепле слово і під':'римку. 

З пошаною до Вас Д. К. 

Вельмишановний пане Редакторе І 

Пробачте, що довго не писав до Вас. Дуже вдяч
ний Вам за те, що в одному з чисел журналу "Нові 

дні" Ви вмістили мій малий нарис про щорічні 

подорожі І. Котляревського до своіх родичі·в - до 

міста Кременчука та містечка Городище. 
Тепер у мене до ·Вас гаряча просьба, а саме: 

надрукуйте хоч коротеньку біографію забутого вже 

славіста, археолога, історика - професора Оле~
сандра Олександровича Котляревського. 

І. Народився він у Крюкові- передмісті Кремен
чука- в 1837 році в родині священика Олександра 
:Котляревського, родича Івана Котляревського. 
Учи·вся він у Полтавсь~ій гімназії, а ошсля в Мо
с~овсь~ому університеті. Будучи студентом, брав 

участь в одному з таємних гуртУ.:ів, за що був пока

раний - його посадили на один рік до Шліссель

бурзь~оі фортеці, з я~оі він вийшов інвалідом (су
хоти). Часто потім їздив до Іт5ліі на лікування і 
там помер 20-го вересня 1881-го ро~у в м1сті Піцца. 

У нього було двоє дітей. 

Його син Нестор Котляре·всьюtй був професором 
історіі російської літератури і директором Пуш
~інського дому. У травні 1921 ро~у його з 300 ви 
датними російськими вченими вивезли з Петрогрв
ду на старому пароплаві і примусово висадили в 

тоді ще німецькому порту Штеттіні. Д1ти профе
сора Нестора Котляревсь~ого, п~~тро і Ольга зали
шились в Петрограді. Отже в цьому році минуло 
50 років від часу вигнання за межі СРСР ученого 
літературозна1щя Нестора Котляревсь~ого. 

ІІ. У цьому році минає 130 років з дня смерти 
видатного генерала Петра Степановича Котлярев
ського, який воював на Кавказі від 1788 по 1800-ий 
рік (народився він у Харкові 1771. Про нього згадує 
Пушкін у "Ка'Вказькому полонепому" (епілог): 

"НОВІ ДНІ", вересень, 1971 

О Котляревсь~ий, бич Кавказа, 

Куда ни мчался тьі грозой, 

Твой путь, я~ черная зараза, 

Губи л, ничтожил племена І 

ІІІ. Треба б було написати гагний нарис про вій

ськового писаря Чорноморсь~ого війська - Степана 

Котляревсь~ого, який у 1792 році написав ~онсти
туцію Кубансь~ого війська. Його нащадок Сергій 
Котляревсь~ий був декіль~а місяців товаришем 

міністра юстиції в уряді Керенського. 

На Кубані є й зараз станиця Котляревська, а та

кож мала залізнична станція Rотляре'Вська. В су

часному Краснодарі (кол. Катеринодар) є невели~а 

вулиця Котляревського (прокурор Л. Котлярев

ський). На жаль, у добрарміі за Денікіна були офі

цери Котляревські. 

У газеті "Новий шлях" повідомлялося в 1952 році, 
що капітан летунства Петро Котляревський утік в 

1951 р. з російської зони Німеччини до Італії, де й 

одружився з італій~ою. я~в його доля, мені невідо

мо. Тут в Англії проживає робітник Л~і·в Котля

ревський. 

З правдивою до Ввс пошаною 

М. Красій (Коломацький) 

Рід нашого веселого Івана Котляревського, в:к 

бачимо, значно більший і розселений по світу 
ширше, ніж можна було думати на підставі зав

жди скупої біографії письменника - батька нової 
у~раінськоі літератури. При цій нагоді дозволв:ємо 

собі додати: мати добре відомого сучасного київ
ського поета Віталія Олексійо·вичв Коротича - та

кож походить із кубансь~ого роду Котляревських. 

д. к. 

ТРОХИ ГУМОРУ 

КАЗЕННИМ КОШТОМ 

Якось Франсуа Рабле не міг виїхати з Ліону до 
Парижу через брак грошей. Помі~увавши, він на
сипав у три паперові торбинки цу~ор-пісок і зро

бив написи. "Отрута для короля", "Отрута для ко
ролеви", "Отрута для дофіна". Пакетики він поклав 

у себе в номері готелю на видному місці. Через 
два дні його заарештували і відвезли під конвоєм 

до Парижу, де він із сміхом проковтнув "отруту" 
на очах у прокурора. 

ДИВНА ВИМОГ А 

- Не тягни руки через увесь стіл І Що в тебе 
язи~а немає~ 

- Язик є, та руки ж довші ... 

ШВИДКА ІЗДА 

Захмелілий парижанин сідає на Площі Згоди в 
таксі. 

Прошу, на Площу Згоди, та швидше! 
- Ми на Площі Згоди, месьє. 
- Л запросив вас їхати швидше, але не аж та~ 

швидко І - невдоволена бурчить пасажир розпла
чуючись. 
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ПОСМЕРТНІ 3r АДКИ 
Мошура Семен - кол. полковник Армії УНР, 

командир славетних панцирних поїздів "Стрі
лець" і "Вільна Україна" - помер 14 червня 
1971 р. у Братіс.1аві, С.т.юваччина, на 65-му році 
життя. 

Кахиовець Зиновія - відома в Торонто пла
стова й культурна діячка - померла в моло
дому віці 14 червня 1971 р. 

Сорока Михайло інженер-архітект, від 
1940 року майже постійний політичний в'язень 
Р?сійських комуністичних тюрм та концтабо
РІВ - помер в одному з ~аборів Мордовської 
АРСР 16 червня 1971 р. на 60-му році життя. 
Дружина покійного Катерина Сорока-Зариць
ка, дочка видатного українського вченого-ма
тематика проф. М. Зарицького, все ще відбу
в~є ~5-рі:.ний ~ермін у тюрмі "найпроrресив
ш.~оІ краш~. снпу" за свою участь в організа
ЦІІ медичноІ допомоги воїнам УПА протягом 
1943-47 рр. 
. Гарасим ~ихайло -- кол. сотник Армії УНР 
вщомий дІяч українського кооперативног~ 
руху - помер 25 червня 1971 р. 

до?ровольський Георгій - уродженець Оде
си, шдполк. радянської арміЇ, космонавт - за
ги~ув при невияснених обставинах разом з ін
женерами В. Волковим і В. Пацаєвим ЗО червня 
197~ р., П?вертаючись на землю з найдовшого 
ДОСІ КОСМІЧНОГО лету. 

Тачер Рос~ - прем'єр провінції Саскачеван 
(І 964-1971) 1 прияте.пь українців - помер. від 
сер~евого удару вкоротці після програних ви
борІв, у віці 54 років. 
Армстронr Люї - всесвітньовідомий король 

америка,нського джазу - помер у Нью йорку 
6 липня 1971 р., проживши 71 рік. 

ЛІДІЯ Д. РОГОВСЬНА 
(25. ІІІ. 1924 - 31. VII. 1971) 

У наслідок автомобільної катастрофи, що стала
ся 31-го липня ц. р. в районі м. Бостону, США, за
гинула одна з найкращих читачок "Нових Дні:в", 
славна наша патріотка', учителька українськоі 

школ~ . при соборі св. Софії в Монреалі, Канада, 
- ЛІ~ Данипівна РОГОВСЬКА (Карнаух). 
Цей трагічний випадок стався в дорозі, коли 

п-во Роговські всією своєю родиною і разом з 
приятелями проводили поза домом свою літню від

пустку. Несподі'ва'Иа і трагічна смерть дорогої Лі
діі Данилівни дуже засмутила багатьох іі прияте
лів і знайомих, зокрема вою монреальську грома
ду до болю схвилювала. 

Після перевозу тіла до Монреалю - від 5-го до 
7-го серпня відбувалися панахиди за спокій душі 
Покійної в похоронному закла'ді на вул. Бельшас, 
що іх відпрацлили о. протопресвітер д-р Володи
мир Слюзар і о. Ігор :Куташ при участі збірного 
хору собору св. Софії і храму С'В. Покрови під 
дир. В. f ерича з участю Ів. :Козачка. Тоді ж виго-
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лосили промови про Покійну о. І. :Куташ, о. д-р 
В. Слюзар, зворушливе слово мав В. f ерич від 
учителів, а від імени батьківського комітету при 
школі говорив п. Шумовський. 

Після літургії в соборі св. Софії тіло Покійної 
перевезено на місце ії вічного спочинку - на 
цвинтар Монтрояль, де на'д відкритою могилою 
з прощальним словом виступали: пані Р. Темер

тей, Д. Василенко, А. Степовий та учень україн

ськоі школи Лесик Гах, а чоловік Дідіі Данилівни 

- :Карпо Теофілович - поклав грудку землі з 
Рідного R раю. 
Свіжу могилу прикрасили багато вінків від рід

них, :від українських громад, організацій та при

ятелів - бож знали всі, як Покійна л•юбила квіти. 
Як була шанована за життя Лідія Данилівна, вид

но було й з того, як багато наших людей прихо
дило на панахиди і скільки зібра•лося іх на похо

рон; це дійсно був великий похорон широко відо

мої і дуже багатьма шанованої особи. Лідія Рогов
ська була людиною сердечною, чулою і доброзич
ливою. Віддано працюючи в громаді, а особливо 
:в українській школі, вона заслужено користува

ла'С.ІІ великою пошанс•ю серед дітей і іх батьків. 
В особі Лідії Рогогськоі відійшла від нас жерт

венна людина на громадсько-освітній ниві, добра 
мати і дружина, велика приятелька "Нових Днів" 

- раніше й тепер, осиротила вона найдорожчих 

діток своіх - Ігоря і Ларису, горем прибитих ли
шила свого дуже доброго мужа :Карпа Теофілови
ча, батьків на Украіні та багато рідних. 
Після похорону відбулася збірка на нев'янучий 

вінок - на користь украінської школи, в якій ба
гато років працювала' Покійна. 
Нехай милосердний Господь утішить опечалену 

родину та нагородить їі ласкою і щедротами, а 

душу бл. п. Лідії прийме в царство своє, де пра

ведні спочивають. Вічна Ій пам'ятьІ 
А. С. (Монреаль) 

Всі члени ви~авиичої спілки "Нові Диі", ре~ак
ціs і а~иістраціи журнапу "Нові Дні" висповпю

ІОТЬ веJІНкий жаm. з приво~ втрати щирої нашої 
патріотки, веJІНкої нашої приитепьки, віманої прн
хнпьІDЩі нашоr~ журналу, уважної і прониКJІИвої 
"ІИТВ"ІКН Лі~і Д.аиипівии Роrовської, ика сповом і 

~пом пі"::trримувапа на ~усі ик своrо ~o6poro ку
ма - видавци і ре~актора П. К. ВоJІНиика, так і 
тих, що про~овжують йоrо иепеrке ,Rіло, і просить 

мужа Покійної та осиротіпнх .Jdток її прийнити 
найсер~ечиіше співчутrи. 

ЧІКАtСЬКЕ ШАМПАНСЬКЕ 

У США з'явилося в продажу шампанське і бур

rундське, ща його виробляють у Чікаrо. На ети

кетках написано: "Стережіться французьких підро

бокІ" 

ПІКАССО ПРО СЕВЕ 

У Франції вийшли друком мемуари Пабло Пікас
со. Ось фраза з·зідти: "Моя мати завжди казала, що 

коли я буду військовим, то неодмінно- генералом, 

якщо священиком - то папою Римським 1 але .11 

вирішив стати художником, і в результаті став 

Пікассо". 

"НОВІ ДНІ", вересень, 1971 



ВЕЗ ЗАйВИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 

Лівіи має найl'і.оротшу у світі процедуру розлу

чення. Аби розірвати шлюб, чоло·.аіl'і. чи дружинu 

мають тричі nовторити при ~відl'і.ах: "Я розлу

чаюсь". 

СТВОРІННЯ ІЗ КОСМОСУ 

Один nарашутист-аматор у штаті Оl'і.лагома під 

час своіх нічних стрибl'і.ів nриl'і.ріплює до свого 

l'і.омбінезона численні l'і.Ольорові ліхтарl'і.и, аби 

униl'і.нути nовітряних зітl'і.нень. Одного разу через 

сильний вітер він приземлився далеl'і.о від цілі, на 

ПОДВір'і Яl'і.ОГОСЬ l'і.ОТеджу. 

- Де це я? - запитав він у переляl'і.аноі хазяйl'і.и. 
- Це - Земля, - ·відповіла вона. 

НАОЧНА АГІТАЦІЯ 

На вулицях багатьох англійсьl'і.их міст з'явилися 

видані міністерством nошт мальовничі плаl'і.ати із 

зображенням Бенери Мілосьl'і.оі з відбитими руl'і.а

ми. "Ось таl'і.ий вигляд матимуть ваші посилl'і.и, 

І'о.ОЛИ ви не nаl'і.уватимете іх старанно". 

ПОДЯКА 

У США вийшла l'і.НИжl'і.а, l'і.Отра невдовзі стала 

бестселлером. Ось уривоl'і. з неі: "Якщо надміру 

гучна музиl'і.а із l'і.Вартири сусіди не дае. ·вам спо

l'і.ою до nізньої ночі, зателефонуйте йому о п'ятій 

годині ранl'і.у й nодяl'і.уйте за ціl'і.аву музичну про

граму". 

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ 

ХМІЛЬ ЗВИЧАйНИй 

Вам, звичайhо, доводилося бачити в багатьuх 

обпастих У !'і. раїни величезні часаджении хмел•ю. 

Цілі ліси зд1ймаютьси обабіч доріг у Житомир

сьl'і.ій, Вінницьl'і.ій, Хмельницьl'і.ій та інших обпастих 
республіl'і.и. Ци рослина розnовсюджена по всій 

середній смузі Радянсьl'і.ого Союзу, на l'l.aвl'i.aзi та 

в Сибіру. Зустрічається вона й у диl'і.ому вигляді 

у вологих чагарниl'і.ах, лісах, по берегах ярів і 

ріЧОl'і. 

Хміль широl'і.о виl'і.ористо·вується легl'іою та хар

човою промисловістю. Він надає nриємного заnаху 

хлібові, nиву тощо. Та, мабуть, не багатьом відомо, 

що хміль є ще й ліl'і.увальною рослиною. 

У науl'і.овій медицині, наприl'і.лад, ефірна олія 
хмелю входить до Сl'і.Ладу валоl'і.ардіну, Яl'і.ИЙ є 

ефеl'і.тивним засобом nри серце2о-судинних невро

зах, стеноl'і.ардіі, серцебитті, веrетоневрозах і сnаз

мах l'і.ишечниl'і.а. Раніше з його шишоl'і. ·виготовляли 

особливий препарат, Яl'і.ИЙ називався лупулін. 

Набагато ширше хміль застосовують у народн'й 

медицині. Його Еодний настій n'ють для апетиту. 
Добре діє він і nри rастриті. Яl'і. болевтамозуючий 

засіб, відвар уживають при запаленю сечового 

міхура, неврастенії, невралгії, радиl'і.уліті та інши:: 

нерво·.аих хворобах. 

Настій шишоl'і. п'ють при запаленні нироl'і. (нє

фриті), нодянці, жовтусі, різних хворобах печ~ню~: 

та селезінl'і.и, а таl'і.ож nри безсонні. Як зоnнішнє, 

відвари та настоі шишок хмелю застосовують у 

вигляді приnароl'і. та nримочоl'і. nри синцях. При

парl'і.ами з хмелю ліl'і.у•ють таl'і.ож лишаї. Водним 

настоєм миють голову, l'і.ОЛИ виnадає волосся. 

Для ліl'і.ування nодагри та ревматизму з nopoшl'i.a 

сухих шишоl'і. вигото·вляють мастило, що з усnіхом 

застосовується і для загоєння виразоl'і.. 

Суміш Сl'і.ЛЯНІ'і.И гарячого l'і.иn'яченого молоl'і.а, 

Сl'і.ЛЯНІ'і.И гарЯЧОЇ ВОДИ та ДВОХ СТОЛОВИХ ЛОЖОІ'і. COl'i.Y 
з молодих nагонів або гілоl'і. хмелю застосовують 

для ліl'і.ування жовтяниці. Цю суміш випивають 

уnродовж дня. Взимl'і.у замість col'i.y з пагонів бе

руть дві столо·ві ложl'і.и перетер"ёих шишоl'і. і на ніч 

намочують у суміші молоl'і.а з водою. 

Нервово хворі й ті, що страждають від безсоння, 

n'ють настій на спирту по 5-7 l'і.рапель два рази 

за день - nеред обідом і nеред сном (одна вагова 

частина шишоl'і. хмелю на 4 вагових частини спир
ту). Цей же настій і в таl'і.ій же дозі можна вживати 
і nри гастритах. Ф. Ма:мчур 

ШНfЛЬНІ ПІДРУЧНИНИ 
для всіх KJlЯ укrаїнських шкіл на еміrрації: 

І. Л. Деполович 

БУКВАР 

Четверте поправлене видання 

ЦіІНа: У Канаді і США - 1.25 до.~1. 
в Англії й Австралії - 10 шілшгів 

2. nетро Волиняк 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-ої кляси 

Трет€ поправлене й поширене видання 

Ціна: у Канаді і США - 1.20 діл. 
в Англії й Австра.1ії - 10 шілінгів 

:3. nетро Волиняк 
КИїВ 

Читанка для 3-ої кляси 

Друг~ Jбільшене видання (більший формат 
і виразніший та більший швифт) 
Ціjіа: у Канаді і США - 1.25 до.7І. 
в Англії й Австра.1ії - 10 шілінгів 

4. nетро Волиняк 
ЛАНИ 

Читанка для четвертої кляси 

Друг~ пошире1не й поправлене видання 

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

.'). nетро Волиняк 
ДНІnРО 

nідруЧНИК З історії украЇНСЬК)ОЇ літератури 
і хрестоматія. 

Єдиний на еміграції підручник тзкого тип\'. 
Книжка ілюстрова1нJ. 

Ціна: у Канаді і США - 1.50 до.~1. 

в Англії й Австра.1ії- 10 ші.1інгів 

• 

Замовляти в "Нових днях". Школам і книгар
ням та церковним громадам - знижка. 
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lf not delivered please return to: 
NOWI DNI 

28 Northcliffe Blvd. 
TORONTO 4, ONT., CANADA 

'' У К Р А ї Н С Ь К А К. Н И Г А '' 
має на складі такі книжки: 

l опуонцькнй В. О. ЕКОНОМІЧНА 
1C1U}:'Ilf УКР. PC.t' {дожо·втневнй 

перюдj. "Ьища Ш.кола''1 1'\юв, 1970, 
стор. ~97. $ 1.15 

ГPAiv1A.Lhl'\A СЛОВ'ЯНСЬКА 

І. Ужевнча. Нам'ят.ки укр. мови 
11 ст. "Нау.ков~ )....(ум.ка", .1'\иїв, 19/0, 
стор. 99. $ 3.45 

J.(Е.Нь, пК МАКІВ ЦВІТ (малюнки 
<...:. 1'\араффи-.Корбут). "Несел.ка", 
Київ, 1911, стор. 17. $ .40 

LROHOJ.v.Н\.fHA l't.OГP АФІН (міжвідом-
чий науковий збірник), випуск 10, 
вид . Київського унів., 1971, стор. 158. $ 1.75 

НАУКОВНИ ЗБІРНИК Музею Укр. 

Культурн в Свн.цннку, ч. 4 (.книга 
перша). Присвячено па'М'яті Івана 

Пань1-1евича. Відділ Укр. Піт. в Пря-
шеві, 1969, стор. 506. $ 6.55 

НАУКОВИЙ ЗБІРНИК Музею Укр. 
Культурн в Свн.цннку, ч. 4 (.книга 

друга). Іван Панкевич - Матер1яли 

до іст. мови південнокарпатських 

українців. Редактор Микола Му

шинка. Відділ Укр. Піт. в Пряшеві, 

1970, стор. 219. $ 3.50 
Зерова М. Я. ЇСТИВНІ ТА ОТРУЙНІ 

ГРИБИ УКРАІНИ. "НауІL.ова Думка", 
Київ, 1970, стор. 134. $ 1.75 

ІСТОРІЯ МІСТ і СІЛ УКР. РСР. Івано
Франківська Обл. "УРЕ", АН УРСР, 

Київ, 1971, стор. 620. $11.25 
Rобнляцьннй І. І. МЕТОДИ НАВЧАЛЬ

НО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ВИЩІЙ 
ШКОЛІ (для аспіранті:с і молодих 
викладачів 'Вузів), вид. Пьвівсь:~юго 

унів., 1970, стор. 198. $ 1.45 

J1нсенко М. М. M.t: 1 О ДИКА }S.ni01A
MA1iHl'i 1(.; '1'. У .r\Y. ):'t;.t' (частина 2) 
~-У .кляси. "t'ад. Школа", .1'\и1в, 19ї1, 

стор. 160. $ 1.3~ 

Нанько А. І. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКР. 
}'(;f. "1-'ад. Школа", .rіюв, 1 Ч69, ст. 260 $ 1.75 

МЕ1 UJ,.\ИKA BMHAJ..\Atlri.i У 1'\.t' AHi
t;ь.n01 МОВИ В L;.t..t" .t,ЦfНЙ ШК ОНІ. 
"fад. Школа" (М. М. Jlисенко, ча-

стина 1, 7-8 .кляси), ст~р. 364. $ .95 
~i~U БIJ..(HOfO ПАРУБКА J ЦАРІВНУ 

(малював Юлій :Крига). "Веселка", 

Київ, 1971, стор. 33. $ .60 
СОРОКА БІЛОБОКА (малюnав Володи-

мир Голозубов). "tlесел~.ка", Київ, 

1910, стор. 14. $ .25 
СЛОВНИК УКР АЇНСЬІ-\Оt іv10ВИ (в 10 

томах), том 1 А-В. 1-ий том містить 

18,077 слі'в, не рахуючи посилань. 

"Наукова Думка", Київ, 1970, стор. 

799. з~ 1-ий том (беремо замовлення 
на .компл.} $ 7.25 

Шевченко Тарас. ТЕЧЕ ВОДА З-ПІД 

ЯВОРА (малювала О. Губарєва). 

"Веселка", Київ, 1970, стор. 12. $ .40 
УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ВЕСІЛЛЯ 

в творах українського, російсь.кого 

та польського образотворчого ми

стецтва 18-20 століть. "Мистецтво", 

Київ, 1970, стор. 110. $ 4.70 
YRP МНСЬКІ НАРОДНІ 'ІР АДИЦІЇ 

В СУЧАСНОМУ ОДЯЗІ. "Реклама", 

Київ, 1970, стор. 130. $ 1.85 
Франко І. ЛИСИЧКА І РАН: (малювала 

Наталя Сердюкова). "Весел1-1а", 

Київ, 1971, стор. 1 О. S .25 

У В А Г А ! До замовлення на $1.00 (одного доляра) просимо прислати 20 центів 

у Канаді і США на поштову оплату. 

ЗАМОВЛЕННЯ СЛАТИ: 

UKRAINSKA KNYHA 
1162 Dundas Street West 

Toronto З, Ontario, Canada 
Tel.: 532-8928 

ост 9 і971 
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