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УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ (на рік): 

Уіанада і США - 5.50 долярів 
Австралія - 3.50 австралійсьl'\ИХ долярів 

Франція - 20 франl'\ів 

Англія - 30 шилінrів 
Всі інші !'\раїни Европи, Венесуели - 4.50 амер. дол. 
Решта 1'\раїн Південної Америl'\и - 3.00 амер. дол. 

НАШІ ЗАКОРДОННІ ПРЕДСТАВНИЦТВА: 

В Англіі: 

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

13 Австралії: 
S. Krywolap, Вох 1586 М, G.P.O. Adelaide, 
South Australia. 

На першій сторінці обкладинки: 

З. БЕРЕЗА. Юність :Карпат ("Уl'\раїна") 

У ЦЬОМУ ЧИСЛІ ЧИТАЙТЕ: 

Віталііr Коротич - Поезії 

Без початку 2 Олесь Досвтнііr 

Па нас Фе де нко Слава не вУІре. не поляже 7 

Дарія Сіяк - Бібліографічні довідки 

з анотаціями 12 

Роман Рахманний-Якщо жити по людськоУІу Ії 

М. Дальний - "ГоУІін" і відгомін 1 F. 

І. Горішній - ПаУІ'яті Віри Бабенко 20 

Вслодимнр Фединишинець - Поезії 21 

У країна в найдавніші часи 22 

О. Компан, О. Апанович, 

Я. Ворончук - Місто стольне козацьке 23 

Ю. Перхорович - УкрАїнець чи украУнець? 24 

Пант. Ковалів - Значення звука "Г" 

в українській мові 25 

Читачі пишуть, посмертні згадки тощо. 

УВАГА! УВАГА~ 

Ухвалою нашої видавничої спілки з січня 
1972 року встановлено таку нову передплату 

на "НОВІ ДНІ": 

КАНАДА І США- 6.50 долярів 

АВСТРАJІІЯ 

Франція 

Англія 

- 4.50 австралійських долярів 

- 25 франків 

- 35 ш іл інrів 

Всі інші країни Европи, Венесуеля 
- 5.00 америк. дол. 

Решта країн ПіЕденної Америки 
4.00 америк. дол. 

До кінця цього календарного року передпла

та приймається І-Іа наступний рік за теперіш
німи розмірами. 

Довго утримуючись від піднесення розмtрІВ 
передплати, ми були змушені нарешті піти на 
такий неприємний для нас крок: самі поштові 
видатки шалено зросли, а кошт друку й ціна 
на папір також раз-у-раз скачуть угору. Робля · 
чи цей вибір між бути чи не бути, просимо нас 
зрозуміти і вибачити. 

Видавництво "НОВІ ДНІ" 

Printed Ьу Basilian Press - 286 Lisgar Street, Toronto З, Ontario - Canada 



Віталій КОРОТИЧ 

П'ІІТЬ СПОГАДІВ 

СПОГАД ПРО ДОБРО 

Вас бачу не завжди, ви - як повітря: 
Десь поруч, та, незримі, мов тепло, 
Потрібні, як вітрильникові вітер -
Нелагідного світу щедре тло -
Чим вас не гнуло б, де б не розмело, 
Ніхто ще з ваших душ добра не витер! 
Бо слово, і людина, і перо 
Увічнюються, творячи добро. 
Вклоняюся вогню, який не згас, 
Та зерну, де відвіяно полову, 
Народні діти, що вас родить час, 
Немов щодення радісну обнову. 
О добрі люди, як потрібно вас 
Знаходити, мов остаточне слово! 

ПОВІДОМЛЯЄМО 

Відбулися перші (організаційні) збори 

видавничої спілки 

"НОВІ ДНІ" 

18~го вересня ц.р. відбулися перші ( організа~ 
ційні) збори нашої видавничої спілки, на яких 
розглянемо і ухвалено таке: 

1. Обрано управу спілки в такому складі: Ваць 
Іван А. - голова, Валер Микола Я. - заступ~ 
ник голови і скарбник. Павлюк Василь В. - ее~ 
кретар, Кислиця Дмитро В., Дальний Мар'ян Г., 
Пишкало Іван Д. - члени управи. 

2. Затверджено редакцшну колеrію "Нових 
днів" у такому скла~і (без змін): Дмитро В. Ки
слиця - головний редактор, lУlарян Г. Дальний 
- відповідальний секретар, Іван Д. Пишкало 
Роман Д. Рахманний - члени. 

3. Призначено адміністратором видавництва і 
журналу "Нові дні" Василя В. Павлюка, а на 
допомогу йому дружину його Віру Д. Павлюк. 

4. У сім членам Ініціятивної групи, редакційній 
колеrії, працівникам адміністрації, авторам спів
робітникам і читачам-передплатникам, меценатам 
і меншим жертводавцям, усім тим, що досі чим
будь помагали друкувати і втримувати "Нові 
дні", - винесено найщирішу подяку. 

5. Оголосити місяці жовтень~листопад~грудень 
ц.р. місяцями "Нових днів" і докласти всіх зу~ 
силь, щоб від січня 1972 року видавництво діяло 
на стабільній основі за відповідним господар~ 
ським розрахунком. 

Видавництво "Нові дні" 

"НОВІ ДНІ", мовтеиь, 1971 

СПОГАД ПРО ШТОРМ 

Мушлі, наче осколки, врізаються в жовтий пляж, 
і вибухає море, наїжачивши синю спину. 
Пенсіонер обтрушує з газети нештивну піну 
і лається на березі, рожевий, наче муляж. 
Він уникає бризок і стрибками тішить дітей, 
стає ногами на стільчик, який приніс із собою. 
Але ж - море сьогодні не запрошувало гостей, 
сьогодні пляжі під владою розбурханого прибою. 
Кожній хвилі потрібно на краплі себе розбити, 
струсити з власної совісті солоний тягар вини. 
Навіть морю потрібно собою колись побути, 
скидаючи геть з карку безпорадні човни. 
Воно їх бере за днища, воно, мов блощиць, їх 

чавить, 

на берег кидає весла, мов кістки обсмоктані 
з рота. 

Морю треба побути лише в товаристві чайок 
і на самоті з собою власну пам'ять збороти. 
Забути про жирні спини, що їх хитало воно, 
забути ліниві пальці, які себе в морі ніжать. 
Воно проходить іще раз крізь незліченність 

принижень 

і роздирає мушлями своє золотаве дно. 

Гла~інь свою густо-синю море дере і мне, 
довжезні смуги прибою розмотує та розметує . 
... Моря - вони наче люди: 
завтра усе мине, 

і хвилі ще перепросять пенсіонера з газетою. 

СПОГАД ПРО СПЕКУ 

По дивному чорнонебу землі, 
Де хмари, мов чорнило, розпливлися, 
Блукають блискавки, мов білі лиси, 
Руді носи винурюючи з мли. 
По дивному чорнонебу сто діб 
Просвітлини для сонця виникають, 
І погляди селянські там блукають, 
Чекаючи на дощ, немов на хліб. 
По дивному чорнонебу здаля 
Злітаються вітри зі всього світу, 
І, тягнучи до себе теплі віти, 
Від вихору ховається земля. 
Попечена планета просить пить, 
А хмара - як незронєна краплина. 
... й літак далеко десь, бджолино 
По дивному чорнонебу летить. 

(Закінчення на 2 стор.) 

З великим сумом повідомляємо, що в Киє
ві тр~гі~~о. загину~ Андрій Коротич, дванад
цятиштюи 1 єдинии син добре відомого київ
ського поета Віталія Олексійовича Коротича. 

Від себе і всієї нашої читацької громади ви
словлюємо найсердечніше співчуття прибитим 
горем Віталійові Олексійовичу з дружиною та 
всім їхнім рідним. 

Редакція "Н. д." 
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(Закінчення "П'ЯТИ СПОГАДІВ") 

СПОГАД ПРО РОЗПАЧ ШТУРМАНА 

- Знову нельотна пого~а - ні зльоту, ані 
посадки. 

Знову низькі хмари, де тліє місячний ніж. 
Знову туман блукає в мокрім плащі по саду 
І треться білою спиною об чорно~чорнильну ніч. 
... А ми ж злітали колись, а ми таки піднялися, 
А ми таки відшукали щілину в низькому небі -
Хмара таки розчахнулась, продушена, мов 

гнилиця. 

І зорі були за хмарою, мов безпритульні німби. 
Все це таки було - не віриться, але так це. 
Ми лягали на курс, і небо на нас тисло. 
Ми вірили у всесяжність немудрих штурманських 

тактик. 

Продираючи низькохмар'я, пройшовши його. 
як тісто. 

Тисячу літ минуло. 
В літаків зболіли мотори. 
В нас пальці зболіли, висотані безсиллям. 
Знов нельотна погода - нині, завтра. учора 
Буває лиш чорним небо, 
То вигадка - небо синє. 
Сонний метеоролог врочить антициклони, 
Він уже й сам забув про небо погідне літнє ... 
Стоять яблуні мокрі, немов чорні колони, 
А ми чекаємо зльоту. 
Бо знов погода нельотна. 

СПОГАД ПРО ЛИПЕНЬ 

Ми в тому липні досі ще ідем 
Над морем синім, над таким пресинім 
І. наче тінь. за нами постать сина 
Над хвилями хитається, мов мим. 
Чи хмарка. 
Чи немов пташиний літ. 
У тому липні, у такім далекім, 
Де спомини стоять, немов лелеки 
На луках вже прожитих нами літ. 
У тому липні безліч білих птиць, 
І діти там біжать .- такі маленькі, 
А на піску не стерлися малюнки, 
Які намалювала мені ти. 
І слід мій поруч з ними ще не щезнув. 
І люди - як їх пам'ять береже! -
Не знати - сплять вони чи вмерли вже 
У тім далекім липні, в далечезнім. 

· У липні. що над все - над біль та втому, 
Над радощі. над втрати й над літа. 
Там йдуть дощі, і птиця там зліта, 
І люди там. і сонце 
В липні тому ... 

"Вітчизна", 1971 

Не змарнуємо найкращої нагоди - золотої 

осени. Зробім усі і все, щоб поставити "Нові 

дні" на тривку базу і забезпечити ім найдов

ший вік: організуйте збірки на пресфонд, шліть 

платні оголошення, знайдіть щедрих цінителів 

нашого журналу - добрих меценатів. 
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Олесь ДОСВІТНІИ 

БЕЗ ПОЧАТКУ 
(Спогади про втечу від московсько-царсько'і·о 

суду) 

ВІД РЕДАКТОРА СПОГАДІВ 

8 листопада 1971 року минає 80 роюв від днн 
народження Олеся Досвтіньоzо видатного 
прозаїка 20~х років. замученого, після цілорічних 
допитів в НКВД, 9 червня 1934 року. Одночасно 
цього ж року минає 55 років від дня героїчної 
втечі письменника - 13 травня 1 916 року - з 
тюрми, де він перебував, засуджений російським 
царським воєнно~польовим судом до смертної 

кари. Про цю подію біографи Олеся Досвітнього. 
особливо тепер після реабілітації його, часто зга
дують. Але ані справжніх nричин тодішнього 
арешту і засуду, ані деталів утечі ніхто досі до

кладно не знав. Спогади Олеся Досвітнього, що 
їх оце подаємо до відома читачів і дослідників, 

висвітлюють цю значну біографічну подію майже 
вичерпно. 

Дата і місце, що стоять наприкінці спогадів. 
свідчать про те, що Олесь Дос:qітній написав їх у 
вересні 191 7 року на Тихому Океані, коли він 
на пароплаві "Рембрант" повертався з Америки. 
де він знайшов був притулок після втеч1 з тюрми. 
в У країну. Опубліковані бу ли ці спогади в 
українському тижневику "Засів" ( "УкраїнсьRа 
тижнева літературно-політична часопись .. ), що 
виходив коштом У країнсьF_ої МанджурсьRої 
Окружної Ради в Харбіні. Олесь Досвітній за
тримався був тут понад три місяці і розгорнув 
жваву журналіетичну діяльність. 

Спогади "Без початку" друкувалися в "Засіві" 
протягом п'яти місяців - від 11 лютого до 14 
липня 1918 року. Але в розгойманий соцілльноЮ 
бурею 1918~й рік цей часопис не потрапив ні до 
Америки, ні до Европи, ні до У країни. І Цl пре
цікаві спогади Досвітнього були досі невідомі. 
Зберіг і привіз до США комплект "Засіву" на 
початку 50-х років Іван Світ - відомий діяЧ 
манджурської української колонії, публщист і до
слідник далекосхідньої проблематики. Він ··від
крив" нам ці спогади і ласкаво передав до пуб
лікації. За це йому належить ~елика подяRа. Та
кож з великою подякою треба згадати кропітну 

Примітка від редакції "Н. Д.": 

Ці спогади Ол. Досвіт:Іього - разом із 
вступним словом до них - нам ласкаво пере

дав професор Гр. О. Костюк, ЯRИЙ і зробив усе. 
щоб друкарRа могла вчитати і перебити начи
сто нечиткий уже теRст і щоб увесь цей цінний 
доRумент часу надавався до передруку - як 

компетентно опрацьований і доредаrований. За 
все це щиро дякуємо проф. Костюкові і від 

себе і від імени наших читачів. Ред. 

"НОВІ ДНІ", жовтень, 1971 



і ·тяжку nрацю nані Ольги Маланчук, яка жер
твенна, без жодної винагороди, nередрукувала 
всі, трудні до читання, тексти сnогадів. 

Сnогади Олеся Досвітнього мають виключну 
вартість не тільки для його бІографії, не тільки 
для історика української літератури та громад

ської думки, але й для історика української літе
ратурної мови. Тому, не зважаючи на незвичну 
,з;ля теnерішнього читача синтаксу, а то й семан

тику слів у сnогадах, ми залишаємо їх в ориrі

нальній формі. Виnравлено лише. явні друкарські 
nомилки. редакційні недогляди "Засіву" та зроб
лено деякі граматичні nоnравки відnовідно ро 

сучасних норм. Гр. К. 

141* 
* 

то· було чудової весни 1916 року на терені 
війни, останнього дня квітня. 
В цей день я, будучи дуже задоволений nере

бігом своіх сrірав, у доброму настрої закінчував 
друкування реферату мО nетрограДСЬКОЇ україн
СЬКОЇ громади, якого мав там nрочитати незаба
ром. У той денЬ я мав ще більше як надто мо
ральних задоволень ,........, ·nерше через те, що наnе
редодні того nередав листа до української органі
зації в Петроград до д-ія Г., від якого сnодівався 

. книжок для розnовсюджування серед своїх "ма
лороссів" та матеріялів з життя нашого на У країні 
та наших мамагань nеред московським урядом і 

змагань з адміністрацією царських nосілаків ,........, 
це для нашого свідомого кола на фронті мого 
району. 

В той час я не гадав, що отой мій лист і буде 
моєю nогибеллю. 
· Річ така, що за довгий час від nочатку війни 
завдяки штабовим обставинам, серед яких я зна
ходився, мені довелося заnри~телювати з одним 

nрапорщиком Ву льфіусом, нашим корпусним 
цензором. Цей офіцер, частенько їздячи ДО Пе
трограду, nередавав там, Rуди елі;:~;, моі листи, а 

звідти привозив мені не раз коnиці книжок та 
іншого матеріялу в зашитих nаІ\унках. Позаяк же 
він не Звертав ніколи уваги на те, що він передав 
мені, і ніколи не цікавився, а крім того, завше 

з охотою виконував мої nриватні nрохання, .......... то 
я був вповні nевен, що ця людина не зробиться 
провокатором у відношенню мене, тим nаче, що 

він мав гарні nогляди на людство взагалі, До 
війни був приватною особою ,........, адвокатом, то 
мені і в думку не nекладало його в чомусь nідо
зрівати. 

Так тяглись справи півтора року. Він їздив до 
Петрограду й звідти nривозив мені все, що по
трібно було мЛЯ МОЄЇ ДіЯЛЬНОСТИ серед СВОЇХ 
людей. 

Та не все йде так гладко, як ми бачимо. Напе
редодні отого дня цей офіцер каже мені, що він 
завтра іде до Петрограду, то чи не маю я чого 
nередати туди. Звичайно, я вмент написав листа 
і віддав йому, нічого не nідозріваючи. Але ця 
людина, я не хочу сказати, мала nродажну душу, 

З П})ОСТО за СВОЇМ ПрОСТИМ К~р'~рСІ:іКИМ ПОТЯГОМ. 
захотіла, вимно, визначитися й дістати якусь 
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нагороду - чи в виді вищого чина, чи медалю. 

Вона, згубпвши свої всі гарні nочуття людська
сти, пірнула в багно мерзоти. Взявши від мене 
лист, .l::Sульфіус розnечатав його і ... одніс коман..
диру корпусу, забобонному татарчуку ,........, гене
ралу Х. 
В тому листі до товариша я лише згадав, яких 

книжок слід найбільше nередати, зазначивши, що 
всі матеріяли й брошури в мене розійшлись та що 
я незабаром буду в Петрограді і дещо розкажу 
та що справи наші тут (тобто тогочасНІ завдання 
наші) йдуть чудово. 
Це все й було мосить, щоб заарештувати мене, 

коли ще додати ,........, лист був писаний українською 
мовою, дух якої, як сеnаратиетичну заразу, вини

щували тоді скрізь самим суворим і безупинним 
шляхом. 

Мене хитро було закликано до штабу коман
дира корпусу, де вже стояв з листом у руці ввесь 

червоний з радости Вульфіус, а мої всі матерія
ли: брошури, книжки, літографічні позацензурові 
твори разом з листами, велшюю переnискою та 

nриготовленим рефератом, забрано. 
Іііеля розмов з генералом Х., котрий вбачив 

у мені зразу надто розв язну для воєнної людини 
осоЬу, мене nід сильною вартою з донських коза

ків одвели до нашвидко одвененш nримІтивної 
кімнати ,........, тюрми. llідкомендант корnусу, досить 
мерзотна, як і сливе всі з донських козаків офі
цери, наказав варті стріляти в мене, коли я лише 

nочну з ними яку балачку. ::Sарозумілий офіцер
nоліцай і тут, серед страшенної дисциплши й 
тяжІюго воєнного режиму, боявся за своїх най
темніших рабів козаків, щоб вони не· ааразилясь 
nоЛітичною крамолою від nризонера в бал~чці 
з ними. 

Особливо смішно це визирало, коли лише уяви
ти, який вnлив політичної крамоли мог ла зробити 
людина, замкнена за українську nолітику. Чи 
зрозуміли б мене оті темні козаки, nройняті мо
сковським царизмом і в кістках і мозку? 
Та дарма, їм наказано nід nогрозою суду най

nильніший nозір. 

Та все ж і ці темні єства, nочуваючи мабуть 
інстинктивно мою nравоту власного свІтогляду і, 

через те, значить, і якихсь домагань, причиною 

яких був мій арешт, і вони, огля~аючись на всі 
боки, іноді час од часу nитали, чи не хочу я їсти, 
чи добре мені лежати чи не хочу я чого. 

Правда. може тут грало й те nоводження та 
симnатії, яко не злої людини в відношенню до 

них, у моєму штабовому офіцілльному житті. 

Та мені нічого не хотілося і навіть було досить 
м'яко для лежання. Такі були умови кімнати, що 
я мусив не сидіти (ходити заборонено бу ло) , а 
лежати. Мої вірні .цербери, козаки і їх· начальник
nідофіцер, були nри мені тут же в кімнаті. 

Так ото я лежав і в хаосі своїх переnлутаних 
думок вишкрабував відnовіді, що далі бу ~е? 

Аж ось, nеред смерком, завітав до моЄї господи 
сам командир корnусу, що бу ло великою несnо
діванкою для всього військового коЛа. nозаяк він · 
більше любив сидіти в свсїй конурі-кімнаті й чи-
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тати на ліжкові з закритими, сплячими оч:има, 

положену на черево газету або ходити по· кімнаті 
навкруги стоячого посередині r:тола з воєнними 

картами й мудро глибоко міркувати: в який би 
банк краще положити своє жалування за біжучий 
місяць! Де краще дають відсотки? Або ... або що 
хоч:ете, тільки не займатися з душею інтересами 
армії. 

11обалакавши зі мною про українську літера~ 
туру, мовляв, він також любе У крашу і її ште~ 

ра1уру, як l'оголя, але не на війні та ще з пропа~ 

rанмою й може, чого доброго серед ,инів його 
штаЬу й корпусу завтра виявиться ще щось після 

розгляду заЬраних у мене матеріялів. Нін вийшов. 
.Наступила ніч . .tke поринуло в дивну тишу. 

ПІДе аю згука... ~давадоLя, що сі дна силуе at 

ко~аюв, що др1маJш сидячи по боках мене, ОLь

ось ЗОНСІМ СХИJ1ЯТЬ на груди ГОЛОВИ і НlЩО не 

норушуиа1·име нuрмаJ1ьнк·1·ь юмнатно1 тиш1. JJ.нм~ 

па J1е.цне миготша, ваодячи сво1м мутним, трохи 

МИГаlUЧИМ CBlTJIOM ДО сну ... '-tac ОД часу КЇМ.І:J.ату 

здригував виьух гарматного .вистр1J1У з нашо1 u 
c1·atiy, а потім 1 від.а:ук такого же вистрілу з гер~ 
манеького стану . .t\.J1e це Ьуло сливе нормаль.1:1.е 

в позицшному життю явище, і тому воно не вно~ 

сил о соьою великого контрасту. 

,цруrий день 

Другого дня бу ло 1 ~го травня. Сонечко, ласка~ 
во полискуючи в небі, щедро слало своє про~ 
міння на кожен твір природи, яка, вдягнувшись 
у зелено~яскраву о~іж розпуклих дерев 1 поро
елої трави, пишалася собою перед денним світ
лом, приваблюючи до себе чарами весни кожну 
живу істоту. 

Ь сей день наказано мене перевести до комен~ 
дантеької частини корпусу для розгляду справи 

й суду. 

l!ід сильною вартою все тих же ві}Jних полі~ 
цайській справі донських козаків мене одправа~ 
джено до комендантської части корпусу, яка 

стояла від позиції за яких ЗО кілометрів. 
В дорозі все ж таки й козакам було жаль мене 

та й цікаво, за що то заарештований я? Та коли 
я їм сказав - за те, що писав листи й читав і 

другим давав книжки на українській мові, то 

вони дивувалися страшенно, мовляв, "що ж за 
біда, читать чи писать хахлам по~своєму"? 
Прибувши на місце, мене зразу ж посадавили 

у приготовлену за ніч кімнату, витрусивши мої 

кишені від зайвих матеріялів, як олівець, папір, 

гроші і таке інше. Завдяки ж тому, що годинник 
я мав на руці, то до його не додивилися, чим і 

зробили для мене велику послугу, особливо тоді. 
коли мені довелося тікати і вираховувати кожну 
мить.· 

Комендантська частина знаходилася розташу
вавшись у фільварку (хуторі) одного польсьRого 
поміщиRа. Фільварок утопав у садках і він був 
ЯR раз біля литовського села, де було розташо~ 
вана RільRа шпиталів і інтендантство корпусу. 
При цій RомендантсьRій часті бу ло для полі~ 

цайсьRих справ щось з 40 польових жандарів, пів 
роти пішого війсь:ка, частина обозу та :канцелярія 
части :корпусу і :коменданта. Завдя:ки ж тому. що 
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в канцелярію попадав більш інтелігентний еле~ 
мент жовнірів, та ще по с:кладу декілька уRраїн

ців - це й було мені деякою спромогою до втечі. 
3вичайно, кілька з тих українців бу ли добре 
усвідомлені в моїй праці й бу ли добрими спів~ 
робітниками в тому та були й елементи, далекі 
від якоїсь активности. Але все одно це не пере~ 
шкоджало і їм бути освідомленими в завданнях 
нашого тогочасного у:країнсь:кого потягу1 ) • 
Та кіль:ка з них в той день, я:к мене відправа

джена сюди, були вислані по розпорядженню 
командира корпусу на позицfl в траншеї, яко 

кара за те, що мали українські прізвища і, таким 

чином, може були однодумцями моїх потягів ... І 
факт - два з висланих були безмовними овеч
ками і "моя хата сRраю" людцями. 

.1 ак ото й посадили мене тут, в новш ре зи~ 

денцн, и виготоиJ1ену тюрму. це oyJ1a о.цна з 

IOM.1:1ar ДОВГОГО ШJ1ЯХеТСЬКОГО будинку, ЯКа слу~ 

ЖИJ1а КОJ1НСЬ чи коморою аьо сироdарнею, 'іН 

праJІьнею в фшьваркои1. Ьуда досить просt·ора 
юмната, яких '.:1~ 1 u кроків завдовшки і о~ І за~ 

вширшки, з величеньким вікном у сад на півюч, 

котре, хоча й Ьу ло тепер уквітчане примІтивними 

заю~ними та дощаними rратами, все ж давало 

Ьагато світ ла до середини. ,j південн01 сторони 

кімнати мешкаJш спершу жандарми, дат канцеля

ристи, шофери~автомоЬілісти: з південної за две~ 

рима моє1 юмнати~тюрми в великих сінях - моя 

варта з 12 чоловік, шд командою підофіцера; а 
трохи на схід, збоку - фершали~:коноваJш. lз 
східнього боку кімнати була комора з льохом, як 
потім довідався. ІJ.о цеї :комори з моєї кімнати 
йшли двері, :котрі тепер були замкнені на міцний 
внутрішюй замок. Та комора бу ла не житлова 
й через неї то я дістав собі волю. Але це потім. 

l.Цо ж то було в оті 12 день? 
Перший день мені дана споІ~ійно ознайомитися 

з моєю новою :кватирою та трохи відnочити від 
nерелолоху. ,Цля того бу ли такі добрі слуги авто~ 
кратизму, що навіть дали мені мою власну nо
стіль, подушку, :ковдру та білизну. Так що мені 
нічого не залишилося робити, я:к сухо мірRувати 
об своїм становищі. О 12~ій годині голова варти 
мовч:ки nриносив обід і також мовчки забирав 
назад посуд, о З~й давав чай, о б~й вечерю і по~ 
тім знову чай. І з вечора все потонуло в тиші, 
Rоли не брати на увагу шеnотіння вартового 
стану за дверима, та мірний стук приRлада Гвин

тівки вартового в саду біля вікна. Іноді був глу
хий протяг розмов за рубленими стінами в біR 
жандарів та канцелярії, ЯRі час од часу перери

валнея та:ким же верес:ком сміху та сентимен~ 
тальною мелодією то мос:ковсьRого премірованого 

сnіву 

д у нас лєтят снаряди. 
Прямо нам в о:кно .... 

то чудовою, душу роздираючою уRраїнською ме~ 

лодією 

1 ) Слово потяг О. Досвітній тоді вживав у 
сенсі прагнення, ідеі. 
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СRажи мені правду ... 

Я почував, що то співав товариш Б., земляR. 
Але мимоволі мені уявлявся його образ байду ... 
жости до чогось кращого, нового, святого... і ся 

пісня губила свою вартість. 
НеспоRійно пройшла ота ніч 1-го травня. Вран

ці мені здавалось, що я захопиЕ пропасницю. але 

я помилився, все пройшло. То був лиш наслідоR 
напруження нервів. 

Допит 

По обіді другого дня мене бу ло запрохано до 
Rоменданта полковниRа П. Він у дуже чемній і 
ЯRійсь співчутливій формі робив мені допит, ввесь 
час намагаючись зробити мені якусь приємність 
чи дати пораду. 

Може ее вияснялось тим, що полRовниR П-кий 
був родом уRраїнець і в своєму приватному й 
навіть офіцілльному життю був чесна і правдива 
людина. 

В Rімнаті, де допитував Rомендант, було роз
кидано сRрізь геть по підлозі забрані від мене 
RНИЖRИ, брошури, літографічні і друRовані, а зо 
всім тим переплутались розтріпані листи, таRож 

захопленої від мене переписки і трохи творів. На 
столі перед полковниRом лежав напівнадруRова
ний і напівнаписаний мною перед арештом рефе
рат, ЯRИЙ власне й надав у J1YRИ власти ясний 
вигляд моїх потягів і бажань. 
"В момент. Rоли тут серед нас на УRраїні і 

Росії винищується наше 'я'. всіма способами виRо
рінюється всяRе українство, qке дійшло в своїх 
витворюваннях до того, що навіть заборонено 
називатися уRраїнцем. не Rажучи вже про цілRо
вите знищення наших періодичних видань. друRо

ваного слова і громадсьRих організацій ... І в тпй 
час. разом з таRою варварсЬR«""Ю розправою. тут 

серец нас. там на фоонті й Гатшчині R злобутій 
НОВіЙ Rраіні, наші RУЛЬТУРНі BiROBi ЗдООуТRИ RИ• 
нуті у вир розгнузданих зумисних руїн мосRов
сьRо-державної власти. Ниnтаться ШRОЛИ. народні 
будинRи, просвітні доми. НашІ'х людей запаRо
вують в тюрми, виси.ттають на Сибі". вішають на 
Rожнім Rроці. ЯRО нібито шпіонів. І нас. знах-"
дячихся на фронті. заставляють служити сьому. 
допомагати сьому зло,;::J;іяцтну, ~ додатком no того 
виRооінення в своїй армії всяRих тіней мазе

nипства. 

Все це дає ясRравий вигляд тої дороги, яку ми 
поцинні вибрати. 
Чи може хто все ее бачцти. перечувати на 

власній шRурі й. згадавши 250-літній гніт таRого 
ярма. сидіти мовчRи чи допомагати в цьому ти
рансТJ\і?! 

-- TaR, таR. підтверджував я на прочитаний 
мені написаний їм, ПРОТОRОЛ. 
"Я яко одинична VRРаЇнсьFа оспба пp.r:tr1'tv тю 

ЗНИШеННЯ царСЬRО•МОСRОВСЬRОГО ЯРМа З У RDaЇJ-J'" 
для ії нільного націона ттьно-Rvльтvоного розвпю." 

-- д що то за неосhіти. поо яких я згацvнач 
v листі ~n приятеля у Петрогrад? -- питав по~
коц~ик П. 
Я з великою охотою розповів. що неофіт -- то 
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є таRа людина, котра Rолись була несвідома в 
національному своєму розумінні, а потім зрозу
міла, що вона є людиною оRремого народу, пане
воленого царизмом і стогнучого в ярмі націо

нальної й культурно-просвітної неволі. 

-- От, кажу. -- якби ви, пане полRовниRу, в 
один чудовий час зрозуміли, що ви син ЗО-міль
йонного народу і стали на шлях свідомости своєї 
історії і сучасних потреб свого народу. то це би 
було спочатку неофітством. 
Тут я йому привів дещо з творів ШевченRа 

про неофітів. 
Мій допитувач, полковниR П .. вислухав все 

дуже уважно. але все ж, пройнятий піввіRом своєї 

автоRратичної служби. врешті сRазав. що ЯR я не 
боявся робити все те і таRі мати потяги, знаючи. 
що за це буде безмилосердна І<ара на смерть ... 

Потім, давши мені підписати допит. зо спів
чуттям відпустив мене до моєї нової Rватири. 

Виходячи Рід його. я передчував. що ця люди-
на. яRій доручено слідство моє, з болем душі 
переживає це слідство. бачачи чисті потяги моїх 
бажань і правдиві ясні бажання нашого україн
СЬRого народу. Але цаnизм робив своє магнетич
не ліло, і він мусив робити слідство. 
Тим часом на тому допиті слідство і сRінчи

лося. 

Напевне, отой допит з моїм рефератом та 
листами і деяRими брошурами. тепер підvть до 
Петрограцу. щоб там на місці роз'яснити більше 
сnраву. бо їх обходилп h те. чи часом не є тvт 
яка велиRа організація? Тим паче. що лttст той. 
чере~ провокапійний донос праnорщиRа ВульсЬіv
са. був писаний мною до людини. котра слvжитта 
в голоцJюму інтендантсьRомv штабі і яка. чеое~ 
сній оФіперсьRІ'Й вплttв. могла мати значення в 
спn::tчі загальної н;нпої ]1іяльности. 

ПозаяR же д-ій Г -Ro. лп яRого бvв адресова1'tиЙ 
отой лист. кільRа раз пеnРтtа'8ав через тогп nnn
вoRaтooa ЛИСТJ{. Rниги та бооmvои. то. пецча nіч. 
-- ТVТ ПЇПО~оіва ЛИ ЯRVСЬ УRРаЇНСЬRУ RОНСПірацію. 
пеоер rтпахом ЯR-'1Ї. кплтх R~яти 1'ta V'l\arv чvтJп' 

поо "Сою~ низволепня У Rраjни", дрижало все 
цаnсьRе Rодло. 

В леоший ..:хен-,:, арештv. я пе1")е.лqцачmис:ь ~::t 
долю тоцапиrтта Г -ко. no якпго ото бvв писачиЧ 
лист. R()тnнй боан неликv vчасть v петnогра~смrіЧ 
vц"аїчсьFій RО1'tспіпатинній п"rачі~ацн. ~ацттяRч 
ппихильності пттнпго ~ підосЬіпеоін ко~акіR та 
темчоті зRичайного JfOЗaFa. пеnРттав '\апискv rто 
зостаншихся точаоиші'І\ пnи rтттабі. аби в<"Ічп vтх
тnим ПТ"1ИВаТ1'tИМ шляхом nовіl!ОМИЛИ телеrnа~иn 

r -F() пб ~п'іч anemтi. тациц чином. застеоеrттт" 
йn,..." пепел бvттvчим тоvсом і т. п. 
Та заоаз. Fnли я nnчe11HVRrя: з допитv. я пітт-,::rnч 

збентежився: а чи послано йому сповішеJ·п-нr? ч .. 
за стерігся він од rрядvщого нападу. а ра~пм ~ 
тим і що грозить їм там. у Петрограді. органі
заттіі? 

Треба бvло. 'R що б не стало. повідомити ще 
іншим шля:хпм. Та й не тільця йпго. а '1\Сіх тих 
силу знайпмих та однодvмuів яRі могли поrта
стися своїми листами по мене. По речі СRазатп. птn 
всі листи, ЯRі я одержував, отой приятель прап. 
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Вульфіус не цензурував, так що завдяки сьому, 
мої товариші й приятелі писали все цілком одвер-

то. Позаяк же з часу арешту всі мої листи йшли 
до слідувача моєї справи, то хто писав листи, міг 

викритись, хто він є, й таким чином дати собою 
ще одну жертву в руки павуків автократії. За 
ті ж листи, що забрано в мене, я не боявся, по-
заяк у кожному з них я замазував та вирізував 

не бажані для нещасного випадку вирази та 
адреси. Значить, зараз було лише одно: повідо-
мити всіх, щоб припинили зо мною листування. 
У мене в кишені зостався лиш шматок олівця 

й ні клаптика паперу. До того ж і зносин з това-
ришами та прихильниками, котрі були тут же під 
боком, не мав я ніяких через строжайшу забо ... 
рону не лише відвідувань, але й розмоь. Та хіба 
думкам є загата? 
Треба сповістити і кінець! У що б не стало. 

Але знову - як? Та вихід найшовся. 
У вихід ку я дістав шматок газетного паперу. 

Відірвавши крайок од того шматка і таким чином 
діставши стьожку білого паперу, я рішив, що 
справа піде чудово. 

Треба потрібне написати й передати товари-
шам, а вони все зроблять. Але й тут доля не 
покинула мене. 

Під час, коли я ходжу до виходку, мене прова-
дять два жовніри: один спереду, другий ззаду. 

Часто ж буває, що коли мене провадять через 
двір, то товариші ·стоять біля своєї кімнати і по-
зирають на мене ·чи то з жалем чи з пошаною, не 

сміючи сказати -жодного с·лова. Бо коли б хто 
сказав що, то ~шраз би він був зарахований як 
співучасник і висланий або в траншеї або, чого 
гірше, й до суду б потягли. Отож перед такою 
перспективою вони були більш умірковані. До 
того ж і дійсних співдружинкін межи нами сливе 

не було нікого, крім несвідомих безпродуктивних, 
безідейних українців. Навіть було межи нами і 
три москалики. Щодо останніх, то ті співчували 
нам вже, яко більшості, і через товариське життя 
та з ненависти до загального :ворога ~исциплінар

ноrо офіцерства - "начальства". 
Так ото я й подумав: Коли буду проходити 

повз них, то, показавши їм перед собою, щоб не 
бачив задній вартовий, запнесу, звернену в ци-
гарку, кинутrt межи ноги, а вони в:Же потім підні

муть, як ми пройдемо, і прочитавши Гі, зроблять, 
що я прохаю. 

Надумано - зроблено. Написав на отій стьож-
ці паперу, щоб мені положили у ви ходку межи 
папір кілька аркушів поштового паперу і хемічний 

олівець і потім там би дивилися ще звісток од 
мене. 

Скрутивши Гі у виді цигарки, я зажадав на-
двір. Спереду йшов один жовнір, а поза~у дру
гий, і коли я порівнявся з товаришами, що дійсно 

·вийшли всі з своєї канцелярії подивитися на мене 
і всі стояли біля свого будинку, я, показавши· їм 
перед грудей записку, кинув під· ноги. Жовнір не 
помітив нічого, а один з· товарИШів зараз же прИ

йшов на те місце, де я пройшов; і·-підня:в ·записку. 
Удалося. · Перёд вечором того··· ж· дня; я· ·вже 

мав у виходку · багато пошто!юго ··паперу і олі--

nець. Радості моїй не було кінця. Одинокість і 
сум тюрми полегшуються. Я буду мати зносини 
з світом. 

Але перш усього - це листи до тих приятелів 
і однодумців, щоб спинили своє листування до 
мене. І на другий день я вже поклав у наше 
умовлене місце купу написаних записок, листів 

з адресами на кожнім до своїх друзів і знайомих. 

щоб припинили зо мною листування. Всі ці листи 
я прохав товаришів послати негайно приватною. 

не воєнною поштою з містечУ.а, до якого було 
яких 150 кілометрів. 

І так один план здійснений. З того дня вже 
мене покинув сум одинокости 

Головне, я був певен, що як не через пів мі
сяця, то трохи пізніше, доведеться ставати nеред 

безмилосердним царським судом і від того часу 
прийдеться гадати про загробне життя, або, най
краще, про 20-тиліття, або вічність каторги. Але 
це не зворушувало в мене і йоти до якоїсь жало-

сти бvдучности чи траnившогося факту. Низка ж 
погиблих наших діячів та непомітних одиницІ• 
в боротьбі за долю свого народу. давали мені 
якусь душевну насолоду без краплі страху. 

І. аналізуючи свою сантимента.Льно-нервову на
туру з розумінням майбутньої опаски, мені бv.тто 
дивно за свій, такий тверезий, рішучий і спокій
ний характер в момент переживаємого часу. 

І все ж час ішов якось швидко, мабуть через те. 
що я старався спати яко мага довше. аж доки 

о 12--й годині не розбуджував мене голова ваоти. 
принісши мені їсти, та через проходку по кімнаті 
з кутка в куток, міркуючи ввесь час над суч<tс

ним становищем. шукаючи з його вихrщу: а по. 

тім через дружбу з одною істотою. (Далі буде) 

ДОРОГІ ЧИТАЧІ-ПЕРЕДПЛАТНИКИ. ЛРУЗІ 

І ПРИХИЛЬНИКИ "НОВИХ ДНІВ"! 

Ми з . Вами врятували І далі втримvємо наш 
журнал ft~oвi дні". Усі страхи І небезпеки що
до долі жуоналу - уже за нами. Ніхто з нгс 
~а вида~~ЩІі журналу нічого не Заnобив, але 
и з то" бами по світv не пішов -.ні оnапівники 
редакЦії ·· іа· · а!tмінІстра_uіі чи співробітники
автоои, ні читачі-жертводавці та меценати. 
Єдиною втіхою і винагородою Для нас усіх є 
те, що журн~ маємо. · 
Та живе про живе й думає: і нам настала 

"?Ра подумати, щоб журнал став більший роз
МІР9М і багатший змістом - .мав іще більше 
добри_х статтей. і всілякого іншого J'іНІ·юго та 
цікавого матеріялу, що можуть забезпечити 
нам лише зацікавл_ені наші добрі автори, допи
сувачі. Крайня пора, отже, . подумапt бодай 
про мінімальну винагороду ОСН()JІНому _складові 
тв9р.u.ів журналу, щоб редакціЯ. мала змоrу і 
моральне по аво замОВЛЯ.ТИ . а. вторам статті. та 
іншиА маr~ріпл . до дРУ~<У~ Xro .не рухається 
вперед і. це підноситься вгору,. той зсувається 
назад і скочується на дно. Чи смІємо-·ми .. пІ.с.пя 
·досягнутого. спочити . на .. лаврах?- .чи даєте ви 
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Панас ФЕДЕНRО 

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

(Іlродовження з попереднього числа) 

V. ВІД КАМ'ЯНЦЯ НА ПОДІЛЛІ ДО ШОВАРА 
НА ВОЛИНІ 

Несподівана капітуляція комРнди УГА 6 листо

пада 1919 року поставила Уряд УНР і військо в 

дуже трагічну ситуацію, бо цим відкрито для армії 

"Юга Росіі" шлях для наступу проти Армії УНР. 

Треба було учинити негайно евакуацію Р'іам' янця 

над Смотричем, тимчасової стошщі УНР, щоб виско

чити із загрози. На біду, в той момент уряд УНР 

не був у Р'іам'янці в повному скпаді: умер від тифу 

енерrійний заступник прем'єра Дмитро Одрина, 

лікар; ще перед капітуляцією команди УГА два 
члени уряду - Борис Мартос (міністер фінансів) 

та Микола Шадлун (міністер господарства)*) ви
їхали до Румунії з дорученням від уряду - -визво-

нам саниції не думати про живе, не думати пnо 
еиспансію, не пориватись уперед і вгору? (Чи 
пам'ятаєте слова: Уперед, хто не хоче ио
нати?). 
Яищо не даєте таиих саницій, то дозвольте 

промовити до вашої свідомости: прийміть на
ш~ rішення, що місяці ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД
ГРУ ДЕНЬ цього pouy оголошуються місяцями 
"Нових днів" - на те, щоб, з наступного рокv 
почавши, ми на реальній основі могли рухатися 
вперед, угору, роз~ивати експансію, а не за
дрімали і не приготували тим неминуче завми
рання нашого діла. 
Тож зробімо все, щоб п.одвоіти кільиість 

пеоедплатнииів - це ж зовсім не великий труд 
иожному з нас приєднати до нашого гурту хоч 

по одному ще Рювому пес·едплатнииові. 
Нехай з-поміж нас виявиться більше жеnтво

давців на розбудовv журналу, а зокnема й та
иих меuенатів. як Ольга Мvоій (500 дол.) та 
Іван Ваць (1.500 дол.). Пам'ятаймо, що яиби 
не Іван Ваць та не Ольга Мурій, ми з вами мо
гли б сісти маком - і тим вельми втішили б 
своїх воріженьків, а себе покрили б незавид
ною славою. 

Не чеиаючи нашого нагадування чи тоомаль
ного доручен.ня, споияйте нашій адміністра••іі 
придбати якомога більше платних оголошень 
від наших і не наших фір·м, яких ніде ж не 
?ра~є - треба тільии мати на те добру волю 
1 трtшечии зусиль. 

Сьогодні, зараз (а не завтс·а чи потім) -
нумо до ·діла! Собі ж поможімо таи, щоб аж 
лихо сміялось! Візьмемось - вивезем. Пона
діємось один на одУ.оtо - поставимо під сум
нів і те, що м·аємо. До діла ж! 

РЕДАКЦІЯ І АДМІНІСТРАЦІЯ 
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лити паперові гроші УНР, що опинилися на румун

ській території в аеропляні, який летів до Р'іам'янця 

з Берліну, де ті гроші друковано. Мартос і Шадлун 

мали завдання дістати від Румунії зброю і поста
чання для нашої армії. 

Лишилися міністри в Р'іам'янці: прем'єр Ісаак Ма

зепа, Сергій Тимошенко (шляхи), Осип Безпалко 

(праця), Володимир Сальський (військо), державний 
секретар Левко Шрамченко, Пінхас Р'ірасний (міні
стер Єврейських справ), Іван Паливода (пошта), Г. 
Солодар (заступник міністра господарства, жидів

ської національности), Аполон Маршинський (за
ступник міністра фінансів), Іван Огієнко (міністер 

ісповідань), Теофан Черкаський (преса). 

Довелося робити прискорену евакуацію, брати з 

собо•ю, що вважалося за цінніше, ховати дещо по 

людях або нищити. 

У той час у Р'іам'янці діяв Центральний Украін

ський Повстанський Р'іомітет (ЦУПР\ОМ), до якого 

належали: Назар Петренко, Пан ас Феденко і Олек
сандер Щадилів. ЦУПР\ОМ мав завдання коорди

нувати рух по·встанців проти Денікіна по всій 

Украіні: у нас був великий архів-листування з 

повстанськими організаціями, з чого було видно, 

що армія "Юга Росіі", перед якою капітулювала 

команда УГА, вже "дихала на ладан". Ми залишили 

цей архів у певних руках у Р'іам'янці. 

Рух поїздів на північ зі скороченим апаратом 

міністерств був визначений рішенням уряду на те, 

*) Уважаю за свою повинність відкинути кричу
щу неправду, яку написав Микола Р'іовалевський 

про Миколу Шадлуна в своїй книзі "При джерелах 

боротьби". Р'іовалевський, бувши на еміrраціі, пи
сав про М. Шадлуна як про "більшовицького аrен

та" в Уряді УНР ... Р'інига ця вийшла вже після смер
ти М. Р'іовалевського, під редакцією Спиридона М. 
Довгаля р. 1960. Редактор пустив цей наклеп до 
друку, не спитавши людей, що .знали Миколу Шад

луна. Син заможного землевласника з Таврії, М. 
Шадлун студію·вав у Гірничому Інституті в Петер
бурзі ще перед революцією 1905 року і там при
лучився до украінського соціял-демократичного 

руху. Він жертвував щедро не видання Украін
ської Соціял-демократичноі Партії, що виходили 
під редакцією Симона Петлюри, Миколи Порша, 
Валентина Садовського та інших ("Вільна Україна", 
Петербурr, 1906 р.; "Слово", Р'іиїв, 1907-1909 та ін.). 
За наукову працю Шедлунові надано професуру 
в Гірничому Інституті в Петербурзі, де його заста
ла революція 1917 року. 
Вернувшис_ь в Украіну, прqф. Шадлун продо~

жував наукову працю і брав октю;~ну участь у по

літиці. На 6 з'їзді Украінської С~ціял-демократичноі 
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щоб у лісовій частині нашої ~ериторії на Волині 
дати відпочинок козакам Армії УНР і втримати 

регулврний фронт проти "золотопогонників". Із 
:К:ам'внця через Гречани уряд із службо·вцями міні

стерств мав доіхати залізницею до Старокостянти
нова на Волані. Однак на переш~оді стала пригода, 

про яку мені й тепер гірко згdдувати. 

На шляху до Старокостянтинова була Пашківська 
волость з малою національною =відомістю і з на

строями анархістичними - мов ті "татарські лю

ди", що в 13 столітті не хотіли коритися владі 

князя Данила, а визнали зверхність Орди, яка за
довольнялася натуральним податком: просом і 

пшеницею. Пашківці не пішли на мобілізацію 
Армії УНР і піддавалися пропаганді агентів біль
шовицьких і денікінських. Як це буває у всіх на
родів, коли немає охорони військо'Вого майна, де

які громадяни Пашківськоі волости хотіли пожи

витися тим, що було в вагонах армії УНР на стан
ції :К:лимашівка. Не було відомо, що там у тій 

nолості діялось, бо телефонний дріт від :К:лима
шівки до Гречан був перерваний. Недалеко від 

Гречан ·відбувався бій з денікінцвми, і команда 

Партії в :Києві його обрано до Центрального :Комі
тету Партії в січні 1919 року. Fіоли уряд УНР осів 
у :Кам'янці в липні 1919 року, то Шедлунові JТору
чено міністерство народнього господарства. Перед 
від'їздом до Румунії з Б. Мартосом у листопаді 

1919 року Шедлун передав мені, разом з іншими 

матеріялами політичного характеру, і С'Вій щоден

ник, у якому були дуже цінні записи до історіі 
нашої боротьби того часу. На жаль, це все пропало 
в тодішніх бурхливих подіях. 

На еміграції Шедлун жив деякий час у Берліні, 
а від 1923 року був професором Украінської Го

сподарськоі Академії в Подєбрадах (Чехія1, і читав 
лекції з своєї спеціяльности в Л.юбляні (Югославія) 
- в Гірничій високій школі. Однак його наvкові 

інтереси не було до зреалізvв'lння на чужині, а 
'Від політичної діяльности Шедлун відійшов, по

давши заяву про це до ЦК Соціял-демократичноі 

Па'Ртіі. Мені та Іс. Мазепі він казав, mn хоче за

кінчити свої Rаvкові праці, залишені в Петербvрзі. 

То бvв час НЕПу, коли Мих. Грушевський та інші 
українські науковці, в надії на еволюцію більшо

вицького режиму, покидали еміrрацію. Шадлvн не 

складав ніяких політичних заяв на користь комvні

стичного режиму і про'Вадив свою наукову працю 

в Петербурзі, де й помер. 

Тільки буйна сЬантвзія еміrрантів могла створити 
легенду про небувалу "аrентурну службу" проф. 

Шедлуна на користь більшовизму. Цій вигвдці по

ві рив М. Ковалевський і безкритично записав v 
своіх спогадах, а С. Довгаль не зробив нічого, щоб 
'Вияснити фактичний стан. Та!'\ИМ чином, кинvто 
тяжке очорнення на особу проф. Шедлуна - без 

усякої підстави. Ідvчи за цією метоцою. треба бv
ло б назвати "білJ..шовицькими аrентами" всіх, що 

поїхали в добv НЕПу з еміrраціі на науковv пnвпю 
під комуністичним режимом: прос:Ьесори Мих. Ло-

. зин.ський, Степан Рудницький,. Оnександер Мерк
лінr і багато інших. 
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Армії УНР не могла послати козаків у Пашківську 
волость, щоб завести порвдок. 

Щоб не гаяти часу, .в: з Назаr?ОМ Петренком зго
лосився до прем' єра І. Мазепи - їхати дрезиною 

вночі в ту збунтовану волость 1 що буде, те й буде. 
На станції :К:лимашівській ми нервночували у па
тріота-телеграфіста. На ранок зійшлася рада селян 

з усієї волости. Перше настрій селвн був до нас 

ворожий, але ми спокійно розка:.=~али ім, яка небез

пека ім грозить від "білої Росіі" і ику "програму" 

має Урид УНРеспубліки. При кінці упо·вноввжені 

ради Пашківськоі волости підписали звиву льоиль
ности до Уриду УНРеспубліки, в икій сказано, що 

громадяни цієї волости ніколи не виступали, не 

виступають і не будуть виступати проти Уриду 

УНР ... Так на них подіили на'Ші промови. 
Зараз післи ради ми поспішили на станцію теле

фонувати прем'єрові Мазепі в Гречани, що шлях 

на Старокостинтинів вільний. Голос з ГречаР пові

домкв нас, що поїзди уриду недавно виїхали з 

Гречан на Чорний Острів - :d непримі на Воло
чиськ. 

:Коли ми з бідою добралиси з :К:лимашівки на 

станцію Війтівці, то нас там зустріли мов воскрес

лих із мертвих: у Гречанах хтось пустив чутку, що 
нас "пвшківці" повбивали ... Якась година часу ви
рішила долю реrулирного фронту Армії УНР 1 бо 

коли б рада в :К:лимашівці кінчилеси трохи раніше, 

то уридові поїзди могли б рушити з Гречан на 

Стврокостянтині'В і там отаборитиси разом із Шта
бом А рміі УНР. Денікінці -вже так були охляли 

в той час, що не могли наступати далі на захід. 

А так довелося їхати на підводах на Стяnоко~.,.·пт
тинів і думати про продовженни боротьби за УНР 

в інших формах. 

26 листопада 1919 Р. в СтарокостJІнтинові віттб"

лася рада з участю Головного Отамана Армії УНР 

С. Петлюри, членів Уриду, командирів та делега
тів від козацтва. Ще діив у той час апарат без

дРотового телеграфу, і був зв'изок зі світом. Члени 

У Ри ду знали зміст промови англійського прем' єРа 
Ллойд Джорджа в паnлименті. Він казав, що Росій
ські білі генерали війну програли і що треба ви

знати ті національні держа'Ви, що створилиси на 

теnиторіі кол. Російської імперії. 

Пnем'єр уриду УНР І. Мазепа, що говорив пер
ший на раді, звернув особливу увагу на цей факт: 

починвпаси зміна в наставленні великодеРжав до 

боротьби неnос1иських народів зв неsалежність. 
Тому, казав Мазепа, нам треба за всику ціну вдеn
жвтися на поверхні мілітарно й політично. R дл'-" 

цього треба 'Вдержати хоч малу частину рідної 
землі під vкраінськооv влацою. 

Голова ДиректоРіЇ УНР С. Петлюра казав на Р"В
раді, що боnотьбв Армії УНР "створила vкрв'і:н
ську націю", бо пробудила в мас"І.х неnоду бв~вн:r--r!Т 

б"І:тоrи господарем на своїй землі. Зазначив, що Аnм;я 
УНР має вирушити далі на північ, відпnчити і ві тт
ти vцаnити на деморалізовані ватаги "білого яій

ська", що бvло в стані по..,.яого розкладу. 

Але в частинах Армії УНР уже JТіили в той ЧР"'! 
елементи. підіслвні так зва~и:м~ "бооотьбтr~тами" . 
Вони хотіли прилучити Армію УНР до своіх неве
личких повстанських rруп і виступати під првпо-
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ром "незалежної радинеької Украіни". То був плин 
нереальний, бо Москва примувала окупувати 

Україну своїм військом і ~е хотіла й чути про 
будь-ику незалежну Украіну, навіть "радв:нську". 
Ще в жовтні 1919 року, перед наступом російської 
червоної армії на українську територію, відбуласи 

нарада провідних дів:чів компnртіі (більшовиків) 
Украіни в Гомелі, Білорусь, і на тій нараді ухва
лено: 

"Рух на південь та організацін радянської влади 

в Украіні будуть можливі тільки з допомогою 

реrулярних військових частин (ні в вкому разі не 

иісцевоrо nохо~еннв)". (Літопис Революції, ч. 6, 
Харюв, 1936 р.). Укра1Нці ("місцеві") навіть у рядах 

червоної армії не мали довір'я у більшовицьких 

провідників, що збиралися в похід на Украіну. 

Однак боротьбисти наївно думали, що можуть ство
рити українське військо на "радянській плятфор

мі", а тоді Москва визнає самостійну радянську 

Украіну під їхньою владою. Мабуть, вони вірили 
облудним словам росІнської :tїомпартіі про ви
знании незалежности Украіни (Резолюція з 6. 12. 
1919 р.). 

За підшептами аrентів з боротьбистів, що про

лізли в розташування частин Армії УНР, пішли 

деs:кі "шукачі щастя" і учинили бучу в П:-обарі 

2 грудня 1919 р. Вони захопили гроші державної 

скарбниці і з своїми збаламученими козаками 
втекли з Любара до Чуднова, де діяла група бо
ротьбистів. 

VI. ПОЛІТИЧНИй І СТР АТЕtІЧНИЙ ПЛЯН 

ЗИМОВОГО ПОХОДУ 

Урв:дові УНРеспубліки була добре відома ситуа

ціи в Украіні, де діили полки російських більшо

виків, недобитки армі_і Денікіна, :котру прозвали 

в народі "Грабарміи", · та повстансь:кі групи під 

командою своїх отаманів. Найбільші надії У ряд 

УНР покладав на Українську Галицьку Армію, що 
видужувала від тифу. 1\омандири УГА, иких зали

шкв . урид Є. Петрушевича на Поділлі, бачили, що 
прийшов кінець длв: війська "Юга Росіі". · Серед 
старшинства і стрільців було бажании активно ви

ступити проти всіх ворогів У країни. Голова Уриду 

УНР І. Мазепа мав наради з командирами Армії 
УНР, особливо з Михайлом Омелв:новичем-Павлен
ком, котрого знав ще з Січесла:ва, та з Юрком 

Тютюнником. Тютюнник був с-вого часу членом 
Центральної Ради в 1\иєві, в політичних справах 
орієнтувавси і з нього був досвідчений партизан; 

Омелинавич-Павленко мав добру військо·ву освіту 
(за царського режиму він був начальником стар
шинської школи в Одесі), і мав велику популяр

ність серед украінського воицтва; що називала його 
"дідом". 

Омелинови11 і Ю. Тютюнник зійшлися з прем'є
ром МаЗепою на тому, що Арміи УНР мусИть ру

шити в похід, почати нову боротьбу в формах 

партизанських. На пропозицію прем'єра, Головний 

Отаман С. Петлюра та начальник штабу генерал 
Микола Юнаків (до революції він був професором 
військової академії в Петербурзі) підписали наказ 

про призначемни командиром Армії УНР М. Омели-
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новича-Павленка, а його заступником - Ю. Тю
тюнника. rіомандир Армії У H.t' Ьа.силь '.L'ютюнник 

зане,цумав на ТИ({) і незаuаром помер. 

У р.~t,ц не МlГ пuслати .t1.рм1ю У Hr на дальшу бо
ротьбу без політичних директив. У селі Чартарні 

p·al'i. нази.tsають нuro меw.І:'\анц1, і від того маuуть 

старо,цавн1н yl'i.palHCЬl'i.ИH, а ПlЗНlше спольщении р1д 

княз1в 'і.арториисьl'і.их) спннилис.а. члени У ряду У Н..Р, 

поl'і.инувши НоюЬар. '!ам, з дорученни Уриду дове

лоси нам {м1юстрові О. Безпа.лnові та меніj писати 

Універсал до Арміі унр- і нар.оду Украіни. (Пов

нии 'l't;:.hCT ЦЬОГО У НlВерсалу ha,цpyl'i.O:t!aHИH у МОlЙ 

nнижц1 - ".Lсаак lvlaзeпa - борець за волю Украї

ни··, ст. 169-111, Jlондон, 1954 р.;. Це теl'і.ст, що зсіе

рігси в моємv архів1 з того часу. l11зніше в надру

l''іО'sаннх теl'і.стах Універсалу Ьули деиl'і.і зміни, але 

дли історичної правди треЬа друl'і.увати текст, 

з:рийнитий у Чарториі). 
У ювереал ш,цписаJІИ: Голова Директорії Головний 

Отаман с.;. Петлюра, Голова Ради lУlіюстрів І. Ма

зепа, Міністер llpecи і Нропаrанди '1'. Черl'і.аський, 

Заступник lv11ністра Народнього Господарства Г. 

Солодар, Міюстер Праці О. Безпалко, Міністер 

Євреисьl'і.их Справ П. hрасний, Уіеруючий Міністер

ством Ношт і '!елеграфів І. Наливода і Державний 

Сеl'і.ретар Л. Шрамченко. Дата під Універсалом 

була поста·влена - "Любар нз Волині, 2 грудня 

1919 pol'i.y". 
В Універсалі представлено насамперед тяжку 

міжнародну ситуацію Уl'і.раїни, коли украінську 

територію намагалиси захопити рос1иські "червоні" 

й "білі" імперіялісти, а уряди вільних держав світу 

помагали російським монархістам проти УНРес
публіl'і.и. Згадано і згубну політику провідників 
Галицької Армії, що передали УГА під владу Дені
кіна. Не було тут обвинуваченни Галицької Армії, 
в цілому, писано тільки про На'tальну Команду 
Галицьl'і.оЇ Армії, про короткозору політику про

відників Галицької Армії. Уряд УНР в Універсалі 

своєму перестерігав українців перед новою біль
шовицькою окупацією і ствердив: "Більшовицький 

комунізм на українському rрунті не приіімаєтьсв". 

Урид УНР висловив надію на перемогу нашого 

народу над ворогами його незалежности та віру, 

що несприятлива міжнародни ситуаціи Украіни 

зміниться на краще. 

В Універсалі згадано Конференцію Партій Со
ціялістичного Інтернаціоналу в Люцерні 3 серпня 
1919 року (Швайцарія). Конференція прийняла ре
золюцію на підтрим:ку Українськоі Народньої Рес

nубліки в її боротьбі за незалежність. На тій Кон
ференції були делеrати Украіни: Михайло Грушев
ський, Борис Матюшенко та інші. Ця резолюція 

мала моральну вагу. У той час політикою велико

держав керували уряди буржуазні, котрІ помагали 

російським "білим" імперіялістам. Але соціялістич

ні партії Франції . й Англії, хоч мали своіх послів 
у nарляментах, не мапи впливу на політику своіх 

урядів. 

Слід тут згадати, що в 1919 році адмірал Уіолчак, 
nровідник "білої армії" в Сибіру, радив команди

рові "армії Юга Росіі" ген. Дезікінові визнати всі 

національні держави, що були створені на тери

торії кол. Російської імперії післи 1917 року, отже 
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й У~раіну. Jli.onчaR бачив силу національних рухів 

у боротьбі проти більшовизму. Але ~оманда "армії 
Юга Росіі" ·від~инула цю проnозиці•ю Уіолча~а. 
Особливо старавен тодішній амери~ансь~ий міні
стер за~ордонних справ Ленсінr зберегти "єдину 
недшиму !->ос1ю". '!ому амери~ансь~ий уряд не 

с~оро визнав незалежні держави Приьалти~и 
(Естонію, Латвію, Литву), а про самостійну У~раіну 
не хотів і чути. 

4 грудни 1919 р. в Чарториі мені довеnоси ого
лосити цей Універсал на засіданні Ради МІністрів 
з участю голови Дире~торіі С. Петлюри та деле
rатів ·від Армії YHf. Були при тому: М. Омеляно
вич-Павлен~о, Василь Тютюнни~. Євген :К.оноваnець, 
Юр~о Тютоюнни~, Оле~сандер Загродсь~ий, Є. Міш
~овсь~ий, Андрій Долуд, Андрій Мельни~, В. Тру
тен~о. Представни~и війсь~а задоволено прийняли 

цей Універсал, зо~ рема Юр~о Тютюнни~ сказав, 
що той документ висловлював надії і настрої "Вояц

тва Армії УНР. 
Тільки ~омандир груnи Січових Стрільців Є. 

:Коновалець заявив, що його частина демобілізу
ється, бо, мовляв, дальша боротьба "безвиглядна". 
Ці слова викли~аnи бурхли·ву реакцію Омелянови
ча-Павленка. Він вигу~нув - "зрада" - і навіть 
за шаблю вхопився. Але рішеннн Є. :К.оновальця 
покинути Армію УНР не вдалосн змінити. 

Для успіху нашої дальшої боротьби вихід січо
вих стрільців із Армії УНР був тнжким ударом, бо 
це зменшувало наші шанси 'Вирвати Галицьку 
Армію із nасивности і прилучити до спільного бою 
проти ворога. Більшість у групі Січових Стрільців 
була родом із Галичини і іх демобілізація не могла 

заохот:..1ти командирів УГА до боротьби разом з 
Армієою УНР проти "білих" і "червоних" російських 

імперіялістів. Присутність січових стрільців у ря

дах Армії УНР в той час могла б збудити присnану 

енерrію Галицької Армії, і ми спільними силами 

могли б негайно прогнати "Грабармію Юга Росіі" 

до Чорного мори і укріпитиси на власній території 
для оборони державности в формах реrулярноі 

армії. 

Це не &упа фаитазік. "Армія Юга Росіі" вже 

'Втратила свою попередню бундючність і шукала 

зв'язку з українськими повстанцями і Армією УНР, 

щоб помяритиси і сnільними силами боротися про
ти більшовиків. 12 грудни 1919 року телеграфував 
уnовноважений "Армії Юга Росіі" полковник Пе

ревалов до штабу корпусу Галицької Армії, щоб 

nомогти йому встуnити в зв'нзок з повстанцями, 

які діяли 'В районі Вінниці. (Подаю телеграму в 

російському ориrіналі, давнім лравоnисом): 

"Первь1й Галицкій 1'\орпус", Винница. Прошу не 
отказать сообщять в штаб'Ь Центральнаго Револю
ціоннаго Ресnубликанскаго 1'\омитета, что я упол
номочен'Ь командующим войскамн Новороссіи для 

веденія переговоров'Ь с повстанцами по военньІМ'Ь 

воnросам'Ь длн совм.Встной борьбьІ с большевиками 

и снабженія по"Встанцев боєвь1ми матеріалами. Де
легаТ'Ь С'Ь полномочіями должен'Ь прибь1ть в Гни

вань, куда .11 при.Вду на паровозоВ по полученіи 

отв.Вта. Жмеринка, 12 декабря. Представитель Добр
арміи nолковник'Ь Перевалов'Ь." На це була відпо
відь від наших повстанців, щоб Добрармія негайно 
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забиралася з Украіни ... Повстансь~а група зайняла 
Вінницю, з нкоі денікінці мусіли тікати. 

:К.оли Армія УНР рушила з району Любара на 
схід проти "білого" війська і про рух нашої армії 

стало "Відомо дені~інським командирам, то вони 

пробували вступити в переговори з командою 

Армії УНР для союзу і спільної діі проти росій

ських більшовиків. 1'\оли наші бойові сили прохо

дили на nочатку січнн 1920 р. біля Голти над Бо

гом, то з Ольгополя були прислані листи для :К.о
ма'нди Армії УНР. Я тоді зробив копії з тих листі·:З 

і ці колії щасливо збереглися в моєму архіві. Пер
ший лист мовою російською був такого змісту (по-

даю в ориrіналі, давнім правописом): 

"Начальни~"Ь Ольгоnольскаго отряда Добрарміи. 

7 инваря 1920 г. N!! 0341, ст. Голта. Госnодин'Ь :К.оман
дир'Ь І Согласно приказанію мое го начальства, про

шу Вас'Ь не отказать отв.Втить на сл.Вдующіе воnро

сьІ: 1) Согласно ли украинекоа ~омандованіе всту
пить в переговорьІ С'Ь ~омандованіем'Ь Юга Россіи, 

возглавляемьІМ'Ь генераnом'Ь ДеникиньІМ'Ь, о пре

~ращеніи между зтими арміями враждебньІх'Ь 

д.Вйствій длн совместной бое·вой работь1 С'Ь нашим'Ь 

общим'Ь врагОМ'Ь - коммуністами. 2) МноВ приказа
но передать просьбу, чтобь1 переговорь1, в случаоВ 

благопріятнаго ИХ'Ь исхода, и будущій союз'Ь наш'Ь 
не обуславливаnсн никакимя политическими обоВ
щаніями той или другой стороньІ, так как nолитика 

требует'Ь времени, а враг'Ь ~ейчаС'Ь близок'Ь. 3) 
Если Вь1 на зти переговорьі согласитесь, то будьте 
добрь1 для ускоренін д.Вла присnать ~ого-либо 
уnолномоченнаго на переговорLІ на станці•ю Голо

ваневс~'Ь, Юзефполь или иную, какую Вам'Ь будет'Ь 

удобн.Ве станцію. Уіакую станцію Вь1 вЬІберете, бла
говолите сообщить, дабь1 .11 мог'Ь устано·вить С'Ь 

Вами связь. Прошу принить ув~реніе В'Ь моемrь 
К'Ь Вам'Ь уважаніи. Полковник'Ь Попов'Ь. ". Разом з 

УВАГА! УВАГА! 
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ЗАМОВЛЯйТЕ ОПАЛОВУ ОЛИВУ 

В УКРЛІНСЬКІй ФІРМІ 

ALASKA FUEL 
LIMITED 
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Нашим клієнтам безплаmо чисти.мо печІ 

й гарантуємо безплатну цілорічну обслугу 

печей. 

НАШ ТЕЛЕФОН: 766-3040 
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цим листом, Попов прислав ~ругий лист мовою 

у:країнсь:кою: 

"Пане Отамане І Додаючи до цього офіціильний 
до Вас лист, надіюсь, що те, що мапо було статись 
ще в Уіиєві, але волею судьби; а головно за·sди:ки 
хижаць:ким вчин:кам людської натури, не вийшло, 

буде мати місце зараз. Не будемо згадувати старе, 

не будемо розбиратися, хто вннен, хто ні, бо це 
буде діло історіі. Дале:ко :краще, хоч і пізно, дійти 
до згоди. Чи не дивно, що и:к ті, та:к і другі б'ються 
з :комуністами одночасно, але не можуть дійти до 

згоди між собою. 
У вас є те, чоrо немає у нас, - прихільність 

mо~ости... У нас є те, чого бракує у Вас, - вій
сь:кове знаряддя. Від нашої згоди ми тіль:ки вигра

ємо. Сам я вірю в те, що :коли б ми раніше йшли 
в згоді, то У:краіна не бідувала б зараз від :кому
ністів, а добрарміи в Мос:кві прикінчила б :комуні
стичну гидру. З пошаною пол:ковни:к Попов". 
Передав ці листи Попова до :Команди Армії УНР 

учитель Х. Він передав і записку Попова до нього 
з датою 8 січня 1920 р. Попов писав, знаючи па
тріотичний настрій того учителя-у:краінци: 

"Вrь случа-h моего отступленія из ГолтьІ (на войн-h 
все возможно), запис:ка С'Ь моимrь адресомrь будеТ'Ь 
доставлена Ва:м-ь на квартиру. Вrь случа-h моего 
наступленін на С-hверrь, зав-І>рию Васrь честньІМ'Ь 
словоМ'Ь, что зто наступленіе будеТ'Ь направлено 
не противrь Петmюровцевrь, а лишь для поддерж:ки 

войс:кrь добрарміи, находящихся вrь районі> Адабаш
Елизаветградrь. · Пол:ковни:кrь Поповrь". 

Н:к серед у:краінсь:ких повстанці·в, тан і в Коман
ді Армії УНР та серед :козацтва ніхто й не думав 

про будь-и:кі переговори й "союз" з "армією Юга 
Росіі", що іі зненавиділо населення Украіни. Уіо
манда УНР знала ці настрої народу і рішуче від
:кинула вси:кі переговори з Добрармією. 
В нарадах :командирів Армії УНР у Зимовому 

Поході брали участь і політичні референти, :ко
трих призначив прем'єр-міністер І. Мазепа ще в 

Чарториі. То були: Микола Левицьний - учитель 
з Полтавщини, Михайло Гарасим - студент з Га
личини, Луна Уіизима - за освітою фельдшер, 
Юрій Ч убу:к - журналіст, Василь С:клир - :книго
вод, Василь Совен:ко, Загурсь:кий і Панас Феден:ко. 
О:крім Загурсь:ког,о всі інші належали до У:краін
сь:коі Соціил-демо:кратичноі Партії. Не було тут 
"партійної проте:кціі": ці люди трималиси ввесь 

час, у найтяжчі хвилини, при політичному центрі, 

вірили твердо, що боротьба за УНРеспублі:ку не 
с:кінчена, надіялиси на перемогу. Прем'єр Мазепа 

знав іх добре і по:кладавси на їхній досвід і витри

валість. 

В Універсалі Уряду УНР до війсь:ка й народу з 

2 грудни 1919 ро :ку с:казано: ''Правитеm.свто не 

прнІDІНІІЄ своєї Jdgm.нocти". Але (це була воля 
:команди Армії УНР) члени Уряду не приєдналися 
до війсь:ка - щоб не притягати до Армії уваги 

ворогів, :котрі тоді особливо напосідалися б, щоб 
захопити політичний центр у свої ру:ки й знищити, 

разом з частинами Армії. З тієї причини Армія 
Зимового Походу мас:куваласи іменем партизана 

Юр:ка Тютюнни:ка, и:к "охоронним титулом". 

Уіоли голова Уряду разом з дея:ки:ми :міністрами 

nHOBI ДНІ", мовтевь, 1911 

опинився в Вінниці, де були частини Галиць:коі 
Армії, то прийшов час на те, щоб приєднати Га
лиць:ку Армію до спільної а:кціі проти о:купантів 

Украіни. Щасливий збіг обставин поміг наблизи
ти цей плин до здійснення: прямуючи з Михайлом 
Гарасимом до Липівця, де перед тим були дені
:кінці, ми зустріли там прем'єра Мазепу, що приїхав 

туди, щоб побачитися з заступни:ком :командира 

Армії УНР Ю. Т•ютюнни:ком, и:к було наперед умов

лено. Туди ж прибули з Вінниці два члени Ініція

тивної Уіомісіі для об'єднання обох у:краінських 

армій під одною :командою. То були - Михайло 

Балиць:кий із Галичини, член Радикальної Партії, і 
Д. Сухен:ко, член Трудового Уіонrресу, соціил-рево

люціонер. Сухенко і Балиць:кий знали настрої воя

:ків і старшин Галицької Армії і :казали, що там· 

загальна дум:ка - виступити разом з Армією УНР, 

відкинувши "союз" з Добрармією. 

Голова Уряду вважав спра·ву об'єднання обох 

армій за справу величезної ваги. Бож дійсно га

лицьке вояцтво потрапило в неможливу ситуацію 

через "малу мудрість" провідників. Негайно пре

м'єр Мазепа передав через Ю. Тютюнника лист до 

О:мелиновича-Па·вленка, щоб прислав делеrатів 

Армії УНР до Вінниці на переговори з представни

:ка:ми Галицької Армії. Н дістав доручення їхати 

до Вінниці для участи в переговорах делеrацій про 

злу:ку обох армій. Від Армії УНР прибула деле

rаціи з 4 осіб: пол:к. Наум Ни:конів-Бугрій, полк. 

Оле:ксандер Вишнівський, чотар Макарен:ко та чо
тар Веремієн:ко. Від УГ Армії в переговорах взяли 

участь: отаман Омелин Лисник і чотар Дмитро 

Паліїв. 24 грудня 1919 ро:ку в Вінниці підписано 
між делеrаціими обох армій договір про злуку під 

:командою Омелиновича-Па·вленка. Настрій у нас 

був "празниковий": нарешті, вірилося, будемо мати 
єдиний уряд Украіни і армію під єдиною коман

дою І Н з великою охотою взявся писати проєкт 

деклярації Уряду УНР у справі об'єднання украін

ських армій. Були слова надії в тій Деклярації: 

"Оповіщаючи громадян Украіни про радісну по
дію - злуку обох у:краінсь:ких армій під :керуван
ням уряду Соборної У:краіни, Народне Правитель

ство вірить, що віднині ніяка ворожа інтриrа не 

розіб'є братерської єдности обох частин украін
ського народу ... Для відновлення Самостйіноі Со
борної Украінської Народної Республіки українське 
з'єднане військо і ввесь у:краінсь:кий народ по

винні вжити всі свої сили, щоб вигнати панську 

армію генерала Денікіна з украЇJJ':'~~оі землі і за

безпечити для себе демократичні порядки". В Де
клярації Уряд УНР звертався о:кремо до УГА: 

"Галицькі вояки І Нехай не буде серед вас сум
ніву і зневіри! Як матері однаково шкода своіх 

дітей, та:к і наша Мати Украіна не :може дійти до 

спокою, поки ваша наймиліша вітчизна- Галицька 

Земля не буде в:купі з іншими землями Самостій
ної Соборної Украіни". 

Датована 28 грудня, ця Декпнрація Уряду УНР 

була видру:кована 1 січня 1920 ро:ку в часописі 
"Народний Голос", :котрий вийшов під моою реда:к

цією в Вінниці і з допомогою Мих. Балицького. 

(Продовження на 27-ій стор.) 
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НАИНОВІШІ ВИДАННЯ 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ 3 АНОТАЦІ~МИ 
(Продовження. Див. останню порці•ю в ч. 256) 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА) 

Видавництво "Молодь" у Києві випус~ає серію 
поезій "Арфа" - перша ~нига поетів. Подаємо із 
серії 1969 ро~у: 

Вулах Михайло. Голубінь. 49 .::тор. Народився 1938 
ро~у на Полтавщині, виховувnвся в дитбудин~у, 

бать~и загинули у війну. Дру~увався в різних га
зетах і журналах. 

Перевернулось небо - та в Псло І 
Голуба 

Голубінь. 

А я на розхиллі весел~у знайшов 
І в ~осу 

Заплів 

Тобі. 

І в очах твоїх с~реснув дим -
Сум розвіявсь, 
Прочах. 
Барви літа, неба води 
На твоїх 

Шелестять 

Плечах. 

Жолоб Світлана. Ярославна. 48 стор. Народилась 
1947 р. на Чер~ащині. Вивчає грузинсь~у мову. 
Дру~уватися почала з 1960. 

Тбunський кок~ри 

Миколі Вінzрановському 

Сплять на ~інчи~ах пер 
індустріяльні пейзажі: 

горде місто у хащах крані·в, 

сонце падає руде ... 
(Стіль~и падає листя, 
що знялися вітри 

у прозорій державі садів ... ) 

Сплять на :кінчи~ах пер 

телевежі Парижа і :Києва, 

спить прозора премудрість садів 

незбагненна слова проростуть ... 
І :кричать поїзди, 
та~ по-людсь~и кричать 

на еві танні -
поїзди і тополі 

зовуть на в~раїну мене ... 

Каміи.-ук Аиатопій. Свічадо. 51 стор. Народився 
1939 р. в Києві, працював у колгоспі, служив в 
армії. Після демобілізації співробітнячав у район
них газетах. З 1962 р. вчився в Київському універ
ситеті на Українсь~ому відділі філологІчного фа

культету. Потім вчителював на Житомирщині. Те
пер nрацює у видавництві "Радянсь~а ш~ола". Дру

кувався в газетах і журналах. 
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Приnа про поета 

Присвячується Мікісові Теодоракісові 

А співцеві забили чопа по саме горло, 

І танцювали пігмеї. Волали: 

- Не буде пісні ... 
А пісня гучала, пісня росла ~різь очі ... 
І тоді йому вийняли очі, а пісня бриніла 

крізь пальці ... 
І тоді йому втяли пуч~и, 

а пісня гриміла ~різь тшо ... 
А коли і тіло його 

розтерзали і загребли 

у землю, 

Крізь земл·ю пробилась трава 

І зайнялася зеленим таїнст-вом 

невмирущої 

Людини з співучим серцем. 

Кінзбурrський Валерій. Багряні е~спреси. 54 стор. 
Народився 1941 р. в Ніжені, закінчив філологічний 

фа~ультет Київського університету. Нині відпові

дальний се~ретар Іван~івсь:кої районової газети на 

Одещині. 

"Соnь" "ІІетвертоі октави 

Мовчи ... 
Не треба ... 
В спокою на дні 

ти не збагнеш мого жнЕого болю, 
коли гортаю спогади нудні, 

як вороні дієзи та бемолі. 

Я згадок цих нічим не окрилю, 
хто вдруге міг пройти свою дорогу? 

Ти знаєш тільки те, що я любл•ю, 
але не знаєш: 

я~? 

чому? 

дли чого? 

Мене до тебе доля привела 

чи надто пізно, чи занадто рано. 

Ридма рида бурштинова смола 

на поржавілі струни фортеп' яна. 

На нас на всіх -
приречення печать ... 
Чи не тому, одві:к не знє.вши слави, 

мої слова так жалібно ='!Бучать, 

я~ "соль" четвертоі о~тс1ви? 

Костецька Тамара. Полювання на зір~у. 63 стор. 

Народивеа 1949 р. в Чер~ась~ій області. Дру~ува

тиси почала в 1963 р. в пресі. Працює в реда~ціі 
"Молода rвардіи". 

Тумани зійшпись на ра~ 

Тумани зійшлись на раду, 

Гаптовані срібним обманом. 

Так мало, 

"НОВІ ДНІ", жовтень, 1971 



Так мало райдуг, 

А мли на все літо стане. 

А в снах, що nрийдуть по літі, 

Мій біль, як міраж, розтане. 

І райдуг вnаде суцвіття 

Під ноги мені - мостами. 

Мостами з теnла чийогось ... 
З любови, що в серцІ згадкою . 
... Сягну nротилежного берега 
І стану для когось кладкою. 

Михайпевський Антон. Червоні nолігони. 47 стор. 
Нар. 1943 р. в :Київській області, nрацю-вав на ново

будовах, учителював, служив в армії, закінчив фа
культет журналістики Вищого військового учили

ща. Друкувався в пресі. 

Ми так рідко nишем додому. 

:Кожному 'В світі -
тернисті nуті, 

А матері nриходять ст )МЛені 

І довго чекають 
наших листів. 

А листів нема. 

І nід небом осени 
Вітер заходить до хати 

І, nобачивши сиві коси, 
Ій в руки кидає 

пк гість, 

кленовий лист. 

Малишко Вапентииа. Журавлі дитинства. 58 стор. 
Нар. 1937 р. (дочка nоета) в :Києві. Закінчила :Киів
ський університет. Нині редактор у видавницт'Ві 

"Веселка". 

Каштани 

Ніч nрилетіла 

На чорних крилах, 

Місто заnнула 

Чорним наметом. 

Ніжки 

:Каштани малі nотомили, 

Стали й шеnочуть: 

- Ранок, де ти? ... 
Сміється над нами 

Потішник-ві тер ... 
Ніч 

Все чаклує 

В наметі високім ... 
Старший 

Листочками сльози витер 

І заnалив 

Свічки жовтоокі. 

Пупннець Петоо. Сонячна доля. 58 стор. Нар. 1941 
року на Чернігівщині. Закінчиn н;женський nеда

гогічний інститут, відділ українськоі мови, літера
тури і англійської мови. Прац•:ює в редакції райо

нової газети. Друкується в пресі. 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

Коса"ІІ-КривеНJОк Ольга. Леси Українка. Х nоноло
гія життя і творчости. Нью-Йорк, 1970. 927 стор. 
УкраЇнська Вільна Академій HayR у США. Редактор 
Петро Одарченко. 
Це найкраща nраця, яка nоявилася до 100-ліття 

"НОВІ ДНІ'', жовтек:r;;, 1971 

Лесі Українки. Життя і творчість Лесі Украінки 

nодані на канві іі родини, при.ителі'В і тогочасного 

украінського життя. Не лише літературознавці, але 

й історики мають в цій книжці "коnальню золота". 

:Коли наша еміграція буде звітувати в нашому 

:Києві про свою nрацю, то з !lОчуттям сnовненого 
обо·в'язку буде там мова про кілька книжок, а се
ред них буде й nраця :Косач-1\ривенюк Ольги. 

Костенко Аиатопь. Леси Українка. :Киів, "Молодь", 

1971. 446 стор. Життя славетних. Виnуск 13. Серія 
біографічних творів. Тираж 30.000. 
:Книжка А. :Костенка доnовнене nеревидання 1963 

року, яке вийшло nід назвою "Сnівачка досвітніх 

днів" - для середнього шкільного віку. :Книжка 

наnисана nриблизно на такому ж матеріялі, як і 
О. :Косач-:КривеноЮк, - але яка велика різниц~! 
:Книжка :Крквенюк - це документи, nереnлетені 
сnогадами-коментарем авторки, nисані щиро, об'єк

тивно, тому можна мати до них nо-вне довір'я. :Ко

стенкова книж:ка -це "документальна nовість", ви

гідніша для автора, бо можна надробляти фанта

зією там, де треба дати відnовідне фактичне ствер

дження. Але :книжка ця має свою вартість і в 

цілому комnлекті різних книжок про "лесьо

украінкознавчі" nроблеми вона ~ає своє місце, куди 

більше, ніж нібито сnогади "друга" родини, як сам 
себе величає :Касян Граната. 
Острнк Михайпо. :Критичні етюди. Збріник стат

тей. :Киів, Радянський nисьменник, 1970. 181 стор. 
25.000. 
Михайло Острик народився 1927 р. в с. Михай

лівці на Черкащині, закінчив факультет журналі

стики, зараз nрацоює науковим сnівробітником Ін

ституту літератури АН УРСР, кандидат філологіч

них наук. З 1951 р. регулярно друкує в газетах 

і журналах рецензії на нові книги. Окремими кни
гами вийшли різні літературно-критичні нариси. 

У книзі "}\ ритичиї етюди" автор аналізує літе

ратурну творчість і бежає визначити головні озна

ки nисьменницької своєрідности А. Малишка, П. 

Усенка, М. Нагнибіди. О. Гончара, :К. Гордієнка, В. 
:Козаченка, Л. Баша, О. Донченка. 

МИСТЕЦТВО 

Вазарі Джор~жо. Життєnиси найспаветніпmх 
живоnисців, скупьnторів та архітекторів. :Киів, 
"Мистецтво", 1970. 518 стор. Тиnаж 3.400. 
Джорджа Базарі (1511-1574) італійський живоnи

сець, архітектор і історик мистецтв. Відомий голов

ним чином життєnисами італійських художників 

та як мистецтвознавець. Його життєnиси мистців 
вважаються nершою в С'ВІТІ історією мистецтва 

доби Відродження. Він у своїй книзі nопав 161 
життєnис мистц;я. З того вибnвно 16 і вміщено v 
згаданій книзі. На Украіні nерший раз nоявилJ-Jся: 

були JТеякі nереклади із життєписів Базарі в 19~7 

році. До цієї книжки ув;йшл>-t nеnеклади з і"'ялій

ськоі з 1937 ро:ку (життєnиси): Веnnоккйо, Перу

джіна, Леонардо да Вінчі. Ра фаР. ля і Мікелан.rтжело; 
ПР.Т)F'!JІіЛади Ж'J-'ТТЄТТР"Сів п;зано. БnV'J.."І"Р.ЛЛес:кі. Ч"'R:КИ. 

Альберті, Боттічеллі, Браманте і Тіціяна злійснив 

А. О. Переnадя, а життєnисів Ч'мабvе, Лжотто, 
Мозаччо і Донато - П. І. Соколовський. Встуnна 



стаття Ю. С. Асєєва, упорядкували 

подали Ю. С. Асєєв і Л. М. Сак. 

ЕТНОfРАФІЯ 

коментарі 

ТаицJОвальні nісні. :Киів, "Наукова думка", 1970. 
802 стор. У:краінсь:ка народна творчість. Академія 

нву:к УРСР. Інститут мистецтвознавства, фол:кльору 

тв етнографіі ім. М. Т. Рильського. Упорядкували 

О. І. Дей і М. Г. Марчен:ко -тексти, А. І. Гумен•ю:к 

- мелодії. Тираж 11.000. 
:Книга від:криваєтьси зраз:ками хороводних пі

сень, що належать до :календарно-обрядової поезії. 

Голо·вне місце в збірці посідають пісні та тан:кові 

мелодіі метелиць, гопа:ків, :козач:ків, :коломийо:к, а 

тв:кож мазуро:к, вальсів та інших тан:ків. Вони ви:ко

нуютьси як супровід-приспів:ка до відповідного 

твн:кв. О:крему групу становлять :коротень:кі жартів

ливі пісні, що ви:конуються :! :-zри·rвнцівкою, - т. 
зв. "триндички", примовки і т. д. 

МОВОЗНАВСТВО 

У:жевнч: Іоан. fраматнка словенскав в ПарНJКу, 
1643. Підготували до друку І. :К. Білодщ і Є. М. 

:Кудриць:кий. :Киів, "Нву:ковв думка" 1970. XXVII + 
142 (71 листо:к) + 172 (86 листків) + 114 стор. Серія: 
Пвм'ят:ки українськоі мови XVII ст. Тираж 5.000. 
Це пам'ятка українськоі мовознавчої науки, 

у:крвінськоі літературної мови XVI-XVII ст. Ії склав 
у 1643 році латинською мовою укрвінський сту

дент теології Паризького унівеТ"Іситету - Сорбони 

- Іван Ужевич. Дати народження і смерти невідо

мі. Родом з :Києва. Рукопис зберігається в Націо

нальній бібліотеці в Парижі. У міській бібліотеці 
міста Аррвса, на півночі Франції, теж є автограф 

того ж автора, але позначений 1645 роком під по
дібною назвою. 

:Крім вступних статтей з поясненнями і істоuією 

Граматики, тут уміщено фотокопі•ю Паризького 
рукопису і Арраського ру:копису. Паризький має 
71 листків, Арраський 86. Подано також переклад 
паризького рукопису з лвтинсь1'tоі мови, переклад 

зробив доцент Житомирського ·.1едвгогічного інсти

туту Є. М. :Кудрицький. Зміст рvкописv. пuимjт:ки. 
покажчик слів і граматичних форм, бібліографія 

становлять закінчення книжки. 

Rieger Janusz. Nazwy wodne dorzceza Sanu. Wroc
law-Warszawa-Krakбw, Zaklad Nar~dowy imienia 
Ossolinskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 
1969. 249 st. Komitet Jezykoznawstwa Polskiej Akot
demii Nauk. Prace onomastyczne. 

Holynska-Bar~шowa Tatiana. Ukrainskie nazwy 
miesieey na tle og6lnoslowianskim. Wroclaw-War-

. szawa-Krakбw, Zaklad Narodowy imieJlia Ossolin
skich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1969. 
130 st. Komitet Jezykoznawstwa Polskiej Akademii 
Nauk. Prace jezykoznawcze 51. 

Didiakin-Leeming Monika. Fleksja ukrainska " 
leksykonie Pamby Berynd)·. Wrocla\v-Warszawa~Kra
kбw, Zaklad Narodowy imienia Ossolinskich. Wy. 
dawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1969. 122 st. 
Komitet Slowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. 
Monografie Slawistyczne. 16. 

Jurkowski Marian. Ukrainska terminologia hydro
graficzna. Wroclaw-Warszawa-Krakбw-Gdansk. Za-
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klad Narodowy imienia Ossolinskich. Wydawnictwo 
Polskiej Akademii Nauk, 1971. 240 st. Komitet Slo
wianoznawstwa Polskiej AkademЦ Nauk. Monogra
fie Slawistyczne. 22. 

СловІПІК украіна.коі мови. Том перший, А-В. 

:Киів, "Наукова думка~', 1970. 799 стор. Великий фор
мвт. Редакція мовознавства тв словників, зав. ред. 

М. Л. Мандрика. Редактори тому П. Й. Горець:кий, 
А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, Н. І. Швид:кв. Тираж 
20.000. 
Довго довеnоси чекати на да'Вно звплиноввний 

словник - понад чотири роки. Словник має вийти 

в десити томах. Це словник тлумачного типу. Ви

готовили його лексикографи Інституту мовознав
ства ім. О. О. Потебні Академії наук УРСР на базі 
лексичного матеріилу, вибраного з найрізноманіт

ніших літературних, фолкльорно-етногрвфічних тв 

інших джерел у широких хронологічних рамках 
- з кінця XVIII ст. і до наших днів. 

1-ий том містить 18.077 слів, ме рахуючи тих, що 
ДВЮТЬСИ ИК ПОСИЛВННИ. 

ЕКОНОМІЯ 

Русин О(меJІJІН) І(вановнч). Розвиток і зміцнення 
ра~сько-уrорськоrо сnівро6ітництва (1945-1969). 
Львів, в-во Львівського університету, 1970. 204 стор. 
Тираж 2.200. 
У монографіі автор висвітлює основні форми еко

номічного співробітництва між СРСР і Угорською 
Нвродньою Республікою та· іншими т. зв. соціилі
стичними країнами. Говоритьси тут про координа
цію нвродньогосподарських плянів, спеціялізацію і 
коаперуванни виробництва, про спільне будівниц

тво промислових підприємств, про зовнішн-ю тор

гівлю і т. д. Одне слово накинений наглид Мос:кви 
і експлуатація нею різних краін для збагачення 
Москви. Щоб прихилити до себе· угорців, роз:кри
ввється широке поле співпраці, але все коштом 

якоїсь країни на честь Росіі, найближча до угрів 
є Україна, точніше Львівська і Закарпвтсь:кв обла
сті. На Закарпатті тираж укрвінських книжок і 
преси мінімальний, - бракує паперу, але щоб під
добритиси до угорців коштом vкрвінців на Закар
патті є поважний тираж угорських книжок - ЯРі 
ш:кільних підручників, так і з інших діляно:к. Та
кого добродійства украінці поза межами У:крвіни, 
наприклад, в РСФСР, не мають, вони мають читати 
тільки російською мовою, а спровадити з У :країни 
украЇнську КНИЖКУ у"ВВЖВЄТЬСИ ЗЛОЧИНОМ - "на
ціоналісТИЧНИМ" спротивом "соціилістичній" руси
фікації. 

ІСТОРІЯ 

РАДЯНСЬКІ ВИДАННЯ ДОКУМЕНТАЛЬ
НИХ МАТЕРІЯЛІВ З ІСТОРІІ УКРАІНИ (1917-
1968). Бібліографічний поRажчиR. Київ, "На
уRова думRа", 1970. 119 стор. АRадемія 
науR УРСР. Ін-т історіі. УпорядниRи. Л. М. 
ГудзенRо, М. Ф. ДмитрієнRо, Т. М. Шелюх. 
Вступна стаття М. Ф. ДмитрієнRо. Відп. ред. І. 
О. Гуржій. РедаRція історичної та археологічної 
літератури - Г. М. ТерлецьRа. Тираж 850 при
мірниRів. Зміст: Вступна стаття 26 сторіноR: 

•нОВІ ДНІ", JROB'!'8RЬ, 1971 



І. Історія У країни дожовтневого періоду; 2. Істо
рія КП України; 3. УРСР у роки Великої Жовт
невої соціялістичної революції та громадянської 
війни; 4. УРСР у період побудови соціялістич
ного суспільства; 5. Західньоукраїнські землі з 
1917 р. ~о возз'єднання в єдиній УкраїнськІй Ра
дянській державі; б. УРСР у Великій Вітчизня
ній війні Радянського Союзу ( 1941-1945 рр.); 7. 
УРСР у післявоєнний період; 8. Таблиця видань 
з історії України; 9. Іменний покажчик. 

Толочко П. П. ІСТОРИЧНА ТОПОГРА
ФІЯ СТАРОДАВНЬОГО КИЄВА. Київ, "На
укова думка", 1970. 219 стор. Академія наук 
УРСР. Ін-т Археології. Тираж 1500. Автор цієї 
монографії пробує зробити зведення розрізнених 
матеріялів, джерел і досліджень з історичної то

пографії стародавнього Києва, які є в розпоря
дженні сучасної історичної науRи. Розділ І: Істо
ріографія. Джерела; 2. Природно-географічне по
ложення та історичні передумови виникнення 

Києва; 3. Київ VI - кінця Х ст.: а) Київські по
селення і городища VI-VIII ст.: б) Київ ІХ-Х ст.; 
4. Київ ХІ - першої половини ХІІІ ст.: а) Верх
ній Київ ХІ-ХІІІ ст.; б) Торговельно-ремісничі 
поса;::~;и Києва ХІ-ХІІІ ст.; в) Околишні райони 
стародавнього Києва ХІ-ХІІІ ст. - центр Руси. 
Прикінцеве слово, дуже багата бібліографія. Ба
гато ілюстрована, подано різні топографічні ма
пи Києва. Книжка може зацікавити як істориків 
фахівців, так і любителів історії У країни і голов
не Києва. 

Литвиненко М. А. ДЖЕРЕЛА ІСТОРІІ 
УКРАІНИ. XVII ст. Харків, Вид-во Харківського 
ун-ту" 1970. 204 стор. Тираж 1000. 
Це спроба створити систематизовану джерело

знавчу працю з історії України XVIII ст. Автор 
подає історію винию~ення тих чи інших джерел, 

з'ясовує ступінь їх досліджености та значення 
для вивчення історії України XVIII ст. Розділ І. 
Акти державного управління: а) Законодавчі 
акти; б) Пам'ятники українського права; в) Ма
теріяли Законодавчої Комісії 17б7 р.; г) Доку
менти центральних і місцевих установ; 2. Ревізії 
та описи: а) Ком пути. ревізії, ревізькі казки; б) 
Генеральне слідство про маєтності; в) Рум'янцев
ський опис; г) Описи намісництв; r) Топографіч
ні описи намісництв; д) Матеріяли генерального 
межування; е) Картографічні 1\.!атеріяли; 3. Ме
муарна та історична література: а) Мемуари; 
б) Істоrшч'І-Іі тнори. 

АРХЕОЛОГІЯ, т. XXIV. Київ, "Наукова дум
ка··, 1970. 235 стор. Академія наук УРСР. Ін-т 
Археології. Тираж 850 прим. 

Збірник появляється двічі на рік. XXIV т. за 
друге півріччя 1970 року. Тут уміщені статті. 
публікації та повідомлення. в яких на археологіч
ному матеріялі висвітлюються питання стародав

ньої історії У країни від кам'яного віку до епохи 
KI-Jiцr'-'R'n1 Рvси. 
НАРОДНЯ ТВОРЧІСТЬ ТА ЕТНОГРАФІЯ. 

Орган Ін-ту мистецтвознавства, фольклору 
та етногоасЬії ім. М. Т. Рильського Акаттемії 
наук УРСР і Міністерства культу~и УРСР. 

"НОВІ ДНІ", мовтеиь, 1971 

Журнал виходить б разів на рік. Київ, "Наукова 
думка". В числі І за 1971 рік треба звернути осо
бливу увагу на статті: у відділі "З нашої пошти" 
стаття "У країнські переселенці на південному 
Уралі" - Володимира Хоменка. У відділі "Наш 
календар" - стаття "Аrатанrел Кримський -
;(о 1 ОО-річчя від дня народження" Наталі Ішиної. 
У відділі "Статті, дослідження" - стаття Костя 
Гуслистого "Про буржуазно-націонаЛІстичні пе
рекручення у дослідженнях етногенезу україн

ського народу". Статті і причинки є у відділі 
"1 ОО років від дня народження Лесі Українки" 
(стор. б4-77). 

МУЗИКА 

Станішевський Юрій. ОБРІІ МУЗИЧНОГО 
ТЕАТРУ. Опера, балет, оперета на сучасній 
українській сцені. Київ, "Музична Украіна", 19б8. 
202 стор. Тираж 900. 
У книжці порушені теми: сучасність на опер

ній сцені, письменник - композитор - режисер, 
з багатонаціональної скарбниці, національна кля
сика - традиції - пошуки, оперна спадщина і 

сучасність, nроблеми і практика балетного теа
тру, балет і сучасна тема, шляхами дерзань і 
звершень, складні проблеми легкого жанру, опе
рета - театр шукань і врешті національні тра
диції і сучасна музична коме~ія. Прочитавши 
книжку ще раз, можна прийти до переконання, 

як дуже знущаються з українськоі музики. 

Васильківський Сергій. АЛЬБОМ. Київ, 
"Мистецтво", 1970. 32 стор. текст + 50 листків 
репродукцій. Вступна ст. Миколи Безхутрого. 
Текст укр. і рос. мовами. Тираж 4000. 

Васильківський Сергій народився 19 жовтня 
1854 р. на Харківщині в містечку Ізюмі. Вчився 
в Петербурзі в Академії Мистецтв, був у Берліні, 
а головне в Парижі. Де захопився мистецтвом 
барбізонців -- французьких живописців минулого 
століття, які працювали переважно на пленарі і 

часом цілі картини малювали просто з натури. 

Він їздив до Еспанії, Італії, Англії. Картини Ва
сильківського приймалися на виставки паризьких 

сальонів без жюрі. Такої чести у столиці ми
стецтв удостоювався мало хто із чужинецьких 

мистців. 

У травні 1888 р. Васильківський повернувся на 
У країнv. Він пішки сходив Харківщину, Полтав
щину, Катеринославщипу і малював не просто з 
поироди, а серед людей. Тоді постали каоти'І-Іи 
"Козачий пікет" ( 1888). "Козача левада" ( 1893). 
"Чумацький Ромоrтанівський шлях" ( 1902). Він 
був закоханий в образотворчий qролкльор та на
родню архітектуру. Малюнки різноманітних ме
режив та унікальних споруд становлять значну 

частину серед трьох з половиною тисяч його ро

біт. які ствоnені між 1880 і 1917 роками. 7 жовтня 
1917 оокv Сергій ВасильFі"~спнJ-JЙ помер. 

Трохименко Карпо. АЛЬБОМ. Київ. "Ми
стецтво". 19n9. 22 стор. тексту. + 58 листків ре
поодукцій. Вступна стаття Лео'І-Іітtа Владича. 
Текст укр. і рос. мовами. Тираж 3000. 
Карпо Трохименко народився 25 жовтня 1885 
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року у селі Сушани КагарлицьRого району на 
Київщині. Вчився в Петербурзі в Акс1демії ми
стецтв. З 1933 року професор Київського держав
ного художнього інституту. На са\-Іостійний твор
чий шлях вийшов Трохименко 1916 року. 
Касіян Василь. ПРО МИСТЕЦТВО. Ви

брані статті, друк-Qвані в пресі, рукописні мате
ріяли доповідей, виголошених на зборах худож
ників, з'їздах, на різних Rонференціях та юві
леях. В цілому вони охоплюють період від 1 91 7 
по 1970 piR. Основна частина JІрипадає на після
воєнні часи. В цей період упродовж майже два
надцяти роRів В. Касіян очолював правління 
Спілки художниRів У RраїнсьRої РСР, працював 
професором і завідувачем Rатедри КиївсьRого 
державного художнього інститvту. Васи;:rь Касіян 
народинея 1. І. 1896 р. в с. МиRулинці в Гали
чині. Після першої війни жив у Празі, 1927 poRy 
переїхав на РадянсьRу У Rраїну. 

Уманuев Ф.(едір). ТРОїЦЬКА НАЛБРАМНА 
ЦЕРКВА КИЄВО-nЕЧЕРСЬІ<ОІ ЛАВРИ. Київ. 
"Мистецтво", 1970. 216 стор. Тираж 4000. 
Книжка видана на Rрейдяному папері. Гарно 

офор\-Ілена. ЦіRава історія ТроїцьRоЇ церкви, а 
воднораз і КиївсьRої Руси. Дуже багаті і ціRаві 
примітки. бібrrіографія. а теRст заціRавить не ли
ше мистецтвознавців. але й істориRів. Korrьorю"i 
і чорно-білі малЮнRи. Uя цepRna має пеnптоrJЯТІне 
значення. на відміну від інших пам' ятоR КиївсьRоЇ 
Руси. в ній за зовнішні>vtи J-ташаnvRаннпмп мяЧ:tР;е 
повністю збереглася пеовісна архітеRтура. Роз
пису ТроїцьRої надбрамної церкви при;з;іляється 
В даніЙ RНИЗі ОСН0"3На увага. 

Лещенио Мfниопа) Н(нииrоорови'І). Кпасова бо
ротьба в уиnаіисьиому сеп! в enoxv т.w;омоиоnnпі

СТИ'ІНоrо каnітапізму. (60-90-і рс:ки ХІХ ст.). F'і:тtія, 

Нау:кова думRа, 1970. 304 стоn. АRадемія наур; УРСР. 
Інститут істоuіі. Тиnаж 2.400. 
У р;нижці зібраний матеріял, пєрева~но з аnхівів, 

ЯRИЙ висвітлює аrрарні відносини, становище сР.

лянства у з-в'яз:ку з реформами 60-70-их ро:ків ХІХ 
ст. Автор намагається довести, що це була :клясова 
боротьба селя-н. Цю 1'\Лясовv боротьбу визначає в 
період 1879-1880 і в 1881-1895 pn. Потім сте.nаєтJ...сq 

довести діяльність соціялдемо:кратичних організв.тт;й 
на селі та залучення селянст~а. на ст('Іnонv ТІ/"1~: ... _ 

ництва. Подала Дарія СІЯ.l< 

ПРОФ. ЛЕВ ДОБРЯJ-JСhІ<Ий І НЕБЕЗПЕЧНЕ 
ЗЕРО 

На початRу цього poRy пnезидент У Rpai'"Ч"cьRnro 
Конrресового Комітету в Амерtщі проф. Лев До
брянсьRий. нисТупаючи пеnед УRnаїнсмшю F<l'"Т'О
лицьRою стvттійною фунrтацією, прогоrтосиR "но
ву" тезv: "РаТ"(яцrьRий Союз мінvс УRраїна -
;z:юni"н~-n~ ~eno". Тrюхи пізніше ста тт о вщомо. що 
пnnrh. JlnбnянсьRиЙ таR на"\~ан і один· з poзrti'Тin 
своєї оrтачньої англо1\ю~ної RHYJЖRИ. дє:~Rим на
тнм з~ітораnrнтм тт~ лerRnc"rna"PPa те""<t тctR ттоrr.()

ба 'Тarn. шо нtнrн hе:~""'nитично по~тnnя:ють П Т1:'1Н 
Rn'Жчій · наrопі · "СRобопа''. напnиRлаТJ. ·паnітn· ттn
~тавила цю тезу в заголовRv схвально} рецензії. 
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А тим часом чужинці сприймають таRу · нашу 
патріотичну бомбастику цілRом не таR, ЯR нам 
цього хотілося б. Впливовий америRансьRий "Лай
брарі джорнал" за перше Rвітня 1971 р. дає таRу 
оцінRу книжці ДобрянсьRого "США і совєтський 
міт": · 

"Ця полеміка базована на кількох легкострав
них твердженнях: Совєтська Росія - погана; 
президент Кальвін Кулідж, який погоджувався з 
цим фактом, був добрий ... його наступники підда
лись совєтському обманові; найбільше зло Мо-: 
скви - це поневолення України. Хоч кожне з 
чих тверджень можна дискутувати, тон автора 

такий нестриманий. а його стиль такий туманний. 

що можливість дискусії виключена. Як можна. 
наприклад. зрозуміти, що "поразка совєтсько
російського імперіо-колоніялізму звільнить кон
структивні сили для виробництва матеріяльних 
цінностей і американського вrrдимоzо призначен
ня. яких (сил) ще світ не бачив"? Або рівняння 
"СРСР мінус Україна дорівнює зеро", яке. мов
ляв. здив цє всіх "крім російських тоталітаристів 
та їх багатонаціональної кліки"? Ця книжка не 
має найменшої літературної чи інтелектуальної 
вартости ... 

Теза "СРСР мінус УRраїна дорівнює зеро" ви
дається мені особливо безглуздою і небезпечною. 
а сьогодні ще й неправдивою. хоч може в~ша й 

поиємно лосноче ;:~;ечиї патріотичні почування. 

Колись цю тезу нишком П<?mирювали запенлі ро
сійсьRі імперіялісти й цим виправ ттонv"f\аrти Rонеч

ність приналежности України де, Росії. Сьогодні
велиRою мірою уRраїнсьRими pv"Ft"aми й Rnттt'"~'"'vt 

vRра'їнсьного Rаnіталу - тац: розбудовано Сибіn. 
Урал і ДалеRу Північ. що Рос:я мо~е нормально 
жити й розцю~атися й без У Rраїни. Са,ке в U'FY'MV 

може й найбільший шанс УRnаїни "=~rтобvти не~а
лежність чи бодай рівнопоанність. П nоте УRnаїн
сьRі політиRн. на мою ДУМRУ. новинні вже тепеn 
ясно усцідомити, що й після унезаттежFІ"Рчня 

УRnаїни Росія не бvде жодним "зером". а бvrre 
першорядною снітовою потvгою й звичайно нсі
.тнтRо намагатиметься не допустити до того. щоб 
УRn<Іїна стала плапттармом для будь-яRоЇ пn'"'~то
російсьRОЇ Fn~ ..... ;ттії. ЯR пnиRDO. що ЛЮJИ Jt"алібоу 
президента УККА не можуть цього зрозуміти. 

М. ДАЛЬНИй 

ПЕРША 'УКРАІНСЬКА ОПАЛОВА ФІРМА 

FUTURE FUEL OIL LTD. 
and 

SERVICE STATION 
24-ro~a, со~а і скора oбcnyra 

-.ищеиия і наnрава "форнесів" безпJІатно. 
.~ f . f 

945 Bloor Stre~t W. -.- T~ro~.t~J ·:Ont_a~~-~, 

·office: 536-3551 Nlghts: 762-9494 



Роман РАХМАННИИ 

ЯКЩО ЖИТИ ПО -ЛЮДСЬІООМУ 
(З приводу виховання української молоді в Канаді і СШ А) 

Одна молода вихователька на одній з україн
ських oceJtЬ ДJtЯ молоді в Кана~і щиро висловила 

свш настроєвин сумн1в: ".Хто зна, чи всі ці наші 
зусилля виховувати молодь мають, кінець-кінцем, 

якесь практичне значення. Можливо - казала 
вона - мені корисніше б було провести літо, 
подорожуючи по різних країнах світу, як це 

роблять інші дівчата ... " 
Я добре розумів, що ця молода вихователька 

говорила так під настроєм теперішнього, штучно 

викликаного руху серед молоді: мовляв, подаро

жуй по світу, пізнавай людей і будь щасливий ... 
Тому що Гі запитання бу ло щире, висловлене пі
сля кількох років Гі праці в таких таборах для 
молоді. я відповів їй також щиро і з певністю. 

- Нема найменшого сумніву, що ваша праця 
з ціллю виховати свідомих українців на цьому 
континенті є таким же благородним, як t. прак
тичним заняттям. Якщо ваш вклад у розвиток 
нашого суспільства зважити на терезах розуму, 

якщо доцільність і цінність вашої роботи зміряти 
аршином людської гідности, тоді всі подорожі 

для особистої розваги багатьох молодих українок 
і українців є· насправді марнотратством. 

Бо що насправді дає людині саме подорожу
вання по якійсь країні? Що привозить дана мо
лода людина з відві~ин міст Франції, Швайцарії 
чи Італії? ... Лише туманні спогади про домівки, 
трохи інакше ніж тут збудовані, про трохи від
мінний стиль поведінки й побутові умови людей 
іншої національности чи державної приналежно

сти. Якщо тільки про таке йдеться. то все те 
можна нині пізнати з кольорового телебачення
навіть з кращими наслідками. А втім. всі ці спо
стереження можна зробити пізніше, коли молода 
людина вже стоятиме на власних ногах і зможе 

поп'язати приємне з практичним. 
На практиці лише дуже мало хто з молоді зба

гачує свої знання подорожуванням. А що,1;о 
молодих українпів, то вони з подорожей по чу
жих країнах здебільшого повертаються з посиле
ним почуттям своєї неповноцінности: ім часто 

здається. що украінство стоіть на nорівняно ниж

чому рівні. не вартому бути nошанованим. ТаJшм 
чином. наші молоді мандрівники по Jшаїнах світу 

црцnитичнп скочvютм·я на с.лvжбv f1nжцоці с-но
бізму - вони. nересічнІ туристи. хочуть зрівня
тися з сvсідами і сказати: "І ми там були. і ми це 

. баuчли. і ми там їли і пили те саме. що вони ... " 
Тому всякі розмови і хвастощі так званим пі

~чаванням людства є самообманом. облудою. 
Тим часом українське суспільство поза межами 
У країни є само в собі частиною людства. воно 
потребує уваги молодих і с~арих._ потребує nіn
трцмки_ дл~ самозбереження _, бо його .переслі
дують riз.ui сили, ідеології _та асиміляційні .зазі
хання. Для нас, отже, цінна к.ожна молода лю-

,·:ІfОВІ Ї1НІ"~· Жовтень, 1971 

дина, що може якусь частину свого літнього часу 

віддати вихованню юнацтва. 
Це вдячна робота: вона дає. велике моральне 

вдоволення кожному щирому працівникові. Вже 

по двох тижнях праці в молодечому таборі вихо
ватель та вихователька можуть nомітити, як вони 

вплинули на мислення групки хлопців та дівчат 

- як вони спрямували їх до українства, до гідно
го nошани сусnільства, що має свою культурну 
базу в українській нації. Я сказав би: ті вихова
телі по суті допомагають творити нову україн
ську людину; вони будують. а не руйнують; 
вони роблять щось конструктивне, а· не лише 
дбають про свою особисту розвагу. Бож про роз
вагу уміють дбати й звірі та птахи. Людина не 
сміє обмежитися лише дозвіллям, бо чим вона 
тоді відрізнятиметься від мавп чи дельфінів, які 
- попри корм - визнають лише розвагу. 

Ті, що nодорожують лише для розваги. від
дають nеревагу саме цьому nримітивному інстинк

тові: хочуть nозбутися будь-яких обов'язків -
Утекти від себе самих. На тих інстинктах грають 
бізнесові nідприємства: туристські компанії. авія
лінії. залізничні й автобусові .лінії, уnяди країн, 
що потребують закордонної валюти. Якщ() хтось 
відмовляється від громадської пnатrі вліті. бп хоче 
подооожувати по с"Rіту, "як ue роблять інші". той 
звJ-Jчайно F'. f"ебелюбцем пТJимітивного зразка. 

ТаТJас Шевченко найбільше бояцс-я чожливо
сти знизитися до рівюr таких люпей. Він мо.ттт-r" 
Бпга не дати йому "гнч.лою колодпю пп спt.,., 
"Rалятись". бо він хотів "жити і людей любити". 
В його і в нашому випадках - жити озр~цr~.є 
діяти. а не лише відпочи"Rати і розважатись. Лю
дей любити - означає відnати nr,пцаймні чr~.,..,.н_ 
пу спого часу і тоvлv па r.oтnef1и пеnеnУсіч 
укnа'jцс-J>ких люттей: осоолино тих наймеJ.tтттп-х. 5ft1"i 

пптnРбVЮТЬ ПDОЦЇЛНИХ зіnОК 'R'ё\ СRОЄМУ птттq-уv rrn 
vкn<tінс-тца. А такі, що потребують. є і в Укnаїні. 
і пn~а ії межами. 

На mастя. там і тут є молоді украінпі й vкnaiJ-J
ки. які розуміють це прекрасно і нr~.-чагаються 
'f'П'J7nцати CBO'f() місію. як можуть. Uього літа 
( 1971 р.) я зблизька пnиглянvвся no праці кіль
кох ви-,rnцателJ>ок і вихт~ате.тті'І\ піn ч;н· нп"Rаттf,

кого .,.~F1оnvначня ц п.ттас-тnцій (\rртті "R;tтvnцн" 
коло Мп'fnР'алю. RеТJіцни"Rами тafiпnv ( rтонатr ni"R 
сотні хлnптті-ч та ттіцчат) f)"rтти Д(")СRілчеці циу~ .. а
тетті: пані Олена Матті-q з 1\-'і"І'fnеатт'І'І) та lron Рак 
з Астоnіі. mo Rоло HJ>ю-Yfopll"'· Рао:tом з ними 
nr,aum-a;t ТТИ ДRЇ J\ИX(")RaTeJТ'-'R'И З Т""'п'fТО - П:J.ц-.:.rя 
Зеня R vmrтeтa і панна Хnцстя Rnцa лик: ; ....... ;чи 
пnмічнт.rттqми бvттт.r мпттп:тmі ПТТ:J.("ТVН1lЦ ~ ~"fnц
peaттJf'• Нятятт'R'а Стnіттрттf,ца і Мr~.r,та-ТТаnія O.ттiй
:Fff''R":. У У.Лі"ІТТ'яа-"чv вітттт;тті пnчічцп'R':tМИ ""то· ..... ~-nr~.
'т<О>ттjц бv".n: Pnчa'f JТ.,r~.цщеRСJ>'R'т~Ч і J1ет~о 
Кравчук. Пані Оксана Сербин з Монреалю ке-

. ' 
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рувала мистецько-творчими ~аняттями таборо
виків. 

Без перебільшення можна сказати: це був досі 
один 3 найуспішніше проведених новацьких табо
рів у всіх відношеннях - організаційному, ви
ховному та мистецько-творчому. Але що мене 
втішило найбільше, то це ідейно наснажений 
ентузіязм вихователів і виховательон.: вони бу ли 
незвичайно добре підготовані до цієї роботи і 
старались зробити найприємнішим двотижневе 
перебування юнаків в українсьн.ому сt:ре~овищі. 
А дві торонтонські виховательки повернулися до 
Торонто, щоб негайно знову розпочати працю в 
пластовому таборі в r рефтоні 3 іще більшою 
кількістю новачок. Отже, ми бачили одну групу 
молодих людей, що живуть потребою виховувати 
укоаїнський доріст. 

Таких як вони напевно є більше в нас пn nізних 
центрах. Є вони в Пласті, є вони в ОДУМі. є в 

СУМі, в МУНі і СУМКу. Зсtвдяки таким ідей
ним молодим людям українсьн.а етнічна група 

живе повнокровним життям серед чужомовного 

океану, розвивається і не занепадає, хоч як нам 

того бажають наші недруги. Немає т.акої платні. 
якою можна б було винагородити труд молодих 
ідеалістів на ниві, що є найважливішою, а во~но
раз і найменше забезпеченою. 
Тому нехай хоч це скромне слово, сказане пуб

лічно, буде для всіх українських вихователів і 
виховательок доказом того, що наше організоване 

суспільство бачить і цінить їхню роботу. Скажі
мо ж їм щиро і відверто: не піддавайтесь ані 
власним сумнівам, ані підшелтам тих, які знають 

лише свої примітивні потреби жити без ідеалів. 
Завдяки своїй скромній діяльності серед украї.н
ської громади, що вас потребує, ви живете пов
ноцінним життям і заслужено зветеся іменем -
Людина. Українська Людина. 

ІЗ ХРОНІКИ ПОТОЧНИХ ПОДІИ 

М. ДАЛЬНИИ 

" ГОМІН " 
Нашим читачам відомо, як ставився "Гомін 

У країни" до одного зі своїх основників - до 
Петра Кузьмича Волиняка та до "Нових днів". 
Мабуть, не буде перебільшенням сказати, що 
постшю жовчні гомонівські пасквілі чималою 

мірою спричинились до того, що Петра Кузьмича 
так рано не стало серед живих. Проте його пе
редчасна смерть не зупинила редакторів "Гомо
ну У країни" від того, до чого вони звикли. Без
відповідальні наклепи й напади на покійного й на 

"Нові дні" систематично ведуться й далі з такою 
люттю. немов би від цього й справді залежить 
доля України. Веде ці напади переважно "спец" 
від "східняцьких" і поавослзвнJ-Ух справ, який 
воліє ховатися під криптонімом (ІВ) . 
В нотатці "Що кому належиться?" 'Гомін 

Укоаїни" від 20 лютого 1971 пише: 
.. Врешті - кажуть, що про померлих гово

риться добре або нічого. При нагоді замовленої 
панахиди в річницю смерти бл. п. Петра Воли
няка говорилося в церкві багато доброго на адре
сц померлто. Видно так треба було говорити з 
уваги на Христовц нацкц. Та сцмніваєм.ось, чи 
треба бцло організаторам панахиди слати груп
ку, переважно. молодих одумівців у мундирах 
з поапорами, щоб асистували в часі панахиди. 
Чи не слншні бцли завваги людей таки в l'Рn

кві: ЯІ<' же бl!де з- відзначенням роковин от. Сtt
м.она Петлют:т? Панахида. слово, ппапори? Чн 
думали про це організатоои панахиди? 

На наши думкlf. ієрархію вартостей треба збе
рігати навіть ц формальних сппавах, віддаючи 
кожному те. що йому належиться"'. 
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Автор цих рядків не належить до прихильників 
щорічних панах:Ид. хоч уважає, що відзначати 
н.руглі річниці наших визначних людей якось таки 
потрібно. Але річ не в тому. Річ у тому, що ре
дактори "Гомону України", які обороняють 
"ієрархію вартостей" і протестують проти уча
сти одумівців "у мундирах 3 прапорами" в пана
хиді по П. К. Волинякові, ніколи не запротесту
вали в ім'я тієї ж ієрархії проти участи умундп
рованої сумівської молоді з прапорами в панахи

дах по Степанові Бандері. Бандера був головою 
однієї української партії. Волиняк був заступни
ком голови іншої української партії. Чому ж 
міряти їх різними мірками? 

У цій же нотатці, згадуючи велелюдне віче в 
залі під собором У країнської Православної Цер
ІПНf "J\ Торонто, на якому вистvпали провідJ-Jі діячі 
УРДП - Федіо Гаєнко з Німеччини й Віталій 
Бендер 3 Англії. "Гомін Укоаїни" також не міг 
стрJ-Уматись від колючої шпильки: 

"Одначе: нам видається. що заля катедри не 
повин1-1я. бrrти місцем для паотійно-політичного 
віча. Це, на нашq ДliMKl/, поинrlЖUЄ повагц ка
тедаи ... Залишаємо також на бolli питання. чи 
годиться в церкві вітати паотійно-поліrичних 
ріячів .~ •• висловами на їх адресу найкращих по
бажань. 

За логікою редакторів "ГУ" виходить, що залі 
пnи наших JTP'DRвax можvть бvти міснем л.ття т;=tц .. 
ців. пиятик. бінго. базаоів та всяких інших RОМРfJ
ційних і ро3вагових підприємств. тільRи - бо
рони. Боже. - не для українських паотtu-"F{о
політичних віч. ЯRЩО ці віча не апробовані бан-
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дерівцями. Це правда, що наше партшно~політич~ 
не життя дуже далеке від ідеалів, але те, що 

середовище "Гомону" аж таRої низької думки 
про нього, - для нас такн несподіванка. 

У числі від 17 липня ц.р. "Гомін України" 
вмістив довгу погромну статтю проти "Нових 
днів" під багатомовним заголовком - "А де 
Мороз?" У цій горе~патріотичній статті читаємо, 
між іншим, і таке: 

"Ми поставили питання "Де В. Мороз?" тому. 
що саме в квітні ц.р. українці. особливо молодь 
ц вільному світі. переводили акцію в обороні В. 
Мо роза. "Нові днї' за квітень про це не згадують 
ані слівцем... Лиш московські наймити: комуні~ 
сти~протресисти. різного роду москвофіли, поро ... 
жевілі совєтофіли, що готові на співдію з УССР 
- "нашою державою", промовчують акцію ... У 
них немає симпатії до тих. що ведуть визвольну 
боротьбу. себто. до самостійників--націоналістів". 
Ну й як можна мати симпатію до таRих "само-

стійниRів~націоналістів", у яких не лишилося ані 
крихітки людської совісти? Ведете визвольну бо~ 
ротьбу, панове гомонівці, то й ведіть їі. "Нові 
дні" не заваджають вам здивувати світ навіть 
атентатом на Брежнєва, Підгорного чи бо,1;ай на 
ТИХ дрібних МОСRОВСЬRИХ наЙМИТіВ, ЯRі ВИНОСЯТЬ 
нелюдсьRі присуди невинним Морозам та іншим 
уRраїнсьRим патріотам на Батьківщині. Але ж за 
25 роRів вашого сидіння на еміграції справжнім 
ворогам уRраїнсьRоЇ незалежности від ваших 

"аRцій" і волосинRа з голови не впала, а ось не 
одного вже уRраїнського патріота в У Rраїні і за 
Rордоном ви змусили вашими "акціями" замовк~ 
нути. 

Це правда, що в квітневому числі "Нових днів" 
немає згадRи про Валентина Мороза, як немає 
згадRи і про сотні _інших актуальних справ, що 

про них ·читачі "Нових днів" повинні б ЗРати. 
Але ж наш журнал не тижнеР.ик, а малого фор~ 
мату місячниR і просто не має :::мnrи інформvвати 
про все. Крім того. редаRтори "Нових днів" за~ 
робляють на прожитоR іншою працею. не діrта
ють реданторсьRих пл а тень, як їх "Rолеги" з 
"Гомону УRраїни". тому й не можуть реагувати 
на всі аRтуальні події своєчасно. дn~'"ИТJо. яичеrшJ-Jа 
інформація про акцію в обороні В. Мороза та 
інших засуджених і засланих в СРСР б"ла в 
чеовневомv числі "Нових днів", але пан ІВан з 
"Гомону УRраїни" волів їі "не бачити", бо тоді 
таRи ніяRово було б утовRмачvвати бідним гомо~ 
нівсьRим читачам. що й "Нові дні" належать до 
табору "порожевілих со~єтосЬілів''. То інша річ, 
чи наша нерозважна "оборона'' засуджених і за
сланих уRраїнських патріотів справді обороняє 
ЇХ, ЧИ ТіЛЬКИ ЇМ ШКОДИТЬ. 

Дуже обурює редаRторів "Гомону України" й 
те. що ми помістили на обRладинці квітневого 
числа фото одного з найвидатніших сучасних 
українсьних артистів~співаRів - Дмитра Г""'а.,..ю
Rа, яRий саме тоді гастролював у Канаді. У "Ві
стях з УRраїни" сам Гнатюк скаржиться. що ще 
RіЛЬRа місяців тому наша "націоналістична" пре
са робила з нього "героя". ЯRИЙ ніnито загинув 
за українську справу в Варшаві. Сьогодні для 
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них Гнатюк тільки член КПУ і секретар кому~ 
ністичної ячейки мистців у Києві", отже - .. мо~ 
екавський наймит", проти яксго треба влашто~ 
вувати "визвольні" ~емонстрадії. На Украіні за~ 
раз маємо понад два мільйони членів КПУ та 
понад чотири мільйони комсомольців, яRі активно 

діють в УРСР. Для порівняння нагадаємо, що в 
1918 р. на У країні бу ло всього 20 тисяч членів 
КПУ, з них тільки біля 3.500 уRраїнців, а Rом~ 
сомольців не було взагалі. При чому, значна 
більшість нинішніх членів КПУ - це вже не фа~ 
патичні малограмотні комнезамники, а RращІ спе

ціялісти на ниві культури, науRи і техніки. Тільки 
дуже обмежені люди або справжні мосRовсьRі 
аrенти . можуть усіх їх без розбору списувати в 
мосRовсьRий табір або підготовляти їм ( мільйо~ 
нам!) криваву варфоломіївську купіль! Ми за~ 
надто добре знаємо, чим кінчиться таRа "визволь~ 
на аRція", тому й далі всіляко виступатимемо 
проти підбурювачів до уRраїнської громадянсьRої 
війни - байдуже, яRі ярлиRи нам чіплятимуть 
ортодоRсальні торонтонсьRі чи мюнхенсьRі "на~ 
ціоналісти". 

Ніхто не заперечує, що КПУ в цілому є й досі 
Ще СЛУХНЯНОЮ аГентурою МОСRОВСЬRОГО імперія~ 

ліз му на У Rраїні, але тільки П'Jлітичні сліпці мо~ 
жуть не бачити, що за тамтешніх обставин тільRи 
через КПУ ще можна боронити з ЯRимсь успіхом 
інтереси українсьRОГQ народу, бодай частково таR, 
яR боронять компартії сателітних країн націоJ-Jал"h~ 
ні інтереси своіх народів. Це правда. що в КПУ 
і сьогодні є чимало злочинного й вислужниць~ 

КОГО елементу. ЯКИМ ПОСЛуГОВУЮТЬСЯ МОСRОЧСЬRі 

імперіялісти. Але зі злочинцями у відповідний 
час упорається уRраїнський незалежний суд. а 

вислvжниRи служитимуть справжюи деожаяі 

укоаїнсьRого раооду не гірше, ніж сьогодні слу~ 

жат" своїм хлібода""\ЦЯМ. 
"Гомін УRоаіни" неядояоленІfЙ тим. шо М. 

Гава J-Je поставив у своїм інтерв'ю в Rвітневому 
числі "Нових днів" усіх крапок над "і" й висло~ 
вив С'R<'Ю не на.тт.,..о пnиємнv для нас думRу про 

русисЬікацію на Укоаїні. MtЧR.""'a не згоджvцатІfсь 
з деяRими твердженнями М. Гави, але заRидати 
йому "хитnn-мvдnе поосvвання сочєтч-ини". як 
це оnбить "Гомін У Rраіни". - це ж і є советчина 
найrіnшоі марRи. 

У тому ж числі "ГУ" той же спец-оедаRтоn nn~ 
містив ще й ттnугу дачжелезпу статтю п. з. "Та~ 
рабанщина". Натаnабанивmи 'R ній пnn нее і пnо 
вся, він пише в кінці таке: "А пам'ятаймо. шо 
розагітанані маси наоодv ~оясім чи мrttiжe зочсім 
РІ> підтnJ'мv~али vnяnv У кnаіпсь,:rnї lТ eнтnrt тт" ної 
Ради, а пішли радше за агіткою більшевиRів". 

lle вже тяжчий і ще менш справедл:ший ~аRид 
несвідомим ур;:nаїнським масам. аніж занид Гачи 'R 

в споаві русифіпrtтtіі. Чи маєм.о на цій підставі 
обяину"Рачvвати "Гомін УRраї-.:жи" .,..акп~ у rтnocy~ 
ванJ-Jі "~обnоі ттvмки" поо СРСР? До "Нояих 
днів" у своїй "Тарабанщині" гомонівсьRий оецак~ 
Т01'1 "RПЯВИВ TaRy ДОЛЮ ЖУРНаЛЇСТИЧНОЇ еТИRИ: 

.. Аоо випадок. коли ЛЮДІІНа пrткоиває сеое 
пrеRnонімом і пеоевоJТ,,ть інтерв·ю з власною 
жікною, яка їздила в Украінq, а повернувшись. 



плете купу дурниць і "Нові дні" ці нісенітниці 
друкують ... " 
Де і Rоли друкувалось у "Нових днях" інтер~ 

в'ю З будь~ЯRОЮ ЖіНRОЮ, ЯRа ЇЗДИЛа В УRраїну? 
Чи не міг "Гомін УRраїни" зацитувати з ЦlЄl 
"Rупи дурниць і нісенітниць" бодай RіЛЬRа рядRів 
для підтвердження своєї провоRації? Кажемо -
провоRації, бож редаRтори "ГУ" чей же не мали 
на увазі єдиної на цю тему статті (не інтерв'ю) 
А. МушинсьRої. яRа (стаття) саме й була peaR~ 
цією на ті дурниці. що їх випясують деяRі відві
дувачі УRраїни. твердячи, що в Києві не мож:rrа 
порозумітись уRраїнсьRою мовою, отже треба 
вживати російсьRоЇ чи англійсьRої. 

Зрештою, для середовища "Гомону" всі ті, що 
відвідують УRраїну чи приїжджають звідтіля, -
це "мосRовсьRі агенти", "шашелі, яRі ... підточу~ 
ють сили народу. А ми ... нічого. не треба ШR.о~ 
дити людині, хай собі живе" - таR вигуRує го~ 
монівсьRий редаRтор. ЯR бачите, це вже одвертий 
заRЛИR не до мооального. а до фізичного терооу 
проти всіх уRраїнців, яRі намагаються після дов~ 

голітньої повної ізоляції відновити бодай міні
мальні живі зв'язRи зі своїм народом. Сотні тисяч 
польсьRих політичних емігрантів відвідують що~ 

річно Rомуністичну Польщу. чимало угорсьRих 
протиRомуністичних повстанців відвідують У гор~ 
щину - і ніхто. здається. не робить їх агентами. 
не відRриває зайвого внутрішнього фронту й не 
заRЛИRає винищувати. 

ТільRи у нас є люди. яRі не підточили, а 
через свою безмежну простоту - руRами ворога 
СRосили найRращу і найсвідомішу частину народу 
чверть століття тому і яRі знову "готові" послати 
В MOCROBCЬRY м'ясорубRу НОВе ПОRОЛіННЯ (ЯRЩО б 
воно їх тільRи послухало) .-та ще мають відвагу 
ставати в позу проRурорів і звинувачувати в на~ 

ціональюи зраді всіх, хто справу визволення 
УRраїни розуміє трохи інаRше, ніж вони. 

В СРСР неможлива далеRосяжна демоRрати
зація. а тим більше зміна режиму - без сильного 
й тривалого тисRу з боRу невдоволених народніх 
мас. v тому числі й більшости чесніших членів 
КПРС і Rомсомолу. Не виRлючене. що незалеж
ности УRраїни не можна буде вибоnоти без іще 
однієї російсьRо-уRраїнсьRої війни. Тому чимало 
провідних уRраїнсьRих людей. там і тут. уже 
сьогодні дбают~ пnо те, щоб у цій боротьбі ЯR
найбільше членів КПУ. Rомсомолу та й мільйо
ни національних меншостей стали аRтивно по 
уRраїнсьRому боці. Могли б дешо робити в пьомv 
наnоямі й діячі з сер~довища "Гомону_ УRnаїни". 
яRби вони спромоглись піднестись понад свої 
вузьRопаотійні й Rасто""і інтереси. Бо лиш підняв~ 
шись вище, можна бачити справжнього. а не 
уявного вооога уRраїнсьRоі незалежности й від
повідно діяти. 

Якшо Вяш сусід чи поиятель або знаАомиА не 
М;fє. "Нових ·днів"; нагадайте Аомv І поможіть 
.йому приєднатись до· »ашого гурту читачів. 
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Пам' яті Віри Бабенко 
(В 50-у річницю геройської смерти) 

Уважаю за свій національний обов'я3ОR розпо~ 
вісти про Віру БабенRо таR, ЯR я П знав, таR, ЯR 
вона, героїня, залишилася і живе в моій пам'яті, 
хоч і минуло 54 роRи. Тоді, восени 1917 р .. на 
Запоріжжі, чи міг я думати, що на мою долю 
випаде писати спогад далеRо~далеRо від того За~ 
поріжжя, аж за оRеаном, у Торонто. 
Довелося мені разом з нею Рчитися в тій самій 

уRраїнсьRій Весело~ ТернівсьRій гімназії Верхнє .. 
дніпровсьRого повіту на Катеринославщині, ба 
більше - вчитися в тій самій Rлясі 6-7 -ій, від 
жовтня 1917 р. аж до 19 січня 1919 р. Гімназія 
була мішана, містилася в Rолишній ХаринсьRій 
еRономії, мала понад 20 виR.ладачів і понад 400 
учнів. 

Була вона уважна і серйозна, ЯR на 11 роRи, 
слухала леRції з велиRим заціR."lвленням. особливо 
глибоRо патріотичні виRлади І. М. ПрохоренRа. 
Про ті часи в мене залишилися яRнайприємніші 
спогади. Я ніRоли не забуду надхненних леRцій 
ПрохоренRа, його голос і дотепер бренить у моїх 
ух ах. 

Віра БабенRо сиділа на пеошій лавці з Надією 
Киць із П'ятихатоR. Віра була завжди чисто 
одягнена. вродлива, середнього росту. з велиRими 

допитливими очима. З надхне"JІням і зворушливо 
деRлямувала вона ШевченRов! поезії, мала гао
ний голос, співала в гімназійному хорі. На різ
двяні свята їі атестовано: "ПоведінRа зразRова. 
успішність відмінна". 
У грудні 1917 р. на станції КалачевсьRа. біття 

Rаси (тоді бу ло таR, де натовп __., там і мітинг) . 
я впеоше почув, ЯR вона гідно давала відс1ч ро

сійrьRій і малоросійсьRій пропаганді ... 
Незабvтній епі~од наlавжди за ттишився R мn1'й 

пам'яті. Січень. Гімназійна ~аля. Стояв пілий збір 
vчнів, учителів. диреRтор. ЗбоRv гіцназійний хор. 
Біля самоrо Reni~ниRa xopv В. П.... - Rоащі 
співачRи: Віра Налія Киць. Настя Бень, Маруся 
()ra-RVЛPЛRO. ДирРJ{ТОD гімна"~н Литnин чt{тап 
ІV-ий Уні""ерсал УRраїнсьRоЇ Центральної Ради. 
ЯRось nсобливо ~пучали сло""а правди. слова на
дії... "Віднині УRраїнсьRа Народня РеспvбліRа 
стає вільною. ні від Rого :rrеС4алежною, суверенною 
Деnжавою УRраїнсьRого Народу ... " 
Надійшов неспоRійний 1918 piR. Червона гпао

дія перед утечею ще більше лютувала, погрожу
mчи розігнати гімназію і постріляти вчителів. 
ШевченRівсьRі роRовини відRладено з оглядv на 
тnивоJЦні і лічені дні більшовицьRоrо свавілля. 
Віоа БабенRо прояRила велиRу хоробоість. вrща 
разом з іншим~ гімназистами вечорами приби
ва тт а до телегоасЬних сто"" пів .тшстівRи-заRлJ"ци. 
Чеовона гвардія з їі місцеRим ватажRом Задо

рожним у доvг1и половині f1еое::шя панічно віл .. 
r"т'Vпала. "'іRаючи на схіц. Гімна~ія й населення 
BeceЛJ.JV Теопів в Rінці nеоезня СВЯТRVRали nnRо
вини Ше'RченRа. Заля бvтта пеоепов:rrеRа. Rтхr-'Т"'\.7-
пав rімна~ійний хор з ]Т~"hne виRонуваними пісня
ми. З доповіддю про ШевченRа виступала мо-
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лода, квітуча, життєрадісна гімназистка - Віра 
Бабенко. 
Час швидко минав. Настали літні вакації. Про~ 

щались, роз'їхались в різні закутки України ... 
Було їх сімнадцять, молодих хлопців~гімназистів. 
19 січня 1919 року востаннє виходили озброєні 
з Веселих Тернів під мокрим снігом, співаючи. 
Ішли на роз'їзд Терни. Паротяг t;:ичав, випуска~ 
ючи білу пару, спинився на роз'їзді. Юнаки зі 
своїми клунками повскакували у вагон. Замаяли 
жовтоблакитні прапори, замахали в повітрі білі 
хустини. Біля вагону - учні гімназії, всі знайомі, 
наче рідні. Віра промовляла до гурту, до нас 
долітали окремі Гі слова: "Будьте мужні! Ло по~ 
бачення! Ми з вами ще зустрінемось! .. ."'" "Ще не 
вмерла Україна" - розлігся спів і заглушив гур~ 
кіт вагонів. 

Та найгероїчніший подвиг українська Жанна 
д'Арк - .l:::S1pa ЬаЬенко - довершила на початку 
1 ~Ll року. .Нк зв язкова llш:станського штабу 
Катеринославщини, переборюючи неймовірні 
труднощі, nроишла вона щоино окуnовану біль~ 

шовиками У країну, обставлену всевладним чека, 
виконала, як nовстанець, завдання перед урядом 

У країнської hародньої !-'ес публіки в '1 ар нові 
(І lольща), побачившись навіть із самим Головним 
Uтаманом Симоном Петлюрою, і щасливо повер~ 
нулась назад, також з відповідним дорученням, 

пройшовши зимою в дуже небезпечних умовах 
близько двох тисяч кілометрів. Імовірний марш~ 
рут: Катеринослав - Київ - Житомир - Львів 
- Сянік - Новий Санч - Криниця - Тарнів. 
Ніхто із зв'язкових не повернувся, а вона nовер~ 
ну лась, пов' язавшись із Центральним Повстан~ 
ським Штабом у Києві, з nоетом Грицьком Чу~ 
принкою, готуючи на серпень 1921 р. Всенароднє 
Повстання на У країні проти московського кому~ 
ністичного поневолення. 

... Ранньою весною 1922 р., nовертаючись із 
Києва в Донбас, я спинився на станції П'яти~ 
хатки і розшукав Надію Киць, колишню ученицю 
Тернівської гімназії. Вона мені коротко розповіла 
про героїчні вчинки Віри Бабенко і мученицьку 
смерть її та інших. Повертаючись під враженням 
щойно почутого, я все думав, що її світло (ідеали 
Віри) в темряві світяться. 

І. ГОРІШНІИ 

АФОРИЗМИ 

Іспити ликають навіть ~обре пі~отовлену лю
~ну, бо на:й~урнішнй може запитати більше, ніж 
найрозу:мнішнй ві~овістн. 

У жиnі хіть-не-хіть ~ово~итьси рахуватнен з 
~урнимн, так само ик на полі бою - з вороrом, 

котрий має чисельну переваrу. (Б. Шов) 

Дурнів не поливають: вони ростуть самі. 

(Ос.І'і.ар Уайльд) 

Тількн-но ~урень похвалить нас - він уже не 
з~аєтьси таким ~рннм. (ПарошфуУіо) 

Дурень шукає щасти вімалік, му~ий вирощує 
йоrо пору... (Опnенгейм) 

"НОВІ ДНІ", жовтевь, 1971 

Володимир ФЕДИНИШИНЕЦЬ 

Володимир Федидишинець народився на Вер~ 
ховині. Йому щойно минуло 27 років. Живе і 
працює в Ужгороді. У періодичній українській 
радянській пресі надруковано низку його віршів 
і критичних розвідок. РЕД. 

БАЛАДА ПРО МОЮ БЕНЕРУ 

Вона напнула батькового лука, 
Та чатував пірат із~за спини. 
... Моїй Бенері відломили руки 
І вивезли навік до чужини. 

До сліпоти не власної охочі, 
Охочі інших поселити в млі, 
Моїй Бенері видовбали очі 
И так повезли із рідної землі. 

Вона · втекла, але їі сnіймали, 
Допитували допго 

"Ну!" і "Ну!". 

Моїй Бенері ноги nоламали 
І так поволокли на чужину. 

Вона nішла від мене в Роксолані, 
У Катерині, зболеній украй. 
Вона пішла, і nроростали рани 
Із nіснею Мариноньки Чурай. 

ОВЕЧІ ХМАРИ 

... А на трембіті nо густи 
Свята буденність у Карпатах. 
Стоять кошари. Як сади. 
У цвіті білому - ягнята. 

Як свіжий сніг, овечий сир 
Паде в мальовану тарілку. 
Вівчарик - краю рі~ний син 
Трембітою цілує гірку ... 

"У країна", 1971 

Об'єднання Українських Письменників 

"СЛОВО" 

Д ок ія Г у м е н н а 

РОДИННИй АЛЬБОМ 
Есе й 

Пошукай, Людино, де твоє коріння, - запро
шує "Родинний альбом", розкішно ілюстрова
ний 570-ма зразками творчости наших даль-

ших, ближчих і найближчих родичів. 

Тверда оправа. 352 стор. Ціна - 6.00 дол. 
Замовлення й оплату слати на адресу: 
D. Humenna, с/о The Ukrainian Academy of Arts 
and Science in the U.S. Inc., 206 - 100-th Street 

New York, N. У., 10025, U.S.A. 
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УНРдіНА В НАйДАВНІШІ ЧАСИ 

(Початки людської культури на Україні) 

(Продовження. Див. початок у ч. 256) 

Середня доба кам'яного віку - мезоліт 
припадає на час після оста:ннього злєденіння в 
Европі. Тепер на землях України складається 
цілком своєрідний тип людської культури по
ряд із своєрідним типом культури •на той час 
на просторах Західньої Европи. Для Европи 
типова відмінність і людського типу - там 
розселюється 1нащадок І-:tеардентальської люди

ни, а на землях України розселюється наща
док кроманьйольської або орі1-~ьяuької люди
ни. Коли згадати ще давнішого пітекантропа, 
то тип нащадків його лишається показовим 
для азійська-африканських просторІВ. І хоч 
гуртки пітекантропа пізнішого формування 
проникли були через Кавказ та Балкани на 
землі України в добу мусьєрську, але вони 
були витиснені господарями української землі 
-- культурно вищою та рухливішою людиною 

орі1ньяцької формації. Таким чином, для Украї
ни на цей час стає типовою людина мізенської 
культури, нащадок оріньяцького типу людини 

- найдавніший предок слов'янина. Для Евро
пи на той час устійнюється тип людини так 
званої терденуазької культури ~назв? від села 
у Франції, де виявлено стоя~~~ку людини цього 
типу). 

Мезолітична людина на Україні має вигляд 
високорослої, світловолосої і з голубими очи
ма, з добре уформованим черепом та добре 
::sбудова:ної фізично. 

У піз•ніший час мезоліту появляється земле
робство на землях України. Цим і відзнача
ється культура мезоліту на Україні - почат
ками хліборобської культури. Початкова це 
був ручний обробіток землі мотикою у малих 
обсягах, а мисливство та рибальство лиша
ються ще панівними. Тепер уже відоме ганчар
ство -- виробляється гли'Няний посуд спосо
б~м ліплення, ще без плоского дна, тож стіл 

ще невідомий. Одначе поява посуду свідчить 
про вживання вареної їжі, нро зростання та 
зміщнення родинних зв'язків. Відомий уже об
мін з Кавказом та Надбалтикою розвивається 
далі, хоча не приносить новіших предметів 
обміну - досі йде те саме вулкаючне скло, 
uживане на мікролітичне знаряддя, буршти•н
на прикраси. 

У розвитку мистецтва приходить також но
вий етап - початок наскельного малювання. 
Мальовані твари•ни способом витирання углиб
лених ліній у камені, деякі фарбовані черво
ною охрою. Почавшись з кінця палеоліту, цей 
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вид мистецтва перетривав наступю доби -
мезоліт, неоліт і до бронзового віку. 

Стоянки цієї доби виявлені в західній части
ні України, на Волині та в інших мІсцях. 
Неоліт належить до геолопчної сучасности. 
Після сухого вітряного підсоння мезоліТІної 
доби почався період дощів, що при:ніс вологе 
тепле атлантійське підсоння, розріст лісів, по
ширення боліт, розлив рік; повноводні ріки 
перетяли терен, пересуваНJ-jЯ утруднюється, 

досі рухливі роди мисливців остаточно осі
дають. А зміни в природі, змшивши спосіб 
життя та господарювання, привели й до змін 
у духовному та культурному житті. Неолітична 
людина утривалює перші форми осІлого гро
мадського життя. Виникають родові селища з 
великим гуртува1н:ням хат-осель, біля них вини
ю:..ють погребища з утриваленим похоронним 

звичаєм та обрядом. 
Господарство стає хліборобським та скотар

ським. Розкопками тогочасних ямних поховань 

виявлено рештки зер:на проса, та юсток вівці. 
Плекали тоді вже ячмі•нь- і пшеницю. Готували 
до засіву землю ще палицею та кам'яною або 
рого·вою мотикою. Жали мікролітним серпом 
або костяним. Мололи зерно на зернотерках з 

лінійним руханням верхнього каменя. Із збира

ча людина стає виробником засобів існування, 
вона стає продуцентом. Це вже великий рево

.іtюційного значення проrрес. 

Людина тепер може продукувати запаси хар

чів. А цей чинник витворює ще більшої ваги 
переворот у тогочасних людських вІдносинах. 

Коли вИІникають запаси, нагромадження про

дуктів людської праці, то вони мають комусь 
належати - і пораджується таке явище, як 
ВЛАСНІСТЬ, привласнення, а на її базі появ
ляється людина-господар. 

Плекаючи збіжжя та скотину, JІюди.на поко
ряє природу, ставить природу на службу своїм 
життєвим потребам. Така людина стає більше 

•незалежною і від самої природи і від людсько
го оточення. Так починається ще одна нова 
ера в історії людства - виробництво, влас

ність, родина. 

Житло тепер стає тривким і осіли·м. Житло
будування зовсім змінилося - оселі стають 

сталими, ue своєрідний тип хати-мазанки, пле
теної з хмизу та обмазаної з обох сторін гли
Еою. Хата разом з вогнем утривалює осіле 
життя - і твориться родина. Вона виділяється 
з роду-племени, що досі буr. матріярхальним. 
З розподілом праці між статями - чоловіком 

"НОВІ ДНІ", жовтень, 1971 



О. Комnан, О. Аnанови•, Я. BopOH'IJ'K 

Місто Стольне Козацьке 
На Чигиринській землі відбувалися видатні 

події різних епох від скитських часів (2-3 тис. 
років тому) до Другої світової війни. На цій 
землі формувалося славне українське козац-

та жінкою, з висуненням чоловіка на провідну 
ролю у нових умовах господарювання та осі
лого життя - утривалюється споріднений рід 
довкола батька - патріярхат. На час форму

вання сім'ї та початків власности, патріярхат 
починає ро.зю1адатися. І чинниками, що його 

розкладають, є поява людини-господаря, лю

ди,ни виробника, людини сім'янина. 
У кераміці також настають зміни - поява 

стола приносить посуд з плоским дном; стіл і 
плоскедонний посуд - ще одні атрибути ро
дини-сім'ї: зростає родинна згуртованість, у 
звичай входить культ сім'ї. Поряд меашого 
розміром посуду для страви виробляється ве

ликий посуд для зберігання харчових запасів, 
збіжжя тощо. Посуд ще ліплений, ганчарного 
кола в неоліті не знали, воно з)являється до

сить пізно - у вік бронзи. 
Крім палення посуду знаменним на цей час 

є розмальовування його, що витворює цілий 
комплекс культурного типу. Орнаментація по
суду стає найважливішим видом тогочасного 

мистец-тва. Досліди дактилоскопів показали, 
що це мистецтво, як і витвори кераміки взг.

галі, є витвором генія жінки. Творений на по
суді орнамент, як припускають учені, був не 

лише естетичним витвором, але й ритуально

культовим. 

Кожне плем'я-рід виробляє власний стиль 
орнаментації. За типом такої орнаментики, що 
Е атрибутом і духовним, а не лише матеріяль
ним, ·визначаються окремі неолітичні культури 
ПЛЕ:'МеН. 

Тепер почалося ткацтво - ще один визна ч
ний ,витвір роду-родини. Кам'яне знаряддя стає 
шліфоване, розвивається обмін, твориться ви
добувний промисел - копання кременю tна 
знаряддя праці. 

Доба неоліту триває десь від 5000 років до 
Христа аж до 1800 років -до появи бронзової 
доби. Ознакою цієї доби в Україні є великий 
терен з великою кількістю населення. Це було 
передумовою широкого різнома,нітного куль
турного розвитку. Тому в цю добу виявляємо 

багато льокальних відмін культурних типів. 
Комплекс цих культурних типів і творить за
гальний образ культури тогочасного україн
ського населення. Це культура родtв-пле'Мен, 

що стане початком для культури прийдешніх 

хліборобських родів-племен. (Далі буде) 

"НОВІ ДНІ", жовтеиь, 1971 

тво. Місто Чигирин довгий час стояло на самій 
межі з Диким полем, звідки татарські орди й 
турецькі полчища нападали на українські зем
.аі. Боротьба козаків з турецько-татарською 
навалою мала загально-европейське значенtня. 
Чигирин був також одним із центрів у часи 

Хмельниччини, він став не тільки резиденцією 
гетьмана, а й фактичною столицею ~країни. У 
той час до Чигирина були прикуті погляди 
володарів багатьох евролейських держав, ві
домо близько 300 написаних тут уюверсалів
держаБІних документів ·внутрішнього і міжна
роднього значення. У Чигирині Богдан Хмель
ницький приймав послів у своєму палаці із 
цілого світу. 

У записках арабського мандрівника Павла 
Алепського від 1655 р. читаємо, що Чигирин 
"є постійним місцем перебува.ння Хмеля, а 
фортеця Чигирин ІНе має рівної по всій країні 
козаків". Про велич Чигиринської фортеці сьо
годні нагадує гора з кругJшМИ схилами й за
лишками оборонних валів, ровів і мурів. 
У XVIII ст. Чигирин мав також вплив 1на роз

виток гайдамацького руху і Коліївш.ини. 
З історією Чигирина близько пов'язане село 

Суботів. Археологічні розкопки, проведені в 
Суботові, свідчать, що на території садиби 
Богдана Хмельницького у VIII-VII ст. до н.е. 
знаходилося давньоскитське городище. На 
початку XVII ст. Суботів ввійшов до складу 
Чигиринського староства і став власністю ко
зацького сотника Михайла Хмельницького, 
батька майбутнього гетьмана. Якщо на почат
ку XVII ст. Суботів був невеликим хутором, то 
за часів Богдана Хмельницького він стає 
справжньою фортецею, посередині якої стояла 
гетьманська садиба. На території сучасного 
села Суботова є ще й досі кілька входів до 
підземелля, які вели від гетьманського палацу 
до Іллінської церкви, що була збудова,на в 
1653 р., як родинна усипальниця Хмельниць
кого. 

На території Чигиринського району про
стягся Холодний яр, оголошений державним 
заповідником. Тут збереглося багато пам'яток 
скитських часів та періоду КиївсьІ<ОЇ Руси. 
Це - величе.з~ні вали, городище, кілька сот 
курганів, Мотронинський манастир, збудова
ний в 1039 році, тощо. 
У XVIII ст. Холодний яр стає опорною базою 

гайдамацького руху. З Холодним яром пов'я
зані початок і розвиток Ко.ТІії.вщини 1768 р. 
Керівною і організуючою силою у повстанні 
були запорозькі козаки на чолі з Максимом 

Залізняком. 

У Холодному яру, зокрема в Мотронинсько

му манастирі, кілька разів був Тарас Шевченко. 
Історія цього куточка рідної землі послужила 
поетові темою для 17 творів ("Гайдамаки", 

23 



Ю. Перхорович 

УНРАіНЕЦЬ ЧИ УНРаїНЕЦЬ? 
По ки Рось .зоветься Россю~ 
Дніпро в море ллється~ 
)4оти серце укр аїн с ь ке 

3 панським не зживеться. 

П. Куліш, "Досвітки" 

Не знаю, чи знайдеться на CBlTl шший нарід, 
якии не знав би, як треба належно вимовляти 
своє національне імя. ·1 им часом ми називаємо 

себе раз украlнцями, а другий раз, з колишньою 
росіиською Ішмовою, укрАшцями. Багато хто з 
нас думає, а то й каже, що то все одно. Спро~ 
буймо проаналізувати це питання. 
Словник Б. l'рінченка, укладений на основі 

живої української мови, подає лише о~ну вимову: 

У крАїна, укрАїнець, укрАїнський. Щоправда, у 
віршах подекуди зустр1чаємо й У крАшу, напр. у 

Т. Шевченка - ''Свою УкрАїну любіть, любіть 
її во врем'я люте, в останню тяжкую минуту за 
неї Господа моліть", або "Що день У крАйну ка~ 
тували" та інші. Але подібні випадки нереrуляр~ 
ного вжитку слів у віршах дозволені і мають 

назву поетичних вільностей - licentia poetica. 
Вони не змінюють загальної норми. 
В основному справа полягає в тому, що нібито 

назва "Україна" значить "земля при краю", 
"пограниччя". Але як ми виказали в статті, ви~ 
друкованій у "Нових днях" (січень 1971 р., ст. 
19) , таке пояснення не відповідає історичній дій~ 
снасті. Підтримують його наші сусі~и для об~ 
rрунтування претензій на наші землі, вказуючи 

на те, що сама назва вказує, що У країна лише 
пограниччя їх території. 

Покійний проф. С. Шелухін, покликаючись на 
працю акад. А. Соболевського, вказує, що в 
українській мові поширена виміна у~в в початко~ 

вому ненаголошеному складіІ). Цей перехід у~в, 
якого майже нема у російській мові, в українській 
мові, явище звичайне й має назву чергування2 ) • 
Проф. С. Шелухін до слів dКад. А. Соболев~ 

ського додає свої спостереження. для нас дуже 
важливі, а саме: 1) "у", яке чергується з "в", 
ніколи в "о" не переходить; 2) з приростком "о" 
~о того самого кореня утворюються слова цілком 
іншого значення. Додаймо від себе, що з приро~ 
ст ком "о" утворюються здебільшого слова цілком 
без значення. Наприклад. :.!іняють значення: 
укопати~вкопати-окопати; угрпзти~вгризти~огриз~ 

ти; упасти~впасти~опасти (напасти з усіх боків) 
або опасти (одпасти; напр. лист впав у ві~ро. не 

"Холодний яр" та інші). 
Наприкі1нці 1969 року експедиція правління 

Українсьиоrо товариства охорони пам'ятнииів 
історії та нультури обстежиJІа стан пам'ятни
ків Чигиринського району і ствердила, що Чи
гирин і Суботів за своїм історичним значен
ІНЯМ повинні стати запо·відниками, а Холодний 
яр національним парком. 
(Скорочено з "Пам'ятники Украіни", ч. 3, 1970). 
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можна сказати опав у відро); уживати-вживати 
(користуватись) ~оживати \вертатись до життя) 
і т. д. 

'і·ратять значення: напр. усюди~всюди~осюди; 

узяти~взяти~озяти; уздовж-вздовж~оздовж; у лик~ 

ву лик~олик; увесь~ввесь-овесь; уночі~вночі~оночі 

і т. д. 
Єдиний виняток становить слово унук~внук-, 

яке в літературній мові має форму онук. Hanp. 
· jолотого 1 амерлана онучата голї'. .Крім тш·о, 
"онуками" називають баби~поРитухи дітей, яких 
вони приймали (словник Б. Грінченка). Форма 
"онук" виникла, правдоподібно, під вп~ивом ~ер-
ковно-болгарської мови, де маємо вnнук з 

єром, ЯКИЙ ВИМОБЛЯЛОСЬ ЯК КОрОТКе "о"·.. .. 
1з цього зіставлення ви~но, що У краша-Вкрю

на, якщо додамо приставку "о", мусить мати 
інше значення. 

Чергування у-в в назві У країна маємо вже з 
найдавніших часів, бо в середині 10-го віку, після 
}J. Хр. річка tlкpa (У ккер) називалась У кра. а 
нарід. який заселював її середню течію, називався 
У крані, У крі, Вукри3 ). Країна називалась У кра 
(тепер У ккермарк). 
Виникнення слова У країна в його першш ча

стині У гр-аріі слід віднести до часів трипільської 
культури - приблизно 1800 літ перед Р. Хр. 
Слова "країна", "край" значно молодші. На нашу 
думку, воно увійшло ло української мови лише 
після 2-го віку по Христі, коли великі маси силь
но з романізованих мезів, rетів. даків, тікаючи. від 
війська імператора Траяна ( 106-107 рр. шсля 
Р. Хр.). перейшли Карnати та розселили~ь на 
просторах від Дністра до Дінця ( черняхшська 
культура в археології). Вони принесли до нас, 
між іншим, численні латинські слова або їх nере
кла~и. Латинське finis, що означає кінець, край 
чогось, границю, має у множині fines і означає 
nростори, обмежені границями, країну. З пере
кладу латинського fines і з'явилось наше край, 
країна. 

Переклад fines в українській мові не є від
окремленим випадком. У подібний спосіб. як 
переклад латинського sestertius (з semis-tertius 
половина третього аса) з' явилось наше півтретя. 
прийшло багато слів, як мана (nривид) з лат. 
rnanes - душі предків, святкування русалій (лат. 
rosalia) тощо. 
Як бачимо, слово край на яких 2000 літ мо

лодше за слово У країна й нема жадної підстави 
міняти його вимову, яку от вже протягом майже 
4000 літ зберігає нарід. 

1) Проф. С. Шелухін. "Україна". Прага, 
1936-37, стор. 111. 

2) Проф. П. Ковалів. Слов'янські фонеми. Н.
Йорк, 1965, стор. 81. 

з) Prof. Lubor Niederle. "Slovanske Starozitnosti" ~ 
111-145. 
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Паи'І'. НОВАЛІВ 

Значення звука "Г" в Українській мові 

Українська мова має 32 ;триголосні фонеми. 
Сюди належить і фонема r. Тому немає ніякого 
nрава викидати іі з украінсЬІ'іОЇ абетки. Дехто з 

українських nисьменників (Антоненко-Давидович) 
наnисав навіть окрему статтю в обороні цієї літери 

в українській абетці nід дуже влучною назвою -
"Тужать за українською літерою". 

А Лр. Рудницький nрисвятив цій літєрі на·віть 

окрему книжку, що вийшла недавно із серії "Сла

вістика" nід назвою "t - nроскрибована буква в 
СССР" (Вінніnеr, 1970), де він наводить 871 nриклад 
з літерою r. Цю книжку він наnисав на основі 

свого етимологічного словник~. У nередмові до 

названої книжки Лр. Рудницький nише: "При цьому 

треба відмітити, що крім ініцінтивного r в украін

ській мові є багато слів із середнім r, Hdnp.: Jf.JHt· 
nнк, ваrа6vн~а, веrетаціи, ваrранка і т. n. Уіоли б, 

- пише він далі, - включити сюди такі слова, ми 

мали б окремий словник" (ст. 6). 
В словнику Б. Грінченка я знайшо·в понад 250 елі~ 

з літерою r. Але коли б при':лухатися до живо! 
мови украінського народу на всіх його територіях, 

то можна nочути з вимовою r багато більше слів. 

Але коли взяти до увагР численні новіші заnози

чення з Евроnи з літерою r в літературній мові, 

то немає сумніву, що з цього всього матеріялу 

можна скласти великий словник з літерою r. 
Все це яскраво свідчить, що літера r в украін

ській мові конче nотрібна, тим більше, що вона 

nозначає собою окремий зву:к, який набув собі 

nрава зватися фонемою. 

Н хочу nодати ще й наукові основи звука r, як 
фонеми в у'Краінській мові. Ми маємо деякі nід
стави з·вук r вважати охремою фонемою. Поnерше, 
в ухраінсьюи мові траnляються слова, де r надає 

слову цілхом охремого значення, як, наnр.: rиіт 

(гнітити хого) і rніт (в лямnі немає rноту), Гонта 
(nрізвище) і rонта (матеріял для nохрівлі даху), 
rраната (намисто) і rраната (дерево), rра.тн (на ін
струменті) і rратн (залізні штаби в вікні), rрнм 

(вдарити дверима) і rрнм (матеріял для мащення 
обличчя актора), rаліцнзм (від: Галичина) і rаліцнзм 
(від: rаллія) та ін. А це і є одна з основних ознак 
фонеми. Подруге, чимала група слів в українській 
мові здавна вкоренила в собі звук r, що в мовній 
свідомості н~.роду не може мати собі рівноварт

ного звука: rа6лі, rава, rаз~а, rанок, ra1111, rвапт, 

rнna, rрунт, rу~нк, rу~ь, rура.rа.ни та ін. Потретє, 

'В численних, nереважно евроn·~йських заnозичен

нях r є доконечною nередумовою зберегти первіс

ний сенс сnова: rараж, rap~epo6a, rарнізон, rувер

нор, ryJІRW та ін. 

У багатьох виnадках, з огляду на неоднакову 
вимову слів з r на різних територіях, в словники 

заnроваджено nодвійне написання з r і r: варrатнй 
- варrатнй, rиna - rнna, rDoнo - rроно, rураJІЬни 

rураnьки, зrра6ний - зrра6ннй. umнrннар - шnн

rннар та ін. 

Це ті ознаки, що надають П!Jаво звукові r зва· 
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тися окремою фонемою в українській мові. Уіоли 
ми глянемо в історичне минуле, то nобачимо, що 
вже в XIV ст. в українських пам'ятках у словах, 
переважно заnозичених з nольської і литовської 

мов, звук r позначається літерами кr: кr~t. (Грам. 

1375), 6уркrомнстру (Грам. 1393). А в nам'ятках 
XVII ст. замість кr вигfІдано сnеціяльну літеру r 
- иrумеwь, тіпоrрафія. Ця літера й тепер вжива
ється для позначення фонеми. 

Не дивно, чому нині украінці "тужать за літе
рою r", як nише киівський nисьменник, Антоненко
Давидович. Тужать тому, що звук, який nознача
ється літерою r, з nрироди є властивістю україн
ськоі мови. Його ніяк не можна замінити літерою 
r, бо ця літера там неможлива. 

З другого боку, звук r має інше фонетичне зна
чення, ніж російське r, де майже в усіх виnадках 
означає v вимові пuоuивJ-п-{й з·.аv~. коїм деяких слів 

церковного походження (6naro, Bor, Госпо~ та ін.). 
На цій підставі треба чі тк о відрізняти слова в 
українській мові з фонетичним знаком r від слів 
у російській мові з проривним r. Порів .. : рос. rnво
рн'І'Ь і укр. rоворнтн. А слова rанок, rу~Ик, rрунт 
та ін. - властивість суто українськоі мови. 

FRED JEWELLERS & REP AIRS 
ВЕЛИКИЯ ВИБІР ТОВАРІВ: 

годинники 

(Аккутрон, Булова, Зеніт, 
Сертіна і ро доня) 

• ПЕРСТЕНІ 

• ХРЕСТИКИ, 

• ДІЯМАНТИ 

• РАДІО і 

• МАШИНИ до шиття 

Обслуга солідна і гарантована 

Власник Ф. Нущ 
1463 DПNDAS ST. W. TORONTO, ONT. 

СЕНРЕТ НУЛІНАРНОГО МИСТFЦТВА 

В ресторані мадам Теnоль у Парижі завжди nо
дають дуже смачні страви. Уіоли репортери заціка

вилися секретом і і майстерности, вона пояснила: 

"Н користуюся іноземними куховарськими книга
ми, виданими мовами, на яких я не дуже добре 

розуміюся" ... 
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Бігайте на здоров' я! 
Технічний проrрес веде до фізичного perpecy 

людини. Цю думУі.у ще багато роУі.ів тому висловив 

знаменитий енгшисьУі.ий письменниУі.-фантаст Гер

берт Веллс, ЯУі.ИЙ в низці своіх романів зобразив 

людину майбутнього ЯУі. ЯУі.ийсь придатоУі. до маши

ни. Це була ЇСТОТа З ВеЛИУі.ОЮ ГО;ІОВОЮ1 ЗДаТНС•Ю роз
в'язувати найсУі.ладніші інтелеУі.тувльні задачі, і з 

слабУі.им, Уі.Волим тілом. 

Беллсова Уі.артина, звичайно, грішить перебіль

шенням, але зерно істини в ній є. З Уі.Ожним днем 

більша УііЛьУі.ість машин і механізмів, при еУі.сплув

твціі ЯУі.ИХ праця людини зводиться здебшьшого до 

Уі.онтролю, величезна УііЛьУі.ість побутових приладів, 

Уі. от рі зменшують до мінімуму домашню роботу, 

утворюють мусУі.ульний голод, а з ним передумо·ви 

для різних серцево-судинних захворювань. Ці за

хворювання стали справжнім лихом нашого часу. 

Чим же вгамувати мусУі.ульний голод І ЯУі пере

могти хвороби? 

Насамперед фізичним довантаженням понад те, 

що потребує виробництво. Треба робити "непро

дуУі.тивні" фізичні впра·ви, примушувати м'язи ВУі.

тивно працювати. 

Малорухливий спосіб життя (в літвУі.и, поїзди, 

ввтомоб~лі, місьУі.ий транспорт і, нарешті, ліфт 
сприяють цьому) ослаблює серцевий м'яз, стінІ'іи 

Уі.ровоносних судин з часом стають неелястичними 

і ламУі.ими. А наслідІ'іи цього - інфарУі.т, вртеро

СУі.Лерозв тощо. 

Про те, що наид1иовішим засобом зміцнення 

здоров'я є фізУі.ультурв і спорт, знають усі - від 

малого до старого. Але через специфічні умови 
життя, через індивідуальні особливості організму 

не Уі.Ожнв людина може реrулярно бувати 'В спор

тивній сеУіціі чи групі здоров'я. На жаль, TBFia ма

сова форма фізичної Уі.ультури, яУі. групи здоров'я, 

поширилась лише у велиУі.их містах тв й то там, де 

є спортивні бази, де є досвідчені ВИУі.ЛІlдачі і по

трібні умови. А що робити решті? 

Відповідь на це запитання: дає ПРВІ'іТИУі.а сЬізУі.уль

тvрного руху в Східній Німеччині і досвід nяду 

відомих споnтивних спеціялістj·в Австралії. Вони 

знайшли фоnму споnтивних тренувань, доступну 

всім віІ'іовим Уі.атегоріям, дає змогу робити вправи 

V групі, таУі. й індивідуально і не потребує спе

ціяльного іНйР.нтя.Ря. ЦА - 6't' v n"вільному рівно
мі~vомv темnі. ТаУі.ий біг є засобом, здатним пере
могти інфарУі.т. аотеросУі.лерозу та інші серцево

судинні захворювання. 

Але чому біг? На це 'Відповідає відомий ввстра
лійсьУі.ий тренер Артур Лідьярд, Уі.Отрий не тільУі.и 

виховав ряд світових реУі.ордсменів і олімпійсьУі.их 

чемпіонів, а й допоміг повернути здоров'я велиУі.ій 

групі лоюдей. яУі.их серцеві захворювання зробили 

інвалідами. "Ко-ли ви даєте на'Вантаження на ноги 

----: гоаорить Артур Лідьярд. - ви ВУі.ладаєте в ро~ 
боту більше зусиль. ніж під час вправ з наванта

женням на РVУі.И. Ваше . .серце при цьому п-рацює 
швидше, Уі.РОВ. ЦИРУі.улює венами і вnтеРіями з ве

ликою швидІ'іістю, а бажані результати досяга
ються с:коріше ... " 
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У Сх. Німеччині останнім часом винатко'Во ве

лиУі.у популярність здобула діяльність товариства 

"Бігай для здоров'я". За ініціятивою НімецьУі.ого 

спортивно-гімнастичного союзу був створений 

Центральний робочий гуртоУі., до с:кладу я:кого вхо

дять лі:карі, педагоги, спеціялісти з лег:коі атлети:ки, 

представниУі.и преси і телебачення. Очолює гурто:к 

відомий вчений, спеціяліст з серцево-судинних 

захворювань професор Волленб(.;рrер. 

У багатьох читачі·в вини:кне дум:ка, що біг - за

няття, доступне лише молодим і сильним людям 

або тим, що F.ОЛ:і1СЬ були а:ктивними спортсменами. 

Вели:ка помил:ка. Ні:коли не пізно зайнятися бігом, 

він приносить :користь людям будь-я:кого ві:ку. Го

ловне розумно поєднувати навантаження зі 

своїми можливостями. 

"Все ж, не зважаючи на те, що ваш організм ро

:ками зазнавав неправильного впливу, - це го'Во

рить австралієць Гарт Гілмор, я.втор книги "Біг за

ради життя", - його потребами зневажали надто 

довго, він все ще здатний до відновлення, при чо

му набагато більшою мірою, ніж ви думаєте. Зви

чайно, за умо·ви, що ви готові пожертвувати часом, 

до:класти деяУі.их зусиль і запа.::тися :краплею тер 

піння. З ослабленим, розстроєним організмом пи

тання стоіть точнісінь:ко та:к, я:к і з занедбаною 

справою, - і те й інше можна привести в порядо:к 

Для відновлення того, що ви ретельно губили про
тягом не одного десят:ка ро:ків, nотрібно не більше, 

Уі.іЛЬ:Ка ГОДИН. 

УВАГА! 

Перед тим, ЯУі. рушити в путь зв своїм здоров'ям, 
запам'ятайте і неухильно ви:конуйте наші поради. 
ТільУі.и в цьому разі біг стане вашим со•юзни:ком і 
другом. 

1. Перша дистанція - до лі:каря. Впевніться, що 
ваше серце спроможне спра·.аитися з бігом тюпцем 

(біг у повільно-му рівномірному темпі). 
2. ЯУіщо в процесі занять вас щось почне турбу

вати, не забувайте про першу дистанцію. Лі:кар -
друг і порадниУі. спортсмена будь-я:коі Уі.Валіфі:каціі: 

і світового ре:кордсмена, і новач:ка. 

3. Взуття повинно бути просторе, але добре піді
гнане, на товстій підошві, особливо під п'ятою. 

НвйУі.раще підходять :кеди і -::перетині ш:карпетУі.и. 

На ш:карпетnах не по·винно бути діроR, грубого 
штопання, рубців або швів, я:кі можуть натерти 

ноги. По піс:ку або м'я:кій траві можна бігати бо
соніж. 

4. Нвй:крвще бігати в лісі, полі, пар:ку, на стадіо
ні. Я:кщо є можливість, старайтесь "Іас від "Іасу 

міняти трасv. Можна бігати тихими вулицями і на

віть у дворі. 

5. Бігайте в трvсвх і майці, можна в тренуваль

ному :костюмі. Головне, щоб !ііщо не с:ковувалс. 

ваших рухів, не дратувало. 

6. Реномендуємо під час бігу вдихати через ніс. 
Але :коли настає втомленість, виникає підвищена 

потреба в кисневі, котра вдихання "Іерез ніс не 

задовольняє, - тоді робіть вдих через рот, голов

не, щоб ритм дихання ·відповідав ритмові бігу. Ста-

"НОВІ ДНІ", жовтень, .1971 



,tJайтесь на ~ожні чотири бігових ~ро~и робит.t". 
вдих і на чотири настунних - видих. 

7. н~що у вас нежить, .кашель, підвищена темпе
ратура - бігати заборон.11ється. Післs: повного ви
дужання починайте з ходьби, а nотім переходьте 

на біг. 

8. Істи перед бігом не ре~омендуєтьсs:. ЯJ:Іі.що 
сильно мучить голод, з'їжте щось легJ:'і.е. Не пийте 

перед початl:'і.ом бігу міцний чай або J:'і.аву. 
9. Бігати можна в будь-яl:'і.ий час дни, але l:'і.раще 

від 16 до 20 годин. Рано вранці оргаюзм ще не 

готовий до вели~ого навантаження, а пізно в·вечері 

це може спричинитися до безсоннs:. Починайте бі
гати не раніше ніж через дві години після прий

ниття їжі. 

10. н~що ви не дуже втомилися, можна після бігу 
зробити J:'і.ільJ:'і.а гімнастичних вnрав. Але теплий 

душ, ванна або обтирання вологим рушниl:'і.ОМ -
обов' ЯЗJ:'і.ОВі. 

Отже, ви твердо засвоїли всі наші поради, побу

вали у ліl:'і.аря, придбали відповідний одяг. Пунає 

:команда, добре знайома всім бігунам: 

МАРШ! 

Але перш ніж рушити з місця, слід засвоїти таJ:'і.е: 

СJ:Іі.іЛЬJ:'і.И бігати жінJ:'і.ам 

(у хвилинах) 

Bil:'i. (роl:'і.и) 1-й місяць 2-й міс. 3-й міс. 4-й міс. 

7-9 5 8 11 15 
1G-12 6 9 12 16 
13-15 7 10 13 16 
16-21 8 11 14 17 
22-29 6 9 12 15 
3G-41 4 7 10 13 
42-57 3 5 8 11 
58 і старші 2 4 6 9 

СJ:Іі.іЛЬJ:'і.И біга·ги ЧОЛОВіl:'і.аМ (у хвилинах) 

7-9 7 10 13 16 
1G-13 8 11 14 17 
14-18 9 12 15 18 
19-24 10 13 16 20 
25-33 10 12 15 18 
34-44 8 10 13 16 
44-59 6 8 11 14 
60 і старші 4 6 9 12 

Бігати слід щодня, але попервах три-чотири 

рази на тиждень. Не ЛЯJ:'і.айтесь, ЯJ:'і.ЩО раптом під 

час бігу відчуєте біль в бо~у. Переходьте на ходь

бу і зробіть J:'і.іль:ка глибоl:'і.их вдихів і видихів. Як
що б біль пройшов, nродовжуйте біг у невисоJ:'і.ому 

темпі. 

Після перших днів бігу з'являється біль у м'язах. 

Це наслідоJ:'і. того, що потіl:'і. l:'і.рови, що збільшvється, 

пробиває собі шлях і від~риває заново J:'і.апілs:ри, 

~отрі довгий ·час не діяли. Ще одна причина - в 

-організмі непідготовленого бігуна немає достатньої 

J:'і.іЛьl:'і.ости гемоrлобіну і в ньому нагромаджується 

·молочна J:'і.ислота, я~а ·обмежує м'язо·ві СJ:Іі.Орочення. 

Не припиняйте заюrть. ·Слід тіль~и на деs:l:'і.ий час 

·трохи знизити навантаженнs:, ·зrодом біль в м's:за:У. 

ЗНИJ:'і.Не. 

~·новІ ДНІ", ~овт$иь, 1971 

НJ:Іі.що ви бігаєте з груnою, не перетворюйте за

няття на змагання, не змагайтесь з іншими, більш 

витривалими і сильними людьми. Ваше завдання -
повернути собі здоров's:, енерrію, гарний настрій. 

Процес цей поступовий, його девіз: "Тренуйтесь, 

Не напруЖУ'ЮЧИСЬ". 

Щоб визначити ефеJ:'і.тивність тренувань, переві

ряйте пульс відразу після бігу, а таl:'і.ож через дві, 

чотири, шість хвилин, і записуйте ПОJ:'і.азання. ЯJ:Іі.що 

все йде нормально, частота пульсу відразу ж після 

бігу поступово зменшуватиметьсs:, відновленнs: 

пульсу до нормального приходитиме швидше. По

єднуючи біг з помірною їжею, ви зумієте позбу
тися зайвої ваги. 

("Нау~а і суспільство", ч. 10, 1970) 

Слава не вмре, не поляже 
( ЗаRінчення з 11-ої стор.) 

Разом з цим інтеліrентним молодим дікчем ми 

снували широl:'і.і плs:ни роботи, мріs:ли, що об'єднані 

армії проженуть ворогів "білих" і "червоних" з 

У~раїни. Але не таl:'і. сталосs:, S:J:'i. ждалосs: ... Про 

невдачу пляну об'єднаннs: обох уl:'і.раїнсьl:'і.их армій 

довелося довідатиси трохи пізніше. 

Вже до Вінниці наближалося більшовицьJ:'і.е вій

сьl:'і.о і треба було лоспішити до J:'і.Оманди Армії 

УНР, що віддалиласк на схід. Прем'єр Мазепа хотів 
завернути Армію УНР на захід, в райони Жме

рин~а-Вапня:рl:'і.а, де були розташовані відділи УГА, 

і почати творити фронто·ву оборону проти напас

ниJ:'і.ів. Виїхавши з Вінниці чайнитою підводою 

навздогін Армії УНР (нас було троє: прем'єр І. 

Мазепа, ПОЛJ:'і.. н. ни~онів-Бугрій і я:), ми не знали, 

що 1 січнs: 1920 р. представниl:'і.и "РевJ:'і.ому Галиць

J:'і.ОЇ Армії" - поручниl:'і. Давид і чотар ГачJ:'і.евич -
підписали договір з більшовиl:'і.ами "Революційним 

:Комітетом Поділля" про перехід УГА під "опі:к-," 
червоної армії ... Не мігши догнати в снігах та без
доріжжі слідів :Команди Армії УНР на Поділлі й 

:Київщині, ми добралися до м. Брацлава, де відбули 
нараду з політичним референтом УГА чотарем 

Василем ЧайJ:'і.іВСЬJ:'і.ИМ. В нараді взs:ли участь та:кі 
особи: член УJ:Іі.раїнсьl:'і.оі Національної Ради ЗОУНР 
Петро Шеl:'і.ериl:'і., липовецьl:'і.ий повітовий J:'і.Омісар 
Юхим Онипl:'і.о та J:'і.ОЛ. губерніяльний J:'і.омісар Во
лині Федір Сумневич. Тут від В. ЧайJ:'і.івсьJ:'і.ого ми 
довідалиси про договір "РевJ:'і.ому ГалицьJ:'і.оі Армії" 

З біЛЬШОВИJ:'і.аМИ. 

Не було потреби гая:ти час на довгі розмови: 
треба було дія:ти. Прем'єр МАзепа доручив мені 
їхати разом з Ниl:'і.оновим до :Команди Армії УНР 
з листами та інформаціями і з невелиJ:'і.ою сумою 

грошей для війсьJ:'і.а. В листі до Омеля:новича-Пав

лен~а Мазепа повідомляв Ріомандарма про нове 

нерозсудне рішення: провідниl:'і.ЇВ Галицьl:'і.ОЇ А nміі

підпати це війсьJ:'і.о під протеJ:'і.цію "червоної" Мо

СJ:'і.ВИ. Пnем'єn знав, що те рішення: Pe'ВJ:'i.OMV Галиu]',
·ноі Аnмії бvло проти бажань і Fастро'ів величезної 

більшости старш~н і стрільціs УГА. Він fІ"'СЛОRП•"О
вав у листі JТО Ріомандарма надію на об'єднання: 
обох армій: "Ще й тепер не пізно, і :коли б наша 
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Армія вступила у фактичний контакт з Галицькою, 

то певне ще все можна повернути в інший бік ... 
Швидше рішайте цю спра·ву". Голова Уряду УНР 

сподівався, що Омелянович-Павленко негайно ру

шить з усіма силами на захід, і тоді до Армії УНР 
приєднаються частини УГА. 
До Голови Уряду УНР доходили відомості про 

заходи українських комуністів-боротьбистів пере

манути до себе Армію УНР і разом творити "Армію 

Радянської України". Мазепа писав до Командарма 

Омеляновича-Павленка, що будь-яка згода Армії 

УНР з більшовиками чи боротьбистами була б за

гибеллю украінського війська: 

"Пра'Вительст·во рішуче проти цього. Армія наша 

була б негайно більшовиками розформована, а 

більш свідомі старшини й :козаки розстріляні. Не 
треба забувати, що наша Армія: є страшний ворог 

для більшовиків, тому вони ніколи не допустять 

іі існування, як окремої організаціі, хоч би Армія 
й стала формально на позицію радянської влади. 

Через усе це, в разі неможливости фактичного 

об'єднання з Галицькою Армією, єдиний вихід для 

нашої Армії - частиною розійтись на спочинок, 

а решті продовжувати партизанську боротьбу до 
слушного часу". 

Само собою, Москва готувала таку саму долю 

й для УГА, котр1и дан о нову назву: "Червона 

Уираінська Галицьиа Армія" (ЧУГ А). Але більшо
внии потішали провіднянів "ЧУГ А" надією визво

лити Галичину від польської оиупаціі й цим хотіли 

здобути прихильність в рядах ЧУГ А до Москви. 

Мазепа :кінчав свій лист до Командарма такими 
словами: 

.•J'-::t' 

"Необхідно при всяних обста'Винах твердо стояти 

на позиції Самостійної Нароцної Республіки. По
зунrи радян~ьиі не мають на Украіні rрунту, тільии 

Народна Республіиа може бути нашим кличем. 

Поки існує це Правительство, БОF.:О не зі~е з цієї 
ПОЗІЩіЇ і буде Т1'ИМаТИСJІ ЇЇ ДО :.dнця". 

Командирам Армії УНР в Зимовому Пo"-nni бvло 

ясно, що тільии політична плятформа УНРеспуб
ліии мала успіх у масах уираінсьиоі лю,пностR. 

иотра скуштvвала терористичн:нх режимів "б;лоі" 

і "червоної" Росіі і безогля,rтного грабування. Коли 

я добився, разом з полк. Никоновим (з різними 
небезпечними пригодами) ,по Умані 14 січня 1920 
роиу, то там уже війсьиа УНР не заста·в. Але в 

місті діяв "Ревиом Правобережжя" під проводом 

боротьбистів на чолі з Немоловсьиим і Савицьиим. 
Вони прийняли до себе й Омеляна Волоха, що втік 

з Пюбара із своїми червоними "гайпамаиами", по

грабувавши державну сиарбницю УНР. 
Яиось довідалися про'Відни:ки Ревиому П равобе

режжя про мс•ю присутність в Умані і хотіли від

бути зі мною розмову. Не мав .я: причини цю про
позицію відкинути: інформація про настрої і пляни 

боuотьбистів політичному референтові при Армії 
УНР була потрібна. Було відомо, що між більшо
винами й боротьбистами не було згоди. При зу
стрічі з полном більшовицьиої червоної Армії на 

захід від Умані питався нас "червоний :командир", 
пере'Віривши наші "кооперативні" доRументи, чи є 

десь поблизу повстанці, і при тому згадав бороть
бистів, :котрі, мовляв, мішаються "не в своє діло" ... 
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На пропозицію зустрічі з членами Рев:кому Пра
вобережжя я погодився тіль:ки з умовою, щоб при 
тій розмові не було Волоха. Немоловсьиий і Са
вицьиий, мабуть, зрозуміли мої мотиви, тому роз

мо·ва відбулася без Волоха. Вони представили мені 

свій плян - творити "Червону Армію Радянсьиоі 

Уираіни" самочинно, не питаючись згоди Москви, 
і цим поставити російсьиий уряд перед донона

ним фантом. Ім була потрібна поміч Армії УНР і 
Уряду УНР, що мали б стати "на радянсьиу плит

форму". Тоді, казав Немоловсьиий, Мосива визнає 

незалежну радянську Уираіну ... Савицьиий і Немо

ловсьиий сподівалися від мене допомоги в цій 

справі: мо·вляв, треба переионати номандирів Армії 

УНР, щоб визнали "радянсьиу систему" і прилу

чилися до спільної аиціі з боротьбистами. Немо

ловсьиий знав, що деяиі члени Уряду УНР (із со

ціял-революціонерів) схилялися до плянів партн 

боротьбистів, і иазав, що об'єднання Уряду УНР 

з боротьбистами мало б велииу політичну вагу. 

Хотілося мені зразу ж відповісти провіднянам 

Ревиому Пра·вобережжя ул•юбленими словами Бог

дана Хмельницьиого в переговорах з противни

иамн: "Шкода rоворити !" Але я подав ім споній

но причини, чому вважаю пляни боротьбистів за 

фантастичні. Мосиві, :казав я, потрібна Уираіна яи 
дійна :корова, бо у нас є вугілля, залізна руда, 
цуиор, пшениця, м'ясо. Пенін своєю безглуздою 

політиною зруйну.аав сільсьие господарство на 

Мосиовщині і хоче уираінсьиим ноштом зміцнити 

свою владу в Росії. КожниЙ уираінсьиий режим -
демонратячний чи номуніетичний - не дозволить 

грабувати свій народ чужому нійсьиу і апаратові, 

і це в Мосиві добре розуміють. Тому більшовики 

при першій нагоді знищать всяиу уираінсьиу зброй

ну силу і :кожну політичну партію, незалежну від 

·волі Мосиви. При иінці нашої розмови я висловив 

надію, що Немоловсьиий і Савицьиий зрозуміють, 

чому я не можу бути посерецниио'ІV[ v пеuеговорах 
між Урядом та Командсо:-о А рм і і УНР і Ревиомом 

Правобережжя про об'єднану ющію "на радянсьиій 
плятформі". Обидва були засмучені моєю відпо

віддю, але ми роз;йшлися без ч~аємноі ворожости. 

Яи відомо, партію боротьбистів Мосива приму

сила на весні 1920 роиу "·влитися" в більшовицьиу 
партію. До більшовицької партії прийнято близько 

20.000 боротьбистів, але в 1923 році :кол. боротьби
стів зосталося між більшовниамн тільки 118 осіб. 

Інших "вичищено" з більшовицької партії, як "не
певний елемент" (Протоиоли 12 з'їзду Російської 

Комуністичної Партії, Мосива. 1923 р.). Само собою, 
і відділ "ЧР.рвоних Гайдамаиі·з". що його привіз до 

боротьбистів Волох, був незабаром зліивідований 
більшовицькою владою. 
Коли в дРугій половині січня 1920 р. я догнав 

Армію УНР поблизу Городища на Чериащині (то 
була Р\иівсь:ка група Ю. Т·ютюннииа), то довелося 
ствердити сумний фаит, що марш Армії на захід 

на злу:ку з УГА не був можлИ"Вий. В розмові з 

Тютюнником я згадав про мою зvстріч з членами 
Рев:кому ПравобеР""ЖЖЯ в УмІ"ні і про дисRvсію з 
НемоловсьRим та r.авицьRим. ТютюнниR с:казав. mo 
Р\оманда Армії УНР нізащо на відJТала б нашого 
війсьRа під "опіиу" боротьбистів. При тому він 

"НОВІ ДНІ", жовтень, 1971 



згадав, що боротьбисти пробували взяти під свій 

політичний :контроль військо. Григорієва, :коли він 

вигнав російських білоrвардійці·.а з їхніми помага

чамн -- французами й греками в Чорне море на 
весні 1919 ро:ку. Тютюнник високо стави·.а хороб
рість і стратеrічний хист отамана Григорієва, його 
уміння промовлити до вояцтва і дотепність, :К:оли 
до Григорієва з'явилиси делеrати боротьбистів 
хотіли призначити своіх партійних :комісарів, то 

Григоріїв ім сказав: 
"У мене ось та:ке число бойового ·війська, за мною 

Миколаїв, Одеса, ма•:<> ось та:ке число гармат, :куле

метів і т. д. Хто ви, і що стоіть за вами? Нічого! 
Тому пропоную вам вступити до моєї армії і ре

бити те, що я звелю". -- Та:ку Рідповідь могли б і 
ми дати боротьбистам на їхні nретенсіі, -- додав 

Тютюнник, =міючись. 
Політичні директиви Уряду УНР для армії в листі 

прем'єра Мазепи Тютюнник наз:еав єдино пра·зиль

ними і з пошаною говорив про невтомного голову 

Уряду, що в тих хаотичних обставинах старався 

рятувати у:краінсь:ку справу. Армія УНР ветояла 

до :кінця на політичній плятформі, и:ку визначив 

уряд УНР в Уні·версалі з 2-го rрудня 1919 ро:ку -
перед Зимовим Походом. Цим зміцнено демокра

тичну традицію у:краінсь:коі боротьби за держав

ність. 

У поході від Пюбара на Волині на схід до Черкас 

і далі за Дніпро, а та:кож у райони Степової 

Украіни і пізніше на захід цо Дністра, вояцтво 

Армії УНР могло переконатися, що наша Армія 
мала :rzрихипьність з боку лю~ости, про яку писав 

до :К:оманди нашого війська полковник армії "Ю;-а 

Росії" Попов на початку січня 1920 року. Не мавши 
зброї подостатком, :К:оманда Армії УНР не могла 

приймати до себе тих добровольців, що хотіли 

прилучитися до боротьби за волю Украіни. При

хильність людности до свого війська виявлялася й 

у матеріяльній допомозі, яку давало населення 

Армії УНР добровільно в час Зимового Походу. 
У же я:к Похід щасливо закінчився в травні 1920 
року, оповідав мені політичний референт при 

Армії УНР Василь Скляр, я:к вітали громадини се

лищ на Херсонщині :К:иівсь:ку групу, що прийшла 

туди саме на Великдень: люди виносили із своіх 

домів всякі страви, напит:ки й печиво, приготоввне 

на Свято, і частували борців за іlОЛЮ мов рідних. 

Морапьиу АОпомоrу для Армії УНР дала люд

ність Украіни тим, що ні "біле" ні "червоне" вій

сько не могло довідатися про ;:-ух частин УНР по 

рівних і безлісних просторах У країни. На питання 

більшовицьких розвідників була одна відповідь : 
"Не бачили", "Не знаємо". Це доводило до сказу 

зайд із півночі. Про це згадував пізніше, в 1926 
році, один із тих, що прийшли грабувати наш 

:край. Автор :книжки "В дьіму костров", комісар 

Бражньов, писав 1926 р., що за мирним, ідилічним 
виглядом Украіни ховалася ненависть нашого на

роду до більшовицького режиму і бажання шко

дити окупантам. 

Армія УНР діила за певним політичним плином 
в тодішніх обставинах, коли більшовицький режим 
не був стабілізований і мав сильний спротив не 
тільки в Украіні, але й у Сибіру й на Московщині, 
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в Центральних чорноземних провінціях. "Біла" ро

сійська армія вже не мала шансів перемогти і 

ждала свого кінця на :К:римсь:кому півострові. Для 
більшовицького режиму був страшніший "внутріш

Еій ворог". 

Уряд Пеніна мріяв, що йому вдасться викликати 

більшовицьку революцію в західніх індустріяльюІх 

:країнах "походом на Европу". У війні 1920 року 

більшовицький уряд хотів "совєтизувати" Польщу, 
і Пенін призначив для більшо·виць:коі Польщі кому

ністичний уряд: Дзєржинсь:кий, :К:он, Мархлевський. 

У цій війні Польща з великими ·.і'руднощами вряту

валася від поневолення Москвою. Мавши тяжку 

загрозу з боку Москви, котра (загроза) не зникла 
після "чуда над Висло•ю" 1920 р., поляки були об'єк
тивно заінтересовані в тому, щоб небезпека рос~й
ського імперіялізму навіки зникла. Але nро·зідни:ки 

Польщі мали ілюзію: мовляв, більшовицька Росія 

тепер відмовиться від аrресивноі політики на за

ході і буде жити в мирі з Польщею. 

Армія УНР билася проти більшовицької Росіі в 

1920 році в союзі з Польщею, однак польський уряд 
після перемоги над Москвою, поставився ганебним 
способом до нашого ·війська, що опинилося в табо
рах інтернованих у Польщі. Пuльсь:ка адміністра

ція морила голодом наших козаків і старшин і 

намовляла іх вертатися в Украіну під режим біль

шовицького терору. 

Слід згадати, що польське вІись:ко було значно 

ослаблене війною з Українською Армією в Гали

чині від листопада 1918 р. до липня 1919 року, і 

Польща вже не мала тих можливостей на сході, які 

були в 1918 році. Окрім того, на перешкоді щирому 
порозумінню між Польщею та Украіною стояли 

:клясо·в1 Інтереси поляків, що мели землі в Украіні. 

Вони хотіли відновити свою земельну власн~сть 

за всяку ціну, не розуміючи того, що в Украіні . . . 
сталася соц1яльна революцІя на користь селянства, 

що на спробі вернути старий режим зломиш-І собі 

голови Скоропадський і Денікін. 

:К:орот:козорість польських провідників того часу 

була така, що вони проголошували 1919 р., що, 

мовля·в, за 25 років у Галичині не буде ні одного 

українця ... (Міністер Станіслав [рабський). Сталося 
інакше: через 25 років Галичину захопила Москва 

і виселила nоляків із Галичини. За небажання ви

знати право украінського народу на державність 

Польща заплатила пізніше дуже дорого: мільйони 

убитих і замучених після 1939 року, руїна Варша
ви та інших міст, втрата незалежности, бо в Вар

шаві сидять комуністи -- виконавці волі Москви, 

і на польській території перебуває радянська армія. 

Згадую ці факти без зловтіхн, бо українському 

народові доводиться ще тяжче переносити "опіку" 

Москви. Ці факти слід пам'ятати як доказ того, що 

взаємна ворожнеча народів-сусідів Росіі помагає 

російському імперіялізмові ширити його пану

вання в світі. 

Після поразки nольського nовстання 1830-1831 рр. 

польські провідники на чужині почали були розу

міти потребу сnільної акції поневолених наро~ів 

проти спільного ворога -- російського імперіяліз

му. Так, Адам Чарторийський писав до свого прия

теля Нємцевича в 1831 р.: 
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ч н т А ч І 

Нью-Иорк, 30 липня 1971 

Високоповажаний Пане Пишкало! 
Я є заслужений артист Грузинської РСР, ак

тор-режисер-сценарист. Останній мій фільм "Са
~и Семираміди" я знімав на Україні разом з ре
жисером С. Долідзе. Фільм був присвячений 
дружбі українського і грузинського народів під 
час другої світової війни. Рік тому, через полі
тичний режим та через жорстоке втручання мо
сковського партійного руководства в кінематогра

фію, я був змушений покинути "смугляву сестру 
України". 
Я читав Вашу статтю в журналі "Нові дні" 

про канадські гастролі Грузинського Державного 
Ансамблю. З Вашими думками абсолютно пого
джуюся, за що Вам дякую від щирого серця. Хай 
живе Україна! Хай живе Грузія! В кінці - хай 
живе Свобода! 

З глибокою пошаною 

Н уzзар Ш арія 

Вельмишановний пане Шарія! 

, Велике спасибі за сердечного листа. Яким же 
зрозумілим смутком віє від Вашого листа, що 
Вам, грузинському патріотові і заслуженому арти
стові ГРСР, довелося шукати собі кращої долі 
поза межами батьківщини через жорстоке втру
чання російських імперіялістів у внутрішні гру
зинські справи. Але бу~ьмо терпеливими: робімо 
все, як і вчив нас Руставелі, щоб "звільнити рабів 
з неволі", яких Москва русифікує і хоче, щоб 
по них і сліду не стало. 

"Наша справа не скінчена... Ніколи будучність 

не є закрита для народу". Він уважав, що треба 

полякам "rоворити про національні права Литви і 

Руси" (поляки називали в той т:ас Украіну Руссю, 
на відміну від "Росіі" або "Москви"), як цитує істо

рик Юзеф Дуткевич в "Анrлія і справа польска 

в лятах 1830-1831", Лудзь, 1967 р.). 

Поет Адам Міцкевич, живучи на еміrраціі в Па
рижі, так був захопився пляном спільної боротьби 

Польщі й Украіни, що ·вирушив року 1854 в Туреч
чину. Там Михайло Чайковський ("Са•дик Паша") 

організував українське військо ;з запорожців проти 

Росіі, котра була в війні з Францією, Англією, Ту
реччиною і Сардинією (FіримсьІ\а війна). Міцкевич 

писав, що хоче "умерти козаком" ... Ідея спільного 

фронту народів-сусідів Росіі - проти російського 
імперіялізму забулася між поля.t\ами, коли Польща 
за сприятливої міжнародньої ситуації стала само

стійнс•ю державою в 1918 році. Наслідки Цієї ко
роткозорости 'Відомі. 

Тут я не міг спинятися на подіях суто воєнного 

зо 

п н ш у т Ь----

Бажаємо Вам усшхІВ у житті і в праці на благо 
Вашої прекрасної країни. 

Із щирою пошаною і товариським привітом 

Іван Пишкало 

П.С. Як довідуємось із статті Ол. Полтораць
кого "Сорок років тому", у 30-их роках існувала 
в Грузії літературна організація "Лівизна". яка 
видала кілька чисел журналу, названого форму
лою сірчаної кислоти - "Н2 804", на чолі якої 
були письменники С. Чіковані. Б. Жгенті і кіне
матограф С. Долідзе. Через них об'єднання літе
ратурної української молоді ("Молода rвардія") 
на чолі з поетом Михайлом Семенком відновило 
дружбу обох народів в наші часи. /. П. 

Вельмишановний Пане Редакторе! 

У числі 256-му Вами редаrованого почитного 
журналу "Нові дні" були висловлені цікаві дум
ки про вживання звороту "на Україні". Цю спра
ву я підносив на сторінках української преси в 

Австралії, тому що я також піддержую думку. 
яку висловив п. Мокрій. Хочу додати, що в зв' яз
ку з цим неправильним зворотом "на У країні" 
назва нашої країни в англійському перекладі по

дається з родівником. В англійській мові назви 
країн подаються без родівників, за виїмком тих 
країн, назва яких є в множині. Отже, "де ІОн ай
те~ Стейтс", "де Недерлендс", але не "де Енr
лянд", не "де Франс", і не "ДЕ Юкрейн". Коли 
англійці перекладають "Україна" на "де Юк
рейн", то це означає, що У країна в їх розумінні 
не є політичною одиницею, а географічною ча-

характеру: це завдання виконають з більшим успі
хом інші. Н хотів дати огляд політичної ситуації 

Украіни в час Зимового Походу. 

Була то надміру тяжка ситуація, бо режим Ско
ропадського, як казав наш видатний патріот-буди
тель Украіни Євген Чикаленко, "відвернув нароR 
від українства". Тому після упадку режиму Ско
ропадського в народніх масах, поряд із принад

ними кличами більшо·вицькоі nропаrанди, "хвилево 

блід прапор жовто-блакитний" (Олександер До
ценко, осаул Головного Отамана Симона Петлюри: 
"Літопис Українськоі Революції", т. ІІ, книга 5, 
стор. 97). 

Соціяльне політика демократичного Уряду Укра
інської Народної Республіки в 1919 році знов 

навериупа народні маси до українства. Це ясно 

показав приятелям і ворогам Украіни Зимовий 

Похід Армії УНР в 1919-1920 рр. У цьому йord 

ic'l'Opн'Die зна'ІеІІЮІ і заповіт тнм, що прнйRуть 

пісJUІ нас. 
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стиною землі, так як Карпати, Гімалаї і т. д. Вжи
ваючи звороту "на У країні", ми помагаємо ан
глійцям так інтерпретувати назву нашої країни. 

Мені не подобається відповідь на цю справу 
п. Кислиці. П равописні норми є на те, щоб ми 
знали, як маємо правильно писати. Одже, я не 
розумію, чому цей зворот не належить до праза

писних норм? Як тоді маємо писати? Хто як 
хоче? Раз так, а раз сяк? 
Для устійнення, котрий із згаданих зворотів .:: 

правильний, себто ·на Україні" чи "в Україні", 
не є конечним шукати прикладів у нашій літера

турі. А коли так, тоді треба з увагою інтерпре
тувати навіть такі приклади, як "на Вкраїні ми
лій" Шевченка. Треба оцінювати, в якому зми
слі писали про У країну різні автори. Мали вони 
на думці Україну з точно визначеними грани
цями? Мали вони на ,:::~;умці У країну як країну в 
політичному розумінні, як країну національно 

окремішну від інших країн? А коли в багатьох 
випадках цього не можна уточнити, тоді ми не 

мусимо дивуватися, коли вживалися звороти "на 
У країні" навіть в нашій літературі. 

Приклади "на Кубані" чи "на Дону", які подає 
п. Кислиця, не оправдують вживання "на У краї
ні", бо в обох випадках тут мається з географіч
ними назвами, а приклади "на печі" і "в печі" я 
не хочу коментувати, бо це в моїй книжці пахне 
демагогією. 

Отже, п. Кислиця дозволяє вживати всім 1 в 
Україні", і "на Україні", п. Д. Нитченко в сво
йому словничку дозволяє вживати "на мості'', і 
"на мосту"; "у лісі", і "у лісу"; "дев'ятдесять". 
"дев'яносто" ... , п. Чапленко дозволяє такі· зворо
ти, як "по голому тілу"; "до которого часу"; 
збагачує українську мову такими словами, як 
"вокзал" і т. ~· і чим більше я пробую взорува
тися на авторитетних мовознавців, тим більше пе
реконуюся, що правопнені правила української 

мови є такі "складні", що їх опанувати. мабуть. 
неможливо. 

Коли я вже при мовних справах, то я хоті3 би 
також одержати авторитетну відповідь на вжи

вання "Україна" і "Вкраїна", чи "український" і 
"вкраїнський". У нас також вживається і так. і 
сяк (навіть на сторінках журналу "Нові дні" ) . 
Чи це також має місце за "дозволом" п. Кислиці? 

М. ЦЮРАК 

Аделаїда, Південна Австралія 

Вітаємо Вас, дорогий п. Цюрак, на сторінках 
"Н. Д." знову .- як доброго і уважного читача з 
далекої Австралії. Висловлюючи свою особисту 
думку на порушувану мовну справу, Ви нікому їі 
не нав'язуєте, а лише по-своєму арrументуєте і 
лишаєте місце для дальшої дискусії .- фактично 
для голосу наших авторитетних мовознавців. За 
таке виразуміння ~якуємо. 

Із цілком зрозумілих мотивів ми в "Н. Д.", у 
журналі популярному, а не суто науковому, .-
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не бралися і не обіцяли сказати остаточне слово 
в цій справі, бо не ставали і не хочемо ставати в 
позу наказодавців чи законодавців. Моя відповідь 
на листа п. Мокрія з Вінніпеrу й була написана 
популярно і більш-менш в тон його листа. Був би 
лист на таку тему написаний науковим стилем і 

вимагав наукової відповіді, ми подумали б, чи не 
відвести кілька десятків сторінок у журналі для 

капітальної статті на дану тему. По-моєму, скоро 
чи пізно, а буде десь .- і може не одна ......- така 
стаття написана rрунтовніше і переконливіше, 

ніж репліка митрополита Іларіона, яку прийняли 
на віру (не критично) причетні до друкованого 
слова наші добрі лю~и. але не компенентні мово
знавці і не відповідальні перед історією видавці 

та редактори. Було б краще, якби наші добрі лю
ди та не падали на спокусу патріотизму й не 
поспішали йти слідами, на жаль, сумнівних мово

знавців, яких ні до чого й не може зобов'язувати 
ні наука, ні національні чесноти (ці слова не від
носяться до автора репліки митрополита Іларіо
на). 

Між іншим, ота форма з "на" .- це явище не 
виключно українське, а трохи ширше .- слов'ян
ське взагалі. Ось приклади: на Моравах, на Че
хах (на Чехох), на Словаччині (на Словенску) . 
на Білорусі, на Литві, на Московщині (на Москві) 
- і зовсім не в розумінні тільки географічного 
поняття чи лише краю чогось. 

Щождо Україна - Вкраїна, то відповідь про
ста: у нашій мові у й в .- звуки рівнозначні за 

значенням, тому вони можуть чергуватись, як і з 

й .- за загальним правилом, яке маємо в усіх 

пі~ручниках. Там же, в підручниках та інших 
довідниках, і вийнятки подані: управа - керіз
ний орган організації, але тільки вправа ......-. прак
тичне завдання чи заняття (граматичне, фізич!Іе 
тощо). В офіційних текстах має бути академічна 
форма .- Україна, а в інших, отже і в поезії. 
може бути з повним правом і Вкраїна. як і вга
дати, вказати ... Інша вже річ .- Угорщина, У лас. 
Урал, Ужгород ... чи Врубель, Врабель ... 
Правопис український не аж такий складний. 

опанувати його можна й не мовознавцям, тим 

більше. що правопис .- це ще не мовознавство, 
хоч він і може бути побудований, певною мірою. 
на засадах наукових. А такі випадки, як вокзал. 
до которого часу .- це не правопис. Не мають 
прямого чи посереднього впливу на наше "на 
Україні" й оті "де Юнайтед Стейтс", "де Недер
лан,::~;с"; чому й не кажемо ми та не пишемо на 
Сполучених Штатах чи на Нідерляндах. а наше 
"на У країні" не зумовлює англійського "де Юк
рейн". Тож навряд чи помагаємо ми англійцям 
так ставитись до назви нашої батьківщини і так 
дивитись на У країну: досі вони не рахувались із 
таким чи таким нашим поглядом чи бажанням. не 
знати, чи поможуть наші найкращі арrументи й 

тепер .- справах іще поважніших. Д. К. 

ЧИ ВИ ВЖЕ НАДІСЛАЛИ НАМ СВОЮ 

ПОЖЕРТВУ? 
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ПОСМЕРТНІ 3Г АДКИ 

Несенюк €вдокія Памівна - дружина відо
мого громадського діяча Іяана Мироновича 
Несенюка, яка завжди сприяла його громад
ській праці -- померла несподівано 2 серпня 
1971 р. в Нью-йорку. Іванові Миро1новичеві, 
довголітньому приятелеві "Нових днів", ви
словлюємо наше щире й глибоке співчуття. 

Рубич Іван - кол. старши11а Першої дивізії 
УНА, активний культурно-громадський діяч -
помер неслодіваІНО 4 серпня 1971 р. в Сіраку
зах, США, на 49-му році життя. 

Ярмак Юрій - довголітній управитель дру
карні консисторії Української Православної 
Церкви в США - помер 4 серпня 1971 р. в 
Ньюарку, проживши 64 роки. 

Поченюк €вген -- єдиний сиtн Юрія й Тама
ри Поченюків (Торонто) - Рідійшов із цього 
світу трагічно 8 серпня 1971 р. на 16-му році 
життя. Прибитим горем батькам висловлюємо 
наше глибоке співчуття. 

Даниленко Олександер кол. старшина 
українських армій, учасник Зимових походів 

Армії УНР і один з організаторів УПА - по
мер 29 ~1ипня 1971 р. від розриву серця в Сан 
Дієrо, Каліфорнія, на 76-му році життя. 

'Доленко Володимир Андрійович - видатний 
. український політичний діяч, голова Централь
ного Комітету Союзу Земель Соборної України 
- Селянської Партії - помер 7 серпня 1971 р. 
в Новому Ульмі, Німеччина, на 83-му році 
життя. 

Лучакопський Богдан - відомий у Західній 
Україні й на еміrрацїі інженер-лісник - помер 
11 серпня 1971 р. в Еспанії на 72-му році життя. 

Ерстенюк Дмитро - кол. старшина УГА, 
один з провідних членів Українського Націо
нально-Демократичного Об'єднання - помер 
ІЗ серпня 1971 р. в Рочестері на 78-му році 
життя. 

Лівицька Марія Варфоломіївна - україн
ська громадсько-політиЧІна діячка, вдова по 
покійному президентові УНР Андрієві М. Лі
вицькому -- померла 16 серпня 1971 р. у йон
керсі, Нью-йорк, на 93-му році життя. Пахо
ронена на українському цвинтарі в Бав1нд 
Бруку. 

Гайдак Микола - професор університету в 
Міннеаполісі, видатний науковець і громад
ський діяч, нар. в Черкасах 1898 р., - помер 
у Мі1ннеаполісі 12 серпня 1971 р. 

Пашківський Роман - кол. старшина Армії 
УНР, редактор і визначний культурно-громад
ський діяч - помер 17 серпня 1971 р. у Він
ніпеrу на 74 році життя. 

Кубарський Іван - видатний украnнський 
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маляр-декоратор - помер 9 серпня 1971 р. н 
Торонто на 75-му році життя. 

Олеськів Ізидор - видатний член Союзу 
Українців-Самостійників у Канаді, активний 
громадський і церковний діяч - помер 15-го 
о1ИПНЯ 1971 р. у Саскатуні, проживши 64 роки. 

ВІДІйШОВ У ВІЧНІСТЬ 

ЛИЦАР ЗИМОВОГО ПОХОДУ 

З глибоким сумом і жалем повідомляємо друзів 
і знайомих, що 21 липня цього року помер пол
ковник Армії У країнської Народньої Республіки 
Григорій МАСЛІВЕЦЬ у м. Лос Анжелосі, Ка
ліфорнія. 

Народився небіжчик на Полтавщині, в родині 
службовця, 12 березня 1898 року. Закінчив кля-

сичну гімназію, старшинську військову школу 
царського часу й Високу Техніqну Школу в 
Празі (ЧСР), лісовий :иідділ. По закінченні шко
ли працював лісничим у приватному лісі графа 
Черніна Р. 

З вибухом революції в 1917 р. покинув росій
ську армію і вступив на службу до Армії У країн
ської Народньої Республіки, і перебував у П 
складі до кінця листопада 1921 року. 
Брав участь у походах: у Кримському - бере

зень-квітень 1 918 року, у Зимочому поході - від 
грудня 1919 по травень 1920 rоку, у Листопадо
вому поході (Базар) - жовте:Іь, листопад 1921 
року. 

Брав участь в боях: пере,:~; Зимовим Походом
Тираспіль-Бендери в квітні 1919 р. Під Уманю 
- липень, серпень і вересень 1919 року. У Зи
мовому поході: Черкаси. Устинівка. Вознесенськ. 
Вапнярка. · М'ясківка. Вліті 1920 р.: Rитроси. 
Серби, Білики, Яловець, Ялтушків, Дашківці. 

"НОВІ ДНІ", жовтень, 1971 
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