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Олесь ДОРІЧЕНКО 

Олександер Васильович ДОРІЧЕНКО вже ві-
домий читачам "Нових днів": вірші з його першої 
збірки, "Промені", друкувалися на сторінках на-
шого журналу. 

Вірші його, надруковані в цьому числі, ми взя-
ли із збірки "Контрасти", яка вийшла на початку 
цього року, та з недрукованих творів, призначе-
них до збірки "Вічний танець" і вже вміщуваних 
у журналі "Дніпро". 

БАТЬКІВЩИНІ 

1 

Тобі останшв по~х мій, 
тобі оставив крапJІ.ІІ крови, 

тн зміст жнтти, мета всіх мрій 

і ві'ІІІе яжерело любови. 

Істоти лю~ські заслабі, 

об rpyJUІ 'Іасу розіб'ютьсв. 

Тож роз'ІІІнн мій тлін в собі, 
і в тебе и навік вілmосв ... 
у полі маком зацвіту, 
в Дніпрі в крапелькою буду, 

край шлиху терном .11 зійду -
і цим вже ві 'ІНо сти з~обуду. 

2 

Мов земли, вк землі всіх краін, 
лиш, може, крови більше в ній і поту, 
лиш, може, братських ~омовнн, 
що навівають роз~умів скорботу. 
Мов земли рі~~а всіх земель, 
за рі~нй терн віддам t~ужі тро.ІІН,J:UІ, 
за ріRJІнй шум евитих моїх осель 

вімам усі і ~вони, ~мактн 
t~ужнх столиць, чужу мені красу, 

бо біли серци 'Іастка моrо краю, 

вкому и любов свою несу, 
икому в пісень своіх співаю. 

3 

Нолнсь-то стане, що й мене не стане 

нічо' не в~єш, світ уже такий, 
але й то~ душа не перестане 

тебе кохати, краю ~ороrнй. 
Мене не бу~е, але мої ~тн 
так, ик і и, кохатимуть те6е, 
так, ик і и, тобою бу~уть жити 
і питимуть безмежжв rолубе. 
А и пі~у, щоб більше не вернутись, 

а и піду, щоб більше не прийти, 

4 

тільки вербн журно бу~уть rнутнсь 
мій о~ві'ІННй спокій береrтн. 

Ти вси в меи1 ІЗ боJІ.ІІми своїми, 
із ра~ощами, з туrамн - в мені, 
з обЛН'І'І.ІІМИ ~о щему ~ороrнмн, 
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твоє минуле і прийдешиї ~ 

~о скону житимуть, ик сонце, у мені. 

Твої на~, волькиці баrр.ІІНі, 
і чорні но'Іі, й ранки золоті, 
і рі~е слово, і пісні кохані, 
що на устах сестер моїх, братів. 

Те слово рі~е, ті свиті пісні 
~о скону житимуть, ик серце, у мені. 

5 

Ноли мені тужно, 

Зі МНОЮ ТИ6 
і коли ра~сно, 
зі МНОЮ. 

Далеко 'ІН близько, 
иа~хнений 'ІН внекажекий 

МОЛЮСJІ тобі. 

Нажуть, щаст.в нема 

не знаю. 

Тн у мене о~а -
і це більше за щаств. 
Нажуть, смерть неминуча 

не вірю, 
немає смерти ~в тебе 
і ~ мене нема, 
коли .в з тобою. 
Дружино мов 

і мамо, 
тіло моє 
і розум, 

болю мій, 
мо.в втіхо 

Ватьківщнно мо.в! 

'** * 

ОЛЕКСАНДР АРХИnЕНКО 

У постійній експозиції Парнзькоrо му
зею су'Іасноrо мистецтва є праці украін

цк ОлексанJqJа Арх101еика. 

З 1908 року скульптор мав у Парижі 
свою робітню. Зажнвшн навіть світової 
слави, скульптор завж~ по'ІУвав себе 
українським мистцем. Tyra за батьків
щиною не поки~ала йоrо все жиТТJІ. 

lr - '-· 

Він збаrнув незбаrнекне - у камені ~ушу, 
в лініих тіл - вrа~ав філософію, 
на~ненним вулканним - какони рушив, 

мнстецтво творивши - не лю~ську копію. 
Ворожив чаклуном на~ rлиН.ІІним місивом, 
надчуттєве у паm.цих... душа в екстазі, 
а невіrластво зубоскалнло весело 
та поrанців-божків ліпило із rр.взі. 
Руйнувались ві~ часу й ~ощів божки, 
знов ставали божки болотом: 
'ІН ліпити божків, чи ліпити rоршкн 
~JIJI невіrластва не турбота. 
Як не ба'ІІІв ніхто, ка химерні тіла, 
на снмфоиію сміливих ліній 

1 



і ~авапа забарвnеІDІк rnині. 
із стужніпих О'ІеІі кров з сnьозами текпа 
Tyra в торсах lioro тужИJІВіпа туrа -
nапьці в nраці шукапи рпуику. 

Десь за обрієм сивим земпа ~opora 
ranтyвana ~умок візерунки ... 

••• 

ГОЛОС ЗЕМЛІ 

"По nісИJІХ і танцвх, no 'Іарівних меnо•х 
Украіни, кк no книзі, читаєш ~ушу веnикоrо 
тапаиовитоrо каро~, що має вро~иве oб
DH'I'IJI та ще~ре на ~об ро серце". 

У\орейсь:ка газета "Мінчжу Чосон" на 

виступ хору ім. Г. Верьов:ки у Пхеньяні. 

~ив HaiU каро~ без 

хліба, 

жив віки без волі, 

але без nісні ЖН'І'И 

жо~оrо ~~~ ке міr. 
Все забирапи в ньоrо 

земпю і небо синє, 

з кров'ю соро'ІКу ~ерпи, 

та nісню свою беріr. 

Хо'І nросткrали руки, 

та не з~олали nicНJO, -
вона, кк земпв, 

безсмертна 

і ві'ІІІа, кк наш каро~. 
Із-nі~ руїн вставала, 
і воскресала з мертвих, 

! на wnaxax ~onana 
nлетева вражих nут. 

Сіймо ж nісень зерНJDІН 
в рі~у nло~'ІУ земто, 
хай забуває ркско 

ronoc rу'ІІІий земпі, 

хай розколише в ~шах, 

в серці красу розбу~ть, 

с)колом зрине в небо 

і nonemть в свіm. 

В~арнть рука no кобзі -
і засміІотьсв струни, 

і зануртує ~УJК'Іе 
в тілі козацька кров. 

І nоле'І'НТЬ високо, 
аж ~о самоrо соІІЦІІ, 

заrомонить nісН1Імн 

батько старий Дніnро. 

••• 
Коnи вертаю з •ужини ~о~ому, 

біли вікна ваrонноrо стою 
і білу хатку, нібито ікону, 

к виrnв~аю... й серце вімаю 
землі свпій і небу ~ороrому, 

цвітінню мальв і шелесту са., 
npo біnь образ забувши і npo втому . 
.R б ві~ жиnк ні'Іоrо й ке хотів -
лиш Украіни - рі~оі ~омівки, 
JІНШ тіnьки 'ІУ'І'Н мови рі~ниІі сnів, 
лиш сnоrnк~ати усміх українки ... 

** * 
~еиь всний 

і сонце, 

і nісні ... 
а жаль 'ІОrось, 

чи но'Іі, 

'ІН ДЇВ'ІІІСЬКа1 
а може трав, 

Із збір:ки "Контрасти" 

що нахилились 

низько 

й шеnО'ІУТЬ у тихому 

І ~еиь искравий, 

і сонце, 

• '? 
ПІВСНІ ••• 

і nісні ... -
Далеко все, 

а так ЗJtВЄТЬСJІ 

бпизько, 

! н!'І n'JІНка, 

і ніжний зір ~в'ІНська ... 
Цвітуть 'Іеремхн 

білі та рисні ... 
І ~ень исний, 

і сонце, 

і nісні .. . 
а жаль 'ІОrось .. . 

** * 
Синє небо, 

синє море, 

маєво вітрил, 
слів не треба, 
хай rоворить 

шерех білих крил ... 
Сині хвилі зацілують 
ніr струнку красу, 

зацілують, 
замилують, 

в море nонесуть ... 
синє небо, 

синє море, 

маєво вітрил, 

сл:в не треба, 
хай rоворить 

шерех білих крил ... 

З :книги "Вічний танець" 

"НОВІ ДНІ", листоnад, 1971 



Олесь ДОСВІТНІИ 

БЕЗПОЧАТКУ 
(Спогади про втечу від московсько-царського суду) 

(Продовження з попереднього числа) 

Товариш 

Цею істотою була мишка. Звичайнісінька сі
ренька мишка. 

Одного разу, щось на 3-й день мого перебу
вання в тюрмі, з-під рундука скрині, який ко

лись служив для харанення муки, вилізла мишка 

і з лякливими рухами та жахливим нервовим 

позіром навкруги вона почала збирати по землі 
розсипані шматочки булки та цукру. 
Я в той час сидів на пеньку, який служив тут 

колись, певне, за стілець з-пі~ макітри для місіння 
хліба, і задумливо дивився в вікно, на ясне небо, 
яке час до часу заслонювалось головою жовніра, 

що позирав часами в кімнату, і міркував про 
людство і право його на насолоду красотами 

отого синього чаруючого неба... Я був нерухо
мий, і мишка помалу посувалася все далі і далі 
з-під рундука. Я переніс свій позір на неї. Почав 
слідкувати за їі рухами, нервовим перекривлю
ванням мордочки їі і час од часу лякливими 

очима... Скільки страху і жалости бу ло в ії по
гляді і рухах... Посуваючись далі за крихіткою 
черствої булки або цукру, вона все дрижала од 
чогось ... Певне од страху за своє життя ... Що ось 
неспо~івано їі оперіщить яка качалка або заліз
ний рогач чи просто нога людини, і вона скін

чить своє життя, як· може на їі очах скінчила так 

не одна з їі товаришок... Вона ще страхалась, що 
ось-ось щось чудне, вигадане людиною під на
звою "мишоловка", або пастка, вхопить Гі, і вона 
піде на варварські іграшки дітей, їх господарів, 

або буде кинена в воду для втоплення, просто 
буде кинена на землю і забита сильними істота
ми, що звуться людьми ... 
За що? За що така ненависть до сього мане

сенького звірятка? Чи ж воно багато зашкодить 
людині в його господарстві, коли дивитись на неї 

і бачити, як вона незглядними для ока крихот
камн насищається? Мені хотілось вирахувати -
чи багато ця тваринка мусить з'їсти за день. А 
скільки роботи їі зубам, доки знайде вона оту 
їжу. Скілько дерева, паперу мусить вона пере
гризти в шуканні крихітного свого голодного 

задовольнення. І чомусь їі ненавидять. 
Мені здались дивні оті ненависті людей, дивні 

причини отих огид, які почувають до цих звіря

ток люди. І я їі полюбив ... 
Та коли я хотів пі~нятися з свого пенька, щоб 

піти і достати шматочок булки і цукру для неї 
- вона, почувши порух і побачивши мене, з 
прудкістю менту засвіченого сірника, зникла під 

рундук. Який був великий їі страх до людей! ... 
Але я все ж положив під рунд-уR. на місце, де 
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вона вилізла, шматочок цукру і булки, згадавши 
завтра зоставить для неї м'яса. 
На другий день положений мною цукор і булка 

поменшали, а другого ранку і зовсім зникли. 

Тоді я почав зоставляти від обіда і м'ясо, яке 
ніколи не доїдав і віддавав назад і таким чином 
зайнявся вихованням мишки. Настільки вона мало 
їла положеного м'яса, хліба і цукру - наскільки 
я міг запримітить, як трохи потрібно бу ло їй для 
щоденного задоволення свого організму, і з того 

також я зрозумів, що вона була одна. Чому вона 
одна, неві~омо - може хора чи просто вбита 
була "гуманними" істотами. 
Через який час, власне через кілька день, миш

ка моя так уже прязвичаїлась до мене, що вже 
не тікала геть, коли й бачила мене недалеко від 
себе, а вже бадьоро, хоча і з острахом, їла при 
мені положений їй корм. 

На кінці мого життя там, мій товариш мишка 
так до мене призвичаїлась, що вже нічого не 

боялась, і коли навіть я проходивсь по кімнаті 
з кутка в куток, вона вже вільно собі поралась 
на підлозі, ні краплі не відчуваючи страху. Та 
навіть коли я нахилявся ще положити на призна
чене місце м'ясця, чи цукру, або хліба шматок, 
вона не тікала геть, а спокійно чекала трохи від
даля. Я гадаю, що коли б я не кинув оту сумну 
кімнату надовше, то моя мишка цілком була б 
приручилася, але я рішив кинути оту свою не

вільну господу, і, гадаю, моя мишка згубила 
назавше незлого їі друга. 

Нова думка 

Вже пройшло яких три ~ні, як я тягнув все 
одноманітну лямку життя. На моє прохання дати 
мені перечитати мої нові, що пройшли через 
слідчу цензуру, листи, ме~і нічого не відпові

джено. Мої газети і журнали, що йшли з наказу 
в штаб, без права кому б не було читати, ни
щено. І це не глядячи на те, що газети і журнали 
були московські, як: "День", "Оборона", "Жизнь 
для всіх", "Вістник", "Знамя", і навіть "При
рода и Люди" ... Наказано нищити лиш тому, що 
вони були прогресивного напрямку, і ще тому, 
що така література заборонена на фронті, і за це 
також мене допитували. Наслідки цього наказу я 
бачив у виходку в виді розшматованих листків 
отих видань ... 
Та завдяки товариській спільносrі голов варти 

з товаришами на волі, останні почали мені час од 

часу доставляти ласощі, як з~обні булки та со
лодке, гаряче какао і ін. Звичайно, це бул() тай
ною межи головами варти та товаришами. Зав-
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дяки цим зносинам (іноді приносив все сам хтось 
із товаришів і передавав у двері в присутності 

голови варти) мені довелося дещо прохати, аби 
бу ло знищено з деяких сторінок з моєї записної 
книжки не потрібні для знання слідчих замітки. 
Та все ж і через ці короткі і опасливі для това
ришів зв'язки зі мною мені трудно було ще дові
датись од них про хід моєї справи, вже тому, що 

варта були москалі. Все ~оводилося покладатись 
на здогад і на дійсну будучність ... 
Та ото одного дня ... У виходку я дістав шма

ток газети "День", де межи іншими були уривки 
про деякі громадські організації. З політично
еміrрантського життя й про втечі з місць зсилок 

політичних ... Це мені дало блискавку думки про 
втечу. 

До того часу й не думав про те. 
Нащо? Чи мало значення зменшити світ на 

одну людину? Та врешті ясна утопічність тої 
думки. Біля ~верей варта з 12 душ. За стіною 
купа щирих жандармів, а перед вікном також не

впинно уважно стоїть вартовий від кордону воєн

ної зони, яка має із 150 кілометрів ... Чи можливо 
пролізти все те? І це, спочатку, навіть і мить в 
голові не могло вдержатися. Тепер же чомусь 
ця думка свердлом пішла в глибінь мозку. Захо
тілося ще трохи прикласти сили там, де вони 

хоча трохи будуть потрібні. В душі закипіла не
людська злоба до наших вікових тиранів. Яви
лося невимовно велике бажання ще не піддатись. 
Ще поборотися з ними за все, за кран 1 за народ 
свій і за себе. І в ту хвилю я рішив, за всяку 
ціну, тікати. Але як? 

Рої думок вихрем переплутувалися в голові, 
~о ки не винайшли способу, який на перший же 
раз здався цілком і негайно ж можливим. 
Це підробити ключі до дверей комори, що була 

на схід моєї кімнати, а завтра тікати. 

Для здійснення першої частини пляну треба 
зробити мірку для одмички у двері й передати 
ії товаришам, щоб підробили через мехаНІКІв 
автомобільного гаражу ключ і передали мені: 
для дальшого здійснення пляну, коли вийду з 

тюрми, треба коня і необхідних паперів з печат
ками, щоб першим шви~ко доїхати до першої 
залізничої станції М-но, яка була за яких 20 
кілометрів, а на підставі доRументів без затриму 
патрулів у дорозі і безпечно доїхати до залізниці. 
Надуманий плян був чудовий мені на перший 

вигляд. і я рішив негайно його здійснити. 

Невдала підготова до втечі 

Для того я зараз же умудрився, щоб жовнір не 
побачив у вікно, зміряти дірRу у дверях до Rомо
ри і, зробивши модель з соломи, написав записку 
товаришам. щоб завтра ж мені приготовили ключ 
і потрібні документи з печатRами, а другу ,......., до 
товариша Коновалова, щоб якось приготовив 
коня мені на мРУГИЙ вечір об 11 годині. 

Та, видко, доля чи недоля не хтіла здійснення 
того пляну, бо одна з тих записок, а саме ,......., про 
те, де я просив коня на вечір, попала до рук 
завідувача штабового майна, капітана R-го, до 
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речі сRазати, мерзкої й безлюдиноносної особи, 
раба дисципліни. тупого наRазу морального 
інRвізитора своїх підданих жовнірів. 

Як вона йому попалась, Бог його знає, тільки 
на другий день вранці, Rоли я лагодився йти до 

вихомRа за майбутньо зробленим ключем. в сінях, 
де знаходилась варта, піднявся шум. 

Почувся грубий голос коменданта, на ЯRИЙ 
десятоR голосів жовНІрІв високими тонами відпо

віли салютами. Забряжчав замок біля моїх две
рей, відсунувся залізний засув. і через часинRу 
в моїй кімнаті вже був комендант з капітаном R. 

,......., завідувачем майна. Останній тримав у руці 
мою записку, писану про приготавання коня. 

Ну, думаю, пропала справа з утечею. Значить, 
знайшлися знову ЯRісь шпигуни, що встигли пере

хопити записку і передати владі. 

,......., Це що за записка? ,......., питав мене капітан 
R., поRазуючи віддалеку мій шматок паперу. -
Значить. задумана втеча? ,......., протягнув ~алі інкві
зитор. Я мовчав. Думаю, що далі буде. 

,......., .Що це за записRа? ,......., знову питає він мене. 
Я ніби придивллюсь до неї ... 
Ясно бачу дрібно написаний мною шматок па-

перу про приготування коня на нині вечір ... 
Потім здивовано відповідаю йому: 
,......., Не знаю. 
,......., А хто ж П писав? ,......., сарRастично вже до

питується він ... 
,......., Не знаю, ,......., Rажу. 
ПолRовник П-Rий, що ввесь час стояв на боці 

і дивився на наші суперечRи з капітаном, якось 

пересміхнувся в обличчі і, повернувшись до Rапі
тана, рішуче авторитетно вступився: 

,......., А може то і не він писав ... 
Моєму здивованню не бу ло границь ... 
І тут в такій ясній справі, як ото моя записка, 

,......., комендант. напереRір правді, дійсності мого 
писання, покривив душею лише б допомогти 
мені ... 
Та хоча ця допомога і була малозначна в по

рівнянні до попереднього обвинувачення мого, та 
все ж вона поRазувала ту симпатію до моїх по

тягів, яRі в душі мав до мене за оту справу пол

ковник п. 
,......., Та як не він? ,......., образливо відповідав йому 

Rапітан. ,......., Я його писання знаю, як своє. 
Але на це полковник П. лише здвигнув плечи

ма і зробив нетерпеливий рух, що давав натяR 
Rапітану: "Ну-ну. ,......., досить фараонства" ... Ав
дієнція скінчена. І потім, ніби для заспокоєння 
капітана R., якось винувато протягнув до мене: 

,......., При бажанні втечі кайдани надінуться. ,......., І 
пішов геть з кімнати. 

Та капітан R. ,......., людина без нації, щось в 10 
поколінні польського роду, і йому чуже всяRе 
національне чуття. Виходячи, показав мені ре
вольвера, СRазавши. що при моєму бажанні тікати 
перша RY ля його піде мені в голову. З тим і ви
йшов, залишивши мене в поганім почутті. 

Значить, тепер цей спосіб утечі неможливий. 
І взагалі тепер, коли викрились мої зносини з 

товаришами, підмога з їх боку неможлива ... А 
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наміри до того знову можуть привести до від

криття моїх думок про втечу. 

Тепер лишилося одно - це власним досвідом 
і силами, без жодної допомоги звідкись, здійснити 
намір утечі. 

В цей час же бажання волі так піднялась. що я 
в ту ж мить вже вигадував новий засіб до втечі. 

І коли до того пригадувалися слова полковншш 
П. про кайдани, то бажання визволу з цеї пу
стелі-кімнати підіймалося до неможливих роз

мірів. 

Відносно кулі і револьвера капітана R. мені 
якось було байдуже. Чи вмерти без надії на волю. 
чи на шляху до волі. 

І я мудрував над новим пляном. 
В ту ж хвилю я видер з розвалюваної печі 

цупкий дріт і обережно на мить, коли жовнір 
відходив від вікна, засаджував дріт у замкову 
дірку, намагаючись спробувать, чи не гнеться 
він, чи можна ним відімкнути? Але даремно. 
Замок такий був міцний і заржавілий, що на ві
дімкнення моїм, хоча і досить добре цупким дро
том, не було надії. 
Коли ось несподівано мені явилась нова чу

дова думка. Зробити підкіп ... Я зрадів, мов неса
мовитий, і з сею метою зараз же кинувся до отої. 

що тут була, цегляної печі, щоб дістати яких 
залізних прутів. І мені вдалося. Я витяг зпід 
цеглин щось зо три залізні прути, і ее були за
соби до підкопу. 

Підкіп надумав я зробити під ту ж комору. а 
з неї вікном, яке я бачив там крізь замкову дірку. 
- на волю, а там що буде ... До станції і т. д. 

З тою метою я радісно й нетерпляче чекав 
вечора. За той час чекання я також вигадав і 
плян, як дістати со_бі папера для свобідного про
ходу через воєнну. зону до залізничої станції і 

менш небезпечно сісти на залізницю. 
Для сього я вимудрував: 

написати зараз на папері. що був при мені. 
хемічним олівцем, що також був при мені, посвід
чення від залізничного імени царської фамілії 
шпиталю, що нібито стояв десь біля позиції на 
ст З., яко їх служащий, що їде до стан. М-но (до 
якої мені й треба було), де стоїть головний шпи
таль армії, по бланки для прийому хворих. А 
потім з тим посвідченням зайти до першого ж 

шпиталю, що стояв тут біля фільварку у полі. 
і папрахати прикласти свою печатку. мовляв. 

керівинчий шпиталю забув прибити її, а в до
розі патрулі чіпають без неї. Здавалося, плян був 
гарний ... 
В ту ж хвилину я, діставши з-за підкладки 

кашкета папір, де ховав його на випадок трусу. 

олівець з ;~;ірки халяви чобота, написав собі під
свідчення: аж два - одно нібито в самий шпи
таль, а друге для безпечної подорожі ... Поди
вившись і прочитавши оті посвідчення, я знайшов. 
що написані вони досить добре. І. пі~п~савши їх 
за керовничого шпиталю вигаданим ІМ ям князя 

полковника Г., я сховав їх межи продертими 
шкірками халяви. 
Зробивши це, мені здалось все таким чудовим. 
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що я навіть почав якусь веселу мелодію наспіву
вати помалу. Чим немало здивував своїх варто
вих за ;~;верима, голова яких навіть відчинив 

двері, щоб подивитися, чи в нормальнім я розу
мінні ... 

Звичайно, я схопився за таке накликане мною 
небезпеченство, і звів все те на тишу. 

Потім усе заспокоїлося. 

Мов на голках, я чекав смерку. Я уявляв, що 
підкіп я напевне зроблю нині ж, і, значить, ніч 
буде вже моїм покровом волі. 
Але не так склалось, як гадалось. 

Підкіп 

Смеркало щось о 8 год. вечера й ще о 9 годині 
було не дуже темно. Кімната ж моя, будучи 
добре вибілева всередині, ще добре певно вида
вала мою сильветку для вартового в вікні, коли 

я підходив до нього, і тому мені ;~;овелося чекати 
до якої 1 О години, доки повна темнота не роз
ляглась у кімнаті. 

Скинувши чоботи, щоб не стукотіти по долівці. 
яка була, хоч і земляна, а все таки до~ить тверда 
й гулка, я в самих шкарпетах пішов до призна
ченого для підкопу місця. Натягши на руки 
шкіряні рукавички, які в мене не забрали при 
трусові, я взявся до риття. Своїми залізними 
прутами я розривав землю, а руками вибирав П. 
складаючи в одну купу. Та я гадав, що земля 
буде м'яка, але виявилося інакше. 

ЗрубовнИ пере;~;іл кімнати лежав глибоченько 
в землі, і зараз земля біля нього була змішана 
разом з дрібним камінням і цеглою, які страшен
но гальмували мою роботу. Мої залізні прути 
відмовлялися лізти в землю, натикаючись на ка

мінці. Доводилось підбивати кожен міцно влип
лий в окружну масу камінець і окремо вибирати. 
За три години роботи я цілком змучився. Особ
ливо боліла спина й пальці, бо ввесь час доводи
лось працювати навколішках. зігнувшись до ро

боти, і пальцями видовбувати порушені камінці. 
Тут я зрозумів, що моя робота не так швидко 
піде, як я гадав. Не маючи фізичної змоги далі 
робити, мені не зоставалося нічого, як залишити 
роботу на завтра. Але ж як бути з вибраною 
дрібною цеглою й землею. І тут доля не зали
шила мене. На прикметі була порушена мною 
піч. Не довго думаючи, я ;~;істав кілька цеглин 
з неї, заложив помацки видовбану діру. зарівняч 
ії м'якою землею, а зверху сухим піском і попелом 
з печі, а вибрану дрібну цеглу відпровадив у піч. 
таким чином замінивши матеріялом одного за 

друге. Щось біля третьої години я скінчив свою 
роботу і, коли вже почало світати, ліг спати. 

Прокинувшись на розбуд голови варти. що 
вже стояв передо мною з обдіом, я. взявши їжу. 
першим ділом, коли зачинилися двері за вартовим 

унтерофіцером, пішов до місця моєї нічної робо
ти, щоб подивитися, чи не примітно місце. Але 
все було чу;~;ово. Хоч і в темноті робив я, але 

(Продовження на 26-ій стор.) 

5 



Григорій КОСТЮК 

ПОЕТ-УЧЕНИй 
(Дешо про поетичну І наукову спадщину Павла Филиповича) 

І навіть дано Орфею 
На слова летючий дим 
Всевладну силу, щоб нею 
І камінь зробив живим! 

Павло ФИЛИПОВИЧ 

Із збірки "Земля і вітер", 1 922 

Про Павла Филиповича - поета маємо кілька 
;~;есятків рецензій, окремих згадок в оглядах, під
ручниках, ба навіть кілька ширших статтей. П:1~ 
Павла Филиповича - вченого - літературо
знавця, критика, історика літератури - не маємо 

сливе нічого. Дві окремих рецензій і кілька по
біжних згадок. І це за двадцять років його плідної 
наукової діяльности і близько сотні опублікова
них різними мовамw праць. 

Багато діячів нашої науки, літератури і ми
стецтва скінчили своє життя й не дочекались ні 

окремого видання своїх праць, ні ширшого огля

ду своїх творів, ні навіть більш-менш об'єктив
ного вдячного слова сучасників. Ухні твори, роз
кидані по різних старих періодичних і неперіо

дичних ви~аннях, залишаються для прийдешніх 

поколінь недоступними або й невідомими. Це па
радокс, але, на жаль, ним рясніє вся наша неве

села історія. Прикладів можна було б лодатР 
баг~то. Але ми пригадаємо бодай два. Поет і 
мистецтвознавець Микола Філянський. До рево
люції 1917 року видав дві збірки поезій: "Лірика" 
(т. І, 1906) і "Calendarium" (лірика т. 2, 1911 ). 
Після революції - одну маленьку збірку вибра
них поезій "Цілую землю" ( 1929) . Багато його 
поезій розкидано по різних періоди~них і непе

ріодичних виданнях як до, так і після революції 

1917 року. Крім поезії, писав багато статтів на 
мистецькі теми в поважних тогочасних жупна тт~у 

("Искусство", ,,.Украинская жизнь" та інші). Все 
це ніколи ніхто не зібрав і досі не видав. До с~оєї 
трагічної смерти в радянському концентраційно
му таборі чи в тюрмі в січні 1938 року ( обста
вини і місце смерти досі не вияснено) цей видат
ний поет і культурний діяч так і не дочеRався ні 
видання своїх праць, ні бодай одної солідної під
сумкової статті про свою творчість. Нічоrо J-l'e 
появилося з творів Філянського чи про Філян
ського й за останнє тридцятиріччя після йогс

смерти. А треба пам'ятати. що це ж був один 
із трьох (0. Олесь, М. Філянський, М. Во'"'-·· 
володарів дореволюційного українського поетич
ного світу. Без М. Філянського українсьt:rа М'"'
дерна поезія була б дуже надщерблена. Б і rтнтт~ 
того, без поезії М. Філянського не зрозуміємо 
поетичного пі~соння молодого П. Тичини . й не 
збагнемо секретів і справжніх джерел його пер
ших реформаторсьRих поезій. 

Другий приклад: провідний літературний кри
тик доби "Української хати" (1909-1914) - Ми
кола Євшан. Наймолодше покоління тепер на
вряд чи й знає це ім' я колись впливового кри
тика. Скінчив він своє молоде життя як вояк 
української національновизвольної армії, скоше

ний тифом у Вінниці 1919 року. його ориrінальні 
критичні статті на літературно-мистецькі теми 

лише деякі вийшли окремими відбитками ("Під 
прапором мистецтва"), а більшість розкидана по 
майже недоступних тепер дореволюційних ви
даннях. Щойно ( 1969 року) минуло 80 років з 
дня народження й 40 років після його передчас
ної смерти, а його цінна спа~щина й досі не 
видана і забута. 
Така ж доля загрожувала й літературній спад

щині Павла Филиповича. Минає 60 років від 
появи перших літературних творів П. Филипо
вича, а його різноманітна і вартісна спадщина 

й досі повністю не зібрана і не видана. Правда. 
його поетичюи спадщині більше пощастило. 
Обидві його збірки поезій: "~емля і вітер" ( 1922) 
та "Простір" ( 1925), а також все, що можна 
було в умовах еміrрації відшукати в періо,rтичній 
пресі, і що не ввійшло до жодної його збірки, 
заходами Олександра Филиповича, молодшого 
брата покійного поета і вченого, було вИ~ано у 
Мюнхені, 1957 року окремою книжкою під на
звою "Поезії". Але велика і вагсвита його літе
ратурознавча спадщина й досі не була зібрана 
й видана. Збірник "Література", що оце вихо
дить заходами "Товариства приятелів творчости 
М. Зерова", є перша реальна спроба врятувати 
від забуття літературознавчі праці П. Филипо
вича. У цей збірник увійшла тільки частина його 
наукових праць, правда, тематично об'єднаних 
в історико-літературну цілість. Як уже знає чи
тач із вступної статті до цієї книги, поза нашою 

видавничою можливістю залишилося ще багато 
дуже вартісних розвідок. Тішимо себе надією, що 
пісЛя виходу в світ ЦІЄІ книги нам пощастить 

видати й решту літературознавчих праць П. Фи
липовича. Тоді це було б більш-менш повне 
ви~ання його посмертної наукової спадщини. І 
це був би заслужений і гідний пам'ятник замуче
ному українському поетові і вченому. 

,.. 
* 

Павло Филипович народився 20 серпня (за 
новим календарем -- 2 вересня) 1891 рокv в селі 
Кайтанівка Звенигородського повіту на Київщи
ні, де його батько Петро Филипович був свяще
ником. Середню освіту здобув у відомій Київ
ській Колеrії Павла Галаrана, яку закінчив ~ 
золотою медалею 191 О року. Восени того ж 191 О 
року вступив до Київського університету ім. св. 
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Володимира, спочатку на правничий, а через рік 
на історично-філологічний факультет, відділ 
слов'яно-руської філології. Закінчив університет 
також з найвищою нагородою - з золотою ме
далею - 1915 року і був залишений при уні
верситеті як професорський стипендіят. Склазши 
успішно всі належні маrістерські іспити. П ( · 
липович від 1917 року ~о дня арешту (серпень 
1935 рік) працював як поет, літературний кри
тик, дослідник і професор університету. 
Писати почав російською мовою ще в Rолеrії 

Павла Г алаrана, що елавилась взагалі своїм суво
рим і вибагливим літертурним вихованням. З 
191 О року, під псевдонімом Павел Зорев, друк ус 
вже свої поезії в поважних російських літератур

них журналах: "Вестник ЕвропьІ". "Жатва". 
"RурантЬІ", "Заветь1". Революція 1917 року, а з 
нею державно-національне відродження україн

ського народу, вирішальна вплинули на свідо

мість молодого поета і вченого. Усвідомивши. хт, 
він, "чиїх батьків", Павло Филипович. з самопо 
святою неофіта, віддає всього себе, ввесь свій 
талант українському народові. Вихований у шко
лі російський поет Павел Зорев, перетворюється 
на українського поета і вченого Павла Филипо-
вич а. 

А давнє слово на сторожі, 
Напівзабуте слово те, 
Як пишне ~ерево, зросте 
У дні співучі і погожі 

писав він гордо і декляративно в одній із своїх 

перших українських поезій. ("Не хижі заклики 
пожеж"). 

Він був далекий від партшних і політичних 
пристрастей своїх сучасників, але, усвідомюJШJ' 

себе СИНОМ ПОНеВ<?ЛеНОГО народу, революцію 
сприйняв як акт утвердження правди і справед
ливости. ("Спартак", "Київ", "Дивись, ди
вись ... "). Вибагливий майстер слова. що вніс 
багато нового в ділянки ритму. строфіки. риму
вання та поетичної синтакси українського вір

шу1), поет з нахилом до філософського осми
слення подій, доби і людського буття ( "Є~ина 
воля володіє світом". "Мономах", "Шануй гніз
до старого чорногуза", "Людина і море" ) . він 
одночасно був живою людиною свого часу і гли
боко вірив у творчі сили свого народу. 

Я чую жаль. Мене турбує звада. 
Та марний біль перемогла відрада, 
Бо у мину л ім не кохаюсь я. 

Бо не розстанусь з мрією моєю: 
Став чоловік над чорною ріллею. 
Як небо, гордий, сильний, як земля. 

Ідея нової мужньої людини, поро~женої україн
ською національно-визвольною революцією. лю
дини без колишнього інтеліrентського мрійниц
тва і квиління, проймає багато його поезій. 

І) Див. про це: В. Державин. "Великий поет
мислитель", передмова до збірки: П. Филипович. 
"Поезії", Інститут літературознавства .. Мюнхен. 
1957, стор. 1923. 
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Ця ідея чи не найвиразніше висловлена в 
останній строфі поезії "Візьмеш у жменю сон
ного насіння": 

Надії мрійні смутне квиління 
Загублено у передраниш млі, 
А гострозоре, мужнє покоління 
У же росте на молодій землі. 

Отже, глибока віра в гострозоре, мужнє по
коління", віра в людину "горду, як небо, сильну. 
як земля" ніколи не покидала його. І одночасно 
з цим жила в ньому віра в молоде покоління. що 

йшло за ним і якому він віддавав весь свій дс
свід і знання. Цю проблему взаємозв'язку своєї 
творчости і моло~ого покоління він;, з властивою 
йому щирістю, в поезії "Сонна ніч впливає у 
кімнати" потраткував так: 

Мовчки серце свій літопис пише. 
Розгортає спогади-листи, 
І щораз дивлюсь я спокійніше 
На мету, якої не дійти. 

На доробок зовсім небагатий, 
Може, і недбалої руки. 
Хай вони виходять працювати 
Сильні і бадьорі юнаки! 
Заздрої зневаги я не знаю 
І, почувши переможний спів, 
Голос свій безжурно приєднаю 
До нови:х, незнаних голосів. 

Людяність, гуманізм у справжньому розумі}Jиі 
цього слова проймає всю його творчість. І оДно
часно - він естет. Але в найкращому і найшля
хетнішому розумінні цього поняття. Він ніколи 
не замикався у вежу "чистого мистецтва". Есте
тику, мистецтво взагалі, а зокрема свою твор

чість він розглядав як духове підсоння, в якому 

розквітає "Людське обличчя, мудре і ясне". ЯR 
"працю ~ля всіх". 

Я ,_ робітник в майстерні власних слів. 
Та всі слова я віддаю усім, 
Будую душі, виклякаю гнів, 
Любов і волю вводжу в кожний дім. 

Творці мистецтва - поети і мистці - носії 
і виразники правди, світла і любови "Тепер я 
скрізь, де світло і любов", стверджував Филипо
вич ще 1922 року. Поетові дано бачити життя 
глибоко, в усій його красі і потворності. Иому 
належить славити красне й ганьбити потворне 
негідне, звеличати людяне й таврувати дике, не
людське, надихати життям не тільки живу, а й 
мертву природу. 

Повітря, рослини, в6ди -
Вславляють усі блакить, 
У сі приходять до згоди 
Безмежно життя любить. 

І навіть дано Орфею 
Не сл6ва летючий дим -
Всевладну силу, щоб неЮ 
І камінь зробив живим! 



На початRу 20-х роRів Павло Филипович разом 
з М. Зеровим, М. РильсьRим, М. Драй-Хмарою, 
О. Бурrгардтом і ;:~;о певної міри В._ Домонтови
чем, творить RиївсьRу групу поетів, що піз.ніше 

дістала назву "не<;>RЩІСИRів". Велике- -історичне 
завдання поставила перед собою ця гру~ф діячів 
уRраїнсьRої Rультури: "очиститИ авгієві стаию 
уRраїнської літератури" від "старосвітщщш", від 
"повітових смаків", від ··мрійників без крил, від 
"містечкових сіряRів" та "сентиментальних кваш". 
За своє Rоротке, але вельми плідне, всебічно
творче життя ця група зробила дуже багато. 
Значуща доля творчої праці Гі належить саме 
Филиповичеві. Збірки поезій: "Земля і вітер" 
( 1922) , "Простір" ( 1925) , багато перекладів з 
французької, російської мов, а ще більше ориrі
нальних поезій, розкиданих по тогочасних газс

тах і журналах. Він одночасно був професором 
Київського Інституту Народньої Освіти, :t'ерівни
ком (разом з М. Зеровим) Семінару підвищеного 
типу при ІНО, сеRретарем Історично-літератур
ного товариства при ВУАН, головою якого був 
акад. С. Єфремов, співробітником Постійної ко
місії для видання новітнього українсьRого пи
сьменства і, нарешті, автором багатьох історико
літературних та Rритичних розвідок, про які 

мова буде пізніше. 
І ось цього видатного поета і вченого, людину, 

що ніколи не була причетна до будь,..якої полі
тичної партії чи діяльности, одної серпневої ночі 

1935 року арештовують, обвинувачують у при
належності до "терористичної організації" і, не 
зважаючи на відсутність будьяких доказів про це. 
··засуджують" до смертної Rари, замінюють П 
десятьма роками ув'язнення, вивозять в одик .з 
північних Rонцентраційних таборів Радянського 
Союзу, а вже там, пізньої осени 1937 року. на 
46 році життя, вбивають. Кажемо "вбивають". 
бо саме з пізньої осени 19 3 7 poRy, в системі У хто
ПечорсьRих :rаборів ( Rуди потрапив із Соловець
кого Rонцтабору П. Филипович) почався відомий 
масовий терор проти в'язнів. Під час цього те
рору загИнуло тисячі беззахисних людей. а серед 
них сотні діячів української культури. Жертв<::JЮ 
цього масового більшовицьRого вбивства. поза 
всяRим сумнівом, упав і П. Филипович. 

'*** 
ЯR науRовець Павло Филипович належав до 

того покоління, що свою громадську й наукову 

·свідомість формувало в добу між двох рев·алю
цій: 1905-1917 рр. То була вельми складна доба. 
позначена неспокоєм і аRтивним шуканням нових 

шляхів і нових форм життя. Це відбилося й на 
ліТераТурі, зокрема на їі теорії й методології. 

Надмірна різноманітність форм. стилів і засобів 

Не змарнуємо найкращої нагоди золотої 

осени. Зробім усі і все, щоб поставити "Нові 
дні" на тривку базу і забезпечити ім найдов

ший вік: Оj)ганізуйте збірки на пресфонд, шліть 

платні оголошення, знайдІть щедрих цінителів 

нашого журналу - добрих_ меценатів. 
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у мистецьRій літературі в ту добу вимагали глиб
шого теоретичного пізнання і визначення цих 

явищ. А це, в свою чергу, вимагало відповідних 
засобів і центрів наукового думання. Трудність 
тогочасної українс-ьRої літературної науки поля

гала в тому, що Гі офіційно було позбавлено пра
ва нормально розвиватись у стінах університетів. 

Ні в одному діючому на українській землі уні
верситеті не було катедри теорії й історії україн
ської літератури. Не було офіційно жодного 
науRового центру, жодної наукової установи, де б 
безперервно і пляново розроблялась українська 
історико-літературна проблематика і готувались 
молоді наукові кадри. Наукове товариство ім. Т. 
Шевченка у Львові та Українське наукове това
риство у Києві, попри всі свої велиRі заслуги, не 
могли заступити університетських катедр. І все ж 
таки, не зважаючи на цей стан, на систематичне 

переслідування й заборону української RY льтурн·аї 
і громадської праці, наша літературознавча наука. 

хоча й обмежена в своїх можливостях, жила і 
стверджувалась. Під різними леrальними назвами 
та псевдонімами - Rypc вивчення "южно-рус
ской" чи "юго-западной" літератури, "Семінар 
російської філології", "Історично-філологічне то
вариство" тощо .- вона (українська літературна 
наука) виявляла свою живучість в основних уні
верситетах У країни. 
У зв'язку з нашою темою на спеціяльну згад

RУ заслуговує педагогічна ·t1іяльність професора 
історії та теорії літератури Київського універси
тету Володимира Перетца. У своїх лекціях з 
історії та методології літератури, що пізніше 
вийшли оRремою книгою під назвою: "З лекцій 
по методології історії літератури", - проф. Пе
ретц поRлав перші основи нового методологіч
ного напрямRу в українському літературознавстві 

- естетичної формально-поетиRальної методи. 

"Семінар російської філології", що його засну
вав і ним Rерував проф. В. Перетц при Київсько
му університеті, фактично став центром вивчення 
й публікації матеріялів і розробки тем старої 
українсьRої літератури. Навколо семінару проф. 
В. Перетц зосередив найталановитішу українську 
молодь. Під досвідченим Rерівництвом, в умовах 
справжньої академічної праці, ця молодь мала 
можливість готуватись до майбутньої наукової 
діяльности. Тому не випадRово, що в перший рік 
нашої національно-,;::~;ержавної весни - рік 1917-й 
.- в українське літературне і науRове життя при

йшла й аRтивно розгорну ла працю велика грvпа 

молодих вчених - саме учнів професора В. Пе
ретца. І. Огієнко, П. Филипович, М. Зеров. М. 
Драй-Хмара, В. Петров, Л. БілецьRий, К. Копер
жинський, Б. Я~tубсьRий, Ол. Дорошкевич, _ М. 
Гудзій, В. ОтроRОВСЬRИЙ та інші - все це були 
учні проф. Перетца і все це імена, що в україн
сьRій пореволюційній літературі й науці зали
шили значний і тривалий слід. 

Серед цього rрона молодих літераторів ви
значне і загально визнане місце поета і вченого 
посідав Павло Филипович. :Його поетична діяль
ність розгорталась одночасно з науковою. Від 
191 О poRy, яR ми вже згадували у попередньому 
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роздІЛІ, П. Филипович друкував свої поезії в 
багатьох російських журналах (під nсевдонімом 
Павел Зо рев), 1914 року він уже закінчив свою 
nершу велику, на 220 сторінок друку, наукову 
працю: "Життя і творчість Е. А. Боратиського", 
- російського nоета Пушкінської nлея~и. За цю 
nершу наукову nрацю він дістав найвищу наго
роду - золоту медалю і nраво професорського 
етилендіята при університеті. Написати таку пра
цю за рік чи два, та ще й студентові, - чи ж 
можливо? На це потрібно три-чотири роки. Це ще 
раз підтверджує, що свою наукову діяльність П. 
Филипович починав одночасно з поетичною. 

'*.* 
Павло Филипович від 191 7 року ввійшов актив

но в українське літературне й наукове життя. 

Своїми численними працями він став одним з 
основників українського пореволюційного літера
турознавства. Українське літературознавство в 
перше пореволюційне десятиріччя мало ще від
носну свободу щодо мето~ів і об' єктів дослі
дження. Дослідники, віддаючи інколи певну да
нину офіційній політичній дійсності, у своїх пра
цях не відступили від свого сумління. Вони кори
стувалися тією методою, яка, відповідно до 
обставин і об'єкта дослідження, їм видавалася 
найкориснішою і найефективнішою. В україн
ській літературній науці за ті роки, як свідчить 

компетентний вчений, були чинними такі методи 
дослідження: філологічна, порівняльно-історична, 
формально-поетикальна (формалістична) , фор
мально.:. психологічна та психологічна і соціоло
гічна (марксистська) 2 ) 

Павло Филипович належав до порівняльно
історичної методологічної школи дослідників. 

Про це він сам, у передмові до збірки своїх 
статтей "З новітньоГо українського письменства", 
що вийшла в Києві 1929 року, писав так: 
"В зібраних тут статтях я вживав переважно 

порівняльної методи і гадаю, що ця метода, по

значена вже в нас певною традицією (праці 
Драгоманова, Франка, Сумцова, О. Колесси та 
ін.), може дати чимало корисного для сучасного 
українського літературознавства, зосібна пода
ючи матеріял для соціологічних узагальнень. 

Порівняльні студії поширюють також наш обрій, 
виводячи українське письменство з вузьких на

ціональних меж і з'єднуючи його з творчістю 
інших народів". 

Ця самохарактеристика власної методи дослі
дження цілком відповідає правді й стосується не 

тільки збірки "З новітнього українського пись
менства", а й усіх його праць. Як знаємо вже, 
П. Филипович вийшов з естетичної формально
поетикальної школи проф. В. Перетца. Проте, як 
бачимо, він не став догматичним послідовником 
свого вчителя. Він не відкидав досягнень форма
лістичної школи в літературознавстві. Студії над 
формальними, чисто естетичними моментами тво
ру він вважав дуже істотним. Але в своїх прак
тичних дослідах ці моменти він використовував 

як допоміжні засоби. Порівняльна метода дослі
дження була, на його думку, глибшим і ширшим 
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ДО ВІДЗНАЧЕНЬ 

ЮВІЛЕЮ Г. С. СКОВОРОДИ 

На У країні вже створено, як про це повідо
мило пресове відомство РАТАУ, Ювілейний 
республіканський комітет для відзначення нашо
го великого просвітителя, філософа, соціолога і 
поета Григорія Савича Сковороди. До складу 
комітету, головою якого обрано академіка І. К. 
Білодіда, увійшли: Б. М. Бабій, Р. В. Бабійчук, 
М. П. Бажан, А. П. Бездітко, М. У. Білий, М. 
К. Білогуров, С. К. Бойко, О. Т. Гончар, М. М. 
Губерський, Ю. М. Даденков, В. М. Дмитрук, 
С. П. Іванов, О. Є. Ільченко, І. П. Кавалерідзе, 
І. І. Кондиленко, В. І. Касіян, І. Л. Ле, О. Я. 
Лисенко, О. М. Маринич, І. Д. Назаренко, Ф. Д. 
Овчаренко, І. З. Орел, П. И. Панч, Б. Є. Патон, 
В. М. Синельников, М. А. Сіроштан, А. Д. Ска
ба, М. А. Скачко, Ю. К. Смолич, М. П. Стель
мах, І. П. Стогній (відповідальний секретар), В. 
К. Танчер, П. Т. Тронько. П. М. Федченко. В. 
Г. Хоткевич, В. В. Цвєтков, М. З. Шамот а, В. І. 
Шинкарук, Ю. Ю. Шовкопляс, М. Є. Сиваченко. 
Ювілейний комітет вже розпочав підготовчу 

роботу, щоб відзначити ім'я Г. С. Сковороди, яке 
вписано золотими літерами в українську націо
нальну культуру 18-го сторіччя. 

засобом пізнання природи письменства. Вона 
виводила нас із замкнутих національних меж, 

пов' язувала нашу творчість із творчістю інших 
народів і, в свою чергу, творила rрунт для шир
ших соціологічних узагальнень. 

П. Филипович своїми працями (поруч з пра
цями М. Зерова, Ол. Дорошкевича, М. Драй
Хмари, А. Шамрая) вніс багато нового в науку 
про історію української літератури ХІХ і початку 
ХХ сторіч. У своїх шевченкознавчих студіях він 
чи не вперше накреслив широку і багатопроблем
ну програму вивчення Шевченка. Шевченкова 
поетика, його доба, ідейні пбвіви, лектура та 
літературне оточення, - ці питання й досі не 
втратили своєї актуальности. його розробка 
окремих тем: "Шевченко і романтизм", "Евро
пейські письменники в Шевченковій лектурі", 
"Шевченко і деrапристи" тощо ставили і відкри
вали нові проблеми для наукового шевченкознав
ства. Иого ширші праці: "До історії раннього 
українського романтизму", "Соціяльне обличчя 
українського читача 30-40 рр. ХІХ віку", "Від
гуки Бюрrерової "Ленори" в українській літера
турі", "Українська стихія в творчості Гоголя", 
"Український елемент в творах Лєскова" та ба
гато інших, - розсували кордони і виводили 

українське письменство на широкий світовий 

тракт. 

Иого розвідки про Івана Франка, Ольгу Коби-

2 ) Кость Копержинський. Українське наукове 
літературознавство за останніх десять років. 

ВУАН, Студії з історії України науково-дослід
чої катедри історії України в Києві, т. 2, ДВУ, 
1929, ст. XXV. 
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лянську, Лесю Українку, О. Олеся, М. Коцю
бинського поруч, знову ж таки, з працями М. 
Зерова, М. Драй-Хмари, Б. Якубського, А. Ле
бедя та інших, на підставі свіжих, досі не затсj)
куваних дослідниками, матеріялів, за допомогою 

почасти змодернізованої порівняльно-історичної 

методи дослідження - успішно започаткували в 
паревілюційні часи майже ще не опрацьовану 
добу найновішої історії української літератури. 
Иого спроба вияснити всі деталі генези Франко
вої леrенди "Смерть Каїна" навіть сьогодні, пі
сля 45 років написання цієї праці, не втратила 
своєї вартости. Також його глибока, багата на 
текстуальні зіставлення, історія сюжету роману 

О. Кобилянської "У неділю рано зілля копала'·, 
його цікаві роздуми про леrендарну авторку 
пісні "Ой, не ходи, Грицю", дали поштовхи де 
дальших розшуків і дослідів над цією темою. І 
якщо вже в наш час, після сорока років від пер

ших пореволюційних дослідів П. Филиповича, ми 
є свідками, що українські дослідники дійшли до 
багатьох нових відкрить і щодо сюжету, і щодо 
авторки пісні "Ой, не ходи, Грицю" 3 ), то в генезі 
цих довгих, але успішних, дослідів є заслуга і 
П. Филиповича. 
Нове про "Землю" О. Кобилянської, цікаві 

деталі з 11 літературного оточення, свІжІ порів

няльні й аналітичні студії над Лесею У країн
кою, ідейні джерела П творчих задумів, розкриття 
мистецьких секретів М. Коцюбинського, - все 
це рухало вперед тогочасну українську літера

турну науку. Олександер Олесь вперше у синте
тичному огляді був представлений українським 
читачам 20-х років на тлі його доби, П ідей та 
тогочасного світового літературного підсоння. 

Отже, саме своїм піонерським значенням, своїм 
багатим фактичним і документальним матерія
лом, своєю скрупульозною аналізою текстів та їх 

порівнянням, своєю, сказати б, повчальною сум-

лінністю дослідника, літературознавча спад
щина П. Филиповича зберегла свою вартість і до 
наших днів, 

'** * 
Літературознавчі праці П. Филиповича сього

дні є вже бібліографічною рідкістю. Вони недо
ступні для ширшого загалу нашої читацької гро

мади не тільки тут, поза межами України, але й 
на У країні. Видаючи цей перший збірник його 
праць, хочемо вірити, що він стане корисною 

лектурою для всіх, хто любить і шанує україн
ську літературу та П історію. Ми сподіваємось. 
що цю книгу не омине ні широкий читач, ні ви

кладач української мови та літератури, ні студент 

чи докторант славістичних студій при універси

тетах, ні взагалі дослідник українського літера

турного процесу ХІХ і початку ХХ сторіччя. Всі 
вони в працях П. Филиповича знайдуть багато 
цікавого, корисного і повчального. 

Праці, що ввійшЛи до цього збірника, написа
но, в основному, на початку двадцятих років 

нашого сторіччя. Мовні особливості статтів Фи
липовича в цьому виданні збережено, правопис 
виправлено відповідно до сучасних норм. Іншо
мовні прозові цитати, що їх П. Филипович вико
ристовував у своїх працях, подаємо в перекладі 

українською мовою. Ці переклади або вибрано 
з дотеперішніх видань, або Іх зробив Дмитро Чуб. 

3 ) а. Леонід Кауфман. Леrенда про пісню. 
"Вітчизна", Київ, 1964, ч. 10, стор. 192-196. 

б. Леонід Кауфман. Ще про МарусЮ Чурай. 
"Вітчизна", Київ, 1965. ч. 9, стор. 187-190. 

в. Прообраз героїні славетної драми. "Літера
турна Україна", Київ, 1965, ч. 100, 14 грудня, 
стор. З. 

3 ЮВІЛЕйНОГО НОНЦЕРТУ МИХАйЛА МІНСЬНОГО 

Михайло Мінсь:кий - відомий наш народюи сnі
вець на еміrраціі. 25-літній ювілей його мистець:коі 
діяльности 26-го вересня ц.р. відзначив Громадський 

:Комітет громад і організацій Твін-Ситі - Сейнт 
Полу й Мінвеаnолісу - nід nатронатом відділу 
YRRA Міннесоти. 
Ювілейний бен:кет відбувся в nросторій залі nри 

цер:кві св. Михвіла в Міннеаnолісі, я:кий від:крив 
голова Громадського :комітету Ми:кита Лозовий і 
порядкуванни бен:кетом nередав В. Станиславові. 

Госnодар nредставив Ювіляра та nочесних го
стей, видатних наших і заслужених грома'дян, R 

серед них і голів організацій та товариств. 

Митроф. nрот. М. Антохій промовив молитву та 
nоблагословив традиційну вечерю. Тостмайстер 
nідняв тост за здоров'я і дальший успіх ювіляра. 
Михайло Мінсь:кий свідомо ставить перед собо:-о 

вели:ке за·вда'Ння - нести рідну nісню насамnеред 

. ] () 

до своіх земля:ків, розсіяних по всіх за:кут:ках пли

нети. . ~ ·'! 
Маючи за собою вже долю й недолю та неаби

який досвід, він і далі ставить перед собою зав

дання оnанувати висоти техні:ки сnіву. 

На бен:кеті в Міннеаnолісі маестро с:казав, що 

вже тоді, ":коли було ·видно олімnійські верхи, :коли 

доруча•ли виконувати головні ролі в опері", він MEW 

мужність зуnинитись, щоб надолужити те, що йому 

знівечила війна і ро :ки с:китання: уnертою nрацею 

над собою удосконалити свою во:кальну техні:ку, 

оnанувати новий реnертуар. Безnеречно, :кіль:кв 

ро:ків наполегливої праці над собою дали наслід:ки. 

У своєму слові маестро дв:лі :казав: "Сnіва:ки часто 

не думають, я:к зву:к треба видати з себе, - мов
ляв, серце доnоможе... Забувають про фун:кцію 

техні:ки сnіву. Сnівати треба правдиво, без натуги. 
Це лег:ко с:казати, а я:к заспівати правдиво'? Ось 
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дns: цього треба пізнати істину співу, свою вnа'Сну 

натуру і С'Вій організм. Очевидно, дехто дозріває 

самим співом, :коnи йому дано трохи більше від 

Бога. Але один відомий співа:к с:казав: ОДНОГО 

ЖИТТЯ ЗАМАПО, ЩОБ НАВЧИТИСЬ І ЩОБ СПІ
ВАТИ. 

Нехай же духові сили і невгамовний порив на

шого трубадура служать ще довгі ро:ки у:краін

сь:кому народові. 

Не було організацн чи цер:ковної громади в 
Твін-Ситі, s::ка б не надіслала привіту. Багато знайо

мих та друзів із всіх :континентів надіслали свої 

привіти, з s::ких зацитую уступ з привіту П. Гон

чарен:ка (:капели бандуристів): "Мабуть ніхто з на

ших мистців-солістів не віддавсs: ввесь справі по

пулs:ризації нашої у:країнсь:кої пісні та:к, s::к Ви. 

Мабуть ніхто з солістів :капелі бандуристів ні:коли 

Вас не перевищив. І через це в майбутній історіі 
у:країнсь:кої :культури Ваша постать займе належне 

місце. 

Нехай же Все·вишній обдаровує Вас, дорогий 

ювілs:ре, витривалістю й здоров' s:м на довге май

бутнє, щоб Ви маnи щастя досягти того ідеалу в 

співі, до я:кого та:к наполегливо прагнете". 

З усними привітами на бен:кеті виступали: проф. 
А. Грановсь:кий, проф. О. Мартинен:ко, митроф. 

прот. М. Антохій, А. Семен•ю:к, М. Лозовий, проф. 
В. Па':куnя:к, інж. А. Гноєвий, проф. М. Михалевич, 
М. Ріар:коць. 

За fрома~ськн:В Комітет 
В. Станнепввів 

НА НРИЛАХ ПІСНІ 
(З nриво~у концерту сnівака М. Міиськоrо 

в Міииеаnопісі) 

Наш вели:кий земля:к Ми:кола ГОГОЛЬ дуже лю
бив у:країнсь:кі пісні і 1833 року написав статтю 

під назвою "О малороссийс:ких песнях" і с:казав 

та'М, що пісня для У:країни це "і поезія, і історія, 

і бать:ківсь:ка могила. Вмираючий :коза:к лежить се

ред незайманої природи і збирає всі сили, щоб не 
вмерти, не поглs:нувши ще раз на своіх товаришів: 

То ще добре :козаць:ка голова зна'ла, 
Що без війсь:ка :козаць:кого не вмирала"*) 

Ріонцерт співаІ'іа Мінського пригадав публіці і 
рідну природу з леле:ками, і :козаць:ку славу Ріар
мелю:ка, і столицю соняшної У:краіни ("Ріиєве мій!"). 
На тлі сірого і завмираючого :культурно-мистець

кого життs: у:країнсь:кої громади обох міст - :кон
церт М. Мінського був справжнім святом. Він від
бувся 26 вереснs: в центрі Міннеаполісу, в гарній 

а:кустичній залі "Бентон Гол", що вміщує прибл. 
450 осіб, і точно о 4-ій годині, без запізнення (про
сто не вірилось 1). Треба с:казати, що це був по
двійний ювілей Мих. Мінсь:кого: 50 ро :ків з дня 
народження і 25-ліття діяльности і що після :кон
церту був добрий бен:кет, на я:кому публі:ка сер
дечно віта'Ла його :квітами. Було багато промов і 
привітань з різних міст Амери:ки, Рівнади і Европи. 
Програма була широ:ка, ці:кава і свіжа. Вона 

вкл•ючаnа і аріозо з опери "Ріармеnюк" (муз. В. 
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Ріостен:ка), і баляду Гната' з опери "Назар Стодоли" 
- "Наш отаман Гамалія" (муз. Рі. Данкевича), і ві
дому гуцульсь:ку пісню "Верховино", і дея:кі лі

ричні пісні, я:к "Огні горять", і пісні гумористично

жартівливого жанру, напр. "Цехмістер- Ріупер's:н" 

(слова І. Фран:ка, муз. Ю. Мейтуса), "Під:кручу s: 
чорні вуса" (муз. Ю. Верменича'), "Гей порадьте, 
добрі люди" (слова і муз. А. Гнатишина), "Ой, 
важу я, важу" (оброб:ка Чиж:ка 0.). 

Мінсь:кий пройшов добру во:кальну школу, має 
голос приємного тембру і добрий на всіх реrістрах, 

починаючи від ледве чутного піs:ніссимо до могут

нього форте, напр. в :кінці "Неаполітанської пісні" 

("Вернись в Соренто"), :коли ·він розвернувся на 
всю широчінь свого баритона'. Слід ще додати тон

:ке ньюансування і майстерну інтерпретацію :кожної 

пісні. Це співа:к широ:кого діs:пазону, формату 

Гриш:ка і Гнатю:ка. Треба ще с:казати, що Мінсь:кий 
за два ро:ки дуже виріс. Він не лише пре:красний 
співа:к, а•ле й добрий артист. Він ціn:ком вільно 

тримається на сцені, має чуття гумору, особливо 

помітного в жартівливих піснs:х ("Під:кручу s: чорні 
вуса"), чудову мімі:ку, ін:коли він грає ... очима, і 
та:кож має гарний не·вимушений сміх. 

Цей :концерт справив на всіх присутніх неза

бутнє враження. Я:кі пісні найбільше сподобались 

публіці? Це були: "Огні горять", "М узи:ка гра'є", 

"Леле:ки, леле:ки, леле:ки, - вертайтесь назадІ", 

"Цехмістер - Ріупер'ян", "Ріиєве мій", "Верховино", 

"Гей, порадьте, добрі люди" і, звичайно, "Під:кручу 
я чорні вуса". 

Нам не сподобалась лише одна пісня (слова і 
мелодія Ріупчинсь:кого, музичне оформлення М. 

Фомен:ка). Це пісня з бо:ку мелодичности дуже сnа

бень:ка, та ще s::кесь парубоць:ке ухи:кання - "Гей, 
гей уха'-ха". 
Були ще два добрі наддат:ки: 

1) "Дквлюсь s: на' небо, тай дум:ку гадаю", цs: 

пісня була по:кладена на музи:ку і стала відомою 

народньою піснею. Автор цієї пісні - Михайло 

Петрен:ко, поет середини 19-го століттs:. 

2) Відома італійсь:ка "Неаполітансь:ка піснs:". Ці 

дві пісні Мінсь:кий проспівав з дуже вели:ким під

несенням. 

До успіху цього :концерту значною мірою спри

чинився чудовий а:компаніятор - піs:ніст Річард 

Згодава, знаний в амери:кансь:кому музичному 

світі. Це була дружня співпраця двох майстрів. 
Ріонцерт мав величезний успіх, були запо·внені 

майже всі місцs:, що длs: порівняння невеликої 
у:країнсь:кої громади було надзвичайним. 

У підготов:ку до :концерту бага~о праці вклав 

голова Громадсь:кого комітету п. М. Лозовий, за 
що належить висловити Ми:киті Абрамовичу щире 
у:країнсь:ке спасибі. 
На прощання хочеться подякувати артистові Мін

сь:кому за дві години справжньої естетичної насо

nоди і побажати ":кучерявому бльондинові" даль
ших успіхів на' шлs:ху до мистець:ких вершин І 

Оп. Фипиn~ви"ІІ 

Міннеаполіс 

*) Див. статтю Павла Филиповича: "У:країнсь:ка 
стихія в творчості Гоголя". 
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СТЕФАНИИ НА ПОЗВАХ У СУМЛІННЯ 

(Фраrмент) 

В кінці червня ц.р. в Сиракузах на сходинах. 
влаштованих ініціятивпою групою членів і при

хильників Т-ва сприяння УВАН відбувся літе
ратурний вечір пам'яті В. Стефаника. Допові
дали д-р Ів. Подюк і Павло Маляр. 
Павло Маляр говорив на тему: "Василь Сте

фаник на позвах у сумління" .- в аспекті твор
чого визначення письменника. У вступі він подав 
давню леrенду, що побутувала серед нашого 
народу, - про зображення на повному місяці, 
як брат брата настромив на вила: менший заснув 
пі;:::t; копицею, знеможений працею, а старший 

хотів докласти сіна волам. Трагедія сталася Ве
ликодньої ночі, брати працювали на оранці в 
степу й забули про велике свято. Леrенда гово
рить про занедбання людської сутности. 
Далі доповідач поширює це аналогією до біб

лійного переказу: 
Авель приніс Богові пожертву і сказав: це моє, 

- і допустився фатальної помилки, Каїн убив 
його. Рід людський поділився за "моє", поділився 
на великих і малих, на можних і знеможених. Не
ситість поділила його! Трагедію таких відносин 
кон;:::t;енсує до граничної виразности Шевченко, 
взиваю чи: "Ви розбійники неситі, голодні ворони, 
по якому правдивому святому закону І землею 
всім даною і сердешним людом торгуєте ... " 
Хібащо Іван Вишенський, а потім Сковорода 

досягали такого ступеня викривапня відносин, за 

яких наш нарід столітніми зусиллями протиста

виться і внутрішньому й зовнішньому рабству. 
Сковорода кликав українську людину бути тим, 
чим родила Гі мати, "не пити з чужих джерел", 
звільнитись від занедбання своєї духовної сутио
сти і внутрішньої величі, пізнати себе й підне
стися до вродженої їй людської гідности. Філо
соф ратує за "божеську людину", вільну від 
усякої залежности! Сковорода палко закликав: 

"Лишися ж у природнім твоєму становищі, на
скільки б не здавалось воно малим. Ліпше тобі 
попрощатися з хоромами, rрунтами, величавими 

званнями, аніж розлучитися з душевною злаго
дою, зробивши через упертість твою себе ворогом 
такого шляхетного, сильного й непереможного 

духа, що навіть ливанські кедри ламає". 

Народня енерrія боротьби проти людської не
волі, проти гноблення людини людиною конден
сується в великих постатях; сказавши за Сково
родою .- в постатях, сповнених вродженого в 

них сильного й непереможного духа, що як Шев
ченко возвеличили отих рабів німих, на сторожі 
коло них поставили слово! 

Нехай це буде Вашою амбінією, Дорогий Пе

редплатнику, приєднати бодай одного 

передплатника "Нових днів"! 
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На грані титанічної боротьби з неволею істо
рія по Бенченкові висуває Франка, його мужню 
послі;:::t;овницю Лесю Українку, а в ряді визначних 
імен за ними ставить ім'я генілльного Стефаника. 
У творі "Серце" Стефаник скромно говорить про 
себе: "Іван Франко поставив мене малим наслід
ником своїм". Безперечно, Василь Стефаник ве
ликий посвоєму. 

Рано Стефаник устійпив власну творчу мане
ру, знайшов властивий його прозі жанр, утвер

дився на несхибній дорозі ідейного прямування, 
що виводить його до скрайнього межування твор
чої наснаги, за яким палиться душа мистця в огні 

людської трагедії. 

Промовляючи на своєму ювілеї в 1926 р., Сте
фаник говорив: "Кажуть, що я песиміст. Але це 
неправда. Я отпиміст. Я представив ваше темне 
життя і представив ваш настрій. І все те страшне, 
що є в ньому, а що так болить мене, писав я 
горіючи, і кров зі сльозами мішалася. Але коли я 
найшов у ваших душах такі слова, що можуть 
гриміти, як грім, і світити, як зорі, - то це опти .... 
мізм. Більше описати не можу, бо руки тря
суться і кров мозок заливає. Приступити ще 
ближче до вас значить спалити себе". 
У такому аспекті й постає тема - Стефаник 

на позвах у сумління, він не оскаржує себе, а 
скаржиться своєму сумлінню, який тяжкий його 

труд мистця і гірка чаша творчої посвяти, яку 
випити до дна прирік себе: "Боже, ти прокляв 
мене, бо-ось наказав з моєї ;::~;уші зробити кузню 
і кувати в ній чистий метал людського слова і 

єго любови. А ти, великий кровопийце, не зважаєш 
на то, що в тій кузні ллється піт і кусні руди в 

ній лишаються і чорною саджею вона присідає. 

Ти одно знаєш: кувати твоєму світові метал. 
А я слабий і сам. 
А я душуся в червонім поломені огню. 
А я не хочу винаймати своєї душі на твій 

крам". 
І далі: 
"І ти сегодня завертаєш давну гірку чашу 

кажеш пити. 

Бо знаєш, що напій той хоть мене уб'є, то 
перед тим з моєї душі сполоче все золото, і ти 

кинеш єго людям яко знак. що ти сотворив могу

чий світ духа. 

Ти єї виссеш, аби показати єї багатство". (З 
листа до О. Гаморак, 15 лютого 1901). 

.- Цю велику тему Стефаника не охопити ко
ротким словом, вона вимагає великого вивчення. 

- закінчив свій виступ П. Маляр. - Стефаник 
зайняв чільне місце в українській літературі, він 
ніколи не помаліє в Гі історії, своєю творчістю 

зробив великий вплив на розвиток нашої літера
тури нових часів, підніс себе на рівень ліпших 
представників світової літератури. 
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Іван КМЕТ А-ІЧНЯНСЬКИй 

ІЗ ЦИКЛУ "ОКТАВИ" 

І 

Немов вартує зорі на горі ... 
На скелі Назарет - Предвістя Свідок! 
Вітає мов: "Ой люди добрі, звідки? 
У мене тут у зір багато мрій." 
І наче блиснуло обличчя зірки 
В Маріїній Криниці давній ... Не в добрі 
В нужді Вона і Хлоnчик думи ткали. 
А ми у тиші Ухню тінь шукали. 
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Гримлять громів гармати, мов вшна, 
Тривожать день веселий - храм блакитний. 
Летить під захист молодь голосна ... 
Ой, молодь! Жартів квіттю квітне, 
Моїх жалів душа Гі не зна. 
Мені ж громів nогрози нагадали: 
Для роздумів .- орбіт життя замало. 

ІІІ 

Археологія сторінку nише, 
Історію землі воскреслу та сумну, 
Каміння ожило. Здається, дише ... 
··Дім Каїафи" пробудивсь од сну, 
Віки він спав у соромі і тиші, 
Аж день відкрив подію голосну. 
Знов пахне димом ... Ох, той вічний дим! 
Розвійся ... Вчитель миру тут ходив. 
Єрусалим, червень 1971. 

ВАСИЛЬ СТЕФАНИК - 1871-1971 

У травні ц.р. минуло сто років від дня наро
дження великого українського письменника Ва
силя Стефаника. 

3 цієї нагоди друкуємо подяку Стефаника за 
широке, справді всенароднє вшануь-ання його 

діяльности в 1927 році. І тоді були в нас праві і 
ліві, "непомильні" r "грішні'' "максималістн" і 
.. реалітетники", але великиі1 Стефаник. ЯІ( 
справжній українськнй патріот, радо вітав і'х yL·ix. 
хоч і "тяжко було і'х розсаджувати" біля одноzо 
стола. 

Дай, Боже, щоо z в наші дні знайшлись u 
У країні і поза У країною люди, які не зляка
лися б наслідувати Василя Стефаника. 

РЕДАКЦІЯ 

"ТЯЖКО ВАС РОЗСАДЖУВАТИ" ... 

Товаришу редакторе І 

Будьте ласкаві помістити у Вашому журналі 

"Світ" отсю подяку: 

Спершу дякую за привіт журналові "Світ" і за 

графіки В. :Касіяна, які мене глибоко зворушил·~. 

Пані Федорце·вій, Михайлові Рудницькому та ін

шим дякуою за ювілейну прикрість. Волю Вас мат·• 

молодими, як ювілятами: богато поли ну є на дР-і 

ювілейної чаші. Стискаю руку мойому другові з 

молодих літ Станіславові Пwибишевському. Мені 

"НОВІ ДНІ", пистопад, 1971 

ІЗ РОЗДУМІВ ХАІМА БЯЛИКА 
(уривки) 

Десь буде жити чоловік колись, 
Щасливий він і вільний буде, 
Ітиме струнко, виnрямивши груди, 
Той день мені лиш снивсь ... 

Він вірш мій може візьме в руки ... 
І душу - сутність, крик надії, 
Ввесь крик мій довгий, невимовний. 
Він не осудить. Мо', зрадівши, 
Простягнуту мою потнене кріnко руку. 

'** * Холодна, таємнича ніч, немов те море. 
Послала тіні взять в nолон і ліс, і гори ... 
Я голос чую у собі, наказ я чую: 
Поете, мрій! Твоя зоря горить, вартує. 

'** * Сховай мене nід крильми, 
Мов матінка, в теnлі: 
Зімхання там полишу, 
Молитву і nоклін. 
Як вечір скличе тіні, 
Прийми бо з сnівчуттям 
Мій жаль: згадали юність ... 
Хіба ж я мав життя? 

1971 

ще тепер мої тусклі очі розгоряються, ак Тебе на

гадую. 

Всім організацівм 1 товаришам з Радянської 

Украіни: "Плугові", Григорієві :Косинці, Іванові 

Пизанівському ка~ у, що стою на вуглі своєї хати 

і простягаю до Вас руки. Поздоро·вте вщ мене всі 

дужі таланти у Вас і привітайте Олену Пчілку та 

тіні Лесі Украінки й Миха:ііпа Коцюбинськоrо. Ви, 

молоді, передайте мій найнижчий поклін Михай

лові Грушевському, Серrjєві Єфремову і А. Крим

ському. 

Стс•ю ж на вуглі із любов'ю, чекаю Вас, і ноги 

мене не болять. Тяжко Вас розсаджувати коло ве

ликого, дубового стола у моїй хаті. Сідайте, Вя'Іе

славе Липинський, .1рофесори Стоцький і Колессо, 

Катре Грииеви'Іева, Олеио Куm.'ІІІцька, Олено ЗJ.

лізникова й ти, мов найліпша ГаНІО*) та не робіть 
мені догани, що Вас зле коло стола розмістив. н~

таліє Ва'ІІІнська, мои розумна прия:телько, зробіть 
порядок. 

Ех, якби в міг мрію пере·вести в порядок. Віта"1 

би в Вас усіх, як бідні люди вітають ясне сонце! 
Моя найближча родина служила би Вам серцем і 
руками. 

Василь Стефаним 

Русів, 7 березня 1927 р. 

*) Гани - близька знайома В. Стефаника - Анна 
Данилович. 
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Новелі В. Стефаника англійською мовою 
До століття Василя СтефаниRа відоме Rанад· 

сьRе видавництво МеRКлелланд енд Стюарт ви· 
дало збірRу його вибраних новель п. наг. "Стон 
Rpocc" ("Кам'яний хрест"). До збірRи ввійшло 
32 мініятюрні твори СтефаниRа в переRладі ан· 
глійсьRою мовою проф. Андрусишина і о. JіІоси· 
па ВізнюRа. 
Прихильні рецензії на "Стон Rpocc" Стефа

ниRа були в багатьох RанадсьRих періодичних 
виданнях. ДеяRі RритиRи прийняли Стефанююву 
збірRу не лише прихильно, а й захоплено. 
У рецензії п. наг. "Новеля тижня" (Джорнал", 

16 січня 1971) Дороті Бішоп пише: 
"Хоч багатьом невідомий на Заході. Василь 

СтефаниR (18 71-1936) був одним з найвидатні
ших письменниRів нашого століття. його новелі 
Й СRеТЧЇ З ЗаХіДНЬО•уRраЇНСЬRОГО СеЛЯНСЬRОГО 
життя справляють надзвичайно сильне вражен· 

ня... Емоційно наснажені Rартини, в ЯRИХ зобра
жені щоденні справи, RонфліRти і нужденність 
сільсьFt)ГО життя впливають на багатьох Rанадців 
таR, ЯR і розповіді з моєї власної шотляндсьRо
англійсьRо·ірляндсьRої традиції. 
Але сила СтефаниRового літературного талан

ту, СRонцентрована на вузьRому матеріялі, ЯR і 

образи російсьRих новель Чехов·а, робить уRn<йн
сьRих селян частиною й моєї власної традиції". 
Джон ПарRін, цитуючи уривоR зі СтефаниRової 

"МаТ)ії", запитує: 
"Толстой? 
Міг би бути, але цей автор стоїть ближче до 

свого предмету, ніж Толстой, таR ніби все це він 
сам пережив або бачив з Rінематичною вираз
ністю в холодному, сильному світлі... В основно
му СтефаниR - поет, ЯRИЙ вирішив писати про
зою. Він є майстром імпресіонізму, частина Rра
си й нюансів яRого мусить згубитись навіть у 
найRращому переRладі ... 

TaRe видання - це літературний межовий 
стовп. Надто довго цього манстра уRраїнсьRого 
літературного імпресіонізму не поRазували захід

нім читачам. СтефаниR не створив багато -
його життя сRлалось занадто несприятливо, що 

перешRодило йому написати довший твір - але 
й те, що він залишив, заслуговує багато більше 
уваги, ніж виявлено досі. 

На його батьRівщині твори його терплять від 
російсьRих обмежень через те, що в них (тво ра'() 
є уRраїнсьRий патріотичний тон. 
Любителі RоротRих оповідань повинні бути 

вдячні всім, хто спільними силами спромігся дати 
читачам Заходу вибрані твори цього уRраїнсьRого 
майстра." 
Добрий читач, яRий прислав нам витинRи з 

рецензією Джона ПарRіна, на жаль, не зазначив. 
з ЯRОго англомовного журналу він П взяв, а в 

нас немає можливости зайнятись розшуRами. 

TaRi рецензії на СтефаниRову RНИЖRУ англій
сьRою мовою нехай послужать доброю спонуRою, 
щоб ця RнижRа стала обов • язRовою леRтурою для 
всіх уRраїнців, ЯRі розмовляють англійсьRnю 

мовою. М. ДАЛЬ. 

НАИНОВІШІ ВИДАННЯ 

Гривняк Юрій. Проф. д-р Іван Пулюй - ви
нахідник проміІПІя "Х". Нарис про життя і діяль. 
ність велиRого уRраїнсьRого вченого і дослідниRа. 
Праця ілюстрована уніRальними фотознімRами. 
Лондон, Союз УRраїнців у ВелиRобританії, 1971. 
11 стор. (Монографія). 
Автор присвячує цю монографію 125-річчю з 

дня народження Івана Пулюя. Іван Пулюй наро
дився 2. 2. 1845 р. в невеличRому містечRу ГnJ-~"· 
малаві, СRалатсьRого повіту, тепер Тернопіль
СЬRОЇ облаСТИ. 1856 р. встуnив ДО RЛЯСИЧНОЇ гімна
ЗіЇ в Тернополі. Він був дуже добрим учнем, але 
одного не міг подолати, а саме - аRценту в 
німецьRій мові, що стало йому перешRодою на все 
життя. Тернопіль у той час був під австрійсьRою 
владою і німецьRа мова була обов'язRовою мовою 
в ШRолах. Для батьRів.селян найбільшою мрією 
було, щоб їхній син став священиRом. Закінчивши 
гімназію, Пулюй вступив на теологічний фаRуль
тет ВіденсьRого університету. НайціRавішими длrr 
нього були виRлади з філософії. Згодом він почав 
відвідувати леRції з фізиRи, математиRи. Теоло
гічний фаRультет Пулюй заRінчив з відзначен· 
ням, але священиRом не став. Хоч батьRи у від· 
повідь на синового листа, в яRому він заявив їм 
що священиRом не буде, погрожували зреRтися 
його яR сина, але він таRи записався на леRції 
фізиRи і математиRи. Життя його тепер стало 

дуже тяжRе, бо і вчитися треба було, і заробити 
на харчі, приміщення, одяг. 

1870 р., Rоли П. Куліш заходився переRласти 
уRраїнсьRою мовою Святе Письмо, він шуRав 
людини, яRа володіє гебрейсьRою і грецьRою 
мовами, а Rоли довідався, що ними володіє Пу
люй і що він теолог, негайно прибув до Відня і 
тут обидва вони взялися за переRлад Біблії. Істо· 
рія цієї Біблії широRо відома. Опісля, заохочені 
переRладом і його успіхом, почали працюватJ-Т 

над дальшими переRладами, яRими захопилися і 

Іван Нечуй·ЛевицьRий, і М. ЛисенRо. Автор на· 
водить листування ЛисенRа з І. Пулюєм. 

1873 р. Пулюй заRінчив віденсьRиЙ університет. 
За підтримRою друзів з Києва Пу люй пробує 
стати виRладачем КиївсьRого університету. Але 
царсьRа влада на перебування Пулюя в Києві не 
погодилася. Пулюй починає працювати у фізич
ній лябораторії ВіденсьRого університету, а ви
сліди їх публіRує у "ВісниRу", де друRувалися 
вісті з засідань ЦісарсьRої АRаnемії HayR у Ві
;::~;ні. Того ж таRи 1873 р., Rоли ВійсЬRОВО·морсьRа 
аRадемія у Фіюмі (нині РієRа, Юrославія) звер
нулася до Відня з проханням ліслати ім асистен· 
та для Rатедри фізиRи. математиRи й механіRи, 
- післали І. Пулюя. Пулюй прожив два роRи в 
Фіюмі, але його ціRавила елеRтромеханіRа. хоч 
тоді елеRтриRа була ще в пелюm:нах. 
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1875 р. І. Пулюй оnинився в Німеччині, у 
Страсбурзі. Тут він nочав вивчати в університеті 
електромеханіку. 

Так nочалися наново студії, nраця дослідника 
в лябораторіях. Тут nроф. R ундт скоро nомітив 
здібності молодого дослідника і заnроnонував йо
му місце асистента із скорою габілітацією Е~ 
доцента. Але Пулюй мріє nрацювати в Києві чи 
у Львові і клоnоче про виїзд ;:~;о рідного краю. 
Щоб nолагодити різні формальності, він їде зно
ва до Відня. Тут пострифікував докторат, здобу
тий у Страсбурзі і габілітувався на nриват-пr
цента на фізико-математичній катедрі. Щ-::5 
мати достуn до лябораторій, Пулюй став аси
стентом фізичного кабінету. Всі ці nосади бу ли 
майже безnлатні і Пулюй мусив шукати заробіт
ку, nрацювати в різних фірмах, які виготовляли 
електричні лямnи. 

1870 р. вийшла його науково-nоnулярна роз
відка з астрономії "Нерухомі зірки і nлянети". 
Десь 1872 р. наnисав українською мовою пер
ший nідручник геометрії. Мав намір видати nід
ручник фізики українською мовою. але не зна
йшов видавництва, яке б цей nідручник видало. 
Щойно в 90-х роках ХІХ ст. видав українською 
мовою "Безnечна станція телефонів". який роз
будив велике зацікавлення технікою серед 
української молоді. Пулюй далі мріяв nисати 
фахові книжки українською мовою, але не зна
ходив видавців для них. 
У телефонній індустрії має заслугу і Іван Пу

люй. Він винайшов телефонну станцію з охоро
ною від сильних електричних струмів. Пулюй 
nочинає nосилати свої nраці до Австрійської Ака
демії Наук і вона вміщує їх у своїх бюлетенях 
та часоnисах. 

У сі Пулюєві праці. яких було nонад 50 і які 
він публікував від 1875 р .. мали дуже близьFий 
зв'язок із його науковими дослідами й винахо
дами. За них Пулюй отримав не одну високу 
нагороду. Пулюй був одним із nерших лоr~;-_ 
ників продовження тривалости світіпня е rrey .... r->•тт• .. 

ної лямnи. Він же працював над конструюІіП" 
приладу для визначення механічного ек ві ва ~енту 

тепла. Цей прилад ексnонувався 1878 р. на міJц:
народній виставці в Парижі. Пулюй отримав за 
цей винахід високу нагороду - срібну медалю. 
А в ті часи кожна держава, яка бparra vч .... ~~'"" -
виставці, могла мати тільки одну медалю. У той 
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час експериментував Пулюй загадкове на той 
час випромінювання урану. Пулюй довів, щn 
уранове сяйво не має нічого сnільного з виnромі
нюванням сонця, а є власною еманацією уранv. 

Для фізики дуже велике значення мають ПулЮ
єві праці: "Про тертя газів. які утворюються з 
пари" та. "Вияснення явищ у nовітряно-nорожчі ·. 
лямпі". У 1881 р. Пулюй знову одержав на між
народній виставці в Парижі срібну медалю "'~ 
винахід і конструкцію вакуумної лямnи. яка "о 
історії техніки увійшла як Пулюєва трубка. На. 
ступням винаходом була перєносна охоронна 
лямпа, яка була оnатентсвана в 1881 р. і яку 
довгий час уживали гірники в шахтах. Крім тorn 
Пулюй систематично досліджував холодне сві
тло (так він його називав), відомого теnер під 
назвою неонового. Дуже важливою дослідниць
кою працею Пулюя було "Проникання не"'н;т;· 
мих променів "Х" із трубок назовні". Ю11ій 
Гривнюк описує ввесь перебіг дослі~ження про
менів "Х" і твердить. що Пулюй був винахідни
ком променів "Х" і попередником Рентгена. опи
сує його перебування в Празі та консультації у 
проф. Горбачевського. Між іншим, згадується. 
що "Пулюєва трубка" є власністю товариства 
"Concзerv~t'1irг l\T:::!t.1nna1 des Arts ct Mctiers Paris··. 
а деякі Пулюєві трубки й лямпи знаходяться у 
Віденському Технічному Музеї. 

1884 р. австрійське міністерство освіти і куль
тури призначило Пулюя керівником фі~ичної 
катедри Німецької Політехніки в Празі. У той 
час він одружився в Відні. Це подружжя ма тт" 
15 дітей, з яких залишилося живими шестеро: 
Наталка - дружина композитора Василя nа'"'
вінського, померла у Львові 1952 о. Ольга 
Пулюй-Вальнер живе у Відні. Маруся Пулюй -
живе у Лінці. Павло. доктор медицини, живе у 
Свянах біля Турнова. Юрій, ~октор технічнтр· 
наук, живе в Мюнхені. Олександер. інженер тех
нічних наук, жИве у Лінці. 

1888-1889 Пулюй був ректором, а 1902 r 
деканом фізичного факультету в Празі. 

По приїзді до Праги Пулюя іменували голов
ним радником у розвоєві електротехніки на u ,...._ 
хію та Моравію. Він особисто об'їздив усю Че
хію, щоб переконатися в можливостях будівнип
тва електростанцій. Так він став бvдівничн:~f 
електричної мережі в Чехії. У П оазі він прожив 
ЗО років. Тут він був головою Української Гrо
мади в Празі. На жаль, як рідне місто Грималі
забуло свого земляка, так і Прага не багато про 
нього знає. Але забули про нього і його земляю~ 
- українці. Появилося тільки кілька невеликих 
спогадів. Але треба підкреслити, що 50-у оі'-!"
ницю смерти проф. Івана Пулюя просто гран
діозно відсвяткувало австрійське радіомовлення. 
яке 15-го січня 1968 року вислало кількагодиннv 
(від 14.00 ;:~;о 17.30) реляцію-діялог, що їі оnра
цював проф. Вільгельм Форманн. Автоn дvwe 
широко описав життя й діяльність проф. П vлюrт 
проголосив його найбільшим ученим і дос.nіrщи
ком другої половини ХІХ ст. й початку ХХ ст. 
тодішньої Австро-Угорщини. · 

Д. СІЯК 
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Дмитро ЧУВ 

ПЕРШОДЖЕРЕЛО У ВИВЧЕНІ ІСТОРІї УКРАїНИ 
("Літопис самовидця", вид-во ''Наукова думка", Київ, 1971) 

Серед численних літописів, спогадів, щоден
ників та мемуарів, що відбивають історичні події 
17-18 століть, ще за царських часів побачили світ 
лише деякі з них. До важливіших, які стали 
основним джерельним матеріялом з нашого ми

нулого, стали козацько-старшинські літописи Са
мовидця, Граб'янки, С. Величка та велика праця 
"Історія Русів". Автори цих творів, учасники або 
свідки тих подій, використавши тогочасні щоден
ники, універсали, розповіді учасників, польські 

хроніки, грамоти - подали багато фактів з істо
рії сусідніх Rраїн. Але через несприятливі обста
вини - поневолення та утиски царської цензури 
.- друком вони з'явилися лише в середині мину
лого століття. 

Одною з найцікавіших пам'яток тих часів є 
"Літопис Самовидця", що вперше був надрукова
ний у Москві 1846-го року, головним чином. 
дякуючи видатному українському патрі~то-gі -
проф. Московського університету історикові О. 
Бодянському. Цей рукопис, як і багато інших. 
ходив тоді по руках, навіть без ·прізвища автооа. 
в шістьох списках. Письменник Пантелеймон R У
ліш, знайшовши один з тих списків, передав О. 
Бодянському, який доповнив його трьома іншими 
списками, що схоплювали інші роки, і надоукуnаз 

у московських "Чтениях". Пізніше, у 1878 році 
Орест Левицький, використавши ще два списки. 
опрацював і надрукував "Літопис Самовидця" 
окремим виданням у Київській археологічній ко
місії. 

Отже, теперішнє видання побачило світ через 
115 років від надрукування його в Москві і на 
54-у році по революції. Воно має 204 стор., надру
коване 30-тис. тиражем і охоплює в основному 
добу Хмельницького, зокрема від 1648, і аж до 
1702 року. До літопису додано дві передмови -
одна написана від спеціяльної редакційної К"1ле

rії, а друга від кандидата історичних наук Я. І. 
Дзири. Особливу увагу привертає до себе ця 
друга передмова .- Я. Дзири, який з глибоким 
знанням історії У країни аналізує як історію поя
ви цього твору, так і перебіг самих подій. Я. 
Дзира також подав rрунтовний огляд численних 
статтей, рецензій та відгуків про цей рідкісний 
твір. Як бачимо, цій праці Самовидця дали ви
соку оцінку відомі історики. філософи та т..-
сьменники, як Т. Шевченко, І. Франко, О. Ботtян
ський, М. Максимович, М. Rостомаоов. І. Кри
п'якевич, О. Левицький, Д. Багалій, Д. ЯвоониrтJ.-
кий, М. Возняк та інші. Більшість дослідни~іJ\ 
вважають, що автооом цього твору, ююму П. 
Куліш дав назву "Літопис Самовидця", був Ро-

Чи може бути кращий Різдвяний подарунок -
за передплату ··Нових днів" Вашому прияте

леві? 

1.6 

ман РаRушка-Романовський, визначний діяч 17 -го 
століття, що брав участь у різних дипломатичних 
місіях, досяг ранrи полковника, а пізніше був 
генеральним підскарбієм, священиком і протопо
пом. 

Та кілька слів про самий зміст твору. Тож 
причину початку визвольної війни 1648-го року. 
яку очолив Богдан Хмельницький, автор літо
пису вбачає в переслідуванні православної віри 
та в соціяльному й національному гнобленні від 
поляків, яRі ставились до українсьRого люду як 

до бидла, а козаків принижували різними робо
тами, чого досі козаки не зазнавали. А місцева 
польська шляхта навіть привласнювала платню, 

яку призичив польський уряд для реєстрових ко

заків ( 30 карб. на рік). Більше того, сотників, 
яких досі вибирали вільними голосами козаки, 
почали призначати місцеві польські пани. Зло
вживала своєю владою часто і козацька старшина. 

Протягом 24-х років нашої історії, що їх від
образив автор літопису, бачимо безконечні війни 
проти турків і татар, проти поляків і москалів. 

У весь час У країну шарпали . і рвали на шматки 
як хижі сусіди, так і внутрішня незгода. Якщо 
правобережний гетьман Петро Дорошенко брав 
до спілки у боротьбі турків і татар, то гетьман 
Брюховецький тримав зв'язок з Москвою. Запо
ріжжя іноді було проти тих і тих, а тримало 
зв'язки з Польщею. Отже ввесь час точилась 
боротьба, в якій гинуло безліч війська і цивільно
го населення. Тим часом московські царі спритно 
використовували те становище: з допомогою воє

вод, які глибше залазили на українські землі пі
сля Переяславського договору, подарунками й 
чинами задобрювали тих, хто їх підтримував, і 
жорстоко карали противників. Але скарги на сва
вілля воєвод та московського війська навіть від 

Брюховецького лишались без відповіди. 

У 1668-му році, за порадою Дорошенка, геть
ман Брюховецький скликав у Гадячі з полковни
ками, суддями та старшиною раду, на якій ухва
лили порвати з Москвою, а воєвод з їх військом 
повідсилати. Повернувшись до своїх палкових 
міст, розгнівані московськими кривдами козаки 

почали по-своєму здійснювати ухвали наради: 

" ... почали задор чинити з воєводами и на .масля
ници всюди почали ся бити з москвою и воевод 
побрали" ... "подужавши Москву. пообдирали. а 
иних позабивали... Также и в Прилуці. Мирго
роді. Ватурині воевод побрали. а людей при них 
будучих (тобто військо та обслугу) погубили. а 
сосницького. новгородського и стародубовеького 
подаставши в замкох приступами. запорожскіе 
козаки з мещанами усіх побили". Це таR вигля
дала атмосфера на У країні після Переяславська
го договору, про який літописець і не згадує. 
Крім описів безлічі щорічних воєн, у літописі 
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знаходимо багато описів інших подій. Наприклад. 
1666 року був перепис населення. 1667 р. січо
вики перехопили ханського посла, який, маючи 

великі гроші, їхав з царським "стольником" до 
Криму, і побили їх, а гроші забрали. 

Великої шкоди завдавала внутрішня незгода і 
доноси до царя. На скарги Брюховецького, цар
ська влада позасилзла на Сибір та в інші місця 
не одного гетьмана: і Дорошенка, і Сомка, і 
Многогрішного, Васюту та багатьох полковникі3. 

Цікаво також, як часом приватні справи впли
вали на дії гетьмана Дорошенка. Погромивши мо
сковське військо на чолі з князем Ромоданов
ським, що облягало козаків біля Котельви, До
рошенко не докінчив виганяти московських воє
вод та їхнє військо, бо "з двора зайшло не потіш
ное, же жона оному скочила через плот з молод

шим". і Дорошенко, наказавши старшині прова
дити далі війну, повернувся до Чигирина. 
У розділі під 1680-м роком Самовидець запи

сує, що 15-го грудня уночі на небі з' явилась к~
мета, і з вогняної зірки вогняний стовп на пів 

неба, і це тривало три дні. "Того ж року. августа 
9-zo. перед світом. земля тряслася з понеділка на 
вівторок". А в 1686-му році літописець записує. 
що " ... червяки чорніе. а зростом як гусениця ... 
зіллю бардзо шкодили... И так стадами ходили 
по дорозі и в город. в брами. и из города стадами 
ишли на огороди. не боячись дожчов". А 1687 
року був "новообраний гетьман І ван Мазепа". 
до якого літописець, як і до Сомка, ставиться 
прихильно. Але плямує Дорошенка за спілку з 
турками, а Золотаренка за доноси Москві. 

Згадує Самовидець аж двічі про велику сарану. 

Олена НЕСІНА 

1668-го року сарана в одній місцевості така була. 
що "усе войско укрила". А 1690-го року була 
така сила сарани, що від смороду коні хорїли і 

здихали "и всякое бидло бо з травою и саранч у 
пожирали. же и мяса їх смерділо саранчею. - и 
кури и гуси". 
В іншому місці літописець пише, як 1691-го 

року польське військо вирушило назустріч "вен
герському" і мало таку пошесть на коней, що всі 
подохли, і військо з кінного зробилося пішим. 
Навіть карети та вози із скарбом везли назад до 
Польщі волами. 

Цікаве й те, що слово У країна в літописі згсt
дано понад 70 разів, не менше вжито і слово 
український. Підсумовуючи цей огляд. варто зга
дати. що "Літопис Самовидця" мав великий 
вплив на подальшу історіографію У країни. на 
праці багатьох істориків та письменників. Впливи 
"Літопису Самовидця" відбилися і на світогляді 
та творах Тараса Шевченка, який, як сам свід
чить, "напам'ять знав". а коли перечитував, то 
"оживала його душа". Як джерело історичних по
;:з;ій та зразки тодішньої мови літопис використо

вували Іван Франко, Нечуй-Левицький, М. Ста
рицький, Леся Українка, Зінаїда Тулуб, О. Дов
женко та інші. 

Треба сказати. що в-во "Наукова думка" зро
било добре діло, випустивши цей першоджерель
ний твір. Хотілося б, щоб у цьому видавництві 
з'явилися й літописи Граб'яюш, Величка та 
особливо цінна праця "Історія Русів", а також 
багато інших історичних документальних творів, 
що ще лежать у рукописах. 

Дм. ЧУБ 

НАУНА В 1970: ПРОГРЕС І ТРУДНОЩІ 

Доктор С. Госкінс, один із провідних редакто
рів журналу "Америкен Саєнтист", у своїй статті 
"А,.::~;венсис енд Челленджис ін Саєнс ін 1970", 
уміщеюи у журналі "Америкен Саєнтист" за 
травень-червень 1971 р., пише, що революційні 
зміни в нашій уяві про всесвіт, про нашу пля

нету та життя на ній у багатьох викликає по
чуття відірваности, катастрофічного відриву від 
усього, що було в минулому, а часом загрозливої 
розумної ізольованости. 

Ще є люди, які вірять - заявляє Госкіне - у 
науку як в найпотужніший двигун у розвитку 
людського мислення і людського духу. Але інші 
вважають, що наука дає людству філософію без
надійности. 

На світанку цивілізації астрономія, наприклад. 
існувала поряд із астрологією та примітивними 

релігіями. Революційні ідеї і їх поширення в Гре
ції можна простежити по тому. як їх сприйма"<\ 

грецький філософ Платон (427-347 до н. е.). 
Спершу він думав, що боги їздять по небу на 
яскравих колісницях. Пізніше він задумувався 
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над формою Землі - сферична вона чи плоска. 
був певен, що вона не рухалась і була центром 
всесвіту. Нарешті він переконався, що Земля 
сферична, а ще пізніше довідався, що вона обер
тається навколо своєї осі або рухається по орбіті. 
А під кінець, як писав історик Плутарх. Платон 
- уже в старому віці - шкодував, що він ува
жав Землю центром всесвіту, "бо центральне і 
найблагородніше місце мусить бути відведене для 
чогось достойнішого" (Д. Берrаміні, "Юніверс"). 

Близько двох тисяч років пізніше польський 
астроном Ніколай Копернік заявив, що Сонце, а 
не Земля є центром планетарних орбіт. Мартін 
Лютер назвав його за це дурнем, а його теорії 
нестерпними і антибіблійними. Але в 1609 р. 
Галілей винайшов телескоп і побачив на небі си
стему Коперніка. Закони Кеплера, праці Галілея 
і закон всесвітнього тяжіння Ньютона остаточно 
пояснили і оформили соняшву систему Копер
ника. 

Після смерти Ньютона його вчення тріюмфу
вало · в усьому світі. але нові дослідження і від-
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криття, особливо ті, що були nов'язані з nри
родою світла, сnричинились до nояви нової ери 
в науці. Протягом 20-30 років на nочатку цього 
століття nраці Планка, Айнштайна. Бора. ШТ")С'
дінrера. Г ейзенберrа. Дірака та інших nривели до 
nерегляду клясичної формули Ньютона; його 
рівняння, що вважалися абсолютно точними. 
виявились тільки nриблизними. 
Д-р Госкіне зазначає також, що темnи і засяги 

наукового nporpecy за останні дві декади витво
рюють видимість розриву між досвідом і інтелек
ТQМ. Лише десяток років тому відкрили квазі
зіркове джерело радіохвиль. Нині термін квазар 
відомий усім, це nодібне до зірки тіло, якщо 
дивитись на нього через оnтичний телескоn, а1~ 

яке виnромінює більше енерrії з радіочастотами. 
ніж найnотужніші, дотеnер відомі rалакції ( су
куnність мільярдів зірок) . А три роки тому Кем
бріджський університет відкрив нову категорію 
зірок - пульсари. Сиrнали від них nриходили з 
такою фантастичною реrулярністю. що деякі 
вчені на nочатку вважали їх за діло далеких 

цивілізацій. Тепер відомо, що це нейтронні зі.-,
ки, які утворилися в наслідок вибухів в інших 
зірках. 

Зовсім недавно учені довідались, що основні 
nринциnи :генетичних кодів - ·однакові для всіх 
живих істот, від бактерій до рослин, риб, тварип 
і нарешті людини. Ще десять років тому людство 
вважало історію людини на Землі не довшою за 
один мільйон років, а сьогодні вже відомо. що 
людиноnодібні істоти були розселені no Старому 
світу до 15 мільйонів років тому. Не цілих десять 
років тому ми нарешті встановили ясну картипу 
про структуру земної nоверхні. 

Доктор Госкіне nише, що особливо гостре від
чуття розриву в багатьох людей витворилось 
тоді, коли десять років тому ми оnанували nро
стір між нами і Місяцем, сконтактувавшись із на
шим сателітом. До цього часу багато людей ду
мало, що на Місяці є якісь форми життя, а теnер. 
nобувавши на Місяці, ми не без вагання схиляє
мось до думки, що в усій соняшній системі життя 

є лише на найменшій nлянеті - на Землі. 
Одним із важливих завдань нашого часу є, на 

думку Госкінса, розвіяти ілюзії розриву. швид
ких і катастрофічних змін, яким сnрияли наукові 
тріюмфи останньої декади. Він на nриклад nока
зує, що цей гострий розрив є мітом, бо насnравді 
в науці існує nослідовність, нерозривність. зв' я
зок із минулим, сучасним і майбутнім. Тріюм
фальні відкриття і досяги в космосі чи в книзі Ч. 
Дарвіна про nоходження видів не бу ли револю
цією людської думки в ізоляції і без nрецедента. 

Сьогоднішні досліди над квазарами будуть 
nродовжуватись завтра, бо nитання про основну 
nрироду їх ще не вирішене. Пульсари також іще 
мають багато таємниць. Важливі дослідження :А 
молекулярній біології не є ізольовані. а nов'язані 
з минулим і майбутнім. Минулий рік був кульмі
наційним nунктом на довгому шляху науковиу 
дослідів у наnрямі вивчення структури і функцій 
Д.Н.А. Пішло 17 років на nлянування і досліди. 
щоб зібрати либораторним сnособом rен із син-

тетичних складових частин. В Оксфордському 
університеті вивчили до кінця конфіrурацію мо
леку ли інсулін у - першого протеінового гор
мону. Ці дані встановлено семирічними досліда
ми, які базувались на подібних дослідах, nрове
дених ще в 1935 р. У наступній декаді ця праця 
nоможе зрозуміти діябет і дати важливий вклад 
у медицину. 

Кілька років тому в Японії учені злили - при 
допомозі віруса - клітин цілком різних організ

мів. Найдраматичнішим було злиття клітин миші 
з клітинами тканин людини - з допомогою віру
са саркоти. Такі клітини - "гібриди" мали в собі 
комплект хромазомів обох організмів. Ділячись. 
клітина виділяла бажані хромозоми людини. Це 
уможливило вивчення особливостей людських 
хромозомів, а також ролі самого віруса. Такі ж 
спроби злиття рослинних клітин робляться теnер 
у Ноттінrемському університеті. Ці досліди піз
ніше доведуть до винайдення способів rібриди
зації таких сільсько-господарських культур. як 

ячмінь, овес, кукурудза та ін. 

Питання про те, як постали молекули, з яких 
розвинулися живі істоти і рослини, дедалі стає 

яснішим. Деякі молекули, включно з молекулами 
води. амонію, формальдеrіду та іншими, можуть 
бути критично пов' язаними з походженням життя. 
Ці речовини під дією електричної чи радіоенерrії 
та відповідного каталізатора дають реакцію, на

слідки якої мають високу пропорцію молекул. що 
є важливими складниками сучасного органічного 

світу і самого життя. Є підстави приnускати. що 
перші. ознаки життя з'явилися тоді, коли наша 
nлянета була ще молодою - можливо 3-4: міль
ярди років тому. Але остаrочна відnовідь на 
nитання, як же виникло життя на Землі, належить 
майбутньому. 

Інтерес до еволюції нашої rалактики і біології 
nосилюється nостійними відкриттями молекуляр

них видів за доnомогою радіоастрономії в кос
мосі. Знайдено в космосі такі молекули, як аме
ніяк. формальдеrід. сліди молекулярного водню 
та ін. 

Припускають, що протягом сімдесятих рокі~ 
буде до кінця вивчений механізм і функції нервів 
та мозку. Уже два nокоління працюють над цим 
nитанням, хоч досі ще не знали цілком nевних 

шляхів до розв' язки і не мали nотрібних знань 
для дослідів. Тепер уже маємо електричний теле
скоn, ефективніші барвники для дослідів над 
тиnологією нервової сітки, досконаЛІшІ мікро

електроди для детальнішої аналізи особливостей 
нервових імnульсів, дастосування комnюторської 

техніки до аналіз групи сиrналів від нервово
мускульних комnлексів тварин. 

Доктор Гаскіне вважає, що в історії не було ще 
таких інтенсивних наукових дослідів, які мати
муть місце в Америці і в усьому світі nротяr·:)М 
цієї декади - сімдесятих років. 

ЧИ ВИ ВЖЕ НАДІСЛАЛИ ПОЖЕРТВУ НА 

ПРЕСФОНД СВОГО ЖУРНАЛУ "НОВІ ДНІ"? 

"НОВІ ДНІ", nкстоnад, 1971 



РОЗМОВА ЧИТАЧА 3 АВТОРОМ 

("Чотири сон•·я" Д. Гуменної) 

Більшість ваших оповідань у збірці "Чотири 
сонця" я прочитав і то з приємНІстю. Я звер
нув увагу на Вашу образну :мову і думаю, що 
автор чимало мусить намозолитися, щоб до 

такої мови дійти. У Вас справді гар.!-'а україп
ська мова. Як Ви до такої мови доходите? Чи 
вона у Вас пливе те: к, як моя проз~ва мова? 
Коли думаєте, що це Ваша таємниця, то не від
повідайте на це питання. 

Читав два рази оповідання "Чотири сонця" 
і не второпав. Очевидно, що корова заслужила 
собі rна гімн у людстві. Але я дещо інакше до 
таких речей підходжу. Я бажав би, щоб автор 
так глибоко зайшов у цю справу, щсб з цього 
вийшов міт. Інший міт я бажав би доглянути 
про гуцулів. Що вони горлі, це д.ля життя 
замало. От дивіться, що роб~'Іять жиди. Вони 
послуговуються також гордістю де ее потріб

не. Але сила їх достосовуватися до акруження 
дозволила їм видержати тисячоліття. Отже є 
сила більша за гордість. Д-р Б. В. 

** * Оце нарешті скінчив читати збірку "Чотй'Ри 
сонця". Таку важливу й сумну річ швидко чи
тати rне можна. Критикувати не беруся, скажу 
тільки, що дуже й дуже сподобалося. Позна
йомився нарешті з Вашими давнішими писа.н
нями. в. ю. 

** * 
Читаючи Вашу книжку, у мене вргжіння ча-

су, тобто пов'язаного з ним сприйман-~ня явищ. 

Нинішнє покоління, хоч має те саме в основі, 
-- любов, характер добрий чи злий, і проти 
себе нові злі обставини і над усім маніфест 
гума1нности або його протилежність - є зара
зом таке інше у себепроєкцїі світовідчуванню_ 
Тому що Ви відтворюєте по-в'язаний з Вами 
відтинок часу - мені шкода, що Ви його не 

ухоплюєте докладніше. Маю на увазІ таку до

кладність, таку глибоку щирість (а яку тугу 
має НИІнішня людина за неприкрашувзною щи
рістю!) - якою могла б бути власна біографія 
мистця. Саме те, що людину найбільш зберігає 
для себе самої, персональне, може мати доро
гоцінну вартість первоматеріялу. 

Дуже мені цікаво, чи збираєте евоє життя у 
автобіографічний твір, щоб подарунати нам 

його відкрито-щирий 
де би? 

** * 

аспект, як докуме~нт 

я. г. 

... Особливо дякую за Гунульщину, я ж та-
кож там була, тільки з другого боку, з Чехо
(Jюваччини. З. €. 

** * 
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... Томv, що я сам гуцул, я прочитав "Гуцуль-
ський Париж" з насолодою... Б. Р. 

** * 
Подобалась мені Ваша книжка, щось у роді 

Стефаникової, но коли в СтефаникJ. перева
жає краса, то у Вас трагізм людського життя, 

трагізм людини. Найсильніше вражіНІ~ІЯ на мене 

зробила історія "Соспа чекає чуда". І. І. 

** * 
Книжка мені дуже подобалася, люблю філо-

софічні думки. Без читання не можу бути ІНі 
одного дня... 3. м. 

'** * 
Ще не встиг перечитати. Перечитав лише де-

котрі оповідання. "Сосна чекає чуда", "Кімна
та з примусом" та "Дівоча честь". Це лише 
так, щоб оз,:-~айомитися з стилем Ваших опо

відань. 

З попередніх книжок, що я прочитав, вже 

знаю Вашу особистість у писанні і мені подо
бається та окремість чи як би сказати ... Цього 
мало в кого з письменників я зустрічав. Го
ловне те, що у Вас в більшості друге "я" цебто 
внутрішІ:-ІЄ, невидиме, орудує. 

Ось, наприклад, в "Дівочій честі". І Софійка, 
і Любка, і Максим, і Юрко, коли зустрічалися 
б1ля вмираючої Любки, віднайшли своє 
справжнє "я". Отой добрий Дух, що подарова
ний від самого Творця Бога, ожив у них і вони 
перестали шукати провини в іншого, а кожен 
каявся у своєму проступкові, у своєму гріхові. 
Ось оце й є оте справжнє "я", яким пови1:·ші 
жити всі люди. К. Ф. 

** * 
Вчитуюсь. Спомини власних пригод, терпін-

ня, радощів і смутку, - хвилею пливуть, як 

читаєш "Абстрактну вправу" та ін. Учителював 
кілька літ, доки міг ... В холоді-голоді ... А оте 
поле рідне і червоні маки ... м'який оксамит зе
леного шпоришу ... волошки сокірки i't ромаш

ки... Пригадую, рвав-цілував їх... Букетик ніс 

додому. І теж! Молоду вчительку полями "про

водив додому" верстов двадцять ... Чисті серця
ми обоє. Давня казка ... Як воно в житті людей 
повторюється! "Влитись в сонячний ранок" -
дар Божий душі нашій тривожній, голодній 
вічного ... Дякую, дякую! Д-р К.-1. І. 

'** * 
. .. Відре:· з у перечитала перше оповіднння, яке 

я дуже добре з.наю ще з Німеччини Це ОДІне 
з найкращих у тебе. В кількох скупих словах 
висловлено тнк бнгато. Мене завжди огортав 
неJІикий сум зн бабу. І оте її пасмо, що висмик
нулося з-під очіпка, найкраще за nci слова 

19 



свідчить яка баба одинока і які думки її огор
тають. То правда - потрібно чуда, а чуда не 
буваЕ. М. €. 

** * 
Щиро вдячний Вам за Ваші "Чотири со,нця ". 

Ко.пи мені десь доводиться говорити про Вас 
- я завжди називаю Вас моЕю у.1юбленою 
письменницею. Але коли б мене хтось запитав 
про мистецьке оформлення Вс' ших книжок 
"самою авторкою", я б щиро сказав, rцо воно 
1не мистецьке. Ну, от хочте гнівайтесь, а хочте 

-- ні, а я прямісінько так би сказав та ж і ка
жу!) і Вам самій. А може я так мало розуміюся 

в квазі-модерно-розкучерявленому сгмоавтор

ському мистецтві оформлювання книжок, що 

мені ще щось на старості треба достудійову
вати? А Ви знаєте що? Добре було 6, коли б 
Ви залишили Ваш орнамент, а назву книжки 

та ім'я авторки друковано було відповідними 
до розміру Вашого напису якимись гарними 

друкарськими черенками. От спробуйте! Ще 
раз прошу не гніватися ... Цю руці! П. О. 

** * 
Книжка цікава, гар,но оформлена. Найбільш 

подобзлись мені оповідання "Дівоча честь" і 
''Поклонник зорі мудрих". Мазунчик у тих ча

сах думав, що місянь бу денний, але коли б він 
жив сьогодні, то може б ним захопився, як 
наші астронавти. Вертаючи до Мазунчика -
він чудово зрозумів, 111.0 "двоногі всt: перевер
нули догори ногами, неволю звуть свободою ... 
Лихом, сльозами й горем кують майбутню 
долю і не коряться душею білому святові Ви
флеємської звізди і хоч все ми,неться, то зоря 

мудрих ніколи не минеться" 
І хочеться ще й ще раз читати ті золоті дум

ки. Як шкода, що хтось не переклав цієї новелі 
на англійську мову і не розіслав тим клапатим, 
бородатим і бридким демонстраторам, які 

стоять по стороні Ганою і Москви. Як добре 
було б, якби хоч одного з них в дею·, великого 
білого свята :везли на заслання, може б тоді 
ті всі "голуби миру" зневірились в "гаслах 
брехливої дівки революції" ... 
Тож ще раз дякую Вам, дорога пані Докіє, 

за цю книжку... С. І. 

** * ... Як завжди, я книжку проковтнула. Згадала 
мої студентсь·кі роки (1929-33). Було все хо
лод-голод, але молодість все те паборювала 

** * 

с. м. 

... Нащо Ви нарядили свою К!нижку в таку 
обкладинку? Колір та абстрак~ні лtаії її так 
ріжнять від Ваших попередніх книжок... С. Я. 

·** 
* 

Ми прочитали з захопленням оповідання про 
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ГуцульщИіну, звідки походимо. Теж - "Сосна 
чекає чуда" для мене лишиться :незабутнім. 

т. я. 

** * 
Читається багато легше й інтересніше, ніж 

"Золотий плуг". Ч. М. 

** * 
Прочитала. Дуже гарні короткі оповідання 

й новелі. 

Ви -- не абиякий знавець людських душ і 
характерів. Дуже тонкі спостереження ... Цілий 
чzс мені хочеться думати, чи хоч крихітка 
усього цього пережитого властиве авторці? 
У Ваших оповіданнях можна брати зразки 

д.'Ія любовних листів. Шкода, що я застара на 

таке. У. r. 
** * 

Сердечно дякую за КІнижку "Чотири сонця'', 
у яку Ви включили оповідання і'І ноЕелі, дру

ковані в журналах у різному періоді часу. І за 
це, що Ви зібрали й упорядкували ті свої ко
роткі оповідання, взяті з життя, такі правдиві 
під оглядом психологічним, інтереоні, в яких 
нкція розвивається так живо, а кожне слово 
- то жемчуг нашої рідної мови, -- належиться 
Вам щира подяка від читачів. Бо густо-чzсто 
так хочеться почитати - але трішки, небагато 

-- то тоді якраз бери в руки "Чотири сонця" 
Докії Гуменної - там знайдеш усе. І почитати, 
н.:.о тобі любе, і якраз стільки, скільки· хочеш 
-- (Іебагато ,трішки, rцоби перенестися думка
ми в інший світ чи пережити те, що пережив 
герой но:велі - будь то він людина, будь то 
звірина --- і прислухатися, що тоді діялося в 
природі. 

Або таке правдиве, усе актуальне тверджен
ня: "Як тяжко дістається людству поступ, а 
. .::r.и-ви, як лекго скалопнути це тонкокоре наша
руваІ:-шя культури й цивілізації. Як легко лю
дина повертаЕться до первісного ступня. Скіль
ки того дикуна сидить у людині~~. 

Подібні речі змістом - лише одяrнt:ні в іншу 
форму слів, висказали деякі філософи вщнос
ЕО р~ СИ ЛЮДСЬКОЇ. 

ЗвичайІ:-ю, я всі Ваші речі ЧІ·пала у журналах 
давніше, бо деякі пригадувала, але як я діста
··•а книжку, тоді точно просту діювала і прочи

тала кожне оповідання й новелю і зараз з пер
спективи часу, крім прекрасної ЖИRОЇ мови, 

подивляю у Вас тонке відчуття і переживання 
психе - людської і усього живого YJ природі. 
Посідаєте -на цьому відтинку неперевершену 
І~рецизність. 

Для мене пережиття .Л1ахи, яка плакала за 
своєю дитиною-телятком, було таке плястичне, 
що я її не лише відчувала, але бачила, як ~і 
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250 бійців. Наша піхота, з браку набоїв, мовчить -
зе:лвгла, чекаючи ворога, щоб кинутись ·в атаку на 

багнети. За кілька днів перед тим кіннота віддала 
всі набої піхоті, залишаючи собі по 5-3 штуки (як 

J'іазали, длв себе), але вони були вистріляні у су

тичці з ворогом напередодні. Наш бойовий очайдух 
Петро Первухин ходить між кіннотниками, благає 
хоч по па'рі патронів до кулемета. Він учора ви

стрілив усі - залігши у скирті соломи, підпустив 

ворожу лаву на приціл і рострілив іі. Його слізне 
благанни: "Хлопці, дайте І Дайте хоч по одному І 

Л іх, сучих сині·в - у могилу І А то мій кулемет 
- "стерва", .кк нема набоїв, не стрілвєІ" Дві сотні 
чорношличинків повів був пор. Броже в атаку, та 

мусив повернутись під сильним вогнем з бронепо

тягів та кулеметного вогню заляглоі лави школи 

червоних старшин. Один козак третьої сотні, на: 

прізвище (здаєтьсв) Бандура спі·вак, сміхун, 

улюбленець полку, твжко поранений -куля засіла 

в черепі над лобом... Із жалю до нього нас про
йнвло нестимною жагою відплатити. Повідомили 

про це все хворому командирові... І ось він, з до

помогою двох козаків, злазить із воза й ка'Же пода

ти коня... З допомогою тих же козаків сідає... і не 

маючи сили витвгти шаблю, мовчки підніс руку і 

чвалом подався 'Вnеред... Козацтво, мов вихор, за 

ним. У цей час наш гармаш решткою двох набоїв, 
але влучним пострілом - унешкідливлює один 

бронепотвг, другий - подавен Зв: закрут. Пава 
червоних старшин не ствмилась, .кк наша кіннота 

- наче шуліки - влетіла, проскочивши лаву, з 

середини і з боків - розпочала криваве весіллв ... 
Наймолодший із трьох браті'В Галайденків, мій ро

весник, Нестор, оббризканий кров'ю, на заnит 

побратимів, скільки поклав голів, скромно, з усміх
неним обличчям дівчини відповідає: "А хто його 
знає ... Числив до 18, а далі надокучилоІ ... " Цією 
очайдушною атакою Чорних Запорожців на чолі 
з їхнім командиром відкрилась дорога до Возне
сенського. Свідками нашої перемоги - переказати 

своїм - залишилось поле, укрите, наче віддати 

належне, снопами, відділом школи червоних стар

шин. ЖИ'Вим із них ніхто не лишивсв. Треба ім 
признати, що боронились вони завзято. Потім ко
заки на руках принесли й поклали хворого коман

дира на віз спочивати й видужувати... Відтоді він 
чомусь поєднується у моїй візії із кошовим Сі рком. 
Коли ж дивлюся на картину М. Іваоюка "Богун 

під Берестечком", перед моїми очима постає майже 
тотожна картина бою під Бурштином ... Тоді був 
тяжко поранений наш командир полк. П. Дяченко. 
Л був між тими, що виносили його пораненого із 
поли бою. Ата'Ка була через торфовище і сіножаті, 
порізані ро'Вами длв спливу води. За цією рівниною 
проти нас за вких кілометр-півтора па'Нічно від
ступає ворог. У ровах вздовж дороги кулеметним 

та гарматним вогнем червоні прикривають свій 
'Відступ. Полк Чорних Заnорожців фланrовою ата
кою має завдання перейнвти тих, що відступа•ють, 
не дати можливости втекти ворожому обозові, пов
ному зброї та іншого ·військового майна, якого нам 

дошкульно бракує. Наш командир полку із підин
тою шаблею, не оглядаючись, мчить на своєму 

бистроногому коні. Його кінь легко бере перешко
ди через рови. Не всі коні нашої кінноти брали 
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перешкоди, тому мале: кількість козаків, я:ких :коні 

були треновані, змогли поспішати за своїм пол:ков

ником. Ворог 'Від нас уже я:ких пів :кілометра, па

нічно тікає і посилено відстрілюється. А пол:ковни:к 

П. Диченко сам уже мчить на ворога... Раптом ба

чимо - він упав з кони... Fіінь з розгону ,r:;алі 

гальопує в сторону ворога. Дехто з нас, чиї коні 

були найпрудкіші, доскочили до свого пол:ковни

ка... Один із козаків, здаєтьсв, Варв'янсь:кий чи 

Микита Fіирієвський, соло·вейко полку з профілем 

Гоголв, погнавсв за конем і на віддалі сотні метрів 

від червоних ловить кони... Ворожі кулеметники. 

мабуть, бачачи наше за'Мішаннв, перестали стріля

ти, рвтуючись утечею... Одна ж серів іхнього куле

мета могла зробити з нас купу трупів, бо ми були, 
як на долоні. Нас, коза:ків, було може з вісім, спі

шуємось, беремо командира на руки і виносимо з 

поля бою, в веду за поводи вільних коней спіше

них козаків... Недалеко від пагорбка, за в:ким ми 
змогли б бути не·видні ворогам, падає з гу:ком 

вороже гарматне стрільно - на вкий метер-два від 

самої середини нашої групи. Л, ведучи коней за 

поводи, був декілька метрів позаду... Курява й дим 
закрили перед моїми очима групу з кома'Ндиром. 

Моїх коней і мене обсипало грудками землі. Сер
це тьохнуло... думаю: оце - по всьому... Пил•:-о:ка 
розсіваєтьсв: бачу - всі лежать... Підходжу -
раптом усі встають, беруть на руки командира ... 
Він, хоч і поранений (розторощеннв стегнової :ко

сти),- посміхаєтьсв й каже: "А дуліІ" ... Та:ким був 
цей новітній заnорожець-командир полковник 

Петро Диченко. 

Та на цьому пригоди того дни не скінчилися. 

Принесли ми пораненого командира до першої з 
краю но'Воі хати під зеленою блихою і поклали під 
грушею, що росла проти хати. Один з коза:ків в 
ногах біли командира, розправляє покриття, решта 

відійшли мовчки й сіли на призьбі під хатою, че
каючи на санітарний фурrон. Аж ось козак, що 
лишився з раненим пол:ковником, кличе нас по

могти перенести його в тінь від груші. Ми пересо
вуємо його в тінь і відходимо на старе місце під 
хатою. Раптом чуємо завивання в наш бік ворожої 
rранати. Кожний 'Відчув, що стрільно впаде десь 

близько - або за нами, або перед нами. Так, rра
ната вриваєтьсв під корінь груші... Мить жаского 
чеканн.в:... Груша затріпотіла якось смертельно .. . 
Але хвилина-друга минає - довга .в:к вічність .. . 
вибуху нема'є. r раната не вибухла. Лише при :ко
рені стовбура завирував жмут землі та трісо:к 
деревини. fраната не вибухла - за _якихось пів 
метра від голови нашого командира. Лише землє•:-о 
і трісками притрусило обличч.в:. Майже 'В тому мі
сці, де недавно лежала голове: полковника П. Дя
ченка, - .в:мка і розприела свіжа земля... Ми кину
лись до нього ... 

- Бачите, хлопці, - каже він: ворог стріляє, та 
Бог кулі носить... Видно, Богові потрібний ще жи
вий козак на його рідній землі. 

Над'їхала санітарка ... Ми обережно по:кла·ли його 
на фурrон. В усіх блищали в очах сльози. Він, блі
дий, обвів нас очима ... і ми почули: "Хлопці, будьте 
козаками І" Сані та рка рушила до шпиталю в сто

рону Станіславова. 
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ДОРОГІ ЧИТАЧІ-ПЕРЕДПЛАТНИКИ, ДРУЗІ 

І ПРИХИЛЬНИКИ "НОВИХ ДНІВ" 

Ми з Вами врятували і далі втримуємо наш 
журнал <:"Нові дні". Усі страхи і небезпеки що
до долі журналу - уже за нами. Ніхто з нас 
на видаванні журналу нічого не заробив, але 
й з торбами по світу не пішов - ні працівники 
редакції та адміністрації чи співробітники

автори, ні читачі-жертводавці та мененати. 

Єдиною втіхою і винагородою для •~ас усіх е 

те, що журнал маемо. 

Та живе про живе й думае: і нам настала 

пора подумати, щоб журнал став більший роз
міром і багатший змістом - мав іще більше 
добрих статтей і всілякого іншого цінного та 
цікавого матеріялу, що можуть забезпечити 

нам лише зацікавлені наші добрі автори, допи
сувачі. Крайня пора, отже, подумати бодай 

ПJ:·О мінімальну винагороду основному складові 
творців журналу, щоб редакція мала змогу і 

моральне право замовляти авторам статті та 

інший матеріял до друку. Хто не рухається 

вперед і не підноситься вгор·у, той зсувається 

назад і скочується на дно. Чи сміємо ми після 
дося1·нутого спочити на лаврах? Чи даете ви 

нам санкції не думати про живе, не думати про 

експансію, не пориватись уперед і вгору? (Чи 

nам'ятаєте слова: Уперед, хто не хоче ко

нати?). 
Якщо не даете таких санкцій, то дозвольте 

промовити до вашої свідомости: nрийміть на-

ше рішення, що місяці ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД
ГРУ ДЕНЬ цього року оголошуються місяцями 
"Нових днів" - на те, щоб, з наступного року 
почавши ,ми на реальній основі могли рухатися 
вперед, угору, розвивати експансію, а не за

дрімали і не при готували тим неминуче завми
рання нашого діла. 
Тож зробімо все, щоб подвоїти кількість 

передПJІатників- це ж зовсім не великий труд 
кожному з нас приедиати до нашого гурту хоч 

по одному ще •~овому передплатникові. 

Нехай з-поміж нас виявиться більше жертво
давців на розбудову журналу, а зокрема й та
ких меценатів, як Ольга Мурій ( 500 дол.) та 
Іван Ваць ( 1.500 дол.). Пам'ятаймо, що якби 
не Іван Ваць та не Ольга Мурій, ми з вами мо

гли б сісти маком - і тим вельми втішили б 

своіх воріженьків, а себе покрили б незавид
ною славою. 

Не чекаючи нашого нагадування чи формаль
ного дор·учення, сприяйте нашій адміністраu.ї 

придбати якомога більше платних оголошень 

ВІд І.•.аших і не наших фірм, яких ніде ж не 

оракуе - треба тільки мати на те добру волю 

і трішечки зусиль. 

<..;ьогодні, зараз (а не завтра чи потім) -
нумо до діла! Собі ж поможімо так, щоб аж 

лихо сміялось! Візьмемось - вивезем. Пона
діємось один на одного - поставимо під сум
нів і те, що маемо. До діла ж! 

РЕДАКЦІЯ І АДМІНІСТРАЦІЯ 

"Оргіяі' на сцені - силами студентів 
Драматичний гурто~, що с~ладається із студет

сь~оі молоді і я~им ~ерує пані :Катерина Бран~а

:Кривуць~а, нещода·вно вчетверте виставив на сце

ні У~раінсь~о-Амери~ансь~ого Клюбу в Гемтрем~у 

(Детройт) драматичну поему Лесі У~раін~и "Ор

гія". З цією ж п'єсою гурто~ виступав протягом 

цього ро~у і поза Детройтом - раз у Клівленді, а 

раз у Віндзорі (Канада), а в самому Детройті 10-го 

жовтня була ця вистава· повторена. 

с~епти~и, мабуть, уже суппять брови і готові 

с~азати: "Оргію" і силами аматорів зі студенті·.з ~ 

Це неможливо! - А ось і можливо: досвідчений 

педагог і ветеран у~раїнсь~ої сцени (ще з часів 

"Березоля" за Леся Курбаса) пані К. Бран~а-Кри

вуць~а· з неабия~им успіхом поставила "Оргію" на 

звичайнісінь~ій сцені і та~и самими силами ама

торів, дібраних із ~ращих ентузіястів - детройт

сь~их студентів вищих і середніх навчальних за

~ладів. Гіопрацю·зала вона з молоддю доброго пів 

ро~у, наполегливо, терпеливо, з любов'ю до діла. 

Ії любов до благородного діла передавалась і її 
учням та збуджувала ентузіязм і пробуджувала 

природні нахили хлопців і дівчат до сценічного 

мистецтва, а її знання діла і досвід уможливили 

справжній тріюмф. Заохочена своїм успіхом і 'Від
чуттям морального вдоволення молодь іі драмгур-
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т~а тепер і чути не хоче про припинення праці 

на' сцені. А на тлі детройтсь~ої долярової ідилії -
це щось недале~е від чуда. 

Перед почат~ом вистави із вступним словом про 
Песю У~раін~у (сторіччя ж її цього ро~у) і про 

п'єсу "Оргія" ~ожного разу виступає студент~а 

о~сана Балтарович - з особливою rрацією, гово
рить ~арбо'і!аним стилем, змістовно і гідно, глибо
~о прочулено. Просто чудово! Та~ий вступ витво

рює відразу ціл~ом поважну атмосферу в залі, 

публі~а переймається респе~тсм до ~оле~тиву ви

~онавців - починає дивитись і слухати виставу 

не з бать~і·.всь~ою поблажливістю, а ціл~ом поваж
но. 

Головні ролі ви~онували: Тарас Лончина - Ан

тея, Христина Ни~ифоря~ - Нерісу. Ролю свою 

провів Тарас із належним чуттям міри, добре ро

зумів образ Антея, зумів не перегравати (це най

більша небезпеnа для почат~івців на сцені), утри
мувався від жесті·з, розрахованих на зовнішній 

ефе~т, - і ціл~ом добре доніс до глядача нелег

~ий образ Антея. Хотілось би, щоб Тарас почува'В 
себе на сцені ще вільніше, був іще більше певний 

себе (дані ж до того він має І) і менше с~упився 
жестами, де вони потрібні, та орудував виразніше 

мімі~ою. 
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Неріса - Христина - ніби й народиласк дли цієї 
ролі: досягала, можна с:каза'Ти, ціл:ко·sитого nере
втілення - входила з головою в свою ралю, грала 

іі та:к натурально, що глядач та:кож забував npo 
гру, а сприймав дійство за справжн•ю дійсність. 

Христина· всіма своїми даними - виглядом, пове
дін:кою, емоціями, плястичними рухами (це чи не 

балетна ш:кола ій дала) - и:к же надається саме 

К. Вранка-Крнвуцька у ропі ГерміоІDІ, матері Аитеи 

до цієї ролі, щоб ви:конати іі з належним ефе:ктом. 
Від почат:ку до :кінця вона грала, я:к то :кажуть, з 

чуттям, тол:ком і 'Витрим:кою. 

У другій частині п'єси помітно виділявся неви

мушеністю в мові й рухах (поведінці) Володимир 
Rозар - у ролі Мецената. Його грою був значно 
доповнений ансамбль добрих ви:конавців. А силь
ний Володимирів голос із приємним мелод1иним 

тембром пожвавлював і с:крашував дійство, дола·в 

а:кустичний дефе:кт театральної залі. Його вдала і 
ефе:ктивна гра при:кривала не ціл:ком вправних йо
го дея:ких партнерів, а інших nідбадьорювала і 
підтягала. Без гри Володимира сцена я:краз оргії 
могла б просто не вдатись або пройти без бажано
го ефе:кту. 
Ралю Евфрозіни, Антеєвоі сестри, добре грала 

Ада Мушинсь:ка - уміла себе тримати на сцені, 
голос н звучав натурально, упе·внено, гра була 
жвава, невимушена, справляла добре і nриємне 

враження. 

Олег Тустанівсь:кий ви:конав ралю Хілона, Анте
євого учени:ка, відповідно до свого завдання і си
туації в п'єсі - достатньо імітував нія:ковість, за-
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пинався, говорячи з Антеєм, хоч і TaRa роли НСіІ 

вимагає бути монотонним, дарма що вона (роли) 

майже епізодична. 

Герміону, матір Антея, довелося грати сам1и nа
ні R. Rривуць:кій, а:ле можливості для гри в ЦІН 
ролі та·:кі оЬмежені, що можна тіль:ки сnівчувати 

:кожному, :кому припадає ця роля. Роли пані Rри

вуць:коі в цій ·виставі - мистець:кий :керівни:к, з 

цією ролє•ю вона та:к упоралась, що ій би варто 

було дати щонайменше дві nовних нагороди, :ко

ли б нагороди за усnіхи цієї вистави справді вида

валися. Зуміла: вона підібрати ви:конавців до ос

новних ролей, спромоглася ·вимуштрувати іх, а 

успіхом вистави не тіль:ки втішити бать:ків, сини 

і доч:ки и:ких брали участь у виставі, а й дати ім 

(бать:кам) разом із рештою глядачів побачити 

справді добру виставу, - та-:ку добру, що бага
тьом це було несподіван:кою і дивом, що і в Дет
ройті щось та:ке можливе та що "зіnсута" сучасна 

молодь може бути й не зіпсутою та захопитиси 

чимось дуже добрим - потраnивши до добрих 
ру:к. 

У спіхо·.аі і ефе:ктові вистави помогли: добрим 
музичним оформленням д-р Б. Rушнір, оформлен

ня де:кораціі - за nроє:ктом nані R. Rривуць:коі -
П. Пришля:к та А. Дигдало, в:кладом nра'Ці хорео

граф М. Ма:кар, гримуванням М. Ярош, добором 

і допасуванням :костюмів Дуб, Rолодниць:ка, Мух

ній, Бойчу:к, дбанням про світло й зву:к Б. Федоро
вич, а зо:крема і особливо - адміністрація хору 
"Трембіта" організаційними т_а' іншими заходами. 

У сім без винят:ку учасни:кам вистави разом і :кож

ному зо:крема можна тіль:ки дя:кувати за та:ку доб
РУ і шляхетну працю та побажати й надалі ще 

більших успіхів, а іншим у:краінсь:ким осеред:кам 
в Америці можемо порадити, щоб наслідували 
добрий при:клад молодих ентузіясті·.а Детройту на 

чолі з пані R. Бран:кою-:К:ривуць:кою. 

Я. СОКІЛ 
КИїВ 

Височить в красі при~юднш 
Впершись у блакитну вись, 
Київ-красень, Київ гордий, 
Славний нині і колись. 

Води Дніпра омивають 
Береги його круті, 
Про красу його співають, 
Про нові його путі. 

Руйнували та палили. 
( Тьміла чорна пелена) . 
Зайди німці й поспол1-:ті 
І совєтська сарана. 

д. к. 

Скілько ж зайд вже плюндрувало 
Цю столицю _......, зелен гай, 
Стілько ж їх і пропацало. 
Незлічимо ... не питай! 

Як чатар стоїть і нині. 
Творить славу Украї!-'і 
Володимир із хрестом, 
У столиці над Дніпром. 
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ІЗ ХРОНІКИ ПОТОЧНИХ ПОДІИ 

/. ПИШКАЛО 

·коСИГІН У К.АНАДІ 

17 жовтня ц.р. прибув до Канади голова уряду 
СРСР О. М. Косиrін, а разом з ним Г. Д. Джа
вахішвілі - голова ради міністрів Грузинської 
РСР, Т. Б. Глущенко - міністер корабельного 
будівництва, С. П. Козирєв - заступник міністра 
закордонних справ, М. І. Мисник - заст. голови 
комітету державного плямування, Б. Мірошни
ченко - посол СРСР до Канади, Н. М. Лупо
голова другого Европейського відділення міні
стерства закордонних справ, Б. Т. Бацанов -
шеф канцелярії Косиrіна, генерал-лейт. В. П. 
Самодуров - з державного комітету охорони з 
чималим числом КГБістів, Людмила Г вішіяні -
~очка Косиrіна та з два десятки радянських 
журналістів. 

Прем'єр-міністер Трудо з своєю дружиною і 
членами канадського уряду зустріли Косиrіна на 
військовому аеропорті в Оттаві. Косиrін вийшов 
з літака "Ілюшин 62" не передніми, а задніми 
дверима. Зустріч відбулася за всіма правилами 
дипломатичного протоколу. 

Під час В-денного перебування Косиrіна в Ка
наді Трудо і Косиrін розглянули низку питань. 
а саме: розвитку Півночі, тоогівлі, культvрного 
і наукового характеру тощо. Крім того, 20 жов
тня відбулася пресконференція, на якій Косиrін 
відповідав на питання журналістів. 

Із повідомлень у пресі ~овідуємося, що Косиrі•• 
заперечив багато закидів, з якими виступали 
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ВЕЛИКИИ ВИБІР ТОВАРІВ: 

годинники 
(Аккутрон, Булава, Зеніт, 

Сертіна і ро доня) 
• ПЕРСТЕНІ 

• ХРЕСТИКИ, 

• ДІЯМАНТИ 

• РАДІО і 

• МАШИНИ до шиття 

Обслуга солідна і гарантована 

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

"НОВІ ДНІ", листопад, 1971 

журналісти. Про жидівське питання в СРСР 
Косиrін заявив, що це є "штучне твориво" за 
кордоном та й, мовляв, СРСР "не збирається 
поповнювати армію Ізраїлю людьми, які державі 
дорого обійшлися, щоб їх вивчити". Більше того, 
подав статистичні дані, що в СРСР жиди ста
новлять 8% працівників науки, 1 О - літератури 
і преси; 8 - мистецтва, 6 - медицини. "Не таке 
вже велике число тих жидів, - говорив він, -
які хочуть виїхати до Ізраїля" ... - А потім він 
додав ще й такі цифри: в 1965 р. жидів виїхало 
з СРСР 700 осіб; 1966 - 1.613; 1967 - 1,1 09; 
1968 - О; 1969 - 2.100; 1970 - О; 1971 (до 
вересня місяця) - 4.500, а ві~ 1945 і до 1964 -
4,667. 
Не з меншим зусиллям Косиrін старався вибі

лити й українське питання в СРСР. Він вдався 
до куцої і жалюгідної статистики про радянську 
"рівноправність". Показник цифр звівся до "п'я
ти маршалів" і хвалився тим, що українці займа
ють посади заступників міністрів СРСР ... Повто
рив він і загально відоме твердження Москви, що 
втручання радянської армії у внутрішні справи 

Чехо-Словаччини та Угорщини відбулося за ба
жанням тих же народів. А от коли прем'єр-міні
стер Канади порушив справу тих родин, яких 
рідні мали б уже жити в Канаді, Косиrін не зна
йшов, що відповісти і невиразно обіцяв приспі
шити цю справу. Мова між ними була про той 
список ( 500-700 осіб) , який канадський уряд ви
слав до Москви після того, як Трудо повернувся 
з СРСР. Трудо порушив і справу заарештованих 
і засуджених українських радянських культурних 

діячів, зокрема Валентина Мороза (Боже. а там 
же в "радянських" тюрмах перебувають довгі 
роки українські страдниці - жінки, як. напТ1п

клад, Катерина Зарицька, Дарія Гусяк і Ма'1і~""' 
Пальчик, яких слід би було вже давно звільни
ти!). Косиrін заявив, що він про це нічого не 
знає і що саме ім'я Мороза йому невідоме. Він 
пообіцяв поцікавитись і цим питанням. 
Під час перебування Косиrіна в Оттаві v пар

ляменті відбувалися ~ебати. в яких Дж. Діфен
бейкер порушив питання Канадського консу ль
ства в Києві. Він запитав міністра закордон
них справ Канади Шарпа. чи "відбулася розмова 
між Косиrіном і Трудо про обмін консулами між 
Канадою і українською республікою". 

Від самого початку приїзду Косиrіна до Кана
ди і до самого його виїзду з Канади відбувалися 
масові демонстрації. А після фізичного нападv fi'P. 

Косиrіна, що трапився на ~ругий день після йог" 
приїзду. число персональної охорони канадсьної 
полщн 1 радянського МГБ значно зросло. 
Не зважаючи на масові демонстрації жидів. 
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у~tраїнців, чехів, мадярів, словаRів, поляків, бал
тійсьRих народів тощо, Косиrін відвідав п'ять 
міст Канади. 
Домагання демонстрантів були таRі: СРСР не 

сміє обмежувати людсьRих прав, rарантованих 
чартером ОН, зреRтися брежнєвської доктрини, 
припинити випробування ядерної зброї. зменшу
вати вRлад до Варшавського пакту, припинити 
ширення ненависти в радянських школах і т. ін. 

І ще одне: у числі тих, що супроводжували 
російського вельможу до Канади, не було чомусь 
голови ради міністрів УРСР - Щербицького. 
Адже ж це він разом з Косиrіном супроводив 
Rанадського прем'єр-міністра Трудо по СРСР. 

ЦіRаво пригадати й те, що коли приїздив М. 
Хрущов до США одинадцять років тому і навіть 
садив черевиком по столі в ОН, він вільніше 
подорожував по Америці: бож Хрущов був за 
дальшу лібералізацію в СРСР. а його наступники 
_. навпаки, чим і викликають таке обурення та 
неприязнь до себе. 

ЦВІСТИ ТОБІ, КАНАДО! 

Прем'єр-міністер П'єр Трудо заявив у канад
ському парляменті в жовтні ц.р., що федераль
ний уряд бу де не лише сприяти ~ільному розвит
кові культур етнічних груп, але й асиrнуватиме 

великі суми на цю ціль. Це не тільки усуне -
говорив він "дискримінаційний спосіб ми
слення та культурну заздрість". але й "сприятливе 
творчим зустрічам і співпраці між усіма Rанад

сьRими групами в інтересах національної єдно

сти". 

Нав'язуючи нову політику уряду до рекоме··
дацій "Четвертої Rниги звіту Королівської ком1с11 
про двомовність і двокультурність", в якій пору
шується питання інших етнічних груп. прем'сr
міністер заявив, що федеральний уряд гото•шй 
"у принципі прийняти всі рекомендації" і зро
бить усе, щоб разом із провінціяльними та мі
сьRими властями зробити доповнення до внесених 
Комісією 16 пропозицій. 
Заяву прем'єр-мш1етра підтримали всі три 

опозиційні партії. Правда. дехто з опозипійrпг 
депутатів висловив думку, що бу ло б доцільно. 
якби Трудо додав до своєї заяви і провізоричпу 
суму Rоштів, що їх уряд готовий видати. 

Хоч згадані рекомендації не задовольняють 
повністю потреб етнічних груп у Канаді. все ж 
таки нова політика федерального уряду подає 
надію для розвитку багатокультурности і багато
мовности в Канаді. 

З ~авиіх-~авен селяни Індії зє.пахом г1рчиці віг,

лякують гадюк, намазуючи нею пороги. В Англії 

синтезоnано порошок із надзвичайно різким запа

хом гірчиці. Такий бар'єр не долає жодна га,r:оюка. 

За останні роки близько 300 видів диких птаУ.ів 

переселилися у міста Европи. В ·Лондоні живуть 

сови і щиглі, в Празі журавлі і горлиці, ·з Копеч

гегені спокійно почувають себе гагари і крякви, у 

Варшаві пурпурові чаплі і качки. 

26 

БЕЗ НІНЦЯ 
(ЗаRінчення зі стор. 5-ої) 

замаскував так гарно місце, що нікому й на 

думку не спаде, що тут робиться підкіп. 
З того почалося моє замкнуте життя. 
Вже я сливе не виходив надвір, і мене мої това

риші не бачили кілька день і звичайно міркували. 
що я примирився з думкою спокійного чекання 

дня суду і через те так засумував наодинці. 
Але деякі з них, не звертаючи уваги на цілко

виту заборону - після одкриття отої записки -
яких-будь зносин чи навіть передавання ласощів 
мені, все ж щовечора приносили мені то какао, то 

шинRи, то булки, але щоб не накликати на них 
біди, я не подавав виду про бажання якихось 
потреб. Власті ж мої, певно, також цілком заспо
коїлися. 

А я в той час, Rоротаючи ~ень од обіду до 
вечора, то в проходці з кутка в куток хати, то 

німою розмовою з своїм єдиним товаришем смир

ненькою мишкою, з 1 0-ї години вечора і до 2-ї 
ночі продовбував усе глибше й глибше свою діру. 
У такій одноманітній роботі мину ло щось днів 

з п'ять, доки одного вечора я не підкопався ціл
ком під зруб стіни. Але тут трапилась велика 
несподіванка. Я гадав, що середній в домі зруб 
лежить на змішаній цеглі з Rамінням і зе:млРю 

але тут я натикпувся на міцнИй Rамінний фунда
мент. Тут уже копаниною нічого не в~ієш, треба 
буде розбивати зціплений цемент, треба бити 
залізом ... А хіба ж це можливо, коли за крок 
ліворуч, через стіну, на північ біля вікна стоїть 
вартовий. І викриє намір моєї втечі. А тут хоч би 
видно було, щоб бачити, де є добрі щілини між 
фундаментом ... Усе доводиться робити помацки. 
Та й тут не без фортуни. Якось за два дні нуд
ної роботи, обмотаний хусткою, щоб не дзвонив. 
залізний прут зробив своє діло, і цементовий скіп 
був порушений. У цю ніч я вибрав щось із три, 
завбільшки в двійну цеглину, сірих Rаменюки. 
Однісши це Rаміння в піч і знову вибравши з 
десяток нових цеглин і заклавши ними видовбану 
прогалину, я з легRою душею почав зарівнюватп 

й замасковувати місце пІдRопу. 
Тепер уже мені не забирало дві години часу 

одно зарівнювання, а після тижневої практики ця 

частина роботи виконувалася досить швидко і 
цілком добре. 
На другу ніч мені довелося працювати ввесь 

час біля величезного сірого Rаменя, який був 
придавлений зрубом, що, здавалося, Rоли його 
вдасться вивернути, то й частина зрубу спу
ститься в землю. 

Дві ночі Rуйовдився я біля нього, доки нареш
ті напередодні втечі пощастило його зрушити з 

місця. Щастю моєму не було границь. Особливо, 
RОЛИ я трохи відхилив його, і моя рука просуну
лася на той біR, під зруб ... Та ще, Rоли я пома
цав рукою на тім боці підкопу, то зрозумів, що 
поза підвалиною, під Rоморою є льох. Рука моя 
намацала обмазану цементом внизу стіну, та 

"НОВІ· Днг•, листопад, 1971 



ІШЛИ пальці мої порушили засохлу цементову 

щекатурку, то вона з гуркотом посипалася до

низу. 

Спершу я трохи налякався за той шум, бо міг 
же почути вартовий, але скрізь було тихо, і лише 
мірні кроки вартового біля вікна порушували 
північну тишу. 
Притуливши знову до зруба камінь, я почав 

замасковувати місце. 
Разом з неописаною радістю, я почував вели ... 

чезну втому всього тіла і поспішав швидше скін ... 
чити, щоб заснути останній раз тут, в оцій сум ... 
ній кімнаті-тюрмі. 
Мов убитий, спав я до самого ранку ... 
До того часу сливе ніколи нічого не снилося, 

але перед світом чомусь мені приснилося, що там 

десь за дверима ляскотять ланцюгами. Що то 
несуть для мене оті кайдани, про які між іншим 
згадав у час візити до мене полковник П-кий. 
А брязк отих кайданів все наближався і набли
жався. Мені уявлялось, що він розбуджував мене 
од сну, і я в противність намагався заснути. Та 
~арма. Я вже дійсно не спав і почував за дверима 
брязкіт кайданів, як мені здалося в той час. 

Я уявив, що мій підкіп одкритий. Може отим 
гуркотом, що порушив я цемент у льоху. А може 
після отої записки за мною слідкували, підслу
хуючи через стіну, жандарми. І коли так, то 
неможливо, щоб вони не чули руху за роботою 
серед тиші ночі. А може й через верх, на даху, 
слухав якийсь шпик моєї роботи ... Цілі ряди вся
ких можливостей пролітали в моєму мозку 

вихром. 

А тим часом - уже забряжчали дрібно ключі, 
заторохтів замок біля моїх дверей і рипнув засув. 

"Ну, пропало все", - з одчаєм і невимовним 
болем душі і серця майнуло в мені. 

І я, не знаючи сам для чого, вкрився з головою 
затаїв дух. 

Чую, відчинилися двері, з брязкотом ланцюгів 

СПРАВЛЕННЯ ПОМИЛНН 

ВИПРАВИТИ: 

1) У "Н. Д." ч. 258-259 (липень-серпень 1971 р.), 

стор. 31, ридок 9 згори: взяти в дуж-ки Ів. Тобіпе
ВН'І, бож :Карпенко-Карий і Ів. Тобілевич - це та 
сама особ~ (при кореrуванні тексту икось цього не 
помітили). 

2) У тому ж числі "Н. Д.", стор. 16, права колон
ка, 15 ридок знизу: післи слів Ортеrа і tвссет має 
бути каже (не кажуть), бо й тут це два імени тієї 
самої особи. 

3) У тому ж числі "Н. Д.", стор. 4, ліва колонка, 
ридои 21: :має бути комnозитор ЛеоитовН'І (не Сте
ценио). 

4) У статті Ю. Перхоровича на стор. 24, ліва ко
лонка, 17-ий ридок згори {"Н. Д." ч. 261) має бути: 
УкuаІна, украІнець, украІнський ... 
Усіх шановних 11итачів просимо таки повипра'В

лити це все, не шуиаючи винуватих. 
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ввійшло кілька людей і... пішли через кімнату, 

почуваю, до того місця, де я робив підкіп. 
Пішли дивитися місце підкопу, за часинку 

дзенькнув замок у дверях у камері і за яку хви

лину - по дверях тих почалось торохкотіння 

молотків. 

Мені щось здалося дивним і я інстинктовна 
відкинув одіяло та похапливо глянув у бік мого 
підкопу. 

Але, о щастя! 
У ее було добре замасковано і лише жовнір з 

гвинтівкою стояв стеріг відчинені в комору 

~вері. 
У дверях комори знімали замок. 
Напевне мерзка власть нагадала, що я можу 

втекти, відчинивши двері в комору, і наказала 

зробити інший, кращий, міцніший замок. 
О, доля! І тут вона мене лише налякала. Але 

я бачу, що жовнір, вартовий, що стояв біля две
рей у комору, стеріг певно, щоб я не вискочив 
:ерез неї, міг щохвилини одступити од дверей 

1 ногою ступнутн у мій замаскований підкіп. 

Мов вихор схопився я з постелі. Нашвидку 
вмившись, я миттю нагадав, що робити. 
Треба лише, щоб жовнір не одступився з того 

місця, де стояв. А для того я почав проходжу
ватися з кута в кут, рекогнізуючи мало-помалу 

так, що в другому куті кімнати я повертався 

наза,::1; якраз між жовніром і підкопом. 

Плян удався чудово. Жовнір навіть одступюз 
трохи. до дверей, давши мені більше місця для 
повороту. 

І я все проходжувався і проходжувався, яких 
добрих дві години, доки не вийняли старий і не 
вставили новий замок і добре його не заклепали. 
Нарешті все зроблено. Зостається замкнути 

двері і кінець. Ось уже й голова варти йде 
зняти з поста біля дверей мого тогочасного і,J;еа
ла вартового. 

Але, о Боже! Голова варти підходить якраз у 
те місце, де я мав заворот, і дисциплінарним то

ном наказує вартовому зійти з посту. Але я, 
знаходячись у той час в другому куті кімнати, 

бачу, що один щедрий заворот ноги голови варти 
ліва нога його вгрузне у м'яке замасковане мі

сце підкопу. 
Кров кинулась мені в лице і голову. Я на хви

лину згубив керування думкою. Дійсно, повер
таючись, голова варти ступнув ногою в замаско

в~ний підкоп і закаблук його чобота вгруз у 
м яку землю. 

Темно стало мені в очах .. . 
Значить, все пропало. Але ... Голова варти по-

вернувся назад і, подивившись на місце вгруз

лого закаблука, ногу якого він уже прибрав на 
твердий rрунт, і з флегматично...байдужим виг ля
дом пішов собі геть. 
Що він подумав, дивлячись на місце вгрузлого 

закаблука, - я не відгадав. 
Варта вийшла і замкнула за собою двері. 

Останній день. Мій календар 

Мов величезний тягар зіпхнув я з себе разом 
з замкненням дверей за ними і з легким почуттям 
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радости сів на пеньок, вичікуючи мою мишку 
з-під рундуRа, яка певно не на жарт налякалася 
тим ~вогодинним ляскотом дверей і заліза, що 

тут виробляли їі вороги. Мені хотілося побачити 
П в останній ~з... Хотілося поnрощатися з моїм 
єдиним в заточенні другом ... Певним друГом, 
який бчив, що я робив і ... не видав мене. 

І я сидів у задумі нового життя. Передо мною 
розстелялася невідомо темна дорога nісля втечі ... 
Чи піймають ,чи доведеться ще послужити своє
му Rраю, правді людській? 
Вирипули часи юности. Захоnлення зернятами 

добра, робота на благо його... Рідна сnрава ... nо
неволений нарід ... Тиранство влади і ... сучасність 
моя. 

Думку про свою сім'ю: маму, батька. коханих 
моїх братів і сестер, про все, що нагадувало б 
рідність, я одганяв од себе. І це помогло мені 
бути твердим і рішучо не сентиментальним в 
своєму ув' язненні. 

Застугоніли замоR і засув та відчинилися двері. 
Я знав, що це голова варти nриніс обід. Так і є. 
Він подивився на мене, що сиджу в задумі на 
nеньку. Мовчки поставив обід, вийшов, зідхнув
ти по дорозі. Це був українець з роду, але змо
сковщений, і хоча й балакав увесь час серед 
останніх своїх жовнірів-москалів по-московськи. 
але все ж наш акцент видавав йо'го. Здається. був 
досить добрий, вже поживший чолов'яга. І мені 
було дуже жаль, що доведеться 'Гікати в його 
варту. 

Ця думка перенесла мене до нинішньої втечі. 
Нині було 12 травня. Завтра, 13, я буду на 

волі. Я з радости зараз же схопився. Навіть не 
міг і їсти. Все м'ясо положив своїй мишці, а сам 
побіг до свого Rалендаря, щоб одмітити нинішнє 
число. 

Календар мій був дуже примітивна цифрова 
Rвадратка, яку я уложив на стіні в nерший день. 

ЯR прийшов. Я зробив його так: наnисав на стіні 
початкові букви днів тижня, по nорядку, з пер
шого числа травня. Я ставив по одній паличці 
з того дня, RОЛИ я прийшов. А тому що 1-го 
травня було в неділю, то і почато було з неділі. 
По останньому числі nалички я і узнавав. який 
день був. Вихорами ж я наnисав, щоб не звернуть 
уваги своєї влади. 

Ось як виглядав мій календар до останнього 
дня втечі: 

н. 
І 
І 

п. 
І 
І 

в. 
І 
І 

с. 
І 
І 

ч. 
І 
І 

п. С. 
І І 

Тобто останній день був четвер 12 травня. Од
мітивши день на своєму календарі, я взявся до 

лагодження в дорогу й писання листів. Наnисав 
до батька і матері листа, щоб не турбувалися за 
мене... і що наша правда все ж переборе. 
Я черкнув кілька слів до своєї влади. щоб не 

турбувалися з шуканням, бо я сам колись nрийду. 
Просив, щоб мої речі переслапо додому. 
Тепер взявся за себе. Тому що мені доведеться 

йти пішки яких 20 кілометрів, а н моїх чоботах 
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на високих закаблуках це трудно буде зробити. 
то я взявся за знищення закаблуків, які і одлетіли 
nісля доброї години роботи. Після деяких ще 
приготувань, я з тихою радістю в душі чекав 
вечора ... 

(Далі буде) 

ГУМОРЕСКА 

Павло АНДРОСЕНИО 

ОТО БУВ УЛОВ 

Рибальська усмішка 

:Коли нишком поnід верболозом nочала ткатися 
ніч, в: змотав nоnлавчанки, виліз з-nід кручі, nіді

йшо·в до рибалок, що оточили невелике багаття. 
Прикубливс.а: nоруч гривастого молодика і сnитав: 

- Ну, .а:к? 

- Не бере - скрушно зідхнув він, nочухав 
nотилицю й додав: 

- Хоч убий - не бере І 

- Я ж казав: їдьмо на :Козачку І - з докором 
кинув крутеnлечий у сnортивному костюмі. 

- Там і ока риб'ячого не nобачиш, - блиснув 
на нього з-nід кошлатих брів, наче nроменем ла

зера, худорлявий з чорними вусами будьоннів

ського розмаху. Цей деякий час nомовча'В, а nотім: 

- От у Молодецькому біля дубків клює, так 

кл•ює І Не бере, а nросто тягне. І не якісь там зР.:а

хабнілі йоржики чи бобирчики, а окунь, лящ, в'язь 

Часом і розбишака сазан увертюру розіграє. А нn 

сnінінr - кинь і тут же в дугу. Повірите, торік 

таку сатанюку заарканив - просто жах. Не щука, 

а nідводна ракета. Битого nів дня no березі як 

телеnня водила. Ледве виволік. Сів 'Верхи, відхе

куюсь, а вона, триклята, сnочатку nіді мною вигну

лась, скрутилася бубликом, а nотім як nідскочить, 

як уnече хвастярою no nотилиці - в мене аж в 

голові замакітрилось. Злетів з неі, nрисів, а вона, 

антихристка, знову як стрибоне та як уріже мене, 

дурбеляку, з близької дистанції no фотокарточці 

- аж з очей фаєрверкам заіскрило. Схоnи·зся я 

обома руками за nисок, язиком роблю ревізію 
зубам, а вона, суnостатка, знову як стрибоне - і 

хвать мене своїми іклищами за штани, nотім як 

шарnне, в мене всі гудзики горохом nосиnались. 

Ох і nерелякався. Навіть не своїм голосом заве

рещав: 

- Пішла геть, скажена І 

Дружний регіт сколихнув тиху зоряну ніч, nо

котився над річкою, лунко відгукнувся з nроти

лежного берега. Чорновусий зажмурився від задо

волення, не nосnішаючи nідкинув у багаття хмизу. 
Звився сизий димок, залоскотав ніздрі. Задумлива 
темрява виглянула з-за сnин, нависла над вогни

щем. Раnтом багаття, весело nотріскУ'ючи, сnадах

нуло. Полум'я жадібно лизнуло й ВІдІгнало темря

'Ву. Чорновусий витяг з вогнища жа'рину, nрику-
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рив від неі, rречно нашлинув і ще більше розпа

ливсв: 

-Клює в Молодецьному і на підльодний. Мину
лої зими жодного разу менше п'яти кіл не прино

сив. А в першу неділю березня з пів пуда насми
кав та ще й на придачу своїй ненаглядній на комір 

кумасеньку зловив. Як на що~ На спінінr ... Зимою! 
Тієї неділі години три чекав. Зігна'В охоту, пере

кусив, відійшов від вимоіни, пробив дві ополонки, 

поставив на покоток. За годину піймав кілька 

йоржиків, nлоскирочок, зачучвирену nліточку і -
як рукою відібрало. З десяток ополонок продовбав 

- анітелень. Зате коли я мотався та кригу дзьобав, 

сороки пліточку й трьох йоржиків поцуnили. Ну. 

думаю, не клює риба, клюне торохтуха. Сп Пма'Ю 

вертихвістку чортову І Для онука кращої заба·.аи й 

не nридумати. 

Одчеnив блешню, nриладнав кований арсеналь

ський, наживив найбільшу nлоскирку, поклав обіч 

оnолонки, снігом пригорнув жилку, навколо решту 

риби розкидав, забрав своє nричандалля, відпу

стив на котушці гальмо та й nоплента·вся за вітром. 

Відійшов метрів вісімдесят-дев'яносто, доки жилки 

вистачило, поклав вудлище, пробив лід, nоставив 

вудочку, вмостився на свого риболовецького ча

майдана і глянув на залишену nринаду. Жодної 

сороки. І не тільки на льоду, а й довкола на дере

вах та норчах. 

Пл•юнув сnересердя собі nід ноги, nеревів погляд 
на кивок і аж всередині тьохнуло. Не тільки ки

вок, а вся вудочка ходором ходить. 

Підсік, вибантижив підлящика. За ним ще біль
шого, й ще. Потім загнуздав харцизяку окуня, 

красноnерку, подуста. І nішло. Не встигну оnу

стити, а воно вже й 'Вгинається. 

Про оту nрина'ду згадав надвечір. Глянув - аж 
під грудьми nохол6ло. Недалечко від розкиданих 

рибин стоіть щось чорнобуре. Повернулося, хвіст, 

ян nомело. 

"Ой лишенко І" - дошурупав я. - "Та це ж 

лисицвІ" 

Кумася, не nоспішаючи, наблизилась до ополон

ки, nовернула голівку в мій бік, витягла мордочку, 

nотягла носиком, мабуть, nобачила nлоскирочку. 

Облизалася, nідійшла, якусь мить пильно дивилася 
на' неі, а nотім схоnила і жадібно nроковтнула. 

Мене наче хто на nружині nідкинув. Згріб 'Вудли

ще обома рунами, рвонув до себе. Кумасенька .111~ 

стрибоне вгору, мов очамріла, nотім як усмалить 

на середину сивого Славутича, тоді знову як пли

гоне, ніби іі хтось нижче колін уnеріщив, як чкур

не вихорем у другий бік до корчів, - трохи вуд

лища з рун не вирвала. 

Похаnцем сів я на лід, спінінrа взsrв між ноги, 
не диха'Ю, з чорнобурої очей не сnускаю, nоти

хеньку нотушку накручую. Снасті, думаю, в мене 

надійні, -не nідведуть. Вудлище- з неіржавійки, 

на Пташиному ледве за дві червоненькі виклянчив, 

жилна - яnонська, нотушка - ленінградська, ну, 

а ган, я вже казав, арсена:льський, нований. 

А вона, невігласка, nочула, що nерцем заnахло, 

мало душу не витрусила. В мене аж 'В очах заря

біло, чуб узявся дротом, сорочка до спини nрили

пла, з лоба' пара стовпом. Нарешті nідтяг анци-
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болну майже до себе. Куроідка вnерлася перед· 

німи лаnами в крижину, як малахольна баньками 

луnає, зубами клацає, шиnить, дзявкає, аж луна 
йде. Поворохнувся, щоб nлішию взяти і по ксз:::.н:ку 
торохнути, а та як рвоне з усієї сили і знову 

метрів на десять відскочила. 

Лише коли оnустились сутінки і відстань між 
нами скоротилась кроків до трьох, nоставка ко

тушку на гальма, не ворохнувшись, узяв правицею 

nлішню, nідняв nотихеньку вгору, прицілився і так 

іродку луснув nоміж вухами, аж перекинулась і 

лапами за'дригала. 

Отак не виймаючи гака, не розбибра•ючи вудли
ща, і додому цупелив, висолоnивши язика. До обу

хі·вського автобубса впустили без черги. Всі паса

жири очі nовитріщали, розnитують. А одна якась 

богомольна бабуся nідійшла•, nротерла очиці, ши

роко nерехрестилася і прошавкотіла: 

- Ой Господи І Водяна, а в образі земної. 

А що творилося далі в тролейбусі і вдома - не 

доведи й nомилуй. Найлютіший ворог риболовлі -
жінка, і та жодного разу театрально не зідхнулG. 

Не тільки з свого, а й з сусідніх nід'їздів заnросила 

"екскурсантів" подивитися на нечуваний улоn. 

Сама ж у мішок nорожні пляшки зібрала і з весня

ною щаслквою усмішкою, nританцьовуючи, до 

гастроному майнула. Ну, а вже коли моя Варка 

нуnує чвертну, це вже ... це вже я вам кажу ... 
Що саме, чорновусий та~ і не доказав. Під кру

чею залементував дзвінок. Вусань схопився, FK на

віжений і, з швидкістю другої космічної, майнув 

униз. У слід за ним зникла, розтала, як сіль в юшці, 

й решта. 

Не 'Витримав і я, nочимчикував перевіряти свої 

за'Кидухи. "Україна" 

СКІТИ "РОЗПОВІДАЮТЬ" ПРО СЕБЕ 

Нові подробиЦі nобуту й етнографіі скіті·в роз
ирили археологи Академії наук УРСР. Завдяки ща

сливому виnадкові дерев'яні і шкіряні предмети в 

невелю"іому кургані на' трасі одного з каналів Інгу

лецьноі зрошувальної системи в Миколаївській 

області не зотліли за 24 століття. Вnерше знайдено 
кольорову високохудожню мініятюру на дереві, а 

також фраrменти наnису. 

- На глибині чотирьох метрів у lV віці до нашої 
ери був похований скітський воїн з дружиною. 
Сухе повітря, постійна температура ніби закон
сервува•ли дерево і тканину, - розnовідає керів

ник експедиції кандидат історичних наук О. Г. 

Шапошникова. - Подібна знахідка - дуже рід
кісний виnадок в археологічній практиці в кліма

тичних умовах півдня. 

У ногах жінки лежа·в дерев'яний короб, nрикра

шений скітським орнаментом. В ньому - дерев'яні 

nрядницькі інструменти: веретено, котушка, сnиці, 

бабка. Тут же були дві скриньки. Одна з них при· 
крашена дивовижним малюнком. На яскраво-чер

воному тлі з високою майстерністю зображено мо

лоду жінку. Вона тримає в руці жовту тканину. 

Мал•юнок облямований чорними лініями. На кришці 
другої скриньки можна ясно розрізнити сім грець-

29 



ч н т А ч І 

Вельмишановний п. Редакторе І 

Ми мусимо радіти, що повернувся дорогий нам 
журнал "Нові Дні" до міста, де побачило світ nер

ше число його 1 радіти, що з кожним числом жур

нал стає :кращим і кращим за змістом, добре об

думаними статтями. 

Знаємо, що все це вимагає праці, nраці і пра'Ці 
завзятої - розумової, технічної, а що ми, читачі, 

робимо? Нарікаємо на ... і сами не зна·ємо на :кого. 
Раніше - то на покійного сл. n. Волиняка, а. що 
ми зробили і робимо для поліпшення "Нових 
Днів?" Нарі:каємо, я:к нарікали? .. А треба ще й nо
магати, хто чим може І 

Щоб і помагати, я із свого інва'лідо-пенсійного 
заощадження висилаю однорічну nередnлату (ви

силати йому, nочавши від ч. 258-259} для свого ку
ма, я:кий недавно приїхав з Арrентнни. А не тіль

:ки ж я ма•ю кума І F\ожний читач напевно має вк 
не :кума, то свата, я:к не сестру то брата, а то й так 

доброго друзя:ку. Чом би не мав?І Думаю, що всі 
вже зрозуміли мою пораду, посnішать зробити так, 
я:к я зробив. Бож не втримати "Нових Дні·в" такою 
:кіль:кістю справних передплатнюsів, як досі була. 
І буде нам сором, якщо не гріх. 

З nошаною до Вас Іван Врияуи 
Вересень 23, 1971 р., Торонто. 

Ваше щире слово, дорогий і вельмишановний 
пане Бридун, nросто не може не д1ити до свідо
мости наших добрих читачів і nередплатни:ків -
ми ж бо мали й маємо таки добрих, якщо не най
У.ращих, читачів і читачо:к. Тож nросимо в це ві
рити і не хвилю·ватись - здоров'ю своєму не шко
дити. Але нагадування - і таие, як Ваше - ніко
ли не зашкодить: і справні, і трохи спізнені (після

платни:ки б то) Вам подякують і пораду Вашу 

ких літер. Наnис приблизно можна nрочитати вк 
АТІАР 1'\АСДОУ. Не виключено, що це скітсь:кі 
імена. Все з'ясується, коли розшифруванням зай
мутьсв сnеціялісти. В одному з відділень скриньки 
знайдено кілька зерен невідомого злака величиною 
з nросвні. У головах скіта і скітян:ки стояли дере
в'яні тарелі, які добре збереглися. Шию жінки nри
крашали шкіряні мішечки - амулети. Біля воїна 
лежав шкіряний сагайдак, наnовнений стрілами. 
Видно навіть заглиблення, якими червоні і зелені 
древки лягали на тятиву, а також зарубки - на

nевно, особисте тавро госnодаря зброї. На ногах 
воїна - м'яке шкіряне взуття, на зразок nолубот
:ків, обтягнутих шнурками біля щиколоток. 

Решта предметів, знайдених в :кургані, знайома' 
дослідникам з інших розкоnок с:кітсь:ких nоховань. 
Тут і сnис із залізним наконечником, залізні ножі, 
чорноликові канфари (nосудини для nиття), брон
зове дзеркало. Жінку nрикрашали срібна шийна 
гривна, кілька золотих nерснів. Виявили і незмін

ні суnутники скітських nоходів - бронзовий :ка·зюr 
длв nриготування їжі й амфору. 

зо 

п н ш у т ь 

сприймуть доброзичливо - до Вас і до нас добро
зичливо. А до других ро:ковин наших зусиль три

мати "Нові Дні" при житті і далі іх nоліnшувати 

- нехай подвоїться кіль:кість наших nередплатни

ківІ 

Д. Кислицв 

П. С.: До відома всіх: п. І. Бридун не тіль:ки 

мешканець і читач м. Торонто (1'\анада), а й довго
літній приятель nок. П. :К. Волиня:ка, видавця і ре

да:ктора "Н. Д.", знав 'Він і далі знає, я:к наш вір

ний приятель, що і я:к з "Новими Днями", отже й 

про те знає, с:кіль:ки (nриблизно) ми маємо справ
них nередплатни:ків, с:кіль:ки надходить nожертв 

на пресфонд (бо слід:кує за' нашими повідомлення

ми про це) - і раз-у-раз обзивається до нас, ви

словлю•ючи то своє вдоволення з чогось, то триво

гу. Ми знаємо, що n. Бридун робить для "Нових 
Днів" - навіть більше, ніж може, не рахуючись 

із своїми фінансовими спроможностями і потре

бою оглядатись на здоров' я. І ми хочемо, щоб наш 
дорогий nриятель пан Бридун та всі та:кі, я:к він, 

не мали н8.'далі nідстав бути в тривозі за долю 

"Нових Днів", щоб вони не мали сумніву щодо 

наших можливостей далі по:кращувати зміст нашо

го журналу (а ми б дуже хотіли і розмір "Н. Д." 

побільшити 1), щоб, зрештою,- ніхто з наших чита

чів не доводив себе до сорому та гріха ... 
Приєднуючись до голосу і бажання та:ких на

ших читачів" як n. Бридун, від свого імени і від 
імени всієї реда:кціі, хочу додати: я:кщо видавниц

тво "Нові Дні" не могло і не може досі винагоро

джувати своіх авторів за їхні добрі статті (плати
ти гонорар), то чому б не знайшлися з-поміж нас 
та'Кі доброї волі і фінансово спроможні люди, я:кі 

б приватно винагороджували - :кожний свого об
любованого автора статтей у "Нових Днях"? Після 

того, я:к стаття появилася в журналі. Пересилати 

таку винагороду можна, я:к не безпосередньо ав

торові, то через адресу нашого видавництва. Чи 

уявляєте ви, я:к би це піднесло дух авторів і я:к 

помогло б збагатити зміст журналу? А наші добрі 

автори, що живуть лише з пенсії, - найперші nо

требують такого стимулу. Усі ж іх знаоють, високо 
цінять їхні мудрі і компетентні статті. 

д. к. 

Вш. п-не ред. Д. F\ислиця І 

Ви, перебуваючи влітку в Атланті:к Сіті, були на
стіль:ки уважні, що на.nиса·ли мені листівку з nо

nередженням, що коли все утруситься з "Н. Д.", то 

мій вірш "F\иів" буде вміщений в одному з на

стуnних чисел журналу. Побачивши Вашу відпо
відь І. Дніпрякові ("Н. Д." ч. 260), я вже боявся й 

нагадувати про себе ... 
Я:кось воно робиться не та:к, я:к хочеться: Ви бу

ли за :кіль:ка миль від мене, написали мені, але 

пошта затовкла nечаткою адресу так, що не мож

на було розібрати. А хотілося б хоч на часину 
заскочити, поговорити й nодивитись, я:к то ми "по

невіряємось" на чужині . 
... Я дуже вдоволений, що не належу до числа 
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боржників чи післяплатни:ків. 13 серпив 1971 р. ви

слnв чеком 10 дол. - там передплата на рі:к, а 

решту запишіть, куди знаєте. В журна'лі ч. 260 за
писали - $4.50 на пресфонд від мене. 

Дуже цікаве і надто потрібне: :Катинь і Вінниця! 
У "Н. Д." ч. 260 І. Пи шкало пише: Що треба зро
бити~ І :каже: зовсім не багато, а знайти фільм 
"Вінницька трагедія" і свідчення живих свідків та 
видрукувати :книгу а'Нглійсь:кою :мовою {в б сказав 

- і українською теж). Далекосвжний задум І Пре
восходна ідеяІ І говориться, шо гроші на те по

винні дати УРС та УНС (Укр. Робітничий Союз та 
Укрвінський Народний Союз). :Коли чекати грошей 
від УРС та УНС, то й ідея загине, книжки не буде. 
Треба опертись на власні сили. Які~ А такі: я "не
з&'Можник" - пенсіонер. Живу тільки з пенсії, а на 

цю ідею, на цю ціль, на цю політичну дошкульну 

справу - да'М 100 {сто) долярів. Хай тільки почи
нають І :Коли я виділяю 100 дол., то хіба з наших 
мільойнів укрвінців не знайдеться 100 чол., и:кі б 

·.зиділили по 100 долирів ~ За 10.000 дол. уже :мож
на б було про щось подумати. А до цього ж МО
ЖЕ б у де:кого і з малоросів серце щось гавкнуло І 
Яв Ви думаєте~ 

:Кажу: як фонд на цю справу оживе, :моє при
зна-чення увіллється. 

З пошаною до Вас Я. Сокіп 
25 жовтня 1971 р. 

Що ж думати й говорити, дорогий п. Со:коле: 
треба діло робити, бо і Пишкало, і Ви добре поду
мали - ще перед тим як с:казати (написати). А 
с:казали ви обидва ясно -- додавати нема чого. 

За підтримку "Н. Д." Вам ша'На й дяка. Мав бу

ти надрукований Ваш вірш ":Киів" у попередньо

му числі (да13НО вис:кладаний), та хтось там у То
ронто, :коли сторін-ки монтувалися, "переочив" йо

го, за що я вже всипав, кому належалось. Наслі

док -- читайте вірш у цьому числі. 

А про наші поневіряння ще поговоримо - при 

першій же на'Годі, пошту перехитримо - адресу 
будете мати в безпечнішому місці. 

І наліпкою не переймайтеси хоч Ви - ради Бо
га І То не така складна й виснажлива робота, и:к 
затяжна при наших дотеперешніх спроможностих 

(технічних). Буде все переліплене і наліплене -
скоро вжеІ 

Привіт усім, хто з Вами і навколо Ва'с і но-вим 
передплатникам "Нових Днів" серед них. 

д. к. 
Високодостойні панове, 

Висилаю банковий переказ на 13 дол. -- мою за
боргованість за два роки, а що лишаєтьси - то мій 
скромний дар на пресфонд. 

Ваш і на1ІІ цінний журнал "Нові Дні" завжди є 

бажаним гостем у нас в родині. Будемо надіятись, 

що з часом буде в "Нових Днях" жіноча сторінка 

з добрими порадами для наших матерів, в:кі не з 

своєї власної волі опинилиси на чужині підлітками 

і яких ніхто й не думав просвітити - навчити, и:к 

треба виховувати дітей. Більшість наших матерів 

пустилиси в погоню за долярами і дума•ють, що 
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купити дочці найкращий одвг або нагодувати си

на "стейками" чи "шримсами" - це ввесь іх обо
в'язок, а решту, мовляв, школа зробить ... 

З при-вітом і найкращими побажаннями 

Г. Ковериа, Фонтгілл, Онт. 

Щиро дякуємо і вітаємо Вас, дорога пані :К.овер
на серед наших активних продовжувачів життя 

"Нових Днів". Ваше побажання мати жіночу сто

рінку в журналі -- ціл:ком доречне і своєчасне. 

Постараємось його здійснити, як знайдемо співро
бітниць (чи співробітників) - :компетентних і не 
дужо доляролюбних. Чи не можна ·від Ва·с почати~ 

РеRакціи і аRМіністраців 

Вельмишановні панове І 
У "Н. Д." ч. 257 надруковано інтерв'ю В. співро

бітника з проф. П. :К.овалевим. Деякі його писання 
не можуть викликати довір'я до його наукових 

праць. Для прикладу подаю витяг із його статті -
рецензії на книжку проф. В. Яно·.аа, и:ка зветься 

"Студії та матеріяли до но в і шо і історіі". Ця 

стаття-рецензія надрукована у час. "Свобода" ч. 
128 за 9 липня ц. р. під зоголовком "Збірник 
статтей В. Янова". Переповідаючи зміст цієї книж

ки, проф. :К.оваnів пише: "Щождо ролі студентства 

у культурному будівництві, то вона незаперечна. 

Автор підкреслює заслуги галицької молоді, що 

перевищують RЇRJІьиість мonoRi по той бік Збру
ча". (Підкреслення моє). 
Я не чита·в :книж:ки В. Янова, отже й не знаю, на 

якій підставі він приходить до такого висновку. 

Але на його твердження можна не звертати уваги, 

бо він діяльности молоді, и:ка була по той бік 
Збруча·, не знає і, видно, нею не цікавився. До то· 

гож, він сам є зі складу галицької молоді, отже 

ставити себе та своіх земликів нижче молоді по 

той бі:к Збруча йому було б ніиково. Щождо проф. 
Р\о·валева, то йому простити такої справи не мож

на. Не заперечивши в своїй рецензії твердженни 

В. Янова, він· та:ким чином приєднався до та:ких 

його висновків. Що ж дало проф. :К.овалеву під
ста'Ву так оцінювати діяльність тієї молоді? Хто, 
коли та як дові'в проф. :К.овалеву вищість галиць:коі 

молоді над молоддю Наддніпринсь:кою? Не гово

ричи про те, що підносити питання про вищість 

икоісь молоді є справою ивно нерозумною, чи го

диться професорові висловлювати якесь :катего

ричне твердженни от так собі, не спираючись на 
факти та авторитетні докази? Чи чув проф. :Кова

лів щось про СУМ, про студента' Па·.алушкова? Чи 
знає він про те, скіль:ки загинуло українськоі мо

лоді в підвалах ч:к., rпУ, н:к.вд за різну дікльність 
для добра У:краіни~ 

Я:кщо п. :К.овалів є професором і науковцем, він 

не має морального права піддакувати таким без
підста'Вним і безвідповідальним твердженням, які 

дозволиє собі проф. В. Яні·.а. Підлабузництво ніко
ли не було шанованою професією. 

Ю. Міщенко, 

передплатник та :кол. співробітнюІІ 

10 вересня 1971 року. 

Насамперед - істотна коре:ктива: ні:коли і ніхто 
не заносив Вас, вельмишановний пане Професоре, 
до числа колишніх наших співробітників; що Ва-
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Барвінок-Карабінвич Аполінарія Люся -· -- ві
дома украї,нська театральна артистка - помер
ла 22 серпня 1971 р. у Рочестері на 75-му році 
життя. Похоро1нена на українському православ
ному цвинтарі в Бавнд Бруку, Н. Дж. 
Заяць Юліян - доктор правничих наук, кол. 

професор Таємного українського університету 
у Львові й провідний член багатьох уста1нов -
помер у Львові 2 вересня 1971 р. на 92-му poJ1i 
життя. 

Архиепископ Палладій - кол. міністер фі
нансів уряду УНР, архиєпископ Краківський, 
Лемківський і Львівський та діючий архиєпи
скоп УАПЦ в екзилі - помер І вересня 1971 р. 
у Бруклині на 80-му році життя. 
Новицький Юліян - учасник Листопадового 

зриву, кол. старшина УГА й член багатьох 
українських товариств - помер 18 вересня 
1971 р. у Філядельфії на 76-му році життя. 
Цегельська Олена - письменниця, педагог 

і громадська діячка - померла 16 вересня 1971 
року у Філядельфії на 84-му році життя. 
Тисовська Ірина - дружина покійного педа

гога й основоположника українського Пласту 
д-ра Олександра Тисовеького - померла 29 
серпня 1971 р. у Відні. 
Тещук Тихон - інженер, відомий громад

ський діяч - помер у Філядельфії 22 вересня 
1971 р. на 76 році життя. Похоро1нений на 
українському православному цвинтарі в Бавнд 
Бруку, Н. Дж. 

Галій Микола Семенович - колишній стар
шина УГА й активний громадський діяч, автор 
монографії про Михайла Грушевського - по
мер 2 жовтня 1971 р. в Нью-йорку 1на 79-му 
році життя. 

Мирощенко Ананій - о. протоієрей Україн
ської Православної Церкви у США - помер 
23 вересня 1971 р. в Лос Анжелосі на 79-му 
році життя. 

Веремчук Семен Данилович - KOJl. викладач 
духовної православної семінарії в Варшаві -
помер 14 вересня 1971 р. в Бофало й похова
ний на українському православному цвинтарі 
в Бавнд Бруку, Н. Дж. 

Хрущов Микита Сергійович - помер своєю 
смертю 11 вересня 1971 р. і приватно похова
ний на Новодівичому цви1нтарі в Москві 13 
вересня. Прожив 77 років. 

ших статтей ми не мали в журналі протягом май

же двох роRів, це не повинно означати, що ми 

списали Вас до паси·.ау. ЯR своєму Rолишньому і 
теперішньому співробітниRові ми надали місце і 

нагоду опонувати нашому дуже шановному спів

робітниRові - проф. П. :К. :Ковалеву. З таRим же 

щирим серцем на'дамо місце й нагоду Rожному 

співробітниRові чи читачеві, .ІІRИЙ опонуватиме Вам 
чи Rомусь іншому. 

Просимо писати до нашого 

.ІІR і Rолись це Ви робили. 
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Вашого журналу, 

Реяакціа. 

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ 

ОМЕЛА ВІЛА 

(Вживати тіm.кн за пораяо10 лікарв) 

Навіть узимRу, коли вітер уже обтрусив останні 
листочки, на гілках кленів, сосен, беріз, тополь 

добре помітні кулі із жо·вто-зелених м'ясистих па

гінців та листя. Здалеку, на тлі голого віття, вони 
нагадують гнізда граRів. ВлітRу цвітуть маленьRи· 

ми квіточRа'Ми, з яких пізніше визрівають RЛейні 

білі ягоди. Це омела, що являє собою звичайний 
лісовий бур'ян, який живе за рахуноR соRів дерева. 
На УRраіні, в різних місцевостях, можна почути 

багато інших наз·в цієї рослини: громовий Rущ, ба

б'ячий проRльон, відьмина мітла, чортове помело, 

шульга, ялиновий барвіноR тощо. Росте вона мой

же по всій Украіні, в :Криму та на :КавRазі. Роз

повсюджу.ють рослину птахи, що живляться іі яго

дами. Перелітаючи з дерева на дерево і очищаючи 

дзьоби об гілки, вони розсівають RЛейну речовину 

(вісцин), яRа містить у собі зародRи омели. Ця 

речо'Вина' підсихає і, наче в rрунт, починає вро

стати в кору коренями-присосRами. Згодом виро

стає Rулеподібний кущ від 20 до 100 см у діяметрі. 

Цілющі властивості омели білої відомі давно. 

Народна медицина засвідчує, що фармаRологічна 

активність омели залежить від того, соRами яRоі 

рослини вона живиться. Це ж підтвердили і дослід

ниRи, але одні вважають, що найбільша біологічна 

актИ'Вність спостерігається у омели, що виросла на 

чорній тополі, інші ж стверджують, що краще діє 

омела, яка росте на груші або клені. 

Завдяки бага'Тству хемічних сполук рослина ду
же корисна і має неабиякі цілющі властивості. 

Водний настій гілок із листям та ягодами покра
щує діяльність кишечника, зупиняє кровотечі, за

спокоює нервову систему, допомагає при епілеп

тичних припадках. Є відомості, що омела, яка 

росте на' березі, вживається навіть при лікуванні 

раку. 

У науковій медицині препарати з омели вико
ристовуються при атонії кишечника, носо·зих та 

легеневих кровотечах і особливо при гіnертонічній 
хворобі першої та другої стадії. Вживання омели 
при гіпертонії знижує артеріяльний тиск, покра

щує загальний стан та сон хворих, зменшує по

дразливість, припиняє головні болі та' підвищує 

працездатність. У таких випадках застосовують 

очищені від баластних речовин nрепарати - гу

стий екстракт "омелен" та новогаленовий препарат 

"'Віскулен". Ліки можна приготувати й са'Мостійно: 

5 грамів подріблених гілок та листочків настоювати 
протягом ночі в склянці холодної води і випити 

наступного дня трьома наворотами. 

Полегшує суб'єктивні відчуття, що нерідко су
проводжують гіпертонію, відвар омели з валерія

ною. Для цього потрібно взяти по 7 г омели та 

кореня валеріяни на склянку окроnу, дати заки

піти і після охолодження пити по стоповій ложці 

через Д"Ві години . 

+. Мам.ур, М. З6ирак 

"НОВІ ДНІ", листопад, 1971 



ПОДЯКА 

У сім моїм приятелям міст-дв1инят - Мінмеапо

лісу і Сент Полу - за таку численну участь у від

:JН<:..Ченні мого ювілею концертом бенкетом скла

дu..:о найсердечнішу подяку. 

З окремою подякою звертаюся до членів Громад

ського комітету на чолі з п. М. Лозовим, до відді

лу УКУі.А та всіх світських і церковних організа

цій і установ, які так щиро помагали гідно відзна

чити 25-річчя моєї діяльности на ниві української 

культури. 

Дякую редакції журналу "Нові Дні", на чолі з 

ред. Д. В. :Кислицею за таке щире і миле відзна·

чення мого ювілею - уміщенням мого портрета 

і дуже прихильноі статті та поздоровлення; дякую 

всім читачам "Нових Днів", які приєдналися духо

nо в цей день до моєї молитви за Украіну; дякую 

r:с.м організаціям і особам, які прислали свої при

віти й поздоровлення; з особливим зворушенням 

дякую молоді, а особшrво - одумівцям, які ста

ранно помага·ли відбути мій ювілей і сповняли на

ші серця радістю за нашу чудову зміну. 

У сім, усім щире спасибі! 

Михайло МІНСЬКИЙ 

НОВИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ПРИЄДНАЛИ: 

Просимо вибачити нам, що прізвища жертво;::;.а!:!.

ців, які склали С'ВОЇ пожертви на пресовий фон;~ 

"Нових днів", не були опубліковані своєчасно. 

На иев'ину'ІИЙ вінок св. п. П. К. Волииика 
зложили: 

:Круглій П. 

Гвоздецький Н. 

Срібна П. 
Криволаn С. 

Дякуємо всім за пам' ять та дuпомогу. 

$4.00 
$4.50 
$5.00 

$10.00 

НОВИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ПРИЄДНАЛИ: 

Сердюк О. М. - Австралія 1 
Гвоздецький Н. - Австралія 2 
Уі.оновал Ол. - США 1 
Пишкало Ів. - :Канада 4 
Бридун І. - :Канада 

Пал•юк Ві ра - :Канада 
Дякуємо всім за· співпрацю. Хто ж буде наступ

ний? 

НА ПРЕСОВИЙ ФОНД НОВИХ ДНІВ ЖЕРТВУВАЛИ: 

Малімоненко М. - Австралія 

1·.1ихайлів П. - Австралія 

Єремієнко О. - Австралія 

Дейнека О. - Австралія 

Уі.ітт С. - Австралія 

Цюрак М. - Австралія 
:Когут Н. - Австралія 

Шевченко Г. - Австралія 
Ніговський І. - Австралія 

Гвоздецький Я. - Австралія 

Уі.уриленко О. - Австралія 

Бардни І. В. - Уі.ана·да 

Стефанович Ю. - Уіанада 

$ 1.50 
$ 0.50 
$13.00 
$ 1.10 
$ 3.00 
$ 1.00 
$ 1.00 
$ 6.50 
$ 1.50 
$ 2.00 
$ 2.00 
$10.00 
$ 3.50 

ОсадчуІ'і. В. - Уіанада 

:К:онопуд Р. - Уіанада 
Валер М. - Уіанада 

Пітвимова Є. - Уіанада 
БойІ'і.о Ф. - Уіанада 
УІ'і.раінець r. - Уіанада 

Михайловський І. - Уіанада 

Дерій М. - Уіанада 
МельниІ'і. Ф. - Уіанада 
Степанюк В. - :Канада 
Гавалешка Ю. - Уіанада 
ГончаруІ'і. В. - :Канада 
Чернецький І. - Уіанада 
Удовиченко А. - Уіанада 

Берхола І. - :К:ана'да 
Шозрстюк Г. - США 
Шинкар П. - США 
Волков В. - США 

.Корсун Ф. - США 
Уі.иреів Д. - США 
Дякуємо всім за допомогу. 

$ 5.00 
$ 5.00 
$ 4.50 
$ 4.50 
$20.00 
$ 0.50 
$ 4.50 
$ 4.50 
$ 0.50 
$ 0.50 
$ 2.50 
$ 2.50 
$ 4.50 
$ 4.50 
$ 4.50 
$ 1.50 
$ 4.50 
$ 1.00 
$ 2.50 
$ 4.50 

·~~~ 

Служба Божа для мішаного хору 
Едмонтон. З нагоди 50-річчя Відро
дження УАПЦ в 1921 році в Києві столиці 
У країни, Сергій Яременко написав Службу 
Божу для мішаного хору, яка є українською 

1 мовою в легкому доступному стилі. видана 

чепурно на гарному папері. книжкою. 

Хто хотів би набути, просимо звертат11сь 
безпосередньо до автора. 

S. EREI\IENKO 
10981 - 132 Street 
Edmonton, Alberta 

ТаRож, він має Щедрівки і Колядки длл 
фортепіяно та різні пісні на слова Лесі 
Українки. Хто хотів би набути ці речі. про
симо звертатись на вище подану адресу. 

~ 
~~~ 

ЧИТАЧІ В ТОРОНТО 

ЗАМОВЛЯйТЕ ОnАЛОВУ ОЛИВУ 

В УКРАїНСЬКІй ФІРМІ 

) ALASKA 
LIMITED 

425 J ane Street - Toronto 9 

клієнтам безплатно чистимо печі 

й rарантуємо безплатну цілорічну обслугу 

печей. 
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NOWI DNI 

28 Northcliffe Blvd. 
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'' У К Р А ї Н С Ь К А К. Н И Г А '' 
Можете передплатити через нашу фірму "Українська Ннига" 

ВіІнграновський М. АНДРІйКО-ГОВОРІйКО, малювала Ніна 
Денисова, для дошкільного та молодшого шкі.1ьного 
віку. Вид. "Веселка", Київ 1970, стор. 19 $ 0.30 

Верн Жю.:1ь. ДВАЦНТЬ ЛІТ ПІД ВОДОЮ, з французької пере-
клав Д. Паламарчук, вид. "Веседка ", Київ 1970, ст. 400 1.50 

Дубовик М. Ф. ЛІПЛЕННЯ В ДИТЯЧОМ~· САДКУ, вид. "Ра..1. 
Школа'', Київ 1968, стор. 110 1.95 

Діккенс Чарльз, ТЯЖКІ ЧАСИ, роман, вид. ··Дніпро .. , Київ 
1970, стор. 297 1.25 

Драган М. УКРАїНСЬКА ДЕКОРАТИВНА J->ijbb;\, І,Іі.J.. 

"На у ко ва думка'', Ки їв 1970, стор. 201 3.50 

ІСТОРІЯ МІСТ І С1Л УРСР, Івано-Франківська обл., стор. 639, 
.. І-нститут іст. академії наук", Київ 1971 11.25 

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИй ЗАПОВІДНИК, Київ 1969, стор. 95 :2.45 

Іван Нехода. ПІСНЯ ПРО ЯЛИНК~'. Вид. "Весе.1ка ", стор. 1:2 0.23 

ПОДОРОЖ ~· КАЗКУ, стор. 131, Київ 1970 2.00 

СЛОВО ПРО ЛЬВІВ, вид. "Каменяр", Львів 1969, стор. 319 1.95 
Леся Українка. ··ЛІРИКА", вид. "Дніпро", Київ 1970, стор. 255 о.ч.=-) 

Шоу Е. ~· ЧЕРЕПАХИ ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ, вид. "Весе.1ка", 
Київ 1971, стор. 24 0.30 

Уманцев Ф. ТРОїЦЬКА НАДБРАМНА ЦЕРКВА, вид. "Мистец-
тво", Київ 1970, стор. 214 4.50 

КАЛИТОЧКА. Казка. Вид. "Весе.1ка ··, Київ 19ї0, стор. 1 ЬО 0.95 

КОЗАК МАМАРИГ А. ~· країнські народні казки. Вид ... Веселка .. , 
Київ 1970 0.90 

Ставицький О. ЛЕСЯ УКРАїНКА (етапи творчого ш.1яху). ви..1. 
··дніпро", Київ 1970, стор. 220 1.25 

СПОГАДИ ПРО ЛЕСЮ УКРАїНк~·, вид. "Дніпро", Київ 1971, 
стор. 480 2.55 

Стефаник В. ТВОРИ, вид. "Дніпро", 1971, стор. 424 1.65 

У нашій крамниці можна набути вище а-;азвані журнали газети. Газети і журнали 
одержуємо тепер повітряною поштою з Украіни. 

UKRAINSKA KNYHA 
1162 Dundas Street W est 

Toronto 3, Ontario, Canada 
ТеІ.: 532-8928 
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