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З глибоким сумом і невимовним жалем повідомляємо, що в понеділок, 29-го 

гру дня 1969-го року - в наслідок крововиливу в мозок - помер 

наш провідний член і великий український діяч 

ПЕТРО ИУЗЬМОВИЧ ВОЛИНЯН (ЧЕЧЕТ) 
секретар Крайового Комітету УР ДП в Канаді, перший заступник голови УР ДП, 
визначний публіцист, редактор, педагог, громадський, культурний і політичний 
діяч на еміrрації, колишній політичний в'язень російсько-сталінських концтаборів. 
Відійшов від нас на вічний спочинок великий ВОЛИНЯК, вірний син УКРАїНИ, 

невтомний пр·ацівник і БОРЕЦЬ. Жорстока і невблаганна смерть передчасно і зов
сім неtrподівано забрала від нас найдорожчого нашого друга, незвичайно обдаро
ваного і вмілого провідника і вчителя, великого приятеля і вихователя наших дітей 
і молоді. 
Покійний осиротив нас, свою єдину дочку Наталю і двох братів, а також велику 

громаду своїх друзів, співробітників, читачів і почитателів - як на еміrрації, так 
на Україні сущих. 
Нехай же буде легкою ному гостинна канадська земля! 

В і ч н а й о м у П а м' я т ь ! 

КРАйОВИй КОМІТЕТ УРДП В КАНАДІ 

ПРОЩАЛЬНЕ СЛОВО 

Від Центрального Иомітету УРДП на похороні світлої пам'яти П. И. Волиняка 
Виголошене Заступником Голови УР ДП М. Воскобійником 

Достойні отці духовні, сумна громадо! Відхо~ 
дить від нас у світ вічний, у світ історії велика 
українська людина. Як вірний син свого много~ 
страждального народу, покійний Петро Кузьмович 
горів усе своє життя наснагою до боротьби за во~ 
лю. за гідне, незалежне місце нашому народові 
під сонцем. Кількарічний каторжанин, людина 
непересічних всесторонніх талантів, він перетво~ 
рив своє слово у свою найгострішу зброю, якою 
уміло служив ідеї української свободи. Цим ело~ 
вом він поставив себе в центрі кількох тисяч ви~ 
браних читачів свого журналу, із ними говорив 
з великою щирістю та прямотою. Протягом 20~ 
річного видавання журналу він мужньо підтриму~ 

вав усе здорове, життєздатне й невідступно побо~ 
рював все те, що було зле, затхле. віджите і 
марнотратне. 

Цим журналом він дав своїм читачам джерело 
для натхнення, трибуну для вислову, засіб для 
конфоонтації думок й несення їх в свій і чужий 
світ. Він мужньо й непохитно боровся проти ко~ 
лоніялізму, російського великодержавного шові~ 

нізму, кремлівської полі'І'Иrки ліквідації україн~ 

ської мови, проти колоніяльної експлуатації У кра~ 
їни економічно, загалом проти совєтських і ні~ 
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мецьких окупантів України і їх вислужників. Бо
ровся також засобами розумних, переконливих 
арrументів і з українськими комуністами Канади 
й США за їхню службу інтересам поневолюва
чів У країни. Боровся він також і проти наших 
рідних українських спрощувачів української ідеї 
і засобів боротьби. Ми любили й шанували його 
не тільки за його розум, цивільну відвагу, за йо~ 

го пряме, хоч часами і діткли'Ве слово, але най~ 

головніше за його незалежність в його власному 
думанні й поглядах. Ви ж знаєте, він не шукав 
ЧИЄЇСЬ ЛаСКИ Й ПрИХИЛЬНОСТИ НИЗЬКОПОКЛОНСТВОМ 

чи лестощами, або втратою своєї власної думки, 
судження чи гідности. Він не вагався бичувати 
ворогів й критикувати своїх друзів, коли останні 
відхилялися від поглядів, у які він вірив. У важ~ 
ливих справах він не скривав своєї думки, а муж~ 

ньо Rv.ступав проти неправди, проти зла, проти 

ворогів української незалежности. 

Як редактор, публіцист, письменник, політич
ний діяч, він зразково виконунав свої обов'язки 
громадянина. Від ранніх початків його довгого і 
винятково корисного життєвого шляху він був 
невтомним у розбудовуванні української нації. 
Він розумів виняткову важли'Вість доброї шкільної 
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системи й християнських церков. Він любив лю
дей, а особливо дітей, молодь і невтомно трудив
ся, щоб створити кращі освітні засоби для них, а 
звідси пів дюж:и'Ни ним особисто складених і опу
блікованих підручників для українсЬІшх шкіл. Він 
допомагав молоді зреалізовувати чи не найваж

ливіший у двадцятому столітті засіб визволення 
- через освіту, а зокрема вищу, створювати умо
ви для органічно-підставового росту сили нашої 
нації. Звідси він цікавився долею наших студен
тів, учителів, учених і був їхнім другом. 
Петро Кузьмович Волинян був з поріддя тих 

людей, що орять цілини, а не ходять тільки ста
рими борознами. Він мав відвагу бути серед пер
ших, що будували мос'г.И до українських сердець 
в У країні. Він умів з ними говорити, як брат з 
братом і з півслова розуміти їхні болі й задушевні 
мрії, а вислідом були взаємодоповнюючі стимули 
і прагнення. Він жив просто, навіть бідно, але 
йшов із піднесеним чолом. Він тільки проси'В від 
свого оточення, своєї громади, своєї долі дати 
йому ще одну нагоду служити своєму народові. 
За це поневірявся у в'язницях і концентраційних 
таборах, за це витерпів й тут у вільному світі 
немало кривд. 

Посідаючи власний стиль у публіцисти-ці й 
журналістиці, пересипаний притаманним тільки 

покійному своєрідним гумором, сердечною інтим
ністю, озброєний ідейною наснагою й політич
ною прони•кливістю, він полонив своїх читачів і 
співрозмовників. Саме тому його відхід є такою 
болючою втратою для українців всюди сущих. 

Осиротив Петро Кузьмович не тільки своїх рід
них і дочку в У країні, не лише свою широку 
читацьку громаду. якій служив своїм незрівняним 
талантом. Осиротив він і своїх політичних одно
думців - членів У країнської Революційно-Демо
кратичної Партії, від імені якої я маю честь ска
зати ось тут останнє "Прощай!" Понад двадцять 
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Сп. п. П. К. Вопинвк на 
смертному ложі в похо· 

ронній каплиці Кар~ина· 

ла в Торонто. 

років тому прийшов Петро Кузьмович до неї, щоб 
вкласти і свою велику частку праці, нервів і та
ланту політичного борця і лідера. Це був не лег
кий хрест, особливо останніми роками, коли на 
його плечі :в.пали обов'язк'И' заступника Голови 
партії. Хоч які дужі плечі мав покійний, та цей 
додатковий тягар, мабуть, не пройшов безслідно 
для нього. 

Сам керований ідейними мотивами, Петро Кузь
мович належно вмів оцінити інших багатих ідея
ми у партії. І тому так беззастережно підтриму
вав Івана Багряного в його титанічній праці в 
різних ділянках, а згодом найталановитішого по
слідовника Багряного - теперішнього керівника 
партії - Василя Івановича Гришка. 

Дорогі однодумці - члени УР ДП, і всі друзі, 
що прийшли випровадити Петра Кузьмовича в 
останню путь! Несімо далі ідеали, яким служив 
і при виконанні яких помер на стійці від пере
втоми наш дорогий побратим. Несімо світлу па
м'ять про нього і оберігаймо його честь, славу і 
добре ім'я, бо це єдине добро, єди'Не насліддя, що 
покійний лишив по собі для нас, його співвітчиз
няників, і його дочки. Наслідуймо невтомного 
борця проти поневолювачів нашого народу, ру
сифікаторів, вислужників і мерзотників. Дай, Бо
же, всім нам мужність і візію заплатити нашому 
покійн•и•кові, невтомному трудівникові, великий 
борг нашою безкорисною відданістю ідеалам, що 
їм служив Петро Кузьмович, турботою над укра
їнською молоддю, що має змінити нас нашій 
У країні, що породила нас. 

Прийми, дорогий товаришу, останнє прощай 
від однодумців-членів УРДП, членів Централь
ного Комітету та Голови У країнської Револю
ційно-Демократичної Партії. Спи спокійно в цій 
гостинній канадській землі! Вічна Тобі пам'ять, 
незаступиrмий Товаришу! 

НОВІ ДНІ, січень, 1970 



Д. К1ІСЛИЦЯ 

РАПТОВИй ВЕЛИНИй ОБВАЛ 
(Із слова на помниальному обіді - від імени співробітників) 

Стався зовсім несподіваний і великий обвал. 
який при·голомшив нас усіх. а чи не найтривожні
ше відбився в душах найближчих і близьких дру
зів-співробітників Петра Кузьмовича, його читачів 
і симпатиків, які за останніх повних .......- чи й не 
повних - двадцять літ так зжилися із своїм ре
дактором. Та хіба ж тільки редактором!? Для 
дуже багатьох, а серед молодих його питомців і 
почитателів особливо .- він буз справжньою зір
кою провідною! 
Обвал був раптовий і несподіваний, бож до 

самої хвилини тяжкої знемоги і смертоносного 
виливу крови в мозок Петро Кузьмович був та
кий бадьорий, життєрадісний, сповнений енерrії і 
так оптимістично плянував. У хаті пана і пані 
Ліщин він провів цілий вечір 18-го грудня. коли 
я там спинявся на добу .......- по дорозі до Оттави з 
Детройту, а першу половину дня 19-го грудня 
ми з ним удвох провели в його хаті-видавництві 

- та все говорили про діло (а скільки, говорячи, 
зробили того діла та погодилися зробити' най
ближчим часом): і про ювілей "Нових Днів", і 
про перевидання підручників із грунтовними змі
нами та доповненнями, і про з'їзди· в 1970-му ро
ці, про серію статтей (його ж) на дуже актуальні 
теми, і про вузлові моменти моєї майже готової 
статті ("У двох числах дам, якщо в одне не вти
сну всієї ... " .......- його слова). і ще про дещо. в тому 
числі й про найкращих у світі читачок... І як тут 
М()ЖНа повірити, що того живого, найживішого 
Петра Кузьмовича може сьогодні вже не бути· се
ред живих! Стараючись дотримати слова і по
дзвонити з Оттави йому заздалегідь (дуже напо-
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лягав він на це - обов'язково заїхати днів на 
два знову до Торонта, попередивши телефонічмо 
за кілька днів), дзвоню йому 29-го грудня зараз 
по другій годині дня .......- у найпевніший час за
стати його дома, а ніхто не відповідає. Нічого не 
підозріваючи лихого, відразу яr дзвоню до пан

ства Ліщин - і чую голос Віри Михайлівни: пі
знавши мій голос. вона ридма заридала і з тру
дом вимовила - "Болиняк помер" ... Говорити не 
було чого більше, нічого й не міг більше я чути, 
сказав і зробив .......- відразу до автобуса й до То
ронта. А тут, у Торонті, .......- всі друзі в такій три
возі, як під час страшного землетрусу. 

Не міг і не може сказати Петро Кузьмович. 
що його за життя ще не оцінили .......- однодумці і 
всі оті інші, друзі і недруги, на віддалі близькій 
і далекій. Дуже дорогий він був для одни·х і надто 
небезпечний для інших: мав проникливий розум, 
сильні орієнтаційні змисли, рідкісну цивільну від .... 
вагу, дуже настирливий був і не спинявся ні пе .... 
ред чим, поки не досягне поставленої цілі. Знав, 
що і для чого робить, дуже рідRо помилявся, коли 
ставив проrнози --- таку він мав сильну інтуїцію. 
Тому він дуже часто без докладного перечиту .... 
вання куп матеріялів і статистичних даних попа.
дав у точку; влучно говорив, коли деякі дослід .... 
ники, навіть дуже вчені, довго копаючись і аналі .... 
зуючи та синтезуючи, попадають пальцем у небо. 
Нам усе ще не віриться, що нашого редактора 

Волиняка вже нема, наш інстинкт того ще не ви .... 
знав. Та як же скоро не тільки розумом збагнемо 
до кінця, а й інстинктом відчуємо, кого ми втра

тили, хто навіки покинув нас,.......- дуже скоро після 

Одумівці Тороата й око
r-нць вімають останню 

шану Покійному. 

з 



цього жалобно-урочистого прощання з ним. Бо 
це згас вулкан. Петро Кузьмович був постійно 
діючим вулканом. Він жив вулканічним клеко
том, кипів і горів, щоб наш смолоскип палав ,........, 
не вгасав, щоб ми не дрімали - мали відкриті очі 
та бачили, куди йти. Петро Кузьмович був живим 
світочем серед нас, він був символом нашого на
ціонального сумління. 

Хто ж нам і чим заступить неповторного і не
вмирущого редактора - Петра Кузьмовича Во
линяка? А він жив, тяжко трудився і горів не для 
того, щоб згоріти безслідно. Невже він не випле
кав зміни і продовжувачів його діла? Якщо ні, то 
вина .......... не йоzо, бо зробив він більш ніж досить. 
щоб знайшлись серед нас послідовники і продов
жувачі. Інакше бо як сміємо ми вважати себе до
стойними сучасниками його! Щоб славити його 
вулканічпу діяльність всує? Та ж це б не була 
хвала великому Волинякові, ЯRИЙ терпіти не міг 
кадіння і кадильників. Славоеловіє без діла ,........, це 
для нього не хвала, а хула і образа. Хто з-поміж 
нас готовий на таку самопасвяту. з якою все своє 
життя працював для рідного народу Волиняк? 

Співробітників редактор Волиняк мав ,........, бага
то, а серед них і великих. Читачів він мав хоч і 
не так багато, як хотів би, але вибагливих, добрих 
і таки вдячних. І ми, співробітники, мали редак
тора чуйного, вирозумілого, теплого, толерант
ного, хоч і строгаго до нас. Мали ми редактора. 
який рахувався з нами - чи не більше, ніж ми 
з ним. А читачі "Нових Днів" мали редактора, 
який так дбав про них, що й журнал вважав не 
своїм, а їхнім. Редактор Волиняк вкладав у своє 
дітище, у "Нові Дні", силу-силенну енергії і не
змірно багато часу, а проте знаходив він час 
і звідRЯсь черпав енергію, випромінюючи тепло, 
яким і нас зігрівав та заохочував до співпраці. 
Своєю невсипущою працею в багатьох ділянRах 
він виконав і перевиконав найвищі норми - на
віть найдовшого віку, хоч прожив порівняно мало. 
На його і наше нещастя, вік його був передчасно 
і немилосердно обірваний. Чи не тому він, вели
кий Волиняк, передчасно згорів, не нажившись, 
що ми працювали не досить, так мало працювали, 

що він вимушений був надолужувати своїми над
зусиллями? 

Тільки так:ий всебічно обдарований редактор 
міг сам упоратись із універсальним журналом, у 
якому все було цікаве. А він же не лише заповняв 
журнал матеріялом, що його хтось писав, а й пи
сав сам статті з усіх ділянок. Многогранний та
лант Волиняка не обмежувався лише тим, що ми 
бачили в журналі: Волиняк був діяльний на всіх 
основних відтинках українського життя .......... і в 

громадському секторі, і в культурному та літера
турному, і в церковному, і в шкільному. і в суто 
політичному. І всюди з його голосом рахувалися 
- як із компетентним голосом, усюди він мав гід
ний подиву успіх. Його шкільні підручники, на
приклад, на голову й дві стоять вище за підруч
ники не одного ніби патентованого автора чи ніби 
вченого. А до того ж його підручники - диха
ють любов'ю до всього українського, до живої 
Украіни. 

Протягом останнього десятиліття Волиняк від-
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Нестор РІПЕЦЬКИИ 

ЗАМІСТЬ ВІНИА 
Сл. n. приятеля редактора 
П. Волиняка. 

Перший великий сніг -
Крізь вікно нічого не видно. 
Не видно вузлів доріг, 
Місто бр у дом 1не бридне. 

Телефон. Несподіваний дзві·н. 
Не хочеться трубку зняти, 

За вікнами дме заметінь, 
С·ніг багатий, пухнатий. 

Та - вкінці -- не можна ж так, 

Телефон же на те, щоб вживати. 
Чую в слухавці: Тут Волиняк, 
Чи ще довго мені чекати? 

Що ви скажете? - На другім 
Телефо1ні біз·нес торочив ... 
Світ встелиється сніжним таким, 
Оксамитним, пухнастим клоччям ... 

- Як, готова стаття, чи ні? -
Каже строго, але мажорно. 

- Не плетіть ви дурниць мені, 
Бо насварю я вас соборна! 

Не минуло багато годин, 
І я дзвоню до нього. 
Телефону хрипливий дзвін 
Іще більше захрип від з·немоги. 

Не було вже тоді в живих 
Друга давнього мого, 

1Що людей не любив плохих, 
Але добрих звеличив много. 

І сьогодні на свіжий гріб 
Роню сльози без акту. 
І я мислю, а що коли б 
Міг промовить до нас редактор. 

Він сказав би: Життя - це мить, 
Мить єдина в людині. 
І найбільше любіть, любіть 

її - Україну ... 

кривав нам нас навчав відкривати для всіх емі

rрантів живу Україну і Гі живих людей. Це він 
перший проломив кригу, мура~и з ЯRОЇ нас тут 

хотіли навічно ізолювати від "людей з того сві
ту". Як ніхто інший - щиро і сміливо ,........, ішов він 
на безпосередній контакт із живими людьми з 
живої України. І хто посміє тепер закинути йому, 
що він не мав рації, що він діяв зле? За все і за 
це - нехай же ім' я його буде серед українців 
вічни-м, як вічна Україна, з якою тільки й ми 
будемо вічні! 

НОВІ ДНІ, січень, 1970 



Олексій КОНОВАЛ 

Друзі та 6лиж•і сnівро
бітники сл. n. П. ВолииJІКа 
ВИНОСІІТЬ труну 3 ІЇОrо 

тілом з кате~ри св. Во-
лояамира в Торонто. 

3 сі'ІІІJІ 1970 р. 

ПОМЕР НАШ РЕДАКТОР І ПРИЯТЕЛЬ 
29 грудня 1969 року по короТRій недузі помер 

від виливу крови в мозок Петро Кузьмович Во
линяк (справжнє прізвище Чечет), видавець і ре
дактор журналу "Нові Дні", прожишви 62 роки 
(народився 29 вересня 1907 року). 
У числі 239-му "Нових Днів" за грудень він 

ніби жартома nиrсав: "Поскільки праці багато і я 
не маю часу на сон, то чого доброго можу перед
часно "врізати дуба" (хоч найменшого бажання 
бути дуборізам не маю!). У такому виnадкові 
прошу шановних читачів (і любих та милих чи
тачок теж!) прийти і приїхати на мій похорон. 
Постараюсь зробити вам усім приємність і "врі
зати дуба" в добру погоду, щоб ви всі на моєму 
похороні ані померзли, ані не намокли!" 
Тому, коли наспіла вістка з Торонта, що Пе

тро Волиняк помер, багато з читачів, які щойно 
відклали набік нове число журналу, подумали, 
що це хтось недобре зрозумів вищенаведену за
мітку в "Нових Днях". 
Про останні дні П. Волиняка розповідають: 
Коли по полудні на латинське Різдво його 

nрийшов відвідати Ів. Олексюк, редактор поскар
жився йому на біль голови. Покликаний лікао дав 
хворому укол і наказав лягти до ліжка . .- Я ду
маю . .- сказав Петро Кузьмович лікареві, - що 
маю вилив крови, бо мені двоїться в очах . .- Біль 
голови й після уколу не вщухав. Пан Олексюк 
деякий час посиrдів біля хворого, який був зовсім 
притомний, а тоді пішов додому. На відході ре
дактор поnросив п. Олексюка, щоб той узяв клю
ча від хати, мовляв, може він не зможе й устати 
Rідчинити. якщо п. Олексюк прийде знову. Це 
було 25 грудня надвечір. 

НОВІ ДНІ, січень, 1970 

Але Ів. Олексюкові не енділося вдома. Після 
год. 11-ої вночі він з дружиною знову поїхав 
відвідати хворого. У спальні нагорі світилося. За
йшлиr. П. Волиняк лежав на підлозі біля ліжка 
неnритомний. Негайно викликали доnомогу. В 
шnиталі nробув у непритомному стані майже 4 
дні. На світанку 29 грудня 1969 року П. Волиняк 
помер. 

Щоб поховати покійного, створено з друзів та 
близьких працівників похоронний комітет у скла
rrі: Петро Родак (голова), Микола Валер, Іван 
Олексюк, Іван Пи-шкало та Юрій Поченюк. Не
гайно повідомили телеграмою дочку Наталку в 
У країні, спершу, що батько хворий, в безнадій
ному стані, а пізніше, що він помер. Також теле
грамою повідомили й брата в У країні npo смерть 
та дату похорону. Хоч покійний не раз згадував 
на засіданнях чи зборах, які затягалися до піз
ньої ночі, що помре, як не скінчиться дискусія й 
зборам не буде кінця, він ніколи не висловлював 
якогось натяку, де він хотів би бути похоооне
J-J:V.'Й. Тому було запропоновано поховати Петра 
Волиняка побіч наших визначних військовиків, 
громадських і політичних діячів, поетів і письмен

пикі'В у Баунд Бруці, США. Навіть зробили в 
тому наnрямі nевні заходи. Але вкінці взяли до 
уваг.иr великі симпатії П. Волиняка до Канади і 
вирішили поховати його в Торонті, куди рідні 
можуть прибути без. великих тоуднощів. 
Десь рік чи два тому П. Волиняк зробив у 

адвоката заповіт, в якому доручав трьом своїм 
читачкам: Неонілі Гаві, Тетяні Ткаченко й Діні 
Кравченко, щоб вони заопікувалж:я його спад
щиною. Одначе в тому заповіті багато не сказа-
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но. І комітет зробив так, як на їх nогляд мало б 
бути найкраще. Панахиду за сnокій душі nокій
ного відnравили двічі. У четвер. 1 січня, в nере
nовненій каnлиці Кардинала віддали nокійному 
останню шану друзі, знайомі та ті, яким він nри
свячував особливо багато часу, енерrії й своєї 
батьківської любови .- члени ОДУМ-у. В n'ят
ницю на nанахиді було, мабуть, ще більше людей, 
між ними молодь школи українознавства церкви 

св. Володимира. 
В суботу 3 січня 1970 року тіло nокійного з nо

хоронного дому nеревезено до української nраво
славної церкви св. Володимира. Труну nокійного 
J-Jec ли члени Секретаріяту та ЦК УР ДП, члеРп 
ОДУМ-у. ТОП-у та блv.ІЗьких йому організацій. 
Петро Волиняк відомий як редактор і видавець 

журналу "Нові Дні", шкільних nідручників, кни
жок для молоді та творів художньої літератури. 
Петоо К. Волиняк займав визначні становища в 
УРДП. Він був застvnником Голови і Генераль
ного Секретаря УР ДП Василя Гришка та nоrачі
заційнv.м Секретарем в Секретаріяті ЦК УР ДП. 
Тому на його nохорон з'їхалися делеrати й члени 
з осередків УР ДП в Чікаrо, Філядельфії, Нью 
йорку. Детройті. Клівленді, Міннеаnолісі. Лон
доні (Канада), Ошаві, Гамільтоні, Моптре а Т[і та 
ін. місцевостей. Церква була nереnовнена. Похо
ронну службу відnравив Архиєnискоn Михаїл в 
сослужінні чотирьох священиків. Побіч домовш-1:н 
стояла nочесна варта членів ОДУМ-у з україн
ським, канадським і одумівським npanopaм~~\ А 
вздовж nроходу від дверей аж до домовини сто я
ли ряди одумівців у одностроях. На кінець Служ
би Божої звооушливі слова про nокійного сказа
ли владика Михаїл та митрофорний nротоєрей 
отець Д. Фотій. 
Як ми згадували вище, про смерть П. Волиняка 

nовідомлено рідних. Дочка відnовіла, що їде. а 
брат nокійного nросив відкласти nохорон на три 
дні, щоб і він міг nриїхати на nохорон. Комітет 
вирішив не відкладати nохорону. Але щоб умож
ливити рідним nобачитися й nоnрощатися з бать
ком і братом, nісля nохоронної відnрави труну 
відвезено назад до nохоронного будинку. де в 
сnеціяльнш кімнаті яона чекала на їх nоиїзд. 
А настуnної суботи, 1 О січня 1970 р .. українська 
громада Торопта з рідними відnровадила сцого 
редактора на вічний сnокій на кладовище Про
сnект у Торонто. 
Цю nрацьовиту, людяну, темnераментну. ба

гату досвідом, щиру людину nрийшли вшанувати 
в залю, де відбувся nоминальний обід. nонад 400 
осіб. За одним з довгих столів з Влаци:кою Ми
хаїлом на чолі засіли близькі сnівробітники nо
нійного no nартії та різних організаціях, а далі 
сотні людей - друзів, читачів і nрихильників йо
го журналу. Жалібною траnезою керvвав заттові
дач раттіаnрограми "Пісня України" Юрій Поче
нюк. Першим nоnрощався з nокійним Михайло 
Воскобійнv.rк, ОДИН з застуnників гол о ви УР rrп. 
від імР:ні Генерального Секретаріяту nартії. На
силя Гришка та ЦК УРДП. Від членства ОДУ
М-у Канади й Америки говооив д-р ЮріЧ: Криво
лаn, від ФедеJJаuії Сnілки У я:оаїнсьих Журналі
стів .- ред. О. Матла, від Об'єднання nисьмР:н
ни:Rів "Слово" і Мистецького Об'єднання "Ко
зуб" - nоет Борис Олександрів, від Міністер-
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ДІМА 

ПЕРШИй СНІГ 

Білим голубом сніг на вікні. 
Перший сніг. 
Примостився в куточку. 

Це мені не приснилося, ні, 
Білим голубом сніг на вікні, 
Онде в нього і крила і очі. 

Білий голуб до шиби припав, 
Притулився, тікати не хоче. 
Перший сніг за вікном нині впав 
Білий голуб до шиби припав 
І про зиму воркує-туркоче. 

Я біжу до сусідів, кажу їм обом: 
- Ось ідіть подивіться, 
В мене голуб сидить за вікном! 

А вони ... Підійшли до вікна, подивились, пле
чu;wа здвигнули і поглянули на мене напівобра
жено, напівсердита. І сказали: "Вигадуєте! Ні
якого голуба ніде нема. Трохи снігу нападало, 
бодай йому ... Знову буде грязюка надворі." 
пішли. 

І пішли. Стало прикро мені, 
Що сніжниками ліплений світлими, 
Білий голуб сидить на вікні, 
А вони його 
Не помітили. 

ства · Громадянства в Оттаві .- Стеnан Явор
ський. від Секретаріяту ЦК УР ДП - Олексій 
Коновал. від осередків УР ДП США і Канади та 
читачів і друзів .- Данило Завертайло, Василь 
Пономаренко, Сергій Якимців, С. Кулик; від Брат
ства Українців-Католиків .- ред. М. Поронюк, 
від Союзу Гетьманців-Державників Канади -
ред. М. Королишин, від КУК-у з Монтреалю -
Федір Uехмістер, від сnівnрацівників "Нових Днів" 
.- nроф. Дмитро Кислиця, від Шкільної Ради 
nnи церкві св. Володимира .- Іван Боднарчук. від 
П.ттасту - рец. Омелян Тарнавський, від СУЖЕ
РО - О. Канарейський, від Т-ва Волинян -
l\1іщена. від Союзу У краінців-Самостійників -
адвокат Т. Гуменюк та від Торантської Міської 
Ради - радний Василь Бойчук. На закінчення 
поминального обіду говорили: композитор Гри
горій Китастий. голова Парафіяльної Ради і го
лова похоронного комітету .- інж. Петро Родак 
та кол. настоятель парасЬії, до якої належав по
н.ійний .- отець Петро Самець. 

Всі. що виступали з прощальним словом, від
значили неnересічну працьовитість, багатогран
ність його діяльности. відвагу у висловлюванні 
своїх думок, навіть таких, що не завжди були 
популярними. Любов до Батьківщини, до україн
ського народу тут і там, були для нього завжди 
на першому місці. 

Після смерти Івана Багряного демократичний 
бльок зазнав другої великої втрати. Відсутність 
редактора П. Волиняка довший час відчувати
меться в політичному й громадському житті 

українців за кордоном. 

НОВІ ДНІ, січень, 1970 



Б. ОЛЕКСАНДРІВ 

ПАМ'ЯТІ НЕЗАБУТНЬОГО РЕДАКТОРА 
"Поховали пана-отамана 
В сиру землю, глибоко ... " 

Нар. пісня 

Навіть сподівана, смерть приходить завжди не
вчасно. У випадку Петра Кузьмовича Волиняка, 
що помер 29 грудня 1969 р .. після раптової втра
ти свідомости в день латинського Різдва 25-го 
грудня .- ця смерть була винятково непотрібною 
і невчасною. І вона гостро сколихнула почування 
всієї української громади не лише в Торонто, де 
Петро Волиняк постійно жив після свого пере
їзду з табору ДП в Зальцбурзі, але в усіх місцях 
поселення української еміrрації в світі, куди до
ходили оце вже 20 років редаrовані ним "Нові 
Дні" .- журнал, що мав на собі таку разючу від
битку неповторної Волинякавої індивідуальности. 

Це число "Нових Днів" .- в основному зреда
rоване ще самим Волиняком, як це зразу заува
жать читачі, навіть якби в належних місцях не 
стояв його підпис або ініціяли .- може бути 
останнім числом журналу. Хіба що читачі, перед
платники і прихильники журналу, ті, яким покій
ний П. Волиняк постійно нагадував "журнал 
Ваш" .- вирішать інакше. Без їхнього вирішення, 
а щоважливіше без їхньої діяльної допомоги. жур
нал помре разом з його редактором. Це бvла б 
наша друга, також дуже відчутна втрата. "Нові 
Дні" утримували ту ділянку нашого суспільно
громадського і літературного фронту. яку остан
нім часом не утримував ніякий інший журнал. І 
якщо зусиллями спроможних осіб його вдасться 
врятувати від падіння, це буде нашим неабияким 
осягом, хоч, звичайно, це будуть уже інші "Нові 
Дні" .- не конче гірші, але без сумніву не ті, до 
яких ми звикли, з якими часом не погоджувались. 

але .- що над усе важливіше .- які ніколи не 
лишали нас байдужими. 

Кажуть, смерть підводить лінію підсумку. оста
точности під дрібні факти, явища і прикмети. які 
здаються невловимими чи неnевними для озна

чення в житті. Поки жив П. Волиняк, поки він 
ходив серед нас, попихкуючи цигареткою ~ ліщи
новому мундштуку. занотовуючи на коробці ци
гарок адреси передплатників та пишучи своє ли
стування з читачами .- ми часом готові були 
вбачати в ньому трохи награючого екстраваrаJ-J
та, отакого сердитого дядю, з яким не варто зачі

патись. Бо ви скажете йому щось приватно, а він. 
гляди. напише в журналі, та ще й прикрасить не 
уявою, щоб було кольоритніше ... І так бувало. 
Але в тому його писанні, у тій кольористиці. ЯFа 
могла одним подобатись, а другим ні. було не
змінно позитивне підrрунтя. Бажання бачитf' речі 
ліпшими, кращими, справедливішими боТІаЙ 
у власному розумінні. І була активна, темпера
ментна настанова до життя .- зі щедро вділю
ваними похвалами тим, хто подобався. і так само 
щедрими, від серця, осудами тих, хто з тих чи 

інших причин викликав його обурення. 
Мало хто :J наших справді діючих громадсь~tих 

діячів умів бути так у курсі всіх подій. як П. 

НОВІ ДНІ, січень, 1970 

Волиняк. Він умудрявся бути всюди: на зборах, 
з'їздах, нарадах, конференціях, концертах, юві
леях .- і на вузьких приватних сходинах, де го

ворилось, як він часто любив казати. "про погоду 
і гарних жінок". Про тих гарних жінок, "найкра
щих і наймудріших у світі читачок "Нових Днів". 
він так часто і з такою афектацією згадував, що 
деякі, навіть приязно настроєні до нього люди. не 
могли стриматись від жартів. Це не бентежило 
Волиняка. Він знав, що робить, і в остаточному 
рахунку він мав рацію. Иого численні читачки в 
Канаді і за межами Канади відповідали йому не 
лише такою ж теплою приязню, але й дуже від
чутною практичною допомогою: допомагали в 

кольпортажі журналу, Зборі передплати, в орга
нізації ювілейних вечорів "Нових Днів" і т. д. І 
вони запопадливо боронили його навіть тоді, коли 
він помилявся. Бо. звичайно. і він помилявся. Але 
ці помилки окуплювалнея його готовністю при
знатися: "Каюсь, помилився", "Каюсь, не догля
нув. забув, пропустив ... " А в одному з останніх 
чисел "Нових Днів" він навіть умудрився напи
сати: "Волиняк оскандалився!". Може це й не 
вишукано-стильно, але щиро. І щирости, цієї 
справді цінної людської якости, за яку багато що 
прощається, йому ніколи не бракувало. 

Всі, хто трохи стежив за його діяльністю, ба
чили, що Петро Кузьмович узяв на себе забагато. 
20 років, чи навіть більше, коли взяти до уваги 
його видавничу діяльність в Австрії, він само
тужки, як той Микула, зігнувшись під тягарем 
непосильної ноші, тягнув свої мозольні "Нові 
Дні". Спіткався, мучився, просив, сердився, огри
зався .- і тягнув. Одинцем. Бо така вже була 
його вдача. Він все любив робити сам, а коли не 
робити. то принаймні наглянути. перевірити, чи 

П. К. Воnиинк у невимушеній розмові з nре~став
ииком Оитарійськоrо урвду. Верезеиь, 1966 р. 

'·У 



інші роблять до ладу. Як поюиному Осьмачці. 
йому навіть тяжко бу ло допомогти - хоч у То
ронто були люди. що помагали йому віддано. З 
усіх закутків нашого розсіяння на еміrрації, а та
кож із країн за залізною завісою йому писали. 
підохочували його, радили, відраджували, спере

чалися, сварилися ... Купи листів, газет і журналів 
приносив йому поштар щодня, і мабуть думав. що 
то за чудернацький чоловік, що все це потребує і 
що він з тим робить. Ну, і все те лежало де хо
чете: на столі, під столом, на канапі, на ліжку. 

приліплене або приколене на стінах (щоб чого не 
забути) . На непокритому дубовому столі у його 
кухні, що служила і за редакцію, стояла поруділа 

від тютюнового диму друкарсьRа машинка. з-пі)l 
зубів ЯRОЇ вийшли сотні-тисячі рядків, вистука!'fТАХ 
двома пальцями цього певгнутого трудяги. Не 
раз думалось: що змушує його якраз до цього 
роду існування, чому б йому, скажімо, не зайня
тися чимось легшим і прибутковішим, бути ось 
таRим собі приємним дядею, що продає "рухомо
сті" чи "нерухомості", обставитися гарними ре
чами і безтурботно жити. не встряючи в ніякі 
Rлопоти, як це робить чимало хто? Але це -
риторичне питання. Добре, що він був, отакий 
неприкаяний, заRручений в десяmах нібито й не 
важливих, а для нього важливих справ, одними 

люблений, а другими нещадно критикований. 
Добре. що він був: наш еміrраційний ландшасЬт 
без нього був би набагато сіріший; наш с:покіj;f 
був би спокоєм інертности. Вживаючи улюбленої 
ним рибальської термінології, він був такою щv
кою в ставку. ЯRОЇ побоювалися навіть не дуже 
невеличRі риби і намагались не робити наnто 
явної ШRоди. В певній міоі він був сейсмографом 
еміrраційного сумління. Коли у нашому житті, f'K 

у житті Rожної громади. тоаплялися більші або 
менші неподобства, про ЯRі "не годилос:п" писатп. 
всі погляди звертались на редаRтора ВолиняRа: 
цей напише. Цей не побоїться сRазати поа•щv -r 
очі. Бо коли він не напише, то значить не напише 
ніхто. 

І ось тепер його немає серед нас. Відійшо3 нін 
туди, де немає ніяких клопотів, ніяRих емопій. 
ніяких гарячих дисRусій ... Туди, ре йому. просто 
кажучи. не буде чим зайнятись. І нам буде ще 
довго незвично, що його вже нема, що ця вулка
нічна активна людина погасла навіки. бо при всіх 
ії людсьRих слабостях вона була, одначе, тим ко
льоритним сRладником наших днів. якого нам 
відчутно бракуватиме. 
На двох панахидах у каплиці Кардинала. на 

врочистій заупоRійній службі Божій, а особливо 
на помниальному обіді в залі Rатедри св. Воло
димира в Торонто, де зібралися люди з різІ-Jих 
місцевостей Канади й Америки, було сказано ба
гато добрих слів про поRійного. Навіть ті, що не 
погоджувалися з ним у певних споавах, вислов

лювалися з пошаною про його небуденний хист 
яR редактора і журналіста, про його феноменаль
ну працьовитість, беззастережну відданість тій 
справі, в правоту і потрібність ЯRОЇ він віоив. Як
що в декого було враження, що редактор Волиняи 
невгнутий, безкомпромісовий або й упереджений 
у певних справах, то це було не зовсім вірне вра
ження. З порадами та доброзичливою критикою 
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він, без сумніву, рахувався. Про це свідчить його 
жваве, часами гостре, але незмінно приязне і пе
реважно з добрим гумором ведене "Листування з 
читачами". Безкомпромісовим і нещадним Воли
няк був лише в тих випадках, коли йшлося не 
про нього особисто (він умів посміятись і з само
го себе!), а про людську й національну гідність. 
Тоді його гостре перо палахRотіло вогнем обу
рення і його сарRастичні рядRи, як черга з RY ле
мета, попадали в намічену ціль. 

Останнім часом Волиняк був помітно втомле
ний, наріRав на болі голови, на неспромогу ви
спатись. Автор цих рядків радив йому лишити 
все і відпочити, - але люди типу Волиняка та
ких порад не слухають. - А кореRта? - казав 
нін. - А доуRарня? А ювілейне число "Нових 
Днів"? - Довелось помагати йому з кореRтою. 
Але що з тієї допомоги, Rоли' в останню хвилину. 
щоб журнал пішов у друRарську машину, він дає 
одну-другу статтю сяR-так поправлену. а то і не

поправлену взагалі? Це сталося в грудневому 
числі. Він був уже настільRи ІJтомлений, що по
просту махнув руRою: хай іде! Це було не в його 
характері - і це викликало стурбовання. 

29 грудня вранці по припорошеномv свіжим 
снігом Торонті пробігла вістка: Помер! Помер П. 
Волиняк - людина. образ ЯRОЇ аж ніяк не в'я
зався з образом смерти. Помер! Полетіла ця 
вістRа над містом. над деревами, над дахами і ди
марями. Продзвеніла дротами і телефонними 
дзвінRами... І стало ЯRось . порожніше в місті. 
якось непривітніше і самотніше. ЯRось таR, як стає 
на пристані, Rоли корабель з 5лизьRою вам лю
ДИ"tОЮ відчалить і зникне за обрієм ... 

І чомусь, за якоюсь не зовсім зрозумілою реф
леRсією уяви, Rоли я згадую цю своєрідну. дивну. 
унікальну людину - людину. про ЯRУ можна 
думати і говорити різно. але ЯRа так ніRоли і не 
стане до Rінця збагненою - в уяві вимальовv
ється по-бальзаRівському масивне, гідне сRульп
турного зображення обличчя, по-чумацьRомv 
кошлаті брови, з-під яRих дивляться проникливі. 
розумні і ЯRісь по-дитячому чисті очі. 

Об'єднання Українських ПисьменникІв 

"СЛ О В 0" 

Докія Гуменна 

30JІОТИй ПJIYr 
Роман 

У Rнижці знайдете зарис актуальних проб .. 
лем сьогоднішнього дня та тлі минувшини, 

у химерному переплетенні сучасної й дав-
номинулої епох. 

292 стор. Тверда оправа. Ціна - 5 ам. дол. 

Замовяення надсилати на адресу: 

D. HUMENNA cfo The Ukrainian Academy of 
Arts and Sciences in U.S.A. 

206 W. lOOth ~tr. - New York, N. У. 
10025, U.S.A. 
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"Бабуся" ЛІЛЯ 

ЗАМІСТЬ ПРОЩАЛЬНОї ПРОМОВИ НАД ГРОБОМ МОГО ДРУГА, 
ВИХОВНИИА й ДОРАДНИНА СЛ. П. ПЕТРА ВОЛИНЯНА-ЧЕЧЕТА 

Вістка про смерть Петра Волиняка бу ла "як 
сніг на голову" - в погожий день у Маямі. в 
Флориді! 

Приїхали відвідати нас знайомі з Торанта і 
ми їм показували наші кокосові пальми, банани, 
авакадо - сонечко світило, навколо зелень, і не 
знаю чому, але пані Таня каже: "Пані Лілю, ми 
мусимо наnисати Волинякові, щоб він приїхав 
сюди на в акації, адже тут у Маямі чудово!"... І 
ми nочали розмову про Волиняка, про його кра~ 
пітку nрацю, як редактора "Нових Днів" ... 
труднощі. прикрощі, які йому доводиться пережи~ 
вати ... Гості запитали, чому він називає мене "ба~ 
бусею", хоч і старший за мене?! 

Я розказала про свою першу зустріч з Петром 
Чечетом. 1930 рік ... При Київському Університе~ 
ті - тоді його називали "Інститут Професійної 
Освіти" й "Інститут Соціяльно го Виховання". але 
для нас він був Університетом! - організували 
Інститут Лінгвістичної Освіти з Відділу Чужих 
l\1ов. Я була студенткою Інституту - моя мрія 
з дитячих років - nопасти до храму науки, здій~ 

снилась! Я ледве мала 18 років, але вже nеребу~ 
вання в стінах цього будинку науки робило мене 
трохи гордо~зарозумілою ... Я дивилася в розклад 
лекцій. коли почула чийсь саркастично~жартівли~ 

вий голос, щось nодібне, - що "гарними ногами 
не треба тупцювати, їх і так видно", а я мала 
трохи тісні нові черевики... Мене це дуже розсер~ 
дило, я обернулась і· відпалила, що треба звер~ 
тати увагу на розум, а не на ноги ... Точно не 
пригадую розмови, але щось було в цьому дусі ... 
Коли дивлюсь - стоїть переді мною бльондин. 
сухорлявий, з надзвичайно серйозним обличчям ... 
Він уважно nодивився на мене й сказав: "А ди~ 
вись ... яка премудра бабуся з гострим язиком!" 
-- і з того часу він став називати мене "бабу~ 
сею". Мені nодобалось. що старший студент, яко~ 
го всі поважали й слухали, називав мене "бабу
сею"! 

.. . Далі ми стали обговорювати нове число "Но~ 
вих Днів". яке прийшло вранці до Маямі, всім 
нам не сподобався трохи "похоронний тон" у 
зверненні до читачів. Так ми сиділи. згадували 
Волиняка й слухали українську музику... Коли 
телефон ... Вже було по б~ій вечора! 
Пан К. Павлів, який з Торанта переїхав до 

Маямі, повідомляє: "Дістав дуже сумну вістку 
доnіру з Торонта ... Редактор "Нових Днів". Пе~ 
тро Волиняк, помер уранці!" ... Це була тяжка 
вістка, ми щойно його згадували, а він від ранку 
вже не жив! Замість прилетіти на відпочинок до 
Маямі, він уже відлетів на вічний спочинок. Пан 
К. Павлів обіцяв nодзвонити до пароха У країн~ 
ської Православної Церкви ім. св. о. Миколая і 
замовити Жалібну Панахиду, а ми обіцяли по~ 
відомити всіх друзів і читачів "Нових Днів" про 
невіджалувану втрату! 

НОВІ ДНІ, січень, 1970 

Пригадую Чечета~Волиняка ще від 1930 р. 
Студент Чечет - журналіст Волиняк не змінив~ 
ся. Всім відомо, що від 1928~29 років почався ша~ 
лений наступ на "націоналістів" - тобто україн~ 
ців на Україні. Скільки було таких, що поплен~ 
тались за комуністично~комсомольськими гасла~ 

ми; скільки було таких. що заради доброї позиції 
nрикинулись, немов би вони добрі комуністи; 
скільки бvло, що сказали: "моя хата скраю!" ... А 
навколо бу ло море української І\ЮЛоді. яка на все 
це дивилась і шукала шляхів, яка оnинилась на 

rюздоріжжі й шукала вірного життєвого шляху ... 
Це був тяжкий вибір. Я сама була серед тієї мо~ 
ладі. й кожний старший студент або студентка 
бу ли як відкрита книга. зі сторінок якої хотілось 
вичитати найліпше й наііпоавильніше! Це були 
нелегкі часи ... Процес СВУ. колективізація. роз~ 
куркулення, вивози на Сибір. переслідування 
У країнської Автокефальної Церкви ... І nponaraн~ 
да. пропаганда й пропаганда. Студентів наван~ 
тажували громадською роботою, різними збора~ 
ми, доповідями. а до того ж арештовували й ne~ 
реслідували. Молодій людині хотілось жити, тво~ 
рити, вірити в добро і шукати добра. Кожному 
українцеві або українці хотілось жити і творити 
для України. 

Український Лінгвістичний Інститут, студен~ 
том якого був Чечет, складався з дуже р1знома~ 
нітної, але в основному української маси. Ректо~ 
ром був галичанин. бvвший сотник технічної сот~ 
ні при Українських Січових Стрільцях--д~р Іван 
Сіяк - надзвичайно культурна й освічена лю~ 
дина. Лишився на Україні в 1919 році. Хоч і був 
комуністом, але українським нац. комуністом, за 
що його вивезли на Сибір і, були чутки, що 
розстріляли. 

Студентська маса складалась з учителів, робіт~ 
ничо1 и сільської молоді. дітей інтелігенції. Вік 
був від 18 до 35 (офіційно, а неофіційно бу ли 
навіть і по 60-ці) . 
Там, де є люди, є угруповання, а тимбільше в 

наvково~навчальному закладі; були вони і в УІ~ 
ЛО. хоч за цим стежила комсомольсько~комуні~ 
етична верхівка. У груповання творились не орга
нізаційним шляхом, а духово~розумовим. Офіцій~ 
но викладовою мовою була українська мова і ми 
мали найкращу українську професуру: М. Зеоов. 
М. Рильський. С. Савченко. Калинович, Собал~ 
дир та ін. 

Ішла, звичайно. боротьба, щоб впроваджувати 
й вживати російську мову ... І. за звичкою. міська 
молодь часто вживала російську мову, хоч пере~ 

важно всі знали українську. 

Була в нас в інституті група дівчат по 18-19 
років. Звичайно, між нами завше крутились ком~ 
сомольці й комсомолки, і то не українського по~ 

ходження. які пробували наставляти нас на "пра~ 
вильну лінію". Ми їх слухали_ вдавали, що ціл~ 
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ком з ними, але авторитетом для нас був Чечет 
і декілька його товаришів. 

Наведу такий nриклад: сидимо ми ( 5 дівчат) і 
nідготовляємось до лекції німецької літератури. 
вивчаємо на nам'ять "Elekoenjg" Гете. Раптом 
Наталка nочинає деклямувати nереклад Жуков
ського .. Лєсной царь". Якось автоматично ми П 
nідтримуємо ... І раnтом голос саркастичний: "А 
ти не знаєш nерекладу Грінченка. чи він не кра
щий, ніж nереклад Жуковського?" ... І кожна з 
нас відчула, що дійсно nереклад Грінченка і кра
щий і рідніший, ніж nереклад Жуковського, бо 
всі ми з захоnленням читали твори Грінченка. Я 
nевна, що від того часу кожна з нас шукала укра

їнського nерекладу. хоч ми й не обговорювали 
цієї сnрави! Голос був - голос Чечета. здається. 
це дрібниця, але не в ті часи, коли за таке nроти
ставлення можна було "nришпти" націоналі~м і 
вислати в Сибір, що nізніше з Чечетом і зробили. 

Покійний Петро nросив мене: "Бабусю, nиши 
npo Київ!" Я так шкодую, що не nослухала, ду
мала, "ще наnишу" ... Хай Тобі чужа земля, Пе
тре. буде nухом і nером! Я nевна, що і за кордо
ном, і на рідній У країні є багато твоїх nослідов
ників і вихованців - щирих українців, хоч може 
вони і видаються декому "хахлятами"! 

Може смерть Твоя заставить нас задуматись 
над тим, що вже nрийшов найвищий час nере
стати ставити nолітично-органі~аційні і церковно

релігійні сnрави на nерше місце. а усвідомити 
собі, що ми українці й сказати: "Українець - це 
звучить гордо!" Прямуймо до одної мети, доведі
мо світові, що українці-це нація, яка сама готова 

J О S ЕР Н J. R А J С А F U R S 
921 College Street Tel.: LE 4-5545 

(at Dovercourt) 
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"С О Б О Р" 
Видруковвно цей роман нв доброму папері, 

книжка не клеєна, а шитв нитками, двоко

льорова обкладинка Петра Мвгденкв, 
240 сторінок друку. 

Ціна: $3.25 зв примірник разом з пересилкою. 

Замовлв:ти в "Нових Днвх". 

керувати своєю державою! Цього хотів Волиняк. 
він npo це nисав у "Нових Днях", так він вчив 
нас на Україні, і то в ті роки, коли терба було 
бути дуже відважним, щоб т:ьердо обстоювати 
своє українське "Я"! 

У одній зі своїх статтей в "Нових Днях" Во
линяк nисав. що націоналістом є той. хто nочуває 
себе українцем, хто ставиться гідно і з nошаною 
до своєї нації. Це nравда! 

Були виnадки, як він обурювався, що одна чи 
друга nартія або організація nриnисувала собі всі 
заслуги за велике національне nіднесення в У кра
їні nід час другої світової війни. Він добре знав. 
що якби там не було національної свідомости. то 
жодна організація нічого не зробила б. І раз він 
наnисав у "Нових Днях": "Бабусю, наnиши npo 
це!" 

Шкода, що аж no Твоїй смерті, Петре, nишу 
оці свої думки. Я знаю, ти хотів, щоб я npo це 
наnисала. тому і nишу. Про нашу добу, таку ко
ротку. але жорстоку й багату на nодії, ще треба 
наnисати ЦlЛІ томи. Ще закороткий час nро
йшов для аналітичної оцінки nодій, але все ж він 
nідходить, незабаром дослідники зможуть nочати 
оnрацьовувати nеріод "Від визnольних змагань до 
70-их років". і може та молодь. яка казала нашим 
батькам "Ви загирили Україну, а ми nокажемо 
вам. як П треба здобувати". зрозуміє, що nроцес 
оформлення УкраІни в державу ще не кінчився. 
але він настуnить і У країна "засяде у народів 
вільнім колі", хоч і тяжка ще боротьба за це нас 
чекає. 

"Сnи, друже, сnи - npo Україну тихо сни!" 
Гірко, що життя Твоє обірвалось так скоро! Але 
Ти своєю кроnіткою, настирливою nрацею зробив 
багато добра для У країни. 
Моїм nобажанням та nобажанням інших чита

чів є, щоб видавання журналу "Нові Дні" не 
nриnинялось, щоб сnівробітники і читачі журналу 
доnомогли це здійснити! 
Чекаємо на nовідомлення в пресі npo збірку 

на nам'ятник на могилі славного українського 
"каменяра", борця за волю У країни - Петра 
Чечета-Волиняка. 

.,., ' ' ' ' '1\' • . ~ "· \ \ '\ \ \\ \ \ \ 

ПАНАХИДА ПО БЛ. П. ПЕТРОВІ 
ВОЛИНЯКОВІ В МАЯМІ 

Як гуркіт грому, вкий 'Вдарив у Торонті, вістУіа 
про смерть Петра Волиняка покотиласв хвилею по 

всій Канаді й Америці. Досягнула вона і до нашо
го сонячного Мав:мі, де живуть його друзі, знайомі 
й читачі. 

У неділю, 4 січнв: 1970 р., за ініціятивою його 
друзів, місцевий Украінськоі Православної Церкви 
ім. св. о. Миколав висоRодостойний митрофорний 
протоєрей о. Д. Савка відправив по Службі Божій 
жалібну панахиду та виголоскв гарну промову. Він 
попросив присутніх нв Панахиді помолитисв зв 
спокій душі покойного і просити Господа Бога, щоб 
забрав іі до своіх осель небесних, де нема ні бо
лів, ні страждань! Вічна Йому пам'ять! 

Присутній 

НОВІ ДНІ, січень, 1970 



Олексій ПОВСТЕНКО 

ВЕЛИИд ННЯГИНЯ ОЛЬГА В НАРОДНІй ПАМ'ЯТІ І В ІСТОРІї НИЄВА 
ДО ТИСЯЧОЛІТТЯ їУ СМЕРТИ 969-1969 

Тисячолітня річниця смерти славнозвісної ве
ликої княгині Ольги. мудрої володарки У країни
Руси і першої християнки на великокняжому пре
столі достойно відзначена в усіх країнах поселен
ня української еміrрації. 

Немає, здається, ані одного еміrраційного ча
сопису, журналу, ні одного річника-збірника чи 
якогось календаря, що вийшли з друку в 1969 
році, де не було б бодай одної статті про геніяль
ну володарку нашої великокняжої держави. Не 
було, звичайно, ані одного еміrраційного осеред
ку, шкільного чи юнацького гуртка, де б не від
булося сходин, лекцій, вечорів чи т. зв. "акаде
мій". А вже з найбільшою почестю відзначено 
тисячолітню річницю упокоєння вел. княгині 

Ольги нашими церквами і, особливо, жіноцтвом. 
Зате в Україні. де народня пам'ять впродовж 

тисячоліття зберегла овіяний славою світлий об
раз вел. княгині Ольги і внесла свої спогади про 
неї в літописи. перекази. леrенд11. у народню твор

чість. записала у золоті сторінки історії народу -
там оце вже півсотні років принижується. обез
люднюється ім' я великої володар ки, "архонтиси 
Русів". зруйновано споруджені їй народом па
м'ятники і всі церкви св. Ольги. 
У сьогочасних підручниках історії У країни. в 

"У країнській радянській енциклопедії". в історич
них збірниках, навіть і в десятитомовій "Дитячій 
енциклопедії" велика княгиня Ольга окреслена 
як жорстокий середньовічний феодал. Скрізь. ніби 
rтід загальну диктовку, написано про княгиню 
Ольгу отаке. як і в "УРЕ": 

що вона "жорстоко розправилася з древляна
ми, які повстали і вбили їі чоловіка Ігоря за 
надмірне стягування з них данини. Побоюю
чись нових народних повстань і прагнучи 

зміцнити феодальні відносини, Ольга реrля
ментувала стягування данини: встановляла їі 

розмір і пункти збирання"]). 
Навіть і у видатніших літературних творах, як 

от у відомому романі С. Скляренка "Святослав", 
княгиня Ольга зображена бездушною рабовлас
ницею, гордою, мстивою, жорстокою, свавільною. 

За надуманими автором словами сина їі - князя 
Святослава. що відмовився на прохання княгині
матері прийняти християнство. виходило, що кня
гиня зі своїм охрещенням не бажає добра ні йому 
самому, ні народові, ні державі: 

"А коли побачила що наробила, злякалась й 
на поміч собі покликала Христа". 
І за словами згаданого автора роману. князь 

Святослав рішуче і гнівно заявляє матері: 
"Я не християнин нині, а еллін, язичник. А 

ти що робиш? - хочеш хрестити мого сина, хо
чеш. щоб я стояв за Русь, а мій син за Візан
тію?!"2). 

Отже автор цього, все ж таки дуже цікавого 
роману, також дотримується вищеставлених нац 

ним настанов і в наведених тут кількох цитатах 

НОВІ ДНІ, січень, 1970 

з його твору виразно виявлена неrація вел. кня
гині Ольги, а головна причина цієї неrації - хри
стиянство володар ки У країни-Руси. І хоч. ніби 
всяка релігія в СРСР проголошена "опіумом для 
народа". але в даному разі (у романі "Свято
слав") перевагу над християнством має, звичай
но, поганство. 

З історичних джерел відомо. що князь Свято
слав Ігоревич не прийняв порад і прохання своєї 
матері, вел. княгині Ольги й не став християни
ном. Він був звитяжним лицарем на чолі хороброї 
і вірної йому дружини, яка воліла зложити голови 

разом із своїм князем у боротьбі, ніж ~азнати 
поразки: "Мертві бо сорому не імають". Він все 
своє молодече життя провів у лоходах і для нього 

якийсь там болгарський Переяславець, а не столь
ний Київ був "серединою його землі". До релі
гійних справ йому було байдуже. і спочатку він 
виявляв толеранuію до обох релігій - поганеької 
і християнської. В дружині князя Святослава, як 
і в дружині його батька князя Ігоря, було чимало 
християн, проте, як свідчать літописи., Святослав 
змінив свою думку відносно християн, повіривши 

впливовим у своїй дружині прихильникам поган
ства, ніби причиною останніх військових невдач 
були дружинники-християни. І необачний князь 
ядався до переслідування їх. і навіть послав у 

Київ. як зазначає історик С. Соловйов, наказ руй
ну~ати християнські храми) 3• 

Розмова княгині-матері з князем Святославом 
та П намагання намовити сина прийняти христи

янство відбулася незадовго (за три дні) до смер
ти великої княгині Ольги, а через три роки вел. 
кня~ь Святослав загинув у бою з печенігами. 
Причина відмови Святослава від християнства 

полягала. правдоподібно. зовсім не від поганеької 
ревности великого князя. а мабуть з причини. як 
це виоазно зазначають літописи, поважнішої -
це побоювання, що nоганська переважаюча части
на воїнів князівської дружини могла б насміхати
ся і. навіть, глузувати з великого князя. а це 

могло б неrативно позначитись на боєздатності 
піrrпорядкованого князеві війсьRа. 

Вел. князь Святослав добре пам' я тав як княги
ня Ольга доконала за засадами поганства священ
ної кривавої помсти за вбивство деревлянами П 
чоловіка - вел. кн. Ігоря. Сам наслідник велико
княжого престолу - ще малолітній тоді княжич 
Святослав ходив з княгинею-матір'ю в похід на 
деревляп. щоб помститися за свого убитого 
батька. 
Не міг вел. кн. Святослав не добачити й змін 

у поведінці його матері. коли вона стала христи
янкою. Вона рішуче позбулась усіх чинів і тради
цій поганеького вірування, виховувала своїх внv
ків в дусі християнської моралі, і сама була уособ
ленням благочестя і доброго прикладу для всього 
підвладного ІИ народу У країни-Руси, який без
межно шанував і .тrюбив свою володарку. 
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Якраз саме цих доброчинств першої княгині~ 
християнки не хочуть висвітлювати складачі ра~ 

дянських історій, енциклопедій і шкільних під~ 
ручників. Дуже невиразно говори.ться отими скла~ 
дачами своїх тенденційних історій і про Ольжину 
державнотворчу діяльність, а вона ж для воло~ 

дарки величезної слов'янської держави Х століття 
справді була подивугідна. Велика княгиня Ольга 
після приборкання деревляп не провадила жод~ 
них воєн. Правління Гі було зрівноважене і спо~ 
кійне для народу. Вона перша з князів провела 
реформу в стяганні державни.х податків і засну~ 
вала в усій країні спеціяльні погости ....- місцп 
збирання данини. 
Як мудра і предбачлива володарка, вел. кия~ 

гиня Ольга нав'язала державні стосунки з двома 
могутніми в той час імперіями. В 957 році в полі~ 
тичних і торговельних інтересах своєї держави 

вона їздила до Царгороду, де була прvйнята 
візантійським імператором Констянтином Порфі
роrенетом, а в 959 р. Ольга надіслала посольство 
до імператора Західньої Римської імперії, герман
ського імператора Отона І Великого. 
Крім цього велика княгиня Ольга відзначилась 

своєю будівельною діяльністю. В Ісакимівському 
літописі згадується про будівництво в RиївсьRому 
акрополі дерев'яного храму св. Софії. У "Пові
сті временних літ" говориться про вели.кий київ~ 
ський палац княгині Ольги, з тих же літописних 
джерел довідуємося й про ії заміську резиденцію 
у Вишгороді. 

Велика шляхетна постать великої княгині Оль
ги достойно відзначена нашими істориками, над 
якими не заносилась рука радянського цензора. 

Для порівняння наводимо з їх творів декілька 
цитат з найвиразнітою і справедливою оцінкою 
особи володарки України-Руси. 
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Видавництво Українського Православного 
Братства ім. Митрополита Василя Липків
ського в США "Церква й Життя" видало 

нову книгу 

МИТРОП. ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО 

"ПРОПОВІДІ НА ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ТЕМИ 

І АПОСТОЛЬСЬКІ ПОСЛАННЯ" 

Розмір книги: довжина - 10 інчів, шири
на - 7 інчів, товщина - 1,5 інча. Понад 
620 сторінок, білий папір найкращої яко
сти, тверда темно-синього кольору, по

лотняна обкладинка, золотом тиснуті -
назва книги і орнамент мистця Юрія 

Сластіона. 

Ціна з пересилкою 10 америк. долярів 

Замовляти у видавництві: 

"CHURCH AND LIFE" 
1239 N о. Artlsian Ave. 

Chicago ІІІ., U.S.A. 60622 

Наш промінентнии Історик, академік М. Гру~ 
шевський приділяє великій княгині Ользі найбіль
шу похвалу як мудрій володарці і як зразковій 
жінці, зазначаючи при тому, що тільки князі Олег 
Віщий та Володимир Великий належать разом з 
княгинею Ольгою до "премудрих і хитрих кня~ 
зів, які вміли постояти за себе" і котрих народ 
вкрив леrендарним покровом заслуженої слави. 

"З~поза церковної закраски, яка налягала на 
образ Ольги в літописи завдяки спалученню 
церковної традиції з леrендарною народною. 

виступає виразно постать хитрої княгині зма
льована сею останньою такою виступає 

Ольга в своїх переговорах і з темними лісовими 
недоріками Деревлянами і з всесвітміми хи
трунами й крутіями царгородськими Греками. 
і так їі прославляє потім київська суспільна опі~ 

нія в Володимировій леrенді: "Ольга яже бє 
мудрєйши всєх человек". Але вона жінка -
не просто голова держави, і ее порушує повну 
симетрію з Олегом. Як жінка Ольга завзято 
боронить своєї жіночої чести ....- з початку діво
чої (в пізнішій леrенді про залицяння Ігоря), 
потім вдовиної чести (сватання Мала й грець
кого цісаря) - привабна і ложадана всіма. а 
заразом неприступна, що кождому вміє дати 

відповідну відправу: найвища похвала для неї 
як жінки"4 ). 
Блискучу характеристику мудрої володарки 

найбільшої в тодішній Евро!Jі держави - Київ
ської Руси подає ще один визначний наш історик 
і археолог, д~р Н. Полонська~Василенко. відзна
чивши, що вел. княгиня Ольга стала на чолі своєї 
держави саме тоді, коли в усій Европі точи,лася 
JІюрстока боротьба за існування цілих народів, 
коли з величезними труднощами будувалися дер-
жави: 

"І от ....- князівська корона прикрасила чоло 
жінки і всі ....- дружина, що служила князям. і 
народ ....- без спротиву визнали їі владу! Як ба~ 
гато привабливости й мудрости повинна була 
мати ця книгиня, щоб здобути оце загальне ви~ 
знання! Протягом 19 років правила вона дер
жавою і літопис не зберіг жодного натяку на 
будьякі незадоволення, заколоти, повстання. 
про які так докладно оповідав він відносно кн. 
Ігоря"5 ). 
Найбільшою заслугою геніяльної вінценосної 

княгині, найбільшим їі подвигом й найвеличпі
шим чином для свого народу. як вважає д-р Н. 
Полонська~Василенко, ....- це було приняття кня
гинею Ольгою християнства. 

"Так встає перед нами образ кн. Ольги -
зразкової дружини та матері, видатної воло
дарки, мудрої і привабливої людини. сміливої 
й твердої у вірі християнки, яRа не побоялася ні 
протестів сучасників, ні глузування їх, і рішуче 
розірвала з старими традиціямИ', коли увірува
ла в Істинного Бога. 
Оповідаючи про смерть кн. Ольги в 969 ро

ці, літописець подає, що вона заповіла не ро
бити над нею поганеької тризни, але поховати 
їі як християнку, бо вона мала при собі пресві
тера. Ії порівнював літопис зі "евітанком перед 
сонцем, зорею ....- перед світом, бо сяяла. як мі~ 
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сяць уночі". Наша Православна ЦерRва визна~ 
ла кн. Ольгу святою і рівноапостольною та 
святRує П пам'ять (день упоRоєння) 11 липня 
за ст. ст. (24 липня нов. ст.). 
Чарівний і маєстатичний образ княгині Оль~ 

ги зберегла пам'ять народня, і, ЯR ясRрава зір~ 
ка, сяє вона з темряви віRів та свідчить, що й 
тоді, в десятому столітті, в добу поганства 
існували постаті висоRОЇ моралі і духових сил, 

як RH. Ольга, існували й люди гідні П, яRі вмі~ 
ли шанувати П й передати наступним поRолін~ 

ням пам'ять про мудру і славну Rнягиню. 

Не марно прожила вона своє життя. ВисоRий 
приRлад Гі без сумніву сприяв ширенню хри~ 
стиянетва на Русі~У країні. Вже двоє внуRів Гі 
стали християнами. ПреRрасний, привабливий 
образ княгині, як і за життя, приваблює до себе 
й вRазує шлях наслідувати їй і тим. що шуRа~ 
ють Правди, і тим, що люблять Україну та 
хочуть підносити гідність і славу Гі" 6 ). 

Ці декілька порівнянь~цитат дуже виразно від~ 
ображають розбіжність у траRтуванні особи вел. 
кн. Ольги радянсьRими і українсьRи·ми еміграцій~ 
ними авторами. Для радянсьRих авторів вони, на 
жаль, типові, однаково: чи для Г. ГоршRова - ав~ 
тора коротеньRої статті "Ольга" в радянсьRій 
історичній енциRлопедії. чw для аRадеміка Б. Гре~ 
кова, на працю яRого Г. Горшков посилається, як 
на джерело7 ). 

Зате в радянських виданнях менш доступних 
(або й зовсім недоступних) для радянсьRого чи~ 
тача, у виданнях, орієнтованих для розповсю~ 

дження за Rордонами СРСР, ЯR от - "Ж урн ал 
Московской Патриархии", де в .N'!! 7 за 1969 по~ 
дано аж 20 сторіноR під титулом: "Ть1сячелетие 
блаженной кончиньІ- равноапостольной Rеликой 
княгини россv,йской Ольги", авторства А. Просвір~ 
ніна - тут вже возвеличєно нашу Rнягиню бага~ 
то більш. ніж у будь~яRому еміграціному видан~ 
ні. Правда. у цій публіRації якогось нового до~ 
слідження годі й сподіватися, бо вся стаття базо~ 
вана переважно на старих дореволюційних дже~ 

релах - працях дослідниRів життя святих та 

істориRів церкви, як от: Е. ГолубинсьRого. А. 
ГорсьRого, Н. СеребрянсьRого, Н. 0Rулича~Коза~ 
рина, М. ГрушевсьRого, на нашій же "КиївсьRііІ 
Старині" та стародавніх літописах8 ). зате стаття 
А. П оосвірніна в Богословському відділі жур~ 
налу МосковсьRої Патріярхії ефеRтовно ілюстро~ 
вана 13~ма фоторепродуRціями і доповнена дуже 
ціRавими архівними документами~додатRами. 

Ну, і звичайно, в цьому журналі немає й натяRу 
J-Ja яRусь антирелігійну пропагандУ. й крім того 
Бог та Божа Мати, Син Божий. Дух Святий -
все пишеться з вели.Rої літери. а це вже не для 

своїх читачів. Проте стаття А. Просвірніна ціRа~ 
ва й для еміграційного читача. хоч дуже й тен~ 
денційна вже хоч би тим, що Ольга титулована 
автором як "великая Rнягиня РоссийсRая", а та~ 
RОЖ виявом непримиренности автора до версії 

болгарсьRого походження Rнягині Ольги. (болгар~ 
сьRий ПлисRів чи русьRий ПсRов?). Хоч автор і 
подає джерела. де обстоюється т. зв. болгарсьRа 
версія, але наполегливо настоює на псRовсьRому 
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походженні Rн. Ольги, хоч це питання ще довго 
буде дисRусійним9 ). 

Повторюємо, що в нашій еміграційній пресі 
було друRовано дуже багато статей про тисячо~ 
ліття християнства У Rраїни з нагоди прийняття 
його вел. Rнягинею Ольгою та тисячоліття з часу 
ії упоRоєння, і хоч вже "Ольжин piR" заRінчився, 
ми все ж ще матимем нагоду читати про нашу 

Rнягиню в новиrх періодичних виданнях (ну. й на~ 
певне - в настvпному, останньому за .1969 р. 
числі журналу "У RраїнсьRий ІсториR", бо ж в 
"У RраїнсьRому історичному журналі", ЯRИЙ ви~ 
дається у Києві, немає ані :'\ГадRи про тисяч()ліття 
упоRоєння велиRоЇ Rнягині КиївсьRоЇ Руси). Отже. 
ще Rомусь із наших бібліографів припапе честь 
ретельно зібрати і видати дуже цінну бібліогра~ 
фію цієї літератури. 

Нашим завданням є доповнити цю літературу 
деяRими даними про сарRофаг вели.Rої Rнягині 
Ольги. 

Поховали вел. Rнягиню Ольгу ЯR християнRу 
на АсRольдовій могилі. В літописі сRазано. що це 
були величаві похорони і що тужили і плаRали 
за нею син, внуRи, увесь Київ і вся Русь. 

За розпорядженням вел. князя Володимира 
Святославовича тлінні останRи вел. RнягиJ-Jі Оль~ 
ги перенесено до Десятинної церкви св. Богоро~ 
диці, і з того часу цей новий храм став усипаль~ 

НИЦЄЮ ВеЛИКИХ RНЯЗіВ RИЇВСЬRИХ. 

В ньому були, треба гадати, передбачені зазда~ 
легідь, тобто ще під час будування й пізнішого 
добудування. спеціяльні місця для поховань (ар~ 
Rосології). Після повторного поховання Rнягині 
Ольги Rоло північного входу в Десятинну цер~ 
Rву, зразу ж, ЯR говорить літопис, після заRін~ 

чення їі будівництва (тобто близьRо р. 996). poRy 
1011 в цій же церRві поховано дружину св. Воло~ 
димира, сестру візантійсьRих цісарів - Анну, а 
р. 1015 тут поховано самого Rнязя Володимира 
ВелиRого. В 1044 році вел. Rн. Ярослав поRлаn 
у Десятинному храмі тіла своїх дядьRів Яропол~ 
Ra й Олега (схрестивши їх останRи): пізніше в 
ньому поховано вел. Rнязів Із'яслава Ярославича 
( 1078 р.) та Ростислава Всеволодовича ( 1093 р.). 

Історія Десятинної церRви, цього великого і 
пребагато оздобленого RиївсьRого храму, ЯR і 
усіх ПОХОВаНЬ у НЬОМУ, ЯR і ВСіЄЇ ВЄЛИRОRНЯЖОІ 

столиці, дуже сумна. PoRy 1 О 1 7, під час великої 
пожежі в Києві, Десятинна церRва горіла, але 
після цього була відбудована, поширена і додат~ 
Rово оздоблена в. RH. Ярославом Мудрим. Вели~ 
Rих втрат зазнала церRва в другій половині ХІІ 
ст. ( р. 1169) . ВійсьRо суздальсьRого RH. Андрія 
БоголюбсьRого плюндрує і руйнує Київ. Про цю 
подію літописець оповідає таR: "граби ша два дни 
весь град;s: Подоліе, и Гору. и монастьtри, и Со~ 
фію и Десятинную Богородицю - и не бьtсть 
помилаванія никомц же ... И. взяша имтьнія мно~ 
жество, и церкви обнажиша иконами и книгами. 
и колокола изнесоша всть: ... и вся святьtни взята 
бьtсть". В 1203 році Десятинну церRву по грабу~ 
вав Rнязь Рюри.к Ростиславович, ЯRИЙ позабирав 
З RИЇВСЬRИХ храмів ,. КреСТЬl ЧеСТНЬlе. и сосудьt 
священньtе, и книги, u портьt (одяг) бла.женньtх;s 
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nepвьtx;s князей, еже бяхут;s повтьшали· в;s церквах;s 
святьtх;s на память о себть". В 1240 році, коли ва
таги монголів на чолі з ханом Батиєм вдерлися 
до Києва, - рештки завзятих лицарів-оборонців 
столиці окопалися навколо Десятинної церкви і 
боронилися вже в ній до останку, поки не обва
лилися перекриття і rалерії від великого згрома
дження на них людей, поховавши. під своїми руї
нами обложених. 
На початку XVII ст. на руїнах Десятинної 

церкви існувала уніятська дерев' яна церковця під 
назвою "Миколи Десятинного". В 1635-1640 рр. 

ментів Десятинної церкви. Цього року знову зна
йдено саркофаг, який був виявив митроп. Петро 
rvІогила і визнав за Володимирів. Згодом 1826 
року був знайдений ще один (шиферний) різьбле
ний саркофаг з похованням княгині й численними 
окрасами з золота, перегородчастим емалем. На 
думку деяких дослідни.ків, це було поховання кн. 
Ольги. Ці дослідження викликали велике заці
кавлення в місцевих київських і петербурзьких 
урядових колах, і незабаром вирішено відбудува
ти Десятинну церкву. 
Проте така відбудова не означала реставрації 

Руїни старої Десвтннноі церкви в Києві. 

митрополит Петро Могила, використовуючи 
рештки стін південнозахіднього кута церкви, від

будував цю частину у вигляді мхюятюрної цер .. 
квочки із гранчастим вівтарем. Московська зало
га, що окупувала Київ 1654 р., прибудувала до 
цієї церковці трапезну і надбудувала поверх з 
церквою Петра і Павла. В 1 758 р. церкву ремон
тувала черниця Нектарія (княгиня Наталія Дол
rорукова) . Під час цього "ремонту" позбивано з 
стародавніх стін церкви багато грецьких літер. 
В 1824-26 рр. археолог-аматор Кіндрат Лох

вицький провадив розкопи решток стін та фунда-
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пам'ятки. (що тоді ще було мсжливим), а побу
дову на фундаментах старої _. зовсім нової цер
кви. Проєкт відомого київського архітект а А. 
Меленського відхилено, а був прийнятий проєкт 
петербурзького архітекта В. Стасова. За цим 
проєктом і була збудована в 1828-42 рр. нова, 
важка і незrрабна, церква з присадистими москов
ськими банями та цибулясти.ми, як на Москов
щині, главами. 

Будувалась нова церква на кошти "великодуш
наго чтителя священной древности", заштатного 
rвардії поручпика і багатого поміщика ..- А. Ан-

НОВІ ДНІ, січень, 1970 



нєнкова. Під час будівництва бу ли зламані до 
рештки. останки давніх стін і залишено самі фун
даменти, на яких і побудовано нову церкву. На 
щастя, Аннєнковська церква була значно меншt1 
своєю площею від старовинної і займала тільки 

південнозахідню (більшу) частину старих фун
даментів вівтарних апсид і частини прилеглих до 

них фундаментів rалерій залишились незабудо
ваними. Зовні в південну стіну нової церкви без 
певного порядку бу ли в муровані рештки давніх 
рельєфних літер колишнього грецького напису з 
первісної будови Десятинної церкви. 

В новій Десятинній церкві зберігались останки 
первісної церкви: стародавньої мозаїчної підлоги 

з різних rатунків мармуру та малинового кольору 

(волинського) шиферу, а також дорогоцінні 
рештки мозаїк, керамічних плиток, фраrменти 
фрескового малювання, уламки мармуру та ши
феру з архітектурних деталів тощо, давній дзвін. 
цеглv.ни з родовим знаменом київських князів 

(Ігоря чи Володимира) - тризубом та інші де
талі старовинної будови, знайдені під час ново
го будівництва і археологічних розкопів. 

Більша частина знайдених під час розкопів ре
чей (золоті й інші дорогоцінні речі та оздоби 
стародавньої церкви) зникла. Ух привласнив "ве
лікодушний чтітель священной древності" - Ан
нєнков. Пізніше цей "аннєнковський" скарб пеое
купив інший "чтітель" - російський поміщик Кі
р'яков. і вони опинились поза межами України. 

В 1908-11 рр. за завданням Петербурзької ар
хеологічної комісії навколо Десятинної церкви 
провадились археологічні розкопи під керівниц

твом археол. Д. Мілеєва. Він перший на rрунті 
своїх обмірів склав близький до дійсного плян 
первісної будови церкви - виявив фундаменти 
кам'яного княжого будинку на південь від Деся
тин:nої церкви. Під час цих розкопів знайдено 
новий скарб золотих і срібних окрас, найцінніші 
речі з я кого (сережки. ко в ти. браслети, перетні. 
срібні монети. гривні тощо) опинилися в Петер
бурзі і перебувають там, у місцевих музеях. і 
донині. 

За дорученням археологічної секції Всеукраїн
ського комітету охорони пам'атників мистецтяа 
і старовини саркофаг княгині Ольги знову від
крv.•ли в 1919 році. Це вже були треті (й останні) 
аохеологічні розкопи під керівництвом архітекта 

Б. Рериха і тоді вже саркофаг кн. Ольги перене
сено в Київський історичний музей. а пізніше в 
катедру св. Софії, де він перебуває й досі. 

В 1934 р. російсько-більшовицька влада зруй
нувала "аннєнківську" Десятинну церкву. Улам
ки архітектурних деталів, княжі саркофаги, фраr
менти, оздоби фресок, мозаїк, мозаїчних підлог 
та ін. рештки первісної будови. що були в новій 
uеркві. перенесено (щоправда. далеко не всі) ло 
СоФійського архітектурно-історичного музею. По 
зруйнуванні нової Десятинної церкви, археологіч
ними розкопами 1939-40 рр. виявлено зацілілі 
фундаменти, а місцями і нижні частини стін пер
вісної церкви. 

Годилося б над цими святими руїнами збуду
вати всенаціональний музей, залишивши у ньому 

· НОВІ ДНІ, січень, 1970 

недоторканими. усі поховання усі попередні й 
сьогочасні знахідки. 

Так би мав зробити і зробив би кожен культур
ний народ, коли б він мав волю до цих заходів. 
Та не так зробив жорстокий окупант, зовсім бай
дужий до тисячолітньої християнської культури 

підвладного йому народу. У сі ці дорогоцінні 
рештки першої церкви - усипальниці першої ж 
християнки-володарки України-Руси, св. княгині 
Ольги та хрестителя нашого народу, св. князя 
Володимира засипано й зрівняно з землею, щоб 
утворити площу перед спорудженими на місці 

первісного Київського Акрополя сьогочасного 
звичайного будинку радянської школи. 

Докладніші відомості про знахідки під час роз
копів і відбудов Десятинної церкви знаходимо 3 

редагованому Ф. Ернстом Путівникові "Київ": 
"Року 1758 церкву ремонтувала черниця 

Нектарія (княгиня Наталя Борисівна Долrору
кова); під час цих робіт знайдено дві мармуро
ві дошки від саркофагу і позбивано багато 
грецьких літер. Року 1824 відомий історик ми
трополит Євген Болховітінов почав нове архе
ологічне дослідження стін та фундаментів Де
сятинної церкви, при чім знову знайдено сарко

фаг з похованням, яке Могила визнав за Во
лодимирове. Пізніше знайдено ще саркофаг :-1 

похованням невідомої княгині й численнимтт 

окрасами з золота та перегородчатого ема

лю"ІО). 

Цікаві також дані про розкопи Десятинної цер
кви в 1824-26 рр. подає історик Києва ХІХ ст. М. 
Закревський. Тоді розкопи провадились археоло
гом-аматором К. Лохвицьким й архітектом М. 
Єфімовим, коли була 

"открь1та каменная гробница. состоящая из'Ь 
ПЛОСКИХо ПЛИТо КраСНОГО шифера, СВЯ1аННЬІХ'Ь 
желізнь1ми прутьями. В'Ь ней нашли всі сохра
нившіяся кости, кромть главьt u правої· рцки 

(не суть ли зто мощи Св. Кн. Владиміра?), так
же остатки истлівшей парчевой одеждь1, ~оло
тую пуговицу и башмаки мужескіе. 4) Близь 
описаиной гообниць1 найдена гробовая, коас
паго же шифера. доска. Наконецn, 5) к'Ь сіве
ру ото малой Могилиной, и вні пространства, 
занимаемаго древнею Владиміровою церковью, 
ВЬІрЬІТа другая горбница, ТОЖе ИЗ'Ь ПЛОСКИХо 
плито краснаго шифера; оная украшепа вьІсі
ченньІми изображеніями, подобнЬІми тім'Ь, кои 
находятся нц надгробномо памятник-Б Велика
го Князя, Ярослава І-го, во Софійском'Ь Собо
рі. Во гробниці сей найденЬІ всі сохранившія
ся кости, на оньІхо истлівтая женская одежда. 
парчевое покрь1вало и башмаки. Без'Ь сомнінія, 
гробо сей принадлежито какой либо Княгині. 
для нас'Ь неизвістной. Изо найденньІхо вещей 
нікоторьІя представленЬІ Государю Императо
оv и Императриці; другія Во УниверситетьІ 
Московскій и Кіевскій, и во Ризницу Кіево
Софійскаго Собора"ІІ) . 
Це цікаве повідомлення підтверджується дуже 

важливим документом, а саме: фотокопією "Опи
саніе двухо Гробницо, отнрЬІТЬІХо при раскрь1тіи 
окончательномо Свято-Десятинной Церкви в'Ь 
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Бого~спасаемом'Ь градіі Кіевіі, 1826~го года Іюня 
23~го дня" (на 4~ох сторінках), підnисане чинов~ 
ником S~го класа і кавалером Кіндратом Ло~ 
хвицьким12 ) • 

Другий документ - це фотокопія з сумлінно 
виконаного рисунка за .N'2 9, з написом угорі: 
"ГробЬІ найденнЬІе аркитектором ЕфимовЬІм в 
Десятинной церкви 1826 г.". Підпис: Н. Ефи~ 
мов'Ь"13 ). В дуже виразній і фаховій креслярській 

І'.. _. 
·.'-·7t.9~ 

техніці зображено різьблену головну фасаду сар~ 
кофага та пляни відкритих гробниць з жіночим 
(ліворуч) і чоловічим (праворуч) похованнями. 
Людські кістяки нарисовано з певним знанням 
художньої анатомії. 

Щодо першого документу треба зазначити, 
що він складений і писаний не К. Лохвицьким, а 
правдоподібно, архітектом Н. Єфимовим, бо К. 
Лохвицький провадив розкопи в 1824 р., а Н. 
Єфимів двома роками пізніше та й в заголовку 
'Першого документу стоїть дата 1826 р. Отже К. 
Лохвицький підписав чужу роботу. Як відомо, 
після невдало складеного пляну_ Десятинної . цер~ 
кви аматором~археологом К. Лохвицьким, Ака~ 
демія Мистецтв у Петербурзі доручила переві~ 
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рити розкопи і скласти новий плян церкви архі~ 
тектові Н. Єфімову. Після цього R. Лохвиць~ 
кий зненавидів свого колсrу й роби,в йому, як 
пише М. Каргер, різні прикрощі й незаслужені 
обвинувачення14 ) • 
Для нас ці обидва документи дуже цінні. В них 

детально висвітлено й ілюстровано жіноче похо
вання, приписуване вел. кн. Ользі. На жаль, мн 
нічого не знаємо пор те, чн експонований в 

Софіївському архітектурно~історичному музеї 
саркофаг вел. кн. Ольги й досі містить у собі 
шляхетні останки найвидатнішої й найсвятішої 
жінки У країни. 
Професор М. Макаренко, який був свідком 

останнього відкриття саркофагу кн. Ольги в 1919 
році, нічого не говорить про П кістяк. Навпаки: 
він писав, що "саркофаг потім перенесли до Дер
жавного музею ім. Шевченка, де він перехову
ється вже десять років розібраний, у музейних 
сховищах". Цей наш визначний вчений насмілився 
тоді написати, що "краще було б залишити сар~ 
кофаг на місці, зробивши над ним окремий буди~ 
нок~даіпок, що дозволяв би оглядати його"115 ). 
Чомусь, проте, проф. М. Каргер пише, що кі~ 
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Саркофаr вел. кн. Ольm та інші nам'пкн з Десsтннноі церквн в київському історн'ІНому музеї. 

стяк кн. Ольги ще в 1908 році nже був порушений 
і що в ньому виявлено в зітлілому вигляді решт
ки парчавої тканини- і рештки шкіряного взуття. 

Далі він говорить, що ніяких інших речей не 
виявлено, але сліди фіялкового кольору оксиду 
на кістках свідчать, що в саркофагові знаходи
лись металічні прикраси16 ). 
Ми вже знаємо з цитованих тут джерел, що 

саркофаг кн. Ольгги (як і всі інші київські гроб
ниці) був багато разів грабований і то не монго
лами (бо тоді він був засипаний землею) , а пере
важно північними нападниками-сусідами й пізні

ІТ'е -- впродовж віків -- чужими князями і царями. 
Церкви, де стояли ці саркофаги, грабувались й 
руйнувались вже сьогочасними їх нащадками. 

Тим часом для наших нащадків залишилися 
лише спорожнілі саркофаги, а серед них майстер
но вирізьблений з плит овруцькаго каменю-лупа
ку прекрасного рожево-малинаРого кольору сар

кофаг нашої великої княгині. Як і багато оздоб
лені різьбою парапетні плити на хорах-галеріях 
катедри св. Софії у Києві. Спасо-Преображен
ської катедри в Чернігові, так і різьблені при
краси інших храмів. так і саркофаг вел. кн. Ольги 
виконувались нашими ж. а не якимись заморськи

ми умільцями-майстрами, які близько тисячі років 
тому вже не копіювали чужих майстрів. а вираз

но відображали свій самобутній національний ха
рактер мистецтва України-Руси. 

Іконографія св. княгині Ольги дуже довільна. 
У явних образів їі дуже багато, але ми не маємо 
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навіть приблизного портрета княгині. А могли б 
мати, коли б існував повний кістяк кн. Ольги. як 
на рисункові архітекта Н. Єфімова 1826 р. Міг 
же відтворити скульптор-антрополог М. Герасі
мов за спецілльними вимірами черепа реконструк
цію голови будівника катедри св. Софії -- вел. 
кн. Ярослава та засновника Москви (і руїнника 
Києва) кн. Андрія Боголюбського. 

Буn колись образ Вел. княгині Ольги в ноnо
збудованій за проєктом архітекта В. Стасова Де
сяти.нній церкві. ніби старий з плутаним грецьким 
написом. що в перекладі на нашу мову означає 

"Володарка племені Росів" і що цей образ ніби 
написаний мистцем Григорієм, портретиетом ім
ператора Констянтина Порфирородного. Як по
тім виявилося (дослідник Я. Смирнов) . цей 
образ був невдалою копією образу Марії Магда
лини. роботи мистця Квентинія Метепса ( 1466-
1530 рр.)1 7 ) Подібний образ св. Ольги перехову
ва'І\ся довго в родині князів Білозерських. 
Чимало також існує й скульптурних портретів 

св. Ольги. З київських скульптурних зображень 
заслуговують на увагу бронзові горельєфи св. 
князя Володимира та св. княгині Ольги на захід
'-'іх двРоях Володимирського собору (скульптори 
Бах і Залеман) . 
Була також ще й сумної слави скульптурна 

група з постаттю св. кн. Ольги. З непіцробленим 
сарказмом оповідає про історію виникнення. 
спорудження і руйнування цього великоімпер

ського дива мистецтвознавець Федір Ернст: 
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"Року 1909 київська міська дума ухвалила 
збудувати в садRУ перед кол. реальною шRо~ 
лою пам'ятниR ШевченRові, на ЯRИЙ свого ча~ 
су (протягом 1904~ 14 роRів) серед найбідні~ 
ших верств у~t.раїнського населення зібрано 
понад 177 тисяч Rарбованців. Поставлення па~ 
м'ятника ШевченRові в цьому місці опротесту
вав куратор київської шRільної оRруги, який 
уважав, що перед "руссRим учебнь1м заведе
ниєм" слід поставити пам' ятниRа одному з 
діячів "руссRой истории". У зв'язRу з цим у 
Rолах війсьRової влади, адміністрації та вищо~ 

го духівництва виниR проєкт збудувати від 
МихайлівсьRого манастиря до СофійсьRого со~ 
бору, за зразRом берлінської Siegesallee 
"исторический путь", тобто два ряди мону~ 
ментів. серед яких повинні були бути мону
менти "доісторичному Києві", Олегові, Ользі, 
Святославові ("в вигляді старорусьRого воїю1 
з веслом у руках у човні. на СRелі, що виоб
ражає морсьRу хвилю") . П роєRт зустрів гостру 
RритиRу з боRу робітників мистецтва й науRи. 
але, щоб яRось перешRодити (і то якнайшвид~ 
ше) збудуванню монумента ШевченRові, вирі
шено, що "надзвичайні обставини" вимагають 
негайного збудування в садRУ перед реальною 
ш~t.олою бетонової тимчасової "моделі" мону
мента RH. Ольги. Кошти "вьІсочайше" апробу
вав" був цар МиRола 11, і після заяви міського 
голови ДьяRова, що "~t.авалер" (тобто Шевчен
RО) мусить поступитися місцем "дамі" ( княги
ні Ользі) . в серпні 1 911 poRy бетоновий па~ 
м'ятник Ользі з центральною постаттю Ольги 
та боковими - праворуч Кирила й Методія, 
ліворуч - Андрія Первозванного. відкрито в 
присутності МиRоли 11. Авторами пооєRту 
були: Кавалерідзе, БалавенсьRий та Сніткін. 
Спооудження це вражало убозст~ом думки. ви
Rонання й матеріялу. PoRy 1919, за радян
сьRої влади. постать Ольги знято й на місці Гі 
поставлено погруддя ШевченRа роботи Крат
Rа, а боRові постаті зашальовано. Пізніше їх 
відRрито знов, і ШевченRо опинився в сусідстві 
Андрія Первозванного, Кирила та Методія 
1920 poRy бюста перенесено в інше місце: коло 
1923 р. знято й інші групи й нині залишено 
rамий п'єдестал" 17 ). 
Ця преRрасна, весела, хоч і правдива історія 

писана дотепним дослідниRом. Rоли ще можна 

було таR писати - в 1930 році. Звичайно. що 
після цього був зруйнований дощенту й п' єде~ 
стал цієї дивацьRої споруди. Але тут напрошу-

ЦІКАВИНКИ 

'е У дея:ких видів рач:ків-:копепод сам:ки повні
стю 'Взяли на себе турботу про харчування самців, 

внаслідо:к чого ті перетворилися в беззахисних 

:карли:ків і живуть, я:к паразити, на тілі самиць, я:кі 

більші від них у ... 12500 разів. 

'е Є бджоли, я:кі виробляють :кислий мед. Вони 

не маюті:. жє.л. 

·• Дея:к\ ГЛІ-!:бо:ководні риби реаrують на еле:к
тоичний струм, величІ:'на я:кого менша за стоміль

йонну част:ку ампера. 
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ється такий висновок: нічого неповинний Тарас 
Григорович опинився в сусідстві таких популяр
них святих, ну, і хтось із ретельних угодників 
окупаційного уряду зробив повторний донос на 
ШевченRа за його Rолишнє членство в Кирило
Методіївському Братстві й урядовці похопились 
ЯR можна швидше ліRвідувати цей скандал. 

Згодом був зруйнований й сусідній Михайлів
ський манастир та Трисвятительська церква й на 
їхньому місці виріс тяжRиЙ, незграбний будинок 
ЦК КПБ(У) (архіт. Лангбард). А пам'ятника 
великій княгині Ользі так і нervtaє ніякого. Ні па
м'ятниRа, ні церкви св. Ольги, ні навіть назви 
вулиці Гі імени. 
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Роман РАХМАННИй 

ЗА УНРАїНСЬИИй ДІЯЛОГ МІЖ УНРАІНЦЯМИ 
ВІДКРИТ А ВІДПОВІДЬ ПОЕТОВІ ДМИТРОВІ ПАВЛИЧКОВІ НА ИОГО 

"ФАЛЬШИВІ КЛЕйНОДИ" 

Пане Павличио! 

Спасибі Вам за статтю-відповідь на мою стат
тю "За гідну уираїнсьиу державу ( Бідиритий 
лист до українських літераторів УРСР, що праг
нуть зберегти "собори своїх душ") ", яка бу ла 
видрукувана в "Нових Днях" ч. 226 за листопад 
1968 р. Вашу ж статтю-відповідь "Фальшиві клей
ноди" Ви видрукували в офіційному органі Спіл~ 
ки Письменників У країни "Літературна У країна .. 
nід 1 серпня 1969 р. 

Це, мабуть, вперше за останніх кількадесят 
років відкритий лист еміrраційного журналіста. 
адресований окремому чи збірному читачеві в 
У країні, отримав особисту відповідь на сторін
ках серйозного часопису в УРСР. Жалко тіпьки. 
що подеиуди пашивільний характер Вашої відпо
віді знизив рівень нашої дискусіі. 

Тим часом уираїнське суспільство обабіч ра
дянського кордону відчуває найдошкульніше не

стачу серйозної дисиусії між уираїнцями про 
серйозні українсьиі питання. Идеться про розмо
ву, у якій кожен учасник може додати щось ро3-
судливе до спільних міркувань і згодом залЕша

сться з почуттям сиромного вдоволення, що його 

думку вислухано так уважно, як і він прислу

~:ався бесіді інших. Нашим людям закордоном 
і в У країні не бракує ні rрунтовних знань, ні 
життєвого досвіду; багато з них займають відпо
відальні пости в різних ділянках життя сrюїх 
ираїн. Однак усім нам ще й досі тяжио здобутися 
на гідний український діялог про спільні проб
леми. 

Можливо. цей всеукраїнський недолік є на
слідком довготривалого перебування цілих поко
лінь нашого суспільства під замиом чужоземного 
ионтролю й суворої цензури. Тому в нас не роз
винулосh уміння товариської бесіди - "конвер
сації". Тож коли тільки трапиться вільна чи не
вільна змога висловитися, ми всі схильні виголо

шувати монологи. Тоді. заслухані в музику влас
них слів і иваплячись чимдуж сказати все, що в 

душі наиипіло за роки мовчання, ми забуваємо 
про одну дрібничку: наш співрозмовник .- це не 
якийсь електронний приймач, але людина з влас

ними думками прагнениями промовити своє 

слово. 

Монологи - повсякденне явище зокрема в 
українській журналістиці. Своєю частотою й роз
мірами вони нерідко виппрають із часописних 

сторінок навіть інформацію. А~е їх породжvють 
поряд з психологічними причинами теж і особливі 
умови нашого буття: розмежування крайових і 
еміrраційних авторів на два ворогуючі табори. 
Хоча в усіх нас батьківщина одна .- Уираїна, 
рідко хто з авторів бере на увагу те, що мовить 
партнер "з того боку". Тому й слова. покладені 
на папір або закинуті в йоносферу, знімаються 
вгору немов голуби~листоноmі і, вдаривтись об 
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стіну мовчання, падають вниз, як підбиті мислив
цем птахи. 

Зате птахами високого льоту, які пролітають 
понад смугою мовчання. є в нас лише крякаючі 

ворони: низьиопробні полемічні статті й пашквілі. 
у яких увагу читача привертається лише до особи 

автора, а не до його міркувань. 

Весь цивілізований світ гидує цим видом леба
тування. Як відомо, 20-ий з'їзд иомпартії СРСР 
J 956 року теж засудив сталінський метод знищу
вання особистости людини за допомогою фабри
кування фальшивих обвинувачень. Адже внаслі
док таких наклепів, звичайно публікованих у пре
сі. мільйони радянських громадян .- а в тому 
числі теж тисячі "чесних иомуністів" .- репре~ 
совано в т. зв. періоді культу особи. Однак у 
журналістиці У країнської РСР. а то й у літера
турній критиці й наукових працях. далі застосо
нується той самий підхід сталінських слідчих: .
А що даний автор робив до революції? ... 
Чому Ви. пане Павличко, теж покористувалися 

цією традиційною методою дебатування у відпо
віді на мій виклик, можна здогадуватися і якоюсь 
мірою зрозуміти. але ніхто не прийме ЦІЄІ метсчп• 
:~а гіднJ.-ІЙ зразок діялогу між уираїнцями в 1969 
rюці. Наскільии мені відомо. читачі закордоном 
і в Україні - українці й чужинці, праві й ліві. 
консервативні та проrресивні .- з почуттям н~

смаку відкинули пашквільні аспекти Вашої статті. 
як негідні українського поета і патріотt1. 

Слово "патріот", вжите в моєму "Л?сті". яи
RЛИFало грубу репліку з Вашого боку. А дарем
но. Називати себе патріотом ще не означає тте
клярувати яRусь особливу "любов" до батЬJtЇ''
щини. Залюбки користуюся терміном "патріот". 
бо він зрозумілий і прийнятний кожномv: зате
сл""'О "націоналіст" по-різному розуміють читt1чі 
в У країні та закордоном і тому воно потребус 
супровідного пояснення, наприклад. націоналkт
ттемокТ1ат. Патріотизм я рnзумію як "ла1пrюг обо
в'язиу". що ним людина (як висловився Ів. Фран
ко) добРовільно прииовує себе до пекучих потреб 
свого пригнобленого народу. 
Хто відчуває цей "ланцюг .-mов'язку" і втри

мує зв'язок з сучасними потребами своєї нації. 
той має право зватися патріотом. І до такої лю
дини треба знайти стежку - ста1'и його співроз
мовником навіть якщо його погляди нам не 
прийнятні. 

У цьому відношенні Ваша стаття, якщо відки
нути полемічно-пашквільні аспекти. не позбавле
на загального інтересу і є кроком вперед v на
прямі розгорнення українського діялогу. П'ять 
n,...,R;'"' тому на полемічну статтю письменниці Іри
ни Вільде я відповів окремим листом~есеєм ( диц. 
"Сучасність". листопад 1964) та пропонунав ій 
і іншим землякам обмінятися думками про важ
ливі українсьиі питання з українцями закордо-
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ном, але - "в серйозному журналі, друкованому 
для всіх українців, а не тільки для аrітації серед 

еміrрантів". Відтоді ми вже стали на порозі 1970~ 
тих років, але ще й досі нема відповіді на "суттє~ 
ве запитання", яке базувалося на твердженні В. І. 
Леніна: - Чому й досі під Ролодінням росіян 
"створення самостійної і незал;.:-жної національної 
держави лишається покищо... привілеєм однієї, 

великорусь!{оЇ. нації"? 
Ви, пане Павличко, теж не роз'яснили цього 

питання - проблеми, що становить основу мого 
.. Відкоитого листа до українських літераторів 
УРСР ... ". Ви навіть промовчали його назву, що 
чітко з'ясовує вимогу українських політичних 
еміrрантів: "За гідну українську державу". Таким 
чином Ви позбавили багатьох читачів в У країні 
інформації про саму суть нашої дискусії. 
З уваги й пошани цо цих читачів коротко при:~ 

гадаю Вам, що у "Відкритому листі до україн~ 
ських літераторів УРСР" виразно підкреслено: 
в усіх словесних змаганнях з українськими радян~ 
ськими авторами політичним еміrрантам не 

йдеться про привернення якогось реакційного ла~ 

ду на У країні, ані про здобуття для себе постів у 
суверенній українській державі. Важливо, щоб ця 
держава була українською в кожному відношенні. 
народовладною й суверенною. А це означає, що 
будь~який київський уряд повинен встановити ди~ 
пломатичні, торговельні й культурні зв'язки між 
У країною та чужоземними державами на базі 
взаємовизнання; всеукраїнський парлямент у Ки~ 
єві повинен обмірковувати і плянувати українську 
економіку, національну оборону й закордонну по~ 
літику самотужки, а не лише схвалювати декрети 

чужоземного керівного центру. 

Далі в "Листі" сказано, що порівняно з мол о~ 
дою Українською Наооnньою Республікою в ро~ 
ках 1917 ~20 нинішня УРСР являє собою на прак~ 
тиці - покищо - один великий еконnмічний 
район імперіяльної Росії. Бо, на жаль, УРСР не 
має властивостей. що їх посідає кожна реально 

діюча суверенна держава. Не лише армія і фльо~ 
та, трацспоот і пошта, а навіть існуюча на терv.~ 

торії УРСР церква є на практиці всеросійською 
установою, що допомагає русифікувати українців. 
У коаїн~ька РСР не є рівнорядним партнером 

ні в СРСР. ні в таборі комуністичних держав. хо
ча вона член~співосновник Об'єднаних Націй, а 
комуністичний лад завела в себе на ЗО ооків ра
ніше за Польщу, Чехо~Словаччину, Угорщину. 
Румунію й Болгарію. Серед цих молодих кому~ 
ністичних сестер~союзниць у системі Варшавська~ 
го оборонного договору взагалі нема місця для 
У країнської РСР, хоча їі територія такою самою 
мірою, як і їхні, виставлена на можливу аrресію. 

Вклад України в оборонну систему комуністич~ 
ного бльоку є й буде більший за вклад будь~якої 
з цих країн. але українці не мають ніяRого голосу 

в пw.ганнях оборони. Українця в УРСР далі про~ 
сто "оддають у москалі", як оддавали їх за воло
діння царів, і з тією самою метою: захищати окра
їни імпеоії _, в Схіnній Німеччині 1953. в Угор
щині 1956. у ЧСР 1968. на Уссурі та в Казахста
ні проти китайців 1968-69, а раніше у війні з 
Фінляндією 1939~40 роR.і;в. 

20 

А втім, я:кщо мешканця УРСР за справжні чи 
фабриковані політичні провини Rарає російська 
поліційна влада тюрмою чи засланням на терито
рії Російської Федерації... якщо українська мова 
не є державною мовою республіки ... якщо вона не 
є мовою щоденного вжитку по фабриках, торго
вельних підприємствах і в установах громадського 

обслуговування... якщо вищі учбові заклади в 
УРСР мають всеросійський характер з переважно 
російсьR.ою мовою навчання. то на чому базується 
суверенність УРСР, про яку від деякого часу 
говорять речники Rиївського правління, а Ви під
тримуєте їхні твердження? 

Знаючи цю страшну дійсність в У країні, укра
їнсьЮ політичні еміrранти далі зберігають у своїй 
пам'яті, як покищо неперевершений державниць
кий ідеал, Українську Народню Республіку: неза
лежно від усіх П недоліків і структурних змін 
протягом П трирічного існування, ця республіІ{а 
принаймні мала реальні властивості суверенноі 
української держави, була визпана рядом вели~ 
ких і середніх держав та могла розвинутися в 
проrресивну державу українського народу. Саме 
тому українські політичні еміrранти вважають 

своїм обов'язком протиставитися політиці москов
ських централістів, які перетворюють українську 
державну націю в колоніяльне плем'я. Поскільки 
правлячі київські кола потурають російським цен

тралістам і зберігають цей негідний "статус кво" 
на У країні, еміrранти суворо критикують відпові
дальних діячів УкраїнськоІ РСР. 

Невже цей наш розсудливий підхід до питання 
гідної української держави дає підставу будь
кому з радянських українців називати українських 

патріотів закордоном "зрадниками свого наорду" 
й "реакціонерами"? Для такого тяжкого обвину~ 
вачення треба мати реальні докази _, факти. 
які б заперечили всі наші завваження. Ані Ви. 
пане Павличко, ані ніхто інший перед Вами, не 
зvміли подати фактів про т. зв. буйний розвиток 
У країни в радянській системі. Покищо у відповідь 
ми почули зношені наклепи з блокнота аrітатора. 
що, як висловився В. І. Ленін, "говорить про що 
завгодно, щоб не сказати по суті питання!!" 

ТільR.и браком наочних фактів на твердження 
у "Відкритому листі до українських літераторів 
УРСР ... " можна пояснити Ваше хвилювання й 
лайку. Бо якщо я написав неправду, то доведіть 
мені це; але якщо мої твердження правдиві, то 
чому Ви лаєтесь? ... 
Авжеж, можна було вибрати суттєві уривки 

"Листа" і, надрукувавши їх поряд з Вашою від~ 
повіддю, показати радянському читачеві наочно, 

хто пише правду. Ви побоялися або Ваші колеrи 
з "Літературної У країни" не дозволили Вам зро
бити це. Тому ми порівняємо тут два Ваші заки~ 
ди з дійсними фактами, нехай Ваші чwrачі переві~ 
рять, чи їхньому літераторові справді "притам ан~ 
не почуття правди", як цього вимагав колись 
письменник Натан Рибак. 

Отож, пане Павличко. Ви впевняєте читачів 
начебто всі писання Р. Рахманного поойняті не~ 
навистю до росіян як народу і до "УРСР як дер
жави". Тим часом ні в одній моїй статті за остан-
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ніх 20 років Ви не знайдете доказу на своє твер
дження. 

Щодо російського народу. то я згоджуюся з 
тезою В. І. Леніна: "є дві нації в кожній сучасній 
нації", яка займає nанівне місце в багатонаціо
нальній країні. Сьогодні в російській нації, що 
володіє в СРСР, є дві нації такою самою мірою, 
як бу ли вони за буржуазно-царського режиму в 
Росії. Перша нація - це російський трудовий 
народ, що nрагне і самий жити nо-людському і 

радо nогодився б на вільне суверенне життя су
сідніх народів. Друга російська нація - це вели
коруські імnеріялісти, що в ім'я своїх матеріяльних 
вигід і великодержавних забаганок nримушують 
народні російські маси nроливати nіт і кров за 
чужі для них імnеріяльні інтереси. 

Жоден імnеріялізм будь-якої nанівної нації не 
nриніс користи трудовій нації своєї країни. До
сить згадати історію есnанської, британської, 
французької чи nортуrальської імnерій. Пересіч
ний англієць ознайомився з добробутом тільки 
nісля ліквідування брітанської колоніяльної імnе
рії внаслідок їі нерентабельности в 1950-их роках. 
Теж російський трудовий народ nримушений 

витрачати свій цінний час, енерrію і кращих своїх 

синів на те, щоб втримати на nриnані українців і 
інші народи СРСР, а віднедавна ще й народи 
т. зв. соціялістичних країн, як, наnриклад, Чехо..
Словаччина. Тому й наслідки такі ж сумні для 
російського народу, які були для нього й за цара
ту. Ленін зформулював це блискуче: "От ця, ве..
ликоруська отрута націоналізму отруює всю nолі..

тичну атмосферу Росії. Нащастя народу, який 
nоневолюючи інші народи, зміцнює реакцію в 

усій Росії". 
Ледве чи хтось із .вдумливих українців може 

ненавидіти трудовий російський народ, станови-· 

ще якого по суті не змінилося за останніх сто 

років. Але, сnовнені розуміння його тяжкої долі, 
ми не забуваємо ще одного факту: російські вели..
кодержавні шовІНІсти нині виводяться не тільки 

з одного сусnільного црошарку, з т. зв. нової 
кляси nартійно..-військових бюрократів (а за ца..
рату з дворянства) ; вони виростають якоюсь мі..
рою теж з народніх російських мас. Притому їхні 
лави збільшуються ще виходцями з українського 
та інших народів - клясократами, що в ім' я своїх 
великодержавни:х кар'єр зміцнюють базу nаную ... 
чої російської нації на Україні. 
У сі ці новочасні "ліnші люди" залюбки вико

ристовують високорозвинуту російську культуру 
як інструмент nаневолювання й асимілювання 

українців у всеросійській великодержаві. Проти 
nовторення цієї nомилки буржуазно..-царського ре..
жи:му Ленін застерігав своїх однодумців: "Може 
великоруський марксист nрийняти гасло націо..
нальної великоруської культури?" - заnитував 
він реторично. і зараз же дав безкомnромісну від..
nовідь: "Ні. Таку людину треба nомістити серед 
націоналістів". Значить, з велин:оруськими націо
налістамп треба боротися "не на життя, а на 
смерть!" 
Чи нинішні марксисти..-ленінці в СРСР здш..

снюють на nрактиці цей заnовіт Леніна? Ні! В 
У країні та й по всьому СРСР nостійно лунають 
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офіційні заклики до чуйности і боротьби з націо..
налізмом малих націй; особливо люто nридушу..
ються там всякі nрояви української державниць

кої думки і національної гордости. Але про вели..
коруський націоналізм там ніхто й еловечком не 

згадає. Тим часом, кому як кому, але nослідов..
никам Леніна годилося б nам' ята ти про те, що 
найгрізніший є той націоналізм, nроти якого ніхто 
не бореться в багатонаціональній країні, бо він 
nануючий. 

У країнські nатріоти, nротиставлячись русифі..
каційній nолітиці nравлячих кіл в Україні, на 
nрактиці здійснюють вимогу В. І. Леніна. Тому 
Вам, nане Павличко, не личить робити нам закид 
начебто ми ненавидимо російський народ. коли 
засуджуємо російських імnеріялістів; адже nосе
редньо Ви робите тяжкий закид Вашому "велико..
му учителеві"! 

Ще більш несерйозним і майже гумористичним 
є Ваш закид начебто "Рахманний ... говорить з 
ненавистю і про свій народ". Тут Ви знову вигід
но nромовчали факт. що в багатьох моїх статтях 
чітко замарковано nрихильне ставлення навіть до 

дрібних конструктивних явищ па території сучас..
ної У країни. Вам для nригадки, а ще більше для 
nоінформування читачів, неознайомлених з цим 
питанням, натякну тут от хоча б про мої комен..
тарі на тему великого вкладу українських учених 

в ядерну фізику та про українців - nереможців 
космосу: Кондратюка, Корольова й Поnовича. 
Коли виникла сnрава відзначення Т. Шевченка 
засобами ЮНЕСКО, я закликав до nаралель..
них - крайових і еміrраційних - заходів. 

Наnевно дехто з радянських відвідувачів "Екс
nо 1967" у Монтреалі nригадує мої статті з ви
могою, щоб Українська РСР вистуnила з власним 
nавільйоном. як окрема держава, на цій всесвіт..
ній виставці. Коли ж nроrресивним діячам у Киє
ві пощасти·ло вивести УРСР з всеросійського па ... 
вільйону на Площу Націй і там гідно відзначити 
"День У країни", тоді цим невеличким крокам 
вnеред зраділи були українські nатріоти закордо..
ном, хоча вони не визнають УРСР за свою дер..
жаву. 

А статті про визначніших nоетів, як М. Риль..
ський і П. Тичина. та про досягнення україн..
ської літературної молоді в 1960..-их роках? Як 
nоясните Вашим читачам мої схвальні відгуки на 
такі nодії, як офіційний nрийом nрезидента Фран
ції де Голя у Києві? ... Врешті, пе в "Літературній 
У країні", але в еміrрантському журналі "Сучас ... 
ність" nролунав голос на захист українців, на
сильно русифікованих у Російській Федерації, ще 
в жовтні 1965 року. 

Хіба це докази на Ваше твердження, що, мов
ляв, Р. Рахманний - разом з іншими еміrранта
ми - знецінює досягнення українців у сучасній 
У країні? Ні, пане Павличко! Навіть мало обізна..
ний з еміrраційними авторами радянський читач 
тут зрозуміє, що щось не гаразд з Вашим "nочут
тям правди". 
Але особисто я nробую усвідомити, чому Ви 

уклали свою відnовідь на слабкому фундаменті 
"традиційної" методи дебатування. Поnерше, 

21 



українцеві в УРСР не вільно ані на волосинку 
відхилитися від визначеної йому орбіти довкола 
центру московських інтересів. Подруге, Ви ма
буть дійсно не мали змоги читати важливіші пра
ці еміrраційних авторів, а мій "Лист до україн
ських літераторів УРСР" може й справді "при
падково потрапив" до Ваших рук. Бо в суверенній 
У країнській РСР, в якій - як це Ви твердите -
Ваша система правління має підтримку всього 
українського народу, українцеві не вільно отри
мувати. ані читати українські зап:ордонні писання. 

це - "бруски динаміту". 
У цьому відношенні наше становище тут куди 

краще. хоча живемо не в нашій державі та й не в 

такій суверенній як УРСР: адже Канада не воз
з'єднана з Росією. Ми читаємо які завгодно твори 
сучасних українських письменників, в тому числі 

теж Ваші поезії, як теж ознайомлюємося з писан
нями: радянських ідеологів. Якщо Вам не вЩ,о~о. 
то напевно цікаво tsaм дізнатись. що Вашу Вщ
повідь панові Рахманному" надрукували в 
цілому, уривками або докладними розповідями -
різні еміrраційні часописи. Ніхто не заб?.роняє 
нам робити це. та й ми самі не лякаємося Ішли
ву" радянських видань. Наша віра в гідну україн
ську державу rрунтується на правдивих теоре

тичних і практичних засновках; водночас ми впев

нені, що ознайомленість з ппсаннями наших бра
тів в Україні .- нехай і противників! - допоможе 
нам успішніше зглибити складну українську про
блематику. . 
А вона складна, бо й нація українська сьогодНІ 

складніша. ніж вона була 50 чи навіть ще ЗО років 
тому. Сьогодні вже не можна звужувати поняття 
української нації лише до т. зв. сільської бідноти 
(хоча вона далі існує в У країні). як це роблять 
ті радянські автори, які не допускають думки пр~. 

можливість існування української державн01 

нації. 
Щоб належно зрозуміти сучасну українську 

націю (в усіх Гі аспектах. проблемах 1 прагнен
нях). та й одні одних. нам з Вами всіма треба 
оозмовляти, дебатувати і сперечатися по-друж
~ьому. Але, як влучно колись завважив на ~дресу 
одного радянського автора Ваш колеrа Фед1р Ма-

"А б V 7 .. ківчук: не можна ез ланки.·:· . .. 
Спарвді. Гідний український д1ялог м1ж украш

цями не розвинеться в атмосфері фабрикованих 
обвинувачень і образливих вигуків. Униканням 
проблеми не можна заперечити їі існування. а 
жоден пашквіль не всилі приховати від людських 
очей болючі недоліки сучасної української дійсно
сти. Виправити їх можна тільки шлях~м серй~з
ного обговорення їх і співдіяння ус1х украш
ських патріотів ........- людей. що радіють радощами 

і боліють невдачами рідного народу. 
Тому я не обмежусь лише цією відповіддю і в 

іншій бесіді обміркую ще деякі Ваші завваження. 
Надіюсь, що наш діялог розвинеться і ~доскона
литься при збільшеній кількості учасниюв. 
А покищо .- з привітом: будьмо! ... 

_.nРЙМІТКА: "Відкрита відповідь поетові Дми
трові Павличкові" друкується одночасно в січ
невих випусках "Нових Днів" і "Сучасности". 
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Сергій ВОЛОДИМИРІВ 

КИІВ У СВІТЛІ ЦИФР 
"Як тебе не любити, 
Києве мій!" 

КИУВ .- красунь! Київ, що потопає в парках. 
садках. квітах, каштанах. Київ, що своєю кра
сою всіх захоплював, захоплює й буде ще біль
ше захоплювати в майбутньому. Київ. що згідно 
з леrендою, був заснований в глибині віків бра
тами Києм. Щеком і Хоривом. Київ, що його так 
любить кожен українець. Київ, що був довгі роки 
столицею могутньої Руси-У країни Святослава. 
Володимира Великого, Ярослава Мудрого та ін
ших наших великих князів та гетьманів. Київ. не 
дивлячись на всі несприятливі політичні та еко

номічні умови, не дивлячись на руїни, що йому 

спричинила друга Світова війна. знову цвіте. зно~ 
ву притягає до себе українців, громадян СРСР 1 
чужинців з усіх частин світу. 

Постараємось дати короткий опис в числах 
сучасного Києва і девчому порівняємо його з го
ловним містом Росії .- Москвою. 
Заснування Києва губиться в давніх віках істо

рії, Москва ж має лише 800 років! Краса Києва 
далеко випереджує красу Москви! Це визнають 
майже всі чужоземці, що бачили Москву й були 
захоплені нашим "красунем". "зеленим" Києвом, 
його розташуванням, виглядом на Дніпро-Славу
ту й безмежну далечінь Лівобережної благосло
венної України. 

"Київ, .- пише навіть Українська Радянська 
Енциклопедія (т. 6, Київ. 1961. стор. 315) 
одно з найстародавніших і аакрасивіших міст 

СРСР". Підсоння Києва уміркована суходолове. 
м'ягке. Пересічна температура +7.20 Цельсія 
(липень + 14,5°, січень --5.8°}. Абсолютний мак
симум температури +40°. мінімум -34°. Пере
січна річна кількість опадів 600 мм. (максимум 
_. 225 мм .. мінімум -- 406 мм.). "Зелений" Київ 
має біля 45 тисяч гектарів зелених насаджень. Він 
оточений суцільним зеленим поясом -- лісами: 

Броварським. Голосіївським. Кончою ... Заспою. 
Боярським, Святошинським, Пущею-Водицею. 

Територія Києва на 15. І. 1959 Р·. становил~. 
71.541 гектарів супроти 88.500 гектар1в територн 
Москви. 
Перше питання: кількість населення Києва? 

Воно росло так (в тисячах душ) : 

Рік 

20-ті рр. ХІХ ст ... 
1874 .................... 
1897 .................... 
1917 .... ················ 
1920 ···················· 
1926 .................... 
1931 .................... 
1935 ............ біля 
1939 ···················· 
1956 ···················· 
1959 .................... 
1961 ···················· 
1965 . ................... 

Київ 

40.0 
127.2 

2 47.2 
515.8 
366.4 
513.6 
539.5 
650.0 
847.0 
911.0 

1.104.3 
1.173.0 
1.332.2 

Мосива 

................... 2.019.5 

4.137.0 
4.817.0 

6.242.0 
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1966 .................... 1.367.0 
1968 . .. ... . ... ... .. .. .. . 1.456.0 

6.463.0 
6.563.0 

Отже, тепер Київ має біля 1.5 мільйона душ 
населення. За 1926-1968 рр. вопо збільшилось на 
- 924.4 душ, або у 2,8 разів, у той час як Мо
сква виросла у 3,2 рази. 

Київ по кількості населення займає на У країні 
перше місце, за ним іде Харків - 1.1 78 тис. душ 
населення. Між містами СРСР Київ займає третє 
місце після Москви й Ленінграду з його 3.752 тис. 
душ населення. У Москві живе біля 3% усього 
населення сучасної УРСР. 
По густоті заселення площі міста Київ має ліп

ше становище за надзвичайно густо заселену Мо
скву. На початку 1968 року на І кв. клм. площі 
в Москві припадало - 7.3 тис. душ населення, 
а в Києві лише - 1.3. Ці числа свідчать, де лю
дині легше "дихати". 
У 1967 році в Києві народилось ,......, 23.052 душ, 

умерло 10.569, природній приріст виносив 
11.483. Шлюбів було - 18.319, а розводів ,......, 
7.710. 

Натапи ОКОЛІТЕНКО 

Дуже цікавим є порівняння сучинників руху 
населення в Києві та Москві. Вони були такими: 

На 1.000 душ населення у 
Нар. Умерло Пр. npup. 

Київ 15.4 7.4 8.0 
Москва 10.9 9.2 1.7 

1967 році 
Шл. Розводів 

12.8 5.4 
11.1 5.9 

Отже, з наведеної таблички бачимо, що жит
тєздатність киян на 50% вища за життєздатність 
москвичів, смертність же киян більше як на 20% 
нижча, а природній приріст майже у 5 разів ( 4.7) 
вищий за приордній приріст москвичів! Шлюб
ність у киян вища ніж у москвичів, а розводів у 

Москві більше, ніж у Києві. 
Таким чином можемо сказати. що Київ значно 

перевищує Москву своєю життєздатністю. 
Москва, мавши 6.563 тис. душ населення, за 

1967 рік дала тільки 10.825 душ природнього 
приросту, у той час, як Київ зі своїми 1,456 тис. 
душ населення дав 11,483 душ природнього при
росту. 

(Закінчення на стор. 31-ій) 

БУДИНОН ТВОРЦЯ "ЕНfіДИ" 
До 200-річчя з дня народження І. П. Котляревсьноrо 

І. П. :К:отляревсь:кий належить до тих геннв, :котрі 
з' являються на диво вчасно. Вони - немов могутня 
с:келя, що повертає течію народньоі :культури у 

річище широ:ке й привільне саме тоді, :коли силою 

обставин вона могла загубитися в сухих піс:ках. 

В часи, :коли посилилась :кріnосниць:ка й руси

фі:каторсь:ка політи:ка царсь:кого уряду, :коли у:кра

їнсь:кий народ фа:ктично втрачав інтелігенцію, -
свіжоспечене панство, що, прагнучи "благородс'І"ва", 

зре:калося національної гідности, - :коли взагалі 

постало питання: матиме чи не матиме у:країнсь:кий 

народ своє неповторне обличчя, - подвигом було 

заговорити живою народньою мовою, 'Вільною од 
:книжности й штучної ус:кладнености, зробити іі 
літературною. М. :К:оцюбинсь:кий, передаючи пол

тавчанам вітання чернігівців з нагоди від:криття 

пам'ятни:ка :К:отляревсь:кому 190! ро:ку, писав, що 

з пояtюю "Енеїди" і "Натал:ки Полтав:ки" "занедбане 

й за:кинуте під сільсь:ку стріху слово, мов фені:кс 
із попелу, вос:кресло знов і ... голосно залунало по 
широ :ких еві тах". 

Ще більшим громадянсь:ким подвигом було виве
сти на сцену простого селянина - не для сміху і 
:кпинів, а для звеличення благородства його щирої 
душі 1 гострим і мудрим словом затаврувати цар

сь:кі поряд:ки, послати в пе:кло панів, "що людям 
ль готи не давали і ста'Вили іх за с:котів", та всіх 
старшин, "я:кі по правді не судили та тіль:ки гроши

:ки лупили". 
Сила звитяжництва вели:кого поета ви:кли:кала 

бурхливий розвито:к нової у:краінсь:коі літератури, 

поставила і і на живу національну основу, на ще

дрий Грунт реалізму. Творчість :К:отляревсь:кого -
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то почато:к нової ери в історіі духо'Вого життя у:к

раїнсь:кого народу. Тож усе, що nов'язане з життям 

поета, становить вели:кий інтерес. 

... Є на :К:расному майдані у Пслтаві місцин:ка, ко
тру часто одвідУ'ють приїжджі. Якихось особливих 

чарів сповнена тиха задума наL:колишніх вулиць, 

шелестіння дерев, запах лози й нагрітого піс:ку, 

я:ким віє із Ворс:кли. Тут побувало чимало визнач

них людей минулого століття, звідси 10 листопада 
1838 ро:ку рушив сумний :кортеж із тілом великого 

поета. :К:оли приходиш сюди, ніби глибше перейма

єшен живлющим духом безсмертних творінь :К:о

тляревського. Тож рішення відродити будино:к 
творця "Енеїди" - гарний спосіб відзначити його 

200-літній ювілей. 

Але я:к виглядав цей будино:к? Я:ка його історія? 

Відомо, що то була типова житлова споруда по

чат:ку XVIII ст. - рубана народня хата, хіба що 
більша від звичайної сільсь:коі, із призьбою, вели

:ким піддашшям та горищем. Біля хати, я:к годиться, 

- сад, :комора, хлів, :криниця з журавлем. Звичай
не житло не 'Вельми маєтного пана, сотни:ка чи 

старшини: лагідну принаду та:ких садиб, іх :кольо

рит чудово описав Гоголь у циклі "Миргород". 

Будино:к :купив дід поетів, дячо:к місцевої цер:кви: 

на різьбленому своло:ку було н:шисано, що житло 

побудоване 1705 ро:ку. Як свідчить Стеблів-:К:амін

сь:кий, перший біограф письменни:ка, :К:отлярев
сь:кий 1823 ро:ку на свій сма:к дещо перебудував 
хату. Ось як виглядали, за описом того ж біографа, 

іі :кімнати. 
:К:абінет поета був водночас і опочивальнею: D ньо

му ледь уміщувались ліж:ко, письмовий стіл, :книж-
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кова шафа. Бібліоте:ку с:кладапи ориrінали рим

сь:ких та французь:ких авторів, зо:крема Вольтера, 

чимало пере:кладів із західньо-европейсь:ких - Сер

вантеса, Ляфонтена, Вальтера С:котта,- російсь:ких 

письменни:ків та :компле:кти товстих журналів. На 

стіні висів старовинний годинни:к, де намальовано 

було Адама і Єву під деревом пізнання добра і 
зла; ·в та:кт рухам ма.н:тни:ка навnоло стовбура зви

вався змій. Та:к само с:кромно була вмебльована й 

вітальн.н:: там стояла :канап:ка з ш:куратяною оббив

:кою, :кіль:ка стільців, зо два чи три ломберних сто

ли:ки. На стінах - портрети та гравюри фламанд

сь:коі ш:коли, в :кут:ку, замість образів, - копія з 

відомого мал•юн:ка - Марія Магдалина з черепом; 
на ві:кнах :квіти, в .н::ких поет вельми :кохався. 

По смерті :Котл.н:ре·всь:кого будино:к перейшов до 

ру:к е:коном:ки Ве:кливичевни, відтак господарі ча

сто мінялися. 

1845 ро:ку молодий Шевчен:ко, перебуваючи в 

Полтаві, намалював житло з бо:ку Ворс:кли, на фоні 
Успенсь:коі цер:кви. Ми бачимо невели:ку садибу, 
розташовану на горі, обнесену парканом, а від 
:кручі - часто:колом. 

Детальний опис зовнішнього :вигляду будинку і 

розташування п'яти його :кімнат зробив 1856 рОІ'<У 

істори:к та письменни:к Г. Двниле"Всь:кий. На той час 

житло здавали на постій, воно було дуже занедба

не. У праці "Полтавсь:ка старовина у відношенні 

до часу Петра Вели:кого" Г. Данилевсь:кий зазначає, 
що це "єдиний будино:к, що вціщв у Полтаві з часу 
облоги і Шведсь:кого бойовища". До опису було до
дано :копію літографіі невідомого художни:ка, на 
.н::кій житло по:казано од воріт. Істотних розбіжно

стей з малюнком Шевчен:ка немає. 

1875 ро:ку історична пам'ятка ще існувала, проте 
потрапила до ру:к людей обмежених, байдужих до 

:культурних цінностей свого народу. І 1881 ро:ку 

садибу поділили на дві діл.н:н:ки, а напівзруйнова
ний будино:к розібрали, ви:корисrавши матеріял для: 
флігеля, зведеного на одній з діл.н:но:к. Сволок, зна
менитий різьблений своло:к із написом цер:ковно
слов'янсь:кою в'яззю, я:кий змалював Шевченко у 

повісті "Близнець1", я:кий бентежив уяву Лесі 

У:краін:ки, :Коцюбинського, Лисен:ка, Зань:ковець:коі, 
опинИ"Вс.н: на :кухні. ":Кому потрібен був цей а:кт 

вандалізму~ - з білл•ю писав згодом В. Горлен:ко в 
газеті ":Киевская старина". - І чи не гріх було 
Полтавському місь:кому управлінню допустити 
злам поважної старої мирної бібліографічної рід

кості~!" 

На щастя, флігель зберігся, бо наступний його 
власни:к М. Голованівсь:кий дбайливо об:клав його 
цеглою, по:крив залізом. Цю будову полтавчани 

шанували .н::к "дім :Котл.н:ре"Всь:кого", не бажаючи 
миритися з реальністю. 

І от справжній будинок вели:кого поета відродже
но. Ще в :квітні 1968 ро:ку республі:кансь:кі спеці.н:ль
Р.:і ~-:ау:ково-реставраційні майстерні почали дослі

джувати місце, де стояла священна релі:кві.н:, вивча

ти матеріяли, .н::кі б допомогли з максимальною 
точністю відновити іі в усіх деталях. Ре:конструйо

-вано первісний вигляд будин:ку, :котрий він мав до 

численних перебудов. Найбільш вірогідним істо
ричним до:кументом був визнаний малюно:к Шев-
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чен:ка, що зберігається у :Киівсь:кому музеї поета. 

Адже він робив його за спеціяльним завдани.DІ 
А:кадеміі, точно відтворюючи ориrінал. Тож дове

лося ·відмовитися від rалеріі, романтичної прибу

дови, про я:ку згадується "В пізніших описах. 

Проєкт будинку створив молодий архітектор В. 

Тертичний у співавторстві з Л. Бо:качом. :Консуль

тував роботу :кандидат архітектури П. Юрчен:ко, 
відомий своїми дослідженнями дерев' ян ого зодче

ства XVII-XVIII століть. 
Будинок має тесовий дах, де:р~в'яну нефарбо·зану 

підлогу. Зовні стіни побілені, зсередини :критІ гла
денькою шалівкою. У дворі - комора з різьблени

ми стовпчиками й дверима. невеличкий хлів, :кри

ниця, традиційний вишневий садо:к. Найбільше :кло
поту завдало меблювання :кімнат. Громадсь:кість мі

ста, наукові працівники музею, партійні установи 

організували розшук старовинних меблів та гра

вюр, овіяних романтикою давнини. Є підста·ви гада

ти, що де.н::кі з віднайдених речей належали родині 

:Котляревських. 

Стіни світлиці оббиті полотном із вибій:ками: по 
ясно-сі рому полю - сині звисисті візерун:ки. В тоц 

ім добирано кахлі мальованої печі. 
М' .н::ка інтимність зустрічає одвідувачів. Тут про

думуввв поет свої твори, розмо-вляв з друзями, ча

рував іх майстерним виконанням у:краінсь:ких на

родніх пісень, природнім гумором. На всьому ле

жить відбиток неповторної особистости автора 
"Енеїди", "Наталки Полтав:ки", "Мос:кал.н:-чарівни:ка", 
людини, про я :ку Т. Шевченіш сказав: 

Будеш, батьку, панувати, 

По:ки живуть л•юди 1 

По:ки сонце з неба сяє, 
Тебе не забудуть! 

("Нау:ка і Суспільст-во", ч. 9, 1969, :Киів) 

Нонцерти артистів з України 
Після дої~гоі перерви до :Канади завітали знову 

аnтисти з У :країни: соліст :Київського театру опери 
та балету ім. Т. Шевченка бас Андрій :Кі:коть і тріо 

бандуристок :Киівсь:коі філармонії в складі Вален
тини Третя:ковоі, Ніни Павленко і Неллі Бут. А:ком

nаньювала :Кі:ктеві доч:ка відомого артиста І. Па
торжинсь:кого, чудова піяніст:ка, доцент :Київської 
:КОРсерваторіі Галина Паторжинсь:ка. 

Артисти мали свої :концерти в Монтреалі, Торон

ті (два :концерти), Віндзорі (два :концерти), Форт 
Віліямі, Судбурах, а в Зах. :Канаді у Вінніпезі, Сас
Уатуні й Едмонтоні. Пізніше відбувся ще додатко
вий :концерт у Монтреалі. :Концерти розпочато 18 
ш~стопа,па. а за:кінчено на початку грудня. 

Організувала :концерти Фірма Д-:К (Довгополю:к
ТZ\ли:JV:ків) . .н::ка була організувала й :концерти :xopv 
ім. Вірьов:ки, а потім :концерти Д. Гнатюка і сестер 

Бай:ко. 

Що.го техніки співу, то :концерт був не то що 
чvдпвий, прекрасний, можна запевнити читачів -
він (ІZонцР.nт) винятковий своєю .н::кістю. Читачі "Но
вих Дні"в" зна•ють, що на похві:lли я не дуже то 

ПІ"'~Рий. то можуть вірити, хто не був сам. 
Хто та:кий Андрій Іванович :Кі:коть ~ Читачі "Н. 

Днів" уже знайомі з ним. Уперше я згадав його у 
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репстражі "Зустріч з людьми з того світу" (ро~ів, 
здаєтьси, десить тому). Вдруге а бачивси і слухав 
його на "ЕР\СПО '67" у Монтреалі. Ми один одного 
пізнали тоді вже здале~а... Це була вже трети моя 

зустріч з А. Кінтем, ин з артистом, та~ і з лю
диною. 

Це пренрасно, сильно збудо'Вана нремезна, висо~а 
й струн~а молода ще людина. Народивек в с. І\а
м'инці, Р\ам'инсь~ого району, Полтавсьноі области. 
За~інчив деситилітну й працював у ~олгоспі. Од
ною з його робіт було довозити волами вліт~у вод-

в польові табори. Співа·в у самодіильному хорі. 

Приїхали з нонсерваторіі шу~ати між співаками
любителами відповідних ~андидатів у ~онсервато
рію. Помітили й Андріи. В 1953 році він уже сту
дент Р\иівсь~оі ~онсерваторіі по нлисі проф. І. Па
торжинсьного. Ще бувши студентом, -виступав у 
опері. В 1957 році за~інчив консерваторію і відразу 

пішов у оперу на сталу праДІю ин соліст. 

У 1957 ж році він бере участь у змаганних на 
міжнародньому фестивалі в Мосн-ві, звід~и він при

віз першу золоту медаль (тоді ж золоту медаль 
одержала й Бела Руденно). 
У 1958 році його післали на міжнародюи нон

нурс молодих співа~і"В у Тулузі (Франція), зві.г:ки 

він привіз золоту медаль. 

Тіль~и цих двох перемог на винитково складних 
і важ~их міжнародніх ~оннурсах, на икі приїхали 

най~ращі співВl'іи зі всього світу, досить, щоб уяn
ляти собі нрасу й силу голосу Андрія Івановича 
Р\і~оти. 

Скоро -він одержав званни заслуженого артиста 
Украіни, а в 1967 році йому дали найвище арти
стичне званни в республіці - званни народнього 
артиста УРСР. 

Р\іноть ви~онав рид провідних ролей у визнач
них операх: Тараса ("Тарас Бульба", Лисен~а), Ріа
раси ("Запорожець за Дунаєм", Гvлана-Аuтемов
сь~ого), діда Івана ("Шевчен~о", Г. Майбоuоди). 
Мефістофеля ("Фауст", Гуно), Р\ривоноса ("Богдан 
Хмельницьний", Даньне-вича). Бориса ("Борис Гоцv
нов", Мусоргсь~ого), l'LНИЗЯ rрєміна ("Євгеній Онє
rін", ЧайRовсьRого) та багато інших. 

Не раз бував за ~орденом СРСР: Юrославія -
двічі, Польща- раз, Чехо-Словаччина- раз, США 
- раз, Ріанада - тричі. 

Що можна сназати про голос Р\іноти? По-nерше, 
він могутній. Він, нрім золотих медалей, одержав 

за нердонами УRраіни безліч дуже схвальних ре
цензій. Напри~лад, фахові рецензенти амери~ан
сьRих газет (зо~рема у Вашінrтоні) одностайно ·ве
личали його наймогутнішим басом наших часів. 
Діяпазон його голосу видається nросто безмеж

ним - здається, неl\Іfя. та~ого звуRу, я~ий би не 
взкз Андрій Р\і~оть. Його во~альна сила - вели
чезна. 

Тембр його голосу винят~ово багатий і приємний. 
Просто таRи nриємний і все. 

Андрій Р\і~оть глибоко інтерпретує (роз~риває 
зміст) ~ожного твору. Це, мабуть, даєтьси йому так 
лег~ о тому, що він має отой свій своєрідний тембр 
- у нього стільни nриз-вуRів, ині супреводать ос
новний звуR, що доnомагають йому донести зміст 

твору до слухача у повній його силі й глибині. 

Головна ж сила А. РііRот_Я:: в лег~ості його сnіву -
він орудує своїм могутнім голосом, наче здуває із 
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своіх уст легеньRу n1p 1н~у. Слухаючи його спів, 
людина не стомлюється, бо відчуває, що він співає 

без найменшої напруги, хоч його голос піднімаєть
ся до найбільших висот і сnус~ається до глибин, 
я~і ті льRи можливі. 

А. Р\іноть має знамениту поставу на сцені. Це не 
камерний співа~, що стоіть нерухомо - ви бачите 
перед собою... П. Волиник 

Ві~ ре~акціі: Цей текст (дві сторінRи машинопи
су) знайдено в хаті ред. П. Волиня~а -вже по його 
смерті. Друга сторінка була ще за~ладена у дру

~арсь~ій машинці, з недонінченим реченням ... Ви
дно, щось переш~одило йому дскінчити фразу. Ця 
недо~інчена рецензіи - останнє, що написав ред. 

Волини~ на цьому світі - видимо, за якусь годину 
чи менше nеред тим, як він захворів. Подаємо іі 

читачам у таRій формі, RFL іі знайдено. 

В. НЕРОДЕНRО 

Розповідає народній календар 
СІЧЕНЬ 

"Початку не буде й кінця не буде", .- говорили 
наші далекі предки. Життя, безкьн.ечне у своїх 
найрізноманітніших проявах, приваблювало, раду~ 
вало і лякало просту людину. Спостережливе око 
трудівника все примічало, люди освячували по~ 
воротні етапи життя природи, персоніфікували 
незрозумілі явища, створюючи неповторні абра~ 
зи~символи, якими заселяли навколишній простір: 

.небо, землю, ріки й озера. ліси й поля. У своїй 
уяві наші предки малювали чудову казкову краї
ну, де жив їх Дід, добрий Даж-бог зі Златою Ва~ 
бою ,_ сонцевою матір'ю. 

Тірщать морози, лютують хурделиці з вітра!tш~ 
боатами. Панцє над землею Морозко з донькою 
Сніжняною. Rоли~не~коли гляне нове сонечко 
з-за хмар і засміється міріядами зайчиків-проме~ 
нів на ковдрі матері~Землі. .. 
Я ке то нове Сонце? Грізний Сварог, бог-коваль, 

батько Д аж~бога, викував у своїй кузні нове сон~ 
це і віддав його своєму онукові. Ярило на КолядrJ 
вивіз його на небо. А де ж старе світило? Д аж-бог 
щедрою рукою розсіяв між людей тепло і світло 
батькової роботи. Як тільки народжується дитина 
у людей, Даж-бог в серце кожної покладає ча
сточку сонячного тепла. І що більше було в серці 
людини іскри Сварожича, тим приємнішою і при
вітнішою вона була, хороші справи й чуйність 
Д аж-богова завжди були з такою людиною. Але 
траплялось і таке, що Любчик і Доля інколи за
бували показати новонароджену Дитину Дажбо
гові. Я ке то черстве й льодове серце опісля мало 
битись у грудях ... Проте ще страшнішою була 
людина, що втратить з серця сонячне тепло. 

Наші предки в давнину помітили, що в час най
лютішої Зими в природі почуваються зміни. На 
п'ятнадцяти й день після найдовшої ночі все ело~ 
в' янетво відзначало свято сонцеповороту. свято 
Rоляди. 
Яким буде літо? Що воно принесе людям? Чи 

буде достаток і щастя в родині? Навіть тепер, q 
наші дні, всі поетичні образи-символи та обряди. 

25 



якими прикрасили наші предки своє життя~буття, 
лишаються близькими й зрозумілими. Скільки 
краси й вишуканої поезії в народних піснях~ко~ 

лядках! За традицією цілих три тижні коляд~ 
.ницькі ватаги ходили по домівках, співали вели~ 
чальних пісень. Хіба не приємно й нині, коли мо~ 
лодь прийде до хати з традиційними древніми і в 
той же час різними колядками-вітаннями! 
У новорічних засіваннях й щедрува1-ІІНЯХ оспі~ 

вується прадавній звичай віншування хліборобів, 
побажання хорошого врожаю і щасливого життя. 
Багато з цих обрядів втратили свою першоосно~ 
вq; це ніби цілком християнські свята, та все ж 
форма і зміст цих ритуалів засвідчує справді на~ 
радну, чисто календарну основу. 

Колядки відлетліи. Ярило все вище і вище під~ 
німає на небо нове сонце. Здавалося, все зробле~ 
но, щоб настали теплі погожі дні, щоб прийшла 
Весна. Морози сильнішають, сніги замітають зем~ 
лю. Як це розуміти? 

Народня фантазія все з'ясувала по~своєму. До 
нас долетів відгомьн цікавих свят і обрядів, що 
побутували серед українців. 
Напередодні багатої кцті {7. І.) чи коляди, 

господар усе робить, щоб умилостивити злі сти~ 

ВСТУПАИТЕ В ЧЛЕНИ 

УИРАїНСЬИОГО 
РОБІТНИЧОГО СОЮЗУ 

ПЕРЕДО ВОІ ВР АТНЬОІ ОРГАНІЗАЦІІ 
УКР АІНЦІВ США Я КАНАДНІ 

Бути "ІІЛеном Украінськоrо Ро6іТНІrІоrо Со10зу, 
це зна'ІИТЬ: 
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8 · Мати обезпеченеву полісу на життя 1 

8 Мати право на допомогу при :каліцтві "ІИ 

хворобі, 

8 Можливість І'і.Ористати із стипендійного 
фонду ДЛЯ студенті'В ВИСОІ'і.ИХ ШІ'і.іЛ І 

8 Можливість вашим дітям :користати 3 ди

тячих таборів і І'і.урсів у:краінознавства, 

8 Бути співвласниІ'і.ОМ тижневи:ка "Народня 
Воля" та анг.ломовного місячни:ка "Форум", 

8 Jlіористатись з відпо"Іин:ковоі оселі УРСою
зу "Верховина" 1 

За повнішями інформаціями звертайтесь пись

мово або телефоном до місцевих се:кретарів 
і організаторі'В УРСоюзу чи до його головно

го організатора на Jlіанаду Анатолія Білоцер-
ківсь:кого на адресу: 

490 Oka St. - LaSalle, Quebee, Canada 

ТеІ.: (514) 366-1775 

або до Го.ловноі Jlіанцеляріі УРСоюзу: 

440 Wyoming Ave., Seranton, Ра., U.S.A. 

ТеІ.: (717) 342-0937 

хії. закликає іх допомогти виростити хороший 
врожай, запрошує Мороза до свого святкового 
столу. 

Чорнобог зі своїм виводком так просто не хотів 
поступатися перед силами Білобога. Не може сам 
Морозко справитись з переможним наступом Сва
рожичів. Не витримає він натиску Весни. На до
помогу йде Чорнявка-Меланка. Меланка (13. І.) 
хоче пробратись до Злати-баби і приспати Я рила, 
викрасти Сонце. .. 
Люди не лишаються сторонні."М.и в цій боротьбі. 

Вони нагадують Велесові про те. щоб він краще 
допомагав Ярилові. На честь Велеса влаштовчва
лись обкатування молодих коней та волів, яких 
до цього не запрягали. Палили жертовні вогнища 
для захисту від Чорної. Обов' язково приходила 
ніч. коли Меланка ставала повновладною госпо
динею. Вона могла викрасти не тільки Я рила, а й 
кожного... І щедрувальники~колядувальники, що 
ходили від одного дому до другого, в цей вечір 
одягали машкари, переодягались, щоб не могла 
їх впізнати Меланка. 
На Голодну кутю {18. 1.) приходив час вирі

шальної боротьби Меланки за своє панування. 
Люди ласкаво запрошують Морозка до свого 
столq, а паочбки після вечері виходять на вулицю 
проганяти Чорну - стукають качалками по ти
нах і латах, стріляють. Та цього здавалось мало. 
На другий день {19. 1.) йшла молодь до води 
рубати ополонку. Простір навколо ополонки 
при•крашався, все поливалось червоним буряковим 
квасом - символ вогню. символ сонця. 

Люди прорубували льодову крицю, що відді
ляла володіння Д аж-бога від людської землі. За 
народною уявою на сонцесяйні левади маЖІна по
трапити лише тільки через воду: Весна й пташки 
повертаються з вирію, з вічно теплих країв Д аж
бога, вири'Наючи з води (саме слово "вирій" по
ходить від "виринати"). 
В ополонку заганяли Чорну, через ополонку 

сподівались викликати своїх добрих, ласкавих, 
богів. 

Ще довго жила в народі древня традиція риту
альних боїв біля ополонки, куди сходились чоло~ 
віки й парубки одного кутка чи села на бійку з 
противною стороною. В цей же день змагалась 
молодь верхи на необ'їжджених диких конях. 

Все спрямовано на швидкий прихід Весни і 
пов' яааного з нею врожаю. 

"Якщо на багату кутю зоря,но, то й врожай 
буде". "Зоряна ніч на Меланії зичить людям здо
ров'я і силу на цілий рік". "Якщо на новий рік 
дерева покриті па.мороззю, то буде хороший вро
жай", "Як зимою піде дощ, літом буде бити 
град". "В котоий час зимою мороз, то проти того 
часу влітку буде суша". Все це приклади може 
й примітивного, проте вікового спостереження на
роду над погодою в усій складності взаємозв'яз
ків явищ навколишнього світу. 

Надворі Січеrн.ь. За що його так прозвали? Ка
жуть про це різно: в січні морози дуже січуть: в 
цьому місяці сікли наші предки ліси, готували 
площі для випалювання. щоб потім на тім місці 
засіяти ниву. Мабуть, так було. 

НОВІ ДНІ, сі <~еиь, 1970 



ЧИТАЧІ ПИШУТЬ 

Дорогий Петре Уі узьмовичу І 

Шлемо nередnлату на два роl'іи і 5.00 дол. на nре
совий фонд. 

Бажаємо Вам щастя, здоров' я та багато сил в Но
вому Році І Нехай Всевишній Вас благословить на 

в~давця ще хоч на nівстоліття, бо таl'іих редаl'іто
рІв, Яl'і Ви, у нас сnра·.аді мало. 

Веселих свят та щасливого Нового Pol'iy І 
Петро й ~ирослава Свири~еики 

Форт Вілліям, Уіанада 

Дорогий Пане Волиняl'і І 

"Одним духом" nеречитав листоnадове число "Н. 
Днів'>_ Щиро Сl'іазавши, - хоч я й nроти надмірної 
емоц1иности, - захоnлений І Одна тільl'іи баляда 

про nоїзд, що йде "через наше серце" стільl'іи на

вчає: у ній і вміння автора, і зрі1!ість його і - най

головніше І - синтеза "уl'іраінсьl'іоі ситуа~іі". 
І, мабуть, оце захоnлення не лише nригадало мій 

борг Вам, але й nримусило до негайної діі ... 
Шлю чеl'іа на 25.00 дол. З них дворічна nередnла

та для мене, два нові nередnлатниl'іи (це но·воріч
ний nодаруноl'і моїм двом nриятелям), а решта 

3 ОО дол. на розбудову "Нових Днів". 
З nошаною до Вас 

І. Даниленко, Сомердейл, США 

Вельмишановний Пане Волиняl'і І 

Сердечно вітаю Вас з ювілеєм "Нових Днів", а 

себе з тим же самим, бо я ж nередnлачую "Нові 

Дні" з nершого числа. Бажаю Вам і далі мати та
l'іИЙ же успіх у Вашому видавництві. 

З щирими nобажаннями всього найl'іращого 

А. ~ихайлова, Едісон, США 

Дорога Пані Михайлова, 

Ви навіть не дочеl'іались мого nовідомлення про 

20-л_іття "Нових Днів" у грудневому числі, а вже 

самІ nорахували все... Ви, мабуть, найаl'іуратніша 

читачl'іа в мене. 

А гроші мені від Вас брати таJ:оtи соромно. Чи Ви 

знаєте, що від початl'іу Ви вже, l'ірім nередплат, дали 
на "Нові Дні" 99.50 дол. От і цього разу пишете, що 

ШЛете 20.00 ДОЛ., а ВИХОДИТЬ 20.50, бо ВІ'іЛаЛИ ГОТіВІ'іН 
26, а передплата ж лише 5.50. 
А СІ'ііЛЬІ'іИ Ви заплатили за інших тих що не мо

жуть самі nлатити (по старечих до~ах ~ Евроnі то
що), то я 'Вже й не nорахую. А платили ж Ви і за 
одного, і за двох і за трьох... Мабуть, друга сотня 

з гаl'іом nішла й на це! 
А СІ'ііль:ки мені відомо, то Ви ж ані доl'ітор, ані 

інженер, ані иl'іийсь бизнесовий l'іандидат на мільйо 

нера, а звичайна собі людина, яl'іій давненьl'іо, -
судячи по тому, І'іОЛИ Сталін знищив Вашого чоло

віl'іа, а нашого чудового маляра-імпресіоніста, -
минуло "надцять" І 

Сердечне сnасибі! Але більше грошей не шліть 

(я це вже писав Вам про це не раз І) - одна людина 

"Нових Днів" утримати не може! 
Дай Вам, Боже, радісного Різдва І І зустріти ще 

стільl'іи щасливих Нових Pol'iiB, СІ'ііЛЬІ'іИ Ви долчрі.в 
уl'ілали ·в розбудову "Нових Днів" І П. Вол. 

Вельмишановний Петре Уі узьмовичу! 
Думав я заплатити свою належність за l'іільl'іа 
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чисел "Нових Днів", за я:кі я завинив перестати 
іх читати, бо справді мені (і багатьом іншим І) осто
гидло за минулих l'ііль:ка літ слухати й читати Ваші 
теревені. 

Одна:к, nрочитавши в 238-му числі, що Вам таl'іи 
торонтсь:ка "Цариця :Катерина" (по вірі nравослав

на) с:казала "шарап", щоб ви замовкли про з'їзд 

Сх .. Єпархії і про :концерт на пошану св. Ольги, то 
я р1шквся заnлатити передnлату на цілий pil'i. От
же, nосилаю Вам чеl'іа на 5.50, з них на передплату 
5.00, а 50 центів на :книжечl'іу, щоб Ви не мазали 
на брудних цигарl'іах та:ких гарних nань, Яl'і Надя, 

чи иl'іогось хорошого Ваньl'іа. 

Виглядає тан, що "відлига" Вашої nолітичної 

l'іар~єри вже помітна, бо Ви вже не Іван, а Урхан, 
Яl'іии в монахи nеревернувся ... 

illl'ioдa, що Ви таl'іи не написали нічого про з'їзд 

С_х. Єnархії, я:к ото Ви, і Ваш побратим Муха, з 
шн~ю на устах голосили мир, братерсьl'іу любов, 
єдюсть, але це все мало йти на ВАШ соціялістич

ний МЛИНОІ'і. 

Обидва ви целібатники і дуже захоплюєтесь мо

лоддю. І ніхто інший, я:к тіль:ки ви обидва доl'ілаЛї! 

своіх ру:к до розбиття молоді nри :катедрі св. Во
лор.имира. Ця молодь ще два ро:ки тому взаємно 

себе nоважала. 
За 20 літ nеребування в rеті прав. :катедральна 

громада св. Володимира двічі вийшла за мури сво

го приміщення, і то не та:к, Яl'і треба. Треба було 

аранжерам ще й усю свою рідню взяти на сцену, 

щоб яl'іось іі заладувати. Мабуть, знову треба буде 
чеl'іати тисячу літ, щоб :катедрал-ьна громада пішла 
в світ, між люди ... 
Остаюсь з християнським привітом 

Васипь Лаврентійов~r~ Гриrо1)ик, 

Торонто, Канаде 

Я часом у січні люблю видруl'іувати таl'і званого 

найl'іращого листа pol'iy". Tal'ii листи :колись, поl'іи 

не гнівалась, писала Галина Чорнобицьl'іа (вона ста

ла в ~бороні асиміляторів, тих самих, що твердять, 
що рщна мова наших дітей англійсьl'іа), Анатоль 

Галан, часом О. Повстенко та ще дехто. Але одер
жавши Вашого, дорогий Василю Лаврентійовичу, 

люб'язного листа, у яl'іому Ви фаl'ітично "привітали" 

мене з 20-літтям "Нових Дні·в", вирішив: а чому б 

мені не возвеличити мого давнього й нерутимого 

nриятеля, Василя Григоряl'іа, і не видруl'іувати цього 

січня не найl'іращого, а найгіршого листа pol'iy? То 
оце та:к і роблю. 
Пишете, що Вам (та й багатьом іншим!) "остогид

ло І'ііЛьl'іа роl'іів читати мої теревені"'? Вірю. А зна
єте, чого остогидло? Тому, що Ви читаєте "Нові Дні" 
не :кільl'іа, а рівно 20 літІ Ви ж у мене nередплатни~ 
з nершого числа і я з нагоди 20-ліття "теревенів" 
знімаю :каnелюх і низьl'іо Вам вl'ілоня·юся:, Яl'і одном { 
з фундаторів "Нових Днів", чи Яl'і Ви nишете "те~ 
ре'Венів". Мабуть, Ви мене таl'іи дуже любите, І'іОЛи 
20 літ rвалтуєте себе читанням "теревенів". 
Ви nомилились - сl'іазала мені "Шараn", Яl'і Ви 

nишете, не торонтонсь:ка "цариця Катерина", а ін
ша особа. І ще й чолові:к. І на висоl'іому становищі.. 
І він не :казав мені "шарап", а nросив "обійтися 
цього разу без :крити:ки", себто без nам'яти все nо
хвалити, тобто nомахати всім :кадильницею, щоб 
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приємно пахло. Пос:кільки в мене в ру:ках не :ка

дильниця, а перо (та ще й гостре\) то в: вирішив 
нічого не писати. Але повірте, що ніхто мені нічо
го не заборонJІ"В. Та й чи це можливо? 
А що Ви звете свою земляч:ку (догадуюсь, про 

:кого йде мова) "царицею Катериною", то в: й не 
знав. 

50 центів на записну :книжеч:ку я зарахував Вам 
на додат:кове число "Нових Днів" - книжеч:ка в 

мене є, але мені вигідніше записати на цигар:ках, 

бо :книжеч:ку вже раз загубив ... 
Кажете, що в: "перевернувсв: в монахи"... Ні, я 

майже монах "Від народження, себто дуже правед
ний ... 
Кажете, що в: з Мухою "з піною на устах" на 

Єпархіяльному з'їзді голосив мир і т. д. тіль:ки це 

все мало йти на "Ваш соціялістичний млино:к" ... 
Бачите, я:кий Ви хороший\ Хочете на мене й Муху 

:кинути пляму. Поперше, соціялісти не є вже та:ка 
страшна річ. От, напри:клад, вони :коло влади в 

Англії, Швеції, в Норвегії, в Данії і в багатьох ін
ших країнах. Ось вони виграли вибори в нашій 

Манітобі... А Ви цього й не знаєте І 
А от ні я, ні Муха не намагались навіть ви:кори

стати статтю по:кійного ·вже голови президії Конси· 

сторі і нашої цер:кви прот. Є. Грицини в офіційному 
органі нашої цер:кви ("Вісни:к"), у я:кjй він обвину

вачує Вас у ворожому ставленні до священиків і 

цер:кви взагалі. А могли б ви:користати, я:кби були 

та:кі малі, я:к, вибачте, Ви, бо обом нам добрі люди 
прислали фотостати тієї статті... І ми обидва горді, 

що того не зробили. 
А щодо самого обвинувачення, то с:кажу: з нас 

з Мухою та:кі соціялісти, я:к з Вас жиді·всь:кий ра

бинІ ... 
Щодо обвинувачення, що ми з Мухою "целібат

ни:ки", то це вже справді небезпечно - можемо Вас 
подати до суду, бо ми обидва вдівці (чого Вам не 
бажаємо, бо любимо й шануємо Вашу жін:куІ), оби
два маємо в У:краіні дочо:к (Муха, здається, й ону
:ків має), а Ви зводите на нас та.nий безбожний на
:клеп! Та ще й під Різдво І Ви правду :кажете, що я 

"-в монаха перевернувся" (завжди тільки додайте: 
в дуже праведного!), то я вирішив взагалі вирі:ка

тися жіно:к. А Муха навпа:ки: одружився в Канаді 

вдруге, живе собі й посвистує на всв::кі "целібатні" 
на:клепи й на та:ких праведних, я:к в: ... 
Але, Василю Лаврентійовичу, я Вам щось с:кажу 

посекрету: не зачіпайте краще того богопротивно
го Мухи! Знаєте, що то за тип? Я його ще "В Австрії 
прозвав "православним єзуїтом". Він та:кий право

славний, в::к усі православні патріярхи разом. До 

того він у:краінсь:кий авто:кефаліст (до речі, в: теж І) 
і смерть не любить уся:ких асиміляторів і :каламут

ни:ків чистої води в цер:кві. Він до них безжальний: 
оце підійде до та:кого типа (без ножа й без со:кири), 
посміхнетьсв: лас:каво, візьме його за голі-в:ку і вона 

вмить відо:кремлюється від грішного тіла того :ка

ламутни:ка й асимілятора. І що ж Ви думаєте? Ви

:кине ту немудру голову і все? Ні, не був би то 

Муха! Він виходить на зелене поле і футболить 
тіє•ю головою денно й нощно місяцями І Та ще · й 
приспівує при тому І І знаєте, чого я боюсь? Щоб 

він бува не записав і мене в футболісти і не по
ставив на -воротв:хІ Я хоч і жилавий дидь:ко, але 
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місицими не внетою - зомлію і можу вмерти. }' 
Мухи жалю нема! Тоді Ви не матимете та:кого щи
рого приятеля, я:ким я був для Вас довгі ро:ки ... 

Нарі:каєте, що ми з Мухою "захоплюємось молод
дю". Мусите знати, що ми з ним: є в Гол. Вих. Раді 
Юного ОДУМу Канади. Головою там у нас є ще 
"третій злочинець" - М. Валер. Ви чогось його за
були. Мабуть, вирішили, що и:к він :купив бізнес у 
Порт Кредиті й перейшов жити на оселю ":Киів", то 
його вже й нема. Ні, він був, є й буде І 

Нас :кожні два ро:ки обира•:.оть у цю Раду. Хочете 
нас позбутись? Дуже просто: намо·зте бать:ків оду
мівців, щоб вони на черговому з'їзді нас не обира
ли. Ми всі троє будемо дуже раді, візьмемо всі по 
пляшчині (вірю, що Ви на радощах самі :купите три 
пляш:киІ), прийдемо до Вас чи запросимо Вас до 
:когось з нас, сядемо й вип'ємо, а тоді помяримось 

і заспіваємо: "Я:к засядем, браттв:, коло чари ... " Аж 
усі люди здивуються І 

Попереджую, що це Вам лег:ко не дасться: люди 
пам'ятають, я:к на минулорічних річних зборах гро

мади Ви :кричали до бать:ків одумівців: "Вас нам не 

треба! Дайте нам ваших дітей\" Я сподіваюсь, що 

вони того ні :коли не забудуть. Це ім нагадало "до

брі сталінсь:кі часи". Тоді теж бущ> гасло: "Ворогів 
на мило, а дітей перевиховаємо на нашу підпору І 

Отож урахуйте, що "Важ:ко буде намовити бать:ків ... 
Та догнав не догнав, а побігти можна - спробуйте І 

Чи Ви собі пригадуєте, що ми з Вами були в най

:кращих взаєминах ще від 1948 ро:ку. І з усією ро

диною Вашою. Пізніш, :коли доч:ки повиходили за
між, то й із зв:тв:ми. А от останніх два ро:ки - во

рогуємо. А знаєте, :коли це по"'!алось? Я:к Ви - і 
та:кі, я:к Ви, - почали гонінни на юних одумівців. 

У нас і на Понr Бренчі. Дітей часто не впус:кали 
"В будино:к. Мені виховни:ки й виховниці часто теле
фонували: "Зам:кнули двері. Сніг. Холод... Що ро

бити?" Я важ:ко зідхав і :казав: "Ведіть дітей у му

зей абощо ... " 
Ми довго мовчали. Писали листи, посилали деле

rаціі у Вінніпеr... Я тоді часто розпалювався до то

го, що я:кби Ви (або хтось інший, що це виробляв) 
улили в мене rальон води, то вона за:кипіла б ... Але 
в: мовчав, стримува-в інших, особливо Муху, бо все 
надіявся, що Ви схаменетесь. А ви тим часом були 

певні, що делі:ктність і мовчан:ка є ознакою глупоти 

й безсиллв:. 
Врешті, :коли побачив, що надії нема, людей про

сто зневажають, вважають іх за бидло (давайте, 
мовляв, гроші й дітей, а ми ім раду дамо, а самі 

йдіть під три вітри, бо ви всі нижча раса!), то я по
телефону-вав до Валера і с:казав, що я теж більше 
терпіти не можу. Потелефонували Мусі і ще де:ко
му... Результати Ви знаєте. Не забудьте, що цього 

ро:ку люди теж на збори прийдуть ... Прийдуть, бо 
вони ображені аж до підошов ... 

Ви, мабуть, думаєте, що це справа одноі-двох па
рафій? Ні, це справа всієї У:краінсь:коі Прав. Цер
:кви в Канаді. А раз та:к, то й усієї у:краінсь:коі емі

rраціі в Канаді. А у:краінці Канади - дуже важли
вий бойовий загін нашого народу. Ми дуже пома

гаємо народові. Більше, я:к це дехто бачить. 
А може б ми та:к ради Різдва Христового помяри

лись? Я Вам присягаю, що в::к тіль:ки Муха чи Валер 
уирадуть цер~у й захова•ють іі в :кишеню, то в: ра-
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зом з Вами поженусь за ними, доженемо паскудни

ків, одберем церкву й поставимо іі на старе місце І 
Згода? Якщо так, то Христос родився! Славмо 

його І 

Заходьте на чаркуІ Муху й Валера теж покличе
мо. І на собор церкви поїдемо :разом. І голосувати
мемо разом. За іі єдність, за розвиток. За рівність 
усіх членів у ній І Щоб про ніяку вищу й нижчу 

расу в ній ніхто не згадував. Амінь І П. Воп. 

ДО РЕДА:К:ЦІІ МІСЯЧНИ:К:А "НОВІ ДНІ" 
В ТОРОНТІ, КАНАДА 

Шлю передплату на 1970 рік і зміну адреси ... 
"Нові Дні" сво ім змістом і зовнішньою формою 

мене цілком задо·вольняють. Віршово-поетичний та 
літературно-історичний матеріял дуже змістовний 
і був корисний і для мене в писанні моїх праць: 
"Сторозтерзана нація", "Віковічність украінської 
нації" і т. д. 

Від мене особисто "Новим Дням" сердечно-любов
не побажання. Редакторові місячника п. П. Волиня
кові бажаємо перш усього доброго здоров'я, мно
гих літ і в поточній роботі постійних успіхівІ 
Нехай милості Великого Бога і Спаса нашого 

Ісуса Христа спочивають на редакторові і всьому 
редакційному оточенні І Серед усіх братерська зго
да нехай пробуває щоденноІ 

З огляду на наближення Нового Року - поздо
ровляю 'Всіх з Новим Роком І 

t Архиєпископ Сипьвестер 
(проф. С. Гаєвський), Австралія 

Сердечне спасибі, дорогий Владико І Вибачте, що 
листа друкую не в грудневому, а січневому числі 

- не прийшов він вчасно. 

Від імені всіх співробітників і читачів та мене 
самого вітаю Вас з Нов-им РоRом і Різдвом Христо
'ВимІ Бажаємо щастя і здоров'я тв успіхів у праціІ 
Христос Родився\ Славмо ЙогоІ 

Петро Волинкп 

ПЕРША УНРАJНСЬКА ОПАЛОВА ФІРМА 

FUТURE FUEL OIL Lm. 
& SERVICE STAПON 

945 BLOOR ST. WEST TORONТO, ОNТ. 

24-ГОДИННА СОЛІДНА І С:К:ОРА ОБСЛУГ А І 

Чищении і направа форнесів 6езпла'І'ІІа. 

Скорнстайте з до6роі наrо~ і замовлвііте 

ОЛИВУ В НАС. 

Наші телефони: 

Телефон &юра: LE 6-3551 
Уно'Іі: RO 2-9494 
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Іван ПИСАРЕНКО, 
головний лікар Чернівецької клінічної дитячої 
лікарні .N'!! 11 

Серrій МАИОВЕЦЬКИй, лікар 

МЕДИЦИНА У НАСТУПІ 
ЦІЛЮЩИЙ НАСТІЙ 

Уже не раз знайомство з народньою медициною 
ставало у пригоді сучасним медикам. 

Чернівецький лікар-педіатр Віктор Федорович Су
вак теж дещо знав про методи лікування, поширені 

у народі на Буковині та 'В Молдавії. І хоч декому 

здається, що то наївно - вірити бабусиним рецеп

там, - саме один з таких рецептів ліг в основу 

запропонованого ним нового лікувального препа

рату. 

У молдавському селі, де народився і виріс В. Ф. 

Сувак, жила бабуся, яка застосовувала (і найча
стіше - з чудовим ефектом) чатнині настоі для 
лікування 'Верхніх дихальних шляхів. В оточених 

шпильковими лісами гірських селах і хуторах Бу

ковини такі настоі популярні й тепер. А із спе

ціяльноі літератури Віктор Федорович знав, що 

Rожна рослинна брунька зберігає у собі величез
ний зар.вд вітамінів та інших лікарських речовин, 

які ще дуже мало вивчені, а то й не вивчені зовсім. 

І було цілком ясно, що неrативноі діі на організм 

ті речовини не справлятимуть. Отож, спираючись 

на досвід народньоі медицини і на всі ці відомості, 
лікар вирішив виготовити настій з чатинних бру
ньок. Адже то мав бути справжній концентрат ліку

вальних речовин. 

Детально все обміркувавши, В. Ф. Сувак дійшов 
висновку, що найефектовніше настій діятиме на 

верхні дихальні шляхи, якщо його дрібно розпоро
шрати і вдихати. Тобто йдеться про інгаляці•ю. Не
обхідний для інгаляції апарат у експериментатора 

був. Знадобилася лиш часткова його реконструкція. 

Перше випробування лікар провів на собі Rілька 
років тому. "Тоді я, - згадує він, - захворів на 
катаральне запалення верхніх дихальних шляхів. 

Патентовані ліки, зокрема сульфаніламіди, не по
легшували, а навіть погіршували стан здоров'я -
надто багато я 'Вживав іх на своєму віці, тому вони 

й не діяли. Тоді я і вдався до jнгаляціі настою з 

ялинових бруньок. І відразу ж Rідчув полегшення. 

Звичайно, одне таке випробування ще не давало 
підстав для узагальнень. Лікар вирішив всебічно 
вивчити дію препарату на тваринах, а 'Вже потім 
перенести спостереження в лікарські установи. 

Нові ідеі, як правило, зустрічають не тільки 
прихильників, а й противників. Не обминула така 
доля і препарату В. Ф. Сувака. Та за нього була 
логіка фактів. Адже ялина як дерево здоров'я сла
виться справдана. Відомі численні ліки з живиці, 
чатиння, 'Відомо, яку цілющу дію на здоров'я справ
ляє повітря шпилькових лісів, - недарма так ба
гато санаторіїв, будинків відпочинку побудовано 
просто в лісах. 

Ідею В. Ф. Сувака підтримали у Чернівецькому 
медичному інституті. На катедрох мікробіології та 
фармакології було організовано всебічне вивчення 
препарату. І ось, нарешті, дослідження завершені: 
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nере-конливо доведено, що препарат дає добрий лі

кувальний ефект, не справляючи при цьому жодної 

неrативноі діі. 

Тепер можна було переносити роботу над препа
ратом у лікарні і клініl'іи. У себе на роботі, в 16-му 

дитячому заl'іладі Чернівців, а вечорами в одному 

з 1'\абінетів дитячої обласної поліl'ілініl'іи В. Ф. Cy
Bal'i почав перший l'iypc лікування дітей за своїм 

методом. Маленьких страдниl'іі·в, що хворіли на 

хронічну пневмонію, бронхіяльну астму, тонзиліти 

та інші ураження дихальних шляхів, до того ліl'іу

вали загальноприйнятими засобами. Але вони ·з І'іра

щому разі давали лиш тимчасове полегшення і не 

знімали алерrію - стан підвищеної чутливости ор

ганізму до дії вірусів і міl'іробів. Та препарат Cy
Bal'\a виявився сильніший за алерrію. 
Після першого десятиденного курсу, ліl'іування у 

всіх хворих різl'іо поліпшився стан здоро·.з' я. Знизи
лася температура, майже зникла задишl'іа. Діти 

мінялися буІ'івально на очах. Дальші :курси давали, 

ЯІ'і правило, повне одужанн.в:. 

Так було, наприклад, з Ігорем Плужниковим. Віч 
з п'яти роl'іів хворів на бронхіяльну астму. Тради

ційні методи лікування йому вже не тільки не до

помагали, але й відчутно ослаблювали організм. 

ХлопчиІ'\ часто потрапляв у лікарню, а І'іОЛи був 

удома - ДО НЬОГО нерідКО 'ВИІ'іЛИІ'\аЛИ ШВИДІ'іУ ДО

ПОМОГу. :Коли Ігор пішов у 1 І'іЛясу, стало ще важ· 

че. Його постійно мучили тяжl'іі приступи ядухи. 
Він пропускав заняття, не справлявся з домашніми 

завданнями. 

Після інгаляцій за методом В. В. Суваl'іа і двох 
повторних профілаl'ітичних курсів ліl'іування при

ступи хвороби в Ігоря Плужниl'іова повністю при

пинилися. Хлопчиl'і почав добре 'Вчитис.в:, регулярно 
відвідувати уроl'іи фізl'іультури. Тепер він практич

но здоровий. 

П'ятирічні Юрій :Кл•ючник.ов, Андрій Дахов
сьІ'\ий, Сергій Лисих, чотирирічна Ганна Голо
вешl'іо, десятl'іи інших хлопчиl'іів і дівчаток теж у 
буІ'івальному розумінні цього слова здобули друге 
дихання, зазнавши на собі діі чудодійних ліl'іів. 
Тож не дивно, що новий метод реl'іомендо·зано 

для широкого впровадження в лікарську практику 

всіх дитячих лікарень, клінік, ясел, дитячих садків 
Чернівецької области. Що ж до клінік для доро
слих та Чернівецької водолікарні, то там його вже 

раніше взято на озброєнн.в:. 

("Наука і Суспільство", ч. 10, 1969. :Киів) 

НАДМІР ЦУКРУ - ПРИЧИНА СКЛЕРОЗІВ? 

Давно вже увійшла в повсякдеРня думка, що од

нією з причин серцевих хвороб є надмірне спожи
r:ання тваринних то·вщів. І хоч теза ця й на сього
дні не дістала повного обrрунтування, переважна 

більшість лікарів поділ.в:є іі і радить своїм пацієн
там всіляко уникати таких товщів, як сало, смалець, 

У-асло, сметана. Проте, .в:к виявляється, у хворих на 

сІ'\лероз не завжди високий рівень холестерину в 

І'іро·ві (холестерин, як відомо, утворюється з тов

г~ів), з другого ж боку - високий рівень холесте
рину не завше звістує склероз. Деякі лікарі твер
дять навіть (мова про харчування), що причини 
склерозів слід шукати в надмірі не товщів, але 

зо 

цукру. (Хоч, надмір товщів теж до добра не дово

цить). Загальну увагу привернув цього року виступ 

відомого спеціяліста-дієтолога професора Юдкіна 

з Лондонського університету, в якому він ствер
джував, що поява і розвиток склерозів перебуває 

3 прямій залежності від надмірного споживання 

цукру. 

- Прошу зверну;ти увагу, - говорив професор 

Юдкін, - що двісті років тому пересічний англієць 

з'їдав 4-5 фунтів цукрів на рік, тепер з'їдає 120 
фунтів, тобто у 25 разів більше. Сучасній цивілі

зації притаманне велиl'іе і дедалі зростаюче спожи

вання цукру. Хараl'ітерно, що криза цього зростан

ня дуже подібна до кривої поширення склерозів, 

іншими словами, там, де ід.в:ть забагато цукру, ча

сто мають справу з склерозами. Підо впливом спо

живання цукру в крові збільшуєтьс.в: кількість інсу

ліну - явище типове дл.в: тих, хто страждає на 

С"І'ілероз, діябет, надмірну повноту, а також для 

nурців. Сказане не означає, що тільки цукор мож

на звинуватити в спричиненні склерозу, твердить 

професор; слід брати до уваги й інші фактори, такі 
як малорухливість, сидячий спосіб життя, вплив 

сильних психічних переживань - і все ж надмір у 
споживанні цукру лишається фактором вирішаль

ним. Тому то не слід виключати з дієти тваринні 
товщі, особливо такі вартісні для організму про· 

дукти, як масло і молоко 1 треба обмежувати мучні. 
і солодкі продукти, але не відмовлятися від молока 

і його похідних. 

Висновки такого високого авторитету, яким є про

фесор Юдкін, що друкувалися на сторінках ме

дичних журналів і виголошувалнея іх автором у 
публіЧних виступах, викликали жваву дискусі•ю 
серед спеціялістів. Деякі з них звертають увагу на 

те, що, хоч професор і спир!іється на солідний 

науковий матеріял, у його тезах є й чимало прога

лин. Про обмін речовин в організмі наука знає ще 
надто мало, слід розширювати і поглиблювати біо
хемічні і фізіологічні дослідженн.в:, аби з цілкови
тою достовірністю з'ясувати причини такого небез
печного захворювання, як склероз. 

("Наука і Суспільство" ч. 10, 1969, :Киів) 

ДІТИ-ВОВКИ 

ПРо ни-v nояjдує:ться я казках і nеrендах різних 
народів. В ІнттН ж насправді знаходили дітей, ви

vо~аних вовRами. 

Впеnше Ц'"! С"Галося ':" 1867 році., коли до притулку 
релігійно\ vic~i міста Агри прияели 7-річного хлоп
чиІ'іа, знайденого мисливцями. Полюючи на вовків, 
вони помітили серед них створіння, схоже на лю

д:ину. 

Бранець скидався на божевільного: низьке чоло, 

оскалені зуби, нєспол.ійна поведінІ'\а. Час від часу 
він :кривився. При цьому його нижня щелепа ще 

дужче тремтіла. Бігав на"tJкарачки, загляда•ючи в 

усі І'іутки, уапав різні предмети, обнюхував іх. 
Хлопець був нзвисокий на зріст, довжина його 

рvк не перевищувала сорока сантиметрів. Лише 
п~ред смертю, v 1895 році, він вивчив двоє слів: 
"добре" і "вода". 
У 1872 році до того ж самого притулку привели 
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ще одного "хлопця-вов:ка". Воду він хлебтав, :кістки 

гриз, м'ясо ї·в сирим. Через чотири місяці хлопець 

nомер. 

У 1920 році неnодалік від міста Міднапоре у вов
чш ямі місцеві жителі nомітили двох дівчато:к. Іх 
схоnили і привели до священи:ка. Той назвав їх 

1'\амла і Амла та взявся виховувати. Амла незаба

ром nомерла, Ріамла ж прожила близь:ко 20 ро:ків, 

засвоївши о:кремі людсь:кі з'Вич:ки. 

Малого Парасраму во:вFLи забрали від матері, :ко

ли та спала. Через деFLіль:ка poFLiв хлопця знайшли 

і повернули родині. Мати пізнала його, хоч усе 

ХОЧЕТЕ НУПИТИ АБО ПРОДАТИ 

ГОТЕЛЬ, 
ФАР МУ, 

ДІМ, 

ПІДПРИЄМСТВО, 

то звертайтеси з nовним яовір'ІІІІ 

~о 

УКРАІНСЬКОІ ФІРМИ 

W. W А L Т Е R Н R У N У К 
REAL ESTATE BROCKER 

726 QUEEN ST. W., TORONTO 3, ONТARIO 

ТЕЛЕФОНИ: 

Контора: 363-5316 і 363-5317 

Мешкаинв: 364-3846 

Увага! Увага! 

ТОРОНТО й ГАМІЛЬТОН 

• Везnлатно 'ІІІНСТНмо ne'li (форнесн) • 
Ааємо безnлатну цілорі'ІНу о6слуrу nе'ІеІЇ 

наІШІм вія6орцвм оnалової оливи. 

ЗАМОВЛЯйТЕ В НАС ОЛИВУ! 

DNIPRO FUEL OIL LTD. 
TORONTO- 2174 Dundas St. West 

Тел.: вяень і вио'ІЇ - 537-2169 

DNIPRO FUEL OIL LTD. 
НАМІLТОN - 905 Barton St. East 

Тел.: вяень і вно'Іі - 549-9634 
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тіло сина було в:крите шрамами, а сам він забув 
людсьУ.і звич:ки. Хлопець не боявся, я:к його одно

лі т:ки, велиFLих coбaFL і радо з ними грався. Воду 

і їжу хапав по-звірячому, лежачи на землі. Не

вдо·взі Парасраму захворів і nомер. 

Ман Сінгх, знайдений англійцями nоблизу міста 

Матура в північній Індії, жив значно довше. Він 

та:кож бігав нав:карач1ш, пальці на його ногах і py
FLax нагадували пазурі. Зроговіла ш:кіра на доло

нях і :колінах свідчила про сnосіб його життя. Спо

чат:ку хлоnця тримали на прив'язі, годували си

рим м'ясом, проте згодом він настільFLи nризвича

івся до людей, що його віддали до місьFLоі ш:коли. 

Але там хлопець по:кусав трьох учнів, і його ви

гнали геть. Прожк.аши до 1960 ро:ку, Ман Сінгх у 
віці 65 ро:ки помер. За життя він любив яскравий 
одяг, солодощі, гру в м'яч, одне слово, ві·в себе, 

немов дитина. 

Найбільшу nоnулярність серед "дітей- вов:ків" 

здобув Раму. Його знайшли на во:кзалі міста Лук
нов у піянічній Індії. Пасажири не могли не звер

нути уваги на вели:кий мішо:к, що час від часу во

рушився. Коли його розв'язали, звідти нав:карач

:ках виліз голий хлоnчи:к, весь у шрамах від пора

нень і у.кусів. Раму не вмів пити із с:клян::ки, не 

брав вареної їжі і з жадністю ів сире м'ясо. Раму 

шалєно відбивався, :коли його збиралися :купати, 

і радів, я:кщо бачкв вівчар~у: повз нав:карач:ки, 

грався з нею. Аби вияснити, чи насправді хлопець 
жив серед вовків, лі:карі вирішили навчити його 

мови. Тоді, мовляв, він сам розповість про себе. 

Кожного дня два психологи вчили Раму го·ворити. 

Одночасно йому робили масаж ру:к і ніг, щоб по
вернути ім гнучFLість. Потроху хлопець зви:к до ва

реного, не шаленів :коли його :купали, навчився 

усміхатися. Та на цьому й с:кінчилася його нау:ка. 

Навіть досягши nовноліття, Раму не міг відрізнити 

чолові:ка від жінFLи. Мав деформовані плечі, :криві, 

немов пазурі, пальці pyFL і ніг. Зате, :коли магніто

фон 'Відтворював вовче виття або голоси інших зві

рів, він тішився і наслідував почуті зву:ки. 

Лі:карі, одна:к, проводили свої досліди єж до того 

часу, :коли Раму тяж:ко захворів. Крім заnалення 

легенів, у нього почались епілептичні nрипад:ки. 

Хвороба проrресувала, лі:ки не доnомагали. Раму 

важив 25 :кг, і його годували штучно . 
Після смерти хлоnця одного з лі:карів запитали: 

чи не жкв би Раму довше і щасливіше, :коли б йо

му дозволили вести та:ке життя, до я:кого він при

звичаївся в джунглях~ 

Лікар, я:кий боляче сnриймав смерть свого па

цієнта і визнав, що йому не вдалося істотно змі

нити хлопця, с:казав: "Вважа•ю, що ми nоступили 

правильно. С:кіль:ки б він міг нам розnовісти, я:кби 

навчився го·ворити І Та:кого виnад:ку, можливо, ні

:коли вже не буде." 

І. ПЕРЕСПОК 
("Знання та праця", ч. 7, 1969. Киів) 

ЩАСТЯ 

Жінка: Я справді мусїла бути дуже щаслива, 
коли вийшла заміж за тююго п'яницю, як ти! 

Чоловік: Чи я тобі раз Rазав, що дурним щастя 
саме в руRи лізе ... 
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НИЇВ У СВІТЛІ ЦИФР 
(Закінчення зі стор. 23-ої) 

При родній приріст населення Києва вищий за 
природній приріст інших великих міст У країни: 
Харків - 5.2, Донецьк - 7.7, Дніпропетровське 
- 7.3, Одеса - 4.7 і т. д. 
Національний склад населення Києва за пере

писом населення у 1926 році був такий: українців 
- 25.4%. росіян - 36.9%, жидів 32.1 %. поляків 
- 3% і т. д. Себто українці складали 1/4, росія-
ни більше ніж 1/3, жиди біля 1/3 всього населення. 
За останнього перепису у 1959 році все насе

лення Києва - 1 .1 04.334 складалося таким чи
ном: українців 663 .. 9 тис. душ ( 60.1%), росіян -
254.3 тис. ( 23%), жидів - 153.5 тис. ( 13.8% ) , 
білорусів - 13.2 тис., поляків - 8.5 тис. і т. д. 
Отже, порівняно з 1926 роком українці значно 

збільшили свою питому вагу - з 25.4% на 
60.1 %. росіяни зменшили свою питому вагу з 
36.2% на 23.0%. 
Можна гадати, що за останні 1 О років українці 

зменшили питому вагу свого населення в Києві. а 
росіяни збільшили їі. 
У 1967 році Київ збудував 25.5 тисяч помеш

кань з житловою площею 749 тисяч кв. метрів. 
В Києві було збудовано - 2.308 приміщень на 
1.000 душ природнього приросту, а в Москві -
10.460! 
Сполучення Києва: довжина трамвайних шля

хів - 245.8 кл., трамвайних вагонів було - 634. 
якими було перевезено 307 мільйонів пасажи
рів. Тролейбусових ліній було - 171.6 клм .. 
тролейбусів - 632, перевезено ними 256.2 
мільйонів пасажирів. Себто тролейбусовий транс
порт в Києві доганяє трамвайний. Тепер у них 
обох появився новий конкурент - Київське ~стро 
( підземка) . 
Освіта Києва. У Києві існує 17 вищих учбо

вих закладів з 135.3 тис. студентів. У 1967 році 
здобуло вищу освіту 17.4 тисяч осіб. Середніх 
спецілльних шкіл було 383, І! яких навчалося 
53.1 тис. учнів. Дитячих дошкільних закладів 
було - 656, у яких обслуговувалося 92.7 тис. 
дітей. Київ має 394 масових книгосховищ з 36.583 
тис. книг, 124 кіна з 51.6 тис. місць, 12 музеїв. 
б професійних театрів з 5.3 тис. місць в них. 
7 філярмоній, естрад і самостійних колективів. 
Київ має тисячі прекрасних витворів мистецтва. 
архітектури тощо. 

Охорона здоров'я. В Києві було 252 медич
них закладів, що подавали лікарську допомогу 
населенню в амбуляторіях та поліклініках. 

Київ має 12.680 лікарів, фахівців з різних галу-
зей медицини (без військових лікарів). На 1 0.000 
душ населення Києва припадає 8 7.1 лікарів різ
них спецілльностей та 1.4% зубних лікарів. Клі
нічних ліжок (без ліжок у лікарнях) було 21.1 
тис. На 10.000 душ населення їх поипадало 144.9. 
У сього медичного персоналу в Києві на 10.000 
~:аселення було пересічна 139.3. 

Київ є осередком промисловости, головно ма
шинобудівельної, метало--обробної, легкої і хар
чової. Київ є також і значним вузлом залізнич-

них, водяних і повітряних шляхів та автошляхів. 

Київ став основним торговельним осередком 
цілої У країни і має широку мережу різного роду 
торговельних закладів. 

Красунь--Київ росте, стає все кращим, але 
проблеми політичні, національні, економічні, ку ль
турні потребують свого вирішення, щоб нароста
ючі динамічні сили могли досягти свого повного 

змісту. "Київ, -. каже Іван Цюпа, - стоїть мов 
живий пам'ятник нашого героїчного минулого, 
стоїть віками непорушно, овіяний сивою старо

виною, поетячними переказами й чудовими леrен

дами. Він сам - мов безсмертна душа нашого 
народу ... Київ символ нашої державности І" ("Ук-
раїна", Київ, 1967, стор. 34--35). 

Від редакції: Це друга стаття нашого вн3нач
ного економіста з одної з держав за "залізною 
заслоною", що друкується в "Н. Днях". 

Цікава всячина 
СНІГ: СІЛЬ І ДЕГЕВА 

У Гамбурrу та інших вели:ких містах Західньоі 
Німеччини почали гинути дерева на вулицях. При

чину знайшли швид:ко: взим:ку хідни:ки часто поси

пали :кухонною сіллю - аби прис:корити танення 

снігу та льоду. (Поде:куди на :кожний :квадратний 

метр хідни:ка висипали за -зиму до двох :кілограмів 

солі). І вона просочувалась у rрунт. А :коли в со:ках 

листяних дерев :кіль:кість солі перевищує один від

сото:к, вони гинуть. 

ГІГІЄНА XVI СТОЛІТТЯ 

Англійсь:ка :королева Єлизавета І (1533-1603), за 
тверджениамн іі сучасни:ків, була надзвичайно че
пурна. Недавно один англійсь:кий істори:к знайшов 

ру:копис XVI столі тт в, у и:кому є та:кі рид:ки: "Ніщо 
не любить :королева та:к сильно, ик чистоту. З цієї 
причини вона кожного місици приймає ванну. І ій 
зовсім байдуже, потрібна ій справді та ванна чи 

ні ... " 

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ЧИ ПРИВИДІ 

Щоб водії автомобілів не наіжджали в темриві 

на поліцейсь:ких, у Швейцарії до іх форми додали 

пелерини, и:кі завдя:ки флуоресціюючому розчиновІ 

світятьси вночі блакитним світлом. Через той одяг 
трапилось уже чимало курйозів. Один приіжджий 

прийняв поліцейсь:кого за привид і настільки пере
ликавси, що потрапив у лі:карню, інші зчинили три

вогу, забачивши страшенних "блакитних птахів", 
що кружляють на перехрестих. 

ПОРТСНГ АР ПРОТИ ЗЛОДІЯ 

Випадки пограбуванни бан:ків у Західній Німеч
чині настільки почастішали, що електронні фірми 
вирішили розпочати випус:к нового сигнального об
ладнанни і засобів захисту. Одна фірма у Фюрті 
сконструювала сигнальний пристрій, який зовні на

гадує портсигар. Його прикріпл•юють у касира під 
пахвою. Діє він так. С:кажімо, грабіжни:к просуває 
у ві :конце каси пістолет і командує: "Ру:ки вгору І" 
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:К:асир слухняно виконує цей наказ. У цей самий 

момент сигнальний пристрій починає випромінюва

ти серію радіоімпульсів, які одразу ж приймаються 

відповідними приладами. І за Gекунду механізми 

зачинять намертво двері каси, включать сигнальні 

сирени, спалахнуть написи "Тривога!", у відділку 

поліції пролунає дзвоник. 

населення припипадає 100 кілограмів картоплі на 

рік, в НДР - 160, в Польщі - 220, на півдні явро
пи - 60 кілограмів. 

ЗМІЯ-ЗАХИСНИК 

ІНФОРМАЦІЙНА ЗЛИВА 

Футбольний суддя Тохонхо Роза з бразільського 

містечка Тромба не раз терпів від темпераментних 

південно-американських болільників. Урешті він 

знайшов собі надійного захисника. Тепер Роза з'яв

ляється на футбольному полі з невеличкою валіз

кою, в якій лежить отруйна змія. :Кількість конфлік

тів набагато знизилась. 

":К:оли б хемік чи фізик узяnсл читати всі спеці

яльні журнали із своєї галузі знання, що нині вихо

дять у світі, то, чита·:-очи вісім годин щодня, мав би 

на кінець року тримісячний борг", - твердить аме

риканський "Джорнел оф бізнес едукейшн". СУМНІВНА ВИНАХІДЛИВІСТЬ 

КАРТОПЛЯНА СТАТИСТИКА Ця історія трапилась у Детройті. До гаража мі

стера Богема занадився якийсь жарті·вник, котрий 

випускав повітря з камер автомобіля. 60 разів Во

гем змушений був накачувати всі чотири камери. 

:К:інець кінцем він вирішив будь-що спіймати негід

ника. Замість повітря Вогем накачав у камери закис 

азоту, який застосовують як нарnотичний засіб при 

хірургічних операціях. Вранці Вогем прийшов до 

гаража і побачив С'вого ворога на підлозі, але й 

сам тут-таки впав і заснув. Він прийшов до пам'яті 

лише наступного дня. Жартівник прокинувся рані

ше і встиг утекти. 

Батьківщина картоплі - Америка, але 80 ·відсот
ків усього світового виробництва картоплі припа

дає зараз на Европу. В північних країнах її близько 

половини всього врожаю йде на корм худобі, 30-40 
відсотків - на харчування людей і близько 5 від

сотків переробляють на спирт та крохмаль. Най

більші врожаї картоплі збирають у Ш·.аеції і Гоп

ляндії - до 300 центнерів з гектара, в південних 

країнах урожай заледве сягає 100 центнерів. Спо
живання картоплі як продукту харчування останні

ми роками зменшилося, в Західній Европі на душу 
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авторів, твори яких буnи друковані 
в "Нових Дивх" (вкnю'Іио з реnро

дукцівми творів мапирства і скульn
тури) nротвrом 1969 року. Чи сn а пі
сnа nрізвищ указують 'Іисnа журна

nів, у вких ці твори зrадаиоrо авто-

ра видрукувані. 
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В АВТОБУСІ 

Двоє молодиків сидять у пе
реповненому автобусі. 

Перший: Навіщо ти заплю
щуєш очі? 

Другий: Не можу бачити. ко
ли жінки стоять. 



POSTAGE PAID АТ ТОRОNТО 

Вепииий асортимент товарів з України 
Фірма "УКРАїНСЬКА КНИГА" в листоnаді отримала з України вели

ну нількість художніх і ручних вирс,.бів, які (;С(ісливо надаю1 ься на 

різдвяні nодарунки. Нижче пода€мо тільки частковий список нових 

товарів. 

КЕРАМІЧНІ ФІГУРКИ: "Одарка і Карась", "Майс'ька ніч", "Любить -
не-любить", "Танцюючі діти", "Солоха", "Як служив я у пана", 
"Чарівне місце", "Сумна Марійка", ";Українка", "Гуцул", кума

нець-лікерник, чашка й тарілка "Дружба", декоративні вази та ін. 

МАйОЛІКА з різних частин ;України: різний посуд на воду, вино, ва
реники, печиво, сметану; чайні сервіси, куманці, бокли, баранці, 

вази, пляшки, декоративні таріJІКИ й коники, козли та ін. фігурки. 

ВИШИВКИ: купони вишинаних жіночих GJІюзок, для жінок і дівчат. 

Поверх 20 різнх узорів і всі надаються д.1я повсякденної ноші. 

ВИРОБИ З ДЕРЕВА: буси з Косова, Чернівців, гуцуJІьські топірці, 
сопілки, чаші на пиво, дитячі іграшки та інше. 

ЖІНОЧІ ХУТРОВІ КАПЕЛЮХИ вищого 1·атунку. Мину.пого року ми 
продали поверх ста таких капелюхів за два тижні. Тепер також 

маємо малу кількість капелюхів з JІИсін (білих, срібних, червоних 

і синіх), з ондатри, каракуля, рисі, норки та інших. 

МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ: бандури, бала.1айки, гітари, а також пре

красні піяніна. 

fІАРФУМИ: різні сорти з ~·країни та інших частин СРСР. 

БУРШТИНОВІ (янтарні) ВИРОБИ: Суси, ку.1ьчики, браслети д.1я жі

нок і манжетники для чо:ювікін. 

ЦУКЕРКИ, КАРАМЕЛЬ, ШОКОJІЯДА: різні сорти й марки. Маємо та

кож невеличку кі.пькість рибних консервів, а також консервовані 

краби. 

ЧАй НАйВИЩОГО ГА ТУН КУ: грузинепкий Краснодарський (ку-

банський). 

РАДІО-ПРИйМАЧІ, ВЕЛОСИПЕДИ д:1я дітей багато чого іншого. 

Приходьте особисто або пишіть за цінником на адресу: 

UKRAINSKA KNYHA 
962 Bloor Street W est 

Toronto 4, Ontario, Canada 

ТеІ.: 534-7551 
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