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Нова 3 1 бірка поезій

Дві збірки щи1рої поезії

Г.::rібович О. і Борецька О. МИІКО.Л? Ки
баЛьчич -. автор п~ршото в 'світі проєкту
повітроплава.,тrьното апарата ....................
Да::'ьний

.1\1. -

Дорога до старту

Генерал Андерс, ~ІКраЇІІці і

•
НА

nРЕСОВИй

ФОНД

СКЛАЛИ:

15 до.1.: В'юн ЯкіІВ, о. Чумак І.

•
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5 дол. 50
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NOVIDNI
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Роз.гін Є., Химич М., Садовий 0., Потапенко П.

УМОRИ ПЕРЕДПЛАТИ

(на рік):

КаІ-tада і США

- 5.50 долярів
3.50 австралійських
Франція 20 фраІfків
А11г.1ія 30 ши.1інrів

долярів

-

дnJI. і 50 центів: Шнурка 0., Фла.к 0., Ми
хайаиченко І.
2 до.1яри - КотульсьІ~ий м.
Ідо.1. і 5() цеатів: Кова.пь 0., Сім2.ховський М.
БО центі·в Ли•мар О.
НА rАРАНТІйНИй ФОНД СКЛАЛИ:

Всі інші країни Европи, Венесуе.1я
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-1
2

•

-

3.00

американські дсллри.
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Олександра Ли,сий

100.00
14.00
.\1аrпиненко О. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ..
4.50
Гаврилюк М ......................................... .'...
2-00

Д-р Бри,.зтrун К., Тороrнто

<>
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•
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В Англії:
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-
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Tel:: 365-9130

ПИLІП<АЛО І. Д. ВИйШОВ ІЗ ШПИТАЛЮ
Вже другий

член нашої редколегії протягом остан

ньоrо часу побув:1в у шпиталі. Цього разу ІВАН ДЕМ'Я

М,

G.P.O. Adelaide,

НОВИЧ ПИШІ\АЛО,

l-1<: першій ст~рінці обюшдинки --професор

.

ВолО.l.И)Пf·[> к_, 6rйо~ич, визначний у•краЇНСЬІКИ!Й
учений-;·rеограф і заслужений громадський діяч,

23-ro верес.ня ц. р. спові·ІИ,1Jось 70 ро·ків.

один із найперших ектузіястів, що

врятували "Нові Дні". Видко, що нелегка наша місія, коли

один за одним зачасти.1и до шпиталю наші колеrи. Віта
ючи

якому

--

8
13
14

. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 17

П.і'Іа·цинда Сергій
АДМІНІСТРАUП:

У США-

В Австралії:

4

Славутич Яр --До історії слова "СлавутиІЧ" 19

П. В. Майсюра.

Австра.1ія

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..

Лавріне-:-жо Юрій - · "Пригад2ю Дніnро

Відповідає за адміністрацію і друкування

HAUII

В

Кошl,::-,іч па.нте.леJ':р,fОІf

відповід. секретар

АДРЕСА РЕДАКUИ

О:rёсіюк ТИі\tіш --- Ду.ми з нагоди сіІ:\1~д;ес?.ти-~{:ислиця Д•\їитро Спос01би розвит·ку
усної мови .. . .. .. .... .. .. .. .. ...... .....................

П. К. Волиник

голоn.ний

Те-::.тrя Іван Наукова діяльність ІП·рофесора
В. К\·бійовича ..
.. .... .... ........ .... ............ 1

ліl"rя

ДНІ".

РЕДАГУЄ КОЛЕГІЯ
д. В.

У ЦЬОМУ ЧИСЛІ ЧИТАйТЕ:

Rac,

дорогий Іване Дем'яновичу, із

блаrополучниІ'd.

поверненням із шпиталю і до нормального здоров'я, ба
жаемо Вам бути бадьорим і до кінця витримати випробування.

Редакція і Адміністраltія ~,Нових Днів"

Іван ТЕСЛЯ

НАУКОВ.~ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФ. В. КУБІЙОВИЧА
Мета цієї .ста'Іїі

-

дати характеристи.ку п'ят

вели~ого зрИ:ву

ших
світі

-

·національна територія зно~ розподілена :між

іпрофесора Володимира К)'Ібійоооча.

різні де:ржаВrи. Те, що життя

пов

йоrо -mорів,

-

поодино:кrи'Х держав

студія ІВ 011<1ре.мій

є П'Ричиною нашото не

достатнього знання нашої всієї на.ціональної те

публікації. Тут абмежимо1ся до загальної ха
рактермстики найважливіших

'ПООдJиІНо.ких ві

ток нашого народу частинно замкнене в ·межах

ний образ багатого дорі1бку Ювілята. Тій цілі
буде присвяЧІена спеціяльІНа

рр., пі·сля кількох

наш народ уграти:в ЗІНОіВУ незалежність, і його

сучасних українсЬІких учеНJИх у вільному'

ВузЬІкі рамці ста'Іїі не дають місця на

1917-1921

['О.КЇВ ВіЩІНОВІf С?.МОtСТіЙНОЇ украЇНСЬКОЇ держави

десяrnліm:ьої на')'ІК'ОІВОЇ праці о~ното з найбіль

рІ-порії. Зокрема ж теперішні ~1ови :життя в

іх

ЗІначення для украЇНСЬІКОrго народу і місця, я.к·е

СРСР є ІПрrичИ1Ною, що ті частини нашої нації,

вони займають в УіІ<~ра:їнсьІКій науці.

які живуть поза межам1и Совєтів, а та,wож чу

жинці -

Уже СаМИЙ пере.Г,7JЯД ЗаJГОЛОІВІКЇВ СЇІМОХ де'СЯТ

ків ті.7Jь·юИ' ~більших 1праць різнrими ІМ'овами, ~роз

дають на незалежну )'1І<раЇНІСЬІ</У науку обов'я

сіяних по у.країнсь,юих і різнонаціональних на

зок подавати і своїй суспіJІьності і заграниtці ві

УКОІВІИХ ЖУJрналах і ВИДЗННЯ'Х :виЯІВЛЯЄ ЇХ темаТИ

ку, тісно ло·в'язану з ЖІИТТеБІИrМІИ проблемами
у~раїнської нації. Бо 'Волощи'МІир КубійоВІИч -це Не ТіЛЬІ(<И ВеЛИІКИЙ НаJіКОВ.ИІЙ ДОСЛіДНИК, аЛ'е
й вел.и,ки~й украrнсь,кий 'громщдяниrн. На відміНІУІ

від rбагатьох у;юраїнсь:ких учооих і професорі~
університетів, я.кі •поза cym наукооИІм світом і
науковою 1кар'ерою "не мають часу"на працю
дЛЯ )'ІІ<JраїнсЬІкої спільно-гм, Володи'мИІр Кубійо
ІВИЧ поставив

овою науrК'ОІВІУ :працю на <:лужбу

українсЬІкому народові. йоrо наукова діяль
Іність і'шла і йде рівнобіжно з ·гро,мадсь,кою та
Jї доповняє. У ньоІГо стро-га нау.кова д:иІСІ!!ИПлі
на й найК'ращі 11ромадяІНські чесноти сюріИста
лі::JувалИ'ся в одну міцНІу оrсо-боІВість, зав~и
готову tбеззастер·ежно служи11и .своїй нації, під

дуже ІМаЛО ЗНаЮТЬ ПрО найбільшу Ча

СТІННУ українсЬІких з~мель. Ці сумні факти скла

·дом:ості про Жrиття на. всіх у.країНІСьк:их Землях,

·

без отля:ду на політичні ІКОрдонм" ..
Дослідження в ділянці гео.графії ,1Jюдини ·ма

ють не лише ІНаJІК'ОВе, але й ІJІолітичне значен
ня.

3

метою унm-ЮЖЛИ 1ВИТІИ НЗЦЇОНаЛЬНІО"'ПОЛЇ

ТИЧНе освідомл·еІННя уюраїнсь.'КО'ГО населення по
одино~кі о;купанти

Укра·uни не тіль.К'и ус·унули.

географію й історію УкраїНІи із ш:І<ід як :пред
мет навчання, але навіть утрудюоваліИ, а то й

ці.7Jком унеможлив.1ювали винчення .Г'еографії .в

.. уніІВерситетих.
графічний

Кля<)ичним прІИ 1 К.7Jадом :був Гео

інститут

Львівського

уні,внрситету

на ·чолі з 'професором Е. Ромером і його .на
С11уtпинком проф.

А. ЦіріГофе~ром, яюий впро-

довж \дВОХ десят.кіІВ л;іт не допусmв на tстудуії ні

порядковуючи їй справи ос016истото і приват

одноrо у,країн;ця. Що більше, 1польська ~поліція

ного характер/У. В ТО'МУ са,ме й € велич Ювіля

конфіскувала у:країнсЬІКу географіЧІну літера-гу

тя. вага іВІИСлідів його на)'І!<Ово-дослідної праці

РУ й топо·графічні маrпи ·у.краі!нсьюих земель та

і їх знач·ення та мkце в у1<1ра:їнсь1<ій науці.

~1неможл:и'Влювала досліди в терені. Одночасно

Головна ділянка наукових досліджень Воло

чужі теоіГrрафічні rпідручІНи!КJи й нау:кова л:ітеіра

димира Кубійовича -·географія У~юра1ни з ок

ту:ра 1ШИІІJІИЛ:И фалшиві інформації про націо

ремим урахуванням географії людини та важ

на.7Jьні й релітійн.і 'відно.син.и на уюраїнсьхій ет

•l'Ивих геогrафічних

нолрафічній території. Зо·~реrма грубо нофал

явитц на ці:тrості ук.раїн

ських етноrt1афічних зе:\1ель без уІВаги на дер

ШОІвано дані перепису .населення Польщі

жа,вні корд 01ни. Ух завданнr.rм

6v.1o дати сво ім і
чужинцям найоtб'є.ктивніші інформації про тео

І ВолоДІимир Кубі.оіівич,

1931 р.

графію і JІ'ЮдJНість України із все~раїнськото
погляду. Та.к ;по.стал:и десят·ки ан"ропогео,гра
фічнJИІХ, деl\·!О.Графічних, статистичн~ і :к·арто
графіЧНІИХ rПраць, ЗаВершеnИХ ТаКИ:МІН монумен

с·еrбе зав~ання: ви,крё.·ватц ці фалшування. Вік

та.7JЬ:НИ)М:И

тоді доцент КракіІВ

ського універосите11у, взЯtвся за небезпечне для

роrбив

це в дисюусії

на публічних доповідях

по.-'ІЬСЬІюих географів у Кра'І<о·ві і на Міжнарод
ньому географі,чному ко:нrресі

1934

р. в· Вар

"Ге·о·гра

шаві, на я:ком-у довів тенденційність польської

фія Уікраїни й сумежних земель" та "Атляс У,к

науки, спертої на свідомо апрепароваrні, отже

rаїни й сум. ж них земель''. Потр:6а таких ·гео

й неправдиві ста11истичні дані. Одночасно :він

СІ~нтеТІичними тзорами,

як

графічних ,:.ос.'Ііджень з'ясована у "Вступі" до

роздав там же закордонни:tм учасникам конrrре·

"Атлясу ~'к.r.аїн»" тat<Іffil\'Hi слов·а·ми: ,,По роках

rey

еmо·графічні мапи України, осноІВані на не-

t

ІПрилучених до

за·пер~чних даних. Правди,вому нисвітле-mпо на
ціональних відно.си:н ·на уюраїнсь:ких землях бу
ли присвячеJНі допо·віді Воло~Ш\1'Ира _КУ'бійо

Польщі л~мківщИJ;tи·, .Посf!ННЯ
Холмщи~и rубільної української людности

і

вича на У1країнському науково·УІу з'їзді в Празі
1932 р., в ГеоІГрафічному товар.исmі ·в Берл~ні
1932 р., на lV Кон.r'ресі слов'янсь.ких гео·Г1рафів
та еmоrрафів у Софії 1936 р. та в кідькох біль
ших осередках Га...1.и'Чи;;:-JІн. Ці ви;ступи Володи

поставили перед українсь:кою географією нове
вандання- задокумеятуваm національний стан
названих зем:ель ІВ 1939 р., тобто я році ВІИоб_уху
війНІИ. КоірІИСтаючи'Сь із знаІЧного

чи.сла пере

доних людей з окр·емих місцевостей ГаличИІНМ

-

·свящ,енИ'КііВ, уч'ИТелів, 'К'ооператорі:в, урядов

мира Кубійовиrча пporn грубrих неточностей і

·ЦЇ.в громадсь;кої й волосної адміністрації, які

тенденційности польсько~і науки

•ПіСля :війни ОІПИ.НІИЛІИСЯ на тер;иtторії А:в·стрії й
Німеччи:НІИ, професор ~Кубійович при допомозі

стал.и: причи

'НОЮ •J<1ОНф.11ікту 3 ПОЛЬСЬЮИМ•И' географамІН і ВtИ
~КЛ;ИІКа1JІ!И лайлІИві статті іВ шов!ні·с11иrчній поль
СЬІ(ій пресі, а закінчилwся тиrм, що В. Кубійови
ча позбави.mи права виІк.ладаm у Кра.ківсь.ко·:му
університеті й переслід!_\lВали як українського

з-ібрав і пере.ві,рив ІПОТ1рібний статистичний ма

теріЯл; Цей матеріял послужи,>в о~сновою для
веJІІико-го твору: "Етнографічна ,карта Пі:вденно
захі•дньої Україm (Галичини)", що вийшла ~в

ВЧе'НtО•ГО.

А тим часом і в УКІр. РСР статися події, нкі

вплинулtи на

студентів У·країнсь:І(О'ГО БільІНого Універоитету

на)'Іков-у діяльність Волод~имира

· світ у· 1953 р. Це до;ку.мент, я.юий у ма•йбуmьо
. 'МІУ'. можес 1.1ати міжнароднє з.наrч'еІmя.

Кубій·овича: роз[}) ом у;к:раїнсь:кої 'ГеО·І1Jафічної
на,УІКи. Після .кількох літ розквіту тею,графічної
науки в Киівсько:му, ХарківсЬІКому та інших І)ІНі
верситетах чи інrсти,тутах УкраЇНІИ, а зокрема і

rра Кубійо·вича є "Енцwклопедія Уюраmознав

в Харківсь:ком•у інегитуті ·геогр·афії й картогра

ного твору, Волод. Кубіойвич, подані в "Пе

Завершенням нау:ковоі творчости ВолодИІМИ
ства". Головні мотиви~ що ним;и 'Кер)"Вався тво
рець і гол:овний р!Н;ДЗІК.тор цього :монумеmаль

фії, яюим керував сеньйор )ІІЮраїнсьІкої геоГІрафії

редньому сло.ві" до перІІІого то•му. В ньому ЧІИ

nрофесор Степан Рудницм<Іий, поча.11а.ся в

таемо:

1933

році лі·ювіщація цих во:mищ разо-м з ученими,

дослідниІКами під за1rnдом "'буржjу~азно-націона
ліс'ГИ'ЧІН$ у:х:илі:в": Гео~афічні установи за
<юриrо, наукових праніВІНІmків виарешrовано,

а

їх твори ЗІНищено. Професора Рудниць.ко·го ви
слано на Со.ІJЮ.вІ(Іи, де він і помер. Ця обстаВІН

на наклала на українських геш"'~рафів поза ме
жамІИ СРСР

сбов'язок ІПОШИ1риtr.и географічні

дослідження нз R~i уюра~н.ські зем~11і, ·отже й бу
ла головною ~спонукаю

ОП1ра;цювання синтетrич

них географічних творі'в, в першу чергу атлас!}'
й за1га-льної географії ~?.країни. Завдяюи !енерrїі

й орІГанізаційному хистові В. Кубійовича в

році ви:йшов "Атлас Украї:оо", а в

1938

1937

р. пер

ший том гео·графії.

Працю над друг.wм ТGМО'М географії ;Уюраїни
перервала війна, я.ка п:ринесла ук:раїнськ'И:м зем
лям нове спустошеНІня. Воєнні обставини уне
можливлювали

системаruчну

наукову

працю.

Географічні праці ІВИ'НИІКаJІіИ з по·грСІби чао-у. В
·більшості це буди стати;с'ffі!tПfі зістаІВ.лення на

ціоналЬНІИх відносин на Л~мківщині, Холмщ,ині
і в ГатиЧІИНі, які 'Мали ;практичне значення слу
жити

основою для о·рганізаці·ї

й

розміщення

ш:кіл, громадсь.к:их установ, допомогових комі
тетів і делеrатур тощо. З мастиви;х географіч
ІНих ·праць ви:цано ·кі . ;r:rьІКа ~ма1п і переви~Щ11но nер

ший том "ГеоІГрафії ~'країни".

Нові державні ·кордони, якими по війні поді

лиЛіН західні українсм<і області, та ооселення з

2

" ... Вона

дає читачеві .синтезу досягнень

сучасної на,~'ІКИ, за'МІ<нену цілість зншня. Вона
Є ОДНО'ЧаСНО ПО:Ка3tНИКО:М рЇІВНЯ rкульrури Наро-

ду .... Вона мусить знайо'МіИ11И чи,тача з найнові
шим ~станом: науюи про У:країну .... РідJНа .кНJиЖІ(а

має єднаm нас із рідними землtя.мш, не дати ·їх

забути, зберігати нас для народу й над~ихати
ІНас бажанням nрацюва11и для ньо·го.

Останнє

завдання, зокрема, важли1в-е щодо нашої моІЛо

ді, яка бать·ківщину знає тіль·ки з оповідань.
"Енцикло·педія УкраїнозІНавст-ва" ·важлива і з
Іnатляду п:ропаrанди Іу~~ераїнського і:мени за кор

'ДОІНО'М. Зустріч із чужинцями спОІНJУ·КУ€ кожно
го з нас інформувати іх ІПро нашу .країну .... "Ен
циJкJІоnедія Українознавства" опирається на ті
.вічні ідеали, mкі лягJLи в основу нашого світо

гляду і нашої 'КJ'ЛЬїfУ!РИ, nіщхід їі базується на
ідеалістиrчно-християнсь:ких засадах і держав
ницьких традиціях, і ТОМІу сю.tе ІВОНа 1має науко

'ВИЙ, об'є·ктивно ціш1ий характер, подаючи ві

_.домості з різнИх діляно:к у~раїнознавства".
·д:а.лі по~аютЬся ~ай:оожJLиІВі,ші твори ІОвіля
та в поділі іх на основні групи.

Антропогеографічні дослідження Ліви. Карпат.
Ці досліджrн•ня трива.1и з нез:-r:JЧНИІ:\~іИ ·пер·срва
іМИ від 192'0
ДО 1933 р. Н<1йбіаhше :,ТJВЗ.ГН тут

r.

звернено

на пастуше

ж1rття,

зо.}{реУІа с·езонове

заселення гірських пасовИ(щ і полонwн та ооеци

фіч,НІий тип годів.1яного го~с-подарсmа. В часи

.чітНJіх мандрівок Автор відвід?.R. ·м"айже ,всі важ-

JІІИвіші пасовища, nолониІНИ, о·сеІЛі :між Татрами

~t:их :наук: В. Дорошенко, Е. ЖарtЬКий, І; Зілин

і Словаччиною на заході та БуJ<овиною й Мар

сь·кий, В. Іванис, І. ІваницЬІкий, І. Крип'якевич,

•маро.щи:ною на сході, -відб)m тосЯчі розмов з ва

Ю. Полооський, В. Садо:аськиІЙ, І. Тесля, І. Фе

тагами, 'передовиІМи •селяна.VІи,

діІВ і В. Чередіїв. ВсЮ .картоnраqН~ІНУ працю ви

учиrrелнми,

свя

rцеНІи,кам.и та ін., зібрав дані не тілЬІюи про nа

.ко'Нав МИІКОда Ку~ru.ЦЬІКИ'Й, rпро

стуше життя,

у "Вступі" до того ж атласу: ... "Коли наш Атлас
·може, з 'Гехнічного погляду\ сМіло рівняmся з

aJije й 1про -куJІьтурні та націОІналь

пі ві'дноси.НІи, зокре:'.~а в 'ПограНІИчних мішаних

якого чиrгаемо

о6.JІЗJстях. Дослідже~ння rііт~ніч'ІИ1Х Карпат були

ПОДіІбНИІМИ ЧУJІ{ІИННИ.МІИ \ПраіЦЯМІИ, ХО'Ч ВіН Ї Не

ТеІМ?.JМИ

опрацьо·ваний у жал:но:\fу .картографічному ін

('в

докторсь·кої

(в

1923)

і ·габідітаційної

1928 р.) дисертацій. їх до·ся1ги б[уІЛи рефе

ІСтитугі, при скромНіИ\Х

технічmх засобах,

то

тю~вані: на І з)їзд,і ІСЛов'янсьК'ИОС .географів і ет

це т.ребя. завдячити .в першій мірі знаменитій,

нографів у Празі

повній :віщданая

11 з'їзді слОtв'яІН
(1927), на Мjжна
родньому географічному ко.нr'р·есі в Варшаві
( 1934), :в Географічнhму тооарои.стві в Бер~11іні
( 1932) і на lV Конrресі_ слов'янсьrКих теографів
у Софії, Болгарія, ( 1936). Ім 'присвяоt~ено тр.ид
(1924

р.), на

сьюих геоілрафів в По~ьщі

цять публікацій, з яких найбільші: "Пасwше

і

же:ртuвности ІПраці •мойого

прИ'я'Гедя •п. М. Кулицького". Матеріял "Атлн
су" с.к."Іадаеться з

48

·сторіно:к 'Гексту і

122

стор.

'.Мап і діягра:\-r. Найбі .."Іьше уваги приділено роз

ділові "Людність''. Мати й дінnраМІИ, що маJПІ

уnНіти дv "Атляtу", вистав.~ено для .nублічної
f)Цін.юи: !В ГеографічноІМу інституті уніgерситету

житгя в Східніх БеС"кидах" (польсм<ою мювою
в "nрацях Географічно,го інституту Нгайлон

в Берліні

.ського уніnсрситету" в Кра.кові

"Розмі

тьох оссредІ<ах ГаличиНІи. Всюд1и "АтлЯ'С" стрі

щення ·кульrур і нас·е."І~ення в ПіІВні.чних Ка-рпа

~Іув дуже п.ри~ильну оцін;k1)". Натомість ~поJІЬСькі

(1926),

тах" (чесь·кою мовою в "3бірнИ,ку філософіч
ного фак'Ультету універс$'е'Л_VІ Коменськоrо" в

Братіславі, 1932), "Пастуше Життя в Мармаро
щwні" (рум'Унською ·l\·ювою в "Б'юлетейі Коро
лівського ·географічноrго товариства"

1935)

і "Пастушество Б)"ІООВІИНИ"

Географічно:ї Комісії

('В

1931

р.), на

сі г~огр•афів у Софїі

lV Сло~в'янс~І{ому ·конrре
1936 р. та g ·кіль:І{анадця

гео.rрафИ .постави.~т1fІся до ньо·rо вороже. А·втор

·у своїх сhdминах ,,Мені 70" наводи."ть та:кий ха
ІраmрИстичн•ий ·вислів 'професора КраІківсЬІКо
:го уніЕіерситету В. Сс,м;ковича: "Це цiirna праця.

Ру·муtН-ії,

Ми, полю~и, такого атл~су не ІМаЄМо. Але зін

"Працях

Ш1 КіДJі'ИВНЙ ДЛЯ ПОЛЬСЬІКОЇ держави, і тому

HTlll", 1935).

Демографічні досліди, початі в

(1936

р. охо

ІЛили ооершу ~українців Польщі, зІrодом rіоши

'Р~илися ІНа rцілkть українсьl<ОЇ етнографічної те
риторії ІВ Европі та уJqJаїнських поселень поза

-

~оча 'в ·моїх ЖІил·ах тече русЬ"ка ІК!ров я твер
дЖу, 1цо Куf>ійовнча -греба tуІСуНутц з нашото
·університету".
"Географія

(Львів

України

1938) -

й

сумежних

земель"

це поряд з "Атлясом" ~pyra

У1кр:йною. БjfИЗЬІко п'ятдесяти статтей і розві

монументальна синтетична 1пращя з украінсшої

док, з то·го двадцять спеціяльни.х публікацій.

гео~рафії. Понад

До НаЙ!ранЇ·ШrИХ З ІН!;ІХ НаЛеЖаТЬ: "УкраЁНСЬКа
~юднkть в Польщі в .сtВітлі .переІJІіИІСУ 9. ХІІ. 1931

сам В. Кубійович. Ре:шту наrписаноrго станов
лять статті Р. Димінсь.ко1го, Р .. Єн:ЩИ,юа, Е. Жар

року ("Вісни,к", Львів,·

1933), "РуХ .тюдносm в
1921-1931" (французькою· мовою
СлЯІВ", ПарНІЖ 1933), "Розміщення

Польщі ІВ .рр.

в ,~Ля Монд

""Ію дности в Україні"
шін,

1934).

(ні:ме1цькою ·мовою, Бер

Більшість статтей на демо~рафічні

50

відсJОТ'Ків П тексту на;писав

сь кого, М. ·К!У\лЬЧІИJЦЬІІюrо, І. Кірип'mrевича, М.

1v\е . 1ьннка, С. Пашкеsичево·ї, Ю. Полянсьхоrо, І.
Т~слі, І. Феде.ва і В. ЧередіеВа. Друге видання
"Гео-графії" вийшло ІПід час війни, ІВ

1942 .р.

ка·ртогр·афІчнІ праці. Крім "Атляісу", в перед

тем'И увійшли в збірні ви:ода·ння, як от: "У'Кіраїн
ська за·галь!на ·енци:клопе-дія", ІІІ том, Ль·вів-Ко

военні роки вийшла фізична мапа України

~'Іомия,

юбидві мапи О'іt.рацьовані .опільно з м. кrJІІИ,

1935;

"УкраїнсьІКи·й статис-m,чний збір

ІНИК" ,_"Географія ~.краіН!и й с-умсжних зе...'\1ель"

та "ЕuЦJИІКлолtЩія Украіно:зtнавсmа".
Атл'ас УкраінИ й суме)Wних ЗемёJrь

це· най

у.країнсь1<ої аа~и взrurалі в міжво'енноіму -періо

;

іЦЬJКИ'М; ПіД час· війііИ перевидано ·настінНу мапу

й опрацюв.атІr вел~езmrй стати

Хол.мщІИІНІП. Після війни опращьіовано і 8етиІJ<У
"Етнографічну карту ПіІВдеІНІНозахідньої ~
ЇНІи · (Га.JІІИЧИ'НИ)" В .1\tіри..лі 1 :250000, 111р0 яку ·бу
Ла вже згадка вище, та низ,ку •мап в 1малІИх ока

стичний мат~ріял за6рало три ро'К!и інтенои;вної

:лях,

праці,

іЗІНавства".

80%

й

У;]фАівн та оnрацьовано маJ!Іи Лем~івщиНИ й

-

важливіший ЗДO·бryrro'·r{' украЇНСЬ'КОЇ rеографіі Й
ді. Зібрати

підручна ад!М"ЇІ!-І-істрати,вла 1карТа Га личини

Я!КОЇ вклав са111 :голоБіНІИЙ реда'Ктор

Во.7Іо::r:и'М'ИІр КубійGвич, решту спеціялісти оюре-

що

увійшли до

"ЕІ-"ЩІИ.КЛ()ІПедії Уіюраїно

"Енциклоnедія· Украіно·знавства":- це голо в-

3

-Тиміш ОЛЕСІЮК-

Думи з нагоди сімдесSІтиліття В. Кубійовича
ка: кожний український політичний еміrрант є

Вийшовши з УкраЇНІИ. на чужину, п·ерша но

амбасадором поневоленої України.

вітня масова державно-~політичtfі.а е~міrрація зразавважила, що основною 'причиною бай

Усі доте!Періш,ні у;країнські публі·каuії в ·віль

дужого, а то й ворожого наставлення світу до

но:иу ,с,віті про у~раїнські справи мають власне

1}1Країось,кої справи є систе,матичне і довголіт-

ТаКИЙ

1НЄ

МСТІ_"у'.

. з у. ж

ширення неправди

npo

Україну

урядами

·держа1в, ворожи1х до у:краЇtІfІського народу

-

на

самtперед через канали їхньої дипломатії та на
·У"КИ.

ВИЗВОЛЬНУ

кількість ор·га,нізованої укра
існують нині чужинецькі ор-

rаїі-rських

пробл·ем

і

витворення

а-гмосфери

Ідля ')1Каї,нсь·кої визвольної с-прави від такої во

при,язні, довір'я і пошани до українсь·кого на

,рожої міжнародньої акції і вирішив їй рішуче

роду.

Вороги України

3-'поміж української

,провідної

інтеі.;'Іі1еЕІUії

конкретного ді.ТІа та .в тяжких е.коногмічних о6-

став~нах, ·:морально і tполітично роз~кладеться й

представництв до всіх евронейських держав і

багатьох амери~ансьІ<их. Усі
'ставництва,

не зважа.ючи, на

безс.1і:дно ЗНІИкне.

українсь,кі ІПред
численні правно

б ..lижчі

спромоглися на встановлення ~контакту

. нився

коштів

у

,у;ряду

O:<pi:vi

того, завдяю-1

певни1м мі.жнародньо-політичним обставинам та

На жаль, цю корисну длЯ української справи
tвідповідtних

розробили

но вступати до европейсь·ких вищих шкід для
здобуття високих фахів.

'.виданої українсь~кої інформатИ!вної літератур111.
за

своєчасно

до різних евро.пейсьtких країн, де її заохочува

стих ко:нтактів, так і з допомогою опеціяльно

окоро припинити·

с.півро,бітники

цької та ЦИівільної ·молоді, зосередженої в та

цю про Україну проведено ЯІК шляхом осо6и

донелося

ста.ТІося

борах для інтернованих. Ту молодь ·Скеровано

акр·едитовані. Основну інформаційн'Уl пра

працю

одначе, не

плЯІН всебічного затрудненнЯ У'Країнс~:-:кої воя-

з ;представниками: уря:дів тих д·ержа:в, до яких

. /бу.trи

Цього,

завдя:ки томІу, що Си,мон Петлюра. та йо·го най

ІПОлітичні перепони та 6ра.к відщовідного до

свіду,

опощ,і:вал·ися, що украї,нська

е~.1і1рація, опинившися на чужині 'без жадното

вибрано найвидатніші осо•бистості та з ни.х
зфор'Мовано кадри українських ди,пломатичних

·

і

гачізації, які також працюють для піз.на,ння у'к

зе~1лі, добре зрозумів усю шкоду

1пpornдisrrnr

.

характер

У ·кожній країні вільного світу, де пер~буває

. в роз6янні певна
- їнсь.кої еміrрації,

·~'ряд Директо·рії УНР, ще перебуваючи на

. українській

а~мбасадорсЬ.І<ИІЙ

щасли 1вій ініціятиві та енерrі\ м. Ю. Шалова.1а,

6ра1ком

І<О.7Ішшнього 1міністра в уряді УНР, вд.алося ді

УНР, ~що о~пи

·стати матеріяльну підтршvжу з боку );ряду Че

в тяжких фінансових •у,'\fовах екЗІИ.чю. На

хо-Словацької Реопу6ліки та дозві.п на від,крит

-ща·стя, серед загалу українського діяапорно,го

тя українсь-ких вищих ш.кіл. Так було створено

су~сПільсnва міцно закорінилася провідна ду:м-

Українісь·кий Вільний Уні,верситет у Празі; ~·кра
!нсь,ку СіJlьсь.ко-Го·сподарсь:ку Академію в По

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФ. В. КУБІйОВ.

дєбрадах,

(Закінчення з З-ої сторіи1ки)

~''країнський Високий Педа~гогіч,~ий

Інститут імени Михайла Дра·гоманова ·в Празі.

ІНИЙ ТВір ІПЇ!сЛЯІВ'ОЄН!іИХ ча,сі.в, у ЯКОІМУ беруть

Тисячі ~1олодих !JlКраї,нсь:к.их вонків, скеронаних

участь спеціялісm о~юреМІих наук. Про постан

туди, завдячують свої до.кторські та інженер

сьІКі дипломи през,идентові

ня. "Енци:Клопедії" і її завдаННІя 16ула зІГадка
. -lви,ще. Дотепер вийшов Перши1fІ, з.rаданий том

"ЕН!цИІКлопедії" на

1230

кові та 'Міністрові

2000 СТО

не та п~1ідне життя у вільному світі, замість ни;..

ріНОК друку, 2.!)-ма зоши:тами. Одночасне· з у.к-

·'раЇІНсь·ки•:м видлння1vr олрацьо•вано аНІГ.7JОМОІВ
ну "Енцикл·опедію УІкраЇ'І·юзнавства", перший
·то·м якої вийшов у 1963 р., друtги:й у 1970 р. Го
w'ІОВНІий редаІКТОр

і

автор 6іль.ШОС'ГИ, ·статтеЙ

Томасові Масари

я·кі своєчасно nодади

україНІсь·кій еІМіrрації руку До~О:\tоги. Своє ві.;Іь

с-горіно:к др}'1Ку, і ча

С11И'На Др)ІlГОГО, ulОВ'Н!ИІКОВОТО, ТО•му на

ripci,

діти пі~ владою Совєтів

..

або смерти від енка-

ведівської кулі в поти:лицю, українські еміrран
ти завднчують

добре зроЗ!уtмі.:rюму 'Національ

ному інтересові чеського і СJІО·ваць·кого народів.

Уікраїнський Ві,льний

Університет та Подє

"ЕН!ц:иклопещії Українознавства" є наш Ювілят,

брадсь·ка Академія,

1професор Вол.оди:мир КубійоВІИч.

їнськи1й ТеХІ.ііч,но-Госпо~ар~Р:ю~·й ІНІсти-тут (УТ-
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переформована

на

Укра

ГІ) дерет·ривали' нже повне п'ятдесятиліття та
11 світо:ву війну. Вони ~алі провад:ять

ними науковиІМи 'пу·блікаціяМІи Варшавський ін
сти-луг під умілим керівництвом проф. О. Ло

свою .корисну для України 'Вільну ~навчальну та

тоцькоrо. Чотирнадцяти.томове видання творів

!Науко·В!у \Працю на терені ново·ї Німеччини,

Т. Г. Шевченка лід реда•кцією проф. П. Зайце
ва та з літ-е:ратурно-істориІЧІн.иІМ.и ко,ментарями

жахливу

в

Мюнхені.

Старші уІКраїнські гро,мадя.ни опинилися на
е:міrрruції в трохи труднішій ситуації. Покинув
ши на Україні свій варстатІПраці та вже устабі
лізов(l!не становиrще, вони ІПЇЩП.алися ілюзії, що
по за,кінченні на Україні до·вгої збройної
'боротьби проти ч.ужи;нецької окупаційної вла

ІНайкраrцих ш·евчен:козанвців у 1вільно'Му світі

української вільної думки і :нефалшованої по
ІШани до цього
Вільної України.

небосяжного Поета-ПророІ<а

ІІІ.

ди можна буде якось догодитися і я•ко:сь опіІв

існувати, працюючи за своїм фахом. Деіто з
цих українських громадян, не маючи шевних

--

лишається й досі неперев·ерш,енИ!м пам'ятниКО.:\І

можливостей ·про~о.вжу'вати свою працю і жи;т

По Першій світовій війні на окупованих за
хі,щньо-у:країнськи,х ·землях усе культурно-наці;.

тя в непевних еміrраційнИ'х обставинах, піддав

анальне та політичне житт..я о·пинилося ,під най

ся на намову своїх ЗІНайомих з Украї,ни, rцо їм

оуворіши;м ·контролем оку,паційної вла-д:и. Всю

.нiiJto не загрожує з ·боку совєтсь:кої влади і що

енерrію народніх мас було

життя на ~'.к-раїні вже входить у нормальну ко

,на.1ІrЬНИІМ проводо•м на віднОВJl'бІІня і с·кріплення

скеровсuно націо

і потребує освічених і ·культурних праців

еконо,мічної сили через українсЬІку кооперацію .

ників ... Серед українців, як і серед росіян, на

У відJПо,відь на утиск окупантської влади, у сві
домості нарощних мас остаточно закріпилася
ідея .со6орнищь·каrго україНІСтва замість дотепе.;
рішнього П'рові:нціяльного рутенс1~ва, .русинства
чи малоросіянства. На )'Іка ва праця не мала в .то
дішніх загальних обставинах ніяК'их можJІИІВО

.аію

почаl'ку двадцяти,х років розни~ІВся капітулян

ський настрій

"зміновіхінства",

я·кий

призвів

:до .повернення на Україну найвидатніших пред

ставникііВ української політики, нау,ки
:етецтва:

М.

та :ми

Грушевсь:коrо, В. ВинничеІНка,. А.

А. Круш·ельницького та баіfатьох інших... Усіх

стей д.ля розви1'1КІУ'· Наукове Товариство ім·ени
Т. Шевченка у Львові нид.іло під гол~ІВування;м

їх, піс.1я .'Іе.нінсько,го

проф. К. Студинсь·кого.

Ніковсько.го, М. JІозинсь:кого, С. РудиІі'fцького,
зра.щливото

неп-у,

біль

шовиюи ліквідували ... Одному лише В. ВИІНіНи

ченко·ві вдалося втекти з :під 6іль.шовиць.кої вла

Винятко,вими. 'Квітами

в тогочасній

nустелі

наукової праці треба вважати такі видання: 1) в

смерти цієї талановитої, а.~1е нев~а-гно с.ком·по

ро:ках, Товариством "Рідна Школа" у
ви~дання "У,к:раїнської Загальної Ен
11
циклопедії КнИІrи ЗнаНІНЯ 1під :головною ре
дакцією проф. І. Раковсь·кого; 2) у 1937-38 ро

нованої особИІстости.

ках,

ди назад до Европи/о Однак його "з,міновіхів
ська" гра стала причиною його громадянської

смерти

-

бойко'J!у, що тривав аж до фізичної

Решта українських старших громадян, що не
були податлищими на

:спі'в совєтсьІких сирен,

чуючи про долю "З1\tінавіхівців",

з тим біль

1930-35
-

JІьвові

~'країнським

видавничим

інстиrутом

у

Львові, "Гео1графії українських і оу:м.ежних
~емель", том І, під редакцією. д-:ра Володи•мира
Кубійовича;

3)

'В

1937

У·країнсЬІКИІм видавничим

підручники

інституто:\1 у Льво:ві "Атлнсу України і су
межних К'раїв" під з.а,га.льною редакцією д-ра
Володимира Кубійовича .

Представники українськи·х ви:щих шкіл і на

гітлерівців не принесла українськО:\ІУ народові

шою запопад.і'Іивістю провадили свою педаго-.

гіч~~у

•'Іогію

працю, розробляючи
та !КОмпонуючи

технічну терміно-

українсь·кі

для шкіл.

Друга світова війна і прихід новиІХ окупантів

укових товарис11в створили ІКолективний науко

сподіваної з.міни на краще, о~'Іише на гірше ... То

·вий про.від

Українс!Jjкий Академічний Комі

талЬІна збройна боротьба на воєнних фронтах

тет. Він 'дбав про організацію українських нау

вимагала в запіл~1і тотального ,підпоряд,ко~ва,а-·

кових з'їз;];Ї'В та про відповідну ·украЇfКЬ:ку на

ня окупованої УJКраїнсь·кої .1юдности

уко·ву репрезентацію на різних міжнародніх на

ській національній по.7ІітиІЦі. Яка

укових з'їздах.

·була в своїй ·суті та остаточних цілях, ніх'Го з

-

гітлерів

ця політИ'ка

Властиву науково-дослідчу працю украіінські

роз,судливих украЇ'!Іців не мав найменших ілю

еміrраційні вчені провади.11и в Науково'му Істо

зій. Не мав ілюзій і mроф. В. Кубійович, який

ри·чно-Філо.'І•О'гічнолІу Товаристві

українсь·ких

в Празі та в

науІ<ових інститутах у

уже з

1939

року став 'У •проводі Українсь.кого

Берліні й

Центрального Комітету іВ Кра,ко·ві. Глибока .1Jю

Вар·ша.яі. Осо6.тrияс визначився своїми числеtн.-

бов до свого народу і ~почуття вел%КОІГО обо-
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,в'ЯЗІКУ

СЛУЖИТИ

СВОЕІМУ Ш),рОДОВЇ В

НаЙТЯЖЧ1,У1

ред Дру.г~ю овітовою ВІиною,

н протива-гу до

хвилину його історії Зt.vro·cиtлa цьо.го СІ~рqмного

ІНевільної совєтської Акщц~'іії в Києві,

1науковото діяча 1нести тяжкий хрест -про~і.щни

ної l"оrил:tlНС~ко-,М.азеп~нськрї Акаде&1tї Наук.

щтва Українського Центрадьного

Ця Академі~, о_сц~ни:ка~и якої б!,уІЛи такі ви

Ко,мітету

.в

ві ..1ь

-

Кракові ... З повним виявом усіх сво.їх найкра

сокоавторитетні .вчеш,

щих політичних здірносте~, з пqвно19 самqпо

ІКИ перві.ооої ВсеукраtdСЬІКОЇ А1 КdДе:мн t-J.ayк (до

як професори-:акаде·мі

святою, аж ДО КЇІНЦЯ Др')'ІГОЇ СВЇТО·ВОЇ І;JіЙЦ~, гід

знище·щ-Ія її ·більи.іощІ.к~ на початку тридця

НО прОЙШq'І;J rСВій :с~р~да.ЦЬfіr.Ц,І.\1 Ш.і!ЯХ щ:роф. Ку-

тих ро'Ків) Ів.ан Горбачеась:кий, Степан Сіl\<ШJІЬ

9Щови-ч і історія вже ВІ;tз.а~~а ЙО·~У .свій виправ

Стоцький,

дуючий присуд. йаrму і йо•го опіьроtбіЦ\ИІК&\1 ...

час припицц..'І~ свою ді:ядьність. Однак, no вій

Оле·кса.ндер Колесса,

-

у воєНІНи:й

ні ще залишил·ося цри JЮітті декілька чд·е:нів

lV.

УММАН, а тql\~Y

-

Р:аЗОМ із НООИІ.\1 1 ПОІІІО~ен

Нft.)1 ~ених ~ож.на було сп:Jо:р,и-nи ви~о:коавто

Вліті

1945 ро.юу мас!! друtгої :подіти~чної укра

їнсщої еміГраціЇ, ЦИМ раЗО!М З усіх у~раЇНСЬ1Q1Х

риїгетну собо;рниць~у наукоцу: ЇЦ;ституцію. Про
•в·ести відповімі перегово:ри в цій оправі та

земель і зі всіх культурн~х і f1ОдіТИІJ.Н1ИХ се-редо

:wо·би~и

'ВіЦЩ, ОПИНИJІ)ИСЯ В ·аНІГ ЛіЙСІ?.КИ~, 3.l\1ерJ1!Ка)НСЬКИХ

та францу~ь:І<их таб.о,рцх дл~ ДП ('перем~ніе,.щtх

УНР доручив црофесорові В.о.іІОдІ.нмиру Кубі
йовичеві, до ~к9:го, як ученого і патріота-со

осіб).. Після цоєнноІГО гіт.лер~ськ~го р-е~му й

борника уряд ·ма~ повне дов~р'я і rпошану.

повного безцрав's:І, безпр;итульности й ~голо~,

новий режим .сою_Щ~ИІцu.ких в·~·ІІЗволитед 1 ч

в.и;я

ІПОтрібuі орга,цізаційні заходи

Проф. В. К!убійо.~ич у цих перего,вор,ах з різ
ними українськими вчени,ми про'вів час аж до

вився лравдJИвим ра~'М. Довго стриІМУJВа!На люд

літа

ІСЬ'Ка енергія почал;а вия~яц1.ся 11азо.вні .в тва
ренці на·{Ірізно:м.а:І:Іі~ніЩИ!Х ор r- ан і з а ці й них

нався, що і в ~:;~аукоІ;Іф анрав_ і, ЯІК і
нЦr,

форм, rB ТО~у

двоподJл.

1

ЗЩі~аЙІl;lИХ rще З часі$ перJРОЇ,

у:ряд

1946

'Р:ОКу, rпісля чого о•статочно пере!l<О

вирішальну ро.'Ію
Неза."І'ежцо

відо,грає
від

u

політІІ'ч.,

знесилюючий

декляративноrо

со-

петлоорівсько.ї ·tІміІ'р_а.ц~ї. Поl;Іа,лЗJся ~1о таборах

6орцицтва, галицЬІкі "докто-ри" не мають sід

організація

·повідно:го респе.кту до "східняцьки~ црофесо
рів" і нав,.паки ... Партщсулярист~~;~ні взаємні ані
.мозії вИrявилися сильнішими за розумі,ння по

ш1<ільr~и..цт~а

,початконаrго,

с-еред

'НЬО'ГО та вищого (УТГІ - в Регенсбур!'у, Ук
раїнсько·го ВілЬІного Уні~р-ситету в Мюнхені,
У·країнсько.го Еконо.мічtю,го Інституту

в Мюн

хен_і ). Почалися ~ .б,іл~:>І.J.,Цt:х та~борах опорадичні

тре.би об'єднаної цраці для доtбра

за:гаднюї

~сцраsи. Проект уру~ом.!lевня ~'M1'v\AH, я·к най

науко:во-популя:р_ні J.t:еіІ~ЦЦ з історії України, мо

Щі;ЩОЇ

во·зна.вства, літера1ури. В Авrюбурrу ~Гурт таких

.стр.і:в належної ·Підт~р,Иjм;ки сере~ ·повоєнни,х у!К

леІ,<Торів на чолі з цроф. Д. Доро·шенком, ·пр~ф.

ра,~~СЬ'Ю:ІХ учених-.е·мігрант1в. Із цим духо'м д.во

)'!Країнської

:наu:І<ової установи,

не

зу

Л. БілецькИіМ, проф. В.. МіЯІковс.ькиІм-Пор:сь~им

поділу ІПерейшщt~ вони з НЬм-еччини і до кра~н

та іНШИl\іИ "східнsщ~м-и" заснуІЩЛ!И Укр_аї:н
•Ську Вільну Aкa~eu'iiJP Наук.
Восени 1945 :р_о~ ·е!~_ІJІЬІ:ІИJ1 уряд УНР, ура

постійного поселення. УВАН і НТШ (віднQ.вле

но на~~есні

'ХООуючи о•бставини життя в 1;аборах та загаль

r.покодіння у.кра.,їнсь~их наукових сил, ·ви.ховаІНе

194:7

ро-ку) ни,ні всюди "співіснують

і опівпр.ацю}9ТЬ", яц:: м<;н~ре горить. Може нове

ну ТеІЩе.НЦіЮ ДО ОР!fа.нізаціЙНОГО рОЗ'МіlЮЖеННЯ

у віль:ном,)\ світі, на зра3ках віл.t,}fОЇ наrуки, без

і роздрі1бнення у;кра~нсь:ко.ї емjrр,аці;йної .маси,

дезорієнтуючого вuливу т.радиrцій

що загрожувало ІВ~дновленн.я,.уr сумної пам'ятz.r

"Сокальсь.кого кордону",

ота.манії, :с.при~в центр,алізації і громадсЬІкому

можеться на rпевну со6орниць:ку фрму.'Іу науко

контрол-еві всіх прояВ'1в організаційного життя

во,го оrб' єднання.

уІ}{раїнців на ЧІJ1ЖИНі. ОкликаІ;ІИІЙ до Ашафенбур
rу з'ЇЗД

ІПредстаІШИ'КЇS украЇНСЬКИХ

СЬКИХ організацій ~створив Цп~ЕН

-

,,Збруча"

і

1м-оже воно ·спро

-

По-воЄІНІ!У УНРРА, з 11 виразною теrІ-Ценцією

еrМЇГ'рант

змусити до "доброві.п~но-при.мусО'Вого" повrер

Цептраль

не~ня :всіх діністів "на ро діну", у ІКінці сороко

не нредстаrвництво у.країнських орrанізацій у
Ні.меччині, яке 'без,перерано діє й доНІині. У той
же ~час започатковано ко!нсодідаційну а'Кцію по

~шлося !Приспішене

літичних: у.країнських угруц:оващ, що довело .в

їн лоселенн.и. Завдя1<.и цьому нова еміrрадійна

липні 1948

pOJ\l.YJ

до створення У'країн<:Ь!КОЇ На

ціональної Ради і її ВиконаІВЧО["О Орrгану.
Далі, у нау;ковій ~іляНІці, уряд УНР заІпрооо

нував об'єдншня праці в ра:МІКах заснованої пе-

6

вих ро.ків замінено на ІРО, після ч01го дуже по

розселення діІПісті'В

з

Ні

меччиіНи за :моря-океанИ' до вrсіх мо~вих кра
хвиля не лише 3Начно :по-повнила чиседьність
nередвоєнmІх !ПОСе.JІ:еНЩ)в у ,країнах Північної
та Південної Амердкн, ал~
та іІНших континентів.

11

СЯІГнула Австралії

УкраїНJСь:ка еІМіf'раційна

трьох томі.в першої, загаль:ної частини, ЕнцИ

діяс.нора ~стала дшсно світовою діяопорою
зі в·сіrма з того наслідками, позиrгиІВНИ;МИ й rне

клопедії Україно3на'ВсТІВа, ІВже вийш ..1и в

rативними.

.п'ять то,мів другої, .гаслоtВоЇ часТІини Енцикло

Рух у~раїнської еміrрацїі з Вврош-І до деRКіИХ

світ

педії ... Ще 'Має бути три-чотири томи .•. Проф.

За'МОрСЬ:КИХ краЇН СіПрИІЧИНИВ ЦіЛІКОВИТб фіЗИ\ЧНС

Володимир

БідірВаННЯ ЇЇ Від територіЇ У.краЇНИ'.

По,гіршеІН

Українсь·кої Енциклопедії, відзначує своє сім

НЯ цієї си1l.\'·ації посилює ще й те, що по Другій

десятиліття ••• Все в руках Господніх ... Просімо

світовій війні у Цен-гральній

ж його продовжити ~ще на .ба1гато літ життя

система держав

цільНИ'М

-

муром

Евр<Jпі з'явилась

совє11сь·КІиХ сателітів, що су

відтор·оджують

Укранїу

від

ВелИІка історична місія сучасної української
своєю ді,яльні:стю не допу,стити :що

-

Божого

лемківсь:кого

.головний

Володимира.

напівполЯІКа

')лаr-чародій

То·го

скро.много

Кубійовича!

Про

нього і йо·го працю не знайдетЬІся ані слова в

вільного світу.
еміrрації

слуги

~убійовцч,

"Українській Радянсь'кій ЕнщІІКдопедії" ... А він

же, вдасне, спровокував її в під:совєтській ~ К·
7

остаточното ущушення У:країни та їі християн

раїні своєю вільною і .незалежною Енциклопе

ської правди .силами мое:ковсЬІкого антихриста ...

дією Українознавства, в~аною :в вільному сві

~· таких обставинах і з таки'м наміром те1пер

ті. Енци·клопедія ~'країнознавства є нелицепри

діють украї-нці в усіх місцях свого поселення у

яrnим

вільному світі. Ба,гато зроблено пом и~ок,

!РУХУ українського народу. Вона стане Все)ІК·
раінською Національною Біtблією, а Кубійович

ще більше корисних

дося,гів у всіх

але

ділянках

українсь.кого життя. Одним із найбільших до

-

пам'ятНІИІКО'М

Інаціона,льно-визвuльного

її Пророко~І ...

ся.rів є здобутки невтомної наукової праці про
фесора Воло!lимира Кубійовича. Крім його чи
сденних ншукових праць з ділянки загальної та

демографічної

rео.графії,

протяго:\z

останніх

ПАМ'ЯТІ

А. МАЛИШКА

двадцяти· літ його невтомної, 'воїстину ·каторж
ної редакційної праці доходить до свого за

вершення

вершина украЇНІської науки

"Ен

-

циШІопедія Українознавства".

Мені казав ти в сороковому,

Що в

3

У сі ве.lНІ!{Ї народи ·світу мають сво і великі ен

25

дививсь на rрати

-

темниць Лук'яНІівки, з оковами,

Де був готовиА умирати.

циклопедії, етнорені велиюt..\1И, бнгатотися:чни

ми гуртами наукових працівниІКЇІВ

ІНа дер

-

жа·вних с~бсидіях а6о на 'кошти віщ меценатів.
Було

6

так і на Україні, Я'к6и вона rбула віль

ною державою з вільною 1наукою. Цього нема.
ВелиІка ЕНІци'кjюпе:дія У~країнознавства ,поча

І я

признавсь тоді приморено,

Що вже у

20

до в'язниці

Мене вели під гуркіт "ворона"
Напроти гнівної Хортиц.
Ми знали всі) по чому І<рнмова

ла творитися в не.величКОl\1\.УJ ІГурті бідних діпі

Криштальна сіль, по чім пожива,

стів, у чужій хаті, без нія:ко:го грошового за

Про те, як вибили Максимові

безпечення

Ясного зуба в чорні жнива,

-

з

іtніціятиви

та

під

проводом

одержимого любов'fu до У·країн~ лицаря а~б

сурду професора Володимира Кубійовича. Зу
сrрінута з недовір'ям ЕУ ·юро·к за кроком, ЗЗJD·

дяки насТ'ир-лиrвості та організаційному талан
то·ві

свого

головного

редактора,

~мо·бі.1ізува,1а

жерТ'венність

е.мі

у1 Країн

ських кооперативних установ, приватних rпід
·прИІЄмств та осіб. Роки невпинної праці над Ен

циклооедією минали. Одні спі'Вро6іТ:І-ІИІКИ від
ходил~ на той світ, на

нові

-

їхнє мk:це приходили

'молоді. Обся'г праці все поширювався.

Перший том

ЗІНІгломоtВного видання Енцикло

педії У:країнознавства вже

революційно увій

шов на .полиці унів-ерситеТІських бібліоте:к сві
ту. Другий англомовний том приє;І:наєть:ся до

першото

на,прикінці

цьото,

1970,

Komt вергали в жур Яновського
Тупі, партійні дидаскали,

оІ<.ІJИ, сахнувшись JIJJaю сковзького,
Ми в тридцять треtіім припухапи.

згуртувала

майже ввесь нщу,ковий ruктив українсь:кої
rрації та

-

ро 1ку.

О т поклони,

отичинені,

аТакі низькі А такі нестерпні ..•

За всі гріхи, чудні й невGИІНені,
Ти щиро каявся у "Серпні".

Сурмпять слова твої пронісною
Сурмою дня, живі й роздерті...

Ти знав, - упавши А знявшись nkнею,
Голготу знайдеш у беsемерті1

1970
Яр

СЛАВУТИЧ

Крім
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Дмитро КИСЛИЦЯ

СПОСОБИ РОЗВИТКУ УСНОї МОВИ*)
ПРАКТИЧНІ

ПОРАДИ І

Вступ.

ПРИКЛАДИ

го~Щині про мо•ву lП:равІильну, отже й сам мІ_уІСИть

Способів та ШІlІяхів розвитку моІВи є стільки,
•що годі 6ю~ай основне щось сказати про них
;навіть у дуже до,нгій допсвіді. А на та~их кон
ференціях

-

немає і не може rбу·ги мІсця д.ля

доповіді довгої: Ід.."ІЯ висвітлеНІН!Я чи; в.иrкладу
uJІИ:роюих проблем та ще в деталях є :щуrрси для
вчнте~1ів, семінари чи 01кремі засід:аJІІня, приювя

чені якомусь одному питанню.

Бvло б і не до речі на такО:\fІ}І форумі пробу

ват~ все і про вс•е сказап-r на даІНу тему: ащже ж
тут зібралися переважно ·досвідчені вже вчи

J<ОЖНОГО ,разу

6yrn

•на ВИ/СОТі; •ПіИЛЬІlІуВаТИ ТОГО~

щоб учні якось були заздале,гідь попер_~жен_~
про

відхилеtння від

нор:.-.1

доброї украшськоІ

мови в дея:ких текстах (а6о й те.кст1ш.нщах), на
преве;шк.ий жаль і на таку ж біду, допущеНІИх
і досі до юк.и:аqу:

( сжо·мпі.тьовані

неписьмеННІІt

ми ·вч·еними); усі вчителі в шrколі мають лор·о
·зvміватися із своїм ком:ает~нтниІМ кодеrою, як

п~равильно сказати й написат.и те, в чо~у вони

не певні, мають сумнів: 1цо6 усе, що учю чую~ь

і записують, не розход:идось із нор:иами. Кр1м

т~лі-практики, нкцм відомі якщо не 'ВСі, то при
наймні оснооні способи 1розвижу усної мови -

того, треба ·пильнуrшпІ, щоб усі п.,1як~ти, таб

і теоретично, і :пра:ктично. Тідьюи ж циrм наше

хай ніко~у не здаsтLся, що цього всього дуже

завдання не спрощуІється і не подегшуєт-ься, а

навпаки

-

ускладнюєтЬ:ся і обтяжується: тре

ба вибрати для н<J.шого роз,гляду тут найвідпо
ІВі.ПJніші, найдоречніші, найактуальніші пробJrе
rми, цебто .проблемІИ, що ,r-шзріJІtИ\ в нашій опе
цифічній 'Практиці

-

!;J-1.06

і ;не для то;го,

теоре

тизува1,И, а6стра,ктно поговорити .пр-о спо,соби,
а про те, як ті способи в наших умовах прак

тично застосовувати. Річ іще в ті:м, що є мето
дика навчання рідної мони, і 'МетодиІКа навчан
ня друго'Ї

(чужої) мови,

навчання .мови

-·

аде не.має методиюи

в та:ких специфічНІих обста

винах, я.к наші. Тому моїм завдаІНннм 6~1де по
руши'Іlи ті на,йпо~рібніші оправи,

а вашим

--

активно і я.к:найши:р·ше проди1с:кутуваm їх. Чим
менше на таких конференціях ,говорять доІПо

віда'Чі, -nим краще для :конфере'НІцій, але якщо

на таких конференціях нема широкоrо обміну
дvм·ками :між учасниtКамrи-нчителями, то й .кон

ференції еебе не вwправдують, rбо час тоді бу
де вит.рачеІ-ПИ'Й не за призначенням, а нагода -з·марнована.

.тп11ці, О'голоше,ння тощо були .в школІ

витри

:мані в ,щуrсі HOJ);\f добр•оЇ української мови. Не

трудР.о допильнувати: сто·крат :рудн.іше дбати
й .боро·rись за добру мову учнш, я:кщо цього

не зробити, а учні нахапаються веправидьних
-слів та зворотів і звикнуть до нехдюйства. З
історіі педа·гогі·ки пі:домо, що зна,менитий му:
зикант із Мілета

( 446 -

357 до н.е.) Тцмотеи

бра:В подвійf-W плату з учнів, я:кі вчилися до
НЬОГО В 'КОГОСЬ іНШОГО.
Наслідки впливу англійської мови.
·Хочемо то·го чн пе хоче:мо, а вплив той був
і 6vде. Наше ж завдання не допуска-ги його: де

вж~ !маємо наслід~и того впливу, -- усуват.и їх і

невтралізуватrи дальший нплИіВ. Краще наперед

зна1'!и, передбач:И'-ги ту загрозу 'ВІПЛ'ИІВУ і нев'Гра
лі3\1ІВати, відвернути її, ніж боротись із її на

слі~ка.ми. Отже, вчитеді ІJІОВИІнні знати осно.вні

елементи; англійсь:кої мови, що просочуються і
·В.КЛІИІняються без потреби до української мови

)'~чнів- і випере~жати їх укорінення в мові уч

rні~в. По приклади дадеко ходJИm не треба (хоч
у ,кожній окремій місце1вості, в ІКЮЖІНій 'КЛ~:сі, у
!КОЖНОГО оюреІМОГО учня МОЖуть 6уги СВОІ <еЛе

Мовний режим і мовне оточення

tМенти).

У вашій програмі Іпостамене і зформульова
ІНе це пи-га~НІНя в о·сно·в.но:м:у 'Правидьно: про роз

я шукаю за тобою (у тебР. за спиною?).
Ми; за'ПлаТІили для тебе

ІВИток мови дбає в шкоді кожний ІуІчитель, а не

Я питала маму купити мені слоВНІИ'К

тіл~ки учитель мови чи літератури

Я тебе хочу купити мені ...

--

у стар

·ших .клясах та на К)'Ірсах українознавства, дбає

·про це учитель на ІВсіх :годинах

Я люблю цей :вірш дуже багато

теоnрафії,

IJ~o твоє ім'я (прізвище)?

історії, редігії- •В молодших .к.лясах. Як це зро-

Ти не відповів моє питання

-

6и-ги, маючи на увазі ваші ~оІНкретні обстави
ян, скажете в дебатах. Але на111еред слід заув'а
жити: дбати 1має ІКожний учитель і на кожній

8

*) Допові.J.ь, nиго.1ошена на річній конференці:і вчи
телів Східньокана 1Сt.кої Єпархії УкраїнсЬJкої П.рав.ос.ІJав
оої Церквн 12 вересня 1970 р., в м. Торонто.

Я йо·rо (~батька до

-rелефону)

дістану

Я 6аЧ1ИВ ЇЇ переХОдІИ'ЛИ ВУЛИЦЮ

.ви живих rпредметів) а6о коли треба поставити

Я приїду після місяця та ін.

іrмеІПІИІІW жін. роду на -а, я, ІВ знахідному від

дрес, 1\овт, rавз ('гавуз01К), етап, драйввей, пар-

беІ\увати, кросінr, rолідей, дей-аф, лей

аф, лейбордей, ексибишен, лайсенс (лайооИІк),
ексиде~т, перміт~ дівінr·рум, дайнінrрум, пофік
сувати, мухуватися,

стерз,

у ВИІпадках, коли фоІрМІИ< <:ліІВ збі

--

-гаються з родовим 'Відм інІком (чол.

А щодо о·кrремих 1СЛЇІВ (лекС·И\J<а), то їх безліч:

1\інr,

вj!lІ,мінком

(цриІнесу)

вашрум, воІ\ейшин,

на апстезі, ланr дистане

давн

1\Ол, нарешті

1pi;n. -

наз

мінку, ·як і тоді, .коли\ -rре,ба вжи'Гя Фо'РМІУ мно
жини того ж ряду і:м·еІННиІків разом з узгощже
ними з ними ~прИіК'l\·rетІШІІ<ами, :порядJковш\tи чис

лівнИ;Ками та займе:RНJИІКами, що ві:д;міняються,
як при,кмеmики. Часто МІИ чуємо від наших уч
нів:

Ти знаеш :мій 6р·ат (тато, батм~о), моя
сестра?

ОІ\ей.

ІЦо робити проти цьо,го ЛИ'Ха? Тре,ба давати:
терМЇНОЛОІГЇЮ j ВІИС.110ВИ (у.~раVІ-ОСЬКі),

1ЩОІб

Я слухаю учитель, свою вчителька

Від

1\\и знаємо 11і .нові учні й уч,евмці. І т.д.

учити, а ще краще- не ~допусти·11и "ентранж:из

Аж до: "Я їла ІВ ресторані мо·го брата" ...

'Мів" типу лівінrрум, льота, лайсник••• У :К'ожній
м:ісце:вості можуть бути свої специфічні слівця:

бовти -Іу Форт Вільяrмі (Лейюгед), смелтер
у Гамільтоні, Сівей

-

--

ще· де'Сь ...

І це ще не все: 1ба,гато важить і зимова взата

,лі

( з~вуки),

а осо6ли1во іІНrrонації. Ро'З'В!Иваючи

УІону нашr:х учнів, ні ·в якому разі не лишати
поза ·увагою (не ваправ"ляючи) ви:мови ЗВУJКів,

ІСЛОВQ;СПОЛ)Т<ЧООЬ

( СТИІК~В

ЗІВ')'ІКЇВ у С)'1Мі.ЖНИХ СЛО

nах також), інтонацій. Скільrки завгадню :можна

ПОЧ{у'1ТИ, як наші
ський

учні "квокчуть", на антлій

спосіб модулюють ІГо.л:ос.

часто чуємо Що ти хо-очеш?

What do you want?

-

Hruпp., дуже

то'ЧнkіІнько, як

Я не хочу- ЯІК І

А ВИІправл·еІн.ня- вимови та інтонації

don"t want.
- це най

ле,гша праця і нас.,1ідків її доби~ися .найлегш,е.
Щоб укр.аїнсь.ка 1мова наших уЧІнів не була аа
харан.І.сна

англициз.:\1а'МИ,

нюцо не програмою,

треба

перед.баЧИ'lй

то 'пляном учителя, в до

зах моВ1Ного матеріялу на кожну зустріч з :уч
'НЯ'МІИ (не може'м же сказати
·частку за

-

на :кожний день)

часткою тих сл;ів, словоополучень,

фраз, що є українськими віЩІn·оІВіднJ11Ками оти~
·вашр}"мів,

лайсникі·в,

ГЗІВзів,

ексидентів,

твоє і1 м'я, я тебе хочу ... І це та,кож

-

що

ІНе най

трудніша проблема; про це треба тіль1rn своє
часно подбати і допильrнуваm, щоб до ·кінця

бу.JТи доведені наші з~'ІСІИЛ.11я. І знати причНІНу

-

Висново1К

із ·дих

Уруднощів

напрош:У'ється

сам собою: 'Греба більше І.УІВа:ги з'вертати ІНа цей
іВідміНОК, даваТІИ більше У'СІНJИХ і ПИСЬІМОІВИХ
вправ, ча,сті,ше вимагати від учнів, щоб вошІ
вживали форми цього ,відмінка правильно, раз

у·раз комбінувати відміНІки1 так, що6 учні нав
чилися ві~різняти знахід1-Dий відміІНОК lВід ін
ших. Ось 'кілька прИ'кладів на це.
,JЦо ти ~бачиш?

--

Я бачу .автобус (будинок, стовп, олі

вець, яб~11уко, перо, теля ... )
А що ти 6ачІИш?

-

Я (бачу хату (диню, ·крИ,н'ИІцю, стан

цію ... )

Кого 11и 'бачИ1Ш?

-

Я бачtу .студента, хлопця; .студен11ку,

Галю ...

-Я бачу твою тітку (бабусю, ~сестру... )
Що т.и бачиш на малюнку?

-

Я бачу вола, ·корову, свиню, пuро.ся,

відро ...

-

Я бачу трактор, фа1рмера, wвтом·о6іль,

Василя.

-Я бачу наших вояків, танІШ, JІІітаюи •••

-

на.са,мnер·ед.

Значно трудніше в:порати(сь з інl.lІШfИ !П-роб

Я бачу sисоІКі де:рева, ·червоних !Корів ..•
І так далі.

лемами: види дієслів, форм1и відмінюваних слів.

Чи ти· знаеш нашо1го сусіда?

особ.щиво

-

в •непрямих відміНІКах. Ці труднощі

вже не вю1:1даються в •поняття

англійськоіГО

впливу, .а"ле все одно ·випливають з іоорції

-

з

Ні, я Н!е знаю •вашоІГо ІС/УСіда.

Чи ти маеш брата? (зошит, Іпер'О, олі
вець)

-

в українськ::UІ мові. ПрактиІЧ'Ні труднощі, ·отже,

ця)

в усній

Чи ти знаєш цьо,го хлопця і цю ;дівч!ИІН'у?

моrі на•самперед маємо зі

знахідним

Hj,

я не .маю брата (зошита, пера олів

призви·чаєш:я не відміняrn та,к, як відміняємо

9

--

Мовні конструкuіі і зв'язна мова взаrалІ.

ІН, я не знаю цього хлопця і ціеі дів

ЧІИІНИ.

Дехто думає, що ~коли МіИ ,навчаємо україн

І так далі.

З учням.и наймолодшого віку

таІ}{і

сью·Іх дітей, то це не nробле'Ма ІВ нашій ш.кіль

оорави

ній практиці: діm ~від 6ать.ків засвоїли вже омі

слід роб:и:ти без граматИJКІИ, із трохи стар·шими

-

ні~tум типових і найвласт:ивіши;х

потроху вдаючись до т:ра;матик.и й пояснень,

а Зі СТарШИМІИ

-

ВИ:.:\tаГа~И ТОЧ'НQІГО ЗІНа'НІНІЯ гра

МаТИ:І(!И j вміння ~пояс:ни'1'1и

( аналізуu~ати)

фра:1, р·ечень). Та це лише частково так: не осі,

форми,

далеко не .всі діти вміють користу:ва'Гися і типо

(курси українознавства).

вими, а ти::vr 6і.1ьше прави.льними конструкціями

Вживання видів дієсдова засвоюється при на

нашої !\ЮІВИ, хоч, може, й роз~~·міють їх. Ще де

явності чуття ІМови, ·отже н.а.м доводиться бутd
терпе.mиВИІl\fИ,

не впад:1ти

в розпач

хтn думає, u~o коли ді'ГИ розуміють слова, то

пер·ещчасно,

1вже й говори11и поВІИІНІНі, вживаючи всі ті слова

ме'ІШІе наполягати на тео'Р'етичні важе.~1і, а біль
пrе на вправи, ситуатиrвні розмови,

нашій 'МОВі

ко·нструкцій (мовНІИх зворотів, словосполучень,

на своєму ~~tісці. А це- ще далі від [lраuди: це

розмови в

та,ке ж нереальне, як і те, що коли .м"' знаємо

жиІВій: о1бстано:ві. ІДе КвіІНтілінн каза:в: Довгий

іназви rвсіх частин і r.вин'Г!И:кі,в годІИнни,ка, ·1о вже

шлях через правила; леtr.кий і успішний через

зможемо окласти і в рух пус11ити годІИ:ННИІК. Чи

прИ/Клади. Те саме знаємо з лаТІинсь:кого при

а'вто:моб.іль, літа!}{, ракету ... Донеда,вна панувала

слів'я: СЛ'ова вчать, приклади пе~реконують.

в

методиtці вm<ладання другої

(чужої)

мови

теорія: досить завчити 1певну •СУМ1У правильних

Запас слів.

::vrо·вних коН'С'JЧ')'ІКЦій

і вже можна довільно

--

Ви·вча·nи нові слова, цебто з-багачувати лек
.сикон учІНів ПО'Грібно при ІКОжній нагоді (жаль,

·експериментально

що не можемо сказати- щодня), але з дотри-

джень, ця теорія вже захитана, а її (теорії) реч

1\НШням чуття міри

НІики свої позиції перестають ·боронwги.

ГО'ворити даною мовою. Під ударами новіши1х,

стільки вводити для за

-

доведених

Р-аукових

сmер

Щоправда, опоненти тієї теорії- теорії опа

своєння НОtВИ!Х СЛЇВ, СКіЛЬІКИ МОЖУТЬ учні даНОЇ
•кляси стра·пити, запам'ятати і вживати як 1у ре

нування

продукnиВІній, та.к і проду,ктивній мові

мови: через

засвоєНІІ{я

суми

стандарт

-

сві

НИіХ конструкцій

для

всіх

чо,го ці,'!J·КО:м ·певно1го. А .ми ж стоїмо між ТИ:\f:И,

бути не може, а головне .не в кілЬІкості ·Введе
них слів, а в заовоєнні їх. Як nивчати; но'Ві сло

що навчають рідної 'МО'ВИ в своїй ·Кр·аїні (своє

домо

:й

авто·матично.

Однієї мірки

ва? В наших навіть умовах

-

І{Ладу, хоч !У деяк:и:х виmад;ках

краще 6ез пере

--

та:кож не пропонують ні

му середовищі, оточенні),

·-

ших учніІВ

пере·клад буває

і 'ГИІМИ,

що навча-

ЮтЬ -друІГої (чужої) .моІВи; хоч ·континrент наце пе.реtважно діти )'іКраїнсь.ких

-

а1бо неминучий, або й доцільНJий. З учнями най

батЬІr<ів, яткі

'Молодшого ві,ку вивча'Ги нові слова з допомо

украї.нсь·кому, але все одно н.аші учІНі більшу

·rою демснс'Грати.вної та і.lІЮ'С'nратиrвної наочно

частину

С'Ги', у !Иtйпростішо::vrу конте.~сті, у приступних

редовищі, самі там .говорять .nо-англійському,

для даІного ~континrе.нту учнів сИтуаціях.

від того середооища і в ш-колі встигають -біль

З учнями старшого віку і на кур;сах JlКраїно
знавс'Лва,

я.кщо .вою-~

оправді

мають

уже

(батьки)

часу

проводять

ruе чо,го.сь навчитись

кож!

до

-

дО'ма говорять

-

в

і1це по

а.нгл.омовному

се

мови англійської та

ніж за 'Кі~ь'Ка годин на тиждень в на

статню 'Підготову, можІНа і ~слід вдаватися до

ших приватних шиолах.

Ісловеоних способів

добиваmся

ні до рі1вня повного автомаmзмrу позасвоюв.а~

розуміння слів у складнішому контексті, при до
помозі сиІНонімів, ба навіть описових оз.н:ачень.
Пrо.ілюструемо це прИJкладаМ'И.Синонімічна сеtантизація: велетень -- гітант,
титан, хтось (чи щось) дуже велико·го роз
:міру; напр., ІlІевчеr-шс - ве,lІJетень серед )'Щ)а

ли і засвоюють далі ·більшу кількість потріб

семантизації:

їнсь,ких 1поетШ; Грушевський -·велетень серед
істо·риків; с..1он -- велетень серед тварин; па:ро
'Плав "Титані·к" - б}'lВ велетень ІУ ~п·орівнянні до
інших пароплавів і т. ~.
Де.монстра'Л.ивна семаІНТИ\Зація: перевесло

Це ж фа·кт, наші уч~

них у житті і слів, і конс-nрукцій з англійс~оі

мови, ніж з мови рідної. Це ще не знаЧІить, що

іх рі~ною мсвою ~вже є англійсЬІКа моrва, ні, але
їхнє опанування англійсЬІКоі 'МОВ'И я.к мови
другої здебільшого ІВЖе доведене до ціл
L

ком довільноІГо ІВ'ОtЛощ,іtння нею~ уміння думати
тіею .л.рутою мовою та ще й із заІПа,сом ~ювно
го матеріялу, який таК'ОЖ здебільшо·го переІВа

жив і;оній баrаж рідної ІМови. В та;кій ситуації

-

НаШі ПОТУ:ГИ ІНаБЧаТИ і НаВЧІИТИ •ПОВІНОЦіННОЇ :На

по·казати його разоі\t із •сноІПом збіжжя чи 'бо

ШОЇ МОІВІИ наших ~ітей натрапляють на ВеJІ1И!Кі

дай соломи або сіна, а де можна

труднощі

ІІ<онопе.Іь, nлоОІ(ОНі, льону ...

' 10

-

й очерету,

-

і ;психологічного, і суто пршктич

цого 'Порядку, як наnр., ІНа ча<; обмежений, бай-

дужkть батьків, брак безпосередніх сm'Мулів

вона му,си'Ть ·бути наперед продумана (це діло

тощо.

вч:ителя), від!буваТІи,сь у визначених межах і 'В

певній послідовності. Увесь (або майже ввесь)

Та не зважаючи на все це, ми т.воримо май
же Ч~'деса, ·коди

поріВ'Іrюшпи наші досяги

нас.ТІідки на.шого навчання

з

--

.мовний матеріял має буТІи учням 'Відомий

наслідками нав

-

чання чужих м01в у сере<дніх ш·колах та універ

з-розумілі сл01ва .і 'КОІНС'ТІрукції, знані об'є,кти, як
що будЬ·ЯІ!<а НаОtNіЇСТЬ буде Н'3·ЯВІ-І'а, З:".1Ї'СТ рОЗ

ситетnх, де й часу вже відводиться 11рохи біль

ІМОВИ (тема, .ма11еріял її) також має буrи ціл

ше, ніж у нг.с, 'ст.имулі,в ніб!И більш,е, у:мови за

ІКОМ ПІрИІСТ}'!ПНИЙ і Ні В ЯКОМу разі ІНе ТЯЖКИ!Й.

безпечено ·відповідніші і т. д. А секрет наших

Приклад. Ідемо по книжюи до кнИІгозбірtНі: оо

'Ч]}дес по.тягає ІНе тіо~lЬІК.И в тому, що наші ІВ'ЧИ

~на на 1перша:му 'поверсі в новому 6удиНІКу (мо

тслі краu~і і самі вміють говорити україІНською

же 16ути

мовою (в університетах та .середніх ш,колах до

пере:\Іухувалася)

сі ще переважають rn1кладачі, rцо не !вміють .го
наші vчні ::з наших школах продовжують опа-·

('без назад); книжк;и там виІдає пані А. - вона
занідуmачка (не менаж•е:р·ка) днтячо·го відді:1у
(не за,в.ідуюча ... відділом); завіду:вачка має спи

ла в ІНІИХ обмежена чи бідненьІКа ще, ІКали вони

~~-Іа-перед (не

до нас приходять. А двох рідних мов

трібна (КІНИЖІка; кожний учень має тільки ска

ворити :м:овnю, нку ви·кладають), а в тому, що

новув~ти свою рідну мову -

ває! Наші діти

яка б вона ІНе бу

-

приходять до на·ших

них ш::кіл з 'ГОтовим

неве.~тички.м

сок

не бу

;ш,кі.1Іьному); ту:дІИ

-

пе~рейшла

(не лісту) ·всіх учtн~в нашої кляси, вона
ін ед!Rенс) знала, .кому і ЯІJ{а по

зати 'З.аві.дувачці, я1к йота прізвище

приват

(н·е

.книІгоз-бірня ,кі.:lька днін тому

(а ІНе як

-він називаєтІіся); 'Кожний учень має сказати,

ядро·м та:І<Н

1рі·дної мови, а це- виріш::t.11ьна передумова ус

по ЯJ<!Уі'}{ІНИ:жку віІН 1прийшов (так д.JІЯ роз·мови

піху в нашому ш:кільно·:\-tу навчанні мови, рід

•пот.рі6но ),

а одержав-ши :книж.ку, подякувати
завідуrвачці; ·одержа'Вши юнИDЮюи, ІВСЇ учні т~к
1
Са~о організовано ниходять (не забираються!)
із юнигоз1 бі.рні і йдуть :назад (не з поворотом)
до своєї ~кляоо; у 'Кл ясі може ще бути за·кінчен
ня розмови ('прикінцева •стадія роа'Мови з еле
ментами синтези). (ДемОtНсТІрується частиІНа ці

rrої ·мови наших дітей. Ось поС,JІухайте, до чо.rо
догонориJшся :вчені методисти і психологи на

міжнародній

конференції минулого року-

Англії (цитую з "Нояих Дні,в" ч.ч.

D

243-244):

ТоріІк у ·Кембіріджі (Великобританія) відбув
ся Міжнародній ·конrр-ес із nриІКЛадної лінrві

€Ї роз,мо·в1 и

С'ГИІКИ. УчасникИ! його приділили багато уваги

-

з синтезою).

1Пр0ІбЛІе:маrм вивчення дитячої мови, психічних

2) Розвиток усної мови у зв'язку з читанням.

та м01вних ІКатеrорій, а

Краще вести розмоцу по прочитаному тек
стові 1В клнсі, хоч учні, може, й чи~али його
дома (може 1бути не всі). Для цього доб!И

також психологічним

досліджеtНІН'ям, я.кі роз:криІВають процес засвоєн

ня рідної та

іноз·е:м.ної

мо,в.

Однак дедеrат.и

·з.муш,еІНі 6ули: визнати: на даному етапі розвит

рати теt~ст

ку на~и ще майже ІНічо•го невідомо п.ро те, що

ний (іподії, дії). Зміст тексту повинен бу'Ги ці

та1ке моВІНа діяльність людини, .як засвоюється

~ка~вий, він ·має з6уджува-m~ J'Ч(Е·Іів до розмови

рідна .МОВа В раННЬОІМУ ДИТІИНСТВЇ.

до ,бажання висловитись. Не треба пи!Та-ги уч
ІНЇІВ, чи вони все зрозуміди: це .мож:на n€Іреві
Ірити інш:ИІ:.vl шляХО:\'1. Напр., 'ПО виразу О'бJПИЧчя

Професор Пенсільванського '}'Інівероитету Бе
ласко вважає, що си.,сте.ма ви:к.11адання інозем
ІНИХ мов у

всьому овіті дуже

ІКОЖного учня,

недосконала, а

зв'язну МОВу, ЩО Є ООНО'ВОЮ ОСНОВ ІІІра!К

1. За п.ТІяно•м -

ціллю і ІГОЛО·ВІ:ШМ завданням у нащоіМу навчам

на ІНашу ОІ(ромну дум.ку

-

2. Не вима,гати, що6 yrci де'Галі були з·гадані.

найбільш се

Ні в якому разі не вимагати: і не ІП'Р'ИВ'Чати,

Ібе .виnравдують, варто сп·инитися.

1)

щоб пере·каз 'б)} в дуже ІблизЬІКий до ори

Натуральний спосіб, а,бо довільна ~своєю

rі•налу

формою і невиМ\У!шена розмова в живій, а не

штучній Q!бстанові.

( та,к

роблять rупі або

приrупJІені

учніj.
·u;~

5Lкщо це розІМОІВа все ж та.ки навчальна, бо,·

відбуваєтЬС5ї в сисrемі wкіл:ьноrо навчання, то

С_І(ладсни:м з участю учнtв;

потім і 1без пляну.

ІНі? Всьо·го не скаже·ш, але на ·кідькох СПО'СО1 бах,

-

(;у:чи

1На 'Провести розмову так:

'ТІИЧНОГО ЗІН3ННЯ МОВИ взагалі, ЩО Є •ГО.JІОШЮЮ

яКtі

:коптроо~lьними питаннями

-

зумів), 'Переказом окремих частИІН те~ксту.
KoJFи ясно, що !ВСі учні і все розуміють, мож-

Як же мц маємо розвивати мову наших ~"'Ч

-

найкоротший, бажано фа:буль

телh мnже передбачити, чого іСам·е хтось не зро

учбо,ві посі•бниюи \ZІ.алеіКі від ЖИ!ВОЇ моІВя.

'.Нів

-

3.

Бажruно запросІІТи інших у·чнів, 1.цоб до
'Повнил·н те, що було ,оказане під час пере
казу.
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4.

Ціль ~осягнена і вправа таІКа вв~ається

у~ну мову, то мусимо мати порозуміння з бать

З а В ер Ше li ОЮ, ЯКЩО

ками

учні

ВИСЛО1ВЛЯТЬ

не вза•галі,

-

а коіНЮре-nно, у прямому

свою власну ІдУІМ.ку про оповідання, І!Lро

зв'яз:ку з тим, що м.и плsюнуемо і ~до чого пря

поведінку дійових осі1б чи якусь по~ію з

ІМУЄІМО. А що·б батьки .мог.7І!и нам справді 1 ПОІМа

ОПОІВідаІННЯ.

гаru, ЇХ 11реІба ІПОЗНаЙО'МИ:ТИ З :наШИМИ ІПЛЯНаміИ

Дуже добре,

КО.JШІ

В учнів

знайдеться щось сказати до те·м:и роЗІМо

і нЗІмірами

ви

ків, ЯІК це 'ВОНlИ МОЖ!у.ть і 'ПОВИІН1Ні робити, •ЩОб

--

з їх •власного досві;щу.

·з

Приклад оповідання (тексту).

хлопчиJ<Іи

назустрtч

-

маємо підготувати, навчити 6ать

ті·єї еліовпраці з ними була іВИдима ІКОрИІсть.
Наші

домашні

заІВдання дітям

мають бути

розраховані не лище на один день (чи два), ·а

ДВА ХЛОПЧИКИ

Два

-

ІНа всі ті дні, •коли діти не 1приходять до Ш·КОJІІИ.

блукали :по лkі. Аж ось їм

ведмідь суне. Один із хлопчиІКів

Треба, •щоб 6атм~и хоч по11роху розмовляли з

•у ноги, а там зліз на \ll.epooo і ПР'И'ЧаDооя. Другий

діть:ми до·~1а бодай приблизно в межах того !Ма
теріялу, нк:ий МіИ опрацьовуємо для практич

хлопчик лиш.ився на дорозі. йому пригадало

ного ІВЖитку

ся, що

Треба частіше батькам нагадувати про їх обо
ІВ'язJ<Іи і заохочувати їх до ~гармоІНійної олів
праці з учител:ями.

ведмеді не

чіпають ~мертви!Х,

так [ВіН

упав на землю і приІІПІІнувся мертВ'И!М. Ведмідь

підійшов до ІН.ього, а rвін і не ~хає. Ведмідь
обнюхав йому JП~це і відійшов ~еть.
Коли ведмідь скрився •з очей, перший хлоп

'ЧИІК зліз із дерева й запитав: "А ·що тобі вед
мідь на вухо сказав?" Той другий хлопчик від
•по:вів йому: "Вед'Мідь сказав мені, що по~гані
ті люДІи, ~котрі ІВ чаоИІ небезпеки ·Від своїх това
риші:в утікають".

(ВіJІьний 1Переклад з Л. Тол

-

для

живої мовної діяльносrn.

ЕдИІНий фрnнт з батьІКа'МІИ

--

це о~иtн із ви

рішальних способів роз.вивати 1мову наших ді
тей. Поми.1яється той, хто не дооціrнює поєд

нання наших зусиль із 31усиллями. батЬІків.
Декільиа

1.

окремих чи частиових зауваr.

Нехай у ·клясі :менше говорять учителі, а

<:того ).

більше з•вучать голоси діrеЦ.

Може бу11и, що денкИ]м УЧ1НЯІМ ·~ь нез·ро
·зумілі таtкі слова та вислови: "у ноги", "при-

ІНЯ 1Говори11И не ·пrрИІмусом, а заохотою, не штуч

..

•ки1нувся мертвим " , "с•крився з очеи " , "супе

"

та

2.

Навчаймо .мови, розви1ваймо у дітей ум.ін

ними

•опонуками,

інше. Треба так зро6и11И, щоб у.сі учні і все аро
зуміл.и: час-гково ІJІоможуть зрозуміти сво ім

реальній

т01вариша·м ~:юращі ~уrчні, а решту

ІВ'ЧИТИСЬ і

-

сам уrчи:

ЗНа'ГИ МОВу

що їм треба

це •більше ШКОдJИТЬ,

-

і!ЇЖ помагає. Будуймо і організуймо свої за

під час читання (найменше), а реш

Ін:.яття і всю 1пра.цю так, щоб дirn забували, що

-

.мти їх вчимо, але непомі11но для себе самих :втя

ту (небагато) -після прочитання те:юсту.

rались

€диний фронт з батьками.

3.

~го:вор.ити й перекону.вати дітей,

до читання,

тель. ЧастИІну слів 1понснюваm

частИJНіУ

-

а натурально роз~мовляючи в

та стиму~JІьованій ситуації. Не треба

у

З'Магання

за

краще

знання

мови,

за

кращу і правильну .мову.

Мова розвиІВається, З'ба:гачується і тримаєть

ся на досягнутому ·рівні прибли;зно тЗtК, як і та

3.

Не ІJ{іЛЬІкість.

а нкІсть

вирішує: навЧІИ1'1И

'Кі навички та вм.іtння, я1к гра на ·муЗІИrчІНИос ін

мало, ал1е досконало решта бо'~де без вели
кого труду додана і допасована. А1 би було до

струментах, опів, тruиці тощо ... Чи ж досить раз

чого допасовувати. Спро·би навчити багато ~

ч:и навіть два рази на

тиждень вдавати<:я до

розвитку, збагачення і удо.сокналення їх? Оче

ІВищно, не доси:ть, особливо для моВІИ. Не до

•аить для того,

щоб р~вень ЗfІІаіНІНя іМОІВИ, ~ЇJН

не дають справжнього знання та у!МЇІННЯ. ВоІНІй
.відохочують і розчаро•вують.

4.

Не йти до ,кляси ·без доброї підготови: це

вИмо,рдовує в:ч;ителя (в клясі), а [В учнів ·сіє Зtне

ня користуватись мовою в ·розІМові на дооільну

охоту. Без підготови

тему могло цілко:м нас задовольнити й утіши

а матеріяJІІу подають 'Мало.

ти. Потрі·бно знайти додаткові можливості, в:и

5.

-

часу вбивають багато,

Завжди дотримуватИ!сь \Правила: письмо

корІИстати наяооі й доступні резерви, а насам

Іви-м вправам передують усні, а 1вся:кі письмові

пе.реад

вправи :мають кіІНчатись усни:мІИ. Краще все6іч

--

спіІВпрацю батьків чи всієї рощини з

учителями, ШІКолою. Але щоб опівпр·аця бать

ІІІО оnрацьовувати той самий

ІКіІВ чи родин була така,

ти, питати, відповідати, пер·е,казувати і 11ІіИ•сати.

по,магала нам у наШІИ'Х

як 1іреба,

щоб вона

зусиІЛлях: роЗіВІИІВ·ати

й

6.

.матерііял: чита

Хоч і під час розмови вчитель до~римуеть

nідJноситц рівень знаІНІНів і у:м~нь наших учнm з

ся jндивідуального підходу, але фронтальність

мови, а насамперед розвивати й збата'Ч!увати

·мусить ~бути неодміІmюю ІУІМQі5QЮ р·озви11КУ мо-
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ви всієї групи в ІКЛясі. Фронтальність є основа

телі мови

·основ

ти ... Хто знає, від кого малята більше ІНавча·

уснкого

навчання.

7. Па·м'ять уЧІWГеля - ведИІка річ. Учи:rель без
~оброї [Іам'яrn - омішний і небезІПеч:ний учи
тель... (так психологи кажуть).
8. Не досить випраІВІИти nо.миЛіКу: треба за

--

чужіші для дітей, ніж учителі-ді·

ються рідної ·мови

- від батьків чи, від діrей ..•
14. Повторення----шеодмінна умова пева-юго за

своє·ння і вироблення навичо·к та УІМіШІЯ. Але

ні1коли не слід повторюва-nи ти:м самим спосо

Виправ·

бо-м і на тому самому мовному матеріялі (кон

ляru- не одним .опособо.м. ВиІПравлення nоми

те,ксті). По:втореmя ЧІИ не .най·краще виявляє,

ставити

лок

-

учня

повторити

вwправлене.

теж апосі·б, але не єди,НІИй, ~да.11еко не всім

9. Треба вчити дітей не тіль.ки відаовідати на
-nитання, а й умі~и ті питаНіНя задаrвати~. А від
повіді слухати ...

10.

що засвоєне,

а що ні,

-

отже відкриває очі

на те, що треrба доопрацюватИ' і т. д., а з1відси

nоматає.

УчІИтель не повинен •говорІИ1~И в клясі, ІКО

заповнити

-

вчителі зав

КоЖІНІий ~рок уперед повинен 'спиратися на
повторення пройден01го, а часто буrває, що вчи·

телі

ЛІИ й01го не всі сJJJухають ...

'П.ро•га.'Іини. Добрі

жди і nри ·кожній нагоді ІІІовторюють ...

(звідси с ..'Іо:ва Уши:нського) "багато вси

іти разом з теорією

пають у студентів і рідко [lе:ревіряють, чи ж

(граматикою). Ушцнсь.кий ~азав, що грамаrn

.'І'ИШИдОСЯ ЩОСЬ із 1-ШСИtПЗJНQІГО. Ще НС Та'К З'Ле,

ІКа ушляхетнює людину; краще ІНавчати

~ра.\іа

якщо учень менш,е забуrває, ніж ~вивчає; а як

тик:и з дитинства, 6о коли дорослі починають

tцо прихЩ дорівнює розходові, то лишається
в голові (пам'яті) нуль чи й ·ще ,гірше, ніж нуль,
- звичка нічого не засвоюва'ЛИ Я'J( слід і забу·

11.

Практика .мусить

вивчати :rраматИІку --наслідки убогі ...

12. Даймо

нашим дітнм (ІJІІи-ш:и) nевність себе

в рідній мові, тоді вони не поспішатимуть так

вати швидко".

[lе:реходити на англійську мову.

15.

Не забувати, що .сприймання на слух і ро·

Найкращі вчителі у{:НЮЇ •МОВІИ-іllрактиm

зуміння дається значно трудніше, ніж читання

діти. Діти 'Ві·д дітей найкраще засвоюють мову:

й розуміння. Звідси ви;сновоІс треба знати, на

6о .мова- це сущілнна пСІИхо~о)гія. Дорослі вчи·

що відводити бі.11ьше ча'С)'t і 'при~іляm yвarn.

13.

П. КОВАЛІВ

НОВА ЗБІРКА ПОЕЗІЙ
У видавниЩтві

,,Гомін

Канада) виІЙшла збірка

України"

під назвою "Віднайдені роки"

(1968,

Іноді З!вуІЧаrrь у неї й па11ріотичні мотиви; во

(Торонто,

поезій Міри

ст.

Гар·маш

1-62).

на

радіє

радістю рідного

к:раю, сумує

його

смутком:

Міра Гармаш не вперше друкується: вона дру

ХлОІПОЧУСЯ ІВ СЯЙВі ПОТОку,

кувалася вже не раз 1:В \J·;країнських журналах. А

Волосся у rм' яті вмиваю,

тепер вона видала tСВОЇ поезії окремою ЗІбір

І тут я щоліта, щороку,

кою. Збірка в ооновно:му становить собою сnо

Бо вся я із тебе, мій ~р·аю:

з:ади поетеом з дитячих і юнацьких років, як

З землі, із роси, з чару-зілля,

сама вона nише:

Із 'Сонця, із грому, із 'б!У\Рі.

Я і досі ·бачу в споминах і мріях

Твій уоміх

Те, ·що та,к давно вже в безвість відійшло.

Твій смуток

для '.Мене ;весілля,

-

дні в мене похмурі.

Обоооrння 1бачу і поля ши:рокі

Із спогадами у неї зв'язана й присвята. Так,

І Юі!ЯЖНJ веселу, юну мододу,
Хоч було -мені тоді лише три роки,

у 1 Присвяті ·батькові, відомому !КОрифеєві науки

І 'Мене по·КJІали спати у са.щу.

і

Поет~са з•гадує

рідний ,край, 1квітучі гірські

поло:нини, пісні Верховини й запитує:
Чи побачу ·ще вас? Синій цвіт не ПО['аС

І з rсобою приніс на 'ЧіJЖИіНУ
Чар :минулих років, рідний край, давній час,
Незаrбутню мою ~батнківщину.

бібліографові,

Володимирові Дорошенкові,

що зійщов уже в могилу, :вона ~п:ише:

Зів'яли підсніжнИІки tбілі,
Пішов ти в далекі сві-ги,

Л.ише !У думках зацілі~і
Сніжники, і квіти,, і ти.
Оюре:мий вірш Міра

:Гармаш прИІсвячує В.
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Стефаникові,

своєму

хрещеному бать,кові,

у

30-ліття його <:мерти:

вікно дощем", "І знову стбю<ою ще незабутою
дум1 ка біжить на Днkтер ", "Щойно сонце вми
лося в Дніпрі і розчісує проміНІНЯ-ІКОси", "За

ВечLрній дзвін ВЖ·С про~зве:нів,

д:рі'мав десь вітер", "Плаче дощ за вікном", "В

Мовчить село. Не чути слів,

росах ку!паються ЮJЇ'ГИ" та ін.

А довгі тіні за :вікном стають :гарніші.

У.т~юбленим засобом поете,си є 'Мистецькі по

ТиХИ'М сном усе споч1ило. Жар !пога-с.

рівняння

Замовкли ІК:рОІ<іи- пізній чос.

("Білі

хмари баранчИІків'', "Настур

ції .килИІм багряний"), метафори ("Вітер рего

Та в~н не сnить. Бо ~він оці

четься", "Два гарбузи біля тину сміються", ,,На

Мережає nри; :І<а,ганці Листки Кленові.

·крес.1атих вербах посварились горобці" та ін.),

Увесь свій біль, увесь 1свій жаль,
Криваві сльоЗІи і печа.щь замкне іВ :глиІбо·кі:м
[.слові:

Ідуть сИІН:и, ·страждає мат:и,

персоніфікація ("По лrki осінь ходить", "За
глянув у вічі мені сірий вечір" та ін.).
До :мистецЬІких засобів належить також і при

БайдуЖІий світ не хоче знаrги

;кладка, ·що

Про муки ·батька-сеJІЯНиІНа ...

ширше розкри~ИІ зміст :nоетичІНоrо слова: .сльо

Найбільш/У увагу 'ПОетеси 'притЯІГає природа,

рід;Нtа іП'РИІро~а ІВ уtсій їіі 'Красі, нку вона малює
М'~СТеЦЬJ<ІИМ'И барвами :

сяць-пастух,

сонце-~пожежа,

казка-мрія та

ін.

Наприклад:

Не страчене, не з6уреІНе,

Кругом: в природі і житті.

Що зі сліз-смут·І{У виткане,

Вбиралася в нові лис-гки діброва,

В'ється сірою ниткою.

А верби в 6азЬrки золоті.

є

зи-,омуток, місяць-корабеJІЬ, О'ЧЄ!рети-ІІІлавні, мі

Те, ·що сміхом чепурене,

Тоді весна була така чудова

Улюбленим ~вором природи

її вживає Міра ·Гарма'ш з метою

береза, яка

наче ж·ива істота віІДчуває 1прихід веоои:

І місяць-ІКарабель ІПJЦИ'Ве собі, пливе
І ІВсе, ·як і ІКались, живе.
А вітер в кучерях садів

lЦе сплять ~берези, та ї~м ,ониrгься

Шепоче зле·rка каз1ку-мрію.

Роз.кі'ш~на, сонняшна весна,

Хоч на гілках ще ·снk іскриться,
Надія ·гріє їх ясна.
На тлі природи -гравневого ІВеrчора в ві:р,ші
"Но,ктюрн" нащз поетеса мистещьюи,ми Р·ИІСамtИ
rМаЛЮЄ 'МОЦартЇВСЬКіИЙ 'КОНЦерт:

А так звані повторні прикладки вжИ'ваютЬІСя
із значенннм nі~си",1ення
слова'
Перемандрувавши

значення

головно,го

холод ли,стопа.щу

Й білу-білу ·КаЗІКУ !КраЙ місЬІКОf'О саду,
Ми ввійшли ...

Веч~р травневий у наrс на по:розі,
Сольо виспівує шrпак,

Збірка

поезій

Міри Гармаш ілюстрована

П'яНІКо синіє квіття на бозі
І 1багряніє мак.

'НИЙ порТІрет :поетеси, зробдени!й -гиrм же ми

А моцартівська ясио-nречиста
Мова rКОНІЦерту а-дур

1Вражає

Ніжно наниз.ує пе:рJІІини-ІНамиста
На фіялковий ажур.

'У світ їі ~першої зrбірки поезій- треrба віта~и як

(16, 22, 30, 31, 51, 1)5, 60),
стцем Романом

а на mочатку вміще

Васи.1ишином.

·Красою вірша. Міра

Взагалі з.бір·ка

Гаrрмаш має та

лант непересічної мистецЬІкої вартости, і вихід

Збірка перетовнена обІраз;НІИ,МИІ висловами,

•першу ласті,вку, що вийшла з-під пера молодої

що н~ають поезії мистецької 1краси: "Місяць
стежкою в лkі іде", "Стал1еІВі краmлі дзвенять в

поетеси, нкій напевно буде на.JІrежа11и іПОчесне

місце в історії І.УІКраїнської літератури.

А. ЮРИНЯК

ДВІ ЗБІРИИ ЩИРОІ ПО'ЕЗІІ
Після надуманих рядків "ребJ!СНОЇ ІІІоезії" де
ІКо.го з еміrраційних "коо·рдJИІНІаціЙІНИ.х :метрів"

МатуJІІи і "Бабине літо" Алли КоссовсЬІкої, що
в нашого 'поглн~у варті уваги читача і критика.

але

Глибока щирість, 'ПОВИ\ТИ•Й ле·геньким фл,ером

справжню поезію декотрих малознаних авторів.

ностальгії замріяний погляд в далекі дні юно

Ми тут маємо на оці дnі з6і:рr.о;;:и: "Над вечір"

СТІН, 1без ІГНі1ву й до·сади зведениІй 1балянс 'Пере-

1пр.иємно
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натрапиtги

на

не

rреклямовану,

.N\.

житого,- це є те .опільне, що ціхує о6идві на
З'Вані збірки. Вони іВарті того, ·щоб їх роз.гляну
ти докладніше, ~кожну зоІКрема.

Збірку поезій М. Матулм "Н~ вечі:р" видру
кувана в Ново·му УJІЬІМі, ІВ друка1рні "УІк:раїн

"Ел·е.гія , "Ніжиться промінь". В останній пое
зії є строфа, нка вже про-nИставить ностальгії
оптимістичний, 6адьо:р.и:й МОТІИІВ "Назустріч
11

сонцю":

"Бачу

ських вістей", ІНа до6рсМjу папері, 'Мабуть, на
:кладом

автора,

Збірка має

64

6о

'ВИ~авни:цтва

не

подано.

Мружиться, заопане й ~бо,се,

стор. підручникавоІГО формату,

Сонцю наз!Устріч і~е ... "

на яких уміщено 50 іПОезій і одну сцен1ку "Зу
егріч'' (Старого року з Новим), придатну для

1стежиною .в росах

-

Моє ди-гинсrnо бреде,

Вза·гаJІJі треба сказа11и, що авторова

ryra

за

сценічного втіJІення -у нИІконанні дітей-шко

Батьківщи!ною не 'Має ·гого розпачу і болю без

лярів. Ця •сценка і десятоtк поезій, 1призначених

Інадії, що їх ТЗJК відчутно в поезіях rпок. Ми

для дитячого читача, творять у 'К!Іtижці окре

хайла Ситника.

мий розділ "Для дітей" (стор.

Наст.рій м'яко-го, [ІІJІИ11И\Шеного суму впо

49-64).

Першій, більшій частиІНі збірки автор не дає
я-когось

окремого

наголювка,

але

"передопи

сав" ніби. мотто, що 'Править ЯІК місток

між

наголо.вком і подаль.ШІИ>М текстом:

виває і такі "пр;иродо·писні" поезії як ось: "Бі
ла повінь

11
,

"Над морем", Падає сніІГ", "Вечір

в УІКраїні ", "Хві:р11ка". Загально їх мистецький
рівень задовольняє нас, але :муои1мо сказаm, що
на деяких :надто помі~НІИЙ ВІПЛІИІВ такого май

"Вечір зближається, де~нь ще не з·гас,

стра лірин:и, як Ол. Олесь, а 'ПОдекуди ·ще й Гр.

Промінь останній ще паленіє,

ЧупрИJн~и (напр. ІВ "Падає rcнir").

Піснею, серце, розлийся ще раз,

Є

Вийся і квітни, моя надіє".

·в з6і:рці

сім чи

вісім "поезій-лрисвятІІ:

"Оселі ОДУМ-у ,,.Київ", "На оме:рrгь президента

nрограмовою поезією першої части·ни збір

УНР"', "Уклін", "Борцям", "Поетові М. Щ. ",

·КИ !\НІ вважаємо "Стою часом" .•• ; •подамо їі тут

"Ту.га" тощо. Под~бні "одописання" рі~ко ІКО
·му ·в.дається ~піднес·ги до рівня справЖ!ньої по

СПО'ВІНа:

.езії. Не є це 1сти,хія і нашого автора. Адже кра·

"Стою часом засмучений,

ще представляються медJИІТацЇ'Ї: "Опра,га", "Ві

Ду\tОІК спливає рій,

ІНО!К безсмертя", "Мрія".

Я з дійсністю розлучений

~а часТІина збірки "Для дітей" містить

Лечу на .крилах мрій.

усього десять вірши1ків (денкі з них маюrгь од

Поза світи тер.ІІІИ\СТіЇ

ІНу-дві ~строфи) і ~орошу ·сценку"З)'1СТ1річ" (Ста

З часом наrпе:регін

рого ро1ку з НоВІиjм), nризначену для шкільно

В минулії барвистії

дитячого 1вжитку. Нам здається, що п. Marryлa

Літам я навздо1гін.

ск:ривдив свою збірК\У, віддавши поезіям "Для
дітей" порівняно дуже ма.що місця. Бо такі ре

Там дні жадані роr<ами

чі його збірки, нк "МаJШй зайчИІк", "Перший

Повни1'ИІмуть буття,

,снk", "Дід Мороз" свідчать ІПро його любов і

Де вперш дрібними ІКро:ками

вміння роз~·ювляти з діТЬ!МИ мовою поезії.

Ступив на. ШЛІЯХ життя.

ДекілЬІка уваг щодо авторово~го мовостилю

Там сонцю усміхається

і вероифікацїі.

Пахучая земля,

Мова (лекоика, фразео.ло:гія) автора, а також

Там піснею пишаються

засоб.ц виразности

Кві11у1чії поля.
І тую пісню десь

на з6і1рці. З цього пог.,'ІІЯду "На вечір" треба за

І я співаю1 ввесь

Тій пkні в унісон".

(Стор.

рахуваТІи до типово могіканської еміrращійної

10)

поезії.

Наведена поезія, разом із вступною поезією

(стор.

7),

·порівняння, мета

амерИІканський кольорит зовсі.м не позначився

Я чую мов •крізь .сон

"У1країні"

( е1піте11и,

фори), -- обмежені стихією се.~1а (очевидно,
українського
дообольщевицм~о,го);
місцевий

ГР'У'ПУЮТЬ

нЦ.вколо

сеtбе

Та що ж? Пое-гичне мистецтво не потребує
виправдання або опертя в доці.11ьності

-

як ї1

·близько десятка інших (за назвою), з ТИ\М са

(доцільність) розуміють "батЬ]{ІИ; народу" чи

мим ідейно-темаТИЧНІИ!М спрямованням, а са,ме:

"Вже

держа;вна 'Конституція. Зате "Над 'Вечір" по·сі
дає першу і головну рису поезії: ~щирість почут

окільки літ", "Дощі й дощі", "МиІНають дні",

тя, і це змушує дарувати авторові частенько

"Матері",

"Мrлу

роз,гортає

С'ВіТаІІІіНЯ",
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подИ'бувані

стилkт.иrчні та версифі:каційні не

зугарно сті й хиби.

Однак "даrо-вати'' .~ри'ГИ\І{а ІМоже тільки всу
проводі з осторогою надалі. Це значмть -на

неопрацьованість

певНІИх мk,ць ЗІбірки ЧJе6а

вказати.

Насампе!ред, :в ОІКО впадає одноманітність
строф~чної будо•ви: на протязі майже всієї з~бі·р
:ЮИ автор практи,кує лише катрен ( 4-рядкову
строфу), і лише б 'по-езій (з у,сіх 60) подано
дворядковою строфою (дистихо:м). Одноманіт

.а1вторки :видаються нам таки найкращими.

"Я ходила на зустріч з осінню" •..
"Я ходІ-ма на зустріч з осінню
В при,береЖJний покІЩуrrий сад,

Там, де нобо лоблідлою 'ПРОСИ'НіНЮ
КлиІЧе літо верну1шІСь назад.

Де •рі•ка :ко.711исковою ліснею

Білих чайо'к на хВІилі гойда
І, неначе в обрам."Іенні тісно їй
Вічно лИІне до моря вода.

ність ,бач.имо і в ·метрщпшх розмірах: виразно
горують ямб і хорей, а 11ри,склащові сто.пи nо

дибуємо рідко і непослідовно, то пак з відхи
ленням. Частенько помічає•мо невластиві наго

Сонце пестить останньою ласкою,

В ній ·осіння, ~солодІ<а \Печаль,

Ві11ра слухаю лагідну !Казку я,
ли.стя, як болісни~ жаль.

JJJepex

ло·аи в ·словах, хоч їх здебіль•ша нетрудно усу

НІJ·ти звичайним переставленням слЇІВ у рядку.
Особливо 1неприємно вразила нас недо·робле

Знає вітер, що сонячні лестощі

ність 11ретьої строфи !В напи:саній яМ'бом: наза
гал непоганій поезії "Вже окіль!КИ літ ... ". В ага
даній с~рофі аж у трьох рядках ритм ямбу не в
згоді з ІнормаТ1ИІвним наголосом слів: дзвінку,
чую, тиші, болі. Тут же й невковирний д-іє\ПрИК

І хоч ·вабить ріки СИНІЄ ·плесо ще,

'Ме11ни.к дрімаючий,

Не повернуть того, що пройшло,
Та вже зниклю липневе -геаІЛО.

І 1коли вечори

без,голосі

Над рі1кою схиляють чоло,

що його так легко засту

Вuн звіряє

зажуренtи

Потаємних

·страждань джерело".

осені

пив 6и прикметни'К дрімотний. Ми не вболіва
ли 1б так з при:воду таюих "порушень ·канонів",
.яІК'бИ :\ШЛИ ДО діла З "п:рИjНЦИІПОВО" рОЗХріста
а-ІІИ'М писанням а ля Ю. ТарlІа'вський 'Ч!И ЕМJМа Ан

хнлого 'ВЇ'І<у: П.

дієв•ська. Аде М. Матула наза,гал респектує •КЛЯ

ЧІ)1ЦОВИЙ вірш про осінь ("Ой, не крийся, при

'Сичцу с-падщину в ділянщі вііршування, і наші

рода, !Не ·к:рийся ... "), ще 16увши зовсім !МОЛо

завваги не будуть йому ні зайві, ні крив,щні ..
11. Авторка "Ба6ино['о літа" Алла Ко,ссо.вська
на літературно-:мІИстецькому 1полі не новЗІК., бо
відомі й ~повkтярські твори щр)'ІКО8ані ·в "Ов·о
боді;!, зо,крема Іпо:вість "Гі·рський вовк". Але

дим.

віршовану зtбірку Алла Коссовська оп.рилюдни

авторка

лд першу. Більший стаж nозначився ШИ!рШИМ

засягом тем і біль,шою різноманітністю строфі
ІКИ і метричних rрозмірі,в: таJюож .лексика і засо
би виразности не обмежуються 'С'ГИХією села,
)НаJВІПа,ки,

чимало

образів

урбаністичних,

при

чому 1міста сучасного ('амерИІкансь~оrо). А про

те

-

:мотиви життьової осени, мотПВІИ емігра

!v\отив осени

не ,менш улюбле!і·ІІИЙ у пое

-

тів, ніж мотЩJ .весни. І не тільJGИ у поетів •по

Логі·чною

Тичина,

ІlІаІпр., напіИ.сав свій

:підставою

еnітета

"золота

осuнь" є не JІІише переважний кольорО'вий фон
від СТИІГ Л·И'Х ;ПЛО~Ї:В Та ПОЖОВІКЛQtГО Л!ИІСТЯ, але
багатство, доскональна щедрість природи, що

чарує людину і все жиІВуще. В поезії "Реквіем"
nиш,е'

"Дивдюсь, ІНеначе

зача;роваІНа,

Ходжу мовчазна ІПО ~стеж:ках,
Своє

останнє,

ніжНІе

СJІІово

llieпot;e осінь золота".

нам

(cr. 14)

.N\рія зоJІотої осеІІ-ІІИ в творчості Алли Кссов

.сшої пере.rукуються з візіями "далекої і віч

ційного могіканства ріднять "БаІбіиІНе літо" з

ної милої весни". В nоезії "Вечірня синь загля

"Над вечір".
Збірка "Бабине літо" суцільна, тоrбто ІНе
ІМа в ній нахилу до ІJІоділу на розділи чи чаJС~Иr

нула до хати"

ни. Але до

45

стор. :.книжечюи :поезії розташо

вані за сезонами, -почавши з осени і кЇ'Н'Чаючи

:літом; далі вже якогось ",ключа послідовности"
не видно, ,бо наІВіть да"ГИ наtJІІИІсання (лИ,'Ш1е rрі'к)

не йдуть за 'порядком хронології.
Бабине літо

-

це вже осінь, не тіль:ки кален

дарно, а й побутово-психологічно. Осtн:ні моm
ви ~переважають у збірці, і осіНіНі 1поезії ІНашої

16

тач.ам

певністю

(ст.

33)

поетеса звіряється чиї

вже навіть не мріями,

-

а 'бадьорою

:

"Бо таке написано н пророчій ІК!НИЗі десь,
Іl(о.б сонц·е ЮІНости завжди світило нам".

l(e

поєднання, цей творчий стоп ІМJИлої вес

ни з золотою осінню, "сонця юносm" з "сон
ця осінирога ласкою осrа'ННЬІОЇ" 'становить
вісь розгляданої 3бірки і основний тон і-і зву
чання.

гли

Є в збірці декілька поезій з явно виражени

де авторка ми

ми су,опільr-ю-національними :\1Отивами. Ці nо

стецьки зображує, як пісня перероджує чи пак

·езії ("Невідісланий лист", "Думки в !Концерті",

пробуджує людину в ди·куні-:мисливце\Ві. Не
.можемо стрЩ.'\1атись від спо·юуси подати від

"Син", "Крутянам") що їх можна віднести до

повідне місце авторчиного ориrіналу:

иим

Хочемо

зверНУDИ\ ·ще !)'Івагу читача на

бо·ку поезію "Пісня"

(ст.

49),

"Мислм~вець іздри1гнувсь, п'янка звіряча хіть

громадянської поезії, здаються нам поза основ

річище:м

ліричного

хисту

аіВторки,

Струснула тіло пр.и1страсним 11ремтінням ...

"Принесіть ~поЛІу11\ІІ'яні т.роянди:

Він бачить вже: гаряча ІК'рОІВ ,біжщть,

В пам'ять юних, гарячих 1серць,

І розсиІПте сліз дінмаJНТи,

Ві:н: чує м'яса смак, ·кісток ~сласне хр)'істіння ...

Бо серця ці З•Гасила с~1ерть ... "

"Наюинутись, здушити, розірвать,

ВиДано "Бабине літо" 'Ма."ІJенЬІК'Н'М ІКИшенько

~уІбами вгриз·гися в тремтливе, тепле

['ГОрІЛО ...
ОдИІн ·Сl'рИjб.ок"!

та він лищивсь стоять,

-

хоч

"Крутянам" має гар~:-.шй почато.к, промови~и:й:

ІВИІм фор·~vштом
·м.

Нью-йорк,

(на

ст.) ;lрібного друку

70

видавницwо

в

"Ка:рби((, тираж та

Неначе дивне що·сь йо,го в ту мить збороло .

ці·на не зазначені. Збір~(а оз~о6.'І!ена Іпортретом

... Пливе

авторки роботи маляра Вол. ЛасовсЬІКого.

шд лісом пісня, птах співав ... "

ІОрій ЛАВРІНЕНКО

>.)ПРИГАДАЮ ДНІПРО І ВМРУ<<
(Із свідчення очевидця про останні дні й години €вгена Плужника)
Мемуарна література

це пам'ять народу.

-

Виня11ки, з~ви,чайно, є

-

і то добрі

також

-

Без неї 1гионе значна, переважно інтимно-творча

і в у,країнсь;кій мемуариtстиці

:частина життя нації. У ІІ<ІJUІЬтурах народі'в За

ра Дорошенка, Олександра Лотоцького, Воло

ходу мемуаристика ще з 14-го :століття ІПоча

димира Винниченка. І українська еміrрація не

-

~спо.гади Дмит

ла набирати :цедалі ,більшо:rо значення. Сьогод

може .похвалитися ветикцм мемуарним доро-6-

ні їй ирщціляють бш-ато ува·ги і рядові· чиrrачі,

:ком. Відходять один за одНіНІМ видатні й д.юсвід

і найвидатніші діячі та :писЬІменники. Серед :ви

чені гро,мадські та культурні діячі, зшrИ'шаючи

да'J)НИХ мемуаристів Франції на ·Пеrршому місці

свій народ 'без

стоять такі, як Сен-.Сімон, Мірабо, Мадам де

·що вони ·бачили, зробили і пережи~.

Сталь, ШатоІб:ріян; в АНІглії
лінброк; у Ні.меччині
Гете, Фрідріх

-

-

Кларендон, Бо

Гец фон Берліхінrен,

Бісмарк; у Росії- Герцен.

11,

мемуарної до~ментації ТО'ГО,

Щождо так званої

радянсЬІкої

укра'інсь.кої

еміrрації, що .вийшла ІПО дРІ)lГій авітовій війні з
УРСР, то вона дала зовсім незначний мемуар

Українська 'мемуаристИІка- одна з найбільш

ІНИЙ доробок. Част:о<ово це :\.1Ожна 1пояс:нити tПО

ванед;баних ділянок ~Гнобленої і чи; Іне то~му й

боюваннями, що спогади про недавнє життя з

ві.дсталої куль11у!ри .нації. Мемуари

радянській Україні можуть нашкодиrrи ще жи

-

це що·ку

ІМентація дійсности епох і подій nодеколи ве

вим сучасникам і справам. Цим

ли,ких, переломових, і разом (в автобіографії)

що

1сповідь людини за себе, свій час і свою гене

одягають в 6елетрис11ичну фор.му. НаmрИІКлад,

рацію. Вже через

'ПОвісті І. Багряного, Д. Г)'1менної, Т. Осьмач~и,

це тіль.ки ~Мемуарний жанр

майже неможливи\Й в умовах поневолення кра

.повий фаІ<т: Юрій Смолич довго не відважу
вався ~писати ·мемуари,, навіть і після критики

"'Юульту особи". А відважившись, мусив упер
ше

появитись

·лоза У·країною

з

тими

спогадами

десь далеко
1

в російському перекладі. )

-

пояонюється,

свої мо~уари

здебільша

11

В. ДО!\10НТОВИ'Ча. )

їни і за·борони її культури. Звідси й зрозуJМіло,
чому в УРСР майже ІНемає мемуари'Сm!Ки. Ти

вихідці з УРСР

2

)

Щасливий виняток з цього стано:влять такі справ.J.і

мемуарні творw: Юрій К.11ен, "Спогади про неоклясиків",
Мюнхен,

1947, 48
"3

йосип Гtrняк,

ст. Іван Дубинець,

"Горить Медвин".

Остапом Вишнею", "Шляхами Курба

са" (перше в "Українській .rrітературній газеті", друге

·в журналі "Листи до Приятелів". А спогадів про Л. Кур
баса йосип Гірняк, на жаль, і досі не докінчив). Семен
Підгайний, ,,Українська інтеліrенція на Соловках". Спога

1

)

Юрій Смолич. ,,РасСІ<аз о не·покое, страющь1 во·спо

минаний

из

украинской

тпературной жизни 20---30-ьІх

1933-1941,

в-во "Прометей",

1947, 93

·СТ.

Примітка редакції: На нашу заувагу, чому автор не зга

годов." Дружба народов, (Мооква),

дав

ч. З, ·ст.

.,Кость Буревій"), була відповuь, що то бу.1и ті.1ьки ок

194--213;

ч.

решт:і один розділ в
Мемуари". ПРАПОР,

1968, ч. 2, ст. 216·-244;
160---175; ч. 5, ст. 55-135 і; на
українс.ькому ориrінал:і "Курбас.
Харків, ч. б, 1968, ~ст. 10---35.

.'І.И

4,

ст.

своїх

в.1асн:vLх:

м,~муарних

прuць

("Чорна

ремі фраrменти з задумаІЮЇ книги мемуарів

-

пурrа",

"Мій сад

rв Арктиці", якої він до·сі не заJКі.:нчив писати.
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Зважаючи на такий стан і умови українсІ>кої

Але з·годо'М усе йшло по-давньому. Він читав

момуарJі:стики, зокре•ма за радянські часи, вар

інко.11и мені свої вірші. Тема:ТИІКи їх уже не при

то звериуrrи осообл·ИІву увагу на один коротень

гадую; ·В одному з них було звернення до дру

~Кіий спо,га~: МИІкола Тайга

зів.

"Як умер на Со

-

ловках по·ет Євген Плужник,

"Україна і світ"

Па.м'нтаю лише

загальну емоційну

атмо

сферу їх- пссимістич~ і пох·муру.

Подаю з ньо

Хочу тут зафі,ксуваm одну характеристичну

!ГО важливіші уривІ<и, ·бО те число журналу "Ук
раїна і світ" ·стало майже недостуrnним: рарите-

репліку Євгена ПлужнИj]{а. Раз погожО'rо ранку

(Ганновер),

1950,

ч.

2,

ст.

41-43.

том.

"3

- ~

поето.м Євге:но·:м П.lуЖЕ'ІJІКо·м ... я по,:шайо-

•мw~ся, як в'язень з

Кремлі року

1935,

в'нзнем, у

Соловецько~іУ

пере6_)ІВаючи з ним дея·кий

я прийшов до палати на роботу. Хворий пись

МеlfІНИІК запитав мене: "Микола, чи бачив сон
це?"

-

"АІВжеж",

-- вЩповів

я і показав рt}ЖОЮ

на сонячні плнми в кімнаті, які, зрештою, П.l•уж
ник бачив і без того.

час у великій камері 2-.го корпусу, коли•шньо·му

Поет переживав стоїчно трагедію свого жит

'підвалі за манастирських часЬв. При.гадую, що

Василем

тя і не·вблаганне лоступання хвороби. Я ніколи
не чув од нього ремства, нарікань чи скарг. І

ВражлИjВиІм:, що також був ІПР'ИІміщений у ці~1

nзагалі був рівний і витриманий, не дратувався

підвалі.

з жадних nриводів. Тілнки nомі'Чав я не раз

Плужник

дружив

з

пись•менником

Ближч·е qущилося •мені стати до поета, коли

я почав працювати як :санітар тюре~шої лі·кар.ні,

по блиск сльози на очах [lід час йо•го до!Вrих са
ZІ.tітних дум.

--

Ві•н знав, ІЦО окоро Помре. Одного дня ска

Плужник опинився в ній, бувши тнжко хвори·м

зав мені, щоб по ЙО!ГО смерті я взяв собі його

·на туберкульозу.

Стан здоров'я Євгена ПлужЕ!1Ка був безна

:верхню одежу, бо він не хоче, щоб її забирав
•будь-хто, а своє пальто просив передати лі

дійний. Відтоді нк я поча'В о6сJІу•гооувати. йо-го,

.карняному дроворубові, теж в'язневі, до якого

яка

знаходилася

також у

стінах

Кремля

він !УЖе не встава·в з ліжка. Ввесь час коло ньо

мав

•го була подуш·ка з киснем. АІПег-п мав дуже по

заюп01кійливих слів, в! я;кі саМ не вірив, -

ганий ... УJого 'Мучило Гостре :безсоння, я-ке

Говорив з трудом, тихи.м ·голосом, 'мова йому

конати заповіт ·письменНІика, звичайно, не мk,
160 до речей небіжчика я не мі1г 'Мати того ·чи Ьн
шого стооу,нку ни:·ми займались інші, н~

.раз-у-раз

1в'язні.

.в

свою чергу під"и.нало вИІrасаючl фізичні сили.
спинялась, і він тоді ривком втя.гав

В палаті номер два (на другому :поверсі), де
вісім осі'б. На

а ви.

Момент набли,ження смерти Євген Плужник

'повітря, але вимО'вляв слова чітко і виразно.
лежав ·письменник, бjVIO разо:м:

прихильність. Я ІПОопішиІВ ·сказати кі.1J.ька

відчував точно і непомильно. Одного зІНмового

дня на початку

1936

р. він цілком ·с,покійно, тін

rрати, дерев'яна підлота. Плуж

•:-Jю голосу, слабо ворушачи своїми тонкими огу

ник лежав під одиНІм із вікон, нкі, між іншим,
·буЛІИ розташовані на нормальній в·исочині віщ

.бами, сказа•n мені: "МИІколо, принеси мені хо
"lодненької води; я вмиюся, nригадаю Дніпро

·підлоти. Ліжка стояли не тісно, про1стору між

і вмру".

трьох віК'нах

-

ними було досить. Опалюва.1ись падати цілком

Трохи. підвівши письменниІ<ові горі•шню :ча
Еав над передс-мертними словами Євгrена Плуж

'Пристойно ...
Євгrен Плужник, лежавши

в лікарні,

Писав і ночами, бо я, •прийшоrвши

пнсав.

нИJка. Вісімнадцятилітнім

юнаком я

потраопив

вранці до

стину тіла, я 1поставив миску з водою на живо

~па.1шти, іноді заставав його з rпJ:пером у ру.ках;

ті. Плужник ІПовільно ВІМОЧИІВ праау руку, під

а1 бо бачіИв на тумбочці

ліжка свіжо запи

ніс її до чола і так тримав .ЯІКИЙІсь час, зruкрив

сані аркушики, а поет, ви,черпани!Й: безсонням,

ши очі- як людина, що пригадує; ІПотім зна

J<O.lO

нага

ну ·в:.\tоч.ив пальці обох рук у воду і ;слабо ·потер

дуючи мерця. Я ще й тепер 6ачу ЙО•ГО бі.11і ви

їх одну об одну. Потіом обтерся рушниІком, що

худлі1 але гарні руки: з годубіючими Ж!Идами і

його я подав,

доВГИ:МИ пальцями, і глИІбоко запалі очі в тем~

поміг йому л.ягти і закріИ'ТИСЯ ·коцами до підбо

лежав

нерухомо,

з примю-ІL.-rгими

очима,

-

так само повільно, мляво. Я

них рогових окулярах. Шкіра обличчя, жовтава

ріддя; взяв миску і відійшов з нею. По Я1кійсь

й одночасно молочно-прозора, оправ.7JЯ.7Jа вра

хвилині-двох я зно~JЗУ 1був .коло ліЖ:ка. Письмен

ження дуже зніженої і випе'Іі.І,еної.

ник уже не дихав ... Згодом я не раз роздуму

ВважаюЧІи,

rцо

нічна

письменнИtка, я про·сив

творчість

знесилює

його не писати вночі.

до в'язниці, вже пробув на засданні в таборах

1кілька років, скрізь

-

і на волі, і в неволі

-

Євген ПлуЖ!ник охоче згоджува.в.ся і покірно

бачив по,всякчас ошуканство і брутальну ЛЖ!,У,

'Віддавав свої окушяри, TJii\1 ·себе роззброюючи.

-

18

і супроти цього бридкого і гни,11ого тла, ,ело-

ва пис!)менника гостро

свіжо ко.нтрастувади,

:раз-у-раз вражаючи мене
Сказала людина, що

своєю праІВ.J.!И.аістю.

має вмерти,

сказада так

просто, так невимушено і натурально, ніби не

Євгена П.тrу){оІи:ка поховали на Соловецькому

'К.:І3ДІ)'В:НЩі ... ''

Спопід МИІКоли Тайги

цінний як овід'Чення

·ОЧf:Ви~ця. Написано його з а:юу.ратністю зізн,ань

йшлося про смерть, а про щось незначІНе і зви

судовото свідка, без доІМіШОІК власної

чайне, і справді вмерла.

турної вигадки.

Старший санітар і я знесЛ'и ті.JІо покійного

до трупарні, 1цо стояда поблизу, до пох:\І;~.їрої
будови ·підвально.гn ти1пу, слабо освітленої дво

просто

уважним,

Мю<ола

дітера

Тайга виявився

інт•едіr-ентни!М

тут

обсерватором

·з доброю пас"І'яттю на деталі і факти та з ро
зу:мі:ІІня.м їх значення. У :спо,гадах Тайги Плуж

ма, хоч і ~великими, вікнами, rрат на я1ких не бу

ник ви.ступає нк справжній герой справжньої

ло: в арештантських прИjмЇ'щеннях цього типу

трагедії. Епоха не давала вихощ;у щій ·геніяль

вони бу.'Іи nже не,потрібні ... Я ніс небіжчика за
ноги; вони, прИіrадую, -були попухлі. В тр:\lпар
ні бу.1о вже д.воє ні1мотних гостей. Ми ІПоклали

іНе·рухоме тіло ~по.руч

них на дерев'яний,

:по

ді,бнцй до нар, стіа, щn стояв посере~!И:Іі, і ви
ЙШЛ'И.

Я rце спитав старшого санітара (це був со
лідний віко.м чолові·к, у~ра'Їнець, селянин! з Чер
нігівщини), З<оли поховають Плужника. Ві,н., Я1К

старш·ий санітар, знав .більше про дотич.ні по

рядки. "Не зразу, ма6уть, за днів три", - була
відповідь~ "йота, яІК і всіх, -будуть іще ана
томувати".

При всЬО:\[У своєму бажанні, я ~не ·мk 6-:н ІВЗяти

з .собою і

винести з лrікарні писання Євгена

Плуж.ника, .кожного вечора дозорці, забираючи

мене з роботи, робили мені -грус.

ній людині і її народоІВі. Але чітка свідомість
с-воєї лравди і вартостей життя взагалі, укра

їнського зо·кре:vrа, даЛ!и сиду вища"ГНО·МІУ поето.ві
зустріти: смерть з майже на~людсЬІким спо·коє•:м

і рівнонагою. Плужни.к ІПИ'сав
С\Іерти. На жаль,

поезії до ~самої

автор спо,га:п;у не мав змо·ги

нічото врятувати з .передсмертних ~поезій Плуж
ника, якого проф. В. Державин назвав .геніяJІЬ
ниІм

ІПОСТОМ.

Невідо:\tі передсмертні в'язничні поезії Євге
на

ПлужнИ"ка

надежать до того

скарбу України,

rцо його

культурно:-о

твор:и..1и ·МІуrченИ'кН

Розстрідяного Відродження в тюрмі і на катор

зі. Іс:торія ви1:\ІаІгає і вимагати,ме, що6 У·країні

і людству були повернені остЗІнні '11Вори пе тіль

іКИ Пи'fУЖНика, а й Миколи Зерова, ЯІКИЙ до смер
ти в тій са~Мій соловецькій ~каторзі перекладав

"Енеїду" BepriJiiя і .пиjсав ориrінальні твори.

Яр СЛАВУТИЧ

ДО І·СТОРІІ СЛОВА >>СЛАВУТИЧ<<
~лово

Х()ч у пре-с! 'Н·е раз ·було згадано П/О те, що

"Славутич" спопуляризував автор цієї статті,

ЗдаЄ.'ГЬІСЯ,

є ·підстави] rгвер.ЩИТи,,

що

.слово "Славутич" нібито 'ВЖІИJвали. в літописах,

·хоч йота (слова) істо·рія сягає СИІВОЇ давнини.

мені, на жаль, не пощастило йо·го там зустрі-ги,

Наокільк:и відомо, вперше його 'ВЖИТО у "Слові
о полку І:горевім". Засвідчене воно там у дія

хоч із цією ·метою довелося переглянути майже

лектиому варіюrrі (О в корені слюва та змішан

,Україною, зокрема Лондоні,

1

rня Ц і Ч): "словутицю!" • Немає ,сумніву, що це
бІув поетиrч·НІИІЙ ,сИJНонім Дніtпра. йоІГо значеНІНя:
"син слави". Мо~Jrиво., ІВ доісторИ!Ч\НІИй час во

всі те.ксти .JІітоп.исів, що є в кни:гоз:бірнях :поза
Пари:Жі, Римі та

Вашінrтоні.. Немає цього слова :ні в еловиНІКо

вій част:иІНі праці "Лексичний фонд літератур
ної мови ·київсЬІКого епріоду X-XIV ст." П. Ко

~о означало "син ~слоо'ян, іПро що свідчить зга

валева, ні в "Х,ресrоматії да!ВІНьої української

данwй вище діялектний варіянт.

.11ітератури (до ІКjнця

Різновид слова "Слатутич" ІJІоявляється і в
"Повести о Сухане": двічі в родоваІМу від.\1ін

Іку- "Славуnича" і двічі іВ давальному- "Сла
2

вуrичу''. У всіх випа;д;ках :без літери, В , але з
ти:м же значенннм

-

ріка . .Рукопис ~повісm не

виразно датують •кінцем
го

1948

XVII

1ст. (знайдено йо

р. 'В Ленінграді). У творі йде ·мова про

XVIII

~ст.) О. Білец}jкого.

Перекла\дачі "Слово о пол·ку Ігоревім" транс

літеріують і перекладають "словутицю" (клич
ний відмінок) по-різному, як видко з пр!ИJКла
дів, що їх пощастило зібрати з баІГатьох дже
рела. Дата 'поряд автора означає рік друку ІПе
!реJКладу; нк!що ж є дві дати, то перша·- :це рік

написання,

а друга

- рік друку: СлавутИJцю
1833; Львів, 1904), Славуто (1.
1836; Львів, 1884), Славутицю (М.

01бороН!у Києва "при велИІКо:м ІКнязе Манамахе

(М. Шашкевич,

Владwмерови1че".

ІВаги.7І)евич,

19

Максимович,

1837; Київ, 1857), Сло~тицю (Т.
18fi0; Петербурr, 1867), с~1аватарю,
(Ю. Фбдькович, 1867; Львів, 1902), Славуто (В.
_мо,ва-Лимаtнсь}{1ий, 1866; 1893), Словуто (Ів.
Франко, 1873; Хар~ків, 1952), СЛАВУТИЧУ (В.

ту", "украrнсЬ!кий па1:ріот", ЯJ}{1ИЙ на,магався ви

llІевченко,

йти з "народно-nісенного стилю".'
Як же ,стоїть справа зі словом "Славутич" у

А. Кендзерсь'Кий, "Слово о полк:у kоревому",

ській копії, ні в перШОМj)'І пер·екладі невідо:мого
~вто,ра ,кінця ХVПІ-:го .сторіччя, ані пізІНіше цьо

Кременчук,

1875, 77 стор.), Славуто (Панас
МирниІй, 1883; 1896), Словутичу (Ом. Па:рти
·цький, Лrзвів, 1884), СловутиЧ/у (Микола Чер
нявський, 1894; 1928), Словуто (М. Ве,р6иць·кий,
1901 ), с~1овуто (К. М. Зіньківський, 1906), Сло
вутичу В(. ІЦурат, Львів, 1907), Словуто (Ііван
СтешеНІко, 1899?; 1967), Словутичу (С. Гор
дІшськ·ий, Львів, 1936), Словутиче (В. Свідзин
ськ·и;й, 1938). СлаВjуто (Н. Забіла, 1938; 1940),
Славуте (0. Корж, 1938), СЛАВУТИЧ (1. Лу,к'я
ненко, 1938), Сw"Іавуто (М. РильсЬІКий, 1939),
С.11овутичу

1949);

(Ми'Грополит

ний Ульм,

1\1\~хновець, Київ,

Вінні\ІІеr,

1932;

Но

СЛАВУТИЧУ (Олекса Кова

1951),

.'Іенко, ДніпропетроІВсь:ке,
ян,

Іларіо1н,

Славуто (М. М. Аркас, Прага,

1955),

1954),

Слову-гичу (Є.

СЛАВ~'ТИЧУ (В. Ша

1958), СЛАВУТИЧУ (В. Ф. Соболевський,
1961; Київ 1967). Ясна річ, цей 'переJІік

російській літературі? Може звідm запозиJчив
його В. А. Кендз·ерсь.кий? Ні в т. зв. катеринин

ІГО tСЛ:ОІІШ не зустрічаємо. ЗвертаЮІJя "слоІВуги
цю" перекладають російські nоети звичаЙіНо як

"слruвнь1й Днепр" (В. Капнkт, М. Карамзін та
інші), "Слава-река" (В. Жj'!ковський), ,,пресло
5
утьІй Днепр" (М. Д. Деларю) , "Словутич" і т.п.
Лише А. Майков, сучасни:к В. А. КеtНJДЗеірСЬ!КОІГо,

·вживає "Днепр тьІ мой, Славут.ич" , але його
переклад за життя автора 6ув надрукований
двічі: 1872 і 1893 р. з різ·m~ми варіянтами.
На жаль, ІНемає з.моти ,перевіриrги, ІКОJШі Май
ков ужив слово "СлЗІЦУrrич" - 1872 чи 1893 р.
Чи позичив його від .Кендзерс~к01rо? А може
сталося й навпаки - Кендзерський узяв його
від .1\t~айкова. Як .би: там не було, першість сло
вовжитку ·в українсь:кій мові зберігається за
6

Кендзерськи]м.

неповний, бо на чужині Ніе всі п~реклади "Сло

В сучасній російській мові слоtво "Сла•вутич",
судячи з газ•ет і журналів, ~е вЖІИІв·ається. Не

ва ... " доступні.

було його в сло'ВнИІку В. Дал·я, не мають його

_rv\осква,

До речі, у· ~переспівах С. РудаР.>СЬІ<ого, Б. Грін

ні чо·гиритомовий "Словарь русакого язЬІІка",

ченка та інш·их я не знайшов слова ,,Славутич''.

ані досі найбільший акащемічний "Словарь со

З усього видко, що воно не вживалося в уtКІра

временного русско,го лм·rературного язь•·ка" (17

інській дореволюційній літературі. Єдиний ви

томів). Том ІЗ на літеру С, де ·га.сло "Славутич"

Ішток

---

згаданий 1переклад В. А. Кендзерсько

•мо•rло бути, вийшов у світ

1962

р. Пошу.ІGІ по

го. Словник Б. Грінченка також не має гасла

діядек11них російськирс сJювниІках також не да

"Славутич", хоч у ньому є "Сдавута", ,,Славу

ли жодних наслідкі,в.

тиця'' і "С.11овутwцS:І". Не ·було Ііого і в· сл.овни

Чи не 'впер·ше mісля А. Майко.ва та І. НовИІКо

(1596), П. Берав~и: (1627), П.
Білецького-Носенка ( 1840-ві !РО'юи, Уманця й
Спіл~и (1893), Є. ТИІмченка (1897), І. Срезнев
ський у своїх "Матсріялах ... " ІПОдає лише те,

на (пере:клад "Слова ... " зро.блено 1938--58 ро

що вжите в "Слові о полку І~гореві!м".
Таки·.м чином, треба прийТІи до висновку, що

сюІх Л'ИЧНЬІХ .име:н" (1966). "СлЗJВугич" тут фі
rурує нк nестлива форма до імен "Изяслав" і

слово "СлавутиіЧ" правдоmоді,бно вперше в но

"Мочислав".

вій у.країнській літературі оформИjв тепер за

ЦЬОГО tСЛОВНИІКа, але НаЯ!ВІНЇСТЬ ВедИІКОЇ •КіJІЬІКО
СТИ українських, з·окрем-а пост.щивих, і>Мен ма,с
'НіИХ наводить на думку, що Н. А. ·Пе-nровсьН!ий,

'ках Л. Зизанія

бутий, невідомий навіть багатьом л.ітераторам,
пере.кл,а.дач "Слова а поJІІку І·горевім" В. А . .Кен
~зерСЬІК!ИЙ. Це сталося

1875

з'явився йо:го

Ікою в Кре!Менчуці

-

1874

р., коли з датою

tпе:рек.7Іад аІКремою

ЮІІИЖ

tпідчас царсь1<1ої за6ороm1

:книги :)ііКраїнською !МОвою! До

ків) з'являється в сучасній російсЬІКій мові 'СJІ'О
во "Слаs_vtгиіЧ"- за дуже дивних обстаВJ!Н- у
словн~ику Н. А. Пе1іровсь.ко,го

якщо

7

-

"сл.ооарь рус

Не знаємо ІПоходження уrкладача

не українськюго

'Походження, то

ІПри

наймні добре з ними ознайомлений.

Інші слов'янсь,кі !МОВІИ'~ зокрема су.сідні 'біло

!Р· вживали

русьІКа й \ПОЛьська, судячи по сдовниІКах, також

"Дніпро-Славу

не мають слова "Славутич". Отже, напрошуєть

та" в народ;-!ІИХ ~мах), "Сл:оІВута", "Славути
ця" і "Словутиjця". Вживається "Славута" як
1місцева наз•ва (на р. ГориІНь) і як ІПрізвищс.
Про творця с.лова "Славутич" маємо дуже СІ<іу
!Пі відомості. Аікад. О. Бі.лецМ<ІИй відзначу,вав,
що це б.ув "вихоІВапець Ки1всЬ'Кого уtНів,ерсите-

ся незапереЧНІИЙ ВІНІСНОІВОК, ЩО цей ІСИІНОНі>М Дні
пра вживається лише в у~раrНІській мові.

JLише "Сла:вута"

20

(дуже часто

1874

В ориrінальни:х (н~шерек..:11адних) ТІБОрах пер

шість у поновленні

~слова "С.11авуrич"

тр·е;ба

приписати. М. Рильському: "І..Цу\ми, Славутичу

ріко!" збірка "Україна",

Київ,

1938).• ПрИІпу-

-.екаємо, що вслід за М. Ри.~ьс~ким, я~m'й грав

· тоді ІJІершу акриІП:ку, вЖІmmи йо'Го І. Лук'яненко

як редащія часопя.су, ІПеред відступом німців,
nереїхала до Львова. Передав мої

твори до

(яІК ІНаве~ено вище ІВ ,пере'ІQІаді) та АНJІ;рій Ма

,,Но'ВоЇ України" письменник д~итро

лиш;ко

яким я познайомився у КрwвО'МУ Розі влітку

ry вірші "Плач .Яро·слав'НІи" (збірка "З

ІКНИІГИ: ЖІИТГЯ", Київ,

1938),

де використовують

1943

Чуб, із

р. і, на його бажЗJННя, вруt~~ив йому ма.ши

ся мо·гиоо давньої пам'яru.•

нопис д:еяких поезій. Своїм духо·м 'б.J1711І вони

ЗустріІВШІИ слово "С~авуТІич" у зtбірці "У·к
раїна" М. Рильсько.го, а 'ПОТі'м !У вірші "Плач
Ярославни" А. Малиш,ка, автор цієї статті, в

явно ан1ч~німецькі (наслідоІК ~моєї vча.сти в ІПі~

той ча:с двадця~ирічний .студент :мовно-літера

турІНОіГО

факультету ЗапорізЬІко,го Іflеда'rО'гіч

піллі), визвол~ниць.кі у сонеті "Б~·гдан Хtм·ель

ІНиць.кий" гетЬІман виразно закли1кає "до з-брої",
ІЦОб ВИЗВОЛ!И'ГИ У·краЇІНу.
У Львові (від жовТіня 1943 р.) 'почав я :під

ІНОІГО інс11итуту, та:к НІИІМ захопився, що вперше

писувати ~свої твори "Яр-Славутич" (через роз

подумав, чИ! не ·взяти 'б йо·го соrбі за літератур

діл,ку), що, між іншим, ;дуже Іподобало·ся проф.

ІНJJ:Й 'псевдоніІМ. Ти'М біль:ше, що подвійне ро

В. Сімовичеві, я1кий навіть уважав за потрібне

динне прізвИІще одна'ково дове.11ося ок.оро1'ИТИ

·привселюдно мене похва.і'rиТІи не лише за "доб··

-

з оглjяду ІНа "шляхеТіське ІJІОходження", що
під радянським ладо:,1 унажаJТИ то~і не іпрощен

·ру ~юву", але й за " 1 Гарне прізвище". Мої по·е

tНИМ гріхом. Поки ця дІуІМка дозрівала ,з'явили

.кордоном, у Празі й Берліні, навіть за океаном,

зії зі

львівських часопи..:ів псре;Щрукувшrи за

ся мої 1 Перші, зелеІНі вір·ші, підписані спроще

і слюво "Славутич" іНабуло

ниІМ родинним прізви 1 щем, у харківському "Лі

r1.11иреtнн:я.

тераrурному ЖYJpHa.Jii"

(1938-39),

де протеrу

Після :війни, в Авrебурзі,

ще 1більшого по

1945

р. я відмови~вся

.вав мені В. Свідзи:нсьКІий, та в К'ИЇ:всь.кій "Радян

:від розділки. Під:час отрИІмання амерИІканс.ько

сьІКій літературі"

;ГО громадянства у Філядельфії,

(1939-40),

де відділ поезії вів

М. Рил~ськ;ий (~познайо·ми.7І'ися !МИ

1938

р. :в Wи

но

змінив прізІвиrце

1954

р., леrаль

таким чином, задоку

-

єві, !КОЛіН •поет на,пи.сав мені 6лиrеі<учу рекомен

меНї1у!Вав у пашпорті "Славутич" як nрізвище і

дацію на перехід до Київс~кого уні,версите11J· та
аспірантури; щоправда, з того 'Переходу Ін:ічо

".Яр" •ЯК Ї.!!.t'я. Свої книжки я ріЗІНІИ!МІИ ш.11яхами
передавав і nересилав ІНа У:~раїну. Доходиtла

'го Не ВИЙШЛО, ОО Я Не :мав ... :КОІМСОМОЛЬ.СЬ'КОГО

туди також ІНаІnа еміrраційна преса, де 'МОЕ ім'я

ІКВtитка). Улітку

з

1940 р. я вдруге відвіі:r.ав Мак

1945

р. зустрічало1ся часто. Тож не диво, що

с.Иtма Тадейовича і поІКлав на стіл ІМОТО велико

й таrм, на Батьківщині, ·сло;во "Славу·ги:ч" ста

го ·вчителя ру;копис пе:ршІоЇ збірюи поезій

ло Ібільш [Зіідоми~ .серед письменникііВ, ужива

-

mpo Запорізь:ку Січ". На титульній .сто

ло·ся частіше й частіше, осоtблИJВо з середини

рінці вже стояло "СЛІавути:ч". Маюсам Тадейо
вич rrрийня.в усе це д1уже прИJСИі.7ІЬНО й nого

·оковсь;J{ій .пресі нд мою адресу, а т~ож у !ПИ:

дився редаrувати збірку, за що і нзя:вся неза

саооях одного канадсь.кого ~галанівця, справж

баром. Але nочалася війна, 'рукопис і скла~ені

ньої "аІкули Волстріту • Між іншим, цей остан

:коректурні гр1анки заги1нул.и в ·пожежі від бо'Мб

ній моє :прізвище пи:соо перева•жно з малої лі

"С.11ово

'Ї мін. Лwше ·Пізніше Я змk ~ещо відновити з ·па

п'ятдесЯ"ГИх роtків, не зважаючи на лайку в ІМО·

11

терJИІ, наслі.щу'lючи

пра,кm~ку сталінського часу.

до збіро!К- "Співає колос"

-недарма звичайно інтеліr·снтна- в поведінці Лі

(1945) і "Гомін віків" (1946). До речі, в моїй
1940-41 р., вmраrченій і

ІНа Ко.стенко, з іншої на'годи, як переіКазують,

м'яти і

включиrги:

"по Славутичу" замість з.вИІчаЙtного "по Дніп

плюнула йому в обличчя - на;городила за хо
луЙСЬ'КУ службу. Справедл:иІВість вИІматає зазна
:чиrn, що Є. Кирилюк і П. КолОСни:к, опоную

'РУ". Отже, наскід~ки відомо, це слово я вжив
lV1П'яте .в усій новій уюраїнс~кій літературі (по

ЛИ'КОЇ літери.

К'llяжій думі, наописаній

лише час11ково ІВідно.вленій, .свідомо з-бережено

передниtк.и: Кендзерсь.кий, Рильський, Лук'янен
ІКО й Малиш:ко).

Перші 'МОЇ nоезії: підпи,сані ".Яр Славутич",
Інад:рУ'ко·вано
його

в ча,сописі

"Нова УІЩJаїна",

що

видЗJвали tбрат•и ЦариннИ'ки ІВ Харкові, а

чи, писаіЛ'и ·мо·є но.ве nрізви:щ.е все ж таки з ве

У моїй :карто·r~ці

є вже Іба,гато лри.кладів

уживання слова "СлавутИІч" після поновлення
йо:го !vl. Рильським, І. Лj)lК'янеНІК'Ом та А. Ма
лишком. Ще

1944 р. !Повториrв йото М. Риль·
11
ський у вірші "Перея,славсЬ'ка рада
("Край

поті·м коротко в По.1таві. Це були "Запорож

Славу'!'ича-ріки").

ці"

писала "Плач .Ярославни , де вжtrл.а: "ПоІМожи
10
мені, Славутичу!"
Протнгом наступшrх деся

(1 СеJрпня 1943), "Богдан Хмельницьюrй"
(15 ~серпня), "ВеЛІикий луг" (29 ~серпня). Тут'

·же надруковано "Прудиівус" та "Смерть Івана

Ма3еnи" наступного 1944.:..го ро І<ІУ' ·після

·ro'ro

1945

р. ЛюбоІВ ЗаІбашта на
11

ти ро.ків цього сло'Ва, здаєть.ся,

там ніхто не

вижвав. Але БорислаtВ Степанюк ·створив вірш

21

11

"Дні,про-Славуги,ч" (1955)
і дав цю ж назву
першому розділові збірки "БатьІ<івс:ь:ке во'Гни

ще"

"в Украї:нсь~омtу інституті надтвердих матері
ялів Держлляну УРСР створено новий матері
ял "Сдавуrич ", який своею зносостійкістю не.

(1955). Незабутній Євген ~ротевич (МІи
1940 р.) назвав
свій роман "Понад С.тrавутиrчем-Дні:про·~І" (1955

:nеревершує їх що !до

р.) Він же, як деяІКі інші :пиІСьменни~ки, передав

'ГО ДИВІНО•ГО, ЩО "ПИСЬМеНІНИ:КЇВ ІЦіК·аВИТЬ іНОВИЙ

мені jуІоні привіти. ;у циклі поезій "Мій Дніrпро"

оплав "Сл:авутигч." .

двічі вжиЕ це слоно Петро Ребро в таю·ФС ви

пwсьменникам,

словах: "Хай Укра·~~-ІУ завжди всі Дніnрінною

6уло 'б заці1кавити:ся 'ГИМ стопом (не рJІСИЗ'МОМ:

маємо спільні ІКІИЇвські зня11КИJ з

На rч.есть твою, СлаnуТІичу, зовуть!" "В усьому

си.11а й rраціозність Твоя, Славутичу, твоя!"а.

-

У іКНижці М. Кищеш<з "Хортиця в героїці і ле

по.стуmається

81

Може й справді, не лише

й ІЮрити,кам із

Киева т·ре·ба

Кілька :ро·ків тому журнал ,,У.к:раЮна" nовідо

Інуться "над

звано

відбудувати

аJІІмазами,

Огже, ніч о

32

"сплавом"), що живе десь у Канаді- завжди

мив,

12

а

природтrими

міцносm".

з думками про У!ЮраЇіW.

гендах'· наведено вірш, у я'Кому робітниІКИ кля
Славути1Че'м ·с·.и,і1і·\1"

:nеред

:цо в Києві о,щин велИІкий універмаг !На

"1 поетичною

:t,Славутич".

З

прИ)Воду цьото

ся 'ГИІМ, що "На С.іІавут.ичі-Дні,прі дідери зро

ровлення від українсм<их ·підщриемців з Аме

стали" .н

іJИІКИ. Дісталися заІКорtдон відо:мості, що десь

У лоточній пресі тепе:р часто полюбляють
слово

"Славутич",

о.собдrи1во

чуть надати врочистого

тоді, 'КОЛИ

тону,

на1пр.:

~штоматом на бер-езі Сла:вутича",
свій буйнІИй норов

сивИІй

бjу1В

Славугич" ,

18

Славу-гич" ,

"сивий
10

з

17

"води

"гарний

Дніпро-Сл:а:вугич ...

пригорн)'Ів рідцу донь,ку торннку

батьківські обійми",

"стояв

":виказував

16

СлавутиІЧа ·бороз,нять карава'НІИ 6арж,
18

хо

"Чує

Тису в свої

Слruвугич улітку

я

назвою"

Днuпр·ельстан. Непідписаний .гуморист гордить

отримав жартівJІиве поз~о

в У.кра;їні начебто вироб.'І!яють !ТJЧНОмовець(!)

із наз·вою "Славутич".
ругно,к

1970

р. я о11римав под.а

пдюпку горідки "Славутич". На на

-

діпці зо6ражено варязьюий чов~н із вітрило-м,
на Дінпрі, НІижче -- стилізоІВаНИ\Й під ІJ<ири.ли
цю "Сла~утИjч". Виробляє цей

міцний нектар
"лікеро-горілчаний завод" УІh:рголовспИІрту в
Києві, м~цнkть 40 ступенів, ,,ціна 3 крб. без

.вартості ІПосуду".

"СлаВІути.ч"

налеJІQИТь

до

"Десятки велИІКІИХ і

найкращих спиртових напоїв України. Має не

мадих .ГЕС nобудовано на СлаJЗ!УТИЧі та його

повторний сма,к! Отже, ціл~ом слушно ОіІq)еС

п.ритоІКах",

люють. словп ~,Славутич•• уже як "народну ІНа

веселий дЩrячий іГОм ін" /

ча", !1!1

111

,~Нове

"Над

0

;rоиття

Сл·авутичем

сивого

Славути

засвітиJІІИся

вог

зву••

:в

У,країнській радЯНІСь~кій енциклопедії"

Та В "УкраЇНСЬКОІМУ радЯНСЬІКОМу еНЦИ

ні",11 "на хвилях Слruвутича спра:вжні о~еанські

(1963)

велеmі, " ' "Не tпобояв:ся колись ІКМЯІНІИ/Н лере
.nJІІивти СлЗJВутиrч."/ "Орж'Иця ... є лише 'nрито
28
:кою Славутичевої прrитоки", "Славуrи'Ч ... став
обертати турбіни Дніпрогесу" /., "води Славу
28
тича освітлюва~"Іися вогняною веселкою", "дій

J<.і'ІОІПедиjч'НОМу СJrОВНИІКІу••

2

6

'шов до...

Славутича". -а У 1nередовиці якоїсь
28

~газети присягали "С.11авутич~"

(на

жаль, на

нашій вирізці не зазначене д*ерело). Ясна річ,
оці ВИ!ПИ,ОКІИ ІНепоіВні заното-вані вони лише
tпі·дчас -принаІгідно·го чІИтання чи Ілере~гляду по
точної преси. Онетематична 1праця і достуn до
всіх часоnИ\Сів наnевне nотроїли б цитати. Зга
даймо ще nриклади з Оtб:разотворчої ділянки;.

МИІС'Гець Михайло ДмитреНІко, що живе :в Дет
ройті, створив чудову ,графічну заставюу "Д!Ніі

Щоб не

зма,гатися

,славугичіяду закіmую

(1968).

з

Гомером,
щ_вома

оцю

щитата,м.и з двох сучаоНІих поетів. Житомиря-

1НИН Михайло Кдименко у ві!рші "Дніtпро" іГар
но

'ПИ1Ше:

СдавугИjЧу

-

І музико і .муко,

Кобsарю 1СИВО\УІОИЙ, rn :віками
БриІНиш на синіх с-грунах вільне слов-о
І т.им затиюкуєщ вуста зло,С"ГИІВі,
Хто хтіJВ 'би відібрати нашу вощю ... •'

А мій земляк-запорожеІЦь, уже з:гаданий Пе
тро Реб:ро, талruновиtrий поет із .козаць~им ІІІрі

про-Сла:вутич" ,t• а киЇ!Вська мистюиня Людми

з·вищем,

ла Ое:мИІ~а

ІКОНІкретизує зміст як не мож:на краще:

-

чолові'Чу свиту

,) Слав}'ТИ!Ч"

(до серії зраз.ків українськото національного
одягу).

30

Автори "Історії у;країнс:ь:кого мисте

,цтва" ліщюресдюють, що І. Трtуш "малював :ба
81
гато разіJВ" "сИІВого С.т~авутича".
Слово "Сл1авутич" увійшло таиож у теwіч
tну літературу і в щоденоой побуг. Зі статті
"Сдавутиrч" ІЛідкоряє нмра" довідуємося, що
~

22

свою

·промоІВистими

висловлюЮЧІИсь

дуже

метафорично,

Пращур живе у со~чодкоМ!у колосі,
Оду :складаючи богу Ярилу.
Чую ;В С~вутича дужому

голосі

Предків вусатих і пісню, й юирІ/у.

111

Супроти (?) волі автора на&едених рЯІЩків,
що :в
imuoмy місці про1слаrвляє "Славутича

вель:\fожно-дужий nJЕИн", " я насмілююсь (не
хай 1про6ачать мені цю "не~ро:мність") прий
няти його чотІІ'ривірш Я1К сшмволічний привіт з
УкраїниD для якої ІВСі rми, чесні працівни:юи ІПе
ра, трудимdсь на rбаТЬU<·івщwні й на чушині.
"Dum spiro - spiro !" казав Овідій, ступа.ючи

книгу до музею М. Рильського в Києві.

3

А . .Малишко,

"Твори

р. том ~. стор.

195.

9.

10.

Л.

ЗабаllПа, "Ой

стор.

11.

~раЇНІСІ)КОю землею.

п'яти

томах",

Київ,

1962

катране, катраночку",

Киів,

19б8,

107.

Б. Степанюк,

crop.
П.

в

"Батьківське

вогнище •,

Ребро, "Людяні·сть ",

Київ,

1968-70.

12.

ПІСЛЯСЛОВО. Обіr·овориІВши слово "Славу

1З. М. Киценко, "Х!ортиця в героїці
петров.ське:

тич" як синонім Дніпра інк ·пріз'вИІще, годиться

Промінь,

14.

Журнал "У:країна",

"Славутич". Сягає воно прамови. У нас

15.

"Вk'Гі З У·країни", ЛЮТИЙ

прадЗІВНЬО:ГО ,,Яр" ІПОХО;дЯТЬ ",Ярилю"

(дох:ри

СТИЯНСЬ'ЮИЙ rбо.г веСНІИ й кохання), "Ярослав",

"Ярополк", "Яромир", як також "яри!й" (завзя
'mЙ), "ярина" (весняні посіви), "Я!риця" (яра
nшениця), "ярець" (я·чмінь) тощо. До реч.і, у

словаків "ЯІр" і в 'Ч·ехі'в "яро" значать "ІВеона", у
ІНі,мців "Я!р"

це ,,р~к", у греків (\У З'Міненому

-

1б. Ва!.щИІМ

Пепа,

"Уюраrн.а",

ч.

17.

Журнал "Україна",

18.

Там же, 19б8, ч.

19.

"Закарпатські

·стор.

з·вучЗ!нні) -"пора року" (весна), у -персів "яр"

стор.

2,

ч.

1968,

20

nісні та

ко,1омийки",

"Вогні

на

-

Першодрук
Ігоревім

Киів,

2.

репродукція в книзі "Слово о полку

·стор.

ІПере.к.1ади

і

переспіви",

стор.

1З5--1З7.

його поетичні перекла

ди: і переспіви", Киів: Наукова думка, 19б7; "Слово
полку Ігоревім", Киї-в: Радянський ш~еьме.нпик,

24.

них поетів, що

25.

19.)5.

7.

nолку

Игореі3е",

Ленінград,

8.

19З7,

crop.

.

полку Игореtве ", М.-Л.,

1950,

М.
їв,

1966,

СТQІР. З58.

РильсьJСИй,

1940,

стор.

бину з проса

19

СЇ 1ІНЯ.

"Україна",

19б9 р.

Козловський,

257.

поезії",

1918--1940,

Ки

Між іІншим, цю книгу з печаткою

на юиївсьІЮІ1<ІУ

Це єдИІІrа книга, яку я
носив звичайно

базарі навес!Ні

при <:обі.

1944

194З р.

щаслив.о висіз з Укр~їни, бо
Решта згор-іла

р. або буЛа втрачена підчас

дького табору в

19б9, стор.

1969,

(<:ло•во "Славу

"Київ

та

кияни",

р. Я

КІІ'ів,

Ми

151.

.44,

11.

"Ранок .. , ооЇ'Іfь

1970

р., стор.

24.

.1ютоrо

1970.

28.

М. П.
-стор.

Киценко, "Хортиця",

8.

Днв. також

Київ,

Мистецтво,

197U,

crop. 11.
краю",

Київ,

"Те:рем", альманах З, Детройт.

ЗО. "Літературна у,к;раїІrа",

12 травня 1970 (ч. З7).

украіМського мИІСтецт.ва"

Київ, 1970, ·стор. 204.

том 4, книга

2,

'

32. "Вісті з Украіни", серпень 19б8 р.
ЗЗ. "Літературна Україна", 30 груд:ня

"Вибрані

"Бібтіотека Академії Наук УРСР" я 'вим~няв за х.тІі

1945

з України", жоnтснь

З1. "Історія
стор. 1З8.

Н. А. Петровський, "Слооварь русскнх .'ИіЧНЬІХ имен",
Мооква,

журна,,

р.,

28-а Василь Л1Dсенко, "ЛегендИ1 :рідного
"Веселка" 19б9, стор. З9.

переклад.али "CJIQIBO ... "

145 та інші.
б. ,,Слово о

1968

27. "Відривний календар "Обрій" на 1970 р., 25 qерпня.

4. О. Білецький, "Зібрання праць у п'яти томах", Кнїв:
Наукова думка, 1965, том І, <:тор. 226-227.
8 29.
о

1965,

"Таврія орденоносна", журнал "Україна", 19б9, ч
стор.

Kpht цього, переглянуто ВІtдаrн.ня майже ваіх згада

"Слоuо

Сла.вутичем",

2б. "Літературна У•країна ", З

·

З. "Слово о пол:ку Ігоревім та

5.

над

22. "Bicri

85.

В. И. МалЬІше·в, ,-,По :весть о · Сух::шrе ", Москва-Ленін·

rрад, 1956,

Ужrород,

(в.клащка).

стец-гво,

та його поетичні

1967,

48

2З. МикОІЛа

-

журнал

тич" ужИІТо Ч'ОТІфИ рази).

ПРИМІТКИ:

1.

21.

5.

21.

З)'Іюраїнізува.mися на "Ярина", "Ієремій"

б8.

(обкладинка).

знЗІЧенНЯІм у ·багатьох народів. Між інш.иІМ, на

"Ярема". Яр Сл.

легендах .. , ДіІ'іпро-

22.

Відривн•нй ка.1ендар "ОбjJій" на

ч.

64-65.

У.краЇlІ\И",

.cc.pue
17.

20.

віть чужомовні імена влЗJОні "Ірена" чи "Ірина"

1955,

р.

1968

"коханий". ЗнаходиІМо це rслово з подібним

-

ri

19б9, ч. І, стор.

,,Коз,ащже

1968,

·стор.

1955,

·стор.

1967,

сказаТІи хоч трохи лро і:м'я. "Яр" ще .даооіш·е за

від

Киів,

22-2З.

19б9.

34. За журналом ,,дніпро" - "Укр;йн·ські ВІісті", Новий
Ульм (НіМеЧІІИІНа), 19 ЖОІ.ІТІІЯ 19б9 р.
З5. Петро
стор.

Ребро,
91.

"Запорізью1

ве>еелка", Киів, 1967,

в Берліні

утечі з

Катови

готооий повернути

uю

Зб. Петро
їна",

196У,

Ребро,
ч.

47,

"Балада
стор.

про

мак",

журт1л

11 Укра

4.
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МИКОЛА КИБАЛЬЧИЧ -- АВТОР ПЕРШОГО В СВІТІ ПРОЕКТУ
ПОВІТРОПЛАВАЛЬНОГО АПАРАТА
Як казав дід Юрій, Федір Кибальчич був 1<!ра
сунь, висок·ото росту, чорня:вий, відважниjй во
їн і до·бре освічена людина. Якось предста•ВИЛ'И
йото російському цареві, а він йо~у (цареві)
т2ж припав до вподоби, ·що той узяв та й за
пропонував Кибальчичеві стати на службу при

царсьІкому дворі.

Оцінивши

цар проголосив йо,го

заслуги

Федора,

потомсТІвенним дворяни

но·:и і ·пообіцяв дати йому з·емельний маєто'к,
де він хотів би його мати. Ал-е молодий чорно

горець, ню-rй .понад усе люб'И'в свободу, не пі
ШОІВ на tслужбу при дворі, а попросив дозвюлу

паселитись
подарував
стечка

на Україні.

Цар дотри,мав слова,

Кибальчичеві маєто:к

поблизу

мі

Короп ІНа ЧЄірнігіщиІНі. О~нак не забув

цар про віr1:мову Кибальчича служити при дво

рі і з недо·вір'нм ставwвся до волелюбного зай
ди.

Осівши в овоєму маєтку, Ф. Кибальчич одру
Ж'ився. Бажаючи якнайближче жити з народо'М
і робити і':о·му добро, прийняв сан .~вяrценика.
КИБАЛЬЧИЧ МИІ<ОЛА ІВАНОВИЧ
Подаємо з деякими змінами

-

* 1854

- ·;·t881

допооненнями і уточнен

'Н'ЯМИ текст Ї!І-перв'ю торантської співробітниці УІ<
РАУНСЬКОУ СЕКЦП "Голосу Канади" Оленw Глібовяч з
Оксаною І. Борецькою, яка походить із роду Кибальчи
чів, а живе й працює тепер у м. То~онто, Канада. З літе

ратурно-мовного боку текст !Інтерв ю оnрацюваu Левко

Ромен.

-

Редакція.

Отже, від Федора Кои6альчича й пішов наш рід
на УК'раїні. Той 6уди!Но·к Кибальч.И'ЧіІв у м. Ко
роп тепер став ме'МоріялЬІНи:м музеем імени Ми'
ІКоли Кибальчича. А мій прадід Микола Івано

ІВИ'Ч К:иtбальчич

Ви, Оксано Іванівно, походите з

-

'РОду 1Кwбальчичів, тож було ·б ~же цікаво по

-

належав ~}'Же

до -п'ятого покоління КиІбаль'Ч':ичів на ~7 ~раіні.
Питання.

Питання.

всесві-nньо відо·мий винахід

-

'НJИК першого :ракетного дІВиrуна

Чим ~аме уславився МиІКола Ки

-

бальчич за своє таке ІJ<Оротке життя?
Відповідь.

-

Уславився він тим, що перший

чути від вас особисто, що ви знаєте про по

подав ідею літального а~парату ІВажчого за по

ходження

вітря

вашого

роду,

отже й ·про ;родовід

{'Лавного Ми1коли Кибальч-ича.
Ві·дповідь.

-

і пода1в О\ІІИС його на ma111epi за 'Кілька

днів до страти на шиjбениrці

За родиІНІНими; переказами, !ГО

-

за те, rцо !Він

\ВИробив бо~1:бу, однією з яких 'J'бито російсько

ловним чином з уtст мого діда Юрія Федоровна

го царя Олександра 11-~го у році 1881-,му. Хоч

ча Кибальчича, :мені відомо,

що наш ,предок

Микола Кибальчич учився в духовній сеrмінарі1,

чорноrгорець, як пам'ятаю- Федір Кибальчич,

але, не скінчивши їі, перейшов :до ті•мназіі Нов

ІКнязь невеликого :племени, за молодих раrків

город-СLверськоі,

якийсь час ~ив у К~ві, учився в Києво-Печер

лею, а потім 'вступив до ПетербуJрзькото Ї!нсm

ській Лаврі, а коли 1Повернувся на ~овою 1бать

туту шляхів. З третього :курсу цьо:го iнcrnrryтy

·sm<y

.скінчІИв із срібною меда

ківщиНІУ~ пристав до руху борців rпроти туркі,в.

він .перейшов до Медично-хірургічної академії,

РІозлючеІНі турки після перемоги ІНад війсь·ко'М,

де захопився вивченням вибухових матеріялів,

у складі якоrго 1 був Федір К·И!бальчич, знищили

читаючи з тієї д.і.JІЯНІКИ в ориrіналі ~все, що мk

·його селище і •вимор_щувади всю його рі,щню.

дістати

Молодий ватажок завзятих борців за волю
Чорногори, пригадавши :привітний український
нарід, прекрасне :місто Київ, виріш·ив :поверну

мовою німець,:кою,

франщузькою,

са~

мо11уІЖки .став ІВИJвчати й а НІг лійську :мову, що1б
мати змогу читати джерельні матеріялщ.
ПитаНІня.

Чи Ви ще змалечку знали про все

-

тися до Києва. При!()ув він туди у військовому

це, чи тіль.ки пізніше доІВідали.ся про опорі,цне

одязі і зі зброєю

ність із МиІКолою К<и6альчиІЧем?

-

шаблями й рушницею. Цю

зброю я бачила у свого діда Юрія Федоровича.

Відповідь.

:~

'

.

-

Іще в родині, 'ко.JІи ме:ні було

років

я чула про це, а ,коли чи,rта11и навчи

8,

видно з то.го, що .соціялізм різ·ко проявився у

лась, ще tбільш.е із к:ниж:ки довідалась ·про Ми

Києві і tцо ІІ-Lайзапе.к.lІіші фаІНаrn·ки

ІКолу Кибальчича.

•Пр•иклад,

ПитаНіНя.

Що Ви ·Ще знали від родини про

-

МИІколу КибалJ>чича?
Віщповідь. Батько

соціялісти,

як

такі, на

-

Стефанов.иjч,

Бохан

сь,кий:, іv\окрієвич, КовальсЬ!КІИй, Лизогуб, Крав
цов, Волховський, Кибальчич, Ма.mинка, Бреш

МИjКоли ~ибальчича,

tКОВСЬ·Ка і ·багато інших, спочатку належал.и до

Іван йосипович, мав чи,мал:у роди1ну: три сини

партії українофі.1ів і вже Іnотім стали соціялі

і три -дочки. МиІКОіllа 6ув наймолодший, і за,ги

·стами" (ст.

нув .він, 1мавши

ТИ!Ка").

27

ро1ків. Бат~>ко мій, 1ван Юрі

йович, 6tу~вало ;казан: "Ми; за царя 6ул.и бунтів
МИ!}{ІИ,

а

тепер

ІНа

нас ·скоса

nозирають

як

на

-буржуїв".

Питання.

Щоденною Ірозмовною мовою в

-

родині Ваших бать:ків була уu<Jраїнська чи ро

-

Як Ви розумієте цитачу: .про ЗtВіт

саме

й

генерад-губернатор

Ві~повідь.

Тільки українська

уживає назви

"українофіли", хоч у своєму з·віті до вищої ін
·Станції ужав ае назви "Уrкраїнська nартія" ?

сійська ІМО Ва і'

Відпо·ві~ь.

з~гаданої 'КН. "йо·го чекала Гала.к

одесЬІкого .генерал--губернатора Тотлебена? Чо
му

Питання.

91

Я так думаю, ·ЩО цей генерал

-

,мова була

тубернатор був добре поінформований про цей

традиіІЦйною, нею ~говорив і мій дід, Юрій Фе

·лідшльний рух і ІЦО сама назва "уІ~раї~нофіли··

-

дорович. А з оповідаІНь. 'МОЄЇ мами і 1бабусі, Па-

вигадана самимц урядовцями, що1б якось той

1раокеви МИJколаївни

·рух назва-ги,

~наю,

з роду Яновських

-

-

я

ІЦО мій дідусь із .своєю дружиною, що

була вчІИте.'ІІ>кою,

закJLадав

шко.аи для

ук:ра

1бож "Бмським указом"

з

року

1876-го сл о аа "У·І{.раїна", "український", ,,укра
їнець" -бvо~lІИ заборонені. А зачислення до "най

інсЬІких селянських дітей, нк також улаштову

за·пеклі~их" фанатиків "українофіла" Мико~1у

вав українські

вистави, що буд,.иJю інтере~с до

Кибальчича .овідчить про те, що однією із tСПО

освіти та підно•сило націона.1ьну свідомість ук

нук пр•истатиі до терористів ·була і З['адана при

раїнсЬІкої людности. Знаю також, що в кінці

чина, ~чому ві:н ·без вагань ~при,став до 1партії, що
ВИІН!е.Сла tПрисуд ОМ:ер1'И ІМООКОІВСЬІ<ОМу ца:ре1ві.

19-.го

сторіччя

бу.1а

українсь·ка

.пи1сьменниця

Надія Киба.1ьчич, яка еміrр)'Івала до Австрії, j

Питання. -Про що tСВі~д;чить, на Вашу думку,

вищавала та:v1 свої твори (у ГзличиІн.і). На жаль,

з•гадка у цитаті ,про 'ПРО 1Гр3JМ\У газети, що її :мав

·Я досі не :.vюг.;ш точно вияснити її споріднено

Киtбальчич видавати

сти

певне •місце і федералізмові, тобто обстоюван

з

нашим

Питання.

родо·.м.

Чи :не пр.ип!.уюкаєтс Ви, що у Ми

-

в Оде~і, де відводиІЛось

.коли Киба.JІьчича, як у свідО·:\tаrо українця, од

ІНЯ, захист місцевих інтересів?
Відповідь.- Безумовно, це свідчиrгь, що йо

ною із сповук до участи в за.маху на російсько

го

rго імператора була ло·мста за вида•ний ни.м ро

сгійнення

ку 1876-.ro так званий "Емсь•кий указ", яким

mоча·Г'ку в домаганнях автономії, а пізніше

~1овсім

заборонено

в

Рссії

:працювала

народу,

в наJПрямку

усЗJМо

ЯІКе проявляється

на

-

tВужчЮ:го чи ш•иршого федералізму. Ось реплі

під но

,ка .Ми,коли Кибальчича на nораду йоrо о~борон

Вважаю це за цілком пев'НІу річ

·вання: "Уряд д2сть мені хабаря у ЕИ1.['.1 1Яді жит
тя, і НІИІМ я буду прив'язаний до нескінченНОіГО

навіть

тексти

тами 1Пісень?
·Відповідь.

вже

свого

щоне

qvщь :по-українському,

друкува·rи

дум·ка

ця Герарда-шодати кдопота:ння :про поми~у

-·

і то не тілhки на підставі родинних традицій, а
й на підставі всіх відомостей з документальної
біографіЧНОЇ ПОВіСТИ, ПрО МИ 1КОЛу }{иба.'ІЬЧИЧа

.7Іанцюга злочинів, беззаконь і сваво.:.rі, здій
'снювашнх · найзлочиrі!ніш•им у ~світі урядо·м ... Я

двох

~буду :позбавлений змоnи боротися із цим злом.

авторів

~равця
·Ка" і з
(Киїз,

-

-

Василя

Іващенка

під назвою "його
підзаголовком:

1966,

і

Аркадія

чекала ГаJІакти

,,Мико.1а Ки·бальч:ич"

·в-во "Молодь"). Ось ва1говита ци

тата з тієї книжки: "Одеський rенера.'І-губер
натор Тот.тt:~ебен доповідав

27

.1истопада

1879

Мене поставлять у станови1ще мовчазної спів

sчасти у мордуванні мого наJроду ... Ні! Краще
вмерти з гідністю, ніж недостойно жити! Про
сити помилування я не ·буду",

-

с•казав Ки

бальчич тихо, але так переконлиsо, що Герард

року тодішньому царсь·кому прем'єр-:'.1іністро

зрозумів

ві Лорісоnі-Ме.1ікову: "Українська партія

мою ду.мку, найвище знявся його дух у високо

має

-

заперечувати дареМ!но".

-

Тут, на

·Значний впли1в на ~соціялЬІний рух у Ро,сії. Вона,

сті героїчної жертовност~

як tу:сяка партія, вороже ставиться до уряду,

nід рево.11юційного гурту, щоб 6ільшо·го надати

створює

партійний

-

не :вЇДС'fіУІПатись

rрунт для революційного

розголосу цій .справі, бо то:n.і їх дух, їхня по

'РУХУ, а головне, ще більше за всяку іншу пар

става дужче революціонізує маси, •гноблений

тію доставляє аrенті.в соціяльного вчення, а це

нарід, хоч себе вже оци,м nін ·при:рі1кає 'Нд неми-

2t",
~,

терв'ю, а6ож, інакше .кажучи, яка Ваша голов

ковсьІК.ому і са~1е йому, а не МИІк.олі .Кибальчи
чеві, поставл·еІно .па~м'ятник у Мосюві?
Ві~дповід,ь. -- Ко,стянТИ\Н ЦіолковсЬІКий, су

на ·мета порушити пи;тання про засJЩ·!гИ Вашо

часни..к Кибальчича (~молодший .JІІИШе на

го црадіда в часи такото 'колосальнс·го розвит

роJ<1н), ·контак-гуючись із М. Кибаль'Чичем, з~ав
про його ідею ·винаходу і лізніше визнав прю

нучу смерть і то --на ~московській шибениці.

Пита!Шія.

Що заохотило Вас дати це ін

-

ку аст,роtнавтики?

Відповідь.

--

Скажу Вам: ПО!Перше, сумнів

ної якос·г.и стаття

невідомого ·м~ені

Методія

три

ритет винаходу за М. КИ\бальчичем, ал~ КИІб~дь:
ЧИЧ за·ГИІНУВ МОЛОДИ'~І, МаІОЧІИ ТЇЛЬІG1

2, рО~lВ,

1

а

про його БИlНЗХід ніхто не ЗІНаІВ, 1бо царсьrю по:
сіпЗІ~И затаїли його винахід, щоб І<ульт)'lрНl
діячі Заходу не нарікали ·.на царсЬІКІИЙ авт~кра

потім подана !У' торонтсЬІкому ти)Жневи,ку "Віль

тични;й режим, що в~н нищить, мовляв, ге,юяль

БорецЬІкого під назвою: "Сила,
людину на Місяць

американсь:кій

11
;

що

висадила

\ВОНа надрукоІвана була

щоденній газеті

не слоІВо" із зазначеНІНям тільки

"Свобода",

n

"Сво6ода",

-

них .1юдей. А Костянтин Ціолковс~кий, що по
1936 році, ба·гато tпрацюва•в н~ ~~ахо

але без ІПодання числа й дати. У тій статті про

·мер .у

мого !Прадіда, Миколу :Кибальчи;ц·а, нема жод

до~t дужчої за стрільний 1порох попюю1 сили,

ної згадки, хоч за .ним учений світ визнав пріо

Ji то плинної, що найкраще, ІМа6уть, надається

ритет у винаході реактивного літака. Подруге,

до таюих літаків.

в часи тріюмфу цього ви)Находу, ~коли ·справді
сила, що Ї'Ї винайшов МИ'ко.1а Ки1бальчич, rни
неrсла вже людину на Місяць, і коли про бага

тьох ВИНЗХіД:НИ·КіВ, ЩО тільк~и удОСКОіНЗЛЮВЗЛ~І

цей нинахід до космічнИ;Х летів, є стільки зга
док і хвали, ад·е ~про винахідю;·:..-:а

і страдНИІКа

за .свободу мало де і зr~ка є, а з наших земля

J<ів ·M<l.,"'O ХТО Й чув, ЧИЙ це ВИН[,ЛЇ~, я мусила иорушити цю спр<J.rву

·u1.

ОСЬ ТОМІУ

нагадати, що

український нарід, навіть 6уду'-1н ~понооолени!Й,
безупиrнно працював і працює далі для доІбра
й проrре.су всього людства!

Питання.

-

Питання. -

ЧИrм Ви пояснюєте занедбання

~пам'я'Ги нашого славетного ІВЦІ:Іахідни·ка lV\и,ко
ли Кабальчича серед наших зе:мJІЯІ](ів-у,країн
ців?

Відповідь.- ПоЯrснюю це дотеперішньою не
поінформованістю дивов-и'Ж.НОЮ і прикрою.

У нас ця ділянка, особЛ)И)Во на еміrроЗJції, й досі
в~.недбана, хоч в іншомовній фа,ховій літера11у..

ім'я МИІКОЛИ :ки,бальчича доб:ре відоме.
До речі буде згадати прИj цій нагоді, скіль
ки українців здобуло слави і вивнання в усіх
ділянках куJІьтури. Оrсь і ІВ ІНаші дні мало

ri

хто чув і знає, що ту "1каретку", ·що нею аrмери

На нкі друковані джерела nоси-.

·кансІ:Жі ас'Гронав'Ги, вімілиІВшись, сіли на Мі

.іJаєтесь Ви ІУ твердженні про !Пріоритет Мико

сяць, винайшов українець

ли ~ибальчич·а у ~вІшаході реактиІВного дале~ко

про нкого "Новое рt,у,сс.кое слово" написало, що

сяжного літально·го апарату?

1~она системи "руссого изо6ретате.тя-саІмоуч:ки''

ВіІДповідь.

- На такj різні ·публі,кації, як от:
"Encyclopedia Bгitanica·', том 19, під :гаслом
"Rocket'', ст.ст. 367-368; "Укр;:tЇНСЬ'Ка РадmІсь.ка
Енциклопедія", лід ·гаслЗІМ'И(:

Кондратюка.

Юрій

Кондратюк,

Протестува'Ги Кондратю~к ;не мо

же. 1бо вже його нема на світі.
Питання.

--

З наш()ї розмов.и я ~бачу, що ви

,.Киrбаль'Чич Ми

до.бре обізнані зі оправами аме:рИІКанської ас

КОJІJЗ." і "Ра·кети ", де подано і схе!Му літально

тронавт111ки. Чи це має зв'язок і з вашою те

го апарату, зроблену іНІИІМ у тюремній камері за

перішньою працею за фахом?

·кілька днів до ІСтрати на Ш\ибениці. Є також

Відпо.відь.

--

Як асистента амерІщканського

дві дОІО_\'Іментальні 'Повісті: Ва,силя Іващ'енка

біохеміка д-ра Данида Турнера, я ~:мала нагоду

під назвою "Ми1кола Кибальчич", Київ,
рі:к, і друга rповіrсть двох авторів- Василя Іва

ських астронавтів в Гюстоні, Те.ксас. Там я ус

1962

rJобу.вати в цеНТІрі, \д.е нишколюють американ

щенка та Аркадія Кравця під назвою "йото че

таткувала 6іохемічну лябораторію

'КЗJІа rалакти:КЗ"'

р., ІВ!Ипуск 2-ий,

техніків визначати рівень вітЗ'мінів ~ червоНІИХ

обидві вийшли !У1 в-ві "Молодь. Щодо rпріоrри

хоча rпріоритет винаходу рак·етного літака ви

кров'яних тільцях. У ~овоїй лябораторїі в Торон
то я робила аналізи ·~рови астрон~автіrв, дослі
джуючи рівень НаЯВІНОСТІН ТОВШ,і,В та ВіТаМЇ!ніВ.
У цій ді.тшнці я й далі працюю: аншІізую харч,
призначений для астронавтів у майбутніх між
плянетарних летах. У канадсЬІКій пресі зазна
чалося, rцо я, як виходить, :булІЗ єдиною жіІн
кою з ·Канади, яка належить до Асоціяції кос

знано за Миколою Кибальчичем, але сла:ву ве

l\fічної медицини.

тету, то

Київ,

1966

його визнано за Ми;колою ;,~Шrбальчи

чем на з'їзді геофізиІКів у Празі ро'юу

1969-cr-o.

Між ЇJНІшим, це зафі,ксовано, на йото честь, на
звою одного із 1кратерів на неви~ному із Землі

боці Мі:сяця "Ки-бальчич".
Пи.тання. Як Ви пояснюєте той факт, що

лrwкоrо ·винахідника надано Костянтинові Ціол-

26

Питання.

-

Якщо ви

і наrВЧИІЛа

берете безпосередню

участь у І-Іа,слі~ках пє1 ~праці, що н геніяльнQ

бути Оікеанографом. Як я ІКажу ІПРО нього: nе

започаткував ваш прадід, то чи не ·можете ска

р~сеJшвся він дУ.\1Ками з Мkяця на океан. Ки-

зати про е~оїх дітей

6Rльчичі бу.1и не .;шшс :вИ)НахідниІКи, а й архі
текти, '~Іаиlярі або писш,Іенни.ки. Моя дочка Ро
ксолнна унаслідува.1а талант Кибальчичів у ма

я,к .вони наставлені до

-

справ астронавтики? Чи не

виявляють і ваші

діти ,бюкЗ!ння продовжувати родинну традицію?

Відповідь.

-

Про це ще раню щось певне ока

зати. Мій син Зенон, яком~, щойно минуло три
надцять :років, жва~о цікавився астронаnтиІКою

і ра,кетамІ~ але ко."Іи довідався, що на Мkяці
немає вінких ознак

органічноіго життя, пере

став ці,кавитися Міснцем

і

висл,овиІв 6ажан1ня

аярстві. U,ьото ро.ку її учmель ~малЯJрства пан

Петро Сидрреrшо присвятив свою щорічну ви
ставюу українсьІ{ИМ ВІі!НахідНИІкам Миколі К.и
бальчичеві, Сергіеві Королеву та Юрієві Кон

дратюкові. Одним з ~експонатів на цій виставці

був ·портрет МИІколи І<!и6аль'Ч)ИjЧа, що йо·ГО ІНа
малювала моя Роксолоока.

Сергій ПЛАЧИНДА

ДОРОГА ДО СТАРТУ
(Продовження з пuперсдньоrо числа)

rькиі1. ю1к для мого плацера ... " Так, (Він день і
ніч в інститутських майстернях ліІПив уч,бовий
планер. Навіть ночувruв на стружках, літаючи у

сні. Але 6раюува.1о матер.іялів, nерІКалю, англій
ського лаку, що робить дерев'яну ферму дзвін
кою, пружною, в'яз:кою -ла·ку, що його можна

прид!ба1'и за готівку у тлусТ>Іf!х непманів. І ОСІ·
така нагода ... "

Вітерець. к,уйоsдить йОtГо ,студентсь~ого чІ)·аба.

Він у білій 'сорочці, чо:рНІИос штанях. Бос•ий. Як
і ті, rцо вмирали тут ... СтИ'шений гомі!Н натов
пу

за

спиною.

Киває режисерові і той здіймає до н~ба !Кіст
ляnі ху ді руки.

Сергій Корольов робить ще ~<рок Пружно і
.іІегко відштов•хується.
Охнув натОІВІП.

КОРОЛЬОВ СЕРГІй

·-

В-ви г-готові?

І занімів навкода світ.

неоміли,во запитуІЄ ре

-

жисер.

Сертій мончки спотляда плавні,

остр·ови,

шелюгові хащі і неозорі ліси лівобережжя

--

ІПравічну красу ~сиво~го Дніпра.

-

Можна й відкласти,

-

мнеться режисер.

Сергій стенає плечима. Для чого відкладати?

... КілJ>ка днів ТО'МУ іпобачив у вестибю.~1і інституту

ОІголошення:

кіногрупа,

що

робить

Лише тріщали

кінока'Мери. Зjухвало і бай

дуже.

А почорнілий Бори,стен, зелені острови стриб
ну.7Іи йому назустріч.

ВіJН летів.
Внизу над водою .шугали ластівки
до

летів

них.

Падав у прозор,ій, озонній Дніпровій страта

сфері.

Роз·юи-ІІунши руки, летів "со.1р.ати!ком". Потім

філЬІ:м "Три,пільська 11рагедія", про·сить зголо

перевернувся ІУ пружному по-вітрі, простя,гнув

ситися омію·ІRця, який би за ~певну винагороду

руки до червоннсти:х ХІВиль

зонажився стрибнути з mосокої 'І~рjучі у воду, у
хвилі Дніпра.
Ли:ше хвиЛіину роздумува:в Сергій Корольов.

Гаряч:ково ми,слив. :,Яка 'І-ІЗ'года заробити
~рохи •грошей ІНа книги і ІНа чудоБ.ИІЙ англій-

.

Могу1яій сплеск.

Зійш ..mся хвилі. Тиша.

-А-а-а,

-

не витерпіла молоtZІ.иця на кручі.

Та ві!н випірнув, легко іПОІІІЛИВ до берега.
Коли був на 'Горі, :nереодя'ГНеJНий у суху со-
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рочку, і підходив на край кр[,•чі, підбіг високий

чи стовrп ... Дзінь ... Жовті nля•мІИ ІВ очах ... Те

худорлявий юнак:

-міонь ...

Сеоргію, а може 1годі?

-

Коли розплющи1в очі, побаrчи!В осумне О•блич

Юрко? здивувався Корольов, У'пізнаючи

Юрія Яновського, інсmтутського nо·е.та і мрій
ни•ка.

-

Як ти тут опинався?

-Приїхав :подивитися. Кажу: мабуть, ·годі.
Не треоба... Хай ~они ширше

чя Юрка Яновс~ко.rІJ:

-- За/бився -ги дуже, Сергійку.
- :Ні·чого, Юро ... Це дурниці!

подають образи

* * •

гер о їв, а не ці ефекти.
Що 'ГИ, Юрку ... Я ще сальто ;круm'Ги:~· в

-

мана, куди переві.вся з КиївсЬІКЮІГО політехніч

-Ризиковано все це ...

Зо·всім ні. ~'являєш: це ж для мене чудове

ноГо ( 1926 рооку вітчима переве.7)]Иj ва роботу до
l\\осюв.и, тож і вирішено зі,браmсь невещичкій

тренування. Юро, я збираюсь літати!

.. .1

Москва ...

Він кінчає Виrце технічне учиJІіище і•мени Ба;у

повітрі ...

-

А .літати ·буде-

мо, Юро.

от друfІий полі&. Оправжній. Давно омрі

родині до,купи). Тут :nід кері,вництвом Андрія
Миколайовича Туполева він ,Сергій Корольов,

яний.

Вітряний день. Біле ш•маття хмар. Сонце ве

створив

дн•плом,

який літав

ще

до

захисту:

ресневе. J'нуться тополі, роз:гойдуються мо.гутні

спроє.ктовану НИ\М авієтку одраЗі)' прийняли до

осо·кори обіч Брест-Литооського шосе.

виробництва, хутко .ви,готовил:и. Правда, літала

Се.ргій

-

на планері, серед плетива дерев'я

вона недовго. Якось друrг Сергія, летун Коши.ць,

ної ферми. Над головою дашІком крило, оrбтнг

невдале зробив .посадку

нуте .сизим

Відтоді задншиJюся фото: ула'МІКИ літака, роз

перкале.м.

Пахне а~!Тді.сйький лак,

врізався в ан(ар ...

-

гублеоний Кошиць, ве.селий Сер,гій, що був без

nридбаний у непмаііа ...
Ноги на педа.аях ... Зараз, ось зараз ...

межно радий за такщі щасливий для летуна кі

~ Серьожа-а! ЩаСJLИво-го-го ...

нець

Друзі з КПІ стоять оддалік. Виділяється ви

...

rІ осада :КОНС'ГрjjЖТОра літаків.

Та одразу Сер

сока постать Юрка Яновс.ькото. І навіть ректор

гій no·cтyonae в авіЯІційне уч.иJІ)ище- щоб само

тут у своєму потерто~1у військовому френчі ...

му ви'Пробувати с.вої літальні апа;рати.
День

Він пі.щні:має руку.

ХлоІПці ІJІочион.ають тягнути п.аанера на JDИІНВі
проти вітру.

Біжать. І пл;1.нер котиться,

:пі·д.

·

заповнений

вщерть:

робота,

·навчання. Але ще є вечори' й ночі: то вже праця

у ,~дома·ШІн.ій ·майстерні", там----~на Жовтневій 38.

стри6ує, Се.р•гій міцно сrисІ<Jу;є важіль, тягне на

Якось прибіг дуже за·КЛОІпотаний:

себе.

-

Бачить, я:к майже :поруч, стрімголов біжить

цибатий Юр·ко ЯновсЬІюий по ле-гно·му полі. І
ректор біж·ить. А ·вітер наче з•нову хоче здути

Мамо, поїхали з нами. Дуже прошу.

Що таке? Чого? Куди? не \hаже, а Мар ін
!v\иколаЬвна не розпитує. ЇДуіrь трамваєм. Пе
ресадка. Нарешті якіось двори, вел•юmй сарай,
освіт.11е:ний електричними лЯіМІпами. Скелет лі

Сергія.

Планер роз~гойдуєтЬІся, гуде лаІКОВаJна ферма,

і ... Сергій відчуває, .що стає л•егки:м, як пір'їна.
провалюється, тільки1 не вниз, а

вгору: занмирає серце. І хлопці,

що тнгнули

планера, вже десь вниаtу, під ним, роз•бігаються
врізно•біч.

Ма•мо,

-

-

каже Сер.гій,

-

оцей планер тре

Ось ци1ганська :голка, О;сь нитки. У вас, •мамо,

та·кі золоті руки:. Згадайте, як в Одесі ви Ш1ИЛИ
·ш1м чоботи.

Дове.ТJ.ося матері до світання о6ши1вати пла

-Лечу!
Осокори зали:шилися внизу,

та·ка.

ба .гарно О·бшити :полотном. І то -до ранку.

Тіло йо·го ·мовби нічого не важить.

І .ві!Н наче

ПОJ1ети,

нер
а хмари Істали

ближчими. І 1вітер жбурляє 1планера з боку на
бі1к. Але міцно трИjМає важіль Сергій.

-

хдопці вранці маJUи виступити на яюихось

змаганнях.

Планери

з

позначками

на фюзеляжі

"СК"

(Сергій Корольов) здійма.7])ися в небо, у.спішно

Збігають секунди, JGВили~, мов вічність.

змагадися і перемагали. На його ПJ1анері "Ч~р

По~адка.

БОНа Зірка"

Десь з'являється попереду підвода, і дядько
в крислат~'У:\1У ·соло~r'яному брилі, і планер зда

~.tертву петлю ... А на ват-мані йо•го mерші об
риса ракетопляні.в, ра•кет, коо~ічних корабл,ів ...

вперше tВ історії авіяцїі здійснено

ється от-от вріжеться у ТО!ГО бриля. Ручк:у на

Зустріч з Ціол,ковськи:м, нкий високо

себе. Планер ·перелітає через віз, черІКає -коле

Сергійо,ву працю "Ракетний 'по.11іт в ~стратосфе

сами землю, а •попереду виростає як~сь труба

рі". І два ромби- rенеральське звання у двад-
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оцінив

цять вісі·м років, коли за р·е:комендацією Туха
чевського Сергій очолює ГРfУ'Пу по виnченню
реактивного руху

... Bin заходить до котеджу космонавта.
У пере'дпокої ·-- двоє лікарів, що тихесень·ко
гомонять.

...

а~рОМіНе: пішли до ЗАГСу, ро3Писалися, поси-.

-- С·пить?
- Так. Міцним,

діли за весілЬІним столом у до·машньому К!Олі, а

Сергій Павлевич заходить в кімнату, защиту

!Ве'Чором Сергій ~му,сів проводжа~и 'кохану дру

·місячним сяйв-ом. До:мо ди1вить,ся на того, хто

жину на поїзд

через ·кілька .годин ·м:ає злетіти до зір, утв~р

Весілля у НІИХ з

Оксаною було ·коротк:е і

прнцювала вона лі,каркою на

-

. Донбасі, відпустили на два дні. Та невдовзі пе
. реїхала до Мосюви, влаштува,1Jася хірургом в

дити: в ві,ках працю Великого Конструктора .

... Сходить

сонце. Сяють ~сріблом 6о·ки :ра.ке-m,

ферми, башти, шпиль ·космічного ·корабля.

Бо~кинській лікарні.
А він був з:цову у tпол·еті.

.

здоровим сном.

А на воло,гій від ніч!НоЇ ·роси доріжці -~кос

Вилробування нового літа1ка.

монавт в оранжово~1у скафандрі. Перший у сві

За важелями

ті зореплавець. ПомітИІв КОІНtструктора

сам конструктор. В :кабіні ще

-

О~ИІН летун.

Старт. СтрімІюИ!й роЗІбіг. І а·парат- провіснш<

- майбугніх

-

всміх

нувся. ~7 сміш1ка ~щиІра і без'М'ежно довірлива. Так

реактивних діта:ків,

них ·кора·блів

ракет, ·косміч

Літа:к йде понад хмарЗІМи, все вище й вище.

. Зосеред:жений

погляд Сергія,

що

Стоїть творець першо 1ГО ІкосмічнОіГо tкорабля.

ВдиВляєть·ся у своє творіння. У майбуmє люд

свічкою йде в небо.

-

діти усміхаються бать·кам.

ства

.
"Ранок"

слідюує за

( ско.рочено)

приладами, мужнє, трохи ~суворе лице. Чіткі ру
Х'И. Занепокоєно танцюють ІС11рілюи на -пр:ила
дах, насторожено

І

зориtгь fІ(;ОІНСТ1руп<тор.

раптом з~ригається літак.

. вається

двигун.

Вwбух. Розри

Літак переwидається в стріІ?tІ

кий штопор.

"Ні, не маю пра.ва гинути,

-

мелькнула дум

ІВАН МАНИЛО-ДНІПРЯК
ЄВГЕНОВІ МАЛАНЮКОВІ
"Бачу вас високих і русявих,
Зовсім інших, не таких, як ми,

ка в Корольова. -Я знаю вже, чому· виб1ухнув

.· дБигу:Н'. Тр~ба, щоб знали і там, на зем.лі ... Щоб
ні,коли не повторилося".

Він по,ступово,

обе:реж:но тнгне

важіль на

-

себе.

.'

.

... За

Ненависників лукавства й тьми
Так

•••" -

мені тоді Ви говорили

В надвечір'я сине
Линув

понад

А Дунай

•..

скелями, стокрилий,

В Чорне море, ніби. в Рідний І<рай.

Через кілька ХВИ.'ІІИ\Н літак шугає на)( землею.
Тра;ва. Зелена-з·елена. Як v дитинстві в НіЖИНІ. БЛІИЗЬІКО -

-

Пристрасників висоти і слави,

....

бЛИЗЬКО. Удар ...

кілька днів до

заtбmнтованого

'

Ви думками билнсь до нестяму

(Пахла бойовищами пора!),
Що хотілось хоч у вовчу яму

Сергія

nрийшов двоюрідНІИй дя~ько з Києва, доцент

ОдеІКсандер Миколайович Лазаренко. Щ-ирі сло
ва співчуття. А Сергій усміхається, ве'село мо
вив:

Впасти зерном десь біля Дніпра.

Там дідизна, там Синюха й місяць
Збудять в серІ\і переможний ямб

•••

Від степів Еллади і узлісець

Шлю Волосожарний дипtрамб!

26.

~-Яка невдача! Про інше треба говори•ги, дя

ІІІ.

67

дю ... Короткий дуже вік у авіяціі ... Вона своє

відживає. Майбутнє належить 'космонаІВТІиці.

* * *
ось пройшло 25 .років. На космодромі Бай
~о~р ~·-· ~ацілений в небо перший ко,смічний

_·. . )

-::
_~ ~орабель. його утримує днІВовижний витвір
_ людсь·кf.}ГО геtнія - сконструйований Сергієм
. Корол·ьовwм •та його помічниками ракето-носій.
Він '- у формі велетенсь·кого снопа. Кіль,ка ра
Ікет наче зв'язаних перевеслом. Просто j водно

час

так разюче

Павлович
ра:кети.

та,'Іано.вито накреслив Сергій

Корольов силует mерп.~ої космічної

ВОЛОСОЖАР
У небеснім безгомінні,
Там, де плине синій

· Нам,

чар,

надхненним, шле проміння

Золотий

Волосожар

.••

Не страшні нам хмар примари:
Буде ж райдуга в полях

•.•

Золотий Волосожаре!
Просвіти на І<иїв шлях,
Щоб ми пера харалужні

Освятили на Дніпрі,

Щоб витали Муз~о~ мужні
На llІевченківській горі!
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ІЗ ХРОНІКИ ПОТОЧНИХ ПОДІй
М.ДАЛЬНИИ

ГЕНЕРАЛ· АНДЕРС, УКРАїНЦІ І ЖИДИ
У зв'я.зку з

недавньою смертю ко.лИшнього

віровизнань. Але незадетно віщ того він стано

команщИlра польських військ на Заході ген. В.

вив со'бою одне ціле і розходжень на

Андер:са;

польському журналі

rрунті не 6уло. Це було просто польське вій

надрукована uіІ<ава стаrrя

сько. 1\\ожча однак згадати, що кілЬІка україн

в

паризь:комtу

"Культура" ч.

7-8

Юзефа ЧаІПСЬКО'ГО

і

rустава Гер.лінr-rрудзін

сь:кого: "ДіялоІГ npo комендз.нта". У цій статті

ць01му

ців піддалися німця:м \У' наслідок заклІff<ів ні.ме-

. цької

радіостанції "Ванда". Не знаю, що стало

чи не вперш.:е з польського :боку виразно сказа ..

ся з ними пізніше, але це обув епізод дуже дріб

но, що а;р.мія ген. Андерса - "це було .військо,
у сКJLащі якого був великий відсото'к національ
них меншин; побіч лнтОtвців - уюраїнці, 1по6іч

ний ...

білорусів

го війська після нашого приходу до Палести

жиди".

-

Далі Ю. ЧапсЬJ<.ий пwше: "В :порозауІМіІнні 3
€ПИСКО'ПОМ rавліною Андерс \Наказує друку·ва

Семашко: Відомо, що якийсь

відс·оток сол

датjв-жиді~ самовільно покИН'У'В :ряди польсько
ни

...

Ген~ Андерс: Ще в··СРСР до·мене зІВерталпся

не

жидівські провідІ1ИІки з прохЗJНнЯМ СТ1ВОtfНt''Гй ок

nравославні?-- М. Д.), доnуокає до війська ук

реV!і жидівські загони. Я їм відмовив, бо Інакше

раїнських капелянів, доз.воляє В'И!Праовити пер

страху nеред

я мусив би створити окремі з'єднання украІh
сьІ<і і білоруські, а це в тодішній ситуацІї в

і шовіністично наставленими, офіцера

СРСР було дуже небажане. Такий крок видав

ти :г.реко-.католицькі

:\Юлитовни-ки

соналЬІні да1ні українця:м, які

НКВД

ми наз:вали себе

зі

(чому

{були в СРСР) nоляками ри

би

наявність жидів у J'ІоЛЬському~

вІйсБку в

МО-'Католиіками. А нк ~було з ЖІИ~аМ% в цьому

СРСР, уираїнців і білорусів,- до чоrо· ра.l(янtьиі

війсь;юу? Від Бузулука 'командир у .оооїх про

властІ. старались не допустити.

мовах з nритиском підкреслює, що серед поль·

моє,

сь·ких ·громадян, со~щатів Речі-·посполитоі, не

в Ішх є дві льояль.нос11и

ма і :не ~оже бути різниці :в трактуванні ... Ан

а друга до Польщі, а ТО!\1У не мЗJВ намі'РУ за

дерс заборонив не тіль,юи польській, але й ан

тримувати жидів у польсько,му війсьRJ ои~ою ...

глійській жащарм-ерії ловиї!и баІГатьох солда

Я 'ВІВажав, тцо ті жиди, нкі поч!уrвають своїй пер

-

(ПідJЩJеслення

М. Д;). Щождо жидів, то я вnа.Жав, що

-

одна до ПаJІеСТИІFrи,

тів-жидів, які дезертували з нашого війська в

ни-Ім обов'яз.ком боротьбу за незалеж'А'ість Па·

Палестині, була характеристична: "У них под·

лестини, мають на

ne право ... ".

.пе1ред Польщею й \Перед

Ці ду:vrки провідного польського війсЬІково:ru

боротьбою за Ізраїль. Це їхня спраІВа вибира

й політиЧІпоrо діяча останньото чвертьстоліття
мимоволі ВИ']{лИ1кають у на,с, українціІf; не абИ

війна льонльність
ти СаМJИ!М"

-

-

mк то!Ворив Андерс.

Хто зали·

ши:вся ·В :рядах війська, !ВОював разом з нами і
не один із НІИХ нині лежить на цвинтарі Монте

яку ЦЇІК3!ВЇСТЬ ДО ЇІНІІlІИХ ЙОГО ПО'ГЛЯІДіВ~

По1перше, хоч шлях арміі АІНдерса з

СРСР

Кассіно (в Італії,- М. Д.) побіч поляків, укра

проходив через Іран, Ірак і Пал.естину, а не че

іwці,в, білорусів і литовців ... "

рез У.країну, rtpoтe цікаво 1було б знати, що ду

Так про цю справу пише відо:мий польський

мав ген. Андер·с про льонльністЬ своїх оо~кіІВ

ста

)'~~ра"інці'в і про їх перший оrбоІВ'язок бороmсь

ліJв;ських таборів, Ю. Чапський. У цьо.му ж чис

за незалежність України. С}'Імніваюсь, чи хтось

лі "Культури"

може ~ати відповідь ІНа це делі'Катне питання,
ІКрім, може, дРІ)'іЖИ~ 'покійного генерала, яка
сама е українського походження. П0121;руrе, з
висловів ген. Андерса ІВИ.Ходить,- що 111.ісля вихо
ду з СРСР він, мабуть, Іпогодився 6 був на ство

nисьмеННІик і !Мистець,

колишній в'язень

надру,ковано

й доюs;ментальні

шу роз·мову ·ген. Андерса, НІКУ він відбув
ня

1967

року з кореспоін!Деmом З.
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ли.п

С. Семаш

~~<ом, у якій є й таке цікаве місце:
Семашко: У рядах Друrото корnусу був ви·
няжово

висо·кий .відсото·к ІНаціонадЬНІих :мен

рення при йото ар:мії о.креМІИХ українських з'єд

шин, на6а1rато ви-щий, ніж ІУ польському війську

нань,

до ·війни. Чи :можу проси'ГИ 'ПМЩ генерала дати

КУК чи УНР на це наподяrаJІІИ. Здається, од

ко?.н~нтарі на цю тему?
Генерал Андерс: Справді, Друnиrй ІКОрпус :мав

у своєму с.кладі вояків різних національностей і
зо

якщо

6

уrкраїнські

про·віднИІки з У.ККА,

нак, що ніхто з ни:х у цьО<му напрямі нічого не
ро-бив, то:\rу }'1Країнський воє~нний ВІне~ок по бо·
ці захі~ніх союзників і досі не записаний до

історн, а польсЬІКО1УіІЧ:Н1JНЇсь:кі відносини rна ук
'раїнськи·х землях у р01ки 1943-44 в о 1 бста
вИІнах ні·мецЬІКої й ро·сійської ·по·ліrnіК'И екстер

мінації обидвох наших народів

-

ВИІКJІІИ'~ають

і досі ПО'ЧУJ'ТЯ соро:му не в одного з укра"інців
ЧИ !ПОЛЯКіВ.
ПоТІретє, численні

україисЬІКі вояки з

НАШІ СТУДЕНТИ ПРОТЕСТУЮТЬ
Як і молодь інших народів, українська сту де.нтсь-ка мо

лодь на Заході стала останнім часом дуже активною. Цю
активність вона проя·вляє в багатьох ділянках, особливо
·в .ріЗІНИХ формах вияву свого

і активної участи

.них, демонстраціях.

У неділю,

армП

ген; Андерса .повинні нарешті організуватись і
Іпо,дбати про те, що6 на військовому цвинтарі

в Moнrre Кассіно стояв гідний nам'ятНІик тим ук

раїнцям, ·що ві.п.да.щи св·оє жrtття в боротьбі про
ти здичавілих гітле.р.іІвсмm,х варварів. Таку іні

нrаціонального походження

різних, переважно в антИІкомуністич

rB

ленна

травня
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ц. р., вr~дбулась у Торонто ЧИ'С

протиленtіонська маніфестація,

організована

брала участь у цій маніфестації українська

мо.'Іодь разом ОЇ•з
,ставники

з

15

рештою українців.

інших схід:ньо-е·вропейських

народів,

ної

управа У·країнського

студентського клюбу

ському

опублікувала

організації Едмунд Берк Сосаєrі.

університеті

У зв'язку

недавно

nр·осте, як багатьом нашим політикам здаєть

:витись

Зміст ць.ого документу в осноВІному такий:

.,Наставлення цих п:редставнИІків до нас було
різне. Мабуть, найприяЗІНіш.е

ген. НКВД Ж,У1КОВ. ) Якщо
1

ставивсь до .нас

6 я знав, що він ·Ще

цим

"Віднритий

одним

з

переломових

поцейбіqних

докуменrів.

Український студентський к.1юб при Торантському уні
верситеті має

велике застереження

щодо участн

згада

•ної групи і її при.1юдного привіту на українській

мані

фестаіцї.
Ставиться

питання,

яким

саме

принципом

керу!ХltВ·ся

підготовчий комітет, який допустив до цього. Чи не прин
ципом

"об'єднаного

фронту"

проти комунізму?

Чи по

думали ша!ювні паІЮве, з ким вони об'єднуютьсп?! ..
Так само, як і багато лІвих еІ<стреміІс.тів, q,ІJени Едмунд

ЖИЛИЙ Ї Я'КІЦО б Це ЙО·:Му ІІ-Іе ІПОШКОДЩЛО, Я
fІі·агородив би його орденом Польонія рестіту

Берк

та ... Він 'ба.гато зробив у справі рятування. по

назву фашистів. Коли вони разом з нами, то те ім'я

Сосаєті

це

-

переважно

малоосвічені

політичні

примітиви. Заслужено чи ні, але nони мають у

ЛЯІКів (а отже й українців: М. Д.) з ·таборів ...
Це ()\YiJia його заСЛ',У'Га, що ева~уацію польської

фашисти

.армії з СРСР nроведено так ооравно. Він ·керу
вав евакуацією з бе-зогляднkтю, властивою ви
щому офіцерові НКВД; радя:нсьюих зал-ізнич
ників, які не доставляли ІНа визна'Чений час ва
гонів, він суворо ~арав, аж д.о rро·зстрі.Лів включ

кликати

ІНО."

-

Канаді

-

переносmься й на нас. Однією із багатьох

доблестей Едм. Берк Сосаєті
бійки чи

сварки

є провокація з 'Метою ви

з лівими

слеменrrами. Чи

це

вийшло б на користь нашої маніфестації? ..

Зробивши внсновки з

поданах фактLв, УСК

прийLіюr.

до висно·вку, що який-небудь формальний зв'язок укра·
їнсь1юї громади з Едмунд Бе.рк Сосаєrі має неrатпвні на

слідки. Тому в майбутньому участь Едмунд Берк: Сосані
в українських 'Виступах :для нас небажана. Більше того,

І ще одна ПJ»J:tгадка ~ля наших демагогів або

коли до якогось виступу Едмунд Берк Сосаєгі бу де за

прошений, УСК не візьме в ньому yчarc:rw.

~гарячих толів: "Від цар·ської підхорунжuвки в
хавалерії і до французької вищої війсь:кової

дан о до вибору: чи підтримка українсь·ких сту деmів, чи ...

ш.коли мене навчили, що а'кції ·без надії на пере

Едмунд Берк Сосаєті.

могу треба уникати. Не трсІба вдаватись до та
ІКИХ акцій, які не мають шапсів на у:с.піх. Це тре

'ба паrм'ятати зокрем2. та':\1, де велика кількість
цивільних осіІб мож,е бути втя,гнена в та,ку а,кцію.

-

з.

при Торант

лист до КУК і цілої уІіраїнеької rромади", що може rвшr

ІСЯ, НЗВерtVІ Ще два ІВ'ИІСЛОВИ. ІКОJLИШНЬОТО В'ЯЗНЯ

від ю<их залежала доля новоство.рювано"і поль
СЬІКОЇ армії в СРСР ,АІнідерс вирзвно ·ПІИше:

а також

члені·в крайньо-правої англосакської антикомуністич

ша громадськість.

сталінських тюр·ем ·геа. Андерса. ЗГадуючи про
бататьох вельмож радянського уряду і партії,

студентська

Були також пред

ціяти.ву :КО\lІИШНіХ ВОНІ<ів ІНаПеІВНО ПЇ~ТрІИМаЄ На
А щоб усі ЗІнали, що в •політиці не в.се та·ке

місце

вим відділом Комітету У1країнців Канади (КУК). Ма-сово

Отже, нашн.\1: шаноБІНим

старшим громадським ліячан

Проте" ще 1не всі наші сту деюи усві·домлюють потребу
і мають .відвагу

вислоnлювати

такі

тверезі й

критич'Ні

думки. Багатьох задовольняють ще стгd})і, порожні ~ нере
альні,

хоч і

патріотичні фрази.

Наприклад,
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•Вересня

ц. р., під час 12-го Світового конrресу Товари.ства україн
ської

студіюючої

мо;юді

ім.

Міхновського

(ТУСМ)

у

Якіцо ·б НЗІВіть І_W{алося було В!И'Кинути німців з

Детройті, відбулась перед будинком Масовік

Нарша·вІ(... т.о що далі? Воювати з Совєтами 6ез

молстрація проти виступу ба.1ету Мойсеєва з .Москвп.

найменших шансів Іна

пере,могу? Такі дум·J<Я

В офtційїfОМу повідомленні

друзі!В,

чн:mи .мornлa.мrt густо

засіЯІНо

·простори від полkьки;х боліт до 1<арпатськ:их
·верхогі р' ів."

про цю демонстрацію "Сво·

бод а" (Нью Джерсі) піШІе:

·мучиди ІМене довгі роІЮи 1при згадках про бли
зьких

темпл де

Під час демонстрації поширювана .11етючки проти Со·

·вєтського Союзу, культобмінrу, русифікацїі, арештів і·нте
лектуалkrів та активу студіюючої мо.'Іоді У,країни. Похід

з

транспарантами,

українські

пі·с.ні та пояснення

через

го.1оснию1... інформували про ціль демонстраціі тих, що
входили до концертоної залі•.

1)

С. А. Жуков був уповІ-юваженим РНК у польських

tnpa·Dax.

Хтось скаже

-

ну й гарззд! Демонстрація бу.1а добре

організована, пройшла спокійно й І<ультурно, як до цього
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й звикли в кра"інах

англосаксонської демократії.

Чо

го ж іще треба?
На жадь, демонстрація Ре пройшла спокійно, ані куль~

тись на сцену. Однак ми вважаЕ.мо, що пов'язувати цей

. трзrічний

випадок з польським шовінізмом і заохочува

тн до протипольських демонстрацій можуть тільки дуже

тури о, бо, як там же чиrrа€мо, "шістьох сту д:ентrв ТУСМ
продісталися до концертсвої залі з октжами: "Воля Ук~
раїні!" "Москалі геть з України!" "Хай живе Бандера і

саме,

Чупринка!"

Коновадьця

ІдІ:ЮХ

та

студентів

Можна

.розюшу::н

.1етючю1.

По.1іція

затрималз

реакцію прасутньої

раїнської Берк <:осаєті, чи пак уда~·•юї групи студеІ-Пів
ТУСМ. Хтось може поду:\шти, що провідпихи ТУСМ або
конrресу

прtгrяпІулн

порушиНіків

відповіда.1ьонсти і в дн~кусїі ВІ~ясншти їм

порядку

8

на тій

підставі,

полуднеuої сеаії

оп

конrрссу

де.'Іеrати

трихвилинними

і переможців. Навіть

яка

не моргнувши оком, з

ко~шро:\tітує

.в очах нашнх співгром.u.ші',

Є.

що

радянська

влада

письменника

О.

Со.lженLцИJна

й

З цією метою

хоче вwселити

в.'Іад.а зверталась

уже до декількох невтральних країн, щоб прийняли на

женіцин

уперто

відмовляється

поl<идати

що Сол

свою

батькtв

щину.

Українс:~ка

8

еміrрантська

преса

принесли

вдруге

вістку про смерть с.'Іапного нашого с.пЇІва~а Дюпра Гна

не

тюка.

нас як екстре'Містів

З

:д.остевtрних

джерел

одн.ак

повідом.'Іяють,

що

Гнатюк лікується в одному з україн·сьюJІх <:анаторіїв після

роб.1ять .1еrенду добре вн-

конаного національного обов'нзку. І :'ІШ:\іОІ.Ю.lі

що

докучливого письменника. Лихо однак у тому,

леска.."и вітали звільнених товаришів", немов справжніх

ється питання: невже

тільки

преса повідомляє,

його з СР.СР закордон.

з цитованим

по-

Паризь-ка

няного

до

уже повідомленням у "Свободі", "в суботу під час

акції,

Бандери

носшься з на.'І!іром позбутися широ·ковuомого й несЛух

усю шкідли

чого по.Jібного не сталось. Навпаки. згі.J.но

продуманої

й С.

це те

-

·вбнnстві

М. Даль.

вість для української справи подібних <.lКцій. Проте, ні

героїв

обвинувачувати всіх українців у

wa І<Онцерті

американської упб.1ію11 ІІJ такий "герой :ький" .вчинок ук

делеrати

що

nбивюrки були українці та ще й ч.1ени ОУН.

ТУСМ".

собі унrнпи

наївні люди. Або аrенти росjйського "ста.Ршого брата".
Обrшнувачувати поляків у замахові на Гнатюка

точно не означеного ·нещасливого вrmадку 1В Польщі.

напрошу

ОсН'Ов.ІІа група КомуніспІчної партії Словаччини в

8

провідРИЮ І ТУС.і\1, серед яких ча

Братіславі, J'O якої належить ОлеК'с.андер Дубчек, :відмо

мало е й таких. що 'студіювалИ' суспі:1ьні наукн в уН'і•вер

вилась викреслити його зі спИJска ч.1ен~в. не пі:д.даючИіСЬ

сtпетах Заходу, справ~ї.і

м-ітивпою

тактИ'кою

не

ВGІШ

розуміють,

завдають

:VІ{раїнському імені й 61гатьом

що такою

величез:юї

при

погрозам і натискові партійних бонзів з централt..оого ко

шко,'!.ІІ

·мі-rету, які вже давно

слушним свої:\1 домаган

н.ям у країнах HlliiiOГO теперішнього посе.1ення?

ка поважно хворий

1 ро мадської думки, 1він був би давно ·вже встановИJв, Щ•)

найпопулярнішою особою в Україні й серед української

сп:вак Дмиrrро Гнатюк.

Не дивно, що при сучасних цензурних обмеженнях у ко

та:кож і в 'С.И.'ІУ нашого

8

поголос·ки, нав

коло

найрізнорtд.ніші

круж.1яють

чутки: "Гнатюк захворів на невилі·к()Івну недугу",

"Гна

тюкові заборонИЛИ! ·співати", "Гнатюк у санаторії", "Гна
тюк заарештований", "Гt:атюк помер" ...
Деякі з ШL'<. чуток поя'В.':шшся нав:ть на сторінках ук

раїнської

еміrрантської

преси.

Кі.1ька

тижнів

тому

цq

ПїJеса принесла вістку, що Гнатюка тяжко поранено пС1
час його коmхерту в Варшаві. Офіційно цієї вістки досі
не підтверджено й не

заперечено.

ристи

привозять

преса

їх залюбки друкує. Нк

барвисті

дета..1і,

Останнім
а

наша

часом

ту

еміrрантська

пов·ідомлялось

"Америці", а потім і в і.нших наших газетах,

За повідомлеНJНям nідпільної "Хроніки", Святослав

Караванський дістав

-

спершу в
Гнатюкові

проколов ножем груди на с.цеН!і польсь·кий шовініст, бан ·

~кг і зJючинець, "бо його родину замордували українці
і за це він ненавидить усіх українців". Також "ще роз
казували нашому оповіадчеві в КиІЄ.ві, що коли рознеслася
там вістка про проко.lення І'wатюка польським бандитом

додаткових п'ять

років

ських офіцерів у КатИі..чі (документ цей nід11вердили де

РІЧНА
Як і

ВИСТАВІ<А МОЛОДЕЧОУ

щороку,

Образотворча

Студія

пі:д кері.вництво:\t

денну виставку праць овоїх учні-в

-

дітей і молоДІЇ. Ви

ставка відбу.1ася ·в залі Інституту св. Володимира, їі tВід
крила правнучn.а
чин:а пані Оксана

інжене:ра-винахідН'Ика Миколи Кибаль
Борецька.

Виставка

першій рі11.Іниці досягнення людиною

Ідатни.\f українцям, як.і багато зробили

космознао.ства: інж. Маколі

·Bi

була

для аеронавики і

Кнба.'ІьчичеВJі, nроф.

тривала два дні-"
Якщо

Дмитра

Гнатюка

міжнародній мапі Місяця їхніllми йменнями поз-наче:Jюі три

мvсячні кратери. На ·виставці були показані прзці
·нtв і студентів. Присутні, я·ки.х.

,
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уч

на жаль, не було багато,

з за.цікавлен:ням та похвалами на з:діРесу молодих адеn·

т~в образотворчого мистецтва оглядали їхні о.1ії, rваші,
лінориrи, кодьорові олі:вці, акварелі та виконані ін. тех

нікою праці, в тому й великі портрети трьох українських
tвинахідникіь: М.

Кнба.'Іьчича

роботи його пра-nра·в

-

-

роботи Яре

Романа Веретельюrкz.

Відвідувачі виставки одержали акуратно виданий каталог
справді

поранено,

lює:~ю йому найщиріше .співч,уття від
днів"

Ceprie-

Королеву та винахідникові Юрієві Кондратюкові. На

·:ми Колоділ і Ю. Кондратюн:а

яка

nрисвяченз.

Мkяця і трьом ·ВИ

в.ІJаштували

демонстрацію,

СТУДІІ

мистця Петра Сидоренка влаштуваш1. у червні ц. р. ()ДНО

нучки Роксаляни Борецької, С. Короле.ва

протипольську

-

які виконавці цього неймовірного злочину).

у Варшаві, українські студенти Київського університету

велику

тюрми

цього разу за ·ПОВНІЙ документ про масове вбивство поль

нахилу

безкритично -сприймати всякі сеНІСаційні
Гнатюка вже відд:1вна

й що

ральної" тактики Берії.

Якби в нас був незалежний інструмент для пере,вірки

а

забуре.ння ·'В обіrу ·крови

шеф поліції Мєчислав Мочар, який дотрИІМуєrься "лібе

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

муністичному б.1ьоці,

на

його місце збираєть·ся вже віддавиа зайняти всесилЬІІий

ДІЯСТВО НАВІ<ОЛО ДМИТРА ГНАТЮКА

еміrрацїі в світі -є наш відошІй

вик.1ючrти Дубче·ка з партії.

У Варшаві кружляють чутки, що Вла.осислав rомул

8

ми

вислов

редакіцї "Нових

і бажаемо йому най скоріш~ видужати й поверН'у-

українською й англійською мовами, з

цією

21

фоторепродук

кращих картин, портретів і пейзажів учнів та сту

~ійців.

В пов. Видшщі "Новнх днів"!
По одержанню "НД" ч.

До редакції "Но~і дні".
я одержав і мій поштовий

240

:~ цим

листо:-.1

пересw.аю поштовий персказ

на суму

перf.каз, котрий щш::лав мені пан Д. Кравченко і зазна

10

чив. що я заsИІНЕ•В за одJно чи.сло. Я вислав бу;з пошто

а решта на рuзбудону журналу. Видав:ющтву і Ред. Ко

ІШЙ

.'ІеГїі побажання у'апіху в тяжк-іій праці.

переказ ще перед Новим ·роком,

піс.1яплатником, а "Нові дні"

ч нько.'Іи не

був

дn.:шрів. З них

передплата на

5.50

-

побираю від самого почат

11.

ВолИІняк помер, то і

"НОІШ.\1 дним" не побачити· :вже світла. Та дя•ка Всевиш
ньому,

що найш.тшся Добрі Люди і будуть продовжува

в:.1:е

Шановні редактори і <Ідміністратори журналу "Н. дні"!

... Моя
бл. п.

5уду ще читати "Нові дні", бо я

читаю від

~с

-

панн Вп:шняка.

цінне

Божа Во.'ІЯ.
ВИСИ.'ІdЮ ПОШТОВИЙ пере

1970 р. - 5.50, а як
:gce кяжу, на Чf)рнило ,,Нд",.-· 25.00. Ра·зом 30.50.
0Lтаюсь з пошаною А. БОДНАР

Вею.мишановний

мою :передплату

ЩастИІ Вам,

нас,

читач•і•в,

·піс.дя

з січнп

Боже, продовжувати це

це

велика розрада 'Читати

гарна і rpaJМorrнa украЇн'ська мо

-

З поша•ною до всіх Вас Галина УКРАУНЕЦЬ,
Гамільтон

ОтrюІ<tвши останн-є чис.тю журналу ·з

Alberni~ В.С.

525- 6 Ave. S., Port

Числіть

них р;:~мцпх портретом
Rо.•шняка,

: .J.ОР'>ГИІЙ Пане Боднар!

Бажае~ю Вам щас.1ІІІво дочеюпи:ся ще баг<Іто раз.ів датн
оороП'Ня, що е Днем Вашого Народження! Даруйте нам,

(Канада)

невгамовного

віІрив,

що
Ра·

.дий,

що

· --

помили1:1ся.

Я

по-правді

Кузьмовича

його журна.1 житиме післr. ного смерти. Помилився.

11

nрю~аП!СЯ

великим у чор

Петра

старий

не

-

передплатнпк

,,Нових

дtІів" і хочу внсловІrтн свою

щиrосердечну подяку

що цього разу мн не поздоровиІЛи Вас на чаос: лист Ваш

ТИJ\І,

а.1е

;дійшов до нас значно ПІізнtше

спр:шу н~забутнього ВолннSІ·ка.

не остигли мп його ма

----..

ти ,1о 15-го серпня (Ви написали його 13-го серпня), бож
і пошта тоді руха.'Іась

р.,

1969
-

Доruга pt_"taкuie "Нош-rх днів"!

А.з.r>еса:

А. Bodпar,

новою редакцією

ва, цікаі:іі статті.

каз ІІ'а передплату "Нових днd·n" на

15

р.

1950

діло: длн

журна•l тшюго :тилю

lltoб Не бути ДОЕЖНИІЮМ, ТО

за

нього року... Журна.1 мені далі полобаеть.ся, а я ж його

персскочив оіdмдесятку, а 15-го цього місяця кін

чаю 82-ий р:tк, а чи доведеться щасливо .докінчити,

передплата кінчилася з мkяцем груднем

а те"ср одержую журнал

тн !Юзпо~!~те добре діло с.1. п. П. Во.ТJrr..няком.

Не знаю, як довго

vік,

З пошаною М. ІВАНЕНКО

ку і маю їх всі опрзв.1еНІі як річники.

Я був з~банував, думав, що нк

поточний

дуже поІвільно через страйк по·

що не

тільки

Н:.~.іJ.СИ,l:.'!Ю
насту.1ю1х

~лпвом,

дсл:ярі:1,

1.5

роки,

::s них

а реu:ту

й

11

ділом

всім

продовжують

на п~рсдплзту за д3:t

н•а •ВИдавничий фонд.

З правітом та найщирішими г.nбажаннями Т. Г. ЛИТВЯК

штарів.

Тож прнй:-.tіть хоч а;І~ тепер від нас найсердечніше по

Едмонтон,

Канада

здоJЮвле.нн'Я з 82-им Днем Вашого На.родж(:ННЯ. і найuш
ріші побаж.ання кріпень·кого

Вам здоров'ячка

-

Ва.\1 і

ооі·м Вашим близьюrм на втіху, як і нам та всій читацькій

На:-.1, видавцям "Нових дні•в" (так Ви пас ·називаєте)
щастя

гий Пане БодН"Rр.

сливо

мати таких читачів, як Ви, доро

-

.Мн пн.ні,

що

за

Вашим прикладом

примірного чиrrача-пер-сдп.1а'ГНИІ<а піде багато інших

і

-

"Нові дні" бу.Jуть ще довго бачити с•віт.
при·йміть

велике спасибі за таку

ще.1·9У

під

мені

наш

що в

знзйомий

(пр~звищс

пропу::каю

розмові з ред1к·~ором Кнс.111цею

з ве.їикою до Вас пошаною Дмитро Кислиця, редактор

n.c.
Вносимо попраuку

і уточ.нюемо:

це ПЗІНh.,.d Діна, а не паа;

2)

Д. КравченІ<о

1)

-

Панна Д. Кравченко повер

ну.1а Ваш переказ, п. Б~днар, бо по с..\Іертj с.:І. п. Петра
Волинпю.1. пришн!ено прнймати .пере.]плату на ЙОГ() ім'я.

мертвих

нен.д<tчне

-

пробJ1ем

оформ.1ення

й

Баг ло

_,наро.:І;Ницьке".

дечого

і.Fшого

Тематика

з

журнз.1 "Нові

з!Зер~Іешrя "До всіх
сnою згоду,

дні"

чч.

нібито,

Ue,

знайомий сказав,

актуальних і

гострих тем

що

-

"Нов нм ;r.ал:\1." грозить уп?..дсж.

Чн так справді е й чи буде, я особr-Fсто не орієнтуюся.
А.1е. h:О.Т:Іі п~очитав ..1ещо з напастей на покійного Воли·
нпк а, то й сз,м гад210, що сучасні "Нові дні" мають обо·

в'я?ок знхнщ?ти Вошrняка і по його с.\Іерті ...

.:~:ружньою г.ошанюю щиро бажаю Ва.\1 скорого пи·

краще сказати

-

і

впслов

·с.вій обов'язок

Нз.:tсилаю чека на

Дорогий Іване Івановичу!

Вважаю за доцL1и1е подати до друку деякі думки з

25.75 ,;хо.1ярів, з чого: 5.50
решту, 20.00, на пресозий фонд.

31. 7. 70

Іван Д-ко, Торонто, Канада.

прочитав

241-242, ..

пі;r.трv.·мапr "Нові дні" матерія.1ьно.
пс!)е дп.1ату, а

ВІцннництва. Наш

дужа!шя,

читачів і ·спtвробітН'ИК·іtв"

чи

--

техН'ічного

нев.дd.1е і т. п. Редактор Кисшщя мав ві.'І

-

наІю.ш в журна.1і Н'~ бу де

J

До редко.'ІеГії "Нових днів"

--

відвертu

критикував "Нов.і дні". Обк.1адинка з ви.з.ом повені з вн·

така н?.станопа

За Ішдаrщ~в і редакцію "Н.Д."

.1юю

М. Д.),

поnkти, що 1·острих тс:-.1 у журнз.'Іі не бу де.

трим·ку.

]Тстз:вши

від Вас до То

Проте доїхали ша

..

Кз.3ав

ШЕt~анкою,

Від нас і від усіх зацікавлених у довгому вікові "Но
вих дmв"

Доволі наrrrужсна була ·нам подорож

ронто. Рисний дощ .і темнота бу.ТJз.

громаді "Нових днів" _на щастя.

це сnравжне

ДорuІl:•й Мар'яне Григоровичу!

Р-а річну

Я. ВОЛАН

І Llaнa й дяка Вам, п. Во.1ан, за таку щедру матеріяль

Вашого JІиста, бп nони тип01ві для наших ча:ів. Можна
згодитwся з нашим з1-rайом~-ru, що обкладинка .,НД" з ви

.1ом стихійної повені й вишивавкою

бути виразніш і. А.'І~ хіба це справді

ну пі.J.тrнмку "Н.Д." •і• за те, що Ви вважаєте за свій по

Мене бі.1ьше

чесwнй обов'язок це робити. Нехай і Ваш nриклад знай

журна.1і Н'С!ІІа ілюстрзіцй.

де лк:шйбі.1J,шс таких, пк Ви, нас.1ідувачів ..

що вс і такі зайняті,

Редакція.

-

це не надто вда

ла комtS.:Інаціп, або що деякі шрифти чи сторінки могт1 б

Т3JВШІ1 ЇХ.

турбує

те,

що в
А ще

що часто

аж таке важлине?

нашому і.ІJюстрованому
бідьш турбує

мече те,

кршнкує:о.tо речі,

не чи~

Ukrainian Museum
3425 Broadview Rd.
Cleveland,Ohio

NOWI DNI
2209 Caniff А venue
Detroit, Michigan 48212

на!)ешті т::!юt пощзстн.1о "вІжрес.1ІП!!" з українс ь кої нації
цю нзііпскрзв:шу постзть шш1ої літер с: тури й істор ії

Як :-.f,іІГ, нащшк .1:1д , ре ,1. Д. В. КІ І С.1ІЩЯ тверднтн, що в
журна .1і не бу..1.с гu : трІІХ те~І , бо "т<~.ка настанова видав
ництва", ко .·ш він ;,н:е с.сш ві .: і:\оtенн вІц<:вІ-шцтва в

нен•ні "До
,. ... 1\Ш

не

всіх н :шшх

ХХ сто.1іття. Я іншої ..1.умки про цю важшnву справу, то му

звер

,'!.РУК но!шх ко~1ентарів у 90-р іччя з дня народження R.

чнт а чів і співробі1юrкін" пише:

завзгаємось

узяти

під

обстріл

Вн<~юrченк<J. й 5() - річчя його згаданої мі'сії не вважаю н е 

иазаднШ.І.ТВ'),

спростачуншшя, прІІ~tіпш і заuію і просто шкідливі та га

своєча : шr~ш.

Мз.юп

небні прояви а наш о\ІУ ТУТ і ТАМ ку.1ьтурному та гро
~tадсь!<О~ІУ

жнтті". Або.

що

Л,пj .1асо.м"

пробс.1м"? У суспі.1ьному ж . rrті те, що виJ.ається "мерт

ним"

д.1я одНІ!Х,

і\1Оже бути дуже живим

.J..lя інших. І навпаки.
реста

.,1 Іере.1соборові

і актуа.1ьни~1

актуа.1ьннх проб .1ем з життя Укр;lЇнської

правос:ІаВ!ІОЇ

цеrквн а

маємо зараховув:JТІІ до , ~.1ертвих"
ню і

безвитлядну

частини наш ої

пр~сн за український като.lІщьюІй натріярхат

рахоRуваТІІ до

проб.lе:\оt ЖІІВІІХ?

,.мертвих" проб.1ем
Ю рнняка
справді

собору,

проб:тем, а кі.чькаліт 

кюш?. нію п ереважної

має:мо за 

Або чому до тбrагшш

ма.1з б на.1ежат11 ц і кава рецензія А.

на еди не в идан ня единого в за х ідньому світ і

твор чо-жив ого

гурту

изшої

~10 .1оді,

.,Зозу.1ьку"? "Трн:та .1іт Са:\оtійла Велrчка"
й с пр:lв.J:і мертва . А.1е і-!'ехай наш

-

.1ятз.

1920

року темаппно

С учаснш.1 нашІІ:\І

нібн також

і

гострих

тем,

.1Ю..J.е й, ·крі;v1

хіба

жалюгідН'ІІХ інтриг

по.lітнчнІІХ

( У РДП,

ці.1к0~1 заю1 ер .1о

ОУН з,

УНД О)

rруп, у я к их ще

критичне ду м анн я .

А,;те ж

цій

не

темі я

присвятив свою окрему с:rатт ю в О(: таннь ому ч ис .1і ., НД"
і вірІ<\ що н ав іть ті чиn·ачі, які н•е п огоджуют ься з мо їм и
внсновкз~І ІІ . не суд І пнмуть ~t е не з а бр а к ш ирос ти та ци
ві.lІ.ної ві.1.вапr ...

Дeк i.li.h:fl с:Іів про на ш обов'язок захищати ред . Во ли1-ІПКЗ і по

його оtерті. Н а мою

думку, таю : й обо!3'язон.

те~Іа нібито

дпю!, неза.1ежн•о від ї х по.1іт~r ч ннх погляд і в. Я о'собнсто,

Москв і і Хар

·

досить віддалена

можнов.1а ...щнм та~!,

актуальних

..1.0

~-І?.Н'Т!-. не ті .lьІ:ІІ "Н оВ<і дні", а..1е й усі че ::: ні наші грома

.1Іrше заго "1uнок. а й саму статтю, то;:І..і може зміннть свою
коrз і

на.1ежІпь

вадає

що

1нзйоюrй прочІпає не

ду~щу .. . М:сія Воло :щ:vшра Винниченка в

поміщен і

в УНРаді та велнкаУ за ку.1-і с ної змови пр о ти т их наш п х

но ці.111й ря .1.

її

ь~

но заапrажованих

в якій відважно поруше 

Кг.наді напере.:~:одні

вІmvавданн•;~ й ·інші матер.ія.1н,

то.1і н взагалі не знаю, щ о зЗJраз цік авить н ашн х по .1 ітич 

Чому , напрак.тта..1.. статтю М . Бе 
думки",

С11оє

в остачніх чис .тшх "НД ·'. І якщо, наприкла..:t, " Р сзмов3 з

З!-ІаЧІПь "тематика мертвих

на

ва ж:1 .lh, не :-.rаю ч:1су чиrата всі напасті та паш кві.1 і на

п<жійаого Петра К узь:vювнча, тому вважаю, що пр о н их
поrшнні
вих

внсловІппс ь

і 1{ Ші співро5 іТНІfКІ І та читач і

Щ иро Ваш М. Д..<\ЛЬНИй

Батьків 

ІІll!!:і, і тут, на е:\І і rrацїі, може н•авіть ВІІJ.авата:я,

"Н е

днів" .

що їм

ПОСМ Е РТНІ З ГАДКИ

Якщо ви за те, щоб ,,Нові дні" жили і безпе 

Омелян Цісик - відо м ий у Зах ідІ-І'ій Ук раїнtі і н а ем і rр а 

ребійно виходІ•ли; якщо ви хочете, щоб "Нові

ц ії п едагог, днреК1Q1Р багат ь ох с ередні х шкіл- п ом ер 7- гu

дні" були ще змістовніші і цікавіші; якщо ви

червня в Н ью - Брунсв і к~', Н. Дж., на 83 - му р о ці життя .

лин~.аєтесь вірними собі і своїм приреченням,
що tx ви дали на звернення ІНІЦІЯТИВНОї ГРУ-

діяч, пo:vr ep

ПИ, то не завтра, а сьогодні:

-відновіть свою передплату, якщо вона вже
кінчається;

Михайл о Єл и·;в

Теод ор Ф е,: усь -учасник Ли:то п адового зриІВу у Л ьво
ві, акпшнн йдіяч украЇ іІ•:ької громади• в СШ А воh.1

24

-вишліть посильни•ї датоt< на пресовий або
на rарантійний фонд, наслідуючи тим доб
рий приклад пані Ольги МУРІй та інших;

-поможіть нам мати побільше платних ого

uього

-розгляньтесь навколо себе і знайдіть ме

ценатів "Нових днів", які б на взір Чика
ленІ<а виявили свій патріотизм до глибини

в

в і ;:о м ий укра їн ськ ий п ое т і жу рн а 

-

Г.1одосах

rra Кіровоград щ ин,і , п о мер у .lИІпні

року в невідомих ШlМ о б :тавпна х . О сновв і зб:р к н

поезій Т. Мnсенка : "КіJІЇЕські каштани", "Весняні журав 
.ті", ,,Сорок весен", "Як пахне земля" .

Ге о р rій І<в ін ітадз с

ко.1. генера .1 і го.1овнокома н ду в ач

-

13Шськ Г рузавської Н<1родньої Респуб.1ікп, помер

кишені- і помогли б нам не лише втрима

Фр ан суа М орія к

-

10

серп

найвидатн•; ш ий із су ч а с н их францу

з::.квх пись;-.1енюгків хриспІянс ь І(ОЇ шко .1 и•,

помер

1

Пав;.:о

С омчин ський

-

ваш журнал, продовжити видання і уліп

році жаття.

О.r.екса Антип і в

Зробіть усе можливе, щоб ми мали всі

підстави для певности

і відваги.

Настає

не змарнуймо цієї золотої нагоди.

Всі разом подбаймо негайно про кращу

долю· "Нових днів"!
Ре..1.акція

й

Ад:'І-Ііністрація

фесор УТГІ

Дн ів•

-

к ол.

в ид ЗJвець

13

рік,

і редактор

"Монре

серпня в Монреалі на 65-:му
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