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Рік ХХХІІІ НОВІАНІ лютий 1982 р. 
•"NOWI DNI• 

Укрz.lнський універсальний журнал 

Література, наука, мистецтво, суспільне життя 

Петро КОСЕНКО 

СОНЕТИ 

ЯК Я ТОДІ МОЛИВСЯ ... 

Я йду. Безнраїй степ лежить переді мною. 
Поораний ярами вздовж і вширочінь. 
Заходить сонце. Смеркне. Неба голубінь 
Поволі нриється жалоби пеленою. 

Я вибиваюсь з сил. Враз чую стороною 
З небес, мов грім: Звинай до болю і терпінь! 
Вперед! За рідний край, за долю nоколінь 
Тримайся до нінця в змаганні з сатаною! 

Мій крок міцнішає. Зустрічний вітровій 
Гартує волю, дух і крок непевний мій ... 
І я прокинувся. Як я тоді молився 

За те, що я й вві сні не схибив, просто йшов, 
Як і в житті моїм .........- не впав, не заломився 
І серцем серед бур життя не охолов!!! 

28 вересня 1979, Рочестер. Н. й. 

ПОХОРОНИ 

Зима. Тріщить моро_з. Десь карнають ворони. 
Мете хурделиця чортІВським помелом. 
Обмерзлим бруном за похиленим попом 
На цвинтар тягнуться мовчазні похорони. 

Я осіняюсь до труни, мов до ікони: 
.....-- Незнаний друже мій, чолом тобі, чолом. 
Мир праху твоєму, земля тобі пером, 
Ти скінчив, зрештою, життєві перегони. 

Я до труни. О. жах, - трухлява, вся в дірнах. 
Вона ледь-ледь трималась на старих гвіздках, 
На порох ст лі ле віко впало всередину, 

А всередині ... Боже мій! Невже це я? 
Ні! Ні! На самім дні, за вернена в ряднину. 
Лежала молодість розтерзана моя!!! 

28 грудня 1979, Рочестер, Н. й. 

"НОВІ ДНІ", лютий 1982 

ЧАКЛУНКА 

І як то сталося? Напевно ти з чаклунонІ 
Напевно знала ти. як зілля-чар варить! 
Дивись: я сивий вже, та на устах горить 
І до сьогодні ще твій перший поцілунок! 

Ще й досі образ твій .........- казковий візерунок 
Незбагнено в душі жар-птицею зорить, 
Літами довгими хвилює і п'янить, 
Немов світів потусторанніх трунок. 

Чаклуночно з вогнем на пуп'янках-устах! 
Загублений в далеких і шорстких світах, 
Я дякую тобі за уст твоїх пожежу, 

Я дяную тобі за вогнену любов -
Я з ними перейду життя земного межу, 
Ян і саме життя я з ними перейшов!!! 

11 липня 1980, Рочестер, Н. И. 

Дмитро ЧУБ 

САМОТА 

Який то жах .........- всі дні самому ... 
Так жить без радости й мети, 
Коли усе в кімнатах дому 
Щодня кричить від самоти. 

Вже ніч давно і вітер плаче, 
Мені ж з думками не до сну: 
Журюся тим. що не побачу ... 
Чого нікоЛІj не верну. 

Узявши в жменю серце чуле. 
Ходжу в квадратах білих стін, 
В думках гортаю все мину ле, 
Часи тривог, часи болінь. 

Ну. як дожити в самотині. 
Тан, без жіночого тепла? 
Минуло вже півроку нині, 
Як ти навіки геть пішла ... 



Ну, хто озветься, гляне ll душу. 
Розіб'є хмару самоти? 
Хто знає й сRаже, доRи мушу 
()цей тягар в собі нести? 

Надворі далі вітер nлаче 
І буйно віти хилита, 
А у душі моїй гарячій 
Все сRиглить чорна самота. 

20. 7. 81 

Степан САПЕПЯК 

ІСТИНА 

Я вихлюпав з діжі воду" аби поглянути на Діо
гена, а не щоб чути відлуння нічної зливи, дощу 
хлющу або ж відлуння порожньої діжі. І тоді я 
ще не знав, що у діжі з дощівRою втопилася гір
ська птаха. то й мірRував собі, що птахи поми
рають не під час зливи чи з голоду, і не під час 

землетрусів, а чи сnеки: я міркував собі. що гір
ські nтахи nомирають nід час льоту nоміж скель. 

А гірська птаха ,_ це не відлуння дощу в дощі, 
або ж nорожньої діжі, і не вітер, і не Діоген. -
але і не я, і не щось таке гучне, яR удар дзвоr!із. 

або ж блискуче, ЯR ланцюг на Rайданах, - а 
щось Rрилате, як ... Істина, - здогадався я. 

РІЗДВЯНЕ ІІІ 

стемніло з тайфуном 
свят-вечір як слайд 
соснового суму 

різдвяний сад 

сnазм терnіння серце 

ряденцем обліг 
на стежці nовернень 

заносить слід 

віншую фальцетом 
сльозавий аRцент 
далеRо від церкви 
колядний щем 

несу чесні дари 

~о ясних зір 
христос ся раждає 

елавіма всі 

24. ХІІ. 81 
м. Комсомольськ

на-Амурі 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ, 

Несподіване занедужання оt<ремих осіб, від
повідальних за появу "Нових днів", спри
чинило запізн~ння випусt<у числа за лютий 
1982 р. Вибачаємось. 

Адміністрація 

2 

Павло НЕБЕСНИИ 

n 1 с ня 

Залунай, тре"мбіто! 
Розбуди nростори! 
Залунай до неба, 
В ясно-синю даль! 
Хай nочують ріки, 
Хай nочують гори, 
Хай почують nлаї 
Про мою печаль! ... 

Хай nочує в лузі 
Бліда чтремшина ... 
Хай почує серце, 
Що вміє любить! 
Що мене кохана 
Зрадила дівчина 
І як мені тяжко 
Болі пережить! ... 

Виливай, трембіто, 
Жалі полонинам! 
Хай спочине серце 
Хоч на час, намить! 
Ти моя трембіто! ... 
Ти моя єдина! ... 
Тільки ти не зрадиш. 
Поки буду жить ... 

Петро ОДАРЧЕНКО 

ТАРАС ШЕВЧЕНИО І СТЕПАН 

ВАСИЛЬЧЕН НО 
(До 50-річчя з дня смерти С. Васильченка, 

1932-1982) 

Палке Шевченкове слово, його невмирущІ 
"Кобзар" не одного українського nисьменню 
привернули на рідний шлях, на шлях українськ 

літератури. Поетична творчість Шевченка ві,r 
грала вирішальну ралю і в творчому формуван 
видатного українського письменника Степана В 
сильченка. "Кобзар" Шевченка мав велию 
вnлив на розвиток світогляду й художньо;: ма 
стерности талановитого українського новеліс 

Стеnана Васильченка. 

У своїх автобіографічних заnисках С. Басил 
ченко nише, що він nочав писати ще в дитf 

роки. наслідувати російсьRого nоета КольцоJ 
Але ще в сільській школі, каже він. "почали 
Rnливи наших народних nісень ... , далі почали 

вnливи Кобзаря і Гоголя. Впливи ці були хоч 
nоза школою, але настільки бурхливі, стихій 
що швидко і назавжди nеремог ли вnливи рос 

ські. ()тже вnливи народної української nic 
ШевченRа, Гоголя - це основні ... вnливи, І 
якими я зформувавсн як українсьRий nисьмЕ 
ник" (С. Васильченко. Твори. Т. 4. 1960, стс 
48). Відкидаючи твердження критиків, які "ви: 
дують якісь фантастичні вnливи", С. Васильчс 
ко ще раз підкреслює: "Найсильніше вражен 
повторюю, сnравила на мене ця трійця: Піс 
Кобзар і Гоголь,. твори, яким я не знав рівниJІ 
r:віто·вій літературі. Пер~гортаючи "Кобзаря" 

"НОВІ ДНІ", лютий 



не один раз пригадував усе своє життя ... Од тих 
літ, коли на печі слухав і плакав од "Наймички" 
і "Катер~ни", і до останніх років, коли в новій 
школі читав школярам "Якби ви знали, паничі ... " 
(Там же, стор. 50). 
Все життя своє С. Васильченко був під чаром 

могутньої Шевченкової поезії. У своїй статті 
"Думки перед ювілеєм" С. Васильченко писав: 
"Очевидно, Шевченко як поет не має собі двій
няка в світовій літературі, як немає другого на

роду з такою історією, з такою піснею, як укра
їнський народ" (Твори, т. 4. стор. 79). В україн
ському письменстві. зазначає С. Васильченко, 
"стоять аж під хмари дві скелі: Шевченко і його 
мати - народна пісня ... Шевченко - народний 
поет в найширшому розумінні цього слова... Але 
Шевченко як народний поет не опинився на пе
респівах народно! пісні, він далі пішов їі шляхом. 
... він перший перекинув міст від народної твор
чости до інтелігентської, ... пробиваючи природне 
широке русло, яким мусить плинутн поезія і 

загалом література всякого вільного народу". 
(Там же, стор. 80). Шевченкову неповторність 
і оригінальність Васильченко пояснює органічною 
спорідненістю творчости Шевченка з україн
ською народною піснею, з її своєрідністю, її спе

цифікою, Гі національним кольоритом. Стверджу
ючи близькість "Кобзаря" до української народ
ної пісні, Васильченко цілком слушно відзначив, 
що Шевченко не обмежувався лише переспівами 
народнопоетичних зразків, а, "виростаючи" з на
роднопісенного грунту, пішов до вершин літера

турної творчости. 

В останні роки свого життя С. Васильченко 
почав писати велику біографічну повість про 
Шевченка "Широкий шлях". У цій повісті автор 
\Іамагався показати ввесь життєий шлях геніяль.
ного українського поета на широкому суспільно

історичному тлі. С. Васильченко встиг написати 
тільки першу частину своєї повісти, відому ·під 
назвою "В бур'янах". У цьому творі С. Василь
ченко не обмежився описом зовнішніх обставин 
дитячих років Шевченка, а й намагався розкрити 
духоний світ свого героя, його переживання. 

його почуття. Відомі біографічні факти наповню
ються живим змістом, "психологія Шевченка -
дитини і підлітка розкривається так глибоко, що 
читач відчуває його трепетну душу" (В. Кура
шова. С. Васильченко. Вст. стаття до І тому 
творів С. Васильченка. К. 1959, стор. 43). У цьо
му творі С. Васильченко висловлює свою велику 
любов до України, до рідного народу, показує 
красу й чарівність рідного краю, талановитість і 

духове багатство українського народу, його без
смертну пісенну творчість і його трагічну долю. 

Повість починається своєрідним заспівом -
змалюванням образу закріпаченої України, "якій 
майбутній поет віддасть усі свої сили, свій могут
ній талант. Надзвичайно цінним є те, що Василь
ченко в опоетизованому ним образі У країни під
креслив саме ті характеристичні риси, які посядуть 
провідне місце в творчості Шевченка. які вику
ють у майбутньому поетові палючий гнів до гно
бителів і палку любов до закріпоченого люду". 
( П. В. Фоля. "Деякі проблеми біографії Шев
ченка ... " - "Збірник праць сьомої наукової Шев-
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ченківської конференції". К. 1959. стор. 231-232). 
Ось якими словами починається ця прекрасна по
вість про дитячі роки Тараса ШевченR.а: 
"У країна... В одному вже тільки цьому слові 

і для нашого вуха і навіть для вуха чужинців 
бринить ціла музика смутку і жалю ... Україна 
- країна смутку і краси, країна, де найбільше 
люблять волю і найменше мають їі, країна га
рячої любови до народу і чорної йому зради. 
довгої вікової, героїчної боротьби за волю в ре
зультаті якої - велетенське кладовище: високі 
в степу могили, руїна та прекрасна на ввесь світ, 
безіменна. невідомо коли і ким складена пісня ... 
Тяжкий сон, подвійна неволя і темна ніч, як 
ворон. Тільки Дніпро з очеретами, тільки вітер 
з степовими могилами шепотіли ночами: гай-гай ... 
умер прекрасний край ... 
У країна - це тихі води і ясні зорі, зелені са

ди, білі хати. лани золотої пшениці, медовії та 
молочні~ ріки... У країна - це марні, обшарпані, 
голодні люди... Ідуть на панщипу, чорні, німі. 
Ідуть, дітей ведуть... У країна - це царське та 
панське безмежне свавілля... Праця до сьомого 
поту .... 

Світяться злидні. 
У країна - розкішний вінок із рути й барвінку, 

що над ним світять заплакані золоті зорі .. . 
Поема жалю і смутку ... краси і недолі .. . 
Отже, одна з найсмутніших сторінок у цій пое

мі належить невиданому в усі часи по всьому сві
ті їі огненному поетові. 
Легендарному поетові казкового краю ... 
Великому борцеві за волю свого краю, свого 

люду, за безмежно широку волю на всьому світі 
поневолених народів. 
За всіх поневолених, близьких і далеких ... 
Видатний український критик Євген Сверстюк 

високо оцінив Васильченкову повість про Шев
ченка, зазначаючи, що вона "чарує відгомоном 
народної пісні, незвичною свіжістю барв. відчут
ною реальністю побутових картин та людських 
взаємин... У повісті письменник зум~в поставити 
важливу проблему - як навколишній світ пере
ломлювався в сприймапні рано розвиненого 

хлопця, як глибоко сягали його перші почуття і 
страждання" (Євген Сверстюк. Вибране. "Сучас
ність", 1979, стор. 40-41). 
У повісті С. Васильченка. - зазначає П. Ф. 

Фоля, - "поряд із майстерним зображенням кар
тин життя Тараса правдиво розкрито органічний 
зв'язок героя з навколишньою дійсністю, історич
но й психологічно правдиво відтворено шляхи 
формування майбутнього генія" (П. Ф. Фоля. 
Цит. праця, стор. 233). 
У своїй педагогічній діяльності С. Васильчен

ко велику увагу звертав на глибоке ознайомлення 
учнів із життям і поетичною творчістю Шевчен
ка. С. Васильченко написав присвячену Шевчен
кові драму-феєрію "Минають дні", п'єску на 
одну дію "Під Тарасове Свято", з деклямацією, 
інсценіровкою і співами. інсценізував поему 
"Єретик" та разом із Я. Чепігою упорядкував і 
зредагував збірник матеріялів "Шевченкові Дні". 
Про подорож С. Васильчепка разом із учнями 

старших кл я сів на Шевченкову могилу ( 1927 р.) 
згадує Борис Антоненко-Давидович такими ~ло-

З 



вами: "Коли nароnлав вtдшшов з ниївсьної nри
стані, на nалубі nочалися сnіви .... Сnівали на Та
расові слова, народні nісні, і чисті дитячі голоси 

nідносилися над nалубою, а дніnрова вода лунно 
ОДНОСИЛа ЇХ ДО nрибережних сіл і дальніх, nри
МОВКЛИХ уночі ланів. Стеnан Васильович сидів 
між учнями на nалубі й слухав ~·хні nісні. Він теж 
був у nіднесеному, урочистому настрої, але гли
бокозамислений, зосереджений на якшсь свош 
~умці ... " (Борис АнтоненRо-Давидович. Здалека 
й зблизька. К. 1969, стор. 109). 

С. Васильченко nереклав на українсьну мову 
зворушливі сnогади видатного російсьного nи

сьменника Минали Лєскова про Тараса Шевчен
ка "Остання зустріч і остання розлуRа з Шев
ченком" та статтю М. Лєскова "Чи забута "Та
расова могила?" 

С. Васильчен но залишив та но ж свої "Сnогади 
про І ОО-літній ювілей Т. Шевченка". Влада тоді 
заборонила всяні святкування, навіть nанахиди. 
конфісRувала і знищила 12000 nримірминів "Коб
заря". Але, незважаючи на заборони, "увесь Київ, 
особливо молодь. вийшли на вулиці міста з nор
третами Т. Шевченка, з сnівами, з nраnорами, з 
нвітнами". С. Васильченко звернув увагу на те, 
що в цій ювілейній демонстрації на nошану Т. 
Шевченна "особливо гарячу взяли участь сту
денти-грузини --- народ вільнолюбий і гарячий. 
Коли їх, арештованих, nоліція nитала: "КаRой вь1 
национальности?", вони оnовідали: унраї
нець!" --- "Какой же вь1 унраинец, вь1 же грузин!" 
Вони сердито одnовідали: "Тебе хаварят ..- nиши 
українець!" У той же час студенти-чорносотенці 
били вінна в реданції унраїнсЬІюї газети, рвали 
nортрети Шевченна, нищили ювілейне число 
унраШсьRоЇ газети. (Далі буде 

Ірина СЕНИК 

НА СМЕРТЬ МАМИ 
TaR хочу заnисати на nапір бодай одне слово. 

А вони втіRають. Куди? 
Певно, старий Снлероз nосиnає ваnном мою 

nам'ять, струмни артерій, вен і артеріол. Ось RИ
ває мені він nальцем: бач, обізвала старим. А 
може той сRлероз і не старий? Хіба від старих 
дочеRаєшся таRоЇ ювелірної майстерности? 
Лежу. Вже RОтрий день лежу в гарячці. Ось 

ворухнулася стіна і Ненаситець nроновтнув мо~·х 
Rозанів, ось зняли гамір вишиті гуси ... 
Де я лежу? В стеnу. Від хатRи до нього руRою 

nодати. Перейдеш бас - арик- і ти вже там. 
Така знемож мене огортає. Падаю. Сьогодні на
'віть саріда і верблюжа колючна nоніжніли. На 
фужерах салончанів- солевий іней. Чим не кок-
тейль? А згори сто тисяч сонць nриnінає. 
Раnтом із нладовища, що зовсім неnодаліR, -

моя Матуся йде. Сумна-nресумна. --- Мамо! 
Мамо! Та виnроси своїй і не своїй дитині трохи 
милосердя! - Мама нахиляється наді мною - і 
я nад аю в їі г либоRі очі, засnокоєна. 

--- Ой, моя Мамо, а Ти з дитинства настраж--

далася, а я не чула слів докору. Вже нраще 
nроси для нас цієї дрібни милосердя. 

--- Кажеш, - nідемо додому?· Тисячі кіло 
трів --- і дому немає. Давно взяли. Давно J 
цвіли сині nівнини дитинства. І Ти відцвіла" 1 

над Білим морем. Воно Тебе наскрізь вибілІ 
А Ти не снаржилась ніколи. 

- Знаєш, Мамо, до мене nриходив Ерне' 
Ага, Ти ще його не знаєш. Він десь на далекс 
острові, заглиблений у своїй медитації. Ерне 
Кардінале. Він монах і nоет. Кажуть, що в н1: 
очі зелено-голубі і глибоRі (але ж не глибші 
Твої, Мамо!), ян озеро десь у Нінараrві. 

- А я б ніноли черницею не стала. ПраІ 
Занадто зітRана з гріхів. 

--- Чи nам'ятаєш, Мамо, ян Ти нас воднла 
ярмарон у Збоїщансьний манастир? Тана до 
nредовга дорога, вся в лиnах і наштанах. "Г 
сьна дорога". На цій дорозі - джерело з ці 
щою водою. Це Ти декільна разів nовторила 

--- А на ярмарну -nівні, серця, Rоралі із 
дівниRа. ВсяRа - всячина. Аж ряхтить ув о 
Чому, власне, виnлив цей манастир РедемJ 

онетів? Ах, Ернесто... Він наже, що с.віт nрек 
ний. А він від нього втін. Сховався у джунrJ 

- Мамо, Ернесто не знає еману нагайRи 
тілі. Він не знає еману зачерствілої сноринни 
ба і нухлика брудної води. Він ніноли не ї~ 
у вагонах, де все в наnристойностях таних, 
не тільRи голова nаморочиться, а й світ, 

·-~:вертьоном нрізь RЛЇТИНRУ сnоглядає. 

- Мамо, не тримай мене тан міцно, я 
горю. То свічни сnоминів nосеред темряви ГОJ= 
Ти нажеш, що моє серце слід Rривавий остав 
Не звертай уваги, Матусеньно. 
Горю я, горить Земля, на яній Ти мене n 

ди ла 56 років тому. 
Ні, ні, я не забула твоїх оnовідань, що це 

червень. І черемхи цвіли. На моїх хрестинах 
варениRів з чорницями здіймалася ... Пухні, 
м'яні, у сметані з цукром ... 

- Ти не nодумала, що я хочу їсти? Ні, ні. 
чу nити. Цілющої води джерельної з дал 
Збо~:сьR. Зачерnнеш? 

- Мамо, Ти таRа невтомна. А я вже ст 
лася. Хоч би відnочити. Кажеш --- не мо; 
Кажеш, тобі лиш день однісьRий відnустили? 
й ніч? Ой, Мамо ... 
Я так любила, ян Ви з Татом сnівали np 

Rулю, що через Дунай летіла. А голос у ' 
був ДЗВіНRИЙ і ОRСаМИТНИЙ. 

Хочеться все nоnорядну, а думки nepenлy 
Ах, Ти ченала на Тата вісім років? Певно, 
вала йому "Ухав ROЗaR на війноньRу". Чене 
дочекалася. Не наRрили йому очі темної 
Тепер тан не чеRати, Мамо. Тепер тан не ВІV 
кохати, Голубно. І вірними довго не остаю 
А ти осталася. Відійшов Твій МісьRо, а Ти 

Ві~ ре~акції: - Мати Ірини Сеник nомерл 
прикінці 1981 року, батька розстріляли десь н 
чатку 50-их років. Сестра Леоніда nомерла н 
спанні... Із останнього листа довідуємося: "J 
ще хвора. Надто довго тягнеться мов: nростудЕ 

не бачу nокращання". (Інформа'Ціи nриватна). 
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з журбою і розnукою. А Ти ж іще була молода, 
як яблучко рум'яненька. Ой, Мамо! 

... Я не дочитала, що там думає Ернесто, що 
nише про світ, про nрироду. про любов. 
А Ти, моя страднице, думу гірку-nрегірку до-

думала ... 
Казахстан, 1981 р. 

Леся БОГУСЛАВЕЦЬ 

НА ПРОЩУ ДО РІДНОї ЗЕМЛІ 
Зустріч з рідною землею 

Ви вже знаєте про те, що Христя, моя сусід
ка, вирішила їхати на У країну, а за нею і я по
nленталась. як nриший хвіст кобилі. Перед від
їздом звернулась я до дочки: 

- Ти, - кажу, .- в нас начитана й намолена. 
їздила по морях і суходолах. Була й на Україні, 
розкажи мені, щоб хоч знала. що там нас чекає. 

.- Мамо, .- дивується вона, .- для чого тобі 
наперед усе знати? Краще мандрувати з несподі
ванками . 

. Що ж. гадаю, дитина має рацію. сnравді так 
цікавіше. Аби лише тих несподіванок не було за
багато. 

Сіли ми, як годиться в дорогу, помолилися 
мовчки хвилину, час уже і "по коніх". 
Летимо літаком. Під нами стелиться австралій

ська пустеля. поруч нас пливуть білі хмаринки. 
Час від часу похитує нас, і тоді ми уповаємо на 
Всевишнього. А Христя тим часом розповідає: 

- Такий мені дивний сон снився минулої ночі. 
На дверях біла занавісь. Відхилила я П та й іду 
собі. Глянула на руки, а вони всі у nодряпинах. 
Оглянулась, а вся занавісь в кривавих плямах від 
мо~·х рук. Що б воно мало значити? Як ти га
даєш? 
Тут мене зразу і в холод і в жар кинуло: 
- Зупиніть літак, .- кричу. - не хочу в Ев

ропу летіти! Tnpy, повертайте назад до Мель
бурну оглоблі. Хіба можна летіти, як такі сни 
сняться?! 
Ледве мене сусідка угомонила: 
- Тю на тебе . .- каже . .- та як горобців бо

ятися, то й проса не сіяти! Щоб рибку їсти. тре
ба у воду лізти. 
Подумала я, погадала, і полетіли ми далі. Ста

ло смеркати. Наш літак почав до Сінrапуру спу
скатися. Надворі був чудовий вечір. В затоці 
стояло багато човнів різного розміру. Освічені 
ліхтарями. вони виглядали наче обнизані рядками 
lІамиста. Гарно! Казково! Сnустилися нижче. Ба
чимо вулиці, авта, людей. От. думаю. було б 
добре серед них оnинитись. піти. nоникати-nоти
нятися містом. Літак зупинився на кілька годин. 

.- Ах. яка краса, просто рай! .- гукаю захоп
лена. 

.- А по-моєму ближче до nекла, - зауЕажує 
Христя, опинившись надворі. 

.- Десята година, а парять жахливо! Ледве 
ми дочекалися, поки знову сіли в літак. Добре 
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там. де нас немає! Ще по дорозі зупин1іJІ1іСЬ в 
Дабаї. Так nролетівши дві ночі nідряд, без жод
ного дня, приземлялися у місті Белграді . 
Ходимо по ньому, говоримо, і ніхто нас не хоче 

розуміти. Ми по-англійському, розводять руками. 
ми по-німецькому . .- теж не клює. Почали укра
їнською мовою, однак нема діла. 

- Що за лиха личина. - сердиться сусідка, 
- який шовінізм! 

- От . .- перечу. - і молодці, якби на Украї-
ні отак! 
Під вечір почали трохи їхню мову розуміти. 

Що не кажіть. все ж таки брати-слов'яни! В нас 
- вхід і вихід. а в них "влаз і вилаз". В нас: 
залізнична станція, а в них: залізна станиця .. І 
багато ще подібних слів. Купили ми квитки на 
потяг, от я Христі й кажу: 

.- Пішли до "залізної станиці". там візьмемо 
з "rардаропи" свої валізи, та будемо шукати 
"влазу" до nочекальні. 
Але сусідці Белград не сnодобався! Сонце при

гріло .- їй парко, дощ вшкварив - мокро .Все 
їй недагода! 

- Не нарікай, - повчаю П, -Мар'ян Даль
ний так хвалив Юrославію в "Нових днях", а 
тобі не до шмиги. Однак ніхто не повірить! 
Ходимо ми крутими вуличками. на землі ци

гани з дітьми, милості просять. Люду скрізь -
не розминешся. А ми в светрах, плащах, про
сто розтаємо. Це. бачте. моя nолітика, що важче 
на себе натягли. щоб більше у валізи змістилося. 
Нарешті знайшли станцію й почека~ьн~. А там 
від тютюнового диму, хоч сокиру в1шаи! Нар_од 
все більше із сіл: жінки у хустках. рясних сшд
ницях, а дехто навіть у шараварах. А навколо 
біля них лежать мішки. торби, клуночки і ко
томки. 

( от серед цієї різношерстної маси зустріли 
ми земляка із Стрия. Кажуть же, "рибак рибака 
бачить здалека". І зразу ми найріднішими края
нами стали. Сnравді. світ не без добрих людей! 
ЗаопіF.уЕався він нами. вл~е н~м і море по коліна. 
зразу повеселішали. Десь біля одинадцятої годи
ни підп.отив потяг Белград-Москва. Стали ми на 
нього сідати. В мене аж холодок по спині іде. 
Чую- сусідка щось в собі під ніс бубонить. При
слухалась, а вона з Енеїди прон:азує: "Тепер 
Еней убрався в пекло, прийшов зовсім на інший 
світ, там все поблідло і поблекло, нема ні місяця, 
ні звізд. Там тільки тумани великі, та чути жа
лібнії крики". 

Я зразу на неї накинулась: 

- Oue,- шепчу,- знайшла час віршики при
гадувати! Сиди тихо, поки спить лихо! 
А вона й вухом не веде! Знову Енеїду тиче: 

"А зла Юнона, суча дочка, розкудкудакалась, як 
квочка ... " Хоч кіл їй на голові теши! 

За допомогою земляка сіли ми в потяг. Отабо
рилися у купе і вже почуваємося, як кум ко~олю 

і сват міністру! Втомлені полягали спати. Тшьки 
задрімали .- тут і nочалися nеревірки докумен
тів. І юrослави, і мадяри по кілька разів, одним 
словом, кому не лінь. той і nеревіряв. Так і ніч 
проминула. Вранці, ще сіріло, Христя вднгнена 
си~іла біля вікна, 
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- Як, - питає, - приготувалася ·до зустрічі 
З рідною землею? Які почування, що в тебе те
пер на серці? 

- Я, - мовлю, - тепер у такім стані, що ні 
серця, ані інших органів у собі не відчуваю! Ли
ше спати хочу! Які там почуваннячка, як очей не 
розтулю! 

І поки Христя зідхала, думала, пускала сльозу, 
я таки трохи придрімнула. 

Настав нарешті довгожданний момент, потяг 
переїхав кордон мадярський і зупинився на пер

шій українській станції міста Чоп! Сусідка вро
чисто дивилась у вікно вагона. - Україна ... -
промовила надхненно. Тут відчинилися двері ку
пе, зайшли двоє військових і почалась перевірка ... 
Спершу оглядали сусідчині речі. Ії валізи так 

патрошили. що аж пір'я з них летіло! Потім взя
лися до мене, Одчинили валізи, а в мене воістину 
цілий універмаг! Чого я не взяла із собою! Це. 
щоб і чоловік, і чужі люди переконалися, що я 
практична жіночка! - "Сорочинський ярмарок!" 
- с~азала Христя, дивлячись на мої речі. А там 
і rалантерейна, і косметика всіх відтінків. юве
лірна й аптека. Тут були ліки - від шлунку 
починаючи і серцем кінчаючи. Також прихопила 
ниток до вишивання й плетіння, матерії, джінси, 

ножа, ложку. чашку, ножиці. голки, порошок до 

прання, затичку до ванни. пластикових торбинок, 
супу сухого, шоколаду й ще безліч речей, які 
годі перелічити! Військові глянули на всю цю 
конrломерацію, подивились JJa мене, ще раз на 

речі, махнули рукою й пішли. Так закінчилось 
наше чистилище. 

Потім прийшла провідниця і запросила огля..
:нути станцію. Поки Хистя ходила міняти гроші, 
мене запросили на бесіду до туристичного бюра. 
І стали мене розпитувати. Сипляться на мене пи
таннячка з усіх боків, а я слухаю й розцвітаю 
як рожа! От. гадаю собі. що значить рідна зем
ля! За людину як піклуються. Не те. що на чу
жині. Прожила в Австралії років із тридцять. 
громадянство отримала, а ніхто. хоч би на сміх, 
не здумав спитати, що я за птиця! 

Пізніше перевіряли мою грамотність. І зразу 
виявилося: жила я ввесь цей час, як бур'янина. 
Бо ні в зуб ногою не знала за п'ятирічку, ні за 
змагання· чи виконання плянів. І зовсім була не 
в курсі справ про щойно відбутий двадцять шо
стий з'їзд і що там вирішено! Суцільна темнота! 
Говорили до мене українською мовою. бо й 

тут я не доnисала! 
- Як же, - дивуються. - їхала на Вкраїну 

і всесоюзної мови не знаєш!? 
- Та, - кажу несміливо, - знаєте, вона нам 

в Австралії непотрібна. От я й злегковажила. 
- Як це так, - вигукнули, із жахом присутні. 

- Таж без цієї мови ніде не обійдешся! - Чи 
немає, - питають, - у тебе білої гарячки. що 
таке торочиш!? Тут саме Христя вернулася. 

- Не турбуйтеся, - заспокоює їх. - Все в 
порядку. 

Переконавшись, що ми з сусідкою зовсім не 
хворі, nовели нас до ресторану. у потязі. Перед 
тим вони кухарці довго говорили-приказували: всі 

заnаси повиймати. всього доставити. І так їй 
пильно в очі дивилися. 

-б 

- Ну. - каже Христя, - цей обід нам 
б ру копієчку обійдеться! 
Так і сталось. Наставляють нам всякі ст 

наче ми тиждень не !'ли. - Що хочете ви 
- питають. - Ні. ми непитущі, - о~повід 
Однак налили найдорожчої! 

- Де ж, - питаю сусідки, - гроші, u 
обміняла? 

- Оце, - рече вона, - ти на них на 
дивишся. Що ж, хай це буде в науку, як ві 
мається, чумак ума набирається. 

Від Чоnу до Львова їхали через Карпати. 
це були за краєвиди: гори, ліси, хатки, церІ 
краса неописана. Ідемо і тільки охкаємо та 
мо! То біжимо дивитися у вікно в купе, то 
ридор, з другого боку . .LJ.екілька годин сере1 
Rраси їхали. 

- Коли б ви восени тут nроїжджали, от· 
побачили, сRільки різних барв навколо. ДнЕ 
й не надивишся, - кажуть нам подорожні. 

І сон мій. і втому - яR руRою зняло. А ХІ 
споглядає на все і тихо проRазує: - Будь зд 
Іtраю мій коханий, вимріяний. До тебе nри 
твоя Rровинка! Всі ці роRи я думала і жил. 
бою. Ти був у моїх снах і мріях. І ні чуж 
гатства, ні заморська екзотика не затемнили 

А твоя врода наяву ще краща за наймайсте 
описи, Rартини, чи сnогади інших! 
А потяг їхав між горами, крутився ярами 

від часу nірнав у тунель і знову виринав. А • 
билося, захоплено дивлячись на краєвиди. не: 
ні Карпати. Шість тижнів на рідній землі 
просто бенкет! Так багато і так мало! Ос 
проминули Стрий і вже під'їжджали до Льв< 

ПАМ'ЯТНИК МИТРОПОЛИТОВ 

ЛИПКІВСЬКОМУ 
Баунд Брук. - Попередні повідомлею 

українській лесі сповіщали нашу спільнОТ) 

вибір проєRту пам'ятника бл. п. Митопол 
Василеві Липківському. Подана на об кл а 
ілюстрація nоRазує його загальний вигляд у 

мі моделі проєкту, автором ЯRОЇ є скульnтор 

ро Капшученко. Це буде бронзова постать М 
политові під час проповідування до українс 
народу. На гранітному n'єдесталі будуть дан 
Митрополита та цитати з його nроповідей. 
також буде зображення Собору Св. Ми: 
(Микільського), збудованого Гетьманом r 
пою, в якому, як nисав Митрополит, народ: 
Українська Автокефальна Православна Це 
бо там 9 травня 1919 року було впеше від 
лено Службу Божу українською мовою. Тщ 
де тс:щож зображення Св. Софії, в якій, за в 
вом Митрополита, відбулося хрещення Yj 
бо .там на Всеукраїнському Соборі І 921 
український народ Волею Божою створив 
рідний єnисRопат. Постать і п'єдестал (разс 
стіп висоти) стоятимуть на nідвищеній пл оn 
якої вестимуть широкі ·сходи. Пам'ятник М 

. "НО~І ДНІ", люти 



Скуль.nтор Петро Иапшученко 

политові Лиnківському буде збудований в У країн .... 
ському Пантеоні nоруч Церкви-Пам'ятника . Ви..
Rонання .nостаті та відповідальність за архітекту.

ру nам'ятника nоручено авторові цього nроєкту. 
СRульnтор Петро Каnшученко наро~жений в 

Україні. Скульnтуру студіював в Евроnі. його 
мистецькі nраці в бронзі , терракоті та дереві nо.
казувалися на багатьох виставках у Німеччині 
між 1946.-1948 рр., а nізніше в Арrентіні, де ми.
стець nеребував від 1950 до 1963 р. Як доказ nри .... 
знання за його .nрацю на nолі мистецтва і ку ль ... 
тури. Вільний Університет Гуманістики у Буенос
Айресі надав йому звання По-чесного Члена. Пра
ці мистця знаходяться у багатьох приватних ко .... 
лекціях в Аргентіні , США та в інших Rра\нах. 

Від 1963 р. П. Каnшученко nеребуває у Філя..
дельфії. Від того часу в США відбулися числен
ні виставки його творчости. Між ними варто зга
дати дві виняткові одноособові виставки ..- в 
Музеї Мистецтва , Сnрінrфіль~. Масс., та в Му ... 
зеї Мистецтва, Вашінrтон Каунті, Мд. 

Ціль пам'ятника 

У Зверненні Консисторії УПЦ з нагоди 60-ої 
річниці відродження УАПЦ говориться: Сьогодні 
наша Церква nід nроводом Блаженнішого Митро ... 
nолита Мстислава будує nам'ятниR бл. n. Митро .. 
nолитові В . ЛиnRівсьRому, щоб висловити наше 

"НОВІ ДНІ"; лютий 1982; 

nризнання і nодяку Великому Митрополитові 
У :країни за його великий вRлад у відродження і 
змі~нення духовних скарбів У країни; щоб висло..
вити нашу nошану і .nризнання його сучасникам 
які разом з Митроnолитом Л~nківським відвойо
вували У країну від чужого намулу nопереднІх 
століть; щоб зберегти ту світлу сторінRу нашої 
історії та винести ї• на nоверхню як nриклад, гід-
ний наслідування, теnер і в майбутньому, бо тоді 
наша Церква сміливо глянула в очі, здавалося б; 
безвиглядному становищу і - перемогла/ , · 
Було б великим гріхом нашого поRоління, як..

що б ми не лишили в сnадщину нашим насту.nни-
кам традицію nлекання nам'яти цього невичерп
ного джерела християнської моралі і українського 

патріотизму - Великого Митрополита У країни 
о. ВасилЯ Лиnківського. Пам'ятник і уча'r::ть усієї 
спільноти у його будові кладу.ть nідвалини такій ' 
традиції. 

Звернення 

Після шести років праці Комітету, починаючи 
від ініціятиви ОДУМ-у в 1975 році, сьогодні ми 
стоїмо на -порозі здійснення .побудови .пам'ятника. 
Дякуючи дотеперішнім шановним жертводавцям, 
ми вже майже ·маємо з чим починати виготов ... 
лення бронзової nостаті nам'ятника1 
То ж, коли вже всі підготовчі труднощі перебо-

рено, коли довгий шлях мистецьких цощуків nро
йдено , коли вже nобудова nам'ятнJ{ка залежить 
виключно від фондів, звертаємося до всієї україн ... 
ської спільноти, на всіх континентах СУ1ЦО'~. сво..
їми пожертвами уможливити закінчити Пам'ятник 
у 1982 році. Відкриття і посвячення па'м'я.тника у 
61-шу річницю відродження і уса~осtійнення 
української Церкви, з участю предс:гавників усієї. 
української спільноти , буде гідним aa:s.epmeннm1 .. 
цього благородного задуму. . 
Ваші пожертви слід виnисувати і надсилати до:· 

Metr. Lypkivskyj Fund No. 760 

St. Andrew's Federal Credit Union 
Р. О. Вох 375 
So. Bound Brook, N. J. 08880, USA 

Подав 
Иомітет Побу.цови Пам'ятника 

Митроnолитові Василеві Лнnківському 

ЗАПРОШеННЯ 

МИСТЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "КОЗУБ" 

П'ятниця 26 березня 1982 - Год. 8-а веч. 

Заля Пр.авославної катедр·и при 404 Бетирст 
І 

ІЛЮСТРОВАНА ДОПОВІДЬ 

АКТОР ОЛДРІДЖ, ДРУЖБА 
З ШЕВЧЕНКОМ І ВИСТУПИ В УКР.АТН _І 

Доповідач - Михайло Гава . 

Вступ добровільні датки, ласка,во просимо. 
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Михайло ФЕСЕНКО 

МИТРОПОЛИТ В. ЛИПМІВСЬНИй І УНРАїНСЬКА ЦЕРНОВНА РЕФОРМАЦІЯ 
( СRорочено) 

Митрополит Василь ЛиnRівсьRий народився 7 ~ 
го березня 1864 poRy в селі Попудні на Лило~ 
веччині в сім'ї священика Костянтина Липківсько~ 
го, вихідця з Галичини. Від 1873 до 1879 року 
вчився в Уманській бурсі. 1879 року встуnив до 
Київської Духовної Семінарії, яку закінчив 1884 
року. Потім встуnив до Київської Академії і за~ 
Rінчив їі 1889 року з богословсьRим ступнем 
"Rандидата богослов'я". По заRінченні Духовної 
АRадемії викладав Божий заRон у Черкаській про~ 
гімназії. По висвяченні на священика був пере~ 
ведений на настоятеля Липовецького собору. Пе~ 
ребуваючи на різних церковних посадах, він 
увесь час залишався уRраїнсьRим .nатріотом. за 

що не раз терnів nереслідування. 1917 року його 
обрано головою з 'їзду духівництва і мирян. на 
якому ухвалено постанову про автокефалію 
УкраїнсьRої Православної ЦерRви. З того часу 
священиR Василь Липківський (пізніше митро по~ 
лит) став одним із найвизначніших діячів авто
Rефального руху і ніхто інший не вплинув так 
дуже на зформування ідеології і праці цієї Цер~ 
Rви, як митрополит Липківський, який мав з со~ 
бою групу активних, відданих священи.Rів. його 
обрано на митрополита УАПЦ на Всеукраїнське~ 
му Соборі 1921 року, а 1927 poRy усунено на ви~ 
могу НКВД. У 1938 році Rиївське НКВД в 
останній раз викликало митрополита ЛиnRівсько~ 
го до себе. Оскільки НКВД відмовлялось потім 
дати будь~які відомості про митрополита його се
стрі, можна гадати, що він загинув від їхніх рук 
у той час. 

Митрополит Липківський мав великі здібності, 
моральну силу і незвичайну відвагу. Оточений 
сексотами, не раз арештований, він знав, що його 
життя закінчиться десь у льохах Rомуністичної 

поліції. а все ж свідомо і відважно до Rінця бо
ровся за правду і служив своїй церкві. 

Коли йому nіддавали думRу, щоб він устуnився 
зі своєї nозиції, зважаючи на брутальне переслі~ 
дування поліції, він відповів: "Христос будував 
ЦерRву не лише тоді. коли вільно благовістив, 
але й тоді. коли на хресті страждав. Я мушу вва~ 
жати Rерівництво ЦерRвою можливим за всяких 
умов, коли на те буде воля Христова, воля 
ЦерRви". 
На Соборі 1927 року. коли терор НКВД осяг 

найвищої міри і погрози перетворювалИJСь на бру~ 
тальне переслідування. учасники Собору стали 
перед вимогою НКВД. що зажадало уступлення 
митрополита. 

На цім Соборі ніхто не зважувався взяти ело
ІВО, мовчав і митрополит. Нарешті, після напру ... 
женої тиші, митроnолит із властивою йому пря~ 
мотою звернувся до присутніх: "Чого злякалися? 
Чого перестрашились? Хто могутніший за Бога? 
Кого, Rрім Нього, маємо боятись?" У цЩ вірі віл 
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склав своє життя на доRаз любови до Бога і сво~ 
го народу, як пам'ятник посвяти і героїзму віри 
для наступних nоRолінь. 

Наука Митрополита ЛипківсьRого - це наслі~ 
доR довголітніх студій і роздумування. При тому 
лоRійний митрополит мав найвищі RваліфіRації та 
досконале знання науки традиційної православної 

ЦерRви, отже, Rожне його слово є словом знавця, 
який виріс і виховався в традиційних лравослав~ 
НИХ RОЛаХ. 

Митрополит ЛиnRівський - людина великих 
організаторських талантів, проникливого розуму 

і теплої людяної вдачі. Для всіх він мав лагідне 
слово, якесь заохочення і nотіху. Найменше він 
думав про себе, найбільше про інших, про свій 
народ. про церкву. Ідейність і чесність у нього 
були сполучені з глибокою вірою. За довгі сто
ліття уRраїнський народ ось тепер лородив ве~ 

летня духа; людину, обдаровану геніяльною про~ 
никливістю. Митроnолит Липківський без по~ 
nередників, без довшої підготовки мав лрорубу~ 
вати нові шляхи в пралісі темноти і змагань са~ 
молюбних інтересів. Він мав nроти себе всю ро~ 
сійську Церкву з їі багатствами і впливами з од~ 
ного боку, а з другого - ввесь терористичний 
апарат комуністичної поліцР·. але він безстрашно 
дивився в очі ворогам, без жодного вагання пра~ 
цюючи над здійсненням своєї мети. У ті дні, RОЛИ 
черговими хвилями з неї nід героїчним відnором 

українсьRих патріотів, у ті дні, Rоли часто лану~ 
вав хаос, митрополит ЛилківсьRий будував з ве~ 
ликим успіхом нову Українську ЦерRву. Дійсно, 
для цієї праці треба було мати титанічну відвагу, 
глибоку віру в Бога і безмежну любов до У Rраї
ни. Все це митрополит ЛипківсьRий мав і через 
це залишив слід у житті українсьRого народу. 
який ніколи не забудеться. 
його nраця не загине, а його думки про волю 

церRви й духа вічно житимуть і nринесуть свій 
плід у свій час на добро народові, що його він 
таR віддано любив. Митрополитом Лиnківським 
починається нова епоха в житті У Rраїнської Цер~ 
кви та в релігійності уRра~·нсьRого народу, тому 

в цій статті я маю на меті коротRо вRазати на 

ті радикальні зміни, що їх вніс у релігійне життя 
українського народу цей геніяльний релігійник~ 
праведниR. 

Щоб цілком зрозуміти радикальність релігій~ 
них реформ митрополита Липківського, треба 
пригадати собі науку і устрій Православної Цер~ 
кви за його часів. Вони лишилися фаRтично без 
змін і в наші дні. 
Одним із найважливіших питань у RОжній ре~ 

лігії є питання: На чому. засновується авторитет 
їі навчання? У Православній ЦерRві таким авто~ 
ритетом є передання, канони, лостанови Вселен~ 
,.-ьних Соборів і, вкінці, Святе Письмо. Право-
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слана Церква навчає, що постанови Соборів і ка
нони надхненні Святим Духом не менше, ніж 
Святе Письмо. Тому від Другого НіR.ейського 
Собору (787 р.) практично не було жодних змін 
у церковній науці і праRтиці. Всякі спроби внести 
щось нове розглядались як єретичні потягнення. 

У продовж 900 років Церква не допускала літур· 
гічних змін, змін у формуванні доктрин (в до
гматиці) і у веденні церковних справ. Церква 
навчала, що спасіння можна здобути тільRи через 
ЦерRву. Церква мала дуже мало поживи для ро
зуму або серця, проте мала відправу, сповнену 
розRішними до варварства обрядами і ризами та 
різними діями. 

Тоді як Римо-Католицька Церква являє собою 
ретгшну монархію, Православна Церква має 
устрій оліграфії патріярхів. Найвищим органом 
церкви є рада латріярхіз: Константинопольсько
го, Александрійського, Антіохійського і Єруса
лимського. Всі патріярхи рівні, лише один із них 
вважається першим серед рівних без будь-яRих 
спецілльних привілеїв. 

Церква навчає так само про існування так зва
ного "апостольського наступництва". Ця науRа 
полягає в тому, що церковна єрархія твердить, 

що від часів Христа через положення рук переда
ється спеціяльна благодать від єписRопа до єпи
СRопа без перерви аж до наших днів. Ця благо
дать не покидає єпископа навіть тоді. Rоли б він 
був зовсім зіпсутою людиною. Вона є найголов
нішою підставою його посади й авторитету. Лише 
ті єпископи і священики. ЯRі є в лінії цього на
слідства, мають право на свої лосади в церкві і 

право виконуЕати свої функції. У сі інші духовні 
особи, що на них згадані єпископи не поклали 
своїх рук (в обряді посвячення, в хіротонії). є 
ніби самосвяти й узурпатори. 
Вони не мають права відправляти жодних об

рядів, ані виRонувати жодних функцій священ
ства. Всяка влада і авторитет церковної ієрархії 
походить згори, а не були передані знизу від ми
рян. Собор єписRопів репрезентує у православних 
Церкву й те, що вони. єпископи, ухrалять, є не
помильним голосом Святого Духа. У деяRих цер
квах на місцях дозволялося мирянам брати 
участь у церковних справах, але ця участь обме
жувалась тільки маєтковими й фінансовими спра
вами. 

Канони. церковні догми і постанови соборів 
уважалися за незмінний вияв волі Святого Духа. 
і міняти •·х не можна було ні в якому разі. 

За часів митрополита Липківського (як часто 
і за наших днів) Правоедаона Церква являла со
бою непорушну сRам'янілу купу Rанонів, тради
цій і обрядів, вивершену олігархічною владою ра
ди єпископів. Порушення найменшої речі в цій 
купі викликало підозріння і негайну ліквідацію, 
як єретичне потягнення. 

У цім царстві тьми й назадництва мав прокла
дати дорогу молодій У країнській Церкві тоді ще 
священик Липківський із групою відданих слів
робітників. 

Митрополит ЛипRівський із підтримкою широ
ких мас уRраїнського народу й інтеліrенції без
страшно проRладав новий шлях у безпросвітніх 
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нетрях православної темноти й комуністичної опо ... 
зиції та творив при великій радості народу нову 
Українську Автокефальну Церкву. Його навчан
чл. як також і постанови ВсеуRраїнського Собору, 
вражають глибиною думки, згодою з· навчанням 
Святого Письма і рішучим розривом із старими 
скам'янілими формами православно~ релігійности. 
Ці далекосяг лі реформи генілльного митрополита 
розуміли його сучасники, розумів українсьRий на
род. але не розуміють ті з єрархів, що тепер за 
Rордоном привласнюють собі ім'я "соборнолрав ... 
них", безпідставно вживаючи цієї назви, що її вит
ворив митрополит Липківський, та прикриваючи 
нею назадницькі традиції візантійщини. 

У чім же полягали реформи ВсеуRраїнського 
Собору й митрополита Липкі•вського? Переді 
мною лежить пожовRла від часу книжечка. Вона 
являє собою тепер, безперечно, бібліографічну 
рідкість. На першій сторінці надруковано: "Все.
уRраїнсьRа Православна Рада", далі - "Статут 
всеуRра~·нського об' єднання релігійних громад 
У Rраїнської Автокефальної Православної ЦерRви, 
яR.а скорочено зветься УАПЦ". На книжечці .
вицвіла від часу автентична лечатRа УАПЦ. Пе
редмова в книжці датоІВана лютим 1927 poRy. Ця 
книжка заблукала до Канади з У країни якихсь 29 
років тому. У ній є більш релігійного динаміту. 
ніж у багатьох писаннях і проповідях провідних 
українських протестантів. 

Всеукраїнський Собор своїми постановами на .. 
ВіRИ перекреСЛИВ ЄЛИСКОПСЬRУ ОЛігархію і ЇХІНЮ 
владу в церкві, знищив апостольське наслідство 
(сукцесію) . незмінне надхнення Rанонів і соборів. 
відкинув навчання про вищість чернечого стану. 
Але нехай статут правдивої УАПЦ говорить сам 
за себе. Хто є найвищий Rерівний орган церRІви? 
Патріярхи? ЄлисRопи? Клер? Зовсім ні. Собор 
прог~лосив новий" радиRально відмінний лрин ... 
цип: "Вищим керівним органом ... церRви є Все-
уRраїнсьRий Православний ЦерRовний Собор". 
"Собор вирішує всі питання церковного життя 
Всеукраїнського Об' єднання релігійних громад 
УАПЦ". 

Згідно з статутом, Собор сRладається з мирян 
і. священикі·в. Пропорція мирян і священиків є точ-
но усталена на Rористь мирян. НаприRлад, до 
сR.ладу Районового Церковного Собору має ввій
ти ло 5 ·лредставниRів від кожної парафії, 2 •від 
причету і 3 "Від мирян. І таR у всіх інших соборах 
рівне право забезпечено мирянам нарівні з RЛером. 
'Годі яR УRраїнська Реформована Церква вимагає, 
щоб від Rожної реформованої громади число де-
леrованих на собори священослужителів і мирян 
було рівне, статут правдивої УАПЦ іде куди да .. 
лі в цім питанні. Право мирян і їх вирішальний 
t'ОЛос проходять червоною нитRою в статуті. Па-
рафіяльний церRоrвний собор вирішує "всі справи" 
і обирає членів причету. Округовий церковний со
бор обирає єпископа. ВсеуRраїнсьRий собор оби
рає митрополита. Посвячення відбувається не 
згідно з канонічними правилами, а згідно з нав-
чанням Святого Письма через руколоR.ладання 
пресвітерами. 

Вищенаведений устрш є точною колією устрою 
українсьRих реформованих ( лресвітерсь~их) цер ... 
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kов. Канони і ухвали УАПЦ дозволяють єписко
~а,.м женитись та· проголошують, що: "В справі на
<?УТТЯ єпископського сану ченці не повинні мати 

tІіЯких привілеїв". У сі справи рішаються більші
стю голосів на соборах. 

ВсеукраїнськИй Собср, перебравши на себе ви
щу церковну владу, має тепер право міняти ка
нони й догми і фактично це робить. 
~адання найвищої церковної влади соборові, 

якии має складатись пів-на-пів із мирян і клеру, 

тим самим широко відчиняє двері до церк01вної 
реформи і поступового розвою церковного життя 
до вищих форм. Вищий церковний суд, що може 
судити найвищу ієрархію, складається наполови
'ну з миряh. 

З погляду "канонічних" церко~ усі ці ухвали 
є скрайньо "єретичні", вся єрархія "самос·вяти" й 
'"'самоЗва.нці". Тепер уж~ не могло бути прими
р~нн~ МІЖ старою скам янілою церковною орга
юзацІєю та новою українською зреформованою 

церквою. Голосом свого митрополита-генія ця 
Церква розірвала кайдани назадництва і хоч на ті 
час~ .не ~ровела радикальну реформу ;в науці про 
решпю І тим широко відчинила двері до духовно
го поступу і реформи. 

Послухаймо, що сам митрополит Липківсь:~tий 
говорить про ці питання. Нижченаведені питання 
взяті з книжки: "Матеріяли до Патерика", що ії 
уклав прот. М. Явдась. Митрополит пише: 

Найголовніше визволення й: відродження всякої 
'церкви при нових світових змінах, - це мусить 
бути визволення ~ід старих затверділих форм 
церковного життя . 

"Уерковні канони - це є корисний архів для 
ново1 творчости, а не збірник законів для викснан
н~, і в цьому ~рхіві (церква) повинна перш за все 
ВІДМОВИТИСЯ ВІД ТОГО, ЩО ВИТВОреНО В НЬОМУ під 

впливом державним, як то ієрархізм, нерівність 

с:анів у ц~кві, приниження мирян і т. д." (Рів
НІсть стаюв у церкві є специфічно євангельсько
ресЬормована наука, М. Ф.). 
"В події всенародної ви святи єпископа всі від

чули великий церковно-визвольний рух, яким цер
ква визвелилась від головної ознаки єпископського 
панування н~д нею, і знов перейняла на себе пра
во обрання и висвяти собі своїх службовців, яке 
єлщ:копи монополізували для себе й цілі тисячо
ліття міцно тримали в своїх руках, видавали його 
навіть за догмат православія". 

"У творе.ння У країнської Єпархії Собором 
1921 року шдвищилось над традиційним єпархіч

. ним ладом, відновило першоапостольський спосіб 
хіротонії руками пресвітерства та вимогу життя 
зробило вартіснішою від колишніх канонів". 
"От чому ця подія Собору 1921 р. утворила 

окрему течію благодаті в Церкві, що вже не може 
злит~ся з звичайним староканонічним річищем, і 
вона або мусить бути зліквідована, або мусить 
noчa'I!f .. собою нову сторінку в загальному житті 
церкви . 
Митрополит Липківський ясно говорив про те, 

що стараються промовчати церкви, які є "собор

неправні" лише устами. Він писав: "Затьмарені 
наукою про апостольське наступництво в єдину 

благодатну сийу їх рук, всяке ·визволення від цієї 
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науки вважатимуть за найбільшу єресь. Але прав ... 
да Бога в церкві сильніша від правди людської; 
вона мусить перемогти". ' 

"Отже, утворення єрархії та інші діяння І Все ... 
українського Церковного Собору 1921 року для 
У країненкої і для Всесвітньої Церк.ви мусять мати 
1:е епізодичне, а так би мовити епохальне значен ... 
ня". 

Митрополит гостро засуджував науку про апо ... 
стольську сукцесію (наступництво). Він писав: 
"Єпископська золота нитка (сукцесія або апо
стольське наступництво) - це ніщо інше, як пор
жавілий ланцюг. Цей ланцюг Всеукраїнський Со
бор справді розірвав". 

Він говорив про "н~проходиме провалля" між 
канонічними й собориоправними церквамИ. 
Не менш радикально-реформаторське настав

лення було в Автокефальній Церк·ві і до "кано
нів". Митроnолит Лиnківський заперечує їхню 
надхненність та вважав їх за звичайні правила, 
які собори можуть приймати, відкидати і міняти. 
"Ми повинні ясно розрізняти, - пише він, -

заповіді Божі, що є незмінні, вічні, від наук і пе ... 
реказів людс})ких у справах віри, що є тимчасові 

і підлягають змінам, повинні йти за Христом, а не 
за законниками". 
Отже, заповіді Божі є й відносно віри й моралі 

життя, і ті містяться в Святому Пйсьмі". 
Ми бачимо, як митрополит св.ідомо ставить 

Святе Письмо, як найвище правило в питаннях 
життя й віри; знову чисто євангельська, реформо~ 
вана засада. 

Він питає:" Але ж які є в церкві заповіді. чи 
перекази, чи закони людські? Це ті закони люд
ські, що їх звуть канонами" що їх сама Церква, 
в особах своїх Соборів чи окремих отців, утвори ... 
ла для ового керування". 

"Сьомий (останній) Всесвітній Собор... майже 
надав їм (канонам) значення Святого Письма, 
визнав їх творами Святого Духа й підтвердив за ... 
барону зміняти їх чи підробляти". 
Мало не всі міркування великого митрополита 

нагадують думки іншого українського велетня ... 
мислителя Гр. Сковороди. Митрополит замість 
"канонів" радить: "Любов до Бога і до братів, на 
них вся віра і мораль". 
У цій засаді думки митрополита зливаються з 

думками найбільших реформаторів західного сві
ту. 

Не менш реформаційне правдива собориоправ
на церква ставилась і до догматів. Митрополит 
мав глибоку віру і в той же час наочно вірив ·у 
свободу духа. Він питає: "А як же з догматами? 
Спитають, чи й у догматах та моралі може бути 
вільна творчість? Так! І в цій галузі безмежні 
nростори для творчости ... в їх розумінні, в заглиб ... 
ленні в них своїм розумом, своєю волею" 
Ще з його думок: 

"Самодержавний єпископський устрій, що його 
єпископи визнають за канонічний, насправді не є 

ані апостольський, ні благодатний .. від нього цер
ква повинна визволитись". 

Отже, в усіх основних питаннях віри митропо
лит визнавав лише авторитет Святого Письма і 
свободу совkти. Самий устрій церкви з виборним 
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духовенством у деталях подібний до устроЮ Ре
формованих Церков, різниця лише в деяких тер
мінах. 

Иого настановлення до догматів чисто проте
стантське, рівно ж як і відношення до постанов 

соборів і всяRих канонів. 
Митрополит залишив стару зовнішність, певні 

обряди і Божі Служби, але не зовнdшність, най
більш різнить церкви. а в першу чергу духовна на
уRа. Єпископальна церква має силу ритуалів, але 
визнання віри в неї чисто протестантське, таRе ж, 

яR і в реформованих. Лютерани позоставили ба
гато церемоній, але в тім, що вони євангелиRи, ні

хто не має сумніву. 

Митрополит Липківський із своїми співробітни
ками не зміг закінчити розпочате велике діло, але 

він широко відчинив двері для поступу і рефор
мації, створив міцні підвалини для неї, відRинувши 

незмінність канонів, догматів, здемократизувавши 

церкву і надавши права соборам із мирян і RЛеру 
міняти .';'(огмати. 

Червоний дракон знищив провід цієї церRви, сам 
митрополит, ЗО єпископів і 3.000 священиків 'з-а
печатали своєю кров'ю повищу науRу. Це Rров 
святих мучени·Rів. УАПЦ забороняє будьRому 
вживати слово "соборноправний" у дешевеньRім 
традиційнім православнім змісті. 

Ми віримо, що правдива УАПЦ знов восRрес
не, але вже на У Rраїні, і продовжуватиме велике 
діло славних уRраїнських мученикі·в за віру. До 
того часу Rожний правдивий собориоправний пра
,вославний українець повинен боротися з тим, щоб 
ім·я великого митрополита не було вживане для 
прикривапня чогось зовсім щ~_отилежного, бо він 
завзято боровся за поступ у церк·ві й за волю на
роду. і в цій боротьбі СRлав на вівтар церкви і 
батьківщини С'ВОЄ життя разом із сотками і тися
чами наших найкращих людей. 
Нема найменшого сумніву, що правдива У кра

їнсьRа Автокефальна Православна Церква до та
бору назадницьких канонічних церRов не нале
жить. Між ними, як писав митрополит, лежить 
"непроходиме провалля". 
З другого боку, між )"Rраїнськими реформова

ними церквами і правдивою У Rраїнською Авто
-кефальною Православною Церквою існує міцний 
міст, такий самий добрий, як, скажемо, між ре
Формованими й англіRанами, або лютеранами. 
Вони всі належать до однієї rвеликої родини цер
RОВ, яRі визнали засаду. що "Бу.ква вбиває, але 
Дух животворить". 
Митрополит ЛипRівсьRий писа·в: 
"ВсеуRраїнсьRий Собор між канонічними 1. 

своїм єписRопатом виRопав непроходиме провал

ля, треба було вже відверто стати або туди. або 
сюди, і треба визнати, що майже все "благодат
не" уRраїнсьRе духовенство залишилось по той бік 
провалля". 

Не зважаючи на ·всі нещирі претенсії теперіш
нього українсьRого "благодатного" духовенсТІва 
на причетність до соборноправности. "провалля", 
про яFе писав митрополит ЛипRівський, залиша
ється. Позостається в силі і його вимога для всіх 
вірних бути чесними ·і "стати або туди. або сюди". 
Для цього потрібно, щоб миряни не стільки в-ва-
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Іван БУНІН 

ЛІРНИК РОДІОН 
Видатний роСІвський письменник Іван Бунін 

{1870-1953) народився в Воронежі. Дебютував у лі
тературі в 1887 році як поет. Більш відомий яв 

прозаїк. Його прозові твори - оповідання й пові
сті. З повістей найзначніші - "Дєрєвня", "Життя: 
Арсеньєва", "Митькове :кохання". Революцію 1917 
року сприйняв з гіркотою, :крайньою неприхиль

ністю й навіть злобою. В 1920 році еміrрував до 
Франції. Перекладав твори Лонrефелло, Байрона, 
Шевченка й Міцкевича. Бунін жив і працював у 

Харкові, Полтаві й Одесі. У своїй творчості вико
ристав українські мотиви. В 1933 році нагородже

ний Нобелівською премією. Десь перед першою 
світовою війною Бунінові було надано почесне 
звання академіка в царській Росії. В Одесі, перед 

вніздом на чужину, потай:ки писав щоденник під 

назвою "Прокляті дні", виявляючи свій світогляд 
опозиціонера до більшовиків та збільшовичених 
низів людности з їхніми трибуналами й коміса
ріятами. З призирствам ставився до Горького, Луна

чарського, Маяковського, навіть Леніна, обзиваючи 
його "твариною". Незважаючи на все це, після 
другої світової війни Буніна "повернуто російській 

літературі", і його твори тепер дру:куютьсв: в Ро

сії*) . Чи буде повернуто Хвильового уRраїнській 
літературі? Мабуть, ні... Подаємо в українському 
перекладі одне з оповідань Буніна. 

Перекладач: Гр. В-ий 

ПереRазував і співав цю "Пісню про сироту" 
молодин шрниR Родіон, рябий сліпець, що без 
ловожатого мандрував Rуди Бог велів: від Гадя
ча до Сули, від Лубень до Умані, від Хортиці 

жали на слова, як на суть СІвоїх церRов. По правдj 
нажучи, Rрім слів, собориоправного в них майже 
нічого не залишилось. 

ВИУіОРИСТАНІ МАТЕРІЯЛИ: 

1. Митрополит В. Липківський: "YJliPAIHCЬYiA 
АВТОУіЕФАЛЬНА ЦЕРУіВА І РАДЯНСЬУіА ВЛАДА". 
"Вільна Україна", Збірники чч. 6 і 7. 

2. ПРОТОУіОЛИ надзвичайного собору Україн

ськоі Греко-Православної Церкви в :Канаді, 1951 р. 
3. СТАТУТ І ПРАВИЛА Українськоі Греко-Право

славної Церкви в :Канаді. 
4. СТАТУТ всеукрвінського об'єднаннв: релігійних 

громад У краінської Автокефальної Церкви. 1927 р. 
5. ДІЯННЯ Всеукраїнського Православного Собо

ру в м. :Києві 1921 р. (:Канони і Ухвали). 
6. Митрополит . В. Липківський: "ПР АВОСЛАВНА 

ХРИСТОВА ЦЕРУіВА YJliP АІНСЬУіОГО НАРОДУ". 
7. Прот. Я. Явдась: "МАТЕРІЯЛИ ДО ПАТЕРИУіА 

УАПЦ" ч. 1. 
8. Прот. А. :Кість: "НЕЗАБУТНІ ДНІ". "Наша пра

цв:", ч. 11. 
9. Енциклопедів: українознавства. 
10. "ЩО ЦЕ Є УRРАІНСЬУіА АВТОУіЕФАЛЬНА 

ЦЕРУ\ВА?" Уі. Р. 
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до лиманів. Переказунав і спізав на пароплавчи
ку "Олег" у Херсонських плавнях, у пониззі 
Дніпра одного теплого й темного весняного ве
чора. 

З краю в І~рай Придніпров'я мандрував я ТІЄІ 
весни. На Полтавщині була вона холоднувата, 
з дзвінкими вітрами "суховіями", зі смарагдом 
озимини, з голими мітлами хутірських тополь, 

далеко видних серед рівнин, де. як у морі. ви
глядали малими й губились люди, орючи волами 
під ярину. А на півдні тополі вже одягнулись, зе
леніли й по-церковному пахли. Роже~им цвітом 
цвіли сади. по-святковому біліли старовию:і села, 
а молоді козачки чепурились і святкували. Не
давно змовк пасхальний дзвін, а під вітряками й 
живоплотами валялась шкаралуща крашанок. У 
гирлах і лимаЕах же було повне літо, бе::-ліч ме
теликів і коників звивалося над очеретом, пере

гукувалнея рибалки, а їхні постаті відсвічувалися 
d сріблистих розливах ріки. 
На піздень, до Нікополя й далі. плив я на 

цьому пароплавчику, дуже брудному й старезна
му; трясучись. попихкуючи димом, з поспіхом 

шумлячи колесами, поволі тягнувся він серед не

оглядної гущавини очерету й повноводих зато
нів. В першому клясі "Олега" нікого не було, 
крім якоїсь дівчини, знайомо~· капітана, що три

малася осібно. В другому було декілька євреїв, 
які з ранку до ночі грали в карти, та якийсь дав

но неголений, убогий актор. А на нижніі:і палубі 
стовпилось душ пізтораста українок, що плІшли 

І'-Удись на весняні заробітки. У день у них було 
гамірно, тісно, душно; удень вони їли. пили, сва

рилися, спали; увечорі довго гомоніли. розмо::ш 

вели спокійні, задумливі, упівголоса спі'1али. 
Той вечір був особливо гарний, особливо прп

вабливий. По nалубі тинялася, зуnиняючись і 
nрикидаючись зачарованою хмарами на заході, 

знайома капітана. Вона накинула на голову лег
ку зелену хустинку, тонку, як nавутина, обnила 
Гі кінці довкола шиї. й вечірній вітерець злегка 

грався ними. Вона була в nрозорій блюзці. ви
сока й така тендітна станом, що, здавалося, він 

ось-ось зламається. Однією рукою вона nритри
мувала хустинку, а другою - сnідницю, обтяга
ючи нею ноги. А з неї ввесь час не сnускав очей 
актор. 

Актор боком nритулився до сnинки лави' й за
кинув ног_у 2а ногу. ніби nоказуючи. що Еін ні 
трохи не соромиться за свої жахливі черевики. 

Він nідняв комір клітчастого nальта з ширDІ'~'ИМ 
хлястиком на крижах, насунув на лоба крисла
тий каnелюх і, ворушачи очеретиною. nоводив 

очима. 

Дівчина собі швендяла, зуnинялася, мозби й 
не nомічала його. Погляди ж з-.nід крислатого 
капелюха ставали все уважнішими. Раnтом, 
здригнувшись, ніби від вечірньої nрохолоди, вона 
змахнула бровами, nідхоnила сnідницю й мовби 
безтурботно nобігла по траnу вниз. А актор, 
nрикривши очі, вдавав, що дрімає. За м'якою те
мінню nравобережжя, його вітряків і косогоріз, 
що злилися з затонами, з густим очеретом, nо

волі блідли nохмурочервоні й слабкі обриси ка
ламутносиніх хмар. У вишині nробивались дріб-
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ні, бліді зорі. Задимлений "Олег" дрижав і одно
манітно шумів колесами ... І ось, - тихим, гармо
нійним голосом засnівали -українки, висnавшись 
за день. 

Я в ті роки був закоханий у Малоросію, в П 
села й стеnи. жадібно шукав зближення з їі на
родом, жадібно слухав nісні. душу його. Співав 
Він найчасттіше мелянхолійно. як і личить синові 
стеnів; сnівав на церковний лад, як і nовинен сnі

вати той. у кого народження, праця, кохання, 

сім'я, старість і смерть - неначе служіння; сnі
вав то гордо й суворого, то з глибокою ніжністю. 
З ярмарку на ярмарок, у дорозі гуртом до робо
ти часто суnроводж~вали його бандуристи й лір
ники. наводячи чолоРі~>ів на сnогади про колиш

ню волю. про козацькі nоходи. а жінок - на сnі
вучі думи про розлуку з синами. чоловіками, ко
ханими. 

Бог благословив мене щастям бачити й слухати 
багатьох із цих мандрівників. усе життя яких 
було мрією й nіснею. душі яких були ще близь
кими й дні Богдана, й дні Січі. і наnіть ті дні, 
за якими маячить казкова. nрадавня, слов'янська 
синь Карnатських висот. Родіон, який виnадково 
nристав до жінок і nлив разом з ними, був мо
лодим і загадковим. Він говорив. що не вважає 
себе за сnівця, за лірника. Але ~півець із нього 
був насnравді дивовижний. Якщо він ще живий. 
- Бог наnевно дав йому старість щасливу й від
радну за ту радість. яку давав він людям. 

Сліnі - люди складні й -тяжкі. Родіон не мав 
вигляду сnівця. Простий. відвертий, легкий, він 
уміщував у собі все: суворість і безтурботність. 
Він сnівав і "nсальми". і "думи". і про кохання, 
і "про Хому", і про Почаївську Божу Матір. - і 
легкість, з якою він мінявся. була чарівною: він 
палежав до тих рідкісних людей, все єство яких 

- смак. чуйність. міра. Голова в нього була не
велика; темне волосся, рівно nідстрижене в коло. 

закривало чубом лоба. Сухе, рябе обличчя з за
критими й глибоко заnалими nовіками без вій 
нічого не виявляло.. Але щойно він відкривав 
вуста, щоб сnівати й грати, воно nеретворювалася~ 
самими nорухами брі'в і усмішок, що освітлювали 
його обличчя на безліч різних ладів, він nереда
nав найтонкіші й найрозмаїтіші чуття й думки. 
Росту він був невеликого, nлечі мав вузькі. сnа
дисті й худорляві, nальці тонкі й цуnкі. Носив 
коротку вовняну свитку, здоровенні чоботи. І чу
дово, nо-слов'янському червоніла на ньому стрі
чечка. якою зв'язував він комір сорочки з сиро
вого nолотна. 

Того тихого й теnлого вечора жінки nочали 
стародавньою козацькою nіснею про сина й ма
тір. яка ласкаво й безнадійно умовляла його не 
губити своєї молодости заради лиш n' ян кої від
ваги. Закінчивши їі nротяжні й сумні докори. -
''ой ти, сину. мій син. ти. дитино моя!" - довго 
не затягували другої; засnівали було в три го
лоси якоїсь верескливої, міщанська•· - й одразу 
nерестали. Родіон nівголосом заскімлив nерший 
рядок ще більш стародавньої, ніж про матір і 
сина. - "край Дунаю трава шумить" - і несnо
дівано обізвав когось якоюсь nриnовідкою, а на
вкруг нього пирскнули. покотилися зо сміху. 
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І довго жарти. тихий гомін чулися в дріманні 
вечірньої темряви під рівний, уже нічний шум 
коліс. Де-не-де, на сумних, стемнілих берегах 
бігли пізні вогники. Спереду. па ледь помітиому 
затоні, між двома чорними стінами очерету. ніч
ний рибалRа ло:зив рнбу: спопійне відобрюї{еІ:ня 
його світ ла в воді бу ло подбне до запаленої дев
гої воскової свічки. Хтось заговорив про Київ. 
Може тому, що дивилися якраз на це відобра
ження, загомоніли про СофіївсьRий собор, про 
Михайлівський, - багато хто вперше побував на 
цьому шляху до Києва, - і стали з зачаруванням 
дивуватися їх Rpaci й жахатися картин Страш
ного суду, що ними славиться багато Киїзських 
церков. Тоді, ніби продовжуючи свою спокійну 
мову, повільно й співуче засRімлила, задзижч~ла 
й забриніла стара ліра Родіона. 

Він мовби таRож перебирав у своїй пам'яті кар
тини соборів, проходів під золотоверхими дзві
ницями, темних і тісних напівпідземних прибуді
вок. І, дійшовши до Rартин судних. посилив тон: 
ліра його забриніла й заграла сміливіше. перекон
ливіше. Почулися зідхання, сла5і вигуки ніжно
стrt й суму. А він ще його посилив, - і крізь 
східню степову меланхолійність мотизу ясно про
явилася подоба органного хоралу. Він відчув, 
зрозумів, що повинен заспівати саме для сво~·х 

~.иухачок, і почав їм, матерям н нареченим. опо .. 
відати щось саме близьке жіночому серцю, - про 
сироту й мачуху, - перемітуючи органні погро
зи й повчання з піснею, з м'якими слов'япсьRими 
докорами. 

- Ой, зашуміли луги ще й бистрії ріки, -
зідхнув і суворо проказав він, пасиливши голос 

і заглушивши ліру. І пояснив, знову даючи місце 
Гі дзвінкому бринінню: 

- Померла матінка, зосталися діти ... 
Потім він просто й поважно почав нагадувати 

жіночому серцю, - серцю і немилосердному, й 
жалісливому, - яна вона, ця сирітська доля. 

Батько. сRазав він, той утішиться: 
- Батько жінку знайде. бу де в парі жити ... 
А сиротам ніхто не замінить рідної матері: 
- Нещасні сирітRи - ті nідуть у найми ... 
Але не врятують їх найми, - сназаз він, 

ніякі найми. ніяка сама найстаrанніша nраця: 
- Що сирота робить, - робота ні за що, а 

люди говорять сирота ледащо. 

Одним тоном слів і ліри він дав зворушливий 
образ всім чужої, всім покірної дитини, стриже
ної, босої, в брудній сорочці й старе!ІЬRій плахті 
дівчинRи. Вона довго опускала заnлаRані очі, 
довго надіялася терnінням і непосильною працею 

здобути nрихильність мачухи - та надаремно: 
навіть рі~ний батько, це1':і раб немилосердної жін
ки, уникав дивитися на свою сироту, боявся бодай 
словом уступитися за неї. І якщо вже рідному 
батьRові власна дитина є тягарем, то де ж nра~
да, де сnраведливість, де співчуття? Ух треба шу
кати по світу, в мирі, а більш усього там, де зник
ла мати, єдине й невичерпне джерело ніжности. 

- І, знову з зідханням nідвищуючи свій грудний 
голос, знову пі;:з;силюючи дзвінкий тон ліри, Ро
діон продовжував: 

- Ой, пішла сирітна темними лугами, вмива-
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ється сирітка дрібними сльозами. Не могла си
рітRа мачусі вгодити, - ой, nішла сирітка по 
світу блукати. матінку шунати ... 
Син народу, що не розмежовує землі від неба, 

він просто й коротко розпо::ів про страшну зу
стіч ;І "в темних лугах", у світлі nасхальні дні, 
з самим воскреслим Господом: 

- Та й зустрів П Христос, став Гі питатп: "Ку
ди йдеш. сирітRо?" 

- "Матері шукати". - "Ой, не йди, сирітко, 
бо далеко зайдеш: бо твоя матінка на висоRій 
горі, тіло сnочиває у смутному гробі ... ". 
З великою ніжністю, але все таR же nросто пе

редавав він гірRу розмову сироти з матір'ю, -
вфніше Rажучи. з янголом, що відзиваnся з мо-
rили за поRійницю: 

- Ой, nішла сирітка на той гріб ридати: чи 
не обізветься з гробу рідная мати? Обізвався ян
гол, як рідна мати, та й став її стиха, словесно 
nитати: 

- Хто це гірко плаче 
На мойому гробі? 
- Ох, це я, матінко, 
ПрИ'Йми мене к собі 
- Насиnано землі, 
Що вже я не встану, 
Зліnилися очі, 

д ще тяжче, важче 
Тебе R собі взяти! 
Нема тут, сирітко, 
Ні їсти. ні nити, 
Тільки велів Г оспо,пь 
В сирій землі гнити! 
Пішла б ти. сирітRо, 
Мачуху б просила: Вже й на світ не гляну; 

Ох, ЯR тяжRо, важRо 
Каміння глодати: 

Може б змилувалась -
СорочRу пошила ... 

І з невимовною зворушливістю відnовіла дити
на янголу-матері: 

- Я ж Гі nросила, я ж Гі годила. А злая ма
чуха сорочRи не шила! 
Як усі справжні мистці, Родіон серцем знав, 

коли треба сказати, Rоли nромовчати. Проказав
ши останні слова, він замовк, оnустив незрячі 

очі, насолоджуючись гірRими й щасливими зід
ханнями своїх слухачоR. А насолодившись, рап
том грізно й радісно підніс голос і розгорнув уже 

інші Rартини - Rартини Христо::ого суду. Иого 
ві,::~;плати: 

- Посилає Христос-Бог янголів від себе, -
ска~пв Еін урочисто чистим і дзвінним голосом: 

- Візьміть ту сирітку до ясного неба, посадіть 
сирітRv у с~ітлому ра~·. у Господа-Бога, у честі 
і славі! 

І зі сRреготом і дзвоном ліри розлив свій за-
дзвенілий від радісного гніву плач: 

Посилає Бог з nекла 
По злую мачуху, 
По злую мачуху 
Угору ВИСОКО, 
Закиньте мачуху 
У пекло глибоко! 

Закінчивши, він знову помовчав і тnердо сказав 
звичайним голосом, без ліри: - Слухайте ж, 
люде: хто сироти має, нехай доглядає, на путь 

наставляє. 

І, сказавши це. вже не порушив мовчання ні 
єдиним до,::~;атком. Тільки довго покривав сказане 
ниттям, ремством ліри, мовби пом'яRшуючи силу 
враження. 
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Актор спав, притулившись до лави. Сходив ве
ликий теплий місяць, видно бу ло його обличчя, 
сумне у сні. Тьм'яво золотились під місяцем да
лекі хащі чорного очерету. Широкий золотий 
стовп занурившись в дзеркальну глибину між 
ними, і жаби, відчуваючи місячне світло, почали 
з насолодою, знемагаючи, стогнати в них, ких

котіти. Йдучи за вигинамн затонів, "Олег" сюди
туди вертівся; і протягувало то вогкістю, то гни

лизною - весною, плавнями. Тільки великі про
менисті зорі лишалися в небі, і дим із труби зно
сився пряміше, вище ... 
А записував я "nісню про сироту в Нікополі, 

оnівдні, у спеку, на багатолюдному базарі, між 
возами й волами, де пахло кізяком і сіном, сидячи 
разом з Родіоном просто на землі. Проказував 
Родіон ніжно й поблажливо, повторюючи одне й 
те ж по кілька разів, зрідка зупиняючись, стри

муючи легку прикрість, коли я помилявся. А 
хіба я був винен? Деякі строфи він проказував 
то так, то сяк, дещо поправляючи на краще на 

свою вподобу. 
Коли ми закінчили, він довго щось додумував, 

а сонце пекло його простоволосу голову, його 
незряче, нічого не виявляюче обличчя. Згодом 
з тонкою усмішкою натякнув на іюрчму. Я по
клав йому на долоню кілька n'ятаків. Він швид
ко затиснув їх своїми цупкими пальцями, швидко 

nідвівся, узяв під ліву nахву ліру й, піймавши 
мою руку, радісно й обережно поцілував їі. 

Капрі, 1913. 

*) :Ключ до зрозуміння, чому І. Буніна "поверну
то", може дати його раннє оповідання "Треті півні". 
Там викладена життєва філософія письменника, яиу 

він активно сповідував і на схилі віку. Ред. 

Петро ГРИГОРЕНКО 

ПОДОРОЖ ДО РІДНОГО СЕЛА 
{Уривок із "Спогадів") 

... До від'їзду я мав полагодити .свої фінансові 
справи. Протягом усіх n'яти років і двох місяців 
родина не отримувала моє•· пенсії, хоч за зако

ном мала одержувати в повному розмірі. Тож я 
повинен був отримати пенсію за всі оті роки. 
Право на те було. У законі записано приблизно 
так: якщо пенсіонер чомусь не отримував пенсії. 

заборгованість виплачується на першу вимогу 
пенсіонера. Але що означає закон у неправовій 
державі! Московський місьн.ий воєнкомат ще пе
ред моїм приходом туди мав указівюr, що для 

нього були важливіші за всі закони, разом узяті. 
Мені нарахували пенсію з 26-го червня 1974-го 
року, себто від дня звільнення: як· це й передба
чено, мовляв, законом для пенсіонерів. засудже
них на тюремні й таборові терміни. Цим сказано, 
що я був не хворий, а кримінальник. 

Я, розуміється. оскаржив це в місьюи воєюю
матській ієрархії і звернувся з позовом до суду. 
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Але й те й те було марними силкуваннями. Суд 
сnершу прийняв позовну заяву; але пізніше, 

отримавши відnовідні вказівки, повернув мої до

І{ументи. пославшись на надуманий мотив: "пен
сійні справи судам не підлягають", хоч із закону 
абсолютно ясно, що не підлягають справи 
про право на пенсію та про розмір пенсії, а я 

мав позов у справі признаценої, але ще неви

плаченої пенсії, себто на отримання заборгова
ности, що витворилася за роки перебування в лі
карні. Зі скаргами до міської воєнкоматської ієр
архії було ще "краще": відповідали на всі обrрун
тування мого права і на прохання пояснити, як 

розуміти закон, однією стереотипною фразою: 
"Задовольнити ваше прохання немає можливо
сти". Понад два роки тривало це листування, 
подібне до розмови глухо-німого зі сліпим. Я мав 
намір видати друком цю творчість бюрократично!' 
машини. та якось руки не піднялись. 
Але це було пізніше. А зараз, отримавши пен

сію за один місяць, зібралися виїздити. На цей 
час устиг ла й допомога фонду Солженіцина. Це 
для мене була новина. Солженіцинський фонд 
створився під час моєї відсутности. І це було чи 
не найважливіше досягнення nравозахисту. Отри
муючи першу допомогу з фонду, я мало не за
плакав. Ця допомога для зацькованого владою 
учасника правозахисного руху та його родини 

стала матерілльною і моральною підтримкою. 

І ми nоїхали. Я так стужився за природою, що 
більшу частину часу в дорозі проенців біля вікна 
вагона. На станції в Бердянці (Бердянському) 
нас зустрів Ілля. Півгодини їздили на його "Жи
r·улях" ми в Борисівці. 
Село за 14 років відтоді, як я там був. зовніш

ньо змінилося. Хати: відремонтовано. Чимало з 
них нагадують собою міські будівлі. В селі бага
то мотоциклів, є вже й легкові автомобілі. 
Але є інші зміни. Порожніх домів небагато. 

Не так, як після голоду 1932-33 рр. Але в селі 
з'явилися люди, які говорять з незвичним у наших 
місцевостях акцентом. Це поселенці, а точ;ніше 
виселенці або вислані з Тернопільщини. Вони вже 
тут призвичаїлись і навіть устигли nоріднитися з 
місцевими. Моя двоюрідна сестра Віра замужем 
за "галичанином". 
У селі мало молоді. Увечорі на вулиці, в клю

бі 15-16-літні, а найближчі до них віком ......- 30-
40-літні. Ті, що належать до проміжного віку. 
себто ті, що колись називалися парубками й дів
ками, перемандрували до міст. 

Змінився й зовнішній вигляд та поведінка до
рослих людей. З очей зникає заляканість, що я 
помічав іще під час останнього свого приїзду. в 
1 960 році. В селі багато радіоприймачів. Безбо
язно слухають "Свободу" й "Вільну Европу", не 
ховаючись від сусідів. Зустрічей і розмов зі 
мною не бояться. Всі дуже добре знали мою 
"Одісею", але ставились, як до свого. Як тільки 
зустрівся з Іллею, запитав його: 

......- Чи тобі через мене не буде неприємностей? 
--- Та що ти! ......- здивувався він. --- Мені навіть 

заздрять, що я маю такого брата. 

Іншими словами. страх, навіяний СТ()лінським 
терором, колективізацією, розкуркуленням і голо-
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дом, - помалу зникає, а наймолодше покоління 

вже росте зовсім без страху й пошани до органів 
КДБ. А ці органи, очевидно, одержали вказівки 
призначити таємний нагляд за мною. Але ян. ти 
в селі це зробиш? Таж тут ножну чужу людину 
за десять кілометрів запримітять. І ось цодня 
вранці вулицею - з боку районного центру -
чимчинує ціла юрма в коротких штанцях і ще 

здалеку нричить восьмилітньому сино:зі Іллі: 
"Юрасю! Скажи своїм - шпигуни приїхали. 
Сюди йдуть". А коли топтуни з'явилися на плюні 
- на березі моря, - то ці хлопчаки rлаштову
вали на них справжнісіньку облаву. Топтуни ста
ралися слідкувати з яногось сховку. але хлсп'я
та виявляли їх, і тим ( топтунам) доводР-лось іти 
геть. Але дітвора не відста:аала, пересліду:єали ~·х 
часом по кілька кілометрів. 
Це все позитивні явища. Позбування страху -

це якраз те. що потрібне нашому народоnі -
насамперед. Але цим усе не вичерпується. Що 
прийде на зміну такому станові? Який духовий 
світ прийде на його місце? Це питання. в усякому 
разі, не менш важливе. Але відповіді на нього 
nокищо немає. І навіть не накльовується. Кому
ністичну пропаrанду народ зовсім не сприймає. 
а повідомленням радянських засобів інформації 
не вірить. Жадібно хапають пересилання чужо
мовного радія. Але ... несподіванна для мене. Я 
піймав "Німецьку хвилю" ... Вважаю їі мовлення 
за найнраще з пересилань західніх станцій. які 
говорять українською й російською мовами. Пій
мав і слухаю. Заходить колгоспник приблизно 
мого віну, мій родич. "Чому ти ці дурниці слу
хаєш?" - сказав він. - послухавши нілька хви
лин. І враз умілим рухом навів на "Свободу": 
"Тільки "Свободу" й можна слухати - сказав 
він. - Ці хлопці часом добрі. серйозні програми 
мають. "Німецька хвиля", "Бі-Бі-Сі", "ГолС'с 
Америни" від наших мало чим відрізняються. А 
"Канада" - ще гірша за наші". - Мене здиву
вала оцінка людини, котра мала можливість по

рівнювати різні станції. Я такої можливости до
тепер не мав. У містах "Свободу" заглушують. 
У селі їі чути. і л теж мав можливість порівню
вати радіопересиланнл. Переконався, що колгосп
ник мав рацію. Але коли піти на дальші узагаль
нення, то. на жаль, і "Свобода" не створила про
грам, які б сприяли формуванню духового світу 
слухачів. Виходить таке: літератури високого 
рівня немає. радіо дає клаптики знань, релігій

ного виховання немає. Церковних храмів і тут 
немає. Не можна ж вважати за храм - одну 
церковцю. обладнану в звичайній сільській хаті. 
- одну-однісінЬІ{У на ввесь степовий район. на 
два-три десятки великих степових сіл. 

А що буде з безстрашною, але порожньою 
душею? Понищ о порожнечу ту заливають само
гоном і саморабним вином. А що буде далі? 

Той самий мій родич, який освідомлював мене 
в справі радіопрограм, запитав мене: "Скажи. 
Петре. що це воно таке? Живемо ми вже непо
гано. Не голодуємо. Маємо хліб і до хліба. 
Одягнені. Хати поремонтовані. Меблю придба
ли. У багатьох уже й мотоциRли є. а дехто й 
автомашину має. Все неначе добре, а жити сум-
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но. У же скоро місяць, як ти тут, а скажи, чи 
ти чув хоч одну пісню? А пригадай дитинство. 
В суботу по всьому селу пісні розлягалися. Ми 
й голоси впізнавали. Ото Килина виводить, а ото 
Настя. А тепер? Ні пісень, ні сміху. ні жартів. 
Як приголомшені!" · 
Що я міг відповісти? Що заперечити? Я й сам 

це відчував, але зформулювати не міг. Я сам 
бував у клюбі й бачив тих підлітнів, що там ти
нялися. і мені теж було сумно дивитись на них. 
Одне слово, я бачив село без пісні. село, в яr•ому 
вбили пісню. 

( Перенла-в з рос. Дм. Кислиця) 

СПОГАДИ ГЕН. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА 
ВИйДУТЬ УКРАУНСЬКОЮ МОВОЮ 

Захо~вмн Фуи.цації ім .. І. Ваrрвноrо незабаром 
внй~уть із друку у вн.цавництnі "Українські Вісті" 
споrадн rенерала Петра ГРИГОРЕНИА, в:кі охопmо
юn незви'Іайно цікавий життєвий шлях автора ві.ц 
трнлітньоrо сільс~коrо сироти з n~вдня України до 
rеиерела радянської армії, а зrодом одноrо з про
відних ініціяторів і у'ІаСJПІків правозахнсІІоrо (дн
сндентсЬІ~оrо) руху в СРСР і Україні. 

У книзі відображені цікаві й влучні спостере
ження з часів революцЦ, яскравий і проникливий 
опис ще дуже молодого робітника в Донбасі за 
часів НЕП-у. навчання автора в Харківському 
інженерно-бу дівельному інституті та в Ака~емії 
Генерального Штабу в Москві. описи офіцер
ської служби на Далекому Сході. в Білорусі, 
У країні та криваві чистки там радянсьних зброй
них сил, систематичне вигублення інтеліrенції та 
всього населення голодом і безперервними 
арештами. Висвітлено згубні наслідки колективі
зації. нищення цернов та дорогоцінних історичних 
пам'яток, а також помчини початкових катастро

фічних поразок СРСР у війні. 
Читач знайде обширний опис раДЯнсько-німець

ких боїв. у яких азтор брав особисту участь, зо
крема боїв на Занарпатті в нінці віїтни. о шк а~а
демічно~наукової ( професорської) праці в " Ака
демі~· ім. Фрунзе в Москві після війни. та багато
багато інших ситуацій, спостережень і глибоки~ 
роздумів. · 
У цій книзі подана переионnива критика ленініз

му й стаnі1:ізму. Це ирWІущий документ бруталь
ної епохи, пронииливо пре,~ставленої автором ·з 
фексменальною пам'яттю й великою· ві.цповідаль
ністю r::ере.ц історією. Це убивчнй обвинуваnЬІ!ИіІ 
акт всій раr:янсько-комуністн'ІІІій С::!:::стсмі. 

Ці cnoгaдrt - це історія. зародження. і зро
стання правозахисного руху та місця в ньому ге~ 
нерала П. Григоренка. Це історія, ян радянсь-не 
суспільство позбувалося в роки Хрущова nитво
реного сталінщиною страху, без чого не могли 
зродитися надії на. давно назрілі nотреби ради~ 
кальних змін режиму в СРСР. 

Автор .цає блискучу харантернстику у'Іасннквм 

УГГ - Миколі Ру~енкові, Левкові Лук'внениові та 
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6aranoм інUDІм украінським, російським, єврей
ським, татарським та іНІШІм JtИСИJtеитам. У cпora
JtВX по~аєтьси інформщік про жертвенну, а ПOJ:te· 
ку~ й rероЇ'ІІІУ Jtіиm.ність ,m»ужин та матер:.в ди
си~ентів та жінок-членів УГГ. 

Кииrа написана жвавим, nеrким стилем і чита

єтьси з веnИІmм звхопnениим тв без труJtиощів 
розуміти її. 

Книга матиме ПОНАД 800 СТОРІНОК зви
чайного формату в твердій оnраві. У ПЕРЕД
ПЛАТІ КНИГА КОШТУЄ 25 ДОЛЯРІВ. а 
в nродажу nісля виnуску ціна буде достасована 
(nідвищена) до nотреб nокриття коштів видання 
на той час. 

Ви~аиии кииrи є формою скромної фінансової 
JtOпoмom авторові, а водио .. ас моральною підтрим
кою ~в ньоrо. ФУНДАЦІЯ ІМ. І. БАГРЯНОГО, ви 
ініціитор, ЗаІUDІКВЄ rpOMBJt.RНCТBO Й ПрИХИЛЬні JtO 
автора установи й орrаиізації відrуІDІутнси вЇJtПО· 
ві~ою ~опомоrою ви~авництву в справі цьоrо 

в~аИЮІ. 

Як пepeJ:tnnaтy, так і пожертви надсиnати ТІЛЬКИ 
ЧЕКОМ (не rотівкою 1}, вбо rроwовим переказом 

("мані opJtep"}, виписаним на: 

BAHRIANY FOUNDATION, INC. 

AJQ)eca: Mr. S. Jewsevskyj 
420 VVoodhaven Plaee 

Philadelphia, Ра. 19116, USA 

Пожертви, складені на цілі Фундації, зокрема 
на цю книгу, звільняються від nодатку. 

Управа Фундації ім. І. Багряного 

"УКРАІНА В АНГЛОМОВНИХ ВИДАННЯХ" 

ІV-Ий СВІТОВИй КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДІ 

ІМ. МАРУСІ БЕК 

:Комітет Світового :Кон~урсу для Молоді nрого

лошує четвертий світовий :Кон~урс "УУ\Р АІНА В 
АНГЛОМОВНИХ ВИДАННЯХ" на 1982 рі~. 
:Кон~урс nризначений для молоді від 14 до 24 

ро~ів включно. Учасни~ами можуть бути всі у~ра

інці в цьому віці по цілому вільному світі, в~лю

чаючи всі держа'Ви й ~онтиненти. 

З метою більшого охоnлення молоді, четвертий 
кон~урс, ~рім індивідуальної участи, доnус~ає 
та~ож груnову. Тобто, учасни~ом ~он~урсу може 

бути не лише о~рема особа, але й гурт~и одумів
ців, nластунів, сумівців, різних товариств, гурт~и 

або й цілі ~ляси учнів ш~іл у~раїнозньLства, у~ра
їнських "гайс~улів", груnи студентів університету 

чи груnи друзів, я~і захочуть збирати матеріяли 

й ~омпле~тувати збірни~ разом. 

У зв'яз~у з обниженням ві~у учасни~ів та доnу
щенням груnової участи, :Комітет ухвалив поділити 
світовий ~он~урс для молоді "Україна в англомов

них виданнях" на дnа відділи: молодий - для 

молоді від 14 до 17 ро~ів в~л·ючно, і старший -

16 

від 18 до 24 ро~ів в~лючно. :Кожен з відділів мвти 

ме о~ремі нагороди. 

Учасни~и цього ~он~урсу мають збирати з вн
гломоDних видань nротягом 1982 р. - від 1 січня 
до 31 грудня - всі матеріяли про У~раїну й у~ра

їнців, я~ і вони лише зможуть знайти: в ~ни ж~ ах, 
журналах, альманахах, газетах, nубліцистичних 
виданнях, брошурах і т. д. Це можуть бути заміт

~и, ста'Тті, ~оментврі, розвід~и, репортажі, інтерв'ю, 

рецензії, огляди, художні твори, розділи чи дійові 

особи в художніх творах, цілі ~ниж~и, брошури 
та вс1 1нші роди писань, де в будь-я~ій мірі чи в 
будь-я~ому аспе~ті говориться про У~раїну або 

у~раїнців. 

У~раїнсь~і видання англійсь~ою мовою чи nере
~лади з у~раінсь~ої мови на англійсь~у виклю

чається з джерел для ~он~урсу. 

Обов'яз~ово треба подавати назву джерела', звід
~и взято матеріял, а та~ож дату, сторін~у, назву 

та, nри найвності, ім'я автора. н~що це буде ціла 

~ниж~а чи розділ ~ниж~и, вели~а розвід~а, бро
шура, я~і тлж~о здобути для збірни~а, можна• по
дати лише б:бліографічні дані (автора, назва, рі~, 
~іль~ість сторіно~, де і ~им видано). 

Матеріяли мусять бути вnоряд~овані та оформ

лені у збірни~. 
За най~ращі (~іль~істю, я~істю зібраних матерія

лів та оформленням) збірни~и уча'Сни~и ~он~урсу 
будуть нагороджені. 

Для молодшого відділу: 

І-ша нагорода - 300 долярів 
ІІ-га нагорода - 200 долярів 
ІІІ-тя нагорода - 100 долярів 

Для стє:ршого в:дділу: 

І-ша нагорода - 500 долярів 
ІІ-га нагорода - 300 долярів 
ІІІ-тя нагорода - 200 долярів 

:Крім нагород, nередбачено ще грошові відзна

чення за ~ращі збірни~и. 
Оцінюватиме збірни~и матеріялів та присуджу

ватиме нагороди ж•юрі цього ~он~урсу. с~лад жюрі 

буде nодано пізніше. 

Усі надіслані на ~он~урс "У~раїна в англомовних 

виданнях" збірни~и за•лишаються власністю :Комі
тету. Вони створять четвертий річни~ архіву. На 
цьому архіві базуватимуться огляди дум~и в ан

гломовній пресі про Украіну та у:країнців у даний 
період часу. Архів "Україна в англомовних ви
даннях" - це джерело для дослідників україн
ського nитання та для істориків. 
Збірники матеріялів за 1982 рік надсилати від 1-

го січня до 31-го березня 1983 року на адресу: 

"UКRAINICA" 

3061 Firestone' Drive, Sterling Heights, Мі. 48077. USA 

Склад :Комітету світового :Конкурсу для Молоді 
"Україна в англомовних виданнях": nроф. М. Га
расевич - голова, дир. П. Стасів - застуnник, 
мrр. Х. Юзич - секретар, ред. І. Бек - фінвнео
вий референт, дир. С. Біхар, мrр. О. :Климишин, 
С. :Король, мrр. В. Мушинська, д-р Ю. Розгін, д-р 

В. Савчук. 
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Віктор ТОПЧІИ 

ВОСЬМИй ДЕНЬ 
Гутірка п'ята: 

Гутірка Шоста: Філософія Етики 

Про свободу свідомого вибору; про наслід кн 
11аших вчинків; нашу відповідальність за 1:их: про 

правду-справедливість тощо. 

Чи ми сприймаємо світ як прояв творчої сили 
Божественної волі й мудрости, чи як якийсь не
зрозумілий (для мене) випадковий витвір авто
матичних сил, що й самі ні5и з нічого зробилися 
всім, ми не можемо праRтично заперечити (хоч 
теоретично сперечаються й про це!), чи свідомо 
уникнути, певної свободи вибору наших вчинків 
- хоч би й того простого вибору, чи нам спере
чатися над можливістю вільного вибору. Цілком 
ясно, що ця свобода не є й ніяк не може бути 
повна, абсолютна. Але свідомий вибір таки оче
видно є вільний вибір. Свідоме рішення - навіть 
і nід тиском зовнішнього nримусу - ніяк не є 
nроста собі механіка. 

Всі ми, "волею-неволею", щоденно рсбимо цілу 
гору рішень. Деякі наслідки цих рішень потрап
ляють ГОЛОВНО на нас СаМИХ, але ріДRО DИКЛЮЧJЮ 

на нас. Ніхто не існує в світі сам, хоч дехто й 
nробує доказувати, що ніби в світі мшнли-sе й ви
ключно наше власне існування, тсбто, що ніби і 
не ми існуємо в світі. а "світ" існує в нас, в нашій 
уя~і - це т. зв. метафізичний солепсизм (з ла
тинського "солус іпсе" - сам собою) . Цікаво тут 
завважити таке: якщо Ви і я існуємо лише в бу.Іr
ній уяві солепсистів, а вони в нашій, то нащо 
вони вважають потрібним доказувати це собі й 
нам уголос чи на папері, а не просто в уяві -
мовчки? "Мовчи глуха, то менш гріха". Власне 
в тому й справа, що майже всі наші вчинки. всі 
наші рішення в дії, мають той чи інший реаль

ний вплив на нас самих та на інші реальні, живі 
істоти, на нашу спільну об'є.ктивно-реальну дій
сність. Тим то ми й несемо відnовідальність за па
ші вчинки, перед собою й перед іншими. 

Відповідальність за нашу поведінку веде до по
нять моральности й правди-справедливости, що в 

свою чергу, зв'язані з поняттями добра і зла. Пи
тання моральних наслідків нашої ,.1іяльности, про

блеми нашої відповідальности за наші вчинки, 
включно зі спільною відnовідальністю за гуртову 

й сусnільну діяльність. є питання етики. Філосо
фія етики охоплює не лише практичні nитання 
етики, річ ясна, але й основи усіх ії nонять та 

суть усіх обставин. що ведуть до цих понять і 
nитань. 

У сі наші поняття, в тому й поняття етики. є, 
безnеречно, людські, складені людським розумом 
для його вжитку, і тим самим не можуть уник

нути щедрої міри антропоцентризму. В нашому 
реальному світі nравда-дійсність є, безумовно. 
об'єктивна; тобто, ,.1ійсність є такою, як nона є, 
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а не як нам здається. Інша справа, що наше 
сприймання й тлумачення дійсности є великою 
мірою суб'єІ~тивне й антропоцентричне .. Що ж до 
того, якою дійсність має бути, або чи існуючий 
стан речей в світі є справедливий (на наш люд
ський погляд. річ ясна), тобто - щодо правди
справедлиnости, то тут наш антропоцентризм та 

наш загальпоГ-юдський суб'єктивізм оче::идні з 
І:;ИХіДНОЇ ТОЧКИ. 

Це не значить, що не існує як така однакова 
для всіх нас етика правда-істина; просто можли

Fість помилкшюго чи викривленого підходу до 

nізнавання пра1Зди-справедливости є значно шир

ша від МОЖЛИВОСТИ ПОМИЛКОВОГО nідходу ДО піз

наННЯ правди-дійсности (чи навмисного її викрив
лення). Слід nризнати й тую обставину. що об
єктивну праr.дпnість етичних висновків, сnравед

лиnість морально:· оціню-І нашої дійсности й діяль

Іюсти, нілк не можна безnосередньо й nросто пе
ревірити. Етина не зводиться вкінці до простого 
змислозого відчуття. як усі кінцеві наслідки чи 
ефекти науки й технін.и. Етичні вартості основу
ються Еелнкою мірою на душевному співчутті 

(суб· єкти3ному) та на часом дещо віддалених, 
:opri~1 не безпосеJ=едніх, сnодіваннях взаємности. 
Яка та правда-сnраведливість не була б, а шу

нати П мусимо. 

В нишій щільно nереплетеній дійсності не лише 
люди й інші істоти впливають одне 1-;:а одного 
майже на кожному кроці, але й неживі чинники 

безnеречно ввесь чис мають на нас усіх той або 
інший ефект - від'ємний, певтральний чи додат
нііІ. Яка наша дійсність є, не обов'язково відпові
дає нашому погляду на те, якою вона має бути; і 
великою мірою ми маємо змогу її змінити - чи 
особисто, чи гуртом. Які ж зміни є оnравдані? 

Отже. годі уникнути питань взаємної залеж
r;:ссти, взаємного впливу. та питання про те, якою 

має бути поведінка різних істот, людей і тварин 
(то ж ми "Rонтролюємо" не лише один одrюго. 
але й котів, собак, корів. оленів ... птахів, риб, 
комах і мікробів!). а врешті й ЯІШМ має бути 
існу~ання рослин та яюІЙ nідnовідний вибір ми 
маємо зробити з даних неорrанічпих. суто фізич
них обставин. Для нас усе це є питанням нашої 
антропацентричної nравди-справедливости. 

Взаємодія сил природи завжди з?.аходиться в 
якомусь стані гідносна Р-ас. чи залежно, чи неза

лежно від нашої волі. Саме вже наше існування в 
світі є одним з чинників у ньому. Активно чп па
сивно, диr-::амічно чи статично. ми робимо різні 
рішення, бо уникнути вибору ніяR і не можемо 
(навіть і вибір максимальної пасивности, або й 
самознищення, таки є вибір). Отже, дійсність на
шого шукання правди-справедливости є так само 

включена в метафізичну лобу дов у світ~,, як і 
справедливість нашого шукання й nізна:::!ання 

nравди-дійсности. 

Як наnрямок нашої діяльности, так і відпові
дальність за неї, зв'язані, з одного боку, з метафі
зично-онтологічною суттю буття, а з другого -
з природно-науковими, фізичними можливостями 
й обмеженнями нашої творчости. Шукання й тво
рення правди-справедливости залежить від піз

нання правди-дійсности й керування ;Нею в міру 
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:наших можливостей, в міру тіє! свободи творчої 
дії, що була nризначена нам nеред nочатком кон
кретного часу. 

Етичну мудрість людства великсю мірою мож
на рахувати мудрістю nраrматичною - "кінець 
(результат) діло хвалить; "по ділах їхніх nізна
єте їх". Отже. для добра чи зла наслідків даного 
вчинку фактично не грає великої ролі, яка nослі
довність nричин nризвела до нашого ефекту, та 
з якого світогляду. з якого тлумачення світу, ви
водяться наші добрі чи злі наміри та вчинки. 
Основне nитання nолягає в тому. які є наслідки 
тих вчинків та як ми можемо надалі сnричинити 

наслідки добрі й уникнути наслідків злих. Від
nовідь на це nитання, одначе. не nадає з неба! 
Ссь тут й собака заритий! - а може й наші 
талант і доля? Знатимемо щойн,о. як розкоnаємо 
великий льох. 

Та коnати не аж як легко! (Коли й було?!) 
Поминаючи тут усі теоретичні труднощі nо

нять добра і зла, мусимо nризнати. що навіть і 
nри найщирішому бажанні розnізнати тую nрав
ду-істину й чинити добро. далеко не nросто в 
кожному відношенні вибрати найnряміший чи 
найкращий шлях. Існує в етиці й величезна за
гальна дилема: nитання двох великих злів: 1) зла, 
ніби від нас не залежного. та 2) часта необхід
ність вибору не добра як такого, згідно з майже 
очевидними диктатами сумління й сnівчуття. а 

лише незадовільного "меншого зла". Ми мусимо · 
сnробувати ці дилеми роз'яснити, якщо не роз
в'язати. 

Крім того. метафізична nобудова нашого світу 
є така, що руйнування. знищення часто-густо є 

прямим і неодмінним наслідком помилки, недо

статнього зусилля і т. n. - а не лише недоброго 
наміру чи злої волі. Всі чинники руїнації, усі 
nричини й засоби знищення. є дуже легко здій
снимі - переважно не вимагають великого на

nруження свідомої волі та розумного зосереджен
ня й сnрямування снаги-енерrП (за винятком. 
хіба. великої війни та атомної збро~·). Натомість 
творча діяльність. будова й nеребудова, навіть і 
сама nроста, нелегка, а переважно вимагає вели

кого знання. вміння. досвіду. мудрости і сrли до

брої волі. Виростити не лише людину, але навіть 
і дерево займає двадцять років; знищити можна в 

одну мить, і то без атомної бомби, що в одну 
мить може знищити багатомільйонне місто. Спро
буємо зрозуміти метафізичні nричини й такого 
ніби збігу обставин. 
Як ми згадували в гутірці про обмеження nо

нять нашого конкретного часу й nростору у псе

світньому творчому nроцесі, метафізично ножна 
настуnна мить нашої часово-nросторової дійсно

сти є виявом nостійної всесвітньої творчости: кож

ну мить можливість nеретворює в дійсність. 

Онтологічна, життєвий зміст тієї можливости й 
дійсности щедрою мірою залежить від нас самих. 
від нашого творчого або нищівного чину. особи
стого й сnільного. У весь майбутній час - це наша 
відкрита нагода. особиста й вселюдська нагода 
участи в становленні нашого буття. земного й. 
ч:ожливо, nозацьогосвітнього. (То ж існування на
шої замкнутої системи дійсности ніяк не виклю-
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ТАК, МИ ЗВЕРНУЛИ НА ЦЕ УВАГУ! 
(Інтерв'ю Михайла Лесева з Лукією 

Гумецькою на тему української лексикографії) 

Під заголовком "Чи звернули ви увагу?" Я. Х. 
nомістив статтю й домагання, щоб в Україні ви
дали словники староукраїнської мови до XIV -го 
сторіччя та щоб нам не "амnутували nочаток 
історЕ" (див. "Н. Д.", ~втень 1981. ч. 10 (380). 
стор. 20-21). з чим nовністю nогоджуюся та до
магаюся того ж самого. Це nитання влучно й 
вдало nорушив Я. Х. у статті під nо!шщим наго
ловком у зв' язку з оnублікуванням в У країні 
двох томів "Словника староукраїнської мови 
XIV-XV ст." у 1977-1978-их роках nід редакцією 
Лукії Гумецької і П співробітників. 
На ці nитання та на інші частинно відnовів 

nрофесор Люблінського університету, знаний 
український мовознавець Михайло Лесів, у Вар
шавській НАШІй КУ ЛЬ ТУРІ за червень 1981-
го року. ч. б ( 278). стор. 1-2 у статті-інтерв'ю 
nід заголовком "Вірність мові: професор Лукія 
Гумецька про Словник староукраїнської мови 
XIV-XV ст. та лексикографічну nрjцю". 

Зі змісту діялогу між Михайлом Лесевим і Лу
кією Гумецькою ми довідуємося про nрацю укра
їнських мовознавців в У країн.і. про ;·хні nляни. 
домагання, їхні труднощі та що вони так само 

стараються nочинати історію української лексико-· 

графії від Х-го сторіччя та не "амnутують nоча
ток української історії". У nодібному тоні про 
Гумецьку nише й Я. Х .. за що йому rратулюємо. 
По загальному вступі та короткім біографічнім 

нарисі ціла стаття nобудована в фор!І.~і заnитань 

чає існування інших внутрішньо-узгоджених сві
тових систс~1 та можливість - необмежену! -
буття й свідомо-тотожної особистости в тих ту
тешньо нам неvяРимих іншосвітових системах). 
Конкретний Зміст тіє~· нашої творчої або нищів

ної нагоди є nитанням nравди-справедливости. 

nитанням зрозуміння суті добра і зла; nробл~мою 
доброї або злої волі; наслідком наукоrого й фі
лософського nізнавання nравди-дійсности й керу
вання в~аємодією її законів; вислідом сильних чи 
слабих заході~ та засобів; цей зміст є nитанням 
свободи вибору - відносної свободи, але безnе
речної. 
Як наша нагода. так і наша свобода. є настіль

ки шир01шми. що й тлумачення самих nонять до

бра і зла в різних етичних системах частенько 
виnадають або й навмисне виходять цілком шке
реберть чи й навиворіт: чорне робиться білим. а 
біле - чорним. 
Ми не будемо nерераховувати різних етичЕих 

систем. Нас тут цікавить безnосередній розгляд 
деяких nроблем філософічної етики. а не nере
гляд стану етичних теорій. Що нам з тих систем 
буде nотрібне, ми й згадаємо. коли nриnаде до 
слова. 
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та відловідей Лукії Гумецької на заnитання Ле~ ві, що обмежений лише двома століттями. Ми 
сева: 

"У січні ц. р. ( 1981 - О. Р.) наукова громада 
відзначила 80~річчя від дня народження визнач~ 
ного вченого~мовознавця nроф. Лукії Гумецько!·. 
З нагоди цієї знаменної дати вийшов у Львові її 
бібліографічний nокажчик з nередмовою Яросла~ 
ви Закревської, з якого можна довідатися про чи~ 
сленні та вагомі наукові праці lІJановної Юві
лярки1). 

Професор Лукія Гумецька народилася 18~го 
січня 1901-го року в селі Лівча на Любачівщині. 
У Львівському університеті вивчала слов'янську 
філологію лід керівництвом таких відомих славі~ 
стів~мовознаців, як Т. Лєр~Сллавінський, Я. Янів. 
Г. Гертнер. У 1930-ім році вона здобула вченпй 
стуnінь доктора філософії. 
У 1931-1939 рр. Л. Гумецька викладає україн

ську мову в середніх школах міста Броди та 
Львова, а згодом, уже в час радянської влади. 
працює викладачем української мови у Львівсько
му політехнічному та медичному інститутах. Від 
1 945-го року лоф. Л. Гумецька працює постійно 
й донині у відділі мовознавства Інституту су
спільних наук АН УРСР у Львові, а в 1956-1971 
рр. - завідує ним. Сьогодні вона ..- консультант 
відділу історичних словників цього ж Інституту. 
незамінний порадник і активний учасник усіє~ 
nраці, яка виконується у відділі. 
Під П керівництвом створено "Словник старо

української мови XIV-XY ст." 2 ), що становить 
собою винятнове досягнення української лексико
графії. Саме тепер, у квітні 1981-го року, проф. 
Л. Гумецька (також Д. Гринчишин та І. Кер
ницький3) були нагороджені премією імени І. 
Франка Академії наук УРСР за складе:ІЕя nище
названого словника. 

Є, отже. дві важливі причини, щоб відомого 
вченого в галузі українського та слов'янського 
мовознавства проф. Л. Гумецьку привітати: зі 
'3Наменним ювілеєм та з високою нагородою. 

Користуючись нагодою зустрічі з проф. Гу
мецькою у Львові, я звернувся до неї з прохан
ням сказати дещо про словник та інші наукові 
сnрави читачам "Нашої Культури". 
ЛЕСІВ: -- Лукіє Лук'янівно, мені було дуже 

nриємно почути на радіо відомість про нагоро
дження Вас та Ваших співробітників премією ім. 
І. Франка. Словник, складанням якого Ви керу~ 
ваЛи, був дуже nотрібний науці та суспільству. Я 
особисто користуюсь ним дуже часто. Але це не 
перший словник. в опрацюванні яRого Ви брали 
участь? 

ГУМЕЦЬКА: --- Ні. Перши.м словником, у 
складанні я.коzо я. брала участь, був польсько
українськнй словник у трьох частtшах, надрука~ 

ваний g 1958-1960-их роках. 
Л.: - Яке відношення Історичного словника 

укра~~нської мови Є. Тимченка, що почав видава~ 
тися у 30-их роках. Л() Нашого словника старо
української мови XIV~XV ст.? 

Г.: - Словник Є. Тимченка базує1·ься. на мате
ріялах також з ХІІІ ст., а найбільше з XVII ст .. 
отже йоzо часовий обся.z ширший. Матеріяли цьо
го словника небагато помогли наию.му словнико-
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іноді дивилися., я.к там пояснювалися., тлумачи
лися. слова і користалися. .з l.JЬOZo. В основному, 
однак, ми всі матеріяли розписували заново. 

(Цей словник л. н. "Історичний словник укра
їнського язика. І", вийшов 1930-го року у Дер
жавному Видавництві У країни nри У країнській 
Академії Наук, Харків-Київ, за редакцією Є. 
Тимченка. який дійшов тільки, мені здається, до 
літери "М" (не маю його під руками для пере
вірки -- О. Р.) і дальше його видавання nриnи
нилося. Він ьключа-в усі слова від Х-ХІ сторіч 
і саме його треба тільки перевидати, доповнивши 
й допровадивши до ХХ-го сторіччя. 

Сам автор цього першого українського історич
ного словника, том І, пише про це так перед 
І 930-им роком: "Викладового словника україн
ської мови ще не маємо, але Академія Наук 
збирає для нього матеріял; так само в Академії 
готується до друку і словник історичний; Інсти
тут Наукової ~1ови при Академі~· випускає nро
єкти термінольоrічних словників з різних галу

зів віди (науки --- О. Р.) ". Проф. Є. Тимченко. 
Курс історії укаїнського я.зика: Вступ і фонетика, 
Стейт Rаледж, Па.. 1972, стор. 35). Цього про
єкту не зреалізоnано повністю й досі, бо не мож
на. хоч послухайте як про це говорить nроф. 
Лукія Гумецька у Д()ЛЬшій частині свого інтерв'ю 
й її nідповідей. --- О. Р.). 

Л.: -- Лукіє Лук'яні3НО, мушу признатися, що 
я дуже радів з того, що у словник увійшли також 

власні назви. Часто до нього заглядаю і знаходжу 
цікаві форми, важливі для зрозуміння історії осо
бливо власних особових імен. Не всі історичні 
словники поміщають :власні назви. Чи були на 
цю тему дискусії? 

Г.: --- Звичайно. бчли. Один із співробітників 
уважав, ща повинен · вийти спеція.льний онома
стичнrtй слоюшtt' цього часу. Але кінець кінцем 
мrt дійшли до висновку, що це теж слов §і, я.кі іноді 
.мають свою довгу історію у мові і тому вирішили 
внести їх разом з загальнн.ми назвами у Словник. 

Л.: --- Вам найкраще видно. які словник має 
недоліни. Немає ж як кажуть, твору, якого б не 
можна було критикувати. Чи могли б Ви сказати, 
що на Вашу думку. можна було б краще зробити? 
Це вже так з якоїсь невеликої перспективи та з 
багатого досвіду. 

Г.: --- Може тепер я. по~іниюму будувала б де
я.кі словникові статті. І нод і можна було б не ци ... 
Lрруватн значення, тільки вttділя.ти пря.ме і пе
реносне значення слова. Була 6 може тоді біль
ша конденсація.. Я впевнена в тому. що десь ще 
с матеріяли. я.кі не увійшли до цього Словншса, 
особливо поза межами Радянського Союзу. Ду
маю. що і в Польщі вони знаходяться.. Не думаю. 
однак. щоб ч чих не використаних не з нашої 
вини матеріFілах. було щось особливо сенсаційне 
3 ТОtІКи зору МОви. 

Л.: - Ви використали лише пам'ятки світсько
го характеру. А що буде з церковними пам'ят~ 
Rами того часу, які появлялися на У кра~·ні? 

Г.: ..- Церковні пам'ятки писані бчли іншою 
мовною сrtстемою ,-- старо-церковнослов'я.~ською 
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(? - Ред.). Вони можІJТь становити с:сновУ.. 
словника церковнослов'ян-ської мови yкpat'f:lCЬKOl 
редакції. Це була б дуже довга праця. бо таких 
пам'яток багато. В пляні Інститутц мовознавства 
ім. О. Потс6ні Академії наук УРСР є такий 
словник. він включив би писемні матеріяли з 
У краі'ни від са.люго початку появи на Русі кири
лиці. а саме від Х століття. І це була б дуже цін
на і повчальна праця: про неї київські мовознавці 
думають серйозно. 

Л.: - ЯRі наступ:аі пляпи Еідділу історичних 
словниRів Інституту? 

Г.: - Відділ працює тепер над словником 
українсr:.кої мови XVI- першої половини XVII ст. 
Уже багато матеріялу зібрано, укладається кар
тотека. Словник бцде багатий на слова. бо і па
м' яток було білtше, ніж у ХЛІ' -XV ст. Однак у 
цьому словникові не буде переліку відмінкових 
форм. не буде також показана частотність вжи
вання слів. До київсь11:ого з'ї.зду славістів 1983-го 
року хочеться :шкінчrrти уf(ладання картотеки та 
приzотоаити пробний зошит. А у далtшому май
бутньому мовознавці та лексикографи повинні 
rюдумати про словник украі'нської мови від поло
ви1ш XVII до кінця XVIII ст .. L·сбто до появи 
''Енеїди" І. Котляревського. 

ПОДЯКА: - ДяRую сердечно. ЛуRіє Лук'янів
но. за щиру розмову. Бажаю Вам щастя, здоров'я 
та й дальшої творчої наснаги. Ми 2авжди з ве
лиRим зацікавленням слідRуємо за ВаІ!Jими пра
цями, які постійно появляються в наукових ви
даннях. читаємо Ваші наукові розвідки і Rори
стуємося ними у своїй роботі. 

Розмову провів Мrrхайло ЛЕСІВ 

Скорочено - Ред.) 

Про інші аспекти статті Я. Х. та про дискусію на 
тему цього словника з Богданом Струмівським 
(з його за !Звагами про словникові вади), як та
кож про відповідь ЮвілярRи, Лукії Лук'янівни 
Гумецької, не говорю, бо погоджуюся з усіма ци
чи висновками й ориrінальною розмовою яких 

сорока поколіаь предків, родичіn--Rре~шяків па 
мовні теми з глибню-І віків. Rоли "завжди чудово 
розумів батько сина і навіть дід Rнука", але в 
наступній статті по.ттам ТІУМhН й матеріял пnо 
ПОЧАТКИ УКРАУНСЬКОІ 1\І{ОВИ. УІ ПЕ
РІОТ1ИЗАUІЮ та про ПРЕДКІВ УКРАІН
СЬКОГО НАРОДУ. 
Проф. Михайло Лесів публікує сеr:;ію статтей 

п. н. "НАШІ ІМЕНА" у "НАШІРІ КУЛЬТУ
РІ". шо є родатком до газети українців v Польщі 
"НАШЕ СЛОВО". і досі опублікував 57 статтей 
на цю тему та їх далі продовжує. О. Р. 

1) Пу~~s: Пу~'s:нівна Гумець~а. Бібл'огрефіч~rий 
по~ажчи~, Львів, 1981. А~адемія нау~ УРСР. Пьвів
сь~а нау~ова' бібліоте~а ім. В. Стефани~а АН УРСР. 
Інститут суспільних нау~. 

2) Словни~ староу~раїнсь~оі мови XIV-XV ст. у 
двох томах, Т. І. А-М, :Київ 1977, 630 стор. 1 Т. 11. 
Н-Я, :Київ 1978, 591 стор. 

3 ) І. М. :Керниць~ий, старший співробітнИІ'\ Інсти

туту суспільних нау~ АН УРСР, нагороджений по
смертно, він помер у 1979 році. 

20 

ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІІ, ХРОНІКА 

Василь Верига: Дорогами Другої світової 
війни; леrенди про участь українців у Вар
шавському повстанні 1944 р. та про У країн
ську Дивізію "Галичина". Торонто, Вид-во 
"Новий Шлях", 1980, - 259 стор., ілюстро
вана. 

Нещодавно наша преса принесла вістRу про те, 
що книжка Василя Вериги "Дорогами Другої с·ві
тової війни" стала українсьRим "бестселером". Та
RИЙ успіх - це неабияке вирізtНення в час, коли 
уRраїнсьRа книжка "не йде", зокрема ІКНИЖRа з 
позначRою наукової установи (видання Канад
сьRого НТШ-у, ч. 21). Треба думати, що до успіху 
в поширенні книжRи В. Вериги спричинився чи
мало вже самий удалий підзаголовок: "Леrенди 
про участь уRраїнців у Варшавському повстанні" ... 
До речі, цей підзаголовок неточний. У Rнижці 

нема найменшої згадки про участь (хоч би леrен
дгрну) українців у Варшавському повстанн-і. А·в.
тор не ставив собі такої мети. Він досліджує, і то 
солідно, лише леrенди про участь уRраїнців у 
придушенні Варшавського повстання. Подібних 
граматичних ляпсусів у RНижці є більше. Напр., 
"деякі з польсь1шх мемуаристів стверджують, що 
Дивізія виконувала ·поліційно-охоронну службу 
коло Rонцентраційних табор~в" (стор. 118) ... Ав
тор напевно хотів сRазати "твердять", а не "ствер-
джують". Або, " ... ці випадRи, не без перебільшен.
ня, не становили навіть половини"... (стор. 162). 
Тут, замість "не без перебільшення". таки мало б 
бути просто "без перебільшення", а далі замість 
"бритійці" і "бритійський" треба - британці (чи 
брітанці) і британсьRий, замість "про те" - "про
те", замість "в нього не має" - треба "немає", 
замість "зцушити" - придушити, задушити і т. п. 
А втім, усе це порівняно дрібниці, бо назагал, ЯR 
на наші еміrраційні стандарти. мова у книжці доб
ра, шрифт виразний і RopeRтypa досить дбайлива. 
Тож поверне~.юсь до суттєвого, до леrенд. 

Леrенди ззвж,1и інтриrують і живуть дуже дов
го. Вони довговічні тому, що суспільство, яке їх 
створило і nrшлеRало, не дає їм умер,.и навіть то

ді, як 'Вони втрачають усякий глузд. Напр., у хви
лину, коли пишуться ці рядки, польська військова 

комуністична хунта намагається СJ{ласти вину за 

брак харчів у г.раїні, за масові стр~ЙRИ, де!-.·Ю·Н
страції і неспроможність уря~у rоговсритись з 
представниками "Солідарности" й Церн.ви, вреш
ті вину за воєнний стан у Польщі - на ... є,вреїв. 

"Звучить фамільярно", як Rажуть англійці. На 
протязі всієї історії майже кожний режим у Поль
щі робив євреїв відповідальними за всі нещастя в 
країні та ·в світі. Зрештою, ця злощасна леrенда 
глибоко закорінилась не лиш у поляRів чи в нас. 
Правда. тоді. як єврейсьRа група в Польщі нара
ховувала понад три мільйони й контролювала 

вільні професії та всю економіку країни, ця ле
rенда, може, й мала під собою яRийсь r.рунт, ви
конувала якусь суспільну функцію. Можна зро
зvміти польський антисемітизм навіть зразу після 

вtини, коли нацистські кре~аторії зредукували 

єврейську групу в Пальщі до . 200,000 душ: ці 
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200,000 посіли по ВІННІ неспівмірно багато теплих, 
впливових посад у польській комуністичній пар
тії, в уряді. в службі без-пеки, а особливо - в на~ 
родному господарстві, що й викликало невдово

лення як серед режимних, так і серед антирежим~ 

них поляків. Але після погрому в Кельцах і ніль~ 
калітньої нагінки "польського Берії" (ген. Мо ча~ 
ра) майже всі польські євреї втікли на Захід чи 
до Ізраїлю. В Польщі залишилося всього~навсього 
5 ,ООО (так, тільки п'ять тисяч) євреїв', переважно 
старих і немічних. які вже не відважились шукати 

нової вітчизни. І ось цих мізерних недобитків, дав~ 
но позбавлених всякої сили і влади. звинувачено 
як спричинників сучасної польської кризи. І аж 
половину з них заарештовано чи посаджено за Ію~ 

лючі дроти. Дивно і гидко. І найдивніше те, що 
народ цим звинуваченням вірить, бо .... леrенди 
живуть дуже довго. Після цього найновішого 
польсьRоrо інциденту стає зрозумілим гірRий 
жарт: "Якщо б не було жидів, їх довелося б ви~ 
найти". 
У книжці "Дорогами Другої світової війня" Ва~ 

силь Берига назавжди розвіяв ШRідливі леrенди 
про участь украі~нців у кривавому придушенні 

Варшавського поnстання 1944 poJfv. а зокрема про 
участь у цьому частин дивізії "Галичина". Він 
розвінчав ці леrенди, спираючись на достУ'пні йо~ 
му польські джерела, простудіювавши понад со~ 

рок публікацій у цій справі. Автор подає у книж~ 
ці багато цікавих при~.ладів на те, як леrенди про 
жорстокість і злочини "українців" у придушуван~ 
ні повстання побудовано на безпідставних пого~ 
лосRах. неуцтві а то й на злій волі деюшх сnідків 

і публіцистів. У більшості леrенд до "українців" 
зараховано ·всіх "гівіс", власівців, ронівців і горло~ 
різ'Їв з ес бриrади Дірлеванrера на тій тільки 
підставі, що вони під час своїх злочинних дій роз~ 

мовляли російською бовою. Отже, одної російської 
мови чи лайки вистачало, щоб назвати ·в свідчен~ 
нях злочинця "уRраї'Нцем:". Логіки в цьому не бу
ло, але була засада: "Якщо тут нема українців, 
то треба їх вИІНайти". І "винаходили". 
Тяжко сказати. чи авторові пощастило перено~ 

нати численних любителів леrенд. але за першу 
серйозну спробу з українського боку йому нале
житься подяка від усіх, хто дорожить правдою. 
Решту сторінок книжки автор присвятив обо

роні доброго імени української дивізії "Галичина" 
від численних чужинецьких та й наших рідних 

nартійних наклепів і пашквілів. Підрозділ "Ди
візія і совєтська пропаrанда" займає понад ЗО 
сторінок. Він цікавий передусім тим, що показує, 
як рівень, стиль і тон досліджуваних матеріялів 

впливає на дослідника. На мою думку, авторові 
не потрібно було входити в полемі•ку з такими 
низькосортними радянськими памфлетистами. як 
Ярослав Галан, Дмитрук чи Кравчук, бо цим він 
мимоволі тільки знизив рівень своєї праці. Тезу 
про те, що дивізія "Галичина" " ... завдала чимало 
клопоту совєтському командуванню, його коман~ 

дирам і політрукам", внаслідок чого "приходило
ся міняти кличі й саму та1ктику'' (стор. 63) ще 
треба довести. Твердження про те, що ·встанов
лення ордена ім. Богдана Хмельницького та зміна 
назов фронтів на "Українські фронти" мали ЯRесь 
відношення до створеної по ні·мецькому боці ди-
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візії "Галичина", також не доведена, бо радянські 
джерела для західніх дослідників тим часом не~ 
доступні. а радянським історикам наказано про це 

не nисати. 

Полемічний характер має також кінцевий роз
діл книжки "Дивізія "Галичина" - збройне рам'я 
українс~:коrо народу", що видно вже з самого за
головка. В умовах обидвох світових війн на:=іть 
п'ятьох дивізій було замало, щоб називати їх 
збройним рам'ям народу. Одна дивізія могла вва
жатись щонайбільш зародком такого рам'я. До 
речі, цей розділ не є інтеrральною частиною 

книжки, а тільки передруком статті з трьох чисел 
газет "Наша мета". В основному, ця стаття Ва~ 
силя Вериги, - це його ·відповідь на пропаrандив
ну статтю бандерівської ОУН "Довкруги СС 
Стрілецьної дивізії "Галичина" з 1943 року, яку 
(статтю) двадцять років nізніше передрукував 
журнал "Сучасність" без жо,r,них коментарів, "не 
зважаючи на те, що в ній були образливі сло'Ва 
та звороти під адресою Дивізії та дивізійню{ів". 
Тут автор дає коротку історію-виправдання ди
візії "Галичина", але в полемічному запалі також 
не помічає, що пропускає без коментарів слова, 
ілюстрації та звороти, які можуть образити укра~ 
їнців, котрі в той час були в радянській армії чи 
в УПА. Згадати б, наприклад, пропаrандиВІНі афі
ші на стор. 52, де червоноармійця предста'Влено 

якимссь нелюдом~монстром, чи на стор. 178, де 
про тих, що зголосилися до Дивізії, а опісля на 
наказ проводу ОУНр відмовились іти ·в їі лави, 
сказано, що "до них дивізійники ставилися з по~ 
гердою і презирством, як до боягузі·в і людей, 
юшм не можна до,віряти" ... 

Все ж таю1, не дивлячись на такі темперамент~ 
ні висло:зи й полемічний тон деиких розділів, книж
ка Василя Вериги "Дорогами Другої світової вій
ни" подає багато джерельних інформацій, дає 
точну аналізу тодішніх настроїв і є ·вартісним 
здобутком нашої історичної літератури. Рекомен~ 
дуємо їі зокре:\f.а тим читачам "Навих днів", які 
не читають "галицьких видань", а тому й досі 
схильні вважати воїнів української дивізії "Гали
чина" за звичайних СС-манів чи німецьких коля~ 
борантів, якими вони ніколи не були. 
Книжка має обширне й дуже добре резюме анг

лійською мовою і його з зацікавленням та кори~ 
стю для себе прочитають ті українці, яким тяжко 
читати по-українсІ:ки. Значну вартість для дослід
ників тієї доби має подана бібліографія, а також 
документи, вміщені при кінці книжки. Жаль тіль~ 
ки, що цих документів не перекладено на англій~ 
ську мову. Також шкода. що остання промова 
ідеолога Дивізії. сл. п. Дмитра Палієва до стар
шин і підстаршин, з якої Автор зацитував відваж
ну відпевїдь Палієва шефові СС і райхсміністрові 
Гайнріхові Гіммлерові, лежить і досі в архіві не
опублікована. Цю промову найвища пора опри~ 
люднити, навіть якщо в ній і є якась данина ТІ"·· 

дішньому часові. 
Мар'ян ДАЛЬНИй 

1) Дані подано за Абрагамом Купером з статті 
М. Пандсберrа "Slande1· of PoUsh JeuN~ is sicken
ing," The Toron.to Star, Dec. 28, 1981.· 
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САТИРА І ГУМОР 

Ю. ВУХНАЛЬ 

Від; ред;акціі. - Іван Ковтун, родом із ХарRівщп
ни, відомий нашим старшим читачам ЯR письмен
НИR-гуморист двадцятих роRів, що виступав під 

псевдонімом Юхим Вухналь або - згідно з деяRи
ми публінаціями -Юрій. РоРіи його життя - 1906-
193 .... ( ?) - і цим сназано все. "ЕнциRлопедія унраін
чознавства" подає про нього RільРіа сRупих даних, 

при чому не повідомляє про день і місяць наро

дження. ЯRщо хто-небудь із наших читачів має що 
згадати про цього суперниRа Остапа Вишні, проси
мо написати. Тим часом пропонуємо вам дві гумо

ресни Ю. Вухналя, яRі звучать свіжо і сьогодн~ та 
яRі нагада1QТЬ деRому з читачів про їхню юнІсть. 

НА ГРУШІ 

Повечерявши, Гриша Чухрай вийшов за ворота 
глянув у бік сельробу. Там уже горів вогник. 
"Встигну ще на політчитанку", - подумав він 

і шугнув на город. Далі через тин - у сусідній 
садок і бур'яном тихенько до груші. 
Ледве зліз на вершок, ще і груші не встиг зір~ 

вати, аж у дядька Клима на току рипнули воро~ 
та. В одну мить був би долі, коли б клята сороч~ 
ка не зачепилася за сучок. Смикнув раз, удруге 
- дирчить, а не пускає. А дядько Клим уже ось 
- біля садка. Гриша принишк. 

Дядько, поважно пихкаючи цигаркою, увійшов 
у садок. Пройшов біля дерев: підібрав кільк~ ч~р .... 
воних яблук та груш. а пот1м повернувся и сІв ... 
під грушею, на якій сидів Гриша. 
У Гриші затьохкало і похололо серце, а далі 

всього морозити почало, бо дядько Клим на всень
ке горло гукнув: 

- А цю~цю. Лапко, на! ... Цю~цю. Лапко! -
Потім невдоволена, але тихше: - Повіявся, су~ 
чий пес ... 
У Гриші відлягло трохи від серця. Проте сидів 

і паварухнутись боявся. 
В сусідньому саду хтось кахикнув. Дядько 

Клим упізнав кумів голос: 
- Вечір добрий, Тихоне ! Доглядать вийшли? 
- Доброго здоров'я ... Та вийшов. бо як не 

вийдеш, то й з гіллям обнесуть. 
Тихон підійшов до сусіда й сів з ним під гру~ 

шею. 

- Да, народ тепер повівся нехороший. Камсо~ 
мольці так ото й нишпорять по садках, - мовив 

далі Тихон. 
"А ти хоч одного застав у садку, що ти язиком 

тріпаєш"? - подумав про себе ображено Гриша. 
- Та хіба такі не обнесуть. як от Грицько Чу-

храїв. ,........, додав Клим. .. 
"Отака чортяка, ще й ляпає . - обурювався в 

думках Гриша. 
Було досадно, а словом обізватись не можна. 

Доводилось сидіти й мовчки обурюватись: 

"Ну, й народ. Як ти з ним житимеш? Jlів~лун-
ка яблук усього нарвав, а він тобі з гІллям 
обніс". ,........, перекивляn Тихона. 

Сидіти ж було незручно. Одна нога заклякла, 
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друга стерпла. - - а ловорухнутись страшно. 

Куми все балакали. 
"Хоч би спати лягали, або що', ,........, вже зі злі~ 

стю подумав Гриша. - "До сельбуду так і си~ 
лою їх не затягнеш - спати хочеться, мовляв, -
наморився, а під грушею, бач, до півночі базікати 
можна ... Ніж ото по~дурному патякати - пішли б 
краще до сельбуду та газету почитали, взнали б, 
що на світі діється. Он Пілсудський авантюру 
готує, а вам за вухом не свербить. Натури дріб
новласницькі... За грушу ту нещасну ладні до 
ранку сидіти ... " - Мало не промовив уголос обу~ 
репий Гриша. Але, згадавши своє нелеrальне ста
новище. прикусив язика і гірко подумав: 

"От і будуй з такими соціялізм та ще в одній 
країні, коли він за грушу цілу ніч не спатиме"! 
А куми балакали. Поговорили про косовицю. 

по молотьбу. а далі повели розмову про непоряд
ки в сільраді. 

Гриша мало не плакав: 
"Бач розбалакалися. Диви, які речисті, а на 

зборах, ·так і слова не доб'єшся". 
І вже аж перед світом пішов Тихон у свій са~ 

док, а Клим затутався в сіряк і захріп під гру~ 
шею. 

Тоді Гриша тихенько зліз із груші, переступив 
через сонного Клима і з докором промовив: 

.- А ще середняк - центральна фіrура нашої 
економіки -- натура ти дрібновласницька! 
Потім через тин додому. 
Надворі світало. 

"ПОЛОВА ПРОБЛЕМА" 

Коли Олексій Курочка побачив хатки села сво~ 
го, де він уперше світ уздрів і командировку на 

робфак одержав, - радісно закалатало серце 
Альошине. 
Став "лицем до села", комір розстебнув, три 

значки витяг. М·ОДР-у на лівий бік почепив. зна~ 
чок Аерохему на правий, а Лікнеп посередині. 
Далі на село глянув сумно і зідхнув: 

,........, Темнота велика, роботи непочатий край, -
промовив сам до себе й увійшов у село .. 
Радо зустріли дома Альошу, а хлопц1 ,........, то .... 

вариші: 

- Дайош тепер, Альоша, доповіді! 
Альоша поважно: 
- Зробимо, все зробимо! 
У неділю біля сельбуду*) об'яву селяни чи ... 

тали: 

УВАГА 

У сельбуді ввечері буде: 

ПОЛОВА ПРОБЛЕМА 

товариш Олексій Гаврилович Курочка 
зроб.ить її 

П~о-л-о~в~а про~бле~ма, - читає дядько 
Панас і запитує: 

,........, ,Що воно за "проблема" з половою? 

*) "СелянсьRий будинон", тобто Rпюб. 
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- Це по-совітському любон так називається. 
- пояснює Іван Микеша, комсомолець. 
У вечері в сельбуді повно: хлопці, дівчата пона

сходились. Вийшов Альоша, тези перед себе по
клав: 

- Товариші! Якщо глянемо на полову пробле
му з боку діялектичного матеріяліз му, взявши під 
кут зору сучасні економічно-суспільні відносини 

дівчини з хлопцем, то ми, товариші, скажемо, що 

й досі в нас лишилося багато буржуазно-інтелі
rентсько-міщанських традицій. У нас. товариші. 
як посидів з дівчиною, то такого наговорять. що 
тільки держить. А лк дівчина дитину приведе. 
тоді хоч погибай, а це невірно, що ми, товариші. 
так на цей факт дивимось. бо взагалі: діти -
квіти майбутнього ... 
Далі Альоша почав таке казати, що й дівчата 

червоніли й хіхікали в хустки, а хлопці горну

лися до дівчат і шепотіли на вухо таке, від чого 
дівчата ще більше прискали сміхом. 

Кінчити доповідь Альоші не пощастило. У кут
ку хтось засопів. далі щось гупнуло, а ще далі: 

.- Ти чого, барбос, до моєї дівчини лізеш? 

.- А тобі яке діло. може я хочу проблему роз
в'язати! 

Всі посунули в куток і Альоша почув: 
- А. так ти проблему з моєю дівчиною роз

в'язувати будеш, своєї тобі мало?! 
- Та бий, я його знаю! - вигукнув хтось 

басом. 
У ее злилося докупи, було чути вигуки й важке 

гупання. 

Альоша присів під стіл. 
.- А де той гад. що проблеми на:зчає? - за

ре:еів десь близько ображений голос. 
Альоша порачкуnав під лавами до дверей. По

~•ятий, насилу надвір вискочив, чорний "реглан' 
Альошин був розпанаханий. 

"Темнота ж. та все на плечі наші", - думав 
він і, як вітер, летів додому. 

Нові Видання 

ПЕРША РІЧНИЦЯ КАТЕДРИ УКРАЇНОЗНАВЧИХ 

СТУДІй 

Торонто, Онтаріо. Вільям Дейвіс, nрем'єр nровін
ції Онтаріо, був головним nромовцем на nерш1и 
річній вечері фундаторів Катедри у:краінознавчих 

студій nри Торонтсь:кому університеті, я:кою вша
нована тих, що дали Катедрі фінансову nідтрим:ку. 

Цю вечерю слонзорували Фундація Катедри У:кра

інознавчих Студій та Уіанадсь:ка Фундація У :краін
сь:ких Студій. Понад 500 гостей прибуло на річну 
вечерю, и:ка відбулася 19-го листоnа.'да 1981 р. в еле
rантному готелі Гарбор Уіестен Гілтону на березі 
озера Онтаріо. 

НАДІСЛАНО НОВІ ВИДАННЯ: 

Робітничі страй:ки в Польщі 1980. Вибір, nередмова 
і виснов:ки Мирослава Про:коnа. Вид-во "Сучаснсть" 

1981. 
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УваrаІ • • Уваrа! 

Вийшов з дру:ку збірни:к віршів та nісень 

Юхима Вопьфа nід загальною назвою 

"ПУТЬ" 

У збірни:ку 90 творів: 2 - моІюю щ1ш (або юдей
сь:кою), 11 - у:краінсь:кою мовою, а решта росій

сь:кою. До 50 творів є мелодн. 
Збірник с:кладаєтьсs: з трьох ци:клів (назви росій

сь:кою мовою) : 
1) "ЛЕПЕr" (1941-1949) - Твори, наnисані до ув'яз

нення за сіоністсь:ку діяльність 1 дея:кі з них - у 

rеті. 

2) "НЕУЖЕЛИ?" (1949-1954) - твори, наnисані в у
в'язненні, 

3) "ОСКОЛКИ" - твори, наnисані nісля ув'язнення. 
Більшість віршів та пісень - ліричного хвра:кте

ру. В деs::ких лунають сіоністсь:кі мотиви, а в де
я:ких - nротест nроти nригноблення особи. 

Об'єм збірни:ка - 172 стор. 

Ціна з nересил:кою - 8 дол . 

Замовленнs: надсилати на адресу: 

WOLF Е. 
Ramoth 6;43 
Jerwsa'lem 
lsrae1. 

" ... У збір:ку в:ключено заяви Ріомітету оборони ро
бітни:ків (КОР) з 1976 ро:ку, Хартію робітничих nрав 
з лиnни 1979 ро:ку, те:ксти до:кументів про утворен
ня і леrвлізвцію вільних профсnіло:к ... , заяви о:кре
мих :клітин "Солідарности" в різних містах Польщі. 
У збірці є та:кож заяви про солідарність із "Солі

дарністю" nольсь:ких nисьменни:ків, студентів, уче

них тв предстввни:ків nольсь:коі Уівтолиць:коі цер:кви, 

в та:кож статті та:ких nровідних діячів nольсь:кого 

руху оновлення я:к Яце:к Куронь, Адам Міхні:к, Пє
ше:к Мочульсь:кий (урив:ки з есею цього :керівни:кв 

Конфедерації незалежної Польщі) ... " -
Н. Іпьннцька. 

Уіниж:ка має 193 сторін:ки та багато фотознимо:к. 

Ціна - 7 дол. (США). 

Адреса для замовлень нв :книж:ки видввництnа: 

"Сучасність": 

254 Вест 31 вул., 15 поверх, Нью-Йор:к, Н.й. 10001. 

Марта Тврнввсь:ка. Землетрус. Поезії 1971-1980 
ро:ків і nере:клади. Нью-Йор:к, Об'єднання у:крвін
сь:ких nисьменни:ків "Слово", 1981. 
"У своїй ліриці Мвртв Тврнавсь:кв вистуnає я:к 

свідома й nослідовна nродов..кувач:ка традицій :ки
ївсь:ких нео:кляси:ків тв nоетів nразь:коі ш:коли. Зо
:кремв це виявляється у нахилі до nоезії та:к званого 

другого стуnеня - що її звуть "nоезією в :квадра

ті". Це nоезія, що вини:кає не з безпосередніх жит
тєвих вражень, а з читання :книжо:к, зі .слухання 
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музики, із споглядання мистецьких образів. При 

тому у Марти Тарнавської немає жодного позуван
ня, жодного бажання похизуватися своїми знанням 
та :культурою ... " - І. Качуровський. 

ДИРЕКТОР УНІГУ В ПОІЗДЦІ ДО ІЗРАІЛЮ 

(І-і:ембрідж, МА - ФІ'l:У). Проф. Омелян Пріцак., 
директор Українського Наукового Інституту Гар

вардського Університету (УНГУ) виїздив до Ізраїлю 
на ввесь місяць с:чень в наукове відрядження. За

просили цього українського вченого три провідні 

університети: найдавніший єврейський університет 

в Єрусалимі, відомий університет ім. Бен r уріона 
в Неrеві, та столичний Тель-Авівсь:кий університет. 
Проф. Пріцак прочитав низку лекцій, провів се

мінари та виголосив публічні доповіді. Теми тих 

виступів різноманітні, й заторкають вони пробле

матику історіі Украіни. Темою публічних доповідей 

був "Український національний рух в Радянському 
Союзі: Фенікс, що постійно відроджується". В про
грамі семінарних вправ розглядалася історія ук.ра

інсЬІ-ю-єврейських взаємновідносин в Галичині. Спе
ціяльну увагу звернув проф. О. Пріцак. на безпід

ставний міт про спеціальний у:краінсь:кий антисе

мітизм, дослідивши його :коріння та позанаукові 

цілі пролагаторів того міту. 

У станови, в я :ких побував проф. Пріцак. це -- де
партаменти історії, центри радянських і східно-ев

ропейських студій, факультети гуманітарних і су

спільних наук., головні бібліотеки та архіви :країни. 

Поїздку проф. Пріца:ка повністю оплатили госпо
дарі - видатні ізраїльські наукові установи, я:ких 

:керівниками є науковці в галузях суспільних наук 

та історіі: Шмуель Еттінrер - голова Товариства 

ізраїльських істориків, зокрема з питань Східньої 
Европи (Єрусалимський університет), Едіт Френкель 
- директор центру радянських і східно-европей

ських студій (Єрусалим), професори - історики 
університету ім. Бен r уріона - Йосип Салмон (го
лова департаменту) та Ізраїль Оппенгайм, як. теж 
історики університету Тель-Авіва - Моше Мішін
сь:кі ( голова департаменту) та Я:ків Рой (директор 
центру радянських студій). 
Відбулися товариські зустрічі з визначними інте

лектуалами Ізраїлю, а також :консультації і диску
сії зі студентами названих трьох університетів, ске

ровані на те, щоб допомогти витворити краще ро

зуміння серед ізраїльтян украінського минулого і 
змагань украінської нації за право вільно жити. 

·Вийшла з друку нова инижк::~ Олекси Ізарськоrо 

"ЛІТО НАД ОЗЕРОМ" 

І'l:нижка має 331 стор. Обкладинка Лариси Лаврі
ненко. Ціна - 10 амер. дол. 

У своєму новому романі автор веде розповідь 
про подіі, я:кі не одному читачеві нагадають чима

ло з особисто пережитого. І'l:анва розповіді - це 
переживання тієї частини украінського народу, и:ку 

ЕИР другої світової війни змусив покинути рідні 
землі.. Автор описує рік життя українського Еті:ка
ча в маленькому баварському містечку над озе
ром наприкінці війни і в перші місяці після іі 
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закінчення. Там він зустрічається з представни
ками німецьких та українсьRих культурних се
редовищ. 

ОлеRса' ІзарсьRий - автор відомих романів: 
"Віктор і Ппля" (1965), "Чудо в Мисловицях" (1967), 
"Киів) (1971), "СаRсонсьRа зима" (1972), (Полтава" 
(1977). 
Книжку можна набути в уRраїнсьRих книгарнях, 

або замовляти в представниRа "Сучасности": 
Н. ІльницьRа 

254 Захід 31 вул., 15 пов., Нью-ЙорR, Н. Й. 10001 

ПРОФ. ІГОР ШЕВЧЕНКО КЕРУВАВ СПРАВАМИ 

УНІГУ 

(Кембрідж, Масс. - ФКУ). Під час відсутиости 
проф. О. ПріцаRа, я:кий в1д1здив в науRове відря
д?кення до Ізраїлю на місяць січень, справами УНІ
ГУ керував співдиреRтор - проф. Ігор Шевченко. 
Проф. Шевченко - член Американської академіі 

наук., Гарвардський професор візантології, видат
ний учений, був нагороджений при :кінці минулого 
роу.у почесним титулом Домбартон О:кс професора. 

Він бере постійно участь в нау:коВІи діяльності 
Украінського Гарварду, будучи редактором журна
лу ГУС (Гарвардські УRраінсь:кі Студії), виступаю
чи на семінарах уRраїнознавства, ломагаючи вка

зівками докторантам та служFJ.чи своїми :консульта

ціями історикам, я:кі у своіх студіях натрапляють 

на проблеми, пов'язані з Візантією, що була півден
ним сусідом Руси-України. 

Знаменним був виступ проф. І. Шевченка на ми
нулорічюи сесн Постійної Конференції Украін

ських Студій (ПКУС), в якому він плястично накре
слив різні форми праці в науковій ллбораторіі до
слідника гуманітарних наук. і зробив при тому пе

реконливий висновоR, що для доброго історика 

Украіни необхідне глибше знання Візантії, як. теж 
не може бути добрим візаятологом той, хто не зна
тиметься на проблемах історіі Украіни. 
В центрі уваги УНІГУ знаходиться підготовка 

спеціяльноі сесії українознавчого семінару, на якій 

виступить проф. Роберт Кон:квесг, визначний радя

нолог, із інформацією про стан підготовRи нау:ко

ЕОЇ публікації про голод 1932-33 років в Украіні. 

У СПРАВІ ВИДАННЯ КНИГИ ГЕЛІЯ СНЕГІРЬОВА 

"Набої дли розстрілу (Ненько мои ненько)" 

Після звернення генерала Петра Григоренка, його 
дружини Зінаіди і Надії Світличної - видати ди

сидентські твори Гелія Снегірьова, якого два роRи 

тому замучило кrБ, створився Громадський Комі
тет, до складу якого входять науковці, письменни
ки, журналісти, мистці й громадські діячі із США, 
Канади, Австралії та Европи. Створено фінансові 

:комісії в США й Канаді для збірки фондів. Також 
почала працювати редакційна Rолеrія, я:ка збирає 
; приготовляє праці Гелія Снегірьова, щоб усі вони 
увійшли до книги під загальним заголовком "Набої 
длж розстрілу". 
Окрім за:кли:ків у пресі, фінансові комісії в США 

й Канаді висилають листи з ,інформаціями й про-
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ханиями прислати передплату на книжку - 15 до
ілярів - і, по змозі, пожертву, бо ж із грошей на 
передплату буде неможливо оплатити кошти дру
кування й висилки книжок передплатникам. Від 

липня до кінця грудня 1981 року, після висланнs: 
інформацій і прохань, у Канаді лише десята части
на тих людей, яким вислано листи, прислали перед

плату й пожертви. З приємністю відзначаємо, що 
багато жінок виввили добре розуміння цієї справи. 
Всім висловлюємо щиру подяку. Передплатникам і 
жертводавцям у Канаді вислано загальні звіти, у я
:ких записано прізвища, суми й місцевості, відкіля 
надійшли передплати й пожертви. 

Беручи до уваги загальну сучасну нашу дій
сність, уважаємо дотеперішню збірку початковим 
успіхом, хоч цей успіх ще вельми недостатній, зва
жаючи на передбачувані кошти видання книги. 
Одначе, маючи надію на більшу поміч від наших 
добрих людей, члени .Комітету почали розвідувати, 
де і за яку ціну буде можливо почати друкувати 
:книгу. 

Читачам журналу "Нові дні", де зміст цього тво
ру друкувавсs:" відомо, що в :tіНИЗі Гелів Снегірьо
ва подані до:кументальні докази про те, якими під
ступними методами диктатори російського імпері

:илізму винищували визначних українців і маси на

шого народу. Не багато є таких героїв, як Гелій 

Снегірьов, я:кий, зрікаючись радвнеького громадян
ства, конституцію СРСР назвав брехнею від почат
:ку до кінця. 

У минулих десятиліттях і тепер кремлівські дик
татори безжалісно експлуатують всі багатства Укра· 
їни. Населення нищили масовим голодом, розстрі
лами і засланнями на Сибір. Нашу молодь увесь 
час вивозять з У:країни на всі простори імперн. 
Влада послідовно ліквідує українське шкільництво. 
Російщення украінської молоді посилюється з року 
на рік. Розпочинається воно вже у дитячих садках. 

Тисячі патріотів - опонентів режиму, перебувають 
у тюрмах, психіятричних установах та на каторзі 

в таборах. Мученики не здаються, хоч терплять 
смертоносні тортури. Від них же згинув Гелій Сне
гірьов. 

Така дійсність в У:краіні. А у нас - демократич

ні вольності, добробут, широкі можливості допомо
ги своєму народові. Чи треба тут переконувати 

українське громадянство, зокрема справжніх патрі

отів і жертводавців на різні національні потреби, 
що ми можемо, ми повинні публікувати документи 
про страждання політв'язнів, що іх вони пишуть 

в обставинах жорстокого переслідування 1 ми повин
ні швидко й масово поширювати іх у світі україн

ською та іншими мовами між співгромаданами кра

ін, в яких живемо. Нам радять, щоб книгу "Набої 
для розстрілу" видати англійською мовою. Ці слуш

ні побажання ми беремо до уваги. Нашим спільним 
обов'язком буде зробити все можливе, щоб ті ба
жання здійснилися. Тому, передаючи цим шлs:хом 

подяку всім дотеперішнім жертводавцям, ще раз 

просимо тих добрих людей, яким ми вислали про
хання, і всіх Вас, Шановні Читачі, надіслати своє

часно передплату і, по змозі, пожертву, щоб твор

чість Гелія Снегірьова довести до відома світу. 

Автор заплатив за неі своїм життям. 
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Чеки на передплату й пожертви виписувати на: 
Snehirov's Book Fund і висилати на адресу в Канаді: 

So-Пse (T'Oronto) СгесНt Untioo 
Асс. No. 7310 
406 BathuІГSt Street, 
Тoronto Ontario, М5Т 2S6 

в США:. 
Ukratinian Сге<Нt Union 
831 Joseph Avenue 
Rochester, N. У., 14621 

За Громадський Комітет в Канаді: 

(-} Микола Валєр 
(-} Тоня Горохович 
(-) Іван Дубилко 

З ДІЯЛЬНОСТИ КОМІСІІ ПРАВ ЛЮДИНИ 

СКВУ 

КПП приготувала переклади звернень, протестів 
і листів УГГ та наших політв'язнів за останні два 
роки і передала іх CSCE Іlі.омісіі длs: включення у 
"Congressional Record". 

І*** 
Сенатор Павло Юзик організував 29 вересня 1981 

року в приміщенні сенату в Оттаві зустріч деле

rаціі Канадської Ра•ди Паневолених Народів з ам
басадором Л. Роджерсом - головою :канадської де
леrаціі на міжнародну конференцію в Мадріді. У 

цій зустрічі брала участь від Комісії Прав Людини 

С:К.ВУ Христина Ісаїв з Торонта. Від міністерства 
закордонних справ Канади був присутній заступ
ник директора Відділу. Від КПП СУіВУ вручено Л. 
Роджереові меморандум та додатковий матеріял 

про порушення л•юдських прав в Украіні. 

Зроблено також заходи, щоб група Міжнародної 
Амнестіі, яка піклуєтьсs: українськими політв'язня

ми Стусом, Шуму:ком, Шабатурою та іншими, під
силнла наші старання про іх звільнення. 

І** * 
П's:ту річницю заснування Украінської Гельсінк-

ської Групи в Уіиєві відзне.чено 16 листопада 1981 
року свідченнями перед Уіонrресом США, в яких 
брали участь ген. Петро Григоренко, д-р Ніна Стро
ката, д-р Володимир Малинкович з Мюнхену та 
адвокат Мирон Смородський. Від Іlі.омісіі Прав Лю

дини Cl'\BY у свідченнях браnа участь Христина 
Ісаїв. 

Христина Ісаїв взs:ла участь також у демонстра
ції перед радянським посольством у Вашінrтоні 17 
листопада 1981 р. і була на прийнятті для членів 
американського уряду та запрошених гостей. Де

монстрацію і прийняття влаштува•ли філядельфій

сь:кий Уіомітет оборони людських пра та а~ rок 
Комітет оборони балтійських краін і Украіни. 

·** 
* 

Світовий Конrрес Вільних У:краінців проголосив 
багатостраждальну сім'ю Січків родиною року . .Ко
місія Прав Людини СКВУ видала брошуру про сі-
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м'·.::о СічRів "А Family Torn Apart" зв редаl'і.цією д-рв 
Ніни Строl'і.а'Тоі. 
Друга публіl'і.вція 1'\оміс~ї Прав Людини CRBY -

це матеріяли до п'ятиріччя заснування УRраінсьl'і.оЇ 
ГельсіНІ'і.СЬІ'і.ОЇ Групи, зібре.ні в брошурі "The Fifth 
Anniversary Up-date". У бfошурі зображено твl'і.ож 

сучасний стан Групи. 

Ціна брошури - 2 дол. При замовленні 20 при
мірниl'і.ів (або більше) надається 25% знижl'і.и, плюс 
nоштова оплата'. Замовлення слати на адресу: 

Hum.an Rights Commission 
World Congress of Free Ukrainians 
2118-А Bloor St. W., Toronto, Ont. M6S 1М8 

** * 

Іlатриція БЛЕИК 

ИОГО ОСТАННІРІ ПРИТУЛОК 

МУЗИКА 

Testimony: The Memoirs of Dmi'try Shostakovich - As 
related to and edited Ьу Solomo·n Volkov. Тranslated 

Ьу Antonina W. Bouis; Harpe·r & Row, 1979. 

(У ривок з ре це нзіі) 

... Чи не найбільше хвилює читача той розділ 
Jшижки. де автор тужить за зниклою народною 

пісенною творчістю. Розповідає Шаетакович про 
сліпих народних спі!щів ........ лірників або ж бан
дуристів ,....... які з незапам'ятних часів мандрували 
шляхами У країни. У половині тридцятих років 
співців силинали на всеукраїнський з'~·з~ народ
них мистців. Кілька соток їх зібралося, з усіх 
кінці3 України. з найглухіших сіл. Розповідає 
далі Шостакович: "Був це живий музей, жива 
історія країни. Всі пісні її. вся музика і народна 
поезія. І їх усіх постріляли, усіх цих благород
них сліпців". 

Навіщо? Шаетакович пояснює: "Просто так. 
щоб не плуталися під ногами". Пісні сліпців не
можливо було цензурувати. "Величні діла верши
лися в країні, ,....... продовжує Дмитрій Шостано
вич із гнівним сарказмом ......... Повним ходом ішла 
суцільна колективізація, нищили куркуля як кля ... 
су, а тут, бачте, оці сліпці вешталися всюди із 
своїми піснями сумнівного змісту". Шостанавич 
nередрікає, що прийде час, коли поіменно затав
ровані будуть ганьбою всі ті, хто вчинив цей зло
чин та інші "лихі вчинки". Хоч би й посмертно, 
щоб їхні потомки знали. "Якби я в це не вірив 
твердо. не варто було б прожити життя" ... 

г 
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"НОВІ ДНІ" ЧЕКАЮТЬ ВАШИХ ПОРАД 

І ДОПИСІВ НА РІЗНІ ТЕМИ 

НАШОГО ЖИТТЯІ 

З НАУКИ І ТЕХНІКИ 

Олена НЕСІНА 

"МАНДРІВНА В ЧОРНУ ДІРУ" 

Київський журнал "Наука і суспільство". ч. 7. 
] 981 Р·: пише, що в обговоренні нових проблем 
астроф1зию~ взяли участь учені з різних науко
вих ... закладlв .- Головної астрономічної обсер:Rа
торн. Інституту теоретичної фізики АН УРСР 
та Обсерваторії Київського державного універси
тету. Журнал подає кілька публікацій і сподіза
ється, що на підставі цих публікацій, читач може 
скласти деяке уявлення про наш Всесвіт. 

. Більшість матеріялів, надрукованих у журна
:н. в ж~ диску_тувались на сторінках "Нових днів" 
1 нашt читач1 добре осві~омлені на ці теми. од
наче, стаття Клима Чурюмова, кандидата ф:зи
к~-м~тематичних. н_аук, "Мандрівка в Чорну 
Д1ру подає таю цшаві і дивовижні висно:?ки 
науковців, що, очевидно, варто позР.айомити чи
тачів з ними . 

. П?чинає статтю вчений з того. що зірни не 
в1чю ,....... народжуються, живуть і вмирають. Пі
сля цього стисло описує процеси, які суnрово

джують ці стадії в різних по величині зірках. 
Розберемо випадок, коли маса Зірки втричі 

більша від маси Сонця. 
Остання стадія життя такої зірки, nише вче

ний, закінчується т. зв. rравітаційним колапсом, 
що nриводить до утворення чорної ~іри. 

. Чорні діри або колапсори є матеріяльН!іМИ 
тшами. стиснутими силами власного тяжіння до 

таких компантних розмірів, що ні світло, ані інші 
частинки не можуть уже вирватись з них. 

Чурюмов пояснює чому: Щоб відірватись від 
nоверхні космічного об'єкта, треба, щоб тіло nе
ремогло сили тяжіння. Це можна зробити надав
ши т~лові т. зв. другої космічної швидкости. Для 
Земш. наприклад. вона дорівнює 11.2 км/сек. 
Для Сонця - 600 км/сек., для білого ж нарлика 
такої маси ян у Сонця, але радіюсом 6,000 нм 
друга космічна швидкість 6,000 км/сек.. а ней
тронної зірки - 100,000 км/сек. 

Друга Rосмічна шви~кість залежить від маси і 
радіюса космічного об'єкта. Чим менший його 
радіюс, тим сильніше rравітаційне пеле і тим 

більша друга носмічна швидкість. 

В 1975 році французький вчений П'єр Лаплас 
в~значwв до яких розмірів мусить бути стиснене 
ТІЛО, щоб друга космічна швидкість на його по
верхні бу ла рівна швидкості світ ла . 

. Виявил~ь. щ? . якби_ стиснути Землю до ра
д•юса дев ять мш1метрш. а Сонце до трьох кіло
метрів, то щоб відірватись від них, треба надати 
тілу швидкість більшу ніж швидкість світла. 
Тіла з такими т. зв. rравітаційними ра~іюсами 

не можуть випромінювати щось назовні, бо для 
цього треба швидкість більшу ніж швидність сві
тла, а це неможливо. За теорією відносности 
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шви~кість світла для матерілльних частинок є 
максимальною. 

Космічне тіло стиснуте до свого rравітаційного 
радіюса, являє собою чорну діру. 
Коли чорна діра народжується, вона випромі

нює rравітаційні хвилі, які з швидкістю світла пе
ретинають простір і тимчасово викривлюють гео

метрію простору поблизу Землі. Це викривлення 
можна зареєструвати з допомогою чутливих rра

вітаційних детекторів. Дослі~и по виявленню та
ких rравітаційних хвиль провадились у США та 
Радянському Союзі. 
Чорну діру також можна виявити, якщо вона 

входить до складу подвійної зоряної системи, де 
друга зірка-гігант і газ з оболонки цієї зірки під 
дією тяготіння чорної діри потужним струменем 
перетікатиме до Чорної ~іри. Газ не просто па
датиме в чорну діру, а спочатку закручувати

меться навколо неї в наслідок свого орбітального 
руху. Утворюється газовий диск навколо чорної 
діри. В результаті тертя газ нагрівається до од
ного мільйона градусів за Кельвіном і ще до 
того, як почне падати у чорну діру, випроміню
ватиме рентrенівські промені. Оскільки Земна 
атмосфера поглинає рентrенівські проміння, те
лескопи мають бути на супутниках. Вчені, пише 
Чурюмов, зареєстрували рентrенівське випромі
нювання кількох небесних об'є.ктів. Також вияв
лено і коливання потоків енерrії, що перетікає з 
оболонки зірки на чорну діру. Це передбачено 
теорією. 
Англійський вчений Гопінr довів, що навіть 

цілком ізольована чорна ~іра поступово втрачає 

масу, тобто. з часом може зникнути. перетво
рившись на теплові промені. 
Зменшення маси чорної діри в процесі випа

ровування збільшує Гі температуру. що прис.ко
рює цей процес. Остання тонна речовини чорної 
руди випаровується за 0.1 сек. Це еквівалентне 
вибуху одного мільйона меrатонних водневих 
бомб. 
Можливо, що у майбутньому, пише вчений, 

людство розкриє загадки чорних дір і знайде 
способи виготовлення їх штучних двійняків. У 
них зберігатиметься енерrія. яку можна викори
стовувати протягом тривалого часу. 

Вчений пише, що останнім часом учені при
йшли ДО ДИВОВИЖНОГО ВИСНовку: З ДОПОМОГОЮ 

чорних дір можна швидко подорожувати з о~но
го Всесвіту rв інші, яких, як гадають, має бути 
безліч. 

Якщо зануритись під rравітаційний радіюс 
звичайної чорної діри, то мандрівника і його ко
рабель розчавлять сили тяжіння. Для безпечности 
мандрівки, необхідно, щоб чорна діра мала пев
ний об'ємний еле.ктричний заряд. тоді мандрів
ник відчує перевантаження. але не бу ~е розчав
лений. 

Наблизивтись до rравітаційної сфери такої 
діри, мандрівник побачить майбутнє нашого Все
світу, тобто, його подорож буде в певній машині 
часу. Коли діра після стискання стане розширю
ватись, корабель з мандрівником вийде з-під rра
вітаційного радіюса, але потрапить уже в інший 
Всесвіт. На стадії виходу він побачить уже ми-
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нуле Нового Світу. Попадаючи в Чорну Діру 
Нового Всесвіту. він таким же чином попаде ще 
в інший Всесвіт. У свій же рідний Всесвіт ман .. 
дрівник уже, можливо, ніколи не повернеться і 

буде приречений тинятись по інших світах. 
Клим Чурюмов .кінчає та.кими словами: "Су

часна наука впритул підійшла до від.криття чор

них дір - цих дивовижних об'єктів Всесвіту, 
передбачених .кілька десятиріч тому. Відкриття і 
розгадка їх таємниць, опанування колосальних 

енерrій дали б змогу людству піднестися на якіс
но новий ступінь розвитку". 

Прот. А. ТЕТЕРЕЕ-/КО 

ОСНОВИ ПАСТИРСЬНОї АНТРОПОЛОГІї 
о. Д-РА С. ЯРМУСЯ 

Прот. Степан Ярмусь - священи.к Української 
Греко-Православної Церкви в Канаді й профе
сор пастирського богословія в Колеrії Св. Андрея 
в Вінніпезі, - успішно закінчив докторські сту
дії й отримав наукозий ступінь Доктора душпа-
СТ''"'"Тва. 

Наш новий науковець (народжений 25-го трав
І-~я 1925 року в Jfідихові на Волині) став на шлях 
вищої ОС"\іти 1960 р.. поступивши на богословські 
сту ді~· в Колеrії Св. Андрея в Вінніпезі, які закін
чив 1962 р. 1971 року він записався на гумані
стичні студії в l\l!анітобському університеті, я.кі 
закінчив 1974 р. й отримав ступінь бакалавра 
гуманістНІш ( В.А.). Восени 1974 року прот. С. 
Ярмусь записався на маrістерські студії в Між
конфесійному Пасторальному Інституті при Він
ніпезькому університеті; там він пройшов клініч
ний душпастирський вишкіл і. J-Jаписавши те~v на 
тему The Prob1em of Pastora1 Calling - А Study 
of Religious Attitudes and Vocational Responses, 
у травні 1977 р. отримав ступінь маrістра тео

логії. 

В роках 1977-78 о. С. Ярмусь працював над 
упорядкуванням першої збір.ки творів у.країнсько
го філософа Памфіла Юркевича. яку за його 
редакцією видала Колеrія Св. Андрея 1979 р. За 
це видання він удостоївся членства в Канадській 
філософсь.кій асоціяції. 

Літом 1978 р. о. С. Ярмусь почав докторські 
студії в Сан-францісь.кій Теологічній Семінарії 
в Сан-Ансельмі. Каліфорнія, які за.кінчив навесні 
1981 року. 
Тому. що він уже довший час займався розроб

ленням принципів пастирської антропології, - ця 

проблема стала центральною у його докторсь.кій 
праці. Вона бvла розроблена під заголпвком: 
Fate of the Individual and Pastoral Care in Eastern 
Orthodox Тheological Education - Some Steps to
wards the Percepts of Pastoral Anthropology (Доля 
людини й душпастирство в православній бого
словській освіті: Перші .кроки до усвідомлення па
стирської антропології) . 
Основи пастирсько;· антропології автор виво

дить із .констатованої дегуманізації людини, що 

являється чи не найбільшою. проблем~ю нашого 
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часу. Цю дегуманізацію породили процеси, яні, 
іронічно, змагали до звільнення людини від раб ... 
ства та соціяльної несправедливости. 

Автор дисертації стверджує. що процеси, яні 
доводять до обоження нолективу, - доводять і 
до позбавлення осібної людини П людсьного об ... 
разу та людсьно~ гідности. Таним було розвине ... 
не в минулому столітті народництво, націона ... 
лізм, фашизм. номунізм та різний колективізм. 

Прот. С. Ярмусь стверджує й насвітлює все це 
в першій частині своєї праці. Друга частина при
свячена насвітленню унраїнсько;~ національної 

вдачі. Третя частина дисертації присвячена огля ... 
дові православної антропології, яка стверджує, 

ЩО ОСНОВНі СRЛаДНИНИ ЛЮДСЬНОЇ прирОДИ - ТіЛО, 

душа і дух становлять її істотну одність і через 
те ножен з тих снладнинів має свої специфічні 
потреби, від задоволення яних залежить добробут 
даної людсьної істоти. Це потреби фізіологіч ... 
ного. психологічного, духово-інтелентуального та 

етно-соціологічного характеру. Занедбання будь
якої з тих потреб зубожує життя людини. шко
дить П богоподібності, а то й зовсім дегумані-
3ує її. 

Четверта частина дисертації присвячена огля
дові прююславної літератури на тему пастирсьно

го богословія та програм навчання пастирсьного 
богосло~ія у вісьмох православних духовних шно ... 
лах у Пізнічній Америці. На основі цього огляду 
робиться твердження, що не nci названі аспекти 
основних потреб людської природи стають пред
метом богословської, а втім і пастирсьної уваги, 
отже nони залишаються прооченими й занедбани
ми. Згідно з перенонанням автора, цю ділянну 
може поправити пастирсьна антропологія, що 

являється· богословсьною дисципліною, присвяче
ною збудженню пастирсьної свідомости відносно 
повного об'ємv людського життя та його специ
фічних потреб. Для вивчення цієї діллини па
стирсьного виховання пропонується детально роз

роблений курс Пастирсьної антропології з П ме
тоrтологією навчання та основними джерелами. 

Праця о. д-ра С. Ярмуся винлинала дуже до ... 
б ру наукову нритину. Вітаємо його з цим високим 
осягненням та з новим внладом у снарбницю 
унраїнсьної духово! нультури і бажаємо успіхів у 
дальшій праці. 

Під час своїх докторсьних студій прот. С. Яр
мусь був стипендіятом Братства Св. Івана в Ед
монтоні. 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

Перше прису~ения nітературної наrоро~и Фунда
ції ОмелИІІа й Тетвин АнтоновІАів 

На своїй нараді 4 січня 1982 poJ.Iiy в Нью-ЙорJ.Ііу 
Жюрі літературних нагород Фундації Омелина й 
Тетяни Антоновичів у снладі: Григорій Грабович, 
Богдан РубчаJ.Іі і Юрій Шевельов {Голова), розгля
нувши літературні твори, надіслані на розгляд, а 

таJ.ІіОЖ інші виданни 1981 poJ.Iiy, відомі членам Жю
рі, ухвалило надати нагороду за 1981 piJ.Ii 

ВАСИЛЕВІ БАРЦІ 

за його строфічний роман "СвідоJ.Іі для Сонця Ше
стиJ.Іірилих". 
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І. РІХТЕР 

ВІДПОВІДЬ 

ОЛЕНСАНДРУ СОЛЖЕНІЦИНУ 

У нраїнсьний Науновий Інститут Гарвардсьного 
У ні.версвитету запросив О. Солженіцина на Кон
ференцію з питань російсьно-українських стосун ... 
ків. О. Солженіцин від запрошення відмовився і 
висловив це віднритим листом п. заг. "Не досві·д 
розбрату, а дос·від єднання", який надрукували 
провідні газети російського Занордоння. 

Відгун О. Солженіцина на російсьно-унраїн
сьну проблематику - це важлива ІВіха у процесі 
розколу, я.ний започатнували єдинонеділимці се
ред еміrрантів. 

Ми вважаємо, що відмова О. Солженіцина від 
участи в українсьній Конференції та його номеп
тарі до українського питання - це образа для 
українців та для інших етнічних груп Занордоння. 
Чим би не був зайнятий пан Солженіцин, ·він 

повинен був прийняти запрошення українсьних 
вчених, адже українське питання надто важливе 

для долі майбутньої Росії, а стосупни між ун:ра ... 
їнцями та росіянами на Закордонні склалися не 
так, як цього треба було б для інтересів обох на
родів. Пан Солженіцин мав чудову можливість -
допомогти налагодити ~взаєморозуміння м·іж ро ... 
сійсьною та унраїнською етнічними групами - .в 
ім'я нашого разом лагідного майбу"Dнього. До то
го ж авторитет О. Солженіцина таний ·велиний, і 
він має тані добрі можливості зробити розголос 
своїм ідеям! Для багатьох він - втілення росій ... 
ського світу. 

І лист. що його опублінунав письменник на сто ... 
ріпках "Нового Русского Слова". дійсно віддзер
калює типові погляди російсьного Закордоння. але, 
на жаль, не кращої частини його. 

В коментарях його повторюються усі стерті до ... 
нази, якими російсьні єдинонеділимці (радянські й 
антирадянсьні) захищаються від проблеми деко ... 
лонізації У ~tраїни. 
У пана Солженіцина ввесь підхід до питання 

стоїть взагалі нижче рівня висунутої українцями 

громадсьної проблеми. 

Міркування О. Солженіцина більше подібн!. до 
недоброзичливої міщансІJкої балаканини про н.а ... 
ціоналів". Тані балачни можуть провадити м1ж 
собою консервативні, відсталі, політично нен у ль
турні російськ-і простаки. У ее це складається із 
нількох загальновідомих у певних нолах забобо ... 
нів та перебільшень. Проаналізуймо деякі з них. 

По-перше, у міркуваннях О. Солженіцина від
сутній філософсько-політичний рівень, який від
повідав би змістові обговорюваної проблеми. Та
ким штунарством О. Солженіцин приховує від 
широкої російської публіни, що українці висувають 
проблему деколонізації своєї країни. 

Тому він старанно уникає тих понять, якими 
дана проблема може бути вислоІВлена: .. таких як 
"нолоніялізм", "національне визволення (сто сов ... 
но Унраїни) та "колонізатор", ."денолонізація ім ... 
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перії" (стосовно Росії). Вимога національної не~ 
залежности підмінена у І(оментарях Солженіцина 
побутовим словом "розбрат". Цим сло·вом він о~ 
пускає проблему до рівня негідної еміграційної 
гризні, яку ніби~то розпочали українські кола. 
Говорить він і про "розпалювання пристрастей", 
і про емігрантські суперечки "як наслідок дефор~ 
мованих відчуттів", і про еміграційну хворобу 
".втрати орієнтації", і про те, що в українсько~ро
сійський конфлікт нас тягнуть "божевільні голо~ 
ви" (цікаво, хто б це міг бути?). 

Підмінюючи таким чином поняття, О. Солже
ніцин - а не його українські опоненти - дійсно 
в тра чає в суперечці "усі вершини доброчесности, 
всю можливу глибину, ввесь історичний обсяг" ... 
(слова О. С.). 

О. Солженіцин уважно обминає назву "колоні
яльна імперія", пишучи про Росію. Ба, більше на~ 
віть: він із російським народом для чогось ото
тожнює поняття "Росія". Це дає йому можливість 
усяку критику російського колоніялізму зобража
ти як нападки на російський народ. 

·vYce це - ~у~е типове перебільшення для ро
сІиського шовtюстичного середовища. Базується 
rвоно на розходженні :вузького й широкого значен~ 
ня слова "російський". 

У літературі заведено, для позначення колоні
затора, завойовника або ж воюючих сторін, нази
вати їх етнічними іменами. "Англійці володіли 
обширними колоніями у ХІХ столітті", "францу
зи зайняли Смоленськ", "неухильно рухаючись на 
схід, росіяни підкорили ввесь Сибір", і т. д. Такий 
умовний засіб не викликає заперечень, аж доки 
його не починають застосовувати "націонали" для 
окреслення російського колоніялізму. Отут єдино
неділямці і переводять розмову на російський на
род узагалі та починають Rричати про те, що, 
мовляв, хтось ображає всю націю. Але ж кожно
му ясно, що "націонали" в контексті міркувань 
про своє колоніяльне становище" мають на увазі 
тільки російське військо та нав' язаний їм колоні .. 
яльний режим в усіх його проявах. Дуже часто 
в національній пресі ·вживається стисліше поняття: 
"російсько.-~радянський імперіялізм". Єдинонеді
лимці роблять 1виг ляд, ніби~то цього поняття не 
іонує, адже воно містить у собі ідею спадкоїмства 
між зовнішньою політикою Росії та СРСР. Якраз 
через це пан Солженіцин підмінив предмет обго .. 
ворення, перетворивши українців у несправедли
вих кривдників російського народу. 

А найголовніше те, що О. Солженіцин nідмінив 
питання нащонального виз·волення У країни питан~ 
ням боротьби проти міжнародного кому.ніз·му. На
спра.вді ж обидва питання пов'язані між собою на .. 
стільки, що якраз боротьба з радянською колоні .. 
яльною імперією, за переоформлення СРСР у 
групу вільних держав та за перетворення колиш .. 
ньої колонілльної метрополії в демократичну ро~ 
сійську державу ·в етнічних П межах - це й являє 
собою першу і головну передумову боротьби з ко .. 
мунізмом у сучасних умовах. 

Немає на світі абстрактного комунізму як яко
їсь самодостатньої сили. Комунізм проявляється 
у формі кількох тоталітарних держав із сильними 
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шовіністич.ними тенденціями (із них СРСР-----най
сильніша й найнебезпечніша державна формація) 
та низкою малих, слабких, неавторитетних полі~ 
тичних груп, розрізнених між собою і об'єднаних 
тільки міжнародною агентурою тоталітарних ре .. 
жимів "з комуністичним обличчям". 
Між іншим, у початковому значенні, комунізм 

- це "побудова безкласового суспільства", яtRe 
не мало б державного вивершення, армії, в'яз~ 
ниць, колоній, яке не провадило б війн та не го~ 
тувалось би до них. Якраз у цьому сенсі комунізм 
можна правомірно назвати мітом. 

Може й бродить у наші дні по Европі "при·вид 
комунізму", спокушаючи недозрілі уми, але за 
ним стоїть зовсім реальна радянська агентура. 

наділена великими матерілльними засобами, які 
вона роздає інспірованим політичним організаці
ям, прорадянським органам преси; агентура ця 

постачає зброю та гроші для терористів, веде агі
тацію серед біженців із СРСР. Шляхом військо~ 
вого втручання здобуває Радянський Союз нові 
колонії. 

Величезні матеріяльні ресурси, які для цього 
необхідні, черпає СРСР із сво~·х колоній. Найваж~ 
ливіша серед них - У країна. Від її визволення, 
кінець кінцем, залежить доля російської колоні~ 
яльної держави - як би там вона не називалася. 
З цього погляду доля У країни набирає міжна
родного значення. 

То навіщо ж закликати "націоналів" до об'єд~ 
нання з російськими шовіністами~імперцями для 
боротьби з ворогом, який має зовсім неясну адре~ 
су, - коли на їхній ІВласній землі сидить ЯR:раз 
той ворог, що небезпечний для всіх? Боротьба 
"націоналів" проти російської окупації - це як
раз їхній в·несок у справу боротьби з комунізмом. 
У світлі всього сказаного антирадянська пози

ція О. Солженіцина - це тільки антирадянська 
поза, адже суть радянської системи - ·В П імпе
ріялістичній природі, чого ніяк не хоче визнати 
О. Солженіцин, воліючи, так би мовити, стріляти 
мимо цілі. 

Реальний опір радянській системі - у єдності 
дій усіх націй, включно з російською, заради ви .. 
зволення кожного з при11ноблених народів. 
Ми звертаємо особливу увагу на те, що "націо

нали" не мають на меті встановити в Росії якусь 
конкретну політичну систему, а віддають цю спра~ 
ву в руки самих росіян. Іх цікавить внутрішній 
лад у майбутній Росії так само, як внутрішній лад 
Фінляндії чи Туреччини - не більше. Ста·вити 
перед "націоналами" завдання визволення росіян 
- це трохи нетактовно, тим більше, що ці росія
ни, які кличуть до спільної боротьби з комунізмом, 
обходять мовчанкою проблему національного .ви
зволення. 

Мета У країни та інших окупованих країн -
добитися власної свободи. Не треба обманювати 
ні себе, ні російську авдиторію, до якої Ви звер
таєтеся, пане Солженіцин. Ви малюєте зовсім не
правильну перспективу українсько-російських сто

сунків. 

І, нарешті, пан Солженіцин дозволяє собі зая
вити, що українська еміграція не р.епрезентує 
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У країни і не розуміє нас'!'роїв на батьківщині. Він 
називає громадську думку українського Закордон
ня "далекими еміrрантськими суперечками вна
слідок деформованих відчуттів". Але така заява 
повертається проти самого О. Солже.ніцина і про
ти "Нового Русского Слова", що надрукувало П. 
Адже й від них можна відібрати репрезентатив
ність, бо й вони діють із Закордоння, а росіяни 
в метрополії не сміють їх підтримати. 
А заява про те, що українське питання може 

вирішити " місцеве населення України" хай ле
жить на совісті автора, адже за найменший прояв 

на.віть безвинного націоналізму - у сфері чистої 
культури - українців жорстоко карають. 
Міркування О. Солженіцина показують, що він 

зовсім не знає ні українського Закордання, ні на
ціонального руху в самій У країні. Ми рекоменду
ємо всім непоінформованим із цих питань росія
нам прочитати солідну працю "Ethnocide of 
Ukrainians in the USSR". Smoloskyp Pubishers, 
Baltimore, 1979, яку написали не десь, а в У країні, 
а також різноманітні статті в журналах "Сучас
ність". "Визвольний шлях", це висловлюється точ-

Петро ОДАРЧЕНКО 

ка зору українців із У країни. Чому б нам не віри
ти їм, а вірити комусь і1ншому? 

Звичайно, ніхто не зобов'язує росіянина знати 
українські проблеми. Це справа особистої заціка·в
лености. Але, Я'RЩО людина виступає на тему про 
російсько-українські стосунки, вона зобов'язана 
докладно знати і точно :викладати погляди укра

їнців на їхню власну долю. Навіть коли обгово
рення дискусійне. Викладати точно і ·вичерпно 
точку зору опонента, а не ІНИкривлено й не вибір
ково - це питання етики в політиці і в публіци
стиці. 

Відхиливши запрошення У'країнських :вчених і 
виступивши у пресі з недоброзичливими заявами 
на адерсу українців, пан Солженіцин тільки зміц
нив позицій російських шовіністів, які затягають 

справу боротьби з радянською імперською систе
мою. 

Обскурантизм, що його проявив пан Солжені
цин у російсько-українському питанні, негідний 
автора "Архіпелагу ГУ Лаг." 

(Ж урн ал "Фактьr и мьrсли" ) 

СПІВЕЦЬ СРІБНОї ЗЕМЛІ 
(Нове видання творів Василя Гренджі-Донського} 

Видатний поет Карпатської У країни Василь 
Гренджа-Донський нарешті діждався нового ви
дання сво;·х поетичних творів. У виданні Вашінr
тонського ві,:щілу Карпатського Союзу вийшов у 
світ перший том. Цей том охоплює поетичні тво
ри, які зібрала і впсрядкувала дочка поета Зірка 
Г ренджа-Донська. Мистецьке оформлення книж
ки належить М. Михалевичу. Книжка прикраше
на портретами автора, фотокопіями автографів, 
власних малюнків автора, титульних сторінок 
перших видань поетичних збірок, віньєтками 
тощо. 

Особливої уваги заслуговує rрунтовна вступна 
стаття проф. Б. Романенчука про життя й твор
чість Василя Г ренджі-Донського. 

У розвитку національної свідомости молодого 
поета велику ролю відіграв відомий український 
поет-модерніст Василь Пачовський. З передмо
вою В. Пачовського 1923 р. вийшла в світ перша 
збірка поезій Гренджі-Донського "Квіти з тер
ньом". 1923 р. видано й другу збірку поезій "Зо
лоті ключі". 1924 р. вийшла в світ третя збірка 
"Шляхом терновим". 1926 р. Гренджа-Донський 
видав ще одну збірку віршів "Тобі, рідний краю". 
Того ж самого року видано й першу збірку прози 
В. Гренджі-Донського "Оповідання з Карпат
ських полонии". Друге видання вийшло через два 
роки в Харкові. 1927 р. В. Г ренджа-Денський по
чав видавати перший на Закарпатті літературно-

зо 

громадський журнал "Наша земля". 1928 р. ви
йшов збірник оповідань В. Г ренджі-Донського 
"Покрив туман співучі ріки". Тема цих оповідань 
- боротьба закарпатської Гуцульщини з румун
ськими окупантами. 1936 р. у Львові видано по
вість "Ілько Липей, карпатський розбійник", а в 
J 937 р. в У ж городі опубліковано історичну по
вість Гренджі-Донського "Петро Петрович". 
В 1938-39 рр. - в період короткого існування 

Карпатської У країни - В. Г ренджа-Денський 
був редактором щоденника "Нова Свобода". Ко
ли з дозволу Гітлера мадяри напали на Карпат
ську Україну. В. Гренджа-Донський разом із ба
гатьма українськими патріотами був заарештова
ний і ув'язнений в концентраційному таборі Ва
рюлапоші. Влітку 1939 року він був звільнений 
із ув'язнення і оселився в Братіславі. де прожив 
решту свого життя. Помер В. Г ренджа-Денський 
25 листопада 1974 року. 

Основні мотиви поетичної творчости В. Г рен
джі-Донського: глибокий і щирий патріотизм, лю
бов до паневоленого народу. заклики до боротьби 
за національне і соціяльне визволення, ідея собор
ности, захоплення красою рідної природи. тема 

нохання тощо. 

"В зелених горах Верховини 
Мене зродила мати, 
І птах-співун з гілок калини 
Навчав мене співати 
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Поет високо оцінює національну кr,льтуру рід
ного народу. що незважаючи на тисячолітнє 

пригноблення; біду і лихоліття". не втратив своєї 
самобутности, своєї душі. 
Скарби народно~ творчости, рідної пісні поет 

творчо використав у своїх поезіях і поемах, з ве

ликим хистом використав і народнопоетичні засо

би: епітети. порівняння, метафори, паралелізми. 
пісенну ритміку та інші художні засоби карпат
ського фолкльору. За зразками народної пісні В. 
Г ренджа-Данський створив багато своїх поезій
пісень ("Посадила дві черешні". "Ой. ходжу я по
над Тису". "Гей, повіяв буйний вітер", "Народна 
баляда про Свербина". "П овітру ля" та ін.) . Од
на з найкращих його баляд - це "Таємниця річ
ки. співучої ріки (Марічки)". Тема Шевченкової 
"Катерини" майстерно розроблена в поемі "Грен
джи-Донського "Гуцулка". На місцевому гуцуль
ському матеріялі розроблено й тему баляди Гете 
"Лісовий цар" у творі "Опир-водяник", з додер
жанням віршового розміру "Erlkonig". Багато пое
зій написано й на теми кохання. 

Велика ностальrія, туга за рідним краєм зву-
чить у поезіях, написаних у Братіславі: 

І ось і я покинув Рідний Край. 
недобиток великої руїни. 
Прощай же, Срібна Земле, о прощай. 
найкраща ти перлинко У країни. 

Несу в хустині грудочку землі, 
орошену і кров'ю і сльозами, 
нехай потішить душу в чужині, 
пригноблену тривожними думками. 

З надзвичайною силою свого почуття поет ма
лює красу природи рідного Закарпаття, його го
ри, долини. полонини, рідних людей, їх побут і 
звичаї, їх національну культуру, прекрасне на
родне мистецтво. Він думкою лине до рідних 
Карпат, бачить яблуневий цвіт, чує пісню солов';·_ 
ну, в його уяві повстають рідні полоннни, де "че
реди пасуться". де "пісні вітрами-горами не
суться". йому вчуваються "коломийки веселих гу
цулок". він бачить, як "по берегах траву гуцули 
косять". 

Потік еріберний пісню їм гуде, 
спа;::(аючи в пінисту Білу Тису, 
мале дівчатко бережком іде. 
збирає ягоди в різьблену мису. 

Поет мріє ще раз побачити рідні гори. шти в 
зарінок, на лужок, хоч раз скупатися у Тисі". 

Побути, де лісок росте. 
стинаються колоди, 

і де крізь гілля, крізь густе 
співають гучно срібні води ... 

До кінця свого життя В. Г ренджа-Данський 
оспівував рідну Землю Срібних Вод. 
У поезії Василя Гренджі-Донського, за слова

ми Євгена Маланюка, "пульсує справжнє безпо
середнє чуття, щирість без гриму й фризури. Є 
вони (вірші. уміщені в збірці "Тернові квіти по
лонини" ) на багатьох сторінках правдивою пое-
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зією. таким рідким у пас явищ~~ се~е.~ десятків 
книжок з марним псевдонімом поезхя . 

Поезії й поеми, вміщені в першому томі творів 
Василя Г ренджі-Донського, і своїм ідейним змі
стом, і літературними якостями, безперечно за
слуговують того, щоб вони були якнайширше роз
повсюджені серед усіх українців, які люблять 
рідне слово і рідне письменство. Книга поезій 
Г ренджі-Донського своїм зовнішнім виглядом яв
ляє собою цінне подарункове видання. 
Книга великого формату обсягом у 456 сторі

нок може бути прикрасою кожної бібліотеки. 
Ціна книги 20 долярів. Адреса ви,.J;авництва така: 

CARPATIAN ALLIANCE, Inc., Washington Br. 
5116 - 46th Ave. S. 

Minneapolis, Minn. 55417, USA 

СЕЛО НРИВЧЕ 

У селі Р\ривче Борщівського району 

сь:коі области знаходиться :карстова 

Р\ришталева. Це унікальний лябіринт 
:краси. Довжина його ходів перевищує 

трів. 

Тернопіль

печера -
рід:кісноі 

18 :кіломе-

Дослідження печери тривало майже два з поло

виною століття. Перший невеликий опис був скла
дений у 1721 році. На почат:ку тридцятих ро:ків нВ'
шого століття інженер В. Нехай опублікував опис 
головної частини Р\ришталевоі завдовжки близь:ко 
3,5 :кілометра. Тоді був прокладений е:кс:курсійний 
маршрут. 

Під час Другої світової війни печера була зане
дбана, вхід до неі завалений. Пише у 1961 році зу
силлями учнів-краєзнавців Fіривчансь:коі середньої 
ш:коли та спелеотуристів (туристів-печерознавців) 
- студентів Тернопільського медичного інституту 

- вхід знову був розкопаний. 

У 1961-1963 ро:ках Р\ришталеву дослідила :ком
плексна :карстова експедиція Академії нау:к УРСР 
під :керівництвом В. Н. Дублянсь:кого. Група вчених 
уперше завершила повне проходження печери, 

с:клапа іі детальний плин, опублікувала' дані про 

либіринт. 

Вивчення мінералогічного і хемічного с:кладу 
геологічних шарів, умов їх залягання, дослідження 
решто:к тварин та рослин, я:кі трапляються в поро

дах, свідчать, що ві:к третинних відкладів, у я:ких 
утворилася Р\ришталева печера, сяга'Є 30 мільйонів 
ро:ків. У давнину територію сучасного Поділля 
в:кривало море, Згодом вода відступила, залишив

ши глибокі товщі rіпсу, покриті вапняком. Саме 
в них близько мільйона років тому почала фор
муватися пече.ра. У зв'язку з горотворенням Р\ар
пат відбулося зниження рівня rрунтових вод, що 

мало вирі.шальну рол•ю у ка·рстотворчих процесах 

печери. Р\рім того, подільські rіпси були розбиті 
тектонічними тріщинами. По деяких з них цирку
лювали підземні води, вимиваючи легкорозчинний 

(Закінчення на· 3-ій стор. обклади~ки) 
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JIHCTH ДО РЕДАКЦІІ 

.... Бажаю Вам Веселих Свят та щасливого Нового 
Ро:ку, і разом з побажаннями висилаю бан:ковий пе
ре:каз на 15 долярів - я:к передплату на наступний 

рі:к: бо та:к виглядає, що й цей рі:к доведеться пере

живати за Атлянтичною :калюжею ... 
r. Сірик 

Ре~. - Спасибі за побажання і за листа, почато:к 
якого ми процитували. Пишете, що маєте працю 

про історію Сіверщини. Ви знаєте об'єм і можливо
сті нашого журналу: с:корочений ви:клад або деякі 

урив:ки, думаємо, можна було б надру:кувати. Мож
ливо, "У:краінсь:кий істори:к" знайде вашій праці 

:кращий ужито:к - напишіть до них. 

Відчувається у Вашому листі якась гіркота і скеп

тицизм, навіть у ставленні до міжнародних подій. 

Не варто ж та:к падати духом: цей світ ані трохи 

не гірший від усіх попередніх - ось почитайте 

хоч би Е:клезіяста з Біблії. 

Бажаємо Вам усіх благ. 

•• * 
... У 1982 році я хотів би розпочати видавати дру

:кувати два рази на рі:к - або й чотири - новий 

додаток до "Нових днів", де міститиму матеріяли 
(власні та інших істори:ків і мовознавців) на різні 

теми з історіі" археології, мовознавства 1 бо немає 
в :Канаді іншого журналу, який міг би взятися за 
це діло ... 

О. Роіи 
Ре~. - Та:кий журнал є: це "Журнал у:країно

значних студій", що видається філією УіІУС-у при 
Торонтсь:кому університеті. Хоч і трапляються у 
ньому парадо:кси (анонімний лист із Польщі тощо), 
але база його здорова і він перспе:ктивний. Ми ж 
можемо дру:кувати тіль:ки нау:ково-популярні статті 

- і на більше навіть не претендуємо. Я:кщо ж Ваш 
матеріял теж популярного хара:ктеру, тоді, гадає

мо, час від часу можна буде з нього щось вибрати 

і для "НД". 

'** * 
... Тут посилаю Вам передплату на наш добрий 

місячний журнал "Нові Дні" - аж на три ро:ки -
бо невідомо, що завтра принесе ... 
"Нові Дні" приносять нам вели:ку розраду в що

деннім житті-бутті; звичайно, читаємо його з за

хопленням, від А до Я. Співчуваємо, я:к багато ча
су і сил Ви вкладаєте, щоб "Нові дні" були най
:кра'Щим журналом на ввесь світ, бо :кращого ча

сопису ми направду ще не мали І Тому бажаємо 
Вам багато сил і витривалости у Вашій тяж:кій пра
ці для добра і підтрим:ки нас усіх, поза межами 
нашої улюбленої бать:ківшини, и:ку носимо в нашім 

серці. 
fаии і Воrумиn Иоnерні 

Ре~. - Спасибі Вам щиросердне! Приємно все
та:ки тримати світову першість. Бажаємо Вам ще 
довгі-довгі ро:ки читати "НД." 
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... Що ж до журналу "Нові Дні", то моїм бажанням 
було б ,щоб його збільшити. Змістом мені журнал 
подобається, хоч є матеріяли, я:кі, на мою дум:ку, 
доцільніше було б видати о:кремою :книж:кою за
мість поміщувати іх в журналі, и:к от праця П. 0-
дарчен:ка "У:кр. мова в Америці". 

Справа чистоти нашої мови для нас в Австралії 

не чужа, і цій справі тут присвячується багато ува

ги. І на сьогодні, на сторінках "Вільної Дум:ки" 
триває дис:кусія на тему наголосів, апострофів і ви

мови в наших радіопередачах. Уряд Австралії ви

ділив одну радіостанцію для етнічних груп для пе

редавання їхніми мовами. І у:країнці маю'l'ь теж 
свої радіогодини в місцях більших своіх с:купчень. 

І. Дібрівннй, Австралія 

Ре~. - Дякуємо за поради й моральну та матері

яльну підтрим:ку. :Клопіт із наголосами та апостро

фами - це надуманий :клопіт. У цьому питанні 
Г. Голос:кевич нічим суттєвим не відрізниється від 
словни:ка "У:краінсь:ка літературна вимова і наго

лос" (:Киів, 1973) та інших найновіших :киівсь:ких 
словни:ків. Радимо заглядати до них на :кожному 

:кроці. Що ж до вимови, то це вже, и:к відомо, питан
ня та:к званих "харківського" та ":киівсь:кого" пра
вописів. "Балинсуйте" між ними на своє вподобан
ня, але та:к, щоб не надто шо:кувати громаду. 

'** * 
... Я передплачую "НД" майже від першого іх чи

сла ... Хочу написати про Пугачова, але ,J:tyжe не те, 
що про нього відомо на рідних землях. Хочу напи
сати про Мордовцева- Мордовця за давніми, а не 
сучасними джерелами ... 

r. ВІШІневнй 

Ре~. - Пишіть і присилайте. Знову ж та:ки - вра
ховуйте наш об'єм і наше цілеспрямування. Що ж 
до рідних земель - будьте певні, що наш журнал 

і туди доходить: навіть ті, хто нас :контролює, -
теж читачі ... 

І** • 
. .. Прошу при нагоді поrратулювати :кореспондентці 

Синій Волошці за високозмістовний допис під наз
вою "Наш :Крим - рай наземний", надру:кований 

у "НД" у грудні 1981 р. 

Долучую фото:копію поздоровлення від товарис
тва "У:країна" в :Києві з нагоди мого 70-літти від дни 

народження ... 
З пошаною - Мнхайnо Муцаи 

Ре~. - Ми та:кож поздоровляємо Вас з Вашим юві
вілеєм. Передру:ковувати матеріялів товариства 
"У :країна" не вважаємо за потрібне: самі знаєте, я:к 
часто вони нас передру:ковують. До того ж, чи по
мітили Ви, що вітають вони Вас не просто як то
дину і любителя своєї справи, а як, "борця" проти 

"НОВІ ДНІ", лютий 1982. 



СПИСОК АВТОРІВ, ТВОРИ ЯКІ ДРУКУВАЛУСЯ 

В "НОВИХ ДНЯХ" 

Роєнко Петро, ч. 10 
Рома'Нюl'і о. Василь, ч. 7-8 
Руденl'іо Миl'іола, ч. 10 
Самотинська Софі.и, ч. 2 
Савl'іевич Дмитро, ч. 12 
Сахаров Андрій, Ч. 2 
Сениl'і Ірина, ч. З, 4 
СирНИl'і І. г., ч. 6 

Андієвська Емма, ч. 2 
Бендер Віталій, ч. 1, 7-8 
Било Йосип, ч. 1 
Богуславець Леся, ч. 2, 7-8, 9 
Боровський Віктор, ч. 7-8 
Бурко о. Демид, ч. 10 
ІЗасиленко Ростислав, ч. 2, 5 
Витвицький Василь, ~ 5 
Вінграновський Микола, ч. 5 
Вовк Анатоль, ч. 2 
Вольф Юхим, ч. 1 
Гагарин Григорій, ч. 1, 3 
Галан Анатоль, ч. 3, 9 
Гара'н Євген, ч. 1 
Гарасевич Марія, ч. 11 
Глинін Андрій, ч. 5, 6, 9 
Горбач, Анна Галя, ч. 7-8 
Гришко Василь, ч. 6, 11 
Громик Іван, ч. 5 
Гурко Стефані.и, ч. 9, 11 
rава Михайло, ч. 3, 5, 7-8 
Дальний Мnр'ян, ч. 1, 2, З, 5, 7-8, 

10, 12 
Дем'яненко Сергій, ч. 3 
Діма, ч. 12 
)lобрянський Михайло, ч. 7-8 
Дуда Макар, ч. 6 
Евентуальний Іван, ч. 1, 12 
Журавський Остап, ч. 4 
Заброда Р., ч. 4, 10 
Зозуля Олександер, ч. 11 
Ікер, ч. 99 
Ісаїв Христина, ч. 4 
:Караванський Святослав, ч. 4, 10 
:Катулл Гей Валерій, ч. 1 
:Качуровський Ігор, ч. 1, 2, 4, 5, 

6, 11, 12 

:Кейван М., ч. 4 
:Кислиця Дмитро, ч. 7-8, 9 
:К:мета:-Ічнянсьl'іиЙ Іван, ч. 4, 9 
:Козак Сергій, ч. 1 
Колянківський Микола, ч. 4, 10 
І~ононова Олена, ч. 2 
Косенко Петро, ч. 7-8 
Костенко Ліна, ч. 2 
:Костюк Григорій, ч. 5, 9 
:К:ошарська Галя, ч. 1 
Кузнєцов Едуард, ч. З 
Лавренко Михайло, ч. 6 
Лавріненко Юрій, ч. 1 
Левінзон Ріна, ч. 2 
Лиман Леонід, ч. 4-8 
Лисевич Ігор, ч. 7-8 
Пубська Ольга, ч. 12 
Манастирський І. В., ч. 4 
Манченко Іва'Н, ч. 5 
Медведик П., ч. 11 
Мигаль Борис, ч. 2, 6 
Миколаєнко Ф., ч. 1, З, 7-8, 11 
Мілош Чеслав, ч. 7-8 
Мовчан Юлі.ин, ч. 3, 4, 6 
Муха Михайло, ч. 7-8 
Несіна Олена, ч. 1, 11 
Нитченко Дмитро, ч. 5, 12 
Носик Ірина, ч. 9 
Одарченко Петро, ч. 1-10, 12 
Овечко Іван, ч. 5, 11 
Остапенко В., ч. 4 
ПавленРіо Галина, ч. 2 
Плічковський о. Н., ч. 12 
Повстак В. Ю., ч. 10 
Повстенко Юрій, 4 
Процюк Степан, ч. 10 
Ревуцький Валері.ин, ч. 11 

Синя: Волошка, ч. 11, 12 
Славутич Яр, ч. 6 
Снєгірьов Гелій, ч. 10 
Соловій Юрій, ч. 2, 3, 7-8, 11, 12 
Строїч Дмитро, ч. 7-8 
Сулик митр. Степан, ч. 6 
Тарнавська Марта, ч. 4-6, 10-12 
Тарнавсьl'іий Остап, ч. 2 
Теличко :К:., ч. 6 
Топчій Віктор, ч. 6-9, 11 
У дод о. Григорій, ч. 6 
Фольц Клава·, ч. 11 
ФорманюРі Павло, ч. 5 
Харчун Ярослав, ч. 1, 6, 10, 12 
Хотарниl'і Василь, ч. 9 
Хохітва Теодор, ч. 1, 12 
Чавага :К., ч. 1 
Чапленко Василь, ч. 3, 6, 12 
Черненl'іо Олеl'ісандра, ч. 2 
Чистяl'іова Валентина, ч. 5 
Чуб Дмитро, ч. 1, 2 
Цвіl'і Валерій, ч. 9 
Ша'Мбель Галина, ч. 11 
Шевченко Тарас, ч. 3 
Шпилька Ол., ч. 2, З 
Шул.в:вський Остап, ч. З, 5, 10 
ШумуR Данило, ч. 11 
Щербаl'і Юрій, ч. 3 
Юрин.в:к Анатолій, ч. 10 
Яковенко Родіон, ч. 5 
Ярошівський 0., ч. 9 
Яцкевич Пев, ч. 1-3, 7-8, 9, 11 

"можливої термовдерної катастрофи". У мироmоб
~.fій :Канаді підшуковуввти окремих, ще "миролюб
ніших" громадян - це вже політика, Сl'іерована на 

розбиття l'іанадського суспільства. " ... Вас добрим 
словом згадують люди ,JJ;oбpoi волі (? - Ред.) в Ріа
наді",- пишуть Вам із :Києва ... Та ще не згадують, 
бо Ви ще живі, слава Богу - і хай Вам і далі доб

ре ведеться. 

(Закінчення з стор. 31-ої) 

rілс і перетворюючи тріщини на rалерії та залі. 
Що ж являє собою :Кришталева тепер? Печера 

починається вузьl'іим покрученим коридором, що 

тягнеться: 480 метрів. Це так званий Вхідний кори
дор. Стіни його - темно-коричневий rіпс. Поде
куди чорніють отвори бічних відгалужень. Далі ко

ридор розширюється до чотирьох метрів. Стели 

піднімається висоRо вгору, а дно стрімко пвдв~ 
вниз і зникає в темряві. 

Bi.JJ; ре,JJ;акції: Якщо Ваші статті, огляди, рецензії 

не надруl'іовані на машинці, це затримує їх опублі
Rування або й унеможливлює його. Просимо допи
сувачів шанувати наш час: будьмо взаємно чемни

ми. 

Сиільии нових передплатнииів 

ви приєднали для "Нових днів"? 

Вражає сила природного скульптора та різьбарв 
- води, коли перед очима несподівано виринає го

лова буйвола, що звисає зі стелі просторої Зв·лі 
буйвола'. Стіни частини лябіринта прикрашені фан
тастично-чарівним кришталевим килимом нскразо
білих "Rвітів". 
Вхід до печери міститьсв в скельному масиві, що 

високо здіймається над долиною лівої притоки річ
:ки Нічлави-Циганки. 

:К. :К:УСТОВСЬ:КА 



СПИСОК ЖЕРТВОДАВUІВ НА РОЗБУДОВУ 
ВИДАВНИЦТВА "НОВІ ДНІ" 12/1981 

r. Гуцало. Австралія ( D п~:-.І'лть 
сnечилої Віри Гуцало) 

С. Вестеровський. Бс~і:іrтон. США 
В. Сойко. Монреаль. Канада 
П. Діловськ:ий. Ро'-:е:тср. США 
М. Момот. Зах. Ніv.еччю!а 
М. Шаблій. Ерлінrтсн. США 
пані А. Бражшш. Нtю Поrк. США 
В. Андре. Бейсаіще. США 
М. Іщенко. Судбури. Канада 
пані Е. Рудевсьна. Сасні:тун. Канада 
Ф. Вовкодав. То~опто, J{анада 
І. За'!Jrородний. Воймовт. Ка1:а~а 
М. Солодуха. Оттава, Канада 
о. О. Фляк. Едмонтон. Канаhа 
Я. В'юн, Чікаrо. США 
А. Білецький. Новий Фарфсльд 
А. Йова. Ст~ітсвіл. Канада 
пані Т. Слюсаренко. Філядельфія 
І. Юхименко. Іслі:~rтон. Канада 
І. Олексюк, Торонто. Канада 
П. СіреНІш, Ляшін. Канада 
І. ГриценRо, Бріджпорт. США 
проф. Г. Костюк. Радерф~рд. США 
А. Хоменко. Морісuіл. США 
М. Тарн~.сt:кий. Франція 
А. Ведмідь,• Смптг.іл, Канапа 
В. Павленко. ФілядслІ::фія, США 
Ф. РеІ!елко. Гашен. США 
nані Г. Гувер, СаR~амснто. США 
А. Позстеюш. Сільr.ср Спрінг. США 
С. Федоrепко. Торонто. Кана~~а 
пані О. Шпаківська. Вудгаф2н. США 
пані А. Королишин. Ален Парк. США 
пані Л. Доброножеюш. Лаuдсрдсйл. США 
nані Л. Коваль. Гелсн.)сіrл. CiliA 
JТatri В. АнтппснЕО. <!їля~СЛІ:фія. США 
Г. Вовк. Зах. Німеччина 
І. '1-~еrубчук. 13рлінrтсп. США 
П. Данилюк. Вінніпег. І{щ;ада 
Єндик, Едмонтон. Канада 

АDСТРАЛНІ 

$2151 
15.00 
15 оо 
13.00 
10.00 
10 оо 
ІО.СО 
10 оо 

8.00 
8.00 
8 оо 
8.00 
8.liO 
8 оо 
7.00 
б.СО 
6.00 
5.00 
с; со 

5.00 
5.00 
5 оо 
5.00 
5 оо 
5.40 
5.00 
5 оо 
5.00 
5.00 
с; оо 

5.00 
5 оо 
S.OO 
4.67 
3.00 
3.00 
2.СО 
2 0(1 
1.00 
1.00 

П. Вакуленко 12.00 аuстр. дол. 
о. Дейнека 9.00 аnстр. hO.Тl. 

В. ДtорцовиИ 9.00 а:зстр. дол. 
О. Куриленко 5.00 азстр. дол. 
ю. Дем'яненн.о 5 ОО австр. дол. 
Г.ПОС,!) 1.00 австр. дол. 

Сnасибі всім за доnомогу. 
Редвмd• І адмІвісІ'р8Ціа "Новнх д;Іdв'" 

POSTAGE PAID АТ TORONТO 
Second Class МаІІ Rqlltr8tlon 

Number 1668 
ff not dellvered pfease retum to: 

NOVI DNI 
В::х 126, Postal statlon "N" 

Torcnto, Ont., Canada MBV 354 

CfiECOI\ )1\ЕРТВОДЛВUІВ НА РОЗБУДОВУ 
ІНІДАІНН1Цl ВА "НОВІ ДНІ" 1/19&2 

П()!Ч~Уіі:л.п I\·T.1пroJCLJ\i Е1монтсн, Канада $100.00 
І-1. j ЇLІ :·111 :1~0. І:·л!нrтсн. l{nгil.r;a 58.00 
І д<ІІіІІлс:н\о. СLІ~rсрдс-Г!л. США 50.00 
По;JГ-:ужнп СтLІ,lІІІІчсшш. Зах. Німеччина 24..77 
І І. З<.!І\гео.:.·ь•аrіr. Авсч:алія 18.02 
І. Іlt::лн-.-:1ІІ~о. Га:'.:ільтоп. Капада 17.00 
Л 1 р G. ШrrбупчаІt, 1\1онтклер, США 15.00 
О. І{лш.!СІіко. Еельгія 13.01 
П. 1\ у льчtщr.І:.нй. Австралія 1-1.10 
П. Iir~~:i 1. Порт Ллбер!!і. І{анада 10.00 
](. Ро:~о.;,_:r:н.ІІіі. Торонто. }{ашца ·. 10.00 
Л. Tcгrш!t:-ir;:, O·rтana. Канада 10.00 
І. Grш.1<1pчyr~. Торонто. Ка1rада 10.00 
О . ./Kyr.aвci:Jшlr. Вінніnеr. Rанада 10.00 
Л. іl1rщё1нськиІІ, І>ернабі. Канада 8.75 
Г. Ку:н.-.шч. Аnст~алія 7.70 
/1. п~-:ЛІІШІІІІ, Клі~ленд. США 7.00 
П1=оф. П. Ог~uрчешш. Тапш.!а. США 5.00 
Д. ПрІпорннцький. Торонто. Канада 5.00 
Л. Б. Л:1сроnич. Отта:а. Канада · 5.00 
П. Ф. Н.1"опеч:шй. Герлан,п. США 5.00 
паРі Т. Слюсnренко. Філядельфія. США 5.00 
13. МатІ:\ією::.о. Ля Саль. Канада 5.00 
Н. Анд~іяноu. Саратоrа. США 5.00 
г:іl!:і О. Гслопrю. Стеі-Іт А:':ленд. США 5.00 
пані Л. I_Uap. Оттава. Канада 5.00 
пані Н. Фари на_ Едмонтон. Канада 5.00 
f.-1. Перl'і'літа. 'Соронто, Канада 5.00 
:f\..1. J{o~oJ=iз. Тиндер Бей. Канада 5.00 
В. Ро~:ас. Лn Саль. Канада 5.00 
Н. Чуміm. Pinepe. США 5.00 
П. зи~ЮЕеІ\Ь. 1\tІонреаль. Канада 5.00 
J1 J{о:1ШV'І. Пнтбі. Канада 5.00 
Н. Н.. 1--Іо::иіf Ульм. Зах. Німеччина 5.00 
Я. Т3()Ш!І:. Ро~с\:онт. Канада 5.00 
nil:'i 1{. Коб~ль. Ватерфорд. Каиадп 5.00 
В. J{о~ІІ\"~":. Торо: 1 ТО. КаІlада 5.00 
І. НозохrІаПї:ІШіІ, Риnер Гров. США 3.00 
П<lНі IZ. Соt,JШДі.lз, Торонто. Канада 1.00 
11. Пс:рас>~rшо. Вестон. Канада 1.00 
О. l{отсвсІ:ІШіІ. Едмонтон. Rанада 1.00 

Спасибі всім за допомогу. 
Ре:~акція і а~ністрnців "НоЕих яиіа" 

"НОВІ ДНІ" ЧЕІ<АІОТЬ 

ВАШИХ ПОРАД І ДОПИСІВ 

НА РІЗНІ ТЕМИ НАШО.ГО ЖИТТЯ. 
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