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Рік ХХХІІІ НОВІАНІ квітень 1982 р. 
•NOWI DNI· 

Укр~1нськнІі універсаm.ниіІ журкап 

Література, наука, мистецтво, суспільне життя 

81..1 РЕДАКЦІІ 

Христос Воскрес! 

Знаємо, що це число "Нових днів" попаде у 
~і руки. шановний читачу і читачко. вже пі
:.::я того. коли Ви відсвяткували Світ лий Велин.
=~=ь - день Воскресення Христового. Але зна
~"\(о також_. що ще не пізно привітати Вас нашим 
~:ячолітнім "Христос Восн.рес!". Зрештою, це 
~r::о.1и не запізно: живе завжди воскресає з мер

~их - коли є віра. і тоді мертве стає насправді 
~~ v.ертвим, а просто завмерлим. Ян. ось Природа. 
Або ж як Ун.ра~~на ... 

Вооtресення Ісуса Христа - це не тільки сим
~~-1 Природи або У країни. Це також історична 
=-:)~Я. ян.а має самостійне значення - я-к фан.т. 
:-і~вірний. ян.ий сумнівається у цьому. може пере
• ~на тися. придивившись. ян. успішно наша не до-

Чеслав МІЛОШ 

МОЛИТВА 

За добро щедре. 
З Божих рук узяте. 
За скарби віри 
І побожні свята. 

За труд і працю. 
Овочі зусилл.я. 
Хвилини сили 
І довге безсилля. 

За мир. боріння. 
Здоров'я й хвороби. 
За усміх щастя 
І сльози жалоби, 

За хрест важенний, 
Що на плечах несу. 
Хай буде слава 
Ісусу Христу. 

З польської переклав 

/. Манастирський 

-nОВІ ДНІ", квітень 1982 

сконала медицина зд1иснює реанімацію навіть 
тепер. у він. недобросовісних лін.арів. То хіба ж 
подобає нам сумніватися в тому. що Автор усьо
го сущого - Бог - зумів воскресити свого По
сланця? 

ХРИСТОС ВОСКРЕС - і це запорун.а во
скресіння всього, у що ми віримо. Тому портрет 
о. Василя Романюка на першій сторінці обкла
динки Вашого журналу не випадн.овість. 
Отець Василь - не політик. що маскується під 
священин.а - як думають його тюремники та де
які "nолітики" в еміrрації. Жодна масн.а не забез
печить такої стійн.ости, ян. його стійкість. Тільки 
віра забезпечує і стійкість, і перемогу. 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

ДО 60-ЛІТТЯ ЮРІЯ БУРЯКІБЦЯ 

Юрій Дитрович Буряківець - за фахом учи
тель середньої американської школи - народився 
26 квітня 1922 року в м. Чорнобилі на київсько
му Поліссі, в родині службовця. 
У 1929 році ціла родина Дмитра Якимовича, 

батька поета, переїздить до Києва, де малий 
Юрко, знаючи вже напам'ять "Гfійдамаки" Т. 
Шевченка, відвідує школу. В зв'язку з коротко
зорістю, пізніше, був звільнений з військового 
обліку. 

Після nриходу німців працює матросом на га
зоході Т -34. і плаває рейсом Rиїв-Мознр-Пінськ. 
У Німеччині працював у "бавера" в селі Еллі

rохвелі Ландебереького повіту. Баварія. 

Після закінчення війни - студент Українсько
го Вільного Університету в Мюнхені, куди він 
доїжджав з Авrсбурrу. 

За цей час виходять такі збірки поезій: "Слово 
про У -країну". Авrсбурr 1946 рік, "До вершин 
Духа". Авrсбурr, 1948 рік. "Зірниці". Авrсбурr. 
1960 рік. 

Переїздить океан у липні 1949 року. і працюю
чи фізично, продовжує навчання. спочатку в Де
бюкському університеті, Дебюк, стейт Айова. 
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далі вчиться в Алаянс-коледжі. Кембрідж Спрінr. 
Пенсільванія, і завершує свою вищу освіту в Пен
сільванському університеті, здобувши звання ма
гістра філософії в л.ипиі 1 960 року. 

Відомі такі його твори: 1. "Виноградник" -книга 
поезій, З20 стор.: 2. "Нездоланні" - роман в 
двох томах, 686 стор.: З. "Серця п'янкого тепло" 
- книга поезій, 255 стор.: 4. "Пашпорт на 
Україну" - роман, ЗОО стор.: 5. "Листки соняш
ника" - книга поезій, ЗОО стор.: 6. "Право на 
велику дорогу" - роман, З20 стор.: 7. "Пере
лаги" - книга поезій. 225 стор.: 8. "Ластів'їною 
трасою" - роман. 320 стор.: 9. "Рум'яний Влес" 
- епічний твір, 452 стор. 

Готові до друку роман на З20 стор. "'Згубли
вий А рієль", та велика книга поезій "Вишневий 
цвіт", 452 стор. 

Юрій БУРЯRІВЕЦЬ 

2 

МО В А 

1. 

Немає матері. коли дитя 
Забула рідної навчити мови. 
Кастратом йде дитина у життя. 
Ії душі скалічено основи. 
Бо перелізти через низький тни 
І п'яниця вепробудимий зможе. 
А нам від золота й усіх вершив, 
Ім'я і честь народу найдорожче. 
Бо стид не ~им, а виїсть очі нам, 
Росте наш нарід не з землі, а з мови: 
lUtшe дуриому му пить очі храм. 
Що зодчий звів в стол_іттях для любови. 
Не дивлячись на голод. смерть і жах. 
Нам пісню безугавно колисаову. 
Співала мати з мрією в очах. 
Коли цвіли від пожарищ діброви. 
У купі з материним молоком 
Навіки рідні ми слова всмоатали, 
Щоб щастя усміхалось над Дніпром 
І соло в· ями лози запивались. 
Це ж у дворі Атілли, що тримав 
Меча, якого дарувало небо, 
Дзеніла ваша мова, мов між трав 
Струмок, коли ячав у плавнях лебідь. 
Під звуаи ці плекав князь Ігор сни, 
Як обминути Кончака погоню, 
Пісні ~івчата зводили гучні, 
На лузі, на квітчастім оболонні. 
І в Ярослава Мудрого вона 
Лунала у палатах й провUцала 
У сім володарям, що вже весна 
Дозріння для його дівчат настала. 

2. 
Вез співу соло в 'їиого, то чим 
Привабить може сад у синій вечір? 

·1 нарід є погноїщем отим, 

Юрій Вураівец. 

Коли не має голови на плечах. 
Звертався цею мовою Богдан 
До тих послів Батурліна, щоб згода. 
І рівність панувала в дні тривань, 
Як ми з московсьаим сходились народом. 
Немає риби без річок й ставів, 
Му ку з комори до млина не носять. 
Гризе ще совість. підлість без зубів, 
Мов ховрахи стебло в сльозисту осінь, 
Бо й словом цим Ше-вченка заповіт, 
Написаний для пшюлінь грядущих ... 
І так століттями із роду в рід 
Ми з власним серцем ідемо. живущі! 
На страту і на вічні муки йшли 
Повстанці й перед розстрілом співали 
Слова: "Повстаньте по усій землі, 
Або величне: "Сурми вже заграли!" 

з. 

Це ж злочин і непрощена ганьба 
Забути те, що нас тримає в свІТІ, 
Зведеться лиш в мерзотника й раба 
Рука - народу вік укоротити. 

Та він безсилий буде. як і гнів 
Негоди. яка піною спливає 
Поверх тієї хвилі. що до нив 
Жене вали. рокоче гордо ираєм. 

Весна 1 96R р. 

ДОПОВІДЬ ПРО ПОТЕБНЮ 

Торонто. Онтаріо. Катедра укра~·нознавчих сту
дій при Торонтонсько!'.Іу університеті організува
ла доповідь проф. І. Фізера з Ратrерського уні
верситету. який говорив про Олександра Потеб
ню, визначного українського лінгвіста. етнографа 
й літературного критика 19-го століття. у четвер 
18-го березня. Проф. Фізер проаналізував погля
ди Потебні на структуру ху ~ожньої творчости. 

"НОВІ ДНІ", квітень 1982 



ПОЕЗІТ 

.1евко Гусин родом з Кривого Рогц. У Канаді 
~..ІШй як один із організаторів СУМ~у та ре
~р місячника "На варті". Він - журналіст з 
~1і(."'Т1lчни.ми поглядами і лірик в глибині душі. 
• rrc.lfy читач переконається. прочитавши його не
~ажені, "непричесані" верлібри. 
ПfЮживає Л. Гусин у Монреалі та працює у 

J.! і..жнародно.м у відділі канадського радіомовлення. 

Редакція 

ВЕСНЯНЕ 
Розтали сніги, 
аресли ріки. 
зашуміли струмки каламутні, 

спогадалися в клекоті 

~ві незабутні ... 

Чому, скажіть. ви .кожної весни 
знеможених далеким летом журавлів 
так виглядаєте, 

немов минулих ~нів, 
і сол.ов'їних співів у садках рясних? 

Чому. скажіть. вам увижається, що ось 
теплінь весни наснажить душу й тіло 

на подвиг чесний і святеє діло? 
хіба весна - це той незнаний хтось? 

5. 5. 69 

РОЗДУМИ В МІСТІ 

Десь за вікном гуде шумливе місто, 
гуде і виє, мов сирена. 
а ти сидиш і слухаєш врочисто. 

І от ввижається тобі. 
що десь на згу.к сирени 

у полум'ї червоного вогню 
лунають п,юдсь.кі стогони. 

немов би поблизу ... 

Розтялося надумне серце, 
згадав я давні герці. 
подумав про минулі дні, 

про босоноrеє ~итинство, 
рожеві мрії чарівні, 
що згасли у вогнях міста. 

СОСЮРІ 

Ота.к, немов у сні, 
частенько увижається мені 

Сосюра. 
Отой Володь.ка, вічно молодий, 
і лірик незрівняний. 
Я бачу ту замріяність очей, 

8. 11. 70 

що розсипала карість безнастанно, 
отих очей, вогню яких, 

не погасила доля невблаганна. 

:ІОВІ ДНІ", кві,.еиь 1982 

О. безталання! ... 
Замовкла вже роздвоєна душа, 
і недоспівана затихла пісня ... 
Саваном смерти сивина 
покрила душу. 

Яка юністю цвіла, 
в я.кій л.юбов палала ніжна, 
в якій намисто мрій і дум 
до смерти квіт ло білосніжно. 
Намисто дум, 

намисто мрій, 

намисто слізне. 
Намисто розквітлих зелених гаїв 
і зморшки нездійснених мрій ... 
Болісно! 

ПІСЛЯ ПОХОРОНУ 

Пам'яті Максимкава Івана 

Безшумно, безшелесно і поволі 
спливала слізна тризна ... 
Та якось, зовсім мимоволі, 
переді мною виплила Вітчизна ... 
Зга~ався батьківський поріг, 
якоrо я в далекій стороні, 
у розкошах купаючись, не міг 

не бачити в імп.истій далині. 
Згадав ті ниви колосисті. 
і шепіт тирси хвильовистий, 
і прощальну днину. -
усе згадав, бо щойно просnівав 
прощальне "Чуєш, брате ... ·•. 
А потім грудочку землиці 
покпав на домовину ... 

Давно. 
Давно 

в незнаний край пішов юнак, 
завзяття повен. 

немов у гай, 
щоб жити півстоліття 
у стороні чужій, 
де многоліття 

йому співали у весільний день 
і де лунали звуки радісних пісень. 

У день той пахла У мань -
предків сторона. 
гуляли Гонта й Залізняк. 
Богун, Хмельниць.кий і Чорнота, 
буяв завзятий Кривоніс. -
усі, коrо в душі він ніс. 
в дал.еку чужину незнану, 

у_ мерехтливий той Париж. 
Поніс, мов казку нес.казанну, 
у ~ев'ятнадцять літ поніс ... 
І ось - доніс ... 

15. з. 79 

ВІПІР АВЛЕННJІ ЗАВВАЖЕНИХ ПОМІШОИ 

У березневому 'ПІслі "Н. Д." ч. 3 (385), 1982, на 
стор. 29-ій, 1-ий абзац зrори, ркдои 11-ий, має бути: 
"у двобою", на стор. 33-ій, абзац друrий знизу, р•
док 26-ий, має бути: "Балашевіч". 
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Христя МУЛЬRЕВИЧ-КЛЮКОВСЬКА 

СЛІДИ ВЕСНЯНОГО ФОЛКЛЬОРУ 

Кожна пора року має свої свята. свою красу. 
свої обряди. правила. свій безмежний чар. Коли б 
ми зробили дослідження наших обрядів. що при
падають на кожну пору року. то довелося б пе
ревірити танки, сполучені з певними святами. 
Ми б. без сумніву, дійшли до висновку, що у них 
багато давнини. яка сягає ще. мабуть. до перед
племінного часу. Наприклад. в зимі на Новий 
Рік - Маланка. на Весну - Великдень - Гаїв
JШ, в літі на Івана Купала - хороводи. а восени 
- обжинки. 
У цій статті моїм завданням є подати деякі 

приклади гаївок з передхристиянських часів та 
пояснити символи тоді існуючих гаївок. як також 
роз'яснити .. де і як їх колись виводили. Окрім 
цього. показати. що прихід християнсько•· віри мав 
не тільки певний вплив на характер гаївок, але 
також і на зміну місця й спонуки їх виводу. Од
ночасно побачимо. що історичні дії і зовнішні со
ціяльні зміни мали сильні впливи на дух людини. 

на Гі настрій. а тому й змінив настрій кожної 
гаївки. 
Наші стародавні українські пісні. що вітали з 

приходом весни. так звані "веснянки" чи сучасні 
популярні "гаївки" прославляють весну барви
стими словами і таким чином хвалять їі прихід та 
Г' свіжу природну красу. 

"Ой. хвалилася да березонька: 
Що на мені кора да біленькая. 
Що на мені листя да широкеє. 
Що на мені гілля да високеє". 
Ой. відозветься зелений дубочок: 
"Ой. не хвалися. да березонько. 
Не ти свою кору да вибілила, 
Не ти своє листя да широчила. 
Не ти своє гілля да височила. 
Вибілило кору да яснеє сонце. 
Широчив листя да буйний вітер. 
Височив гілля да дрібен дощик". 

(Проф. С. Килимник. У країнський рік у на
родніх звичаях. Стор. 93). 

Думки та пісні за поганеької доби були все 
звернені ~о різних природних сил так як: сонце. 
місяць, вітер тощо. Іхня віра в сили природи ви
являлася часто в піснях та танцювальних актах. 

Тож зрозуміло. що вони тим чином старалися 
самі собою передавати природі енерrію чи взага
лі збудити їі силу до життя. Тому наші предки 
створили ряд гаївок. якими. вони вірили, що змо
жуть вплинути на любов і долю: дівчини. по
дружжя, на урожай тощо. 

Багато виявів нашої культури. що існувала ще 
перед християнством. знищені з приходом хри

стиянства. Поганський настрій гаївок, заперечу
вав дух християнського погляду на життя. Тому 
наші предки. що прийняли християнську віру. як 
також прові~ники християнського руху подбали, 
щоб викорінити погансьRий настрій в гаївках та 
надати їм більше реп.ігійного характеру. 
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Нам же треба зрозуміти вартість стародавньо
го стилю гаївоR. бо тільки тоді зрозуміємо. що 
то є гаївка. Хоч наші предки переходили вну
трішню боротьбу з християнством проти поган
ства. все таки декотрі пісні з далеко•· поганеької 

старовини дійшли до нашого часу без значних 
змін. 

Починаю з гаївки "Кривий танець", бо вона є 
одна з наших первісних гаївок. створена ще по
ганами. 

Кривого танця йдемо. 
Кінця му не знайдемо; 
То вгору. то вДолину. 
То в ружу, то в калину. 
А ми Rривому танцю 
Не виведемо кінцю. 
Бо його треба вести 
Як віночок плести. 

(Проф. С. КилимниR. У країнський рік у на
родних звичаях. Стор. 51 ) . 

Як бачимо. цілість цієї гаївки поRазvє постlи
ний настрій життєвої безконечности. Проф. С. 
Килимник пояснює. що думка "то вгору. то вдо
лину" знаменує силу соняшмого руху. А саме. 
як воно сходить і заходить. Цей посrійний рух 
символізує безконечність. Далі й саме слово "ві
НОR". його форма кола, є символом безконечно
сти. Отож. ця гаївка немов виявляє магічну силу 
nритягання. наближення до себе. Тут головне пи
тання про рух у природі. тобто: схід і захід сон
ця. день та ніч. життя і смерть. як таRож зміна 
пір poRy. 
ДеRотрі гаївки. які можна включити до старо

давнього дохристиянського часу. є також: вінок, 

жучок, подоляночка. заRлик весни. та ще інші. 
Тексти цих згаданих гаївок подаємо далі. 

ВІНОК 

Ой вінку. наш вінку. 
Крищатий барвінку. 
Я тебе плела 
Та вчора з вечора. 
Та повісила тебе 
Я в терені та на дереві, 
На шовковім шнурочку. 
На золотім кілочку. 
А моя мати взяла 
Та й миленьRому ~ала 
Коби я була знала, 
Бvла б я го краще вбрала, 
Ще й золотом позолотила, 
Миленького прикрасила. 

(ПроФ. С. Килимник. У кр. рік у нар. звичаях, 
стор. 119). 

Слова цієї гаївки вимальовують також тему 
про вінок. але в іншім сенсі ніж у nопередній га
ївці. А саме. акт самого nлетекия вінка виявляє 
nостійну nросьбу молодо! дівчини про кращу 
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долю. За час плетення вона мабуть мріє, що6 ви
йти заміж за молодого хлопця. а може виявляє 

свою безмежну. вічну любов до милого. 
Гаївку "Подоляночка" виводили не тільки за 

поганських часів. Ця гаївочка лунає донині май
же в кожнім українськім садочку. Хоч ця гаївоч
ка довгими сторіччями уже повторюється. спону

ки їі виводу значно змінились. 

Тепер ця гаївка є забавою. Наприклад. дів
чина в середині кола. виконує точно рухи до слів 
"Подоляночки". Символічно ми тепер з цією гаїв
кою нічого не зв'язуємо. Проф. Килимник пояс
нює. що оригінально ця гаївка була немов моли
тва до природних сил. Ось з зими на весну земля 
будиться зі сну та завважує свою занедбану кра
су. Тому й просьба. щоб земля встала. обмила 
личко, випростувалася і усміхнулася - тим чи
ном покаже свою правдиву. чу дов у красу. як та

кож виявить зміну природної сили - зими на 

весну. 

У гаївці "ЖучоR" веселий та бистрий тон. Во
на простенька і до певної міри ~ виконання при
мітивне. Дізчата. коли співають. парами стають 
одні біля одних. Потім руками творять міст. Бе
руть тоді малу дівчинку або хлопчика і ведуть 
тим мостом. Дівчата, по яких жучок пройшов. 
переСігають наперед і знову прилучуються і від
новлюють міст, по якому жучоR наново прохо

дить. 

Гаївку "Жучок" молоді дівчата RО.'ІИСЬ ЕИRону
вали. щоб лише сRорше викликати весну. відтак 
дати їй привіт та вихвалити їі Rpacy. 
За псганських часів, був цілий ряд гаївок. яRі 

тільки вітали весну та різноманітними способами 
хвалили їі дорогоцінні дари. як. наприклад. гаї"
кн: "Ой весна Rрасна". "Весна. весняночка". 
"Весна уже весна іде". "Вже надворі весна". як 
також "Ой буде весна. буде Rрасна" та ще інші. 

Популярність цієї теми не вичерпує цілRом ії 
вартости, бо до нинішнього дня молодь в сво':'х 
щорічних гаївRах питає весни. що вона їм при
несла. 

А вже весна скресла. СRресла 
( 2) Що ти нам принесла 
( 2) Гей, дівчата. весна Rрасна-зіля зелененьке. 

Принесла вам росу. росу 
( 2) ДівоцьRую Rpacy 
(2) Гей, дівчата. весна красна-зіля зелененьке. 

ДівоцьRая Rpaca, Rpaca 
( 2) Як весняна роса 
( 2) Гей, дівчата. весна красна-зіля зелененьке. 

(Д-р О. Бариляк. Я гілка. стор. 42-43) 
Автор Rнижки "Ягілка" д-р О. БариляR під

креслює, що вищеподана гаївка є "гимн весни й 
дівочої краси". В дійсності цілість цієї гаївки опи
сує повну вартість весни - ії теплоту. запахи 
рослин та красу природи. Мабуть це тому, що 
думки цієї гаївки виявляють емоцію радости но
вопробудженого життя. Тему цю особливу гаївку 
можна уважати за гимн весни. 

Взявши до уваги всі гаївки. що були досі пода
ні як приклад поганських, побачимо, що по
гани творили гаївки віривши, що природа має 
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душу, вона розуміє дюдину й може вплинути 
на людсьRу долю чи недолю. Густо-часто наші 
предки виRонували гаївRи в природі. а саме, в 
лісі або при воді. Чар цих місць був у їх таємній 
силі. Не один з українсьRих мистців чи письмен
ниRів старався передати цей неймовірний магіч
ний чар, що лежить у глибині нашої ще поган
СЬRОЇ культури. Напрю~лад. фільм "Тіні забутих 
предRів", чи твір Ольги КобилянсьRоі "В неділю 
рано зілля Rопала" чи опера Анатолія Бахияни
на "Купало" та багато інших ціRавих праць. 
З приходом християнської віри, багато первіс_. 

них гаївоR почали тратити погансьRе значення. 
Отже. віра у природну силу, як таRож у їі ма
гічні впливи на різні життєві обставини, тратили 
свою вартість. Старання змінити гаївки в напрям 
християнізації провадилось довгий час. Треба 
зрозуміти, що змінити релігійні вірування не було 
дуже легRо. бо наші предки. хоч прийняли хри
стиянську віру, вони таки продовжували виво
дити поганські га~·вки, з тим, що вони вже не на

давали погансьRого значення їм. а радше вико
нували їх тепер не тільки з бажання гри чи за
бави. До того. духовенство постаралось стягнути 
гри гаївоR з Rладовищ та цвинтарів біля церков. 
Ця нова зміна показує початRи збудження но

вого світогляду. Наші предки в початRах христи
янства не тільRи старалися пізнати Бога, але та
Rож пізнати тепер природну силу з іншого аспеR
ту, а саме. яR їі покращати на Rористь людини. 
О~tрім цього. вони намагалися також зрозуміти 
значення людини та в чому лежить людсьRе ща

стя на цім світі. 

Цей новий світогляд безпосередньо вплинув на 
теRст гаївоR цього періоду. Наступна гаївRа спі
валася тоді й співається до нинішнього дня. але 
тепер уже не тільRи як привіт весні, але ЯR хри .. 
стиямський привіт - Христос Воскрес! і відпо
відь - Воістину BocRpec! - Цим виявляють Во
скресну дію і потверджують дійсність відновле
ного ЖИ'П'Я. 

Ой рано рано куройки піли. 
Же Христос. же Воскрес, 
Воїсти ну. же Воскрес 

Єще найранше, Ганусенька встала. 
Же Христос ... 

Ранейко встала, сад замітала · 
Же Христос ... 

Сад замітала, грідки копала 
Же Христос ... 

Грідки копала, вино садила 
Же Христос ... 

Вино садила. стиха говорила 
Же Христос ... 

(Проф. С. КилимниR. YRp. рік у нар. звичаях, 
т. 11. стор. 237). 
Проф. Килимник пояснює цю гаївку в цей спо

сіб, що молодиці чи дівчині Ганнусі честь і по
хвалу висловлюють за те. що вона ранесенько 

встала заRи "куройки піли". Отже всі вдома ще 
сплять, а тут вона: замітає двірець, грядку ко-

5 



пає, щоб вино посадити. Але за цих дій вона 
стиха говорить. мов хоче зачарувати зерно. яке 

мало б вродити добрий урожай. 
Скорше було згадано. що історичні події в 

У країні мали також дуже великий вплив на гу
мор і характер га~вок. З приходом татарів в 
Україну настав великий страх, горе. Татари, як 
набігали на У країну. нищили і грабували міста 
та села, вбивали одних поселенців, а інших брали 
в неволю. Про цей страх перед полоном перед 
родинною розлукою є в багатьох гаївках того пе
ріоду. До нині збереглася ще гаївка з ХІІІ або 
XIV. ст., розповідає про татарське поневолення. 

ВИКУП ДІВЧИНИ 

Там ві Львові на риночку. бриніло. 
Там татари люд списують, сердейко. 
Там тудиль ми дівчє ходить, бриніло, 
А все з ним розмовляє, сердейко. 
Не пиtпіть ні на папері, бриніло. 
Напишіть на китайці, сердейко. 
Бо я роду великого , бриніло. 
Я батейка багатого, сердейко, 
Та приїде. виRупит ні бриніло. 
Та приїде. викупит ні сердейRо. 
Ой ю сонце під полуднем. бриніло. 
Ні батейка не видати. сердейко ... 
Бо я роду великого, бриніло. 
Я милого, багатого. сердейRо, 
Ой те сонійко не сходить. бриніло 
Юж приїхав виRупив ні. сердейRо. 

(Проф. С. Килимник. У Rp. piR у нар. звичаях, 
стор. 166-167). 

Ця гаївка не тільки виразно пояснює історичну 
дію. але також натяком виявляє емоцію про по
дію з життя. а саме. татари в полон беруть мо
лоду дівчину з багатого дому. В полоні вона 
боліє, виявляє свою любов до рідних удома. Але 
"" -.жалю вона виявляє тон надії, що хтось з них 
мусить прийти і викупити їі від татар. Ця гаїлоч
ка кінчається на тій ноті. що ~~ надія здійсниться 
та любов зреалізується. МиленьRий. який є також 
багатий, приїжджає, рятує ситуацію, вю~уповує 
милу з полону. 

Важливо згадати, що Rожний рядок цtєt гаївки 
кінчиться або словом "бриніло" або ''сердейко". 
Проф. КилимниR пояснює, що слово "бриніло" 
характеризує неволю. напад татарів, ЯR також 
диRе панування. Отож у татарськім полоні усе 
бриніло, всюди був шум. гамір та Rрик жалю. 
Саме слово .. сердейко" виявляє тугу за домом, 
за рідними, як також сплетену емоцію страху ра

зом з надією волі. 
Це не єдина гаївка про татарську неволю. Цей 

перІод історичної дії витворив ряд гаївоR: "Ви
куп хлопця". "Шум" ... Коло млина. коло броду". 
"Ізза гори високої" та ще були інші. Кожна пока
зує страх полону. втрати рідних. як також про

сьбу про кращу долю. надію на неї. 
Один жах, JШЛИ подумати, що наша неволя не 

сRі.вчилася після татарських набігів. Зараз при 
кінці XVI ст. аж до XVII ст. прийшла польська 
влада і поневолення. Польща не тільки обме .. 
жила всі права f волю У країни. але також по-
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розділювап.а украt:нські землі польському пан
ству та дала жидам владу над ключами вtд цер

ков. Нашим людям треба було обов'язково пла
тити датки, щоб жиди відRрили церRви, щоб свя
щеники могли відправити чи святу Літургію, 
провести Таїнства хрещення, шлюбу, чи похоро
нити померлого. Про ці зневаги та знущання за 
панщини Тарас Шевченко в не одній своїй поезії 
передав читачеві глибокі страждання нашого на
роду. 

Гаївка "Зельман" виразно підкреслює те яви
ще, що існувало за панщини. Зміст гаївки цікаво 
змінюється. залежно від оказії. А саме, відгуR 
"Іде. їде Зельман ..... часом був веселий, бо л.юди. 
що чеRали під порогом своєї замкненої церкви, 
раділи, коли вже бачили жида Зельмана, який 
врешті відкриє двері до церкви. Часом чийсь від
гуR повідомляв, що жид Зельман їде, що треба 
податки від господарів зібрати. 

1. Іде. Щ,,е Зельмаи 
його брат 
Зельманова 

І вся родина 

2. На добрий день, Зельман ... 
3. Чого хочеш. Зельман ... 
4. Г речну панну. Зельман ... 
5. На який хліб. Зельман ... 
6. На жидівський, Зельман ... 

7. А ми панну маємо 
На такий хл.іб не дамо! 
Ідь геть, Зельман, 

" " його брат 
Зельманова 

І вся родина. 

(Д-р О. Бариляк. ЯгілRа. Стор. 11-12). 

Тут Зельман зібрав цілу свою родину і поїхав 
до даного села. щоб взяти собі укра~нську дівчи
ну. Ця гаївка кінчиться відважним тоном. Наші 
люди відганяють жидів від себе і дають їм до 
зрозуміння. що вони мають панну. але не дадуть 

їі на жидівський хліб та утримання. 
Знесення панщини навело цілком інший настрій 

в гаїлRах. ЯR був у минулому. Коли панщина 
скінчилася, український нарід почав відживати, 
пізнавати свою вартість. яR також набирати від
ваги. 

А на горі жовта бляха 
Не бійтеся. дівки ляха: 
дні ляха, ані пана, 
Бо панщина скасована. 

(Проф. С. КилимниR. Укр. рік у нар. звихаях, 
т. 11. стор. 183). 

Гаївки з того часу веселіші. як також стиль ви
воду їх став жвавішим та виразнішим. Цей на
стрій можна пізнати. наприклад. в цій гаївці: 

!}рийшла весна красна, 
lЦось вона нам принесла 

Принесла нам дівоньку 
Я в рутянім віноньку. 
Тепер гаївки граймо. 

"НОВІ ДНІ", :квітень 1982 



За руки ся чіпляймо; 
Тепер гаївка миJ1а. 
Вже ся панщJІНа скінчила. 
Пішли тії пасти кози, 
Що носили на нас лози. 
Он вже ті~· повмирали. 
Що нас били. катували. 
Ой вже тії пішли в кути. 
Що носили на нас прути. 

(Проф. С. Килимник. У кр. рік у нар. звичаях. 
uop. 184). 

l\іожна собі уявити. який веселий це був час. 
Напевно цю гаївку не виконували тільки молоді 
zізчата та хлопці. але також разом раділи і до
::rівували їі дідусі та бабусі. 

Так мені здається. що на Україні. як також 
...-1\раїнцям у Канаді, чи де б вони не жили. Ве
. nнцень є найбільшим і найвеселішим святом. Ми 
=о того свята приготовляємося сім тижнів. Тоді 
~азо\1 з родиною та громадою стрічаємо час 

Христового Воскресення. Це свято зустрічається 
-=.а в жди радісно й врочисто - Воскресною У тре
:!ею, _Святою Літургією. відтак святковим на
:троєм при сні~анку і весели:'.Ш гаївками. 

Отож до нинішнього дня ми продовжуємо не 
~1 .. 1ЬІ\И виводити ці традиційні гаївки. що їх наші 
:!редІі.И поганеької доби виводили. але також ви
ю.:щмо їх на весні, як і вони виводили. Крім їх 
....:)ерігання. ми продовжуємо і другу традицію. а 
.:а\Іе. r.и;одимо га~·вки в час Велико~І:я. г.к це ко
.1нсь робили - перші християни. Тому снажу. що 
\Ш святкуєно релігійну дію і природне явище . 
.:ебто подію. коли Христос Воскрес і пеJ:еміг зло 
-. світі і перемогу весни над зимою. 

На закінчення візьмімо до уваги цілість всіх 
.:.а~tволів та думоR. в гаївках - від погансьR.ої 
.:1оби аж до часу. R.ОЛИ скінчилась панщина. Мож
:rа пізнати пезний органічний і безперервний роз-
3RТок цієї фолкльорної творчости. У наших га
ЇВRах є співи про любов. красу природи. про 
~о-"Ію чи недолю людини. як також про історич-
1'ШЙ стан уR.раїнсьR.ого наро~у. Ідеї у цій твор
~ості розвивалися поруч із внутрішнім розвитR.ом 

?.араду. Розвиток пристосовувався до певного 
часу релігійної думки. історичних подій та до 
~оціяльних змін в народі. 
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Богдан ЦИМБАЛІСТИй 

ТАВРО БЕЗДЕРЖАВНОСТИ 

Політична культура 

Вячеслав Липинський писав про Бориса Матю
шенка, чільного соціял-демократа: "Для мене Ти 
був і єсть Борис Матюшенхо. демократ, ідеаліст, 
чесна людина. а найважніше - мій приятель. 
Демократію я поборюю і буду поборювати всіма 
силами... У R.раїна демократична - це фіR.ція. 
Але Тебе я боронив і буду боронити ... ". У від
повідь Б. Матюшенко писав: "Краще не торR.а
тися пояснення того будь-що-будь парадоR.саль
ного явища. яким є наша дружба. міцна (я вірю) 
дружба монархіста з демократом, соціялістом . 
Мабуть Rраще не розбирати різниці наших світо
глядів, вони були і залишаться, а брати те, що 
є позитивне. а цим є, на мою думку, взаємне при

знання людської чесности і велнR.оЇ любови до 
нашої батьR.івщини ....... 
Далі МатюшенR.о, цитуючи вгорі наведені ре

чення з листа ЛипинсьR.ого, додає: "Я можу ска .. 
зати те саме. тільки парафразуючи цей уступ, а 
саме замість 'демоR.ратії' вставити 'монархія', за
мість Борис Матюшенко - Вячеслав Липинський 
(Лист з 26-го грудня J 922 року). Це листування 
збережене в Інституті ім. В. Липинського у Філя
дельфії . 
В одному зі своїх листів до В. ЛипинсьR.ого 

Василь СтефаниR. писав: "Єх. яR.би Ваші предки, 
шляхта. не покинули черні і держалися, яR. Ве
ликий Гетьман. уR.раїнської землі та надавали їй 
порядоR, то тоді було б мені не приходилося ма
ти Вас за найбільш трагічну особу наших істори
ків. У сі ліві і ліві. а Ви за триста роR.ів появил.ися 
праві. один. Не вірю у Вашу концепцію, але 
благословлю Вас, що відтворюєте праву руку 
уR.раїнської нації. Все дотепер ми були без правої 
руки. а дяR.уючи Вам. ми тепер - бойова цілість. 
Маю надію на ту радість. яку будемо о6а мати 
то,.1і. ЯR. наша нація сR.онсолідується, і моя ліва 

рука знайдеться у Вашій правій. r ЛИООRО Вас 
люблячий - Василь СтефаниR." (лист датований 
4-ro березня J 927 poRy). 
Так могли писати тільR.и особи висоR.ої політич

ної R.ул_ьтури. 

Які є істотні елементи ЦІЄІ R.ультури? Перш 
усього - це аR.цептування. ЯR. самозрозумілих, 
різниць у їхніх політичних поглядах: подруге -
це віра у щирий патріотизм своГо політичного 
опонента. пошана до нього і навіть особиста при
язнь. і. потретє - це свідоме, раціональне рі
шення співпрацювати, не зважаючи на всі роз
ходження (щоб "ліва рука стискала праву", і таR. 
ми творили б "бойову цілість" ) . 
Саме оце політичне зрізничкування на rруиті 

почуття національної єдности і взаємного довір'я 
між громадянами. підпорядкування себе загально 
зобов'язуючим націонал_ьним вартостям та інте
ресам становить дві найістотніші риси політично 
зрілого суспільства. У R.раївські автори цитованих 
вгорі уривків листів тільки ілюструють те, що 
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порівняльна політична вауRа. стверджує на основі 
дослідів ... 
Взаємини між українцями - нездорові. Заба

гато між ними непорозумінь часто із-за дрібни
чок, ображених почуттів, ресентиментів, заздро
щів і злоби. Замало взаємного виразуміння і ви
бачливости, замало взаємного довір'я. Особисті 
урази та образи, до яких уRраїнці схильні, ЯR ні
хто інший, переносяться в громадсьRі організаці;·: 
ці організації стають тереном свароR, RонфліRтів 
і незгоди. 

Кожний вважає. що його ~умка єдиноправиль
на й розумна. Він готовий співпрацювати, але 
під умовою, що всі його слухатимуть. 

РідRо можна почути з уст уRраїнця позитивні 
опінії про інших уRраїнців. Переважає радше су
вора критиRа інших, нехіть до них і часто проста 
обмова. Дрібні помилRи і недотягнення поодино
RИХ осіб не забуваються десятRи років. Не диво, 
у'(асть в українському жиnі залишає стільки гір
кости і 'викликає в неодного бажання втекти в 
приватне життя і триматися здалеRа від своїх 
ЗеМЛЯRіВ. 

Писав колись адвоRат Петро Саварин, голова 
дльбертсьRої проrресивної партії в Канаді. отож 
людина з велиRим політичним досві~ом: "Ми 
самі собі є найбільшими ворогами. Роздори, свар
ки. непорозуміння, партійництво, відсутність спів

праці. замала ідейність і жертвенність - це все 
наше. не чуже" ("Свобода" з 23-го вересня 1976). 

llаслідки довгого nоневолення 

Причин браку взаємного довір'я між україн
цями, яRе є психологічною основою національної 
єдности та згідливости. є RільRа. 

Західні нації-держави в середніх віRах і пізніше 
були таR само розбиті на племена. князівства й 
Rоролівства. які між собою ворогували. Історія 
цих народів повна братавбивств між володарями, 
воєн. переслідувань і жорстокостей між племена
ми. Проте в •·х історії знайшовся хтось, що мав 
силу й зручність у певний час усіх об'єднати. В 
Польщі таке об' єднання перевів Владислав Ло
Rетек у XIV сторіччі. Італія об'єдналася під Rе
рівництвом Савойської династії щойно в ХІХ 
сторіччі. Ні!dеччина під гегемонією Прусії об'єд
налася також щойно в ХІХ сторіччі. Період аб
солютних монархій у деяких державах (Франція, 
Росія) призвів до сцементування цих наро~ів в 
одну націю-державу. 

Того процесу сцілення У Rраїна не перейшла. 
Вона втратила свою державність, заки могла об'
єднатися. втратила їі на багато сторіч. Не будучи 
ніколи об'єднаними під своєю центральною вла
дою, УRРаїнці не навчилися думати категоріями 
зрізничRованої ціпости українсьRої нації. 
З політичним відродженням У країни прийшло 

гасло соборности уRра~·нсьRих земель. Соборність, 
однак, залишилася гаслом. мрією, метою. про яRу 

можна деRлямувати і складати патріотичні зая

ви. яка. проте, не стала самозрозумілим елемен

-t"ОМ нашого ~умання і поведінки. В значній ча
стині нашого громадянства поп,ітичне думання за
лишилося вузьІUІм, племінним; тобто залишилося 
думанням категоріями села. провінції, RЛіRи чи 
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партії, тобто груп людей на базі їх споріднено
сти і близькости. із запереченням, нетерпимістю 
і ворожістю до всього, що є поза їхнім "племе
нем". 
Довге поневолення залишає "намул" у вдачі 

поневолених. робить їх врешті-решт нездібними 
Rерувати собою. Вони. мов у зачарованому Rолі: 
щоб стати нацією-державою. треба б навчити ду
мати й діяти по-державному. д цього найлегше 
навчитися таRи у своїй власній, упорядкованій 
державі. Коли цієї нагоди нема. без~ержавні 
п,юди є наче приречені "блукати й розходитися". 
як писав СверстюR, хіба що знайдеться досить 
одиниць, що власним психічним зусиллям пере
можуть у собі бездержавність, усунуть намул не
волі в себе самих і рівночасно переможуть чи
сленних серед нас демагогів, які. жируючи на 

політичній непідготованості широRих мас, зводять 
всі наші державницьRі змагання нанівець. 

Вгорі було згадано про "намул неволі". що за
лишається в думанні і поведінці поневолених. 

Перш за все йдеться про репресію нормальної, 
здорової людської аrресивности, що проявляється 
в бажанні самоутвердитися. виявити себе, у від
стоюванні своїх прав, зоRрема права бути самим 
собою. За всяRу спробу бути собою, виявити свої 
прагнення бvти господарем на своо:ой землі прихо
дила Rapa. Здушення цих природних гонів при
зводить до посилення аrресивности. що набирає 
тоді патологічних форм, чи то буде деструRтивна 
лють. чи самоненависть. Здушена аrресивність, 
що не може виявитися в щоденному житті проти 

ворога. хіба в Rривавих жорстоRих революціях, 
переноситься на власних земляRів. ЗвідRИ зріст 
ворожости між різними групами і особами внутрі 
поневоленого народу. 

Цю психологічну динаміRу репресії самовияву. 
посилення аrресивности і перенесення їі в життя 

внутрі поне'f'оленої групи досліджувано експери
ментально. Найбільш відомі є експерименти з 
щурами. Коли замRнути щурів до клітRи, вони 
стають більше люті, а що не мають можливости 
Rусати руку. що їх замRнула. починають взаємно 
кусатися. Це саме діється серед паневоленого 
народу. 

"УRрита злість .. облудлива покірність" - це 
коротRа. але глибоRо правдива хараRтеристиRа 
Rожного раба, яку Іван ФранRо застосував до 
уRраїнців. До цієї хараRтеристиRи треба би ~ода
ти другу психологічну правду. що "уRрита 
злість", не маючи нагоди нормального вияву в 
щоденній Rонфронтації з поневолювачем, затроює 
взаємини між людьми всередині поневоленої су
спільности. Чейже злість і ворожість можна без
карно виявляти тільRи супроти своїх земляRів тим 
більше. що ворог-поневолювач підсилює всяRими 
засобами внутрішню гризню між поневоленими. 
Забагато міжгрупової. часто навіть неусвідом

лена• ненависти й аrресивности внутрі суспільно

сти роз'єднує їі і унеможливлює співпрацю між 
групами і поодиноRими особами. 

Впродовж багатьох сторіч уRраїнці не лише не 
мали свободи й нагоди бути собою. утвердитися 
як нарід рівний іншим наро~ам. але зазнавали 
чимало принижень, погорди. нестатків і прямого 
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::!ереСлідування. Для багатьох дорога до росту 
sropy. навіть зробити кар'єру була закрита. Ча
~ вони жили в страху й постійній непевності. 

Все це, очевидно. не лише посилювада їхню 
'!..:Іість. але витворювало в них почуття менше
~ртости, непевности. презирства і ненависти до 

~ самих. Такі неrативні уявлення про себе 
.:ачнх. часто-густо як слід неусвідомлені. поро
=ж:ують заздрість за успіхи інших. бажання при
низити інших. тенденцію хвалити себе, шукати 
=-счестей і титулів. 

Переслідувані особи чи групи виявляють тен
~ю бути недовірливими. схильними ~о підо
!рІІ. Серед паневолених часто появляються особи 
J -наполеонськими" чи "месіяністичними" ком
:иеRсами. 

Коли спостерігати наших осіб. можна легко 
.жЮачити. як багато з них обтяжені тавром нево
з:і. Іхні "емоційні проблеми". їхні комплекси і 
!!а~компенсати стали інтеrральною частиною їх

:rьоі вдачі так. що вони навіть не здають собі 
:правн, які впкручеві є їхні погляди і настанови. 

Одним з наслідків довгої бездержавности є у 
вас загальне неrативне наставлення до влади 

!-загалі. Тому що вла~а була чужою, ненависною. 
::!е-справедливою до поневолених, у їхній уяві і 

::і.:Ісвідомому очікуванні набирає визволення зна
"і~ня звільнення від усякої влади. від усяких 
.:і>~ежень. примусів і законів. Перехід від неrацГ' 
uа~н до позитивної настанови. до пошани до 
uа~и та 11 законів є однією з тих важких проб
-Іеч. що стоять пере~ кожним. 

Брак досвіду влади. їі границь. можливостей і 
~~повідальности призводить до думання. відірва
=оrо від дійсности. Власні слова. фрази. пропа
:-анду береться за дійсність. На словах можна ви
~~увати утопійні програми. ви~rірювати далеко
:йJІUІі пляни. не турбуючись тим. як їх з~ійснити. 
Українське національне відродження почалося 
~ц літератури - поети і письменники ставали у 
~ас політиками: їхні слова ставали політичною 

vу~рістю і дороговказами. Слова та ідеології 
:теrко роз'єднують людей. бо кожний вірить у 
.:вою "словесну" правду без можливости ії прові
рити в зустрічі з дійсністю. 

Конкретні проблеми та завдання. що стоять пе
ре~ кожною владою. творять реальний rрунт. 

RКИЙ об'єднує людей та змушує до співпраці. Ко
зи цієї влади нема. в бездержавного народу при
:хо~ить до переросту значення фрази. слова, ідео
зогі'. 

Психологічно-побутові різниці 

Не лише саме поневолення і бездержавність 
впродовж сторіч. але факт. що українці жили 
.1овго під рtзними окупаціями. під впливами різ
:анх культур додав ~о того. що між мешканцями 

різних українських земель витворилися глибокі 
різниці в ментальності. побуті. політичній зріло
сті і орієнтації. навіть у національній свідомості. 
Ці різниці не приймається добродушно й з по-
1f)ТІ'ЯМ гумору. Навпаки. ці різниці породжують 
серед нас нетерпимість одних до одних, взаємну 

погорду. недовір'я і нехіть. Ольгу Хорунжинську 
.Ьраджувано виходити заміж за І. Франка, бо це 
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означало б переїзд до Галичини з їі іншими зви
чаями. Ії родина побоювалася. як їі приймуть 
галичани. Побоювання виявилися оправдані. Га
лицьке суспільство ізолювало молоде подружжя 

Франка з Ольгою Хорунжннською. Іх майже ні
хто не відвідував і тільки тому, що Ольгу вва
жали за ... "росіянку". 
Ці психологічно-побутові різниці проявилися 

також під час визвольних змагань 1917-21 років, 
коли західноукраїнський і східноукраїнський уря
ди діяли окремо, не розуміючи себе і часом про
ти себе. І досі на еміграції східні і західні укра;~н
ці навіть побутово і товариська живуть окремо. 
Ці психологічні та побутові різниці є частинною 
причиною існування політичних груп. членство 

яких рекрутується на територіяльній базі. Між 
східміми і захі~німи українцями далі панує не
довір'я. нехіть і навіть ворожість . 
Для галичан наддніпрявці - це люди "широ

кої" "степової" в да чі з нахилом до безвідпові
дальних анархічних акцій, люди малої національ
ної свідомости. вкінці - це "совєтські люди" або 
"східняки", тобто меншевартні. 
Для наддніпрянців галичани - це неповно

вартні українці. вони ж "католики". "йосафат
ники", їхня мова неправильна. засмічена польо
нізмами і по~ібне. 

Боротьба внутрі української суспільносm 

Важливою причиною взаємного недовір'я, 
ворожости й браку почуття національної єдности 
між українцями був особливий характер нашого 
політичного відродження, тобто зріст національ
но~ свідомости й розбудження прагнення до влас
ної державности відбувалося на тлі довгої бо
ротьби внутрі самої української суспільности. 
Ще на початку ХХ сторіччя національно сві

домих українців було дуже мало. Сам факт. що 
постала тоді партія. для якої самостійність була 
однією з точок програми (Українська На ро дня 
Партія) вказує. що змагання до державности не 
було рухом усього народу. чи навіть усієї про
відної верстви. але тільки малої їі частини. Проти 
неї стояли байдужі маси і багато переконаних 
малоросів або москвофілів (у Галичині) пере
важно з-поміж зденаціоналізованих. вищих верств 
і духовенства. 

До існуючих соціяльних різниць і · конф~іктів 
між вищими. посідаючими верствами. та народом. 
який тримався свого окремого побуту і жив своєю 
народною культурою, прийшли ще національно
політичні різниці. Зденаціоналізовані вищі вер
стви були відчужені від народу. Між ними і на
родними масами не мог ло постати почуття спіль

ної долі. спільних прагнень. як це мог ло статися 
в тих паневолених на короткий час народів, у 
яких провідна верства очолила змагання усього 

народу за своє визволення. 

Однією з трагічних особливостей історії У ~раї
ни є те. що вона кількакратно тратип.а своїх па
нів". тобто свою провідну політичну верству. 
Впродовж XVI і ХУІІ століть тисячі українських 
шляхетських родів спольщилися, в ХІХ столітті 
тисячі нащадків козацької старшини зросійщи

лися. На наших очах активніші з природи оди-
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ннці йдуть на службу інтересів совєтськоа ампе
ри 1 відчужуються від свого ·народу. Наслі~ком 
тих денаціоналізацій наших провідних верств у 
народі витворилося не лише почуття відчуження. 
але й недовір'я до сво~х панів, свого проводу. Во
роги У країни дуже вміло підсичували це недо
вір'я, спокушуючи панів переходити до них, а 
потім пі~бурюючи низи проти них. 
Коли деякі особи з "панів" почали повертатися 

до свого народу. широкі маси і інтел.іrенція по
ставилися до них з недовір'ям і навіть з ворожістю. 
Галицьке суспільство довго не мог ло погодитися 
з тнм, що граф Шептицький став митрополитом 
Греко-Католицької Церкви в Галичині. Націо
нально свідома інтелігенція Наддніпрянщини не 
могла погодитися з думкою. що російський гене
рал П. Скоропадський, поміщик, що не вмів го
ворити по-українськи. став гетьманом У країни. 
Так само як сьогодні частина нашого суспільства 
не може погодитися, що совєтський генерал може 

ВRЛІ()Чнтия. в українське змагання ~о незалеж
ности. 

Внутрішня боротьба за поширення національної 
свідомости і самостійницьких прагнень не лише 
абсорбувала велику масу енергії, але теж зали
шила в переможених ресентимент, гіркість і від
чуження від решти громадянства. Розбиття су
спільности на два табори: "українців" (тобто са
стійників) і малоросів. або москвофілів, посіяпо 
зерна глибокого взаємного недовір'я серед різних 
частин украінської суспільности. Самостійники 
ледве чи мог ли до вір' яти тим. що бу ли ворожі 
"українському рухові". Вони радше вважали їх 
зрадниками. яких треба поборювати, а не йти до 
згоди та єдности. Оця політично-психологічна 
спадщина взаємного недовір'я, підозрінь та воро
жости залишилася й до сьогоднішнього дня. 

Ідеологічні розуміння українства 

Коротко накреслений вгорі nроцес зростання 
націонал.ьної свідомости і національної політич
ної думки не лише поглибили недовір'я і посіяли 
зерна ворожости між мешканцями У країни, але 
привели до ідеологічного розуміння українського 

патріотизму. Приналежність до украінського на
роду почало ідентифікуватися з визнанням такої 
чи такої партійно!· ідеології і програми. Само
стійиицтво -- це не було прагнення усього наро
ду. як це буває, коли якусь країну окуповує і 
поневолює на короткий час ворог. але це бу ла 
ідеологія і програма спочатку мало~ групи без
державногр народу, в якому бажання власної 
державности вже приспане, якої собі велика ча
стина громадянства не бажає. Що ці змагання 
виявилися спочатку як "український рух". до 
якого можна було належати або ні, -- ілюструє 
оце вузьке "ідеологічне" розуміння України. Годі 
собі уявити. щоб в окупованій німцями Франції 
існував "французький рух", або навіть у Польщі. 
яка була понад сто двадцять років під росій
ською, пруською та австрійською окупаціями. 
існував "польський рух", який мусів спершу бо
ротися проти інших поляків за ідею національно
го визволення Польщі. 

Національно-визвольна ідея перемог ла вкінці 
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серед українців. Між двома світовими війнами, 
зокрема в Західній У країні, національна свідо
мість поширилася на широкі верстви народу. які 
вже були готові активно боротися за здійснення 
незалежности України. Проте, хоч внутрішнього 
"ворога" ("москвофілів" і інших противників не
залежности У країни) вже майже не було, пси
хологія недовір'я і взаємної ворожости між укра
їнцями не змінилася. Вона проявилася тепер у 
взаєминах між політичними груnами. Хоч усі по
літичні партії в Західній У кра~·ні стояли на само
стійницьких позиціях, одні одним не довір'яли, 
одні одних засуджували, відмовляли права мати 

голос у вирішуванні загальнонаціональних про
блем. 
В умовах неволі під Польщею бу ло кілЬІ~анад

цять політичних партій, і хоч впродовж усіх 20 
років тонни паперу і море чорнила зужито на 

апелі до єдности і статті про консолідацію, до 
ніякого зговореаня між тими групами не дійшло. 
Не було теж узгіднення дій між легальними пар
тіями і оунівським підnіллям. У сім бракувало вза
ємного довір'я. тобто переконання. що інші укра
їнці такі самі щирі патріоти. як вони самі; що 
вони мають право також щось вирішувати. зокре

ма майбутню долю свого народу. 

Донощицтво і зрадництво 

До такого стану взаємного недовір'я підо-
зрілости добавила свою мірку сnравжня болячка 
нашої суспільности, якою було nоширене доно
щицтво і елоріднене з ним nсихологічно зрадниц

тво. Донощицтво -- це скрита співпраця -- за 
гроші чи з особистої помсти -- з чужою владою 
nроти своїх земляків, зокрема проти nровідних 
осіб між ними. Зрадництво - це явний nерехід 
на бік ворога і дія nроти інтересів аласного на
роду. Писав В. Лиnинський у своїй статті "По
кликання 'варягів' чи організація хліборобів": 
"Зрадництво стало найбільш характеристичним 
явищем нашої історії". 
Читання історії козацької держави. зокрема від 

смерти Богдана Хмельницького до Івана Мазеnи, 
викликало у мене гнітюче враження; це читання 

може лише nородити тривогу за наше майбутнє. 
Це ж була наша держава, де була власна влада, 
уряд і власне військо; Польща була вже ослаб
лена. а Росія ще не була потугою. І що ми з цієї 
держави зробили? Як ми поводилися? Отож були 
два гетьмани: правобережний і лівобережний, які 
найчастіше воювали проти себе. Проти кожного 
з них вистуnали один за одним всілякі полков
ники як кандидати в гетьмани. "Що козак -
то полковник. що сотник -- то гетьман", така 
була тоді приповідка. У краінці воювали проти 
себе самих. Звідки названо цей nеріод нашо~ істо
рії "Великою Руїною". 

Найгірше ж було те. що оця ривалізація за вла
ду йшла в парі з постійними доносами до москов
ського царя на своїх гетьманів, з шуканням до
помоги у ворщ·а коштом ступневої ліквідації не
залежности У країни. За кожну таку поміч треба 
було платити обмежуванням свободи власної дер
жави. 

Д. Многогрішного старшини-змовники віддали 
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цареві на муки і заслання. Провідник змовників 
І. Самойлович став гетьманом. Хоч як він внелу
жувався мосRовським воєводам. - між іншим. 
довів до сRасування автономії У країнської Цер
кви, - на нього також було зроблено донос. 
ного арештували і заслали на Сибір. Генеральний 
суддя. тобто член гетьманського уряду, Кочубей 
та полковник Іскра зробили донос на І. Мазепу. 
Таких прикладів можна б навести багато з на
шої трагічної історі''· Недарма Т. Шевченко на
зивав тих наших гетьманів "варшавським сміт
тям", "гряззю Москви", а своїх сучасників з-по
між украінської аристократії - "вислужниRами 
1fУЖОГО отечества", і "донощиками і фарисеями", 
•кї допомагають ворогові "із матері (У країни) 
полатану сорочку знімати" і гірше "ляха П роз
пинають". 

Як видно зі статті Л. Плюща "Трагедія Івана 
Дзюби" ("Сучасність", грудень 1976) проблема 
поширеного ренегатства й національної зради се
ред українців турбує українських патріотів-диси
~ентів. На цю тему він вів розмови з І. Дзюбою, 
І. Світличним та іншими учасниками українського 
руху опору. 

Євген Сверстюк пояснює цю болячку доно
щицтва і зрадництва жадобою матеріяльних ко
ристей. У статті "На дев'яте березня" він писав: 
"Є щасливі нації. Для них відступництво і націо
нальна зрада -. просто випадок патології, що ре
єструється в клініці; але не фіксується в історії. 
Для нас цілими століттями дорога до зради пах
.па коритом. мундиром. золотом. а дорога вірно
сти - Rров'ю" ("Вибране". Вид. "Сучасність". 
1979, стор. 50). 
Проте на нашу думку, існують ще інші, пси

хологічні причини цієї болячки. Донощицтво -
це вияв укритої люті облудливої - покірного і 
нібито назверх л.ьояльного раба. що не має від
ваги явно виступити проти противника чи рива

зізувати з іншими за посаду. владу чи якісь ко
ристі, в якого нема мінімальної пошани і почуття 
національної чести, зате є сліпа. деструктивна 

злоба, заздрість і ворожість. Як інакше пояснити 
поширене донощицтво між нашими земляRами. 
що жили в діпівських таборах, або навіть тепер 
в Америці чи в інших країнах вільного світу. На 
думку урядників Міжнародної Організації для 
втіRачів (ІРО). українські табори відрізнялися 
тим. що в них було найменше злочинів (грабун
.Uв, убивств), тобто актів прямої агресії. У країн ці 
славилися за найбільш працьовитих. слухняних, 
покірних і невимогливих біженців. Зате з-поміж 
усіх етнічних груп від українців приходило най
більше доносів на своїх земляків. 

Це саме діється в Америці чи іншій країні. де 
живуть українці. Нещодавно Іван Кедрин у своїй 
статті "Де корінь лиха України" (з передруку у 
"Вільному Слові" з Лондону) навів кілька при
мадів ганебної поведінки на українців. "Вперше 
в історії Америки, - пише І. Кедрин, - поRЛи
кав колишній президент Форд українського діяча 
на становище свого дорадника в етнічних спра
вах, - негайно найшовся українець, який напи
сав листа до Білого Дому. що покликаний на те 
становище діяч не має належних кваліфікацій". 

-новІ дНІ", uі'І'евь І9аа 

Проти включення українського спортовця запро
тестував теж укра~·нець своїм доносом ... 
Доноси в діпівських таборах і в Америці не 

приносили і не приносять ніякої матерілльної ко
ристи, ані "мундирів", ані "золота", ані привілеїв. 
Вони викликають радше погорду до самих до
нощиків. Іхні доноси та їхні прізвища зберіга
ються в архівах і колись будуть виявлені дослід
никами. Проте. це. видно, не спиняє донощика 
від доносів. Доноси є актами "пасивної агресив
ности", як і іх зве клінічна психологія, - типо
вими для людей, що не навчилися явно та при
людно боронити своїх прав. не вміють бути со
бою без страху і не вміють признатися до своєї 
амбіції здобути нращу посаду для себе у ривалі
зації явній з іншими. навіть своїми земп,яками, 
знайомими чи приятелями. 

Вплив Донцова 

Поразка і невдачі залишають звичайно в су
спільності почуття гіркоти. збільшену злість на 
себе самих. шукання винних між собою і рівно
часно радикальних способів вийти з цієї кризи. 
Це дуже родюче поле для демагогів. Використо
вуючи загальне невдоволення. економічні трудно
щі Rра~ни після війни або в наслідок інших при
чин, вони своїми спрощеними програмами уміють 
захопити широкі маси і здобути владу над ними. 
Так сталося в повоєнній Італії і Німеччині, де 
до влади прийшли Муссоліні і Гітлер. У Західній 
Украіні не політичну владу. але владу над ду
манням молодої генерації українців здобув пуб
ліцист Дмитро Донцов. 

Він був нещадний і часто несправедливий у 
критиці провідників Визвольної революції, отож 
давав молоді відповідь (спрощену) на їхнє "чо
му" (чому революція не вдалася?). і рівночасно 
пропонував свою ідеологію як вихід з кризи і пев
ний шлях до перемоги в майбутньому. 

Д. Донцов переніс уривки теорій кількох захід
ніх публіцистів, філософів та соціологів, які, до 
речі, в західніх суспільствах не мали аж такого 
великого впливу - їх вважалося радше маргіне
совими фігурами - і подав їх західно-уRраїнській 
молоді за справді передових людей нової Европи. 
У СВОЇХ публікаціях: "Вісник" і КВаJ?ТаЛЬНИКаХ 
"Вісника", він хвалив Муссоліні, Гітлера, полк. 
Ля Рока. Л. Дегреля. Між іншим, цей останній 
вже перед війною зустрічався з Гітлером. і його 
бельгійці вважають за звичайного зрадника та 
гітлерівського агента. його та йому подібних 
Донцов представляв як представників відродже
ної Европи. На таких зразках мала виховуватися 
західноукраїнсьна моло~ь. Чи не був це обман? 

Негативний вплив Донцова помітний і в тому. 
що він завернув наростання політично-держав
ницької Rультури серед західноукраїнського су
спільства, головною рисою якої є вміння підпо
рядкувати свої особисті та групові інтереси і пе
реконання загальнонаціональним інтересам і вар
тостям. Це є культура національної згоди, "кон
сент" співпраці в критичних хвилинах. не зважа
ючи на всі різниці між поодинокими групами. 
Саме поняття слова "згода" викликало в Донцо
ва потоки глумли~их, і їдких коментарів таR, на-
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Леся БОГУСЛАВЕЦЬ 

НА ПРОЩУ ДО РІДНОї ЗЕМЛІ 

ТЕРНОПІЛЬ 

До побачення. дорогий Львове. Сьогодні 
їде:о.tо до Тернополя. Сідаємо в таксі і бачимо там 
стареньку жіночку. 

- Ми з Австралії, а ви звідки? - питає 
Христя. 

- Вибачте. я вас не розумію, - відповідає ан
глійською мовою. Ми познайомились. Вона ан
глійка, одружена з українцем. Без групи. сама. 
не знаючи мови. !де в Тернопіль до його роди
ни. Рухлива. привітна. років під сімдесят, повна 
ентузіязму. сприймає усе із щирим серцем. І от 
хоч-не-хоч ми стаємо їі перекладачами. 

- Дивні діла твої. Господи. думаю вголос. -
Все буття. живучи на чужині. до сторонніх гово
римо англійською мовою. Свою тримаємо для 
~омашнього вжитку. Звикли. наче воно так і тре
ба. А тут навпаки! Ангдійки ніхто не второпає, 
а мене навіть мале розуміє. Молодь говорить 
українською мовою! Чудово! . 

- Слава тобі. карасику. три Господи в ят1р, 
- сміється з моїх роздумів Христя. 

-Порівняла! Де Крим. а де Рим! Таж ми на 
У країні тепер! Інакше і бути не мусить. 

Сідаємо у потяг і їдемо. У купе заходять ще 
пасажири і починають курити. Дихати нічим! 

- От. - жалість сусідці, - їдучи на батьків
щину. всякі ситуації обдумувала. в яких, може, 
прийдеться загибати. Не гадала, що так проза
їчно помру від тютюнового диму. Але тут вря
тувала мене провідниця. 

- Ану, перестаньте смалити, - зарепетувала 
вона. - Тільки поприбирала, а ви накидаєте. 

І ось ми в Тернополі. Готель біля озера. На
проти парк. Чудова погода. Вечір. Ііfдемо огля
нути місто. Купуємо склянку кисляку. пару пи
ріжків з капустою - і вечеря готова. 

чебто прагнення національної згоди. потяг до 
Rомпромісу між групами бул.и національним зло
чином. 

Що така реrресія відбулася. вистачить порів
няти поведінку нашої політичної верхівки перед 
і під час наших Визвольних змагань 1918-1920 
років з поведінкою пі~v час Друго•· світової .війни .. 
Наші посли до австрІнського парляменту 1 нашІ 
військовики діяли в порозумінні. тобто в повному 
довір'ї. що всі вони є чесними і щирими патріо
тами, що всі прямують до тієї самої мети. І хоч 
часом були помилRові рішення. не було ніяких 
внутрішніх бунтів, не було взаємних вбивств чи 
терору одних проти одних. Це бул.а подиву. г~дна 
політична зріла акція. А що nриюс 1941 р1к. 

(Продовження в наступному числі) 
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Тернопіль. казали нам львів'яни, це найбільш 
українське місто. "Оце лише в тих краях зоста
лася Укра~·на". І от ми ходимо по вулицях і на
солоджуємося, слухаючи рідну мову. Місто зе
лене. спокійне. Надворі 30° Цельзія. Катаємося 
по озері. дивимося, як інші ловлять рибу. купа
ються. Робимо обхід книгарень. універмагів, роз
мовляємо із людьми. Підходимо до кіаска купи
ти дистівки. 

- Чи немає у вас поздоровпень з весілJJЯМ, 
Новим Роком. народженням, писаних україн
ською мовою? - питає Христя. Жінка шу~tає, 
знаходить дещо, потім питає: 

- А ви звідки? 
- Із Австралії! Вона ще раз перепитала. чи ж 

справді таки приїхали з другого кінця світу. 

- І як же ви там поживаєте? - запитала. 
- Часом з квасом. порою з водою, - жартує 

сусідка. - а ви ж як? 
- Та всього буває на віку - і по спині, і по 

боку. Бачили ми і горох, і чечевицю! А ви, зна
чить. рідний край захотіли побачити. Тягне таRи! 
Чи хотіли б сюди приїхати назавжди? 

- І рада б душа в рай. та гріхи не пускають, 
- каже сусідка. Жінка регоче. 

- Значить. не хочете в рай, вирішує вона. 
Христя за словом в Rишеню не полізе. Потере
венити - це ії природа. 

- У пеRлі все тепло. а піди в рай. то й за 
дрова дбай, приказує вона. 

- Ти договоришся до бісиків, - шепчу я і 
торгаю ії за рукав. От вже познайомилися. Буде 
їй куди йти в гостину. думаю я. І не помилилася. 

- Ідемо сьогодні в село. заявляє незабаром 
Христя. Але це вона лише каже. що їдем<;>. н~
справді ми більше йдемо! Воно недалеко ВІД мІ
ста. Спершу автобусом. а потім доріжкою через 
поле. Повіва вітерець і колише жито. СтежRа 
вузенька. втоптана. в'ється вгору і вниз. А в житі 
цвітуть маки! А може то була й пшениця, хіба ж 
я розберу! Скільки глянеш. червоніє від них усе 
поле. Село далеRо маячить попереду. Сонце спу
скається на небосхил. а ми простуємо, все ближ
че і ближче. 
Мана чи наяву! Багато пізніш буде ще вра

жень. але зостанеться в пам'яті цей вечір. поле, 
жито. маки... й село. 
Нас знову частують. водять. показують свtи 

побут і питають - запитують. Всі привітні. милі, 
гостинні. Англійка теж з нами. Вона людьми за
хоплена: такі щирі і теплі зустрічі. 
Другого дня знову збираємося оглядати око

лиці. 
- Пригадуєш, як бандуристи до нас приїж

джали? - запитує Христя. 
- Я їхніх виступів ніколи не пропускаю, ще 

із Берліну починаючи, відповідаю. 

Гарно грають. гарно сnівають. особливо 
один чорнявий. 

- Так от, пам'ятаєш. вони таку чудову пісню 
співали: Поча•·вська Божа Мати манастир вряту
вала. 

- Це. - кажу, - моя улюблена! 
- От і чу до во! А Почаїв же у нас nід боком, 

- раптом вигукнула вона. 

"НОВІ ДНІ", :квітень 1982 



- Нам туди їхати не дозволять. - перечу я. 
- Сnиток не збиток. cnpoc не біда. - відRазує 

Христя. Ми йдемо до диреRтора. 
- Ні. - отримуємо відnовідь. Знову йдемо. І 

го:!юрити не хоче. От і кінець мріям. не бачити 
нам Почаївської Лаври. Це я так думаю. а су
сідка сnриймає все інакше. 

- Хай його лиха година візьме. - Енгукує 
вона. - Раз у житті така нагода траnляється, та 
щоб їі проnустити! Поїдемо без ~озволу! Якось 
то воно буде! Знайшов - не знайшов, а пома
цатн можна! 

Десь за годину нас чекає таксівка. Сідаємо: ми 
з Христею, англійка і один із місцевих. - Це. 
- пояснює сусідка. буде наш nоводатор. 
Ідемо у Почаїв. Дорога крутиться. проїжджає

мо села, лани. накрапає дощик. І ось ми у По
чаєві. Раптом в усій красі на горі постає собор. 
Він сяє банями, величний. чудовий! Нам забиває 
~ух від захоплення! Ось вона. наша старовина. 
наша гордість. наша краса! Навколо все обнесене 
муром. І~е~ю нагору до воріт. Входимо в інший 
світ. Подвір'я велике, тихо ходять прочани. сну
ють у своїх ношах монахи. Біля воріт калfкн 
nросять милостині. Прямо лікарня. праворуч 
цер:кnа. На цілі двері намальований. пемов мо:-аї
кою ВJ!RЛадений, Ісус Христос. Питаємо у людей. 
як зайти досередини. 

- Учора треба було прийти. свя-о було. У 
Церкві було людей. не nротовnишся. А гарно ж 
як там. :gce сяє у золоті! Недавно все Пf> реста-з
рували. - жебонить старенька бабуся. Hr ш прс
відник трохп випив у дорозі. тепер у rесе.:ому 

настро-:-. - Ось нам монахи поRажуть усе. -
заявляє упезнено. Заходимо всередину. Стара 
будова. якісь коридори і прохо~и. Це. мабуть. 
був манастир. Підходить у рясі найстарший. ч~
ше до нас по-всесоюзному. Виnно і тут без "стар
шого брата" не обійдеться. Погляд неnривітний, 
колючий. 

- Це туристи з Австралії. - хвалиться наш 
проводир, - хочуть церкву nобачити. 

- От тобі й кінець конспірації. думаю я. 
будуть нам тепер непереливки. 

- Почекайте хвилину. зараз вас nроведуть. 
я.аже начальство і йде у бічну кімнату. 

- Чого ти вискочив. яя. Пилип з коноnель? 
лає знайомого сусідка. - Це ж такий. що на 
Бога дивиться, а чорта бачить. 

- Що ви. перечить наш провожатий. - та я 
за nан-отця головою ·можу ручатися. 

- Дурний ти і ~урний тебе піn хрестив. -
ріже Христя, - хіба ж не видно соя.ола по по
л.ьоту. а сову по погляду? Тут і я встряла. 

- Знаєте. - кажу їм. - ця ситуація мені на
гадує віршовану ~tазочку Наталі Забіли про nів
ника й курочку. Як вони попали в гості до ли
сички. а вона nішла вовчика звати. Тут саме 
зайчик нагодився та й дивується: хіба не знаєте 
цієї лисиці, ось буде вам за ці кислиці. А nівник 
та я.урочка не ймуть йому віри: таж тут такі хо
роші, звірі. 

Незабаром начальство вертається: натягши 
рясу. зігнувши плечі, веде такі лася.аві речі: -

-новІ ДНІ", І'Вітеиь 1982 

Ах. як приємно. ох. гості милі, ви притомились, 
ви б відпочили. Отець Вія.ентій вам усе покаже. 
красу й будову й багатство наше". 

- Попала ти пальцем у небо. - шепче мені 
Христя. В цього nописька слова не щирі. давай 
тікати, nоки ще цілі. 

І далі все було. як у казочці: "Тут глянув пів
ник на подвір'я. а на nодвір'ї - куряче nір'я". 
Ну. а нам було трохи іная.ше, більш по-сучасному. 
Вийшли ми за ворота. а там нас чекала турбо

та: міліціонер з ~вома помічниками назустріч 
ідуть. Я вже стою ні жива. ні мертва. 

Пропали ми, як швед під Полтавою, -
речу сусідці. 

Не було nечалі. тая. чорти накачали, гово
рить вона сердечно. дивлячись на знайомого. 

Де ти його видрала? - сичу я. - в нього 
язик теліnається. як в собаки хвіст. 

Кому-кому. а тобі нарікати нічого, - ши
nить у відповщь вона. Це ж матеріял який ~JIJІ 
оповідання! Така нагода побачиm міл.іцію. 

Я киплю. - Ти. - питаю, - при розумі? Чи 
иід спеки в голові розсохлося і всі клепки пови
nадали! Отаке в цю хвилину ~умати! 

Повели нас у міліцію. А вона зручно розта
шована. зразу ж nід боком. Чую - наш старший 
міліціонер говорить -чудовою українською мовою. 
Я й ухоnилася. як утопаючий за соломинку: 

- Земляче. прохаю. зглянься над нами. Ми ж 
тільки церкву хотіли nобачити. Пусти нас! Ні. 
не бере! Тоді й Христя встряла: 

- Що це за мороя.а. - гуRає. - nриїхали аж 
з Австралії. хочемо таку красу оглянути - і не 
дають ... Хоч би чужинців соромились. Ось стара 
жінRа з Англії. В неї може серцевий припадок 
статися. І це не діє. Знайомий з Терноnоля пішов 
зовсім в лобову атаку: лається. на чім світ стоїть. 
Але все це надаремно! Ні мої nрохання. ні Хри
стині заклики ~о совісти. ані лайки проважатого 
не зрушили старшого міліціонера. 

- Ви nорушили закон. - повторює він раз 
у раз. 

- Хіба він людина. він гвинтик. сердиться 
сусідка. - слухаючи його аргументи. Товариш 
старший міліціонер тихо і nовільно, без жодного 
nочуття. говорить завчені речі: ~акон є закон. -
це мені і Христі. - В мене нерви міцні, мене не 
впnедеш, будеш ще говорити. опинишся в холод
ній, - це на п.айки земляка. Заповнюємо форми. 
nоказуємо документи. - Щоб він скис. - бур
чить сусідка. - Кому похорон. а старцеві тризна. 
Оштрафували нас і nослали Христю гроші nла
тити до банку. Чекаємо. nроходить година. На_. 
решті вертається. 

- Тебе тілья.и по смерть nосилати. - кажу ~·й. 
- У баня.у нікому прийняти гроші. пішли ро-

бітники буряки лопоти. поясНІоє вона. От тобі й 
ситуація! Сидимо і чекаємо край моря nого~и. 
Дзвонить наш гвинтик по всіх інстанціях, хоче 
ті гроші десь nритRнути, а всі відмовляються. Аж 
упрів з того всього. Аж тут його жона подзвони
ла з своєю турботою. Так він хоч на ній злість 

( Прадовження на З-ій стор. обкла~инки) 
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Петро ГРИГОРЕНКО 

ЯН ЛИСТ ДО РЕДАКЦІї ПОПАВ ДО САМВИДАВУ 
(У ривок зі спогадів) 

Життя тим часом ішло своїм трибом. Дедалі 
помітніше ставало. що уряд уперто повертав 

штурвал державного корабля на зворотний курс. 
Сталінські методи керування країною. що так 
розхиталися. були наслідком 20-го і почасти 22-
го з'їздів КПРС. відновлювались дедалі настир
ливіше. Найпомітніше. брутально реальніше це 
проявилося в каральній політиці проти розгор
тання правозахисту. Каральній політиці. що спи
ралася на сваволю. мої нові друзі протипоставили 

хоч і не сильний. але впертий спротив. У деякі 
сектори правозахист іще не заглянув чи. може. ми 
про це не знали. Так доля кинула мене на одну 
з неохоплен~tх іще правозахистом ділянку насту
пу сталінізму. 

У перших числах вересня вийшов вересневий 
випуск книжки ( ч. 9) журналv "ВопросЬІ истории 
КПСС" ("Питання історіі КПРС") за 1967 рік. 
У ній була опублікована стаття "В идейном 
плену фальсификаторов истории" ("В ідейному 
полоні фальсифікаторів історії" ) . Мова в ній про 
книгу Некрича "1941. 22 червня". що була на
друкована 1965 року і тоді мала дуже позитивні 
відгуки. Тепер уже з самого заголовку статті 
знати. що погляд на цю працю кардинально змі
нився. Викликали настороження й самі автори 
статті - генерал-майор (від політпраці) Б. С. 
Тельпуховський і професор полковник (від політ
праці) Г. А. Деборін - мені добре відомі. Думки 
від них сподіватись - годі. але можна бути 
певним, що вони завжди в своєму писанні вислов

люють вайновіші військово-історичні "істини". 
Своє велике обурення постарався стримати. По
терпів кілька днів, заспокоївся і сів за працю. 
Обмірковуючи зміст, ніяк не міг звести його до 
однієї провідної думки. що для журналу краще. 
Вирізьблювалнея дві цілі: - дати належну відсіч 
спробі ошельмувати автора сміливої, як на наші 
умови, правдивої книги. а воднораз - викрити 

причини розгрому радянських війсьR на початку 

війни та вказати на винуватців цього ... 
Треба було написати листа. який би звів ніна

що не тільки брехливу статтю. а и н авторів. і 
показував би цілковиту нездарність керівників 
країни й армії, їхнє злочинно-безголовне керів
ництво готуванням до війни й самою в1иною. 
lЦоб так зробити. я застосував такий трюк. Ста
ранно проаналізувавши статтю і показавши. що в 
ній немає критики книги. а саме голослівне обла
ювання їі; винривши цілковиту некваліфікованість 
авторів, а запропонував читачеві на певний час за
бути і статтю і книгу. а згадати разом зі мною. 
що саме насправді відбувалося на фронті у той 
страшний час. 

І я дав свій стислий опис початкового періоду 
війни та аналізу розгрому наших збройних сил. 
Причини були висвітлені випукло й оголено. За
перечувати їх, так висвітлені, було неможливо. А 
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це ж і була оборона книги Некрича, бо коли 
уважно порівнювати, кожному було видно, що 
Некрич у більш завуальованій формі дав ті самі 
причини. Лише одну ПJ~ичину обидва ми оминули. 
Не знаю. чи помітив це Некрич у той час. Що ж 
до мене. то я не згадав їі свідомо. бо якби вка
зав на неї, то негайно б опинився в психіятричній 
тюрмі. А причина та - велика кількість тих, що 
не хотіли воювати за радянський лад. 

Тако;· незбагненної кількости полонених не мо
гло б бvти. якби ті люди не хотіли здаватися в 
полон. Партія своєю політикою терору проти 
трудящих міста й села довела маси людей до 
того. що вони воліли бути полоненими. аби тіль
ки не жити в такій країні. Такий висновок я зро
бив тоді. коли задумався над кількістю полоне
них. У той час я ще не знав того. що мені відоме 
тепер. - того. що військовополонені вважали за 
краще смерть. ніж повернення на "родіну"; не 
знав я тоді того. що радянські війська з допомо
гою союзників цілі облави робили (зі зброєю) 
для того. щоб повернути "улюбленій" "родіні" їі 
"блудних" синів. 
Але повернімося до того. що я написав. боро

нячи книгу Некрича. 
На світанку 22 червня 1941 року фашистська 

Німеччина накинулась могутнім ударом на вій
ська західміх прикордонних округ СРСР, уда
ривши своїми заздалегідь змобілізованими і зосе
редженими поблизу радянського кордону зброй
ними силами ... 
Це був удар неймовірної сили. А ще страшніше 

бу ло - моральне потрясекия. 
Радянські люди. щоб зробити оборону своєї 

країни неприступною. багато років обмежували 
свої потреби. відмовляли собі навіть у найпотріб
нішому - і вірили. що можливому нападові во
рога створена непохитна перепона. 

Нерушимой стеной. обороной стальной 
Розгромим. уничтожим врага! 

співали ми й вірили. що це так воно й буде. 
Та ось почалася війна, і з перших же годин ми 
побачили. що вся та наша віра була маривом, що 
насправді перед лицем озброєного до зубів во
рога ми виявились ціп,ковито безборонними. 

Ті. що не пережили страшних подій перших 
місяців війни. нехай знають. що перемагати мо
ральний надлам не легше. ніж іти з протипіхот
ною rранатою і пляшкою з пальною сумішшю на 
танк ворога. Перші успіхи гітлерівці завдячують 
не тільки. а може й не стільки раптовості свого 
нападу. скільки крахові ілюзій серед нашої армії 
і нашого народу про нібито високу оборонноспро
можність нашої країни. А насправді відбувалося 
от що. 

Група гітлерівських армій "Центр", що діяла 
у напрямі головного удару. протягом перших 
двох днів просунулась понад 200 кілометрів. За 
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ці два дні бу ло оточене Білостоцьке угрупування 
наших військ. до складу якого належало більше 
nоловини всіх військ Західньо•· особливої військо
вої округи (ЗОВО). На n'ятий день nередові ча
стини груnи армій .. Центр" nідійшли до Мінська, 
а на вось~ий день у районі цього міста було за
вершене оточення ще одного великого угруnо

nаимя радянських вtиськ. 

Під .кінець третього тижня фашистські армії 
цього наnрямку стояли біля воріт Смоленська. 
завершивши ще одне оточення значних наших 

сил. Тіnnельскірх nодає. що лише на цьому на
nрямі за час від 22 червня no 1-е серпня 1941 
року гітлерівці взяли в nолон близько 755 тисяч 
вояків. захоnивши 6.000 танків і nонад 5.000 гар
мат ( R. Тіnnельскірх, "Історія Другої світової 
війни··, М.. 1956. сторінки 178-184 і 186). Відnо
відних даних з джерел радянського командування 

наша преса не nуб."Іікувала. Є лише свідчення 
маршала Радянського Союзу А. А. Гречка про 
те. що на всьому радянсько-німець.кому фронті 
"nротивни.к сnромігся nротягом трьох тижнів 
війни вивести з ладу 28 наших дивізій. понад 70 
дивізій втратили від sог;, і більше свого складу 
в людях і бойовій техніці" ("Военно-историчес
кий журнал" N!! 6. 1966 р.). 

Навіть якщо вважати, що Тіnnельскірх пере
більшує, то й тоді не може бути ніякого сумніву, 
що фа.кт є фактом - катастрофічний розгром 
всієї нашої армії прикриття (із 170 дивізій понад 
1 ОО за три тижні війни були або розгромлені. або 
зазнали втрат. які довели їх до небоєздатного 
стану). 

За 24 доби (до 16 липня - дня. коли гітлерівці 
здобули Смоленськ). німецькі фашистські війська 
пройшли 700 кілометрів. коли міряти nростір на
Ішростець. а не вздовж доріг. До того ж. вони 
розгромили війська ЗОВО і ті резерви. що над
ходили їм на допомогу. і зайняли дуже внгі~не 
для дальших дій стратегічне становище. 

Наш Південно-західній фронт (кол. Київська 
особлива військова округа) . війсь.ка якого задо
вільно керовані командуванням і штабом фрон
ту. внявиди сnравжні чудеса героїзму і. серйозно 
загальмувавши наступ групи фашистських армій 
"Південь", у цей час вели бо~· геть далі на захід 
від Дніnра. але. в наслідок виходу nротнвни.ка в 
район Смоленська. оnинилися під загрозою уда
ру з флангу і в запілля з nівночі. Якраз від цього 
часу над Південно-західнім фронтом почала де
далі грізніше нависати небезnека тієї трагедії. яку 
з повним правом можна назвати найбільшою ка
тастрофою Великої Вітчизняної війни - Київ
ського оточення наших І!ійськ. 

Питання про це оточення виходить поза межі 
цього листа до редакції. який (лист) з конечно
сти трохи розрісся. але я не можу не сказати про 

те. що від 16-го липня. 1юли загроза иайстрашні .. 
шого становища досить виразно nоставнла вимо

гу ефективних заходів. - аж до nочатку розв'яз
.ки під Києвом проминуло 38 днів. і за цей час 
не зроблено нічого реального. Скажу більше: все 
робилося ніби навмисне. на руку противникові. 
Командування і штаб Південно-західнього фрон
ту розуміли, що над їхніми військами нависає 
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грізна небезпека, і пробували тій небезпеці про .. 
тидіяти. але безглуздими розnорядженнями то
дішнього верховного головнокомандування всі 
~~удрі фронтові заходи відкидалися, а війсь-ка 
фронту були. ЗJ:ештою. nоставлені в умови ціл
ковитої неможливости вия::zити ворогові належний 
сnротив. 

Як наслідок. за місяць і кілька днів наш Пів
денно-західній фронт був геть чисто розгромле
Ішй. Командувач фронту генерал-nолковник Кир
понос. моло~ий талановитий генерал - началь
ник штабу фронту Тупіков. дуже здібний розвід .. 
чик - начальник розвідчого віддІЛУ фронту пол
ковюrR Бондарев та багато інших дуже добрих 
штабних офіцерів - після героїчного, але безви
глядІюго сnротиву танкам противника, що напа

ли на командний пункт фронту, бачивши явну 
загрозу бути nолоненими. самі відібрали собі 
життя. А ті. що не загинули в бою і не встигли 
чи не з мог ли застрілитись, склали свої голови в 
фашистській не·юлі або. пройшовши через роки 
найтяжчих му.к фашистського nолону, зазнали ще 
й злигоднів та обвинувачень за "зраду" батьків
щини та мук сталінсько-беріївських Rатівень. У ці
ліла лише частина тих офіцерів штабу фронту, 
котрі nід час нападу на командний пункт воро
жих танків перебували серед_ військ. виконуючи 
завдання командування фронту. Таким чином, 
уцілів. зокрема. начальни.к оперативного відділу 
штабу фронту полNовник (теnер маршал Радяв
t~ького Союзу) І. Х. Баграм'ян. 

І що ж -такий nеребіг подій був закономір
ний чи. навпаки. були зроблені якісь помилки, 
які й довели до таких nлачевних наслід.ків? 

П розналізування доRументів свідчить, що на .. 
віть Сталін розумів - nочатковий nеріод війни 
лаврів йому не nриносить. Він увесь час силку
вався знайти версію. що могла б виправдати то .. 
дішній розвнто.к подій. До цього питання він по
вертається знов у промові з 3-го лиnня і пояснює 
все дуже nросто - в усьому винні фашисти. Во
ни були краще підготовані і вчинили віроломний 
наnад. Але Сталін не міг не бачити і слабнии 
своєї nозиці~·. тому робить спробу підкріпити її, 
включивши до наказу з 23-го лютого 1942 р. такі 
собі розважання про "постійно діючі фактори. що 
вирішують долю війни". Але й фактори ті шиті 
білими нитRами. бо й вони не відповідають на 
nитання. а хто ж таки винуватий: То ві'И і в до
nовіді про 27 -і роковини жовтневої револ.юціі знов 
говорить. що Німеччина мала успіх тому. що 
вона аrреснвна нація. а "аrресивні нації... мусять 
бути більше nідготовані до війни, ніж нації ми
ролюбні... Це. Rоли хочете. - історична законо
мірність ... ". 
Он воно як! "Закономірність! .. Звідси - .керів .. 

ники тут ні nри чім, бо ж не можуть вони йти 
nроти заRономірностей. Зрештою. хто з цим не 
погоджується. той не марксист. А з таким у нас 
мова корот.ка і ясна ... 

Так. мав рацію - тричі мав! - покійвий пре
зидент США Кеннеді, коли казав, що в перемоги 
- багато рідних. а поразка - завжди кругла 
сирота. Наша поразка 1941 року також не уник
нула сирітства. Всі, що мали тоді стосунок до 
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Rерування війною, - споріднені лише з пере
могою. А ТОМУ, ЩО Й ПОраЗRа не МОЖе бути ЗОВСіМ 
без будьяRих рідних. то даймо їм об'єктивні при
чини та закономір_.ості. 

Здається, одначе. що таRИй викрут не зможе 
довго втриматись на історичних підвалннах. На
віть самому Сталінові не під силу було ухили
тися зовсім від особистого визнання своєї "спо
ріднености" з поразками початкового періоду 
Великої Вітчизняної війни. На qрнйнятті в Крем
лі на честь командувачів військ червоної армії 24 
травня 1945 року він вимушений був. хоч і в вла
стивій йому демагогічно-лицемірній формі, тани 
признатися: "Наш уряд мав немало помилоR, ми 
мали моменти надзвичайно тяжного становища в 
1941-42 роках, коли наша армія відступала ... Ін
ший народ міг би сRазати урядові: ви не виправ
дали наших сподівань. ідіть геть... Але російський 
народ не зробив цього... Спасибі йому. російсьRо
мv народові. за таRе довір'я!" 

Забудьмо на хвилину. ЩО в той час, ІШЛИ в 
Кремлі, на пропозицію Сталіна. пили за здоров'я 
російського народу. з його ж наказу кращих синів 
цього народу. які своїми тіламн загальмували ни
щівний біг німецько-фашистська;· військової ма
шини в 1941-4 2 рр.. десятками й сотнями тисяч 
гнали в сталінські табори. Помовчімо тепер про 
це. Звернімо увагу лише на одне: Сталін визнав 
те. що на початку війни уряд мав такі помилки. 
за які його слід було виставити за поріг. 

Які то були помилки. в чому вони полягали -
Сталін не сказав. Далі: він спробував ще раз під
силити "теоретичну" базу під свої виправдання. 
У відповіді на листа полковника Разіна він. при
тягнувши собі на допомогу стародавніх парфян і 
Кутузова. посмів назвати поразку наших армій 
на початку війни свідомим відходом з метою за
тягти сильнішого противника вглиб країни. щоб 
остаточно його розгромити. Цю зухвалу фальси
фікацію його плазуни й лакизи перетворили на 
"геніяльне сталінське вчення про активну оборо
ну", що надовго умертвило творче мислення в 
військово-історичній науці. Щоб розкрити фаль
сифікацію і зрозуміти, що діялося насправді. по
трібно встановити насамперед співвідношення сил 
обох сторін перед початком війни. Виходить. що 
було так: щодо кількости дивізій їх обидві сто
рони мали приблизно порівну. щодо кількости 
танків. то їх ми мали в п'ять разів більше, щодо 
бойових літанів -- ми мали понад два з полови
ною разів більше: ми переважали також і щодо 
артилерії та мінометів. 

Але сама кількісна перевага - ще не доказ ви
щости. Так було завжди. а в сучасних умовах 
особливо величезне. а часто й вирішальне зна
чення мають якісні показники зброї і бойової тех
ніки. TaR, наші винищувачі старих моделів. мав
ши навіть кількісну перевагу. не мог ли більш
менш ефективно протидіяти "гайнкелям" та "юн
керсам". бо поступалися перед ними швиднісnо і 
потужністю озброєння. А щождо наших старих 
бомбардувальників, то вони супроти ворожих ви
нищувачів були папросту безборонні. Але ж не 
слід забувати й того. що в складі наших військо
вр-повітряних сил (ВПС) було 2.700-2.800 бойо-
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вих літаків нових конструкцій - це трохи менше, 
ніж гітлерівсьRа Німеччина мала тоді всієї авія
ції. А ці наші літаки своєю яRістю не тільки не 
поступалися перед відповідними типами літаRів 
ворога-напасника. але багато в чому перевищу
вали їх якісно. 
Щодо танків. то всі, що пишуть про початко

вий період війни. чомусь оминають питання про 
значну чисельну перевагу наших танків, і наго
лошують те. що серед наявних у наших західніх 
військових округах було всього-навсього 9% ма
шин (танків) нових конструRцій. 
Подаючи цю Rількість, вони не згадують про 

те. що 9 ';{ -- це досить показне число - 1 . 700-
1.800 машин. Не порушують вони й найважливі
шого питання - якости німецьких танків. Тож 
читачеві вільно думати. що противник мав танRИ, 

значно кріtщі за наші. хоч як мати на увазі ввесь 
їхній парк. як уже згадувалось. вони (їхні танки) 
були приблизно одноякісні з нашими. Але танRи 
противника не можна було навіть порівнювати з 
нашими "Т-34" й "КВ". Щойно до 1943 року -
до курсько~· битви - противник спромігся скон
струювати машини. які своєю якістю наблизилися 
до тих танків. що їх мали наші війська від самого 
початку війни. себто до танків нових конструк
цій. Але й ці. нові фашистські танки й самоходки 
були таки гірші, ніж наш "Т -34". що лишився до 
кінця війни неперевершеною бойовою машиною. 

Якісна персваzа наших нових танків над фа
шистськими була така велика. що фашисти навіть 
у тих випадках. коли вони мали велику кількісну 
перевагу. не відважувалися вступати в бій хоча б 
з поодинокими "Т-34" чи "КВ". Якби наші ці 
танки. кількість яких лише вдвічі була менша за 
всю кількість фашистських танків та були вико
ристані масово. то противникові не помогла б 
не тільки подвійна. а й десятикратна їхня чисель
на перевага. Самими цими нашими танками мож
на б було не тільки протиставитись гітлерівсько
~rу танковому ударові. але й розгромити танкові 
угруповання ворога. 

Отже. і кількісна і якісна аналіза співвідно
шення сил сторін найпереконливіше свідчить, що 
не може бути й мови ані про яку матеріяльну 
перевагу противника. Нам цілком вистачало сил 
не тільки для того. щоб спинити ворога, а й 
для повного розгрому його протягом першого 
року війни. Легенда про велику технічну 
перевагу противника. яку створив (вигадав) Ста
лін для самовиправдання і яку (легенду) доте
пер культивують горе-історики. не витримує 

перевірки кількісними даними і я·кісними харак
теристиками бойової техніки. 

Але наша виразна військова перевага ще не 
вичерпується сказаним. Не можна не згадати тут 
і про те. що неймовірним напруженням усіх на
родні~ qм. рік за роком урізуючи в усіх інших 
стаття'х 1\е~жавний бюджет заради оборонного 
готування. - ми протягом десятиліття 30-их ро
ків створили вздовж усього нашого старого захід

нього кордону - від Балтики до Чорноморського 
узбережжя - суцільну смугу довготермінових 
укріплень, яка своєю потужністю перевищувала в 

багато разів так звану "лінію Маннергайма" -
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Любина ТЕРЕЩЕНКО 

АНДРІй АНДРІйОВИЧ ТЕРЕЩЕННО 
Життєвий шлях 

(закінчення з nолереднього числа) 

Всеуираінсьиий Історичний Музей був символом 
уираінсьиої державностн. Директор його, Мниопа 
Федотович Біл.кшівсьинй, був широио відомий у 

Києві і мав велнинй авторитет. 
По революції 1911 роиу, nід час визвольних зма

гань і боїв за :Киів у 1911-1920 роиnх, чи!lало киви 
нВ'Магапнс.к виїхати за кордон і, мавши иоштошtі 

збірки мистецтва й уираінсьиої старовини, nере

давапн іх на збереженив до Музею, Біл.кшівсьиому. 
Тож сnівробітннии Музє•ю вечорами розnаковували 
та вnорвдиовувапи ці речі. 

По Першій світовій війні в Києві залишипоси чи
мало галичан - иолншніх військово-полоненнх1 а 
також вовків уираінсьиоі Галиць:коі Армії, що пе
рейшла' взимиу на 1920 ріи до більшовниів. Вони, 
.ки чужинці, мали бути на обліиу в міліції та в 
ffiY -НКВД. Там чимало з них пройшли відповідну 
"обробиу" і стали таємними аrентамн НКВД. Де
хто, хто ще з дому був "лівих" настроїв, навіть 

зробив собі nартійну кар'єру, особливо, иопи в 
Києві створилась :Комуністична Партів Західньої 
Уираінн. (Досить назвати Михайлика, що був про
:курором на процесі СВУ, а в 1934-35 рр. нар:ко

мом юстиції УРСР, або Порайка, вин й Еже в 19!!3 
році був членом Всеукрвінського Ви:конавчого :Ко
мітету, потім нариомом юстиції УРСР і заступни
:ком голови Ради Нариомів УРСР). 

І в Музеї з'ввилис.к ці нові люди - не музейни
ии, а партійці, надіслані дл.к "пірвищенни виости 

роботи Музею". Почались безконечні зссіданни, Е& 
виих новий завідувач бібліотеки Музею Антон 
Онищу:к, галнчанин-:комуніст, та інші нові лющ1 
!вннувачували старих співробітників, що всю ду
шу вилали в створеник Музею, в недба"Лім став
ленні до зібраних матері.клів, у невмінні зберігати 
іх і навіть у навмисному псуванні вже зібраного 

матері.клу. 

Інтриrи робили своє діло. Миколу Федотовича 
Біл.кшівсьиого сиинуто 1924 роиу з диреиторст;::а 

ту саму лінію. за nрорив якої радянські вІИська 

бнднея майже лівроку й заллатили за це сотнями 
тисяч живої сили. 

Тепер. думаю. ясно. що об'єктивні дані. за які 
так завзято борються - на словах - шановні 
"критики". цілком і nовністю на нашій стороні. 
Очевидно. сnравжні nричини nоразок слід дошу
куватися там. де аж ніяк цього робити не хо
четься авторам згаданої статті: в суб'єктивних 
даних. у людях. які керували готуванням країни 
до оборони й зобов'язані були керувати військами. 
коли на неі (країну) несnодівано вnав могутній 
удар. 

(Переклав з російської Д. Кислиця) 

(Далі буде) 

"НОВІ ДНІ", квітень 1982 

і nереведено на посаду завідувача Ві.r:ділом ие
рамікп, а на його місце призначено дІ:ректором 

колишнього че-иіств Андрів Винницького. 
М. Ф. Білвшівсьиий, nерший дире:ктор Музею, 
його фактичний творець і д:йсний член Всеукраін
ської АRвдеміі Нву:к, помер скоро по цьому, не 
проживши 60 років. Ховали його зв старим народ
ним звичаєм, не зввжв•:-очи, що був кінець кв~тни, 

поставивши труну на сані, заприжені сірими вола
ми, виі довезли домовину аж до пристані на Дні

прі. Далі пвроплавом ії довезли до :Канева, де йо
го Й ПОХОВ81ІИ. 

А в Музаі звлишнвси Винницький з Онищуиом, 
виионуючи далі своє завдвини від ffiY -НКВД -
цькувати й розганити відданих своїй справі спів

робітників Музею, вкі перешиоджвли розввлити 
ВсеуІ'ірвінсьиий Істор•:чний Музей і розпарцелІО
вати його. Наступною жертвою впав завідувач 

Історнио-nобутовнм відділом Даннло Михайлович 
Щербаоиівський 1 побачивши, що він не в силі зу
пинити руйнуванн.к Музею, на створении икого він 

поклав багато років свого житти, він покінчив із 
собою, намагаючись в такий спосіб звернути увагу 
суспільства на те, що діилос.к в Музеї. Щербuів

сьинй розіслав листи про свій замір і його причини 

і кинуаси в Дніпро 6-го червив 1921 роиу. Проте 
навіть цs самопожертва не призвела до бєжаних 

наслідків, бо rпv-нквд затушиувело іі. 
Поки Щерба:ківськнй ще жив, Андрій Терещен:ко 

сп!впрацював з ним і праЦ'ював під його иерівниц

твом. 1926 роиу він їздив від Музею на Полтащи

ну, зокрема на Золотонощнну, досліджувати на
родну різьбу на дереві, робив фотоrрафіі і зари
совував rзірці різьби на сволонах хат тощо. Під 

час цієї поіздин Терещенко знайшов і привіз до 
Музею два орнrінали малюнків - портретів ро
боти Тарвеа Шевченка. Пізніше проф. Федір Ернст 
написав про ці портрети статтю. 

Пісnи смерти Данила Щерба'Ківсь:кого Андр~й 
Терещенко відчув, що він зостввсв в Мvзеі без 

доброго, чесного й надійного ~руг'а, і що й~му там 
довго rже не протрнматис.к. Треба було думати 

п-со икусь іншу nрацю або псче:.ти знову вчнтУ.сJІ. 
Він рішив спробувати вступити еистерном до Кн
інсьиого Інституту Народної Освіти ("ІНО" -
колишній Університет). 

Спершу п:шла до канцелвріі ІНО дружю~а Ан
дріи Андрійовича, Любина Терешенио. Ій відмо
вили. Тоді вони обоє пішли до ректора· ІНО, а ним 
тоді був галичанин-комуніст Семко. В :кабінеті 

вони nобnчнлн цього Сем:ка - одигненого в сороч
ку-"иосоворотку" на московський лад і підпере

заного червоним плетеним поис:ком з иитю~имн на 

російсьиу моду. Семко nочав :крутити, иажучи, 
що Терещенко вже закінчив Археологічний інсти
тут і має працю в музеї, але вкінці взвв від оЕох 

ЗВJІВИ. 
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Обоє встуnкпи на Історично-філологічний фа
~упьтет. Андрій узо ухил на філологію, а йоrо 
дружина - на історію 1 пра.цооввпи в Музеї, пом 
була змога тримвтис.в там. 
По смерті Данила Щербаківського всі головні 

посади в короткому часі зайн.впи в музеї партійці. 
Виконуючим обов'.взки директора став Ростислав 

Заклинський 1 секретарем став мал .вр Яків Струх
мвнчук1 бухгВ'пьтером - Барон, діловодом - До
менчук, усі члени Компартії Західньої України. 
Терещенко с.вк-так ще тримавси, ane його все біль
ше обмежували. 

1930-го ро~у Андрів Андрійовича Етнографічна 
І'іомісіs ВУ АН, де він продовжував працювати, ко

мандирувала в ексnедицію до села Дід~овичів на 
Волині, він зробив там багато рисунків хат, хрестів 
на могилах, церкви, та nлини дворів села. Ці ри
сун~и та записи з цієї експедиції тепер передано 

до Канадійсьного Товариства Дослідів Волині. 
Настав страшний 1931 рік. Андрів Андрійовича 

вже викинуJІИ з Музею і позбавили приміщеннs. 
Та~ само його виключили і зо Спілки робітників 
освіти. Поща•стило знайти мешнаннs в одній з не
лій Києво-Печерської Лаври, де не було ані води, 
ані вбираnьні, ані кухні. Жити довеnосs з припад

кових заробітків. Знайшов роботу приватним ко

ректором-стилістом 1 пізи і ше доводилос.в вертатись 
до цієї професії ще не раз. 

Інститут Шевченкознавства замовив Андрієві 
Андрійовичу зробити мапу подороІІ'ів Шевчен~а 

("Місцs, де бував Т. Шевченко") та намалювати 
генеалогічне дерево (родовід) Шевченка. Андрій 
Терещен~о провів ~іпь~а місsців, збираючи _потріб
ні мвтеріsли і складаючи бібліографію, в потім 
уклав маnу подорожів і намалоовав на великому 

білому нартоні "дерево" роду Шевченка. Все це він 
nередав до Будин~у-Музею Тараса Шевченка в 

:Києві. 

Настав голод 1932 року. Треба було щось істи. 
Андрій Андрійович навчивси пnести рибальські 
сіт~и і ходив на Дніпро з такими самими, ИІ'{ він, 
викинутими з праці колишніми :колеrвми ловити 
рибу та збирав паливо по дорозі на березі. Часом 
nрацював - без оrшати - при Музеї Діичів 
Украіни, а щоб мати гроші, продавав свої К:!іиж:ки 
букіністам. 1934 рону nрацюввв два місиці літом 
у Музеї ШевченІ'{а в с. І'іирилівці, 1935 pol'{y брав 
участь в археологічних розкопках, що іх прова·
дили в с. Ромавівці на Білоцернівщині проф.-орхе
олоr Banepis Євгенівна Козловська та проф.-істо
рик МиІ'{ола Михайлович Ткаченко. 1937 року він 

nрацював кілька місиців у архітекта проф. Павла 
Федотовича' Альошина коло nроєктів нових будин
ків Києва. Потім знайшов підробітоІ'{ - писати 

бібліографічні :картки длs І'{аталогів. 

та~ тривало ще :кілька років. 1941 року поча

васи війна, 19-го вервсни німці зайниnи :Киів. Че
рез декілька днів совєтські аrенти почали дивер

сійні анти - руйнуваник міста· раніше закладе
ними мінами та підпалами. Найбільше постраждав 
Хрещати~ і прилеглі до нього вулиці. В Музеї
Будинку, де жив Шевченко, близько від Хреща
тика, від сусідніх вибухів повибиваnо всі шибки. 
Андрій Терещенко дістав від у~раінсь:коі Міської 

Управи призначении на директора цього Музею. 
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АнQ!іі Терещенко 
• uпdm.нiii уніформі (1916 р.) 

Наnівпухлий від гоnодуваннк й хворий, підпира
ючись двома ціпками, він заходивек :коло того 
музею, пошкnив у ньому всі вікна, поновив експо
зицію з етикетами і отримав дозвіл відкрити Му
зей-Будинок дn.в відвідувачів. Але зима була n•ю
та, все замерзало, nалива не було. Харчів також 
майже не було - даваnн хліб з молотого несікно
го проса'. Пізніше хліб трохи nонращав і можна 
було дістати гречаних крупів. 

Восени 1943 рону, коnи німці відстуnали, поча
лиси страшні грабунки, навіть по музе.вх. Тоді 
Андрій Терещенко сnакував усі 81'{Спонати музею 
у 13 скринь і зніс їх до пивющі дnк безnе~и. 

Але в час його відсутиости nриїхали німці з ти
гаровим автом і забрали всі ці скрині длк ева
~уаціі на Захід. Вони оnиниnиси в Познанському 
університеті. Всі намагании Андрік Андрійовича 

достатиск до Познанк, т.о цих скринь, були даремні 
- німці не даваnн йому дозволу, nише тигnоск nи
стуванн.в, між Познанем і Львовом, де тоді був 
Терещенко. Пізніше з'исува1!аси nричина' цього зво
лінаннs: до Познани nрибуло не 13, а тільки 12 
скринь, з них - дві з вnасними матеріклами Тере
щенка. Зникла снринк з килимами та інші. А в 
скринах з речами Андрійовича був :комплект "Кіев
ской Старини" - надзвичайно цінного й рідхісного 
виданни, а в другій - рідкісні українські словни
ки, малюнон родоводу Шевченка, виготовлений хо

пись Терещенком дns Музею та його ж роботи 
мапа "Місць, де бував Шевченко" вкупі з бібліо
графієоо до цієї праці. По війні преса повідомлила, 
буцім би то все повернулось назад до Музею-бу
диночка Шевченка, за винитном нопій-хнлимів. От
же, ~иnими ці є десь у Німеччині. 

"НОВІ ДНІ", ивітень 1982 



У вераеві 1943 ро~у подружжв Терещен~ів було 
у Вінниці, а до Львова вони приіха'JІи 15 мовтни -
і застали там та::ке житти, немов би не було ніи::коі 
війни. Не було труднощів з харчуванним, а Нау
::кове Т-во Шевчен::ка дало ім :кімнату, иолишнє nри
міщенив проф. Михайла Сергійовича Грушевсь::ко
го, і трохи грошей. 

Андрій Терещенио став nрацювати в Національ
ному Музеї, помагаючи його дире::кторові, Іларіо
нові Семеновичу Свєнціць::кому, з визначенним ре
чей, особливо - тих, що іх продавали, nриїхавши 
до Львова, вті::качі з Велииоі Уираіни, - різні ви
шив::ки, иилими, nлахти, і::кони, старовинну зброю 
тощо. 

Іларіон Свєнціць::кий бував nеред Першою світо
вою війною в Києві і nрацюеав там у Р\и:всьиому 
Історичному Музеї. Він розnовідав, що nриходили 

туди иобзарі й лірни::ки, жили там і харчуват:си 

:коштом дире::ктора Мниоли Бlлишівсь::кого. 
Весна 1944 ро::ку застала Терещею~&ів вже в f\ри

ниці, на Лем::ківщині. 
Сnосіб життв лемиів був дещо інший, ніж на схо

ді, і Терещен::ків особливо вразило те, ви лем::ки 
тримають сіно nід блишаним дахом і nросушуоють 
його бляшаною nіччю, 8' хліб nечуть не в nечі, де 

звичайно варить, а у nідnіччі. 
Влітку nотрапили до Братислави 1 в етнографіч

ному музеї Словаччини вони побачили сорочки, 
вишивані зовсім подібно до украінсьиих. Житти в 
Словаччині проходило споиійно й заможньо, ви на 

Уираіні до революції. 
На початку жовтни Терещении виїхали, разом з 

потигом-трансnортом уираінсьиого духовенства та 

::кіль::кох нау::ковців, на Вад Кіссінrен у nівнічній Ба
варії. Через Хорватію. Недале::ко rрацу, в Барбурrу 
(Мариборі) потиr простоив кілька днів, поии лаго
джено залізничні колії на rрац. Марбурr - старе 
місто, має давні цериви й гарний музей. Терещении 
відвідали цей музей і познайомилиси в ньому з 

його директором - німцем, виий бував у Києві й 
добре знав дире::ктора Киівсь::кого Історичного Му
зею, Ми:колу Білвmівсь::кого. 
Транспорт погано працював через дівльність хор

ватських nартизанів і наліти літа'Ків, що бомбарду
вали потиrи. В ніч на 22 мовтни поткг-транспорт 
у::краінсь::кого духовенства за::кидано було бомбами 
і сильно ушиоджено 1 вбито й сестру владнии єпи
СІ\Оnа Мстислава Сирипнииа, поранено владику 

Ігори Губу і ще :кіль~ох. 
З rрацу Андрій Андрійович із дружиною потра

пив до Берліну. Там він працюва'В разом з дру

жиною в У::краінсь::кому Нау:ковому Інституті (за
снованому гетьманом Павлом С::короnадсь::ким), nра
цював при ::коре~турі машинописних те:кстів з істо
ріі У:краіни. В Берліні в той час буnо дуже с::крутно 
на харчі й гроші. Харчові :карт:ки були на 75 грам 
(::коnо 25/8 унції) товщу тижнево та на певну ~іпь
:кість грамів хnіба й м'иса. 
В У::краінсь::кому Інституті старі співробітни:ки -

старі еміrранти - приизно й доброзичливо стави
лись до нових, навчали, де й що можна дістати, 
щоб вигідніше поїсти на свої харчовj талони, бо 
в німців усе буnо суворо раціонова'Не. Уираінський 
Інститут міг давати новим співробітни:кам дуже 
мало грошей - не вистачало навіть запnатити за 

пансіон-кімнату за один тиждень. 

"НОВІ ДНІ", ~вітень 1982 

Група rou• АrроиОМЇ'ІНОЇ 111110101 ва Иупи.еаСІtКО• 
му xyropi 6imr Золотоноші (1916 ріи)). Cnpua сто
іn. АндріJі Терещенко 1 перея ІDІм ск~ йоrо 110• 

ло,RІІІНІЇ &рат Мнхаішо. 

Сьомоrо січни 1945 ро::ку Берлін було збомбардо
вано та::к, що місто все стоиnо в руїнах. Зруйновано 
було й Уираінсьиий Інститут. 

Співробітинки його, а в тому числі й Андрій Ан
дрійович, одержали чимало борошна, ирупів, :кон
сервів і виїхали з Берліну на Лийпціr. Він був 
переnовнений nюдьми пісnи бомбардувань 1 іх при

містили в шиолі на дерев'иних ліжиах із солом'я
ними матрацами. Та:к nройшов час. поки с::кінчиласи 
війна і прийшли америианці. 

Нова німець:ка управа nід американською владою 
nриділила Терещен::кам оирему :кімнату в німець::кій 

родині, але з харчуванним таин й далі було 
трудно. 

Одного дни на радіо оголошено було новину, що 
амерю.,В'Нці залишають Лийnціr і натомість при
ходить совєтсьиа влада. Терещении вирішили не 
гаю~ часу, покинути місто і, то ідучи иіньми, то 

пішии, дісталиси до Ваймару, ииий лишавен в Аме
рииансь::кій оиуnаціі. Там вони зустріли Ми::колу 
Багринівсь::кого та Кости Костьовича Паньиівсь::кого 1 
Паньківсь:кий дав Терещениові триста' німець::ких 
марои. Але у Ваймарі совєтсь:кі аrенти хапали лю

дей, не зважєючи на те, що це була не іхни оку
паційна територів. Довеnоси рушати далі, через 
гори, до Баварії. Йшли піш::ки, а речі - свої та· ще 
одної родини - везли підводою. 
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На :кордоні Баварії іх зустрів амери:кансь:кий вар
товий і запитав, хто вони та:кі. Коли дізнисs, що 
вони українці, то с:казав, що він тем у:краінець, з 

І:ана;.;и, і довго розмовлив з ними. Потім влє.шту
вав так, що амери:канці посадиnи вою групу (8 лю
дей) на вантажне авто і nривезли до Бамберrу. 
Там подружж.и Терещенків вnаштувалнс.и мити в 
одній баварсько-саксонській родині - сn81Іи в 
:кухні. 0..-римувr.nи ,J:;опомогу на безробітт.и, а Ан
дрій Андр:йович, :крім того, трохи працював при
ватно .и:к кореитор у о Германа - друкував на ма

шинці та робив :коректу стиnю. Через три й пів 

:t.!:сиц.и перебраnис.и до старовинного панс:ону "Ро
ТІЗ Океан". Ц.и буді в ли була вщерть повна і вті:ка
чів із-під Совєтів, і н:мців з Бу:ковини, Сербії й 
з-:ідусіль. Всюди пануваnа сnе:куn.иці.и, :крадім:ки, 
р:)зпусте:. Американці часом робили обnави, 81Іе це 
стану сnрав не мінаnо. 

Одного дни амернивиці арештували всіх чоnо
віків у цьому р:аисіоні, а м:ж ними й Андріа Ан
дрійовича з його течкою, з .и:кою він ні:коnи не 

розлучавса. В течці був дрібнісінько писаний що
денник на карточках у сірни:кових пачках і по
свідка від У:краінсь:кого Нау:кового Інституту, ще в 

Берnіні, натурально - німецькою мовою і зі сва
сти:ко:о в печатці. Андрів Терещен:ка відо:кремили 

від інших арештоnаних і посадили разом з німець
кими війсь:ковиками. Три дні nротримВJІИ, потім 
повели на допцт. У великій заnі сидіnи амери:кан

сь:кі війсь:кові, совєтсь:кий репатріаційний представ
ник з пєре:кnада'Ч:кою, а на стоnі neжa.na його теч:ка. 

Совєтський репа тр= .иційний офіцер почав допиту

вати Терещен:ка по-російсь:кому, 8118 той за'ІІвив, що 
російської мови не розуміє. Тоді з'квиnась у:краін
сь:ка nерекладач:ка. В щоденнику згадув81Іос.и, що 

Андрій Андрійович жив девкий час вкупі з генера

nом Савченком-Більським. До цього вчепивск со
вєтський офіцер, a.ne поща'Стило поаснити, що це 

все - і генерал, і Укрвінський Інститут - стосу
єтьск старої еміrрації. Допомогnо також і громад
ське клопотании за Терещенка. Скін"ІИлось тим, що 
совєтсь:кий офіцер сиазав Терещен)І(ові, що він сам 
- теж українець, і на його місці він сам тем утіи 
би з своєї "родіни". А американський офіцер пора
див Андрієві Андрійовичу не верта'І'ись до табору 
- така погана слава буnа у того пансіона "Роте 
Оксен". 

Андрій Терещенко страшенно нервово пережив 

той арешт і дуже перехвиnювавса. 

1950-го роиу Терещенко працював дnа У:краін
сь:коі Віnьноі Академії Науи у Люйнгаймі, в Бава·
ріі 1 там подружжкм Терещекиів опі:кув81Іась місце
ва інтеліrенці.и - вчитеnі, лікар і протестантсьиий 

пастор Пав.JІЬ Ранер. 

У лютім 1951 року Андрій Андрійович з дружи

ною виіхаnи до Америки. Спершу працював знову 
коректором бзз грошей. Пробував улаштува'І'иса в 
редзкціі газети "Свобода", 81Іе тодішній редактор 
газети, п. Лука Мишуга, відрадив йому йти до 
"Свободи", бо, мовл.ив, він не витримає атмосфери. 
Тоді Андрій Терещенко став nрацювати модеJІJІрем 
на фабриці деиораmвних с:ку.JІЬпторних фіrурои, 
потім брав участь у різьбnенні і:коностасів. Одно
часно робив первиnади з німець:коі й аиrnійсьиоі 
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Лев ЯЦRЕВИЧ 

ЮЛІЯН ТУВІМ - МИСТЕЦЬ 
ПОЕТИЧНОГО СЛОВА 

Юліян Тувім ( 1894-1953) - це один з найви
датніших і найбільш ориrінальних польських пое
тів. що гуртувалися навколо літературного жур
налу "Скамандр". Палкий звеличник Яна Коха
новського. Леополь~а Стаффа. Дртура Рембо. 
Володимира Маяковського та "сивобородого аме
риканського барда" Волта Вітмена. Тувім зумів 
зберегти проте свою відрубність та притаманний 
вияв свого поетичного слова. 

Тувім - поет широкого діяпазону: ніжний лі
рик-романтик. сміливий експериментатор. співець 
інтимних людських почуттів, полум'яний трибун 
з виразними демократичними симпатіями. тонкий 
сатирик. майстер клясичної форми вірша. блиску
чий перекладач Руставеллі, "Слова о полку Іго
ревім". Пушкіна. Маяковського, Некрасова, Го
голя, Рильського та інших. автор ориrінальної 
історичної поеми зі старослов'янською темати
ною ("Святозор"). жартіRливих творів рля дітей. 
жартівливо-наукового "П'яницького Словника" 
та унікальної "Вакхічної антології". 

Від перших років своєї поетичної творчости, 
Тувім безжалісно хльостав бичем сатири поль
сько-шляхетську напушеність. лозеретво та дріб
номіщанське філістерство. Вершиною його сати
ричної творчости деяні нритини вважають його 

сатиру "Баль в Опері". nоміщену в книзі "Ярма
рок рим". а найбільш ·контроверсійним - його 
вірш "До простої людини". в якому автор висту
пає проти фарисейства. воєн та обману воєнних 
підбурювач ів: 

Коли до мурів знов ліnити 
Почнуть відозви свіжим клеєм 
І вдарить чорний друк на сполох. 
Щоб "військо й люди в найширших ходах" 
Байнами знову засліпити. 
Хай знову йолоп віри йме їм. 
Що треба йти й з гармат лупити. 
Палити, різати й топити ... 

Об брук трощи приклад рушниці! 
Бо кров твоя. а їхня нафrа! 
І від столиці до столиці 
Гукни на всі ті їх маринці: 
"Нема дурних, панове шляхта!" 

(переклав Г. Кочур) 

Тувім народився в Лодзі. фабричнім повітовім 
місті т. зв. "ПривіслянсьRого Краю" (Rолишнє 
"Польське Королівство"), що було в тому часі 

мов на украіисьиу й друкував статті в українських 

журналах. 

Єдиним задовоnениам його житта буnо збирании 
українськоі періодики та· купуванни книжок, він 
зібрав веnичезиий архів еміrраційиих гвзєт і жур

и81Іів і продовжував збираииа, аж поки дввна хво
роба серцк не звеnа його в могилу 1977 року. 

''НОВІ ДНІ", JІІвітекь 1982 



складовою частиною російсько! імnерії. Поет збе
ріг велику любов. вірність. та nрив'язання до 
цього міста, яке увіковічнив у вірші "Лодзь": 

Я вnерше почув тут бурю століть 
І муз шепотіння шовкове. 
( Сл_аветний той дім ще й досі стоїть. 
Ан,:ркея. число сорокове). 

Тут серце в мене викрав на вік 
Хтось такий. блакитна-злотий: 
Сім літ безмежних nисав рік у рік 
Листи я з віршами nотай. 

(переклав Г. Кочур) 

Тувім зріс в інтеліrентськім середовищі єврей
ської родини та заховаn теnлі сnогади про своє 
дитинство, nоряд із інтимною любов'ю до nри
роди. Ті два nочуття розкинуті барвистими бриз
ками в численних його поезіях. з яких найбільш 
характеристична - "Заnах щастя": 

З буфета кави дух nідсмаженої линув. 
Ванільві пахощі ішли від молока, 
Коли ти змружившись, трусив рясну ліщину. 
І листя на гілл.і струміло, мов ріха. 

Встає у nам'яті усе те, повне блиску, 
Живе і трепетне. малим , далеким сном, 
І nахне кавою те щастя близько. близько. 
І віє самота ванільним молоком. 

(nереклав М. Рильський) 

Ще інтимніше відношення до природи виявив 
Тувім у своїм лірично-сентиментальнім вірші 
"Сьома осінь": 

Як ігумен. у безговінні 
Сьома осінь - моя найсолодша 
Надійшла по зів'ял.ому сіні 
Моя рідна, єдина, кохана! 
Надійшла вона стежкою тіні 
Через дні наші давні, осінні 
І вшеnталася в серце рахманна ... 

(переклав Д. Павличко) 

Тувім почав nисати в 1913 р. З ваговитіших 
його збірок слід згадати: "Чигання на Бога" 
(1918).. "Сократ танцює" ( 1920) . ·~сьома осінь" 
( 1921 ) . "Четвертий том віршів" ( 1923) . "Слово 
в крові" ( 1926). "Чорноліська річ" ( 1929), "Ци
ганська Біблія" (1933), "Ярмарок рим" (1934) та 
"Палаюча сутність" ( 1936). 
В 1939 р. Тувім виеміrрував до Америки. По

вернувся до Польщі щойно в 1946 р. Під час 
своєї заокеанської мандрівки написав дуже сRлад
ну, але глибоку змістом, поему "Польські квіти", 
( nерекладєну на українську мову М. Рильським) , 
сnовнену глибокої любови та ностальгії до своєї 
вітчизни, Польщі. В тій поемі з'ясоване його 
"вірую" щодо 9'ті поезії та ролі й завдання nое
та. На думку Тувіма, сnравжня поезія - це nо
єднання творчого nориву і надхнення зі строгим 

обрахунком та математичною точністю роботи. 
А сnравжній поет - це поєднання творця і май
стра в одній особі. Тому Тувім радить поетові: 

"НОВІ ДНІ", ~•ітевь 1982 

Тож срібло й синяву спокою. 
Навалу слів, безумства бунту 
Вимірюй циркулем, вагою 
І строгим ладом контрапункту ... 

Коли шукати nаралель його творчости в укра
їнській літературі, •·х можна зустрінути в двох 
віршах П. Тичини: "Енгармонійне" та "Пастс.r:ї' 
(в збірці "Соняшні клярнети). Тувіма nерекла
дали на українську мову: К. Поліщук, М. Рил.ь
ський. Е. Дроб'язка. Г. Кочур. М. Лукаш. В. Ли
чик. Ю. Шкрумеляк та і,-~ші. 
В 1963 р .. накладом Державного видавництва 

художньої літератури" в Киев і. вийшла друком 
книжка "Вибраних поезій" Ю. Тувіма, в збірнім 
українськім nерекладі 6-ох із згаданих вище пое
тів та з встуnним словом Максима Рильського. 

"Вибрані nоезії" Ю. Тувіма вміщають вірші з 
1 О найкращих його збірок та декілька nоезій з 
оnублікованих nосмертно рукописів. Ця чепурно 
видана книжка ( 300 сторінок) вийшла за редак
цією М. Струтинського тиражем 4.000 nримірни
ків. Сьогодні вона є вже білим круком на україн
ськім та світовім літературнім ринку. 

ДИСПУТ МІЖ ЕВОЛЮЦІОНІСТОМ 

І ВІРУЮЧИМ УЧЕНИМ 

"Я був дурнем". - сказав еволюціоніст після 
дискусії з віруючим ученим. Джері Фалвел (відо
мий проповідник серед віруючих протестантів) 
організував дисnут nоміж двома найвизначнішими 
·вченими у Сполучених Штатах. Один захищав 
еволюційну теорію. а другий захищав твердження, 

що Бог є твором усього в nрироді. Матеріялісти 
й еволюціоністи твердять. що все, що існує, роз
винулось само собою з nервісної сили чи матерії. 
Це твердження вимагає. щоб матерія чи сили 
існували вічно. Нові відкриття в науці довели, що 
Всесвіт nочався "вибухом" з нічого. Ці нові нау
кові факти цілковито заnеречують твердження 
еволюціоністів. У додаток закон збільшення ен
троnії і факт радіоактивности доnовнюють вище 
згадане відкриття. 

Згідно звіту nреси. віруючий уче'ний внграв ди
спут легко і вnевнено та без усякого сумніву. 

Д. Гіш. біохемік з Інституту Дослідження Со
творення. реnрезентував віруючих у сотворення. 

Проф. Дулітп nрограв диспут. nроголосивши 
nублічно: "Я сnустошений". І додав: "Це було 
так важливо. Як я зустрінувся з моєю дружиною. 
коли я виявив себе таким ~урнем?" 

Пастор Д. Фалвел nроnонує кожному вченому
еволюціоністові 5000 дол., якщо той nогодиться 
на дисnут з іншим ученим. віруючим в сотво
рення. Хоча в nевних галузях наука може nохва
литися великими досягненнями, астроном К. Са
ган, антроnологи А. Мотагю і С. Гулд відмови
лись від дисnуту. Проф. Дулітп nогодився, але 
nрограв. 

.. Christiwty Today" 
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Дмитро ЧУБ 

ТРЕТІй ТОМ "ВИБРАНОГО ПРОФ. Д-РА Ю. БОйНА 

Перед на~и третій том творів проф. Юрія 
Бойка "Вибране". Кілька роRів тому вийшли його 
перші два то~и. але швидко були випродані. Ві
домо. що другий том уже перевиданий малим ти
ражем у Західній Німеччині. Вже самі ці відо
мості говорять про вагу й значення цих видань. 

І хоч третій том має 420 сторіноR великого 
формату. на жаль. він не охоплює всього цінного. 
що залишилося після nоnередніх то~ів. Чекають 
четвертого тому такі цінні праці. як "Іван Ко
тляревський". "Данте і українська література". 
''Гете й українська література", "М. Богдановіч 
як критик українського nисьменства". "Коментар 
до Шевченкової поезії" "І Архімед і Галілей". 
"Вклад ·проф.. Дм. Чижевеького в чужомовну 
історію українсько•· літератури". "У країнський 
духовий елемент Гоголя у формуванні його сти
лю", "Крик з могили" - із захалявної сучасної 
літератури на Україні". "Поетичний шлях М. 
РильсьRого" та низка інших. 
Крім цього. лишилися майже всі його праці чу

жими мовами: англійською. німецьRою, італій
ською та французькою. І хоч у нас так мало ін
тересу до праць вищого теоретичного профілю. 
все ж таки всі ті зга~ані й незгадані праці му
сять знайти місце в дальших творах. 
У nерекладі до третього тому автор пише: "Не 

випадково передруRовую я тепер свої досліди 
"Російське історичне коріння большевизму". "Ро
сійські традиції в большевицьких розв'язках на
ціонального питання", "Шевченко і Москва". 
Розвиток нинішніх російсько-українських взаємин 
на еміrрації та постання у декого із нас ілюзій 
на цьому полі вимагає наново звертатися "до 
джерел". І автор доводить. що в нас. дійсно, ши
риться у пресі прекраснодумна надія на деяких 
гарних росіян, яких ми нібито повинні триматися: 
а справді гарні росіяни. як одиниці. завжди були. 
але російський імперіялізм завжди сnирався на 

російський народний масив, а "гарні росіяни" 
творили нам тільки ілюзію, що "не такий страш
ний вовк. як його малюють" і морально роззбро
ювали нас перед російською небезпекою, а тому 
(одна з причин) ми й програвали у нашій ви
звольній боротьбі. Другою nричиною, вважає ав
тор, що у нас мало віри в nоневолені Росією на
ції, тому ми так мало осягнули у створенні спіль
ного фронту пригноблених народів. 

Переконливість статті nроф. Ю. Бойка "Росій
ське коріння большевизму" полягає в тому, що 
вона сперта на чисп.енні російські джерела. на 
визнання самих росіян про російсько-національ
ний характер большевизму. Цю статтю було 
вперше написано і вперше надруковано в 1955 
році. Після того з'явилася на книжковому ринку 
німецькою. а особливо англійською мовою низка 
rрунтовних праць на цю тему чи в цьому напрям

ку. де іноді автори посилалися на статтю проф. 
Ю. Бойка. бо його праця у вигляді брошури по
траnила до багатьох наукових бібліотек світу. 
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Тож. мабуть. не буде перебільшенням, коли зга
дати, що у совєтознавстві наш автор започатку

вав процес дослідження російської природи боль
шевизму, хоч наші українські кола належно цього 
не оцінили. 

Що ж до розвідки "Російські історичні традиції 
в большевицьких розв'язках національного пи
тання" з 1 959 р.. то ~-і видано українською й ан
глійською мовами. а тепер надруковано також у 
третьому томі. Вона яскраво показує, як у ро
сійських письменників. мислителів і громадсько
політичних діячів зароджувалися на протязі ХІХ 
і поч. ХХ століття ідеї такого розв'язання націо
нального питання. які nізніше. увійшли в кодекс 
ленінська-сталінської національної політики. Як 
знавець російської духовости, літератури. проф. 
Бойко в цій аналізі. здається. не мав попередни
ків. Та найважливіше полягає в тому. що він пе
реконливо показав на підставі історичних даних, 
що за імперіялістичними прагнениями визначних 
діячів Росії стояло російське суспільство. краща 
частина російського народу. 
У своїй праці "Шевченко й Москва" він про

довжив шевченкознавчі традиції В. Сімовича, П. 
Зайцева. С. Смаль-Стоцького. поглибивши й де
талізувавши їхні міркування. притягнувши новий 
матеріял. який ще не використовували дослідни

ки. Шевченко, як видно з дослідження проф. 
Бойка. nослідовний ворог російщини. а його 
дружні приватні зв' язки з nоодинокими росіяна
ми. ніколи не закривали перед ним факту, що 
українцям з російщиною духово й політично ніко
ли не йти разом. 
Автор nідкреслює, що в діяльності великих лю

дей часто існує одна провідна нитка. ідея. якій 
підnорядковано все в їхньому житті. "Такою цен
тральною ідеєю для Шевченка, підкреслює ав
тор, була любов до України. З цією любов'ю не
розривно пов'язана ненависть до всіх їі понево
лювачів і передусім до Москви". І ця ненависть 
випромівюється з усієї творчости Шевченка. ци
татами з якої автор переконливо доводить сказа
не вище. Адже в "Катерині" не тільки російський 
офіцер показаний мерзотником. а й звичайні ро
сійські солдати не співчувають Катерині, яка, ки
нувши рідну хату. пішла з грудною дитиною в 
люту зиму шуRатн свого Івана, а, навпаки, смі
ються з неї: 

"Ай. да баба! Ай. да наши! 
Каво не надуют!" 

Автор наводить поруч і народню nісню, яку 
записав фолкльорист і поет Чубинський в Борнш
полі в Переяславському повіті, яка nотверджує 
слова й погляди Шевченка про ставлення до мо
скалів взагалі: 

Да не гуляй, молода дівчино, з москалями! 
Москальщики обманщики. вони обманять: 
У новую комірочку запровадять, 
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Вони твою русу косу розтрепають. 
Вони твої білі руки поламають, 
Вони твою білую постіль помаргають. 

Тож дійсно ця протимосковська постава виро
стала в свідомості Шевченка не тільки на під
ставі власних спостережень та історичних джерел, 
а йшла і в великій мірі з народнього rрунту. На
водить автор й іншу цитату з народньої творчо
сти: 

"Славне було Запоріжжя всіма сторонами. 
А телера нельзя прожити та за москалями". 

Подібні думки висловив Шевченко і в "Не
вольникові": 

Ляхи були. усе взяли. 
Кров повипивали! ... 
А москалі і світ Божий 
В пута закували. 

Гостро й убивчо сказано. не даром сучасні пе
кладачі. як за~начає автор, мусіли зфальшувати 
ту думку в таRий спосіб: 

Шляхта бьІЛа й все взяла. 
Кровь повЬІспивала, 
А царица даже воздух 
В цепи заковала. 

(Т. Шевченко. Собр. соч. в пяти томах. Мо
сква 1949. т. І. стор. 278). 

Це вороже ставлення Т. ШевченRа до росіян 
і до Росії бачимо не тільки з його висловлювань: 
"... (Сновигаю по цьому чортовому болоту") .... а 
і в донесеннях ген. Дубельта. у спогадах худож
ниRа Мікєшіна. письменника І. Тургенєва та ін
ших. Адже Тургенєв писав про Шевченка: ... "зі 
свого боRу він тримав себе обережно. майже ні
коли не висловлювався. ні з ким не зблизився 
цілком: все немов бочRом прошивався". 

Темпераментно написана й ста".я "Принципо
во істотне" про книжку І. Овечка "Чехов і УRра
їна". де проф. Бойко. не погоджуючись з твер
дженням автора про національну приналежність 
Чехова до української нації. доводить. що Чехов 
був російським націоналістом. наводячи багато 
доказових матеріялів з творчости й висловів А. 
Чехова. 

Тематичний діялазон "Вибраного" 3-го тому 
велиRий: тут і соціяльно-політична проблематиRа, 
і історична. і релігійна. До того ж дві третини 
праць суто літературознавчі. написані з великою 
ерудицією з розглядом багатьох тем і проблем 
від 17 -го століття до творчости шестидесятників. 
Як з попередніх томів "Вибраного". так і тут ви
дно. що проф. Ю. БойRо видатний шевченRозна
вець: і тут надруковано три важливі шевченко
знавчі праці. На еміrрації сьогодні не маємо ні
кого, хто б так послідовно й фахово звертався б 
до вивчення творчости генія У Rра~·ни. 

Та в третьому томі "Вибраного" є й інші теми. 
які досі лежали облогом, нерушені. а в нього зна
йшли широке насвітлення. Наприклад. Сергій 
Єфремов. як літературний критик, у нас зали
шився зовсім не досліджений. Але тепер. після 
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двох ста".ей про цього талановитого історика 

літератури. основні його літературно-критичні 

прийоми стали ясні. а неповторно високий етич
ний рівень писань Єфремова. як бачимо, виступає 
в притаманній йому величі. 

Зовсім нове слово сказав дослідник і про Лесю 
Українку. Ії естетичні шукання в українському 
літературознавстві були мало досліджені. Поруч 
чисп.енннх розві,lок проф. П. Одарченка про 
творчість Лесі Українки. проф. Бойко зробив но
вий крок у цьому напрямку. переконливо пока

завши простування письменниці до неоромантиз
му і рівнобіжно до кл.ясицизму. а. зрештою. до 
синтези цих двох відмінних течій. Ця тема над
звичайно відповідальна: авторові довелося. яR ба
чимо, перегорнути гори матеріялу світової літера
тури і продумати кожний деталь творчости Лесі 
У країн ки. НаслідRом цієї праці - нова концеп
ція щодо їі творчости. І зі становища цієї концеп
ції стають зрозумілішими його ста".і в другому 

томі "Вибраного". 

Сміливо і rрунтовно написана розвідка на 
тему "До проблеми порівняльного вивчен.ня істо
рії східньослов'янських літератур". Цього автор 
досяг дякуючи тому. що він знавець не лише 
укра-:нської літератури. а вільно орієнтується і в 
білоруській та російській літературах. Це дало 
змогу розкрити перед чи та чем ту істину, що 
українська й білоруська літератури в порівнянні 
з багатою російською теж мають не абиякі вар
тості. а вивчення трьох літератур у їх зіставленні. 
зрозуміло. принесе Rористь не тільки нам, а зба
гатить і російське літературознавство, яRе досі 
гордувало двома східньослов'янськими літерату
рами. Дуже добре. що ця стаття з'явилась також 
німецькою мовою у книжці проф. Ю. Бойка 
"Gegen den Strom". 

Серед розвідок і статтей проф. Юрія Бойка у 
третьому томі є ще низка інших вартісних і гли

боких досліджень. які кожен прочитає з захоплен
ням. Це такі, як "М. П. Драгоманов. його сві
тогляд і соціяльно-політичні погляди". де знахо
димо багато нового й істотного. Також "Образ 
Івана Виговського в повоєнній підсовєтській літе
ратурі", "Фальсифікація Шевченка в УССР". 
"Проф. д-р О. П. Оглоблин ЯR _історик духово
політичного розвитку козацьRоі У краlни", "До 
століття ЕмсьRого уRазу", "0. Теліга яR публі
цистRа і поетRа". "З історії української літера
тури 17-го століття", "СучасниR самоспалення" 
- про збірник поезій "Гратовані сонети" Івана 
Світличного та інше. 

Підсумовуючи ці три томи "Вибраного", мож
на з певністю сказати, що проф. Ю. БойRо зро
бив великий вклад не лише в українське літера
турознавство, а і в світове. ЗоRрема в цьому 
останньому твердженні можна спертися на суто 
об'єRтивні дані. Книга проф. Ю. Бойка "Gegen 
den Strom" вийшла у 1979 році в одному з най
визначніших евролейських видавництв "Carl 
Winter-Universitaetsverlag". яке засноване в Гай
дельберзі 1832 р. і в якому понад півтораста ро
Rів друкувався довгий ря,l учених світової слави. 
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Книгу нашого видатного дослідника включено в 
серію "Вetraege zur Neueren Literaturgeschichte, Folge 
З, Band 43". Поруч Ю. Бойка в цш серії стоять 
такі Н<lСІtрізь фахові праці. як Jonas "Томас fЛанн 
і Італія''. Р. Ch. Kern ··До світогляду пізнього 
Гофмансталя". К. Ley "Новоплатонівська поети
ка і національна дійсність··. N. Melchinger "Ілюзія 
і д1исність в драматичюи творчості Артура 
Шніцлера". W. Salzmann "Мольєр і латинська ко
медія" та інші. 

З українсЬІшх вчених тільки проф. д-р Ю. Ше
вельов опублікував дві свої монографі.. з мо3о
знавства в згаданому виданицті. книги. якими він 
зажив світової слави. 

Саме покликаючись на все сказане вище. мо
жемо привітати "Gegen den Strom". як вклад у 
світове літературознавство. Особливо цей вклад 
актуальний тим. що західні~и мовами не з'явля
лося в остамміх десятиліттях жодної фундамен
тальної праці з історії української літератури. 
якщо не рахувати перекладу англійською мовою 
"Історії української літератури" Д. Чижевського. 
Варто ще згадати. що німецькомовна книга 

проф. Бойка. старанно зредагована з моnного 
боку. дає чужинецькому читачеві перегляд низки 
найважливіших проблем і постатей украінської 
літератури - і що дуже важливо - автор роз
глядає укра~·нську літературну проблематику в 
зв'язку зі світовим писLменством. з перспективи 
розвитку світової літератури. і чужинний читач 

опиниться у знайомому йому літературному світі 

й дивуватиметься з того, що в цьому світі досі 
бракувало такого ціка:юго й важливого чинника. 
як український. 

Нині проф. д-р Ю. Бойко є інтернаціонально 
знаним ученим. Недаре~шо в славетному "Кirsch
ner Deutscher Gelehrten Kalender" за 1970. 1976 р. 

( Берлін) йому відведено порівняльно дуже ба
гато місця. що в такій самій мірі ПО3торилося і в 
"Who's who in Germany" за 1974 рік. Наш учений 
відзначений також і в "Who's who in Europe", 
Bruxelles 1972 і в "Dictionary of lnternational Bio
graphy", Cambridge, 1974 (в Англії). 

Тож тепер, коли у світі йде мова про напи
сання історії української літератури. перейнятої 

вірою у творчий геній нашої нації, читаючи ці 

три томи літературознавчих праць нашого ви

датного автора і знаючи вже тематичний зміст 
четвертого тому. можна відчути в його працях 
загальні контури нового "Курсу історії україн
ської літератури 17-20 століть". А на таку істо
рію давно чекає наш загал і науковий світ. 

Об'єктивний науковий підхід в аналізі наших 
мовних, літературних та історичних процесів. 

уміння глянути на речі по-новому. поставити пи
тання принципово з погляду національно~· рації. 

уміння дати наукозу оцінку багатьох аспектів 
творчости й подій як на рідних землях. так і у 
вільному світі - це ті головні позитиви нашого 
провідного літературознавця. дійсного члена 
УВАН та НТШ. проф. д-ра Юрія Бойка, які ха
рактеризують його літературознавчі джерельні 
праці всього його доробку. 
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НАУКА ПРО ОЖИВЛЕННЯ 

Дм.итро ЗІЛЬБЕРМАН 
доктор медичних наук 

ПОКИ ТДЕ "ШВИДКА ДОПОМОГА" 

Відомому англійському вченому Беку належить 
оригінальне порівняння серця людини з годинни

ком. Трапляється. що механізм годинника цілий, 
справний. але маятник тільки тремтить і не коли
вається. Пружина закручена, однак годинник не 
працює. Для того. щоб його запустити. потрібний 
поштовх. І він працюватиме довго. Інша справа 
- годинник із спрацьованим або пошкодованим 
механізмом. Поштовх може запустити і цей го
динник. однак він скоро знову зупиниться. У 
більшості людей серце можна "запустити" так 
само. як і справний годинник. Як образно висло
вився Бек. "багато сердець надто хороші. щоб 
умерти", для пуску їх потрібний лише ·поштовх. 
який збереже повноцінне і плодотворне життst 
багатьом людям. Тому легкий удар у передсер
цеву ділянку досі використовує багато спеціялі
стів. коли зупиняється серце. 

... За даними грецького вченого Папаніколіса, 
побудованими на аналізі матеріялів судово-ме
дичного розтину 1027 померлих. у 59% випадків 
раптової смерти не було зафіксовано істотних 
анатомічних уражень серця і судин, які могли б 
бути причиною необоротних змін. Тобто майже 
в 60 процентах випадків раптова смерть сталася 
на фоні відносно мало зміненого серця. Як слуш
но відзначає цей учений. багато кого з цих по
мерлих можна бу ло б урятувати. коли б своєчас
но застосувати методи оживлення. 

Відомий американський професор Ліллегей 
вказує. що при правильно організованій системі 
оживлення у Сполучених Штатах може бути 
врятовано щороку до чверті міп,ьйона громадян! 
Відповідно до даних президента американського 
кардіологічного коледжу Кордея і професора Дея 
з відділення інтенсивного лікування для хворих з 

тяжкими ураженнями серця в Канзас-Ситі. від 
45 до 1 ОО тисяч хворих на інфаркт міокарда мо
же бути врятовано в США щороку. якщо всі 
вони перебуватимуть під наглядом у відділеннях 
інтенсивного лікування. під контролем спеціяль
ного персоналу та електронної медичної апара
тури. 

За даними ЮНЕСКО. на дорогах світу кожні 
півтори хвилини гине або дістає смертельне ка
ліцтво одна людина. Наведені дані переконливо 
свідчать про актуальність вивчення методів ожив
лення. Може виникнути питання" навіщо про це 
говорити населенню? Чи не краще. щоб оживлен
ням займалися тільки медичні працівники? Ні. 
Адже людину. яку спіткала раптова смерть, мож
на повернути до життя лише протягом 4-5 хви
лин. 

Як відомо. в першу мить клінічної смерти сер
це перестає нагнітати кров у судини, тобто зу
пиняється кровообіг. Коли закінчуються ці кри
тичні хвилини. нейрони - клітини кори головно-
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го мозRу - гинуть. І навіть при найідеальнішій 
постановці служби швидкої допомоги ЛІкар не 
встигне прибути до nотерnілого за ці Rілька хви
лин. У таких обставинах доля nотерnілого цілком 
залежить від того. наскільки люди, що оточують 
його в цю мить. знайомі з методами оживлення. 
Оживлення треба nочати до приїзду швидкої 

допомоги! Адже масаж серця відновлює крово
обіг, а штучне дихання забезпечує постачання 
кисню. Завдяки цьому період. коли мозок ще 
можна врятувати. подовжується з 4-5 хвилин 
~о 30-40 хвилин. Отоді вже реальне прибуття 
бригади медичних працівників. сnоряджених по
трібною апаратурою. 

Відомі випадки успішного оживлення. коли не
nрямий масаж і штучне дихання тривали до при
їзду бригади nротягом трьох годин. а в одному 
з випадків - навіть 8 годин. У групі хворих. 
оживлених на Київській станції швидко~ допомо
ги. у п'ятьох випа~ках масаж серця і штучне ди
хання тривали до приїзду спецбригади протягом 
20-40 хвилин. У десяти з 53 оживлених нами 
хворих з інфарктом міокарда було досить про
стих заходів. тобто непрямого масажу серця і 
штучного дихання. щоб повернути людину до 
життя. 

Ось чому елементарні прийоми оживлення, як 
таблицю множення. повинні знати всі. Але слід 
звернути увагу на дуже істотний момент - по
чавши заходи по оживленню і не припиняючи їх 

ні на секунду, треба негайно викликати швидку 
допомогу. 

За якими ж ознаками встановлюють КЛІНІчну 
смерть? Як відрізняють їі від непритомности? 

Неnритомність найчастіше виникає в наслідок 
недостатнього кровопостачання мозку. При цьо
му серце працює. кровообіг зберігається. людина 
дихає. хоч дихання може бути й повr-• .,ховим. 
При раптовій смерті припиняється нагнітальна 

діяльність серця. а отже. і кровообіг. Слідом за 
цим зупиняється дихання. В деяких випадках 
спочатку припиняється дихання. а потім крово
обіг. І в тому і в другому випадку людина падає. 
шкіра ії стає блідою, іноді виступає піт. У деких 
випадках судорожно поемикується тулуб або ви
nривлюється обличчя - це свідчення кисневого 
голодування мозку. Отже. при непритомності ди
хання зберігається. а при раnтовій смерті - nри
пиняється (лише зрідка протягом перших секунд 
після приnинення нравообігу можуть відмічатись 
короткі судорожні вдихи). 
На відміну від непритомности при раnтовій 

смерті зникає серцебиття і пульс у ділянці сонно1 
артерії. Нагадаємо. що ділянку сонної артерЕ 
легко знайти на рівні верхнього краю гортані біля 
переднього боку м'язового тяжа. який перетинає 
по діягоналі бокову поверхню шиї. 
При непритомності зіниці очей реаrують на 

світ ло. а в разі смерти залишаються розшире
ними незал.ежно від освітлення. 

Отже, три основні ранні ознаки настання нлі
нічної смерти - це припинення або nорушення 
дихання, відсутність пульсу і розширення зіниць. 
Виявивши їх у людини, слід негайно вдаватися 
до основних заходів по оживленню - штучного 
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дихання і непрямого масажу серця. Перш ніж 
розповісти. як саме це робити. з'ясовуємо, що 
відбувається в організмі раптово померлої лю
дини. 

Переді мною - дві картки з оперативної до
кументації одного дня протиінфарктної служби 
Київської станції шзидко• допомоги. Дві смерті. 
Одна - в метро. друга - вдома. В обох випад
ках люди. які були навколо. залишалися без
дільні. не знаючи. що можна вдіяти. аби доnо
могти вмираючим. і не розуміючи причин не

щастя. А причиною. очевидно. в Rожному з цих 
виnад ні в бу ло надто велике напруження (біг по 
сходах ескалатора, хвилювання. можливо. - дія 

алRоголю). я~t:е створило передумови для непов
ноцінного кровопостачання серцевого м'яза. В 
результаті виникли некоординовані скорочення 
різних груn волокон м'яза серця. Насасна діяль
ність серця nрипинилася. кровообіг спинився. 
Протягом перших 4-5 хвилин мозок потерпілих 
ще жив. використовуючи запаси поживних речо

вин і кисню в нрові. Після 4-5 хвилин клітин різ
них органів перестали одержувати поживні речо

вини і кисень. Продукти обміну речовин вже не 
видалялися. Щосекунди наростали ушкодження 
найтонших структур людського організму. насам
перед його мозку. Розвивалися необоротні ознаки 
біологічної смерти. 

Що ж треба зробити. аби врятувати життя по
терпілого в nодібних випадRах? 

Спочатну треба сnробувати відновити крово
обіг. Ідеальний варіянт у цій ситуації - віднов
лення снорочень самого серця. Це вдається зро
бити. якщо серце зупиняється від якоїсь зовніш
ньої. випадкової причини. залишаючись при цьо
му неушкодженим. Тоді навіть легкий удар реб
ром долоні в передсерцеву ділянни може віднови
ти роботу серця. До такого ж ефекту можуть 
привести перші поштовхи при своєчасному (про
тягом перших секунд або хвилин) масажі серця. 
Однак з~ебільшого необхідні складніші і трива
ЛІШІ зусилля. насамперед проведення тривалого 

масажу серця. Техніка його досить-таки проста. 
Потерпілий має лежати на твердій поверхні 

(підлозі. дошці). Щоб стиснути серце. треба на
давити на грудну клітку в ділянці нижньої тре
тини грудної кістки. на 1 .S-2 пальці вище мече
nодібного відростка. відомого в народі ni~ на
звою "ложечки". Саме тут серце найближче при
лягає до грудної нлітки. 

Ми звертаємо увагу на необхідність натискати 
при масажі саме в цій ділянці. а не вище ( ділян
ка сvдин серця). не вліво (ділянка верхівки сер
ця) і не нижче (ділянка шлунка). Ділянку ниж
ньої третини грудини можна знайти також про
стим nрийомом. визначивши nіІJдатливість кістко
вого с~t:елета nри натисканні. "Ложечка". або ме
чеnо~ібний відросток. - хрящоподібне утворення 
і легко піддається. якщо на нього натиснути паль
цями. Зразу над "ложечкою" міститься кісткове 
утворення - нижня третина грудини. де і треба 
робити натиск при проведенні непрямого маса
жу серця. 

Вдавлювання в цьому місці роблять у дорослої 
людини на глибину 3-4 сантиметрів у напрямку 
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до хребта. Частота натискань повинна відповіда
ти середній частоті скорочень серця - один раз 
на секунду. або 60 разів на хвилину. Натискати 
треба не всією долонею, а лише ії основою або 
ребром. При цьому пальці треба підняти або зі
гнути. щоб обмежити зону масажу. 
Долоню другої руки той. хто подає допомогу. 

звичайно кладе зверху і в момент натискання не
мов би скидає свою вагу на руку. яка надавлює 
на нижню третину грудини. Натискання рекомен
дується проводити ривком тривалістю 1h -lh се
кунди. Нагадаймо. що середня тривалість одного 
нормального скоро\:ення серця - 1;3 секунди. 
Щоб орієнтуватися в ритмі масажу. рекоменду
ємо швидко лічити "раз-два-три", промовляючи 
це протягом секунди і наголошуючи на слові 
"раз". Це слово промовляється дуже швидко й 
одночасно основа долоні натискає на нижню 
третину грудини. В перерві між надавлюваннями 
руку не CJii,[J віднімати, щоб не зсунути основу 
долоні з потрібної зони натиску. 
При проведенні непрямого масажу серця одно

часно з серцем здавлюють і легені. що сприяє 

певною мірою штучному диханню. 

Відомі випадки оживлення тільки з допомогою 
масажу серця. Деякі спеціялісти вважають. що 
при масажі серця завдяки стиеканню легенів за
безпечується і ефективне дихання. Однак абсо
лютна більшість дослідників твердо переконана. 
,о цього не досить. Вони рекомендують поряд з 
непрямим масажем серця проводити штучне ди

хання методом "рот ~о рота" або "рот до носа". 
Рішенням ряду міжнародних з 'їзді в цей метод 
штучного дихання нині заслужено вважається 

найефективнішим і рекомендується Міністер
ством охорони здоров'я Радянського Союзу. як і 
непрямий масаж, для широкого застосування на 

долікарському етапі подання медичної допомоги. 

Цікаво відзначити. що метод штучного дихання 
"рот до рота" або "рот до носа" - старий на
родний метод. описаний ще в стародавніх писем
них джерелах. 

При проведенні штучного дихання людина. яка 
подає допомогу. вдуває повітря в рот або ніс по
терпілого. .А11аліз газового складу показав. що 
в ньому міститься достатня для штучного дихан

ня кількість кисню. Частота вдування - 1 0-1 5 
на хвилину або одне вдування через 4-5 секунд. 
З гігієнічних міркувань (а також для зменшення 
неприємного відчуття того. хто подає допомогу) 
вдування рекомендується проводити крізь ху
сточку або клаптик тканин. Щоб забезпечити 
відкриття верхніх дихальних шляхів і запобігти 
западанню язика потерпілого, йому голову треба 
максимально відкинути назад. Орієнтир правиль
ного положення голови - підборіддя потерпілого 
при огляді збоку має бути на одній лінії з вищою 
точкою передньої поверхні грудної клітки. 

Той, хто подає допомогу. повинен дихати гли
~ко. щоб забезпечити достатній щодо обсягу 
видих. В~уваючи повітря в рот потерпілого, тре
ба пальцями затуляти йому ніздрі. При вдуванні 
повітря в ніс нижня щелепа притискується до 

верхньої. 
Подаючи допомогу потопленому. треба насам-
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перед хусточкою або ганчіркою, намотаною на 
палець. очистити його рот і ніс від піску. мулу 

та води. Не слід гаяти багато часу на видалення 
води з верхніх дихальних шляхів. Досить на кіль
ка секунд покласти потерпілого верхньою части

ною живота на коліно - так. щоб грудна клітка 
звісилася вниз. 

Якщо допомогу подають двоє, то один робить 
штучне дихання. а другий - непрямий масаж 

серця. Звичайно через кожні 4-5 стиска нь в ділян
ці нижньої третини грудної кістки роблять одне 
вдування в легені. Якщо допомогу подає одна 
людина. то вона повинна робити по черзі і непря
мий масаж серця і штучне дихання. Звичайно в 
таких випадках рекомендується робити по черзі: 
два вдування і 1 0-15 стискань. 
Ці прості заходи оживлення треба безперервно 

продовжувати до при~·зду бригади швидкої допо
моги. Як було зазначено раніше. в багатьох ви
падках цих заходів буває досить для успішного 
завершення оживлення. 

А чи завжди можна сnодіватися успіху при 
оживленні? 
Якщо методи оживлення застосовуються пра

вильно. якщо розпочали їх у перші ж хвилини 
й ушкодження організму не дуже глибоке, то за 
~аними відомого дослідника Стефенсона вдається 
оживити 94 чоловіка із 1 ОО. Коли ж за тих же 
умов заходи по оживленню розпочато після 5 або 
6 хвилин від моменту смерти. то за даними цьо
го ж ученого вдається оживити лише 6 із І ОО. Та
кими є ефективність оживлення і значення фак
тора часу в цих критичних обставинах. 

Описані методи оживлення застосовуються в 
найрізноманітніших випадках смерти, незалежно 
від причин. які викликали н. - електротравма, 
потоплення. інфаркт міокарда тощо. 

("Наука і Суспільство") 

ШОСТИІіІ З'ІЗД ОБ'ЄДНАННЯ УКРАІН

СЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ "СЛОВО" 

Президія Об'єднання Українських Письменни
ків в еміrрації "Слово" повідомляє. що наступ
ний шостий з'їзд У країнських письменників в 
еміграції відбудеться 11-1 З червня 1982 року в 
місті Торонто. в Канарі. 
Темою з'їзду буде обговорення творчих та ор

ганізаційних проблем. тісно пов'язаних з сучас
ним станом літератури. Крім організаційних на
рад. заплянована публічну сесію - зустріч з гро
мадянством і літературний вечір з читанням тво

рів учасників з'їзду. Доповідь про сучасну укра
їнську літературу виголосить Богдан Рубчак. За
пляновано виставку книжок. що Гі підготовить 
мистець Мирон Левицький. 
На з'•зд запрошені українські письменники з 

усіх країн і R.онтинентів. У часть у з 'їзді заnовіли 
такі провідні діячі нашого Об'єднання: голова 
"Слова" в Канаді - Юрій Стефаник. голова 
"Слова'' в Европі - Юрій Бойко та голова 
"Слова" з Австралії - Дмитро Нитченко. Го
сподарем з'їзду є Торантонський Відділ "Слова" 
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Петро РОЄНКО 

УКРАТНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В РУМУНІї 

(Закінчення з березневого числа) 

Денис Онищук народився 1910 р. і належить 
до старшого покоління письменників. Писати по
чав 1921 року. Він байкар. гуморист, прозаїк і 
перекладач. 1965 року появилася його збірка ба
йок "Полин і мед". Друкувався в часописі "Но
вий вік", у збірках "Серпень" та "Ліричні стру
ни". Пенсіонер. 1972 р. жив у місті Гура Гумо
рулуй. 
Степан Ткачук - інженер за фахом. але "поет 

душею і покликанням". його збірка поезій "Роз
колоте небо" появилася 1971 р., друга - "На
врочені роки" - два роки пізніше, та "Посміх 
світу" ( 1977). Вибір "патріотичної лірики" на
друкований в антології "Окрилений час", а ре
портажі - в збірці "Про землю і хліб". Робить 
переклади з румунської поезії, член Спілки пи
сьменників СРРумунії. До його збірки "Навро
чені роки" передмову написала 1\1агдалина Лас
ло. "Поет у своїх віршах намагається за допомо
гою образів сповідатись. пізнати і розуміти себе, 
перемагати свої страхи і невдоволеність собою. 
виразити свою любов до матері. про яку й досі 
йому сниться, що він заснув у ії полі. свою 
єдність із тим. ким він був хлоп'яТRом ... Образна 
фантазія нашого поета надзвичайно багата. На 
відміну від тих поетів.... які після nершо:: збірки 
вичерnали себе. Ткачук радує нас тим. що. у по
рівнянні із "Розколотим небом". у "Наврочених 
роках" ще більша розкіш картин. він намагається 
передати безnеребійне борство із долею з таким 
напруженням, що хотів би nідпалити туї (дерево 

під проводом голови цього Відділу Олександри 
Копач. 

З'їз,.:J; відбудеться в Інституті св. Володимира 
- Торонто. Спадайна Авеню ч. 620. В інтернаті 
цього ж Інституту учасники з 'їзду можуть замо
вити собі ночівлю. Тих членів. що не зможуть 
прибути на з'їзд. просимо nередати письмові пов
новаження для голосування тим колеrам. які бра
тимуть участь у з 'їзді. 
Про всі справи з'їзду: зголошення про участь 

у з'їзді. замовлення ночівлі. зголошеиня виступу 
на літературному вечорі, повідомлення про nере
дачу повноваження для голосування та й інші 
проблеми просимо писати до Президії ОУП 
"Слово" на таку адресу: 

Ukrainian Writers' Association "Slovo" 
6509 Lawnton Avenue 
Philadelphia, Ра. 19126, USA 

За Президію ОУП "Слово .. 
Григорій Костюк - Почесний голова 

Остап Тарнавський - Голова 
Уляна Любович - Фінансовий секретар 
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життя) в долонях, аби визбутнея її слц1в ... Поет 
намагається nоказати світ таким, ЯRИМ він є, а 

тому його nоезія драматична. серйозна й сумна. 
Отож бачимо, що в ній є неспокій та душевне 
"дерзання". В ній немало nриділено місця "влас
ним проблемам"... "Не завжди від першого чи
тання розRривається задум автора. Якщо це 
справжня nоезія .... то ключ можна завжди піді

брати до неї. А як вже читач увійшов у ліричний 
світ автора, уміє розшифрувати його символи, то 
стається. ЯR і з зачарованими принцесами у каз

ках: вони скидають з себе шкаралупу, в яку їх 
одягнув чаRлун, вони проRидаються зі сну і сво

їм дивовижним усміхам назавжди підкоряють 

серця тих, які наважились піти на їх розmуRи". 
Його збірка поезій "У сміх світу" починається 

розділом "Батьківщина - священний образ". у 
яRому автор nрославляє Румунію - "вітчизну 
волі", "благословення" тощо. Другий розділ -
"Пам'ять крові", де є вірш "БуRовина", поема 
"Тінь Олекси Довбуша", "БатьRи", "Дитячих літ 
дзвіночRи" та інші. Майже в усіх віршах цієї ча
стини збірки автор говорить про себе та свій рід ... 
У третьому розділі "На крилах мрій, ходулях 
слів" поет висловлює погляди про долю. уявне 
полювання. про гончара, сповідь. замерзлу ра
дість. людину і світ. тополі. про сутність часу, 
золоте весіл.ІJ.я тощо. В більшості з них автор на
магається відповісти на питання сутиости життя 

або звернути увагу на незвичайність проблем у 
ньому. Ця збірка має немало тематично подібних 
віршів. які були в попередній ... 

Збірка поезій "На перехрестях ЛІТ 0Rсани 
Мельничук поділена на чотири розділи. Це вибір 
віршів. написаних у роках 1963-1972. Перший 
розділ називається "Республіці нашій заслужена 
слава" ... Дальші розділи "Сповіді. роздуми й на
дії", "Акварелі, етюди. ноктюрни". "Рядки най
ближчим". Збірка визначається ясними висловлю
ваннями та зображеннями образів, а тому сприй
мається багато краще. ніж немало віршів Ткачу
ка. над якими тяжить "затьмареність" або неви
разність формування думки. Це. як бачимо з по
вищого. відмітила вже М. Ласло. 

"Монолог і nолум'я" - найновіша збірRа пое
зій. ЯRУ ми могли придбати. Ії автор Іван Онужик. 
fvІайже всі вірші написав "білим віршем". які "ча
сто вирізняються милозвучністю, зрозумілим фор
муванням думRи. Автор бажав би бутИ "сві,.:J;о
мою водою" і іншими творчими "елементами", 
висловлюється про "кумира мудрості", небезпе
Rу, очі, чари. незбагнеме місце, забуття, терnіння, 
сміливість. страх, обман. материнсьRу радість, 
буденність, сни, ypoR, шукання, любов, бажання, 
спільність, повернення і мрії, скам'яніння. жер
тву, відродження тощо. Про ці житrєві теми він 
висловлюється коротRими "сентенціями", часом 
досить вдалими. 

Іван Федько в уRраїнській літературі Румунії 
є автором першої Rниги оповідань "По новому 
шляху", яRа побачила світ завдяки Бухарестсько
му в-ву в 1960 р. Це був час, коли уRраїнська 
література в тій Rра-=-ні робила перші кроRи свого 
становлення. RнижRа художньо різнорідна, але 

(Продовження на стор. 29-ій) 
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ЛИСТИ ДО РЕДАКЦП 

ЩЕ ПРО ДРУГИЯ З'ІЗД УДР 

Не будучи на з'їзді, npo його nеребіг мо~на r:у
.пити лише з відомостей у пресі. Я nеречитав усе, 
що npo той з'їзд наnиса'Но в газеті "У:краінсьиі ві
сті", ам до числа 4/82 р. Читав і звіт заступинка 
голови УДР мrр. Р. Ільницького. Із звіту видно, що 
Секретарікт nроробив велику роботу в ідеологіч
но-nолітичному сеиторі, але щодо nрактичної ді

ильиостн серед украінського rромадвиства, що має 

бути базою длв життя і росту самого УДР, зробле
но дуже мало. Більше того, на самому з'їзді, ви 
ппше редактор Мар'вн Даnьиий, - "виголошува
ли ексnромтом цілі теоретичні траитати npo "ви

соку nолітииу", що могли бути окремими долові

дими", але ніхто не говорив npo труднощі та nе
решиоди в nраці й на шлвху росту УДР та npo те, 
в:к іх nоборювати. Наша демократична преса ... теж 
виnовнюєтьса: "високою nолітикою" чи "мудрими", 
малочитаки ми, але "nростими розду~ами", вкі дру

куютьсв там рока-ми, але там не можна знайти 

будьщо "npo малу щоденну nолітику", що має ро
битисв в межах громад, молодечих організацій то
що, в:к npo те пише той же М. Дальннй. 
На nротвзі n'вти років дівльности Сеиретарівту 

твжко було знайти на сторінках nресових органів 
відомості npo фінансовий стан УДР. Я навіть не 
пригадУ':-о, щоб десь читав, куди надсилати nожер
тви на УДР. Наслідком такого стану, до нас, ре
дакції квартальника "Демократ", що видаєтьсв в 

Австралії, nрийшов лист від нашого nередnлатни
ка. В тому листі він пише: "Я nослав був 100 дол. 
длв УДР через уnовноваженого га'Зети "Українські 
вісті" (тепер nокійного) С. Криволаnа. Але с:коро 
гроші nовернулиси до мене з листом: "УДР не по

требує доnомоги". Якщо уповноважений те думав, 

то можна собі уввити, вк були про ці сnрави nо
інформовані рвдові читачі цієї газети... "Жодний 
nолітичний рух не може здійснити своіх амбітних 
завдань без організаційної і фінансової nідтримки 
масового членства та прихильників", - каже Ма
р'вн Дальинй. А УДР говорить npo лоббі, длв вкого 
потр:бно щорічно 200.000 долврів. Але що. та:ке 
лоббі? Яка його організаційна структура має бути? 

Яиі його завданнв'~ Про це досі ніде не вивснеио. 
Мене питають люди, що то за "лоббі"? Я nовсию
вав, ви міг, але і сам в туманно уввлвю можливість 
його організВ'ЦіЇ і про наnрвм його дівльиости. А 
ті, вкі про те добре знають, ви вони сподіваютьсв 
одержати 200.000 долирів без належноі інформації 
громадвнетва? Чому вони аж таFіі иеnраитичні? 

Чому іх твгне лише до "велииої л олітики", а забу
вають npo "щоденну лолітиFіу в громадах"? 

Проблеми nеретворении УДР на широку політич
ну організацію з індивідуальним членством з'їзд 
не розв'взав, хоч, на мою думиу, в цьому лежить 

майбутнє УДР. Щоб УДР став, &Jii с:казав мrр. Р. 
Ільницький, "керівною силою уираінсь:кого жи'М'в", 
він мусить nеревестн реорганізацію свого nочатио

вого стану та оnертиси на широкі кола демокра

тичної частини уираінськоі еміrраціі. 

Яків ГВОЗДЕЦЬКИЯ, Австралів 
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... Журнал ~таю з задоволеинвм. Ваш поглвд від
носно констрртивиого думании і nраці длв нації 

й Уираіии- цілком nідтримую. Щиро вдвчний, що 
друкуєте статті npo подорожі в Украіну. Бажаю 

здоров'в і витривалости у Вашій часто невдачній 
праці. З nошаною -

Ваш читач Oner Карметок 

Ре.ц. - Двкуємо І Робимо, що можемо. Статті npo 
nодорожі в Укра'Їиу цікаві длв багатьох. А тому що 

журнал цей - дзериало рівив і смаків нашої чи
таць:коі авдиторіі, nросимо nрисилати нам свої nо

дорожні иотапи. 

•• • 
... Посилаю маленьку річ, на вку спромігсв: сила 

інтонації ... 
r. о. Ді6роав 

Ре.ц. - Шануємо Вас ак віриого читача, а та'Кож 

- Ваше бажании сnівnрацювати. Не ображайтесь, 
що доnису Вашого не друиуватимемо: наш журнал 
не фаховий мовознавчий, а радше аматорський. 
Прийміть наш щирий nривіт! 

'** • 
... Пробачте, що несвоєчасно висилаю вам nеред

nлату: nролежав у лікарні 5 місвців і 23 дні, пере
терпів 4 оnерації, а на додаток - серцевий nри
ступ. Отже ж, уnав, перебив собі руку в nлечі і 
ліиоть, а також праву ногу... Та хоч рахунки від 

ліиарв вже nеревищили пару десвтків тисвч, і в 

фізично, морально й матеріально пригнічений, 
все ж nосил&ю вам nередnлату і сиромну пожер

тву на "Нові дні". 
Гр. Сидорец• 

Pe.q. - Друиуємо довший уривок з Вашого ли

ста не зарадv реклвми своєї поnулврности, а вк 

вивв нашого щирого співчутти і nодики. Життв іно
ді з нами зле жартує - а все ж треба· його три
матиса до кінци. Отже, всього Вам доброго І 

Ред. - Серед листів до редакції. надрукова
них у січнезому числі "Н. Д.", трапився друкар
ський nропуск одного рядка - у листі В. О. з 
Вашінгтону. Нижче nередруковуємо витяг з ли
ста. який ми ще в грудні nідготували до друку. 

...Українська мова настільки багата і удоскона
лена. що для нас, емігрантів, немає фактичних 
причин розводити nолеміку з цього приводу. ~и 
- як відомо. мізерна частина 2еликого народу 
nросто кажучи. не маємо на це морального nра

ва. Звичайно. ми можемо спотворити мову для 
внутрішнього еміграційного вжитку: цього нам не 
заборонить тутешня влада... Немає фактичних 
причин. у нас існує привід ... 

Ред. - Нашому доnисувачеві Юрієві Старо
стеику повідомляємо. що його коротка переклад

на замітка nовторює довший і докладніший на
рис Віталія Бендера "Як і чому згинули динозав
ри" ("Н. Д.", ч. 1. 1982). Ви. звичайно. nогоди .. 
тесь. шановний п. Старостеюш. що повторювати 
цього не варто. Дякуємо за увагу до нашого з 
Вами журналу. 

"НОВІ ДНІ", Rвітень 1982 



ЦЕ, мабуть, де статті rен. П, Гриrорен:ка ~І 

Просимо лосnішити з nередnлатою ціє' книги. 
а також, у міру можливостей. складати пожертви 
на це видання. Як nередnлату ( $25.00). так і nо
жертви nросимо надсилати тільки чеком (не го
тівкою!). або грошовим nереказом (моні ордер). 
виnисаним на: Bahriany Foundation, lnc. 

Адреса: 
Mr. S. Jewsevskyj 

420 Woodhaven Place-Philadelphia, Ра. 19116, USA 

Відгукніться невідкладно. щоб уможливити ви
давництву видати найближчим часом цей винят
Rовий документ еnохи. 

Пожертви. смадені на цілі Фундації. зоарема 
на цю книгу. звільняються від nодатків. Розпис
ка від Фундації вмючатиме ії номер для звіль-
нення. 

УКРАУНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В РУМУНІТ 

(Закінчення з стор. 27) 

була важливою nодією. бо мала значний вnлив 
на розвиток літературного nроцесу... 1972 року 
автор nрацював викладачем в одній із шкіл міста 
Сату-Маре. 
В українській літературі нерідко nереважають 

nоети. Це саме явище nомітне в Румунії. Але 
художня література nовинна розвиватися "гармо
нійно в усіх своїх жанрах. висвітлювати життя. 
сьогодення в різноманітних формах ху дожнього 
"ираження. Відчувши відставання nрози від nое
зії ... молоді мистці" намагаються заповнити цю 
nрогалину. "Найкращі їх здобутки ... вирішено 
об'єднати в збірнику "Наші весни". В ньому nо
міщено твори тринадцятьох авторів. І. Ковач оnо
віданнями й етюдами свідчить, що він тонкий 
лірик. Його твори вражають nсихологічним сю
жетом. в них він віднотовує тонкі душевні nере
живання. хоч часом надмірна метафоричність 
утруднює розуміння задуму автора. nроза м. 
Кореюка nодібна до творів Ковача незвичайним 
анап,ізом nсихології nерсонажів. ("В ніч nід Івана 
Куnала". "Зозуля кувала рано"). його оnові
дання "Н. В." та шість інших вийшли окремою 
RНИЖКОЮ "Роздоріжжя" ( 1973). 

К. Ірод у своїх творах оnисує ті чи інші nодії 
"наве.село". Лише оnовідання "Весна" немає са
тиричного забарвлення. У творах М. Коцюри 
виразно зображені nерсонажі й така ж виразна 
будова сюжету. Твір І. Федька "Кадри" вабить 
читача добре художньо зображеними людськими 
тиnами. В. Крикун наnисав неnогані rуморесни. 
а І. Мойсюк - гострі сатири. В. Клим оnовідає. 
що його nоява в селі в знайомих викликає запи
тання: "ти заноханий?", що ніби nриневолює його 
це зробити. В нороткому оnовіданні "Пісня" го
вориться. що саме nісня виклинає сільські nере

живання з nриводу виїзду героя в місто. 
С. Ткачук у "Поминках" розnовідає про час 
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провідної суботи. а в "Навроченому городІ nід 
час nодорожі Данилові старий розnовідає про 
своє сіре життя. nротягом якого шукав nравди. не 

знайшов. nовертається до села доживати життя. 

а на могилі дружини залпшити всі скарги до 

Бога ... 
"Прозаїни у своїх оповіданнях. новелах. гумо

ресках, етюдах ... виявляють уміння здебільшого 
міцно номлонувати матеріял, заглибитись в зна
чимі життєві nроблеми. вирішувати ~·х художньо. 
Хоч іноді між nрагненням і художнім здійснен
ням існує nевна дистанція. зумовлена браком до
свіду в жанрі nрози і тим. що більшість авторів 
молоді. до того ж nоети. Звичайно. збірвин "Наші 
весни" не nозбавлений загальних вад. nритаман
них дебютантам, як нарочитість стилю, неnев
ність індивідуального мистецьного nочерку, 
схильність до шокуючих асоЦіяцій тощо" ( М. 
Михайлюк). Добре. що існує розуміння творчих 
сnроможностей, бо це стає заnорукою до наnо
легливої nраці. яна в результаті дає високоянісні 
мистецьні твори. 

У nовісті "Чу га" І. Ковач розn~відає про 
юнацьні роки гімназистів. які найсил_ьюше nов я

зані з сільським життям та горою Чуга. Це nер
ше відчуття незвичайної nошани до прибулої дів
чини. Приїхавши до міста С. nродовжувати нав
чання. згадує про nершу любов з студенткою. 
яка жила в другій хаті від нього. Це розnовідь 
про діда і те. як той nопав до "Романії"; а в дру..
гому виnадку його незадоволення з сучасних "nо
рядків". яні оnравдовує гімназист... Ось він уже 
в місті Ч .. де його обікрала "молода жінна"; реє
струється в міліції. відвідує дядьна, щоб доnоміг 
знайти нвартиру. а в нього своє горе: молода 

доньна десь "nовіялась". а старша розtишлася, 
залишившись з сином. Влаштовується в незавид
ній хатині старих людей і ходить слухати викла
ди. але мусів їх залишити. бо вдарив "товариша". 
Відбувши кару, повертається в село в час нвітної 
неділі... Тут вирішує вернутись в місто й про
довжувати студії. якщо його прийме партійний 
комітет. Йому обіцяють на черговий рін. Почи
нає працювати в шахті з батьном. На вокзалі зу
стрічається із знайомою і nовертається до села. 
Тут автор панизав стільни образів з минулого. 
що забув сназати. де знайома поділася? ... В селі 
йде на гору Чу га, розnовідаючи· про -nережи
живання. nов'язані з нею. 

"Сюжет для новели" М. Кореюка - це збір
на оnовідань. заголовком з я них названо ани ж ку. 

В деяких дуже довгі речен.нs, з яких тяжно виді
лити головну думну ... Тан. наnриклад. nочина
ється nерше оnовідання про "Климента ... ", де 
автор висловлює думну в... десятьох ряднах -
тобто одним реченням: а в "Сюжеті новели" nер
ше речення становить одинадцять з половиною 

рядків. 

В оповіданнях найбіл.ьше звернено уваги на ви
світлення тих чи інших епізодів із сільсьного 
життя. Навіть коли юнак опиняється в місті. щоб 
продовжувати навчання. то й тоді він говорить 

про nобут у селі. Трохи дивним здається. що 
автор у кільнох випадках зображує старого чоло
віка як дивака або малорозумного. Чи не тому. 
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що вони свідки "старого й переsкитого". яке має 
замінити "нове й краще"? Манера розповіді -
багато говорить. а це від'ємно відбивається на 
композиції твору та сприйма-пні написаного. Знач
но краще вдалися коротм.і оповідання ... 

"Гора" Василя Клима - це збірка оповідань. 
до яких увійшло одне. яке було друковане в "На
ших веснах" ... Перше з них ''Гора" - це повість. 
яка сприймається далеко краще. ніж більші опові
дання Корсюка. Клим не вдається до "розбала
кувань". його думки висловлені в коротких ре
ченнях. які легко сприймаються, а. розповідь стає 
цікавішою. В такому стилі написані й менші тво
ри. Сюжет повісти: Максим при~хав. щоб вийти 
на скелясту гору: оселився в одній з кімнат "тур
бази", розташованій біля підніжжя гори ... Налю
бувавшись і! красою. дивлячись крізь вікно, ліг 
відпочити ... Син господаря Анді хоче йти з ним. 
хоч знає. що дорога небезпечна ... Ідуть в місто, 
щоб Придбати все необхідне для тієї туристичної 
прогулянки ... Та затримали його в міліції, поки 
видали паспорт, без якого "не проживеш ані 
дня". Тут випадок: зустріч із знайомою шкільних 
років, у якої чоловік - майор міліції. Пригадали 
минуле... Майор сказав. що за три дні дістане 
документ. З цим Максим і повернувся. Пригаду
ються батьки. Вони переселилися до нової тур
бази під горою. Малий Максим з братом почали 
трохи інше життя. Одного разу прийшло двоє 
туристів і Максимів батько Андрій мусів стати 
провідником на гору. Повернувся через два дні. 
Всі щасливі. що нічого не трапилося. Аж тут зно
ву треба йти на гору: "колектив фабрики" вирі
шив встановити "вимпел" "на найвищій точці го
ри". Андрій рушив з ними ... Під час однієї екс
муреії на гору загинув юнак. Андрія за це пока
рали ... Та це не відстрашило синів від наміру 
побувати на вершку гори. Одного дня Марко не 
пішов до школи, а спробував щастя з кількома ... 
Принесли його з поламаними ногами ... Максим 
вірить, що його доля пов'язана з нею ... Одного 
разу він не приходить вчитись. а несподівано зни
кає з приятелями в пошуках острова ... В міжчасі 
вертається Марко з лікарні... Став інженером і 
часто їздив "у відрядження", а дочку доглядали 
батьки - старий Андрій і його дружина Яри
на ... Максим вирішив повернутися. Корабель при
віз його до батьківської землі. а потяг - до мі
ста, і звідти він з "чемоданом" у руці подався на 
гору. Батько помер. не було й інших членів ро
дини. На їхньому місці були інші господарі ... На 
третій день після прибуття Максим з групою ту
ристів вирушив на гору ... 

У сім цим письменникам добре відомі твори 
укра;·нських клясиків. Деякі з них перевидавалися 
в Румунії. Знані ім і твори, які з'явилися з-під 
пера молодших письменників 50-их років. Це в 
тій чи іншій мірі відбилося на творчості молодих 
письменників Румунії. Вони дотримуються радян
ського правопису та нерідко вживають русизми. 

Так воно нині й в У країні. Наклад книжок незе
ликий - три-п'ять соток на сто тисяч українців 
у Румунії. Відомо, що там видається один часо
nис. Ві~чувається самоцензура у збірках поезій 
та прози. Деякі збірки поезій починаються про-

зо 

славлюванням комуністичної партії. Як і в інших 
"соціялістичних" країнах. так і в Румунії партія 
контролює всі прояви життя. А там, де існує та
кий стан. не може nовнокровно розвиватися ху
дожнє слово і культура. 

Вересень 1981 р. 

ЛІТЕРАТУР А: 

О. Сагор, "Уираїиці в Румунії", часопис БУКОВИ
НА. Торонто, листопад 1975 р. 
НАШІ ВЕСНИ, збіриа оповідань, в-во КРИТЕРІОН, 

Бухарест, 1972, стор. 245, тираж 650. 
Марів Балан, "На· самоті", поезії, в-во КРИТЕРІОН, 

Бухарест, 1971, стор. 34. 
Василь Баршай, "Поезії", в-во КРИТЕРІОН, Буха
рест, 1973, стор. 82, тир. 420. 
Грув Стеліан, "Надра", поезії, в-во КРИТЕРІОН, 

Бухарест, 1971, стор. 54. 
Мниопа Корсюк, "Нащадии сонцв", поезії, в-во 

КРИТЕРІОН, Бухарест, 1972, стор. 114, тир. 400. 
МихІШло Михайлюи, "Інтермеццо", поезії, в-во 

КРИТЕРІОН, Бухарест, 1971, стор. 58. 
Степан Тиачуи, "Наврочені роии", поезії, в-во 

КРИТЕРІОН, Бухарест, 1973, стор. 154, тир. 465. 
Оисана Мельничуи, "На перехрествх літ", поезії, 

в-во КРИТЕРІОН, Бухарест, 1973, стор. 124, тир. 420. 
Іван Онужии, "Монолог і полум'в", поезії, в-во 

І'іРИТЕРІОН, Бухарест, 1978, стор. 77, тир. 380. 
Степан Тиачук, "Посміх світу, поезії, в-во КРИТЕ-

РІОН, Бухарест, 1977, стор. 125, тир. 520. 8 
Іван Кова'Ч, "Чуrа", повість, в-во КРИТЕРІОН, Бу

харест, 1976, стор. 125, тир. 500. 
Мниопа І'іорсюи, "Сюжет до новели", оповіда'Ннв, 

в-во КРИТЕРІОН, Бухарест, 1977, стор. 25~, тир. 500. 
Василь Клим, "Гора", оповіданнв, в-во КРИТЕРІ ОН, 

Бухарест, 1978, стор. 148, тир. 610. 

С. ДІБРОВА 

АВТОРСЬНИй ВЕЧІР ПИСЬМЕННИНА 
Є. ГАРАНА 

В суботу 20-го лютого ц. р. відбувся авторський 
вечір письменника Євгена Гарана в залі Веслі 
Юнайтед Чирч. Канберра. 

Вечір підготовили Українсько-Австралійська 
Мистецька Асоціяція, вокальна група "Волошки", 
якою керує співачка п-і Ф. Габелко і в якій бе
руть участь австралійці п-і Лі Мор - піяністка, 
Дженет Віден - співачка, д-р Даrлас Куп -
співак, Відділ Легіону ім. Симона Петлюри. 
Вечором керував журналіст П. Грін. Приві

тавши присутніх та гостей з Сіднею, письменни
ка Євгена Гарана та п. Вол. Карена, П. Грін між 
інІШІм сказав. що "якось не випа~ає, щоб ось так 
представити автора, мовляв: читай нам, що ти 

написав. Треба про нього щось і сказати. а ска
зати є що. Пан Євген Гаран не тільки автор різ
них творів, редактор "Літературної Сторінки" 
газети "Вільна Думка", an.e й викладач в австра
лійських середніх школах німецької, французь-
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кої, індонезійської і української мов. А тепер ще 
одне досягнення - автор також завідує чужо
мовним відділом у школі для дітей вищого інте
лектуального рівня - з високим "Ай-К'ю". 

Попередньо я згадав. що пра автора є що го
ворити, а тепер в таємниці скажу. що автор на

родився 1925 р. в Запорізькій області. Люми цьо
го віку переважно опинилися тут. в Австралі~·. у 
своєму власному rеті - не відійшли за межі 
українського суспільно-громадського життя. від
далися праці і заробіткам на щоденний прожиток. 
Натомість автор. помимо звичайної праці, відда
ється студіям - закінчує Сіднейський Універси
тет і Учительський Коледж. Небагато з нас у 
віці шановного автора могли здобути такі успіхи. 
і ми повинні гордитися такими людьми. 

Віддаючись педагогічній праці в австралійських 
школах. автор не втратив любови до рідної мови. 
навпаки. він ще більше віддається літературній 
nраці. його твори друкуються в різних журналах 
і часописах. Слід згадати, що автор почав писати. 
ІШЛИ йому було 18 років. Від того ж часу почи
нає він працювати в українських часописах. Ще 
перед приїздом до Австралії твори Є. Гарана 
друкувалися в таких журналах як "На Дозвіллі" 
І "Арка". 

Очевидно, що про автора можна говорити без 
кінця. але не така наша ціль сьогодні - автор 
приїхав сюди. щоб прочитати .нам свої гуморески 
зі збірки "Пацифічна Січ" і розвесел.ити нас 
ними. 

Хтось. не пам'ятаю вже, говорив. що українці 
дуже гумористичний народ - люблять від щи
рого серця сміятися - може це і правда. Гумор 
- це не просто "зображення смішного чи вистав
лення подій. людських хиб і слабостей в кумед
ному, смішному вигляді", але і смішні випадки в 
нашому· власному житті, які умілі автори, як п. 

Гаран, перетворюють у гумореску. тобто в ху
дожній твір, пройнятий гумором. 

Смішні події відбуваються в нашому житті 
майже кожного дня. Ось візьмемо хоч би такий 
випадок: одна пані розчинила тісто і поставила 

на печі, щоб воно пі~ійшло. В той час маленькі 
котенята бавилися на комині над макітрою. От 
одне - плюх! - та й упало в тісто. 
А мати тим часом сина просить: 
- Полізь. синку. на піч. подивись, чи зійшл.о 

тісто. 
Поліз син на піч. подививсь у макітру і сплес

нувши руками. кричить матері: 

- Ой. мамо, ідіть скоріше сюди. - тісто зі
йшло. уже й очі витріщило. 

Ось бачите, так створилася смішна історія. яку 
ми в літературній мові називаємо усмішкою чи 
гуморескою. коли Гі дещо ширше опрацювати". 

Після цього п. Грін запросив Є. Гарана. який 
вміло прочитав кілька сво~·х гуморесок, які слу
хачі прийняли з великим захопленням. 

У другій частині цього вечора вокальна група 
"Волошки" виконала такі пісні: "Ой надіну че
ревички - сольо п-і Філя Габелко. "Очерет лу
гом гуде" - сольо п-і Женет Віден. "Каптен 
Стреттонс Фенсі" - д-р Даrлас Куп. дует "Дів
ка в сінях стояла" - д-р Даrлас Куп і Філя Га-
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бел ко, тріо "У перетику ходила" та "Черевички" 
- Лариса Тризна, Женет Віден. Філя Габелко. 
дует "Там за тихим за Дунаєм" - Женет Віден 
і Філ я Г абелко. Акомпанувала для всіх відома 
піяністка пані Лі Мор. 
Пані Ф. Габелко. Женет 13іден. Лі Мор (оби

дві австралійки) відомі нашим людям з їх висту
пів у Канберрі, Сіднеї і Мельбурні. Приємно 
було бачити на цьому вечорі і нових членів во
кальної групи "Волошки" пані Ларису Тризну. 
яка направду відкрила своїм співом ще одну не 

тільки гарну. але й добру співачку - саму себе. 
Сподіваємося. що їі успіх у вональній групі "Во
лошки" буде постійним. Непоганим співаком ви
явився і д-р Даr лас Куп (новий член "Волошок", 
новозеляндець за своїм походженням). 

Після мистецької програми п. Вол. Карен укра
їнською й англійською мовами подякував органі
заторам цього вечора за влаштування "такої чу
десної імпрези" і сказав. що. коли к~нберрівці ще 
будуть мати щось подібного, то він навіть з дале
кого Сіднею знову приїде. 
Кінцевою частиною була перекуска і чай, які 

1·ак смачно. уміло і старанно приготовила пані 

Ніна Коваль. 

Архип ДАНИЛЮК 

ЖИВА КНИГА ІСТОРІІ 

Народне дерев'яне будівництво - величезна 
культурна цінність. Користуючись нескладними 
інструментами - сокирою, стамескою і свердлом, 
давні майстри без будь-яких креслень зводили 
різні будівлі: колиби на полонинах, хати з гале
реями, криниці з журавлями. вітряки і водяні 
млини. поетичні шляхові каплички і нарешті цер
кви й дзвіниці. що вражають гармонією форм. 
На Україні збереглося багато визначних пам'я
ток народного дерев'яного будівництва. які й досі 
є джерелом надхнення для архітекторів ... 

Нині наші села день у день оновлюються, а за
разом зникають стародавні хати. стодоли, стайні, 

тартаки. вітряки. вомяні млини. корчми, пошти. 
Натомість зводять сучасні будівл.і. У колгоспни
ків від-пала потреба в клуні. великій стайні. во
зівні. Незабаром традиційне українське село за
лишиться легендою. знаною хіба що з літератури 
та малярства. Тому й створюються спеціяльні 
музеї. куди перевозять дерев'яні будівлі з пред
метами побуту. мистецтва. Тут під керівництвом 
спеціялістів організовується їх охорона і консер
вація. 

Львівський музей просто неба. створення якого 
розпочалося ще в 1966 р., формується як запо
відник стародавньої народної культури західно
українського села. У ньому експонуватиметься ін
мивідуальне (житлове і господарське), громадське 
і монументальне будівництво Бойківщини. Гу
цульщини. Лемківщини. Поділля. Львівщини. По
куття і Буковини. Полісся і Волині. У хатах і 
господарських будівлях зберігатимуться хатнє на-
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чиння, вироби художнього промислу, інструмен
ти домашнього ремесла, знаряддя сільського го

сподарства, транспортні засоби. У церквах. ка
плицях також будуть відтворені відповідні інте
р'єри. В деяких із них експонуватимуться ікони, 
дерев'яна скульптура. книги тощо. На території 
музею працюватимуть гончарські. ткацькі, бон
дарські. різьбярські майстерні. 
Музей будується в мальовничому Шевченків

ському гаю, що розкинувся в північно-східній ча

стині міста. Вже розроблено проєкт розміщення 
окремих груп на цій території. Гуцульщина, на
приклад. займе в парку мальовничі полоннии з 
плаями на стрімках схилах. Тут будуть пред
ставлені народна архітектура, гаті зі сплавамн 

лісу тощо. Полісся розташується на рівнині. Кра
су його відтворять ліси. піщані дюни. озера, бу
дівлі. Все тут нагадуватиме "Лісову пісню" Лесі 
Укра~·нки. Для музею добирають типові. най
більш _цінні в мистецькому й етнографічному від
ношенні ексnонати. Вони створять мініятюрні се
ла з повним комплексом різних будівель. 

Нині завершується "забудова" бойківського се
ла. Серцевиною його стала дерев'яна церква. па
м'ятка архітектури XVIII століття з с. Кривки 
Турківського району на Львівщині. Архітектура 
церкви, що складається з трьох зрубів, nриваблює 
простотою і виразністю елементів. Вона свідчить 
про високу культуру і витончену майстерність 

народних будівничих. 

Цікавим експонатом є курна хата із с. Либо
хори Турківського району. Побудована в 1812 р .. 
вона є одним з найдавніших типів українського 
народного житла. Конструкція будівлі зумовлена 
гірським ландшафтом і здалеку нагадує стару 
ялицю із звислим донизу гіллям. Смерекові ко
лоди хати оброблені самою тільки сокирою. До 
речі, курне опалення в житлі зустрічаємо в так 
званій трипільській культурі, яка існувала в 111-ІІ 
тисячолітті до н. е. В далекому минулому курні 
житл.а були поширені скрізь на території України. 
Окрему групу в секторі "Бойківщина" станов

лять господарсько-технічні споруди: водяний 
млин, олtиня із Сколівщини, тартак і кузня з 
Старосамбірщини, сукновальня з Бойківського За
карпаття. Господарсько-технічні споруди виникли 
на певному етапі економічного розвитку. Іх архі
тектурні форми майже не змінювалися впродовж 
віків і дійшли до нас майже у первісному вигляді. 
Експонати цього типу в музеї дають можливість 
ще глибше пізнати старе село. уявити його життя, 
рівень виробництва, збагнути велич і значущість 
сьогоденного прогресу. 

Одночасно з відтворенням бойківського села 
музей збирає експонати інших етнографічних 
груп Західної України. У 1970 р. з Волинськ~го 
Полісся перевезено два вітряки. Особливо цtка
вий вітряк із с. Любохинів Старовижнівського ра
йону. Це одноповерхова будівля каркасної систе
ми заввишки 3.5 метра. У вітряків такого типу 
обертається ввесь кожух. Ставили їх біля хат. 
З Рокитиянського району Рівенської области 

торік перевезено ряд експонатів, які є реліктами 
дерев'яного будівництва часів Київської Руси. Ц~ 
- міть, сте6ка, однокамерна хата. ВІдомостІ 
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про міть знаходимо в писемних джерелах Х 
століття. Спочатку кліть правила за житло, а 
відколи її почали опалювати за допомогою печі, 
ії назвали стебкою. Тепер кліть використовують 
як комору для зберігання хліба. одягу, а стебку 
- для зберігання картоплі, овочів. 

Важливим набутком музею є пам'ятка народ
ної архітектури Буковини - Троїцька церква з 
передмістя Чернівців. Побудована в 1773 році, 
вона дуже схожа на одну з найдавніших дерев'я
них споруд У країни - Миколаївську церкву в 
Чернівцях. Будівля складається з трьох зрубів 
різної величини і конфігурації, розміщених по 
осі зі сходу на захід. Дуже цікава фігурна арка 
над вирізом. який веде з бабинця. Такі арки є у 
храмах часів Київської Руси. Заслуговують на 
увагу й різьблені одвірки. Подібні малюнки ло
ди6уємо серед давніх мініятюр. наприклад у тво
рі ''Сказання о Борисе и Глебе". Вони свідчать, 
що церковні будівлі такого типу були ще за часів 
Київська;· Руси поряд з відомими багатоповерхо
вими храмами. Г. Логвин у книжці "По Україні" 
відзначає. що схожі храми ставили у минулому 
на Волині і Днілровщині. 
Чому ж саме на Буковині найчастіше будува

ли храми "хатнього" типу? 1514 року Молдавію 
разом з Буковиною захопили турки. Вони забо
ронили зводити високі верхи, тому буковинським 
селянам довелося споруджувати храми саме цього 

тилу. 

Нещодавно в музеї розпочалася забудова "Гу
цульщини". На мальовничому терасовому схилі 
встановлено стародавню гуцульсьRу гражду з с. 

Криворівні Верховниеького району на Івано
Франківщині. Гражда - це своєрідна фортеця. 
Хата, хліви, комора, обора - все надійно захи
щає од вітрів і звірів масивна рублена огорожа. 
Гражда дуже скидається на створений радян
ськими археологами макет праслов янського го

родища. Неподалік гражди складено ще два. гу
цульські експонати однокамерна хата ІЗ с. 

Красноїлів і кузня із с. Замагорова Верховян
ського району. 

Львівський музей просто неба познайомить від
відувачів з історією, лобутом і мистецтвом захід
них областей У країни. Він продемонструє специ
фічні особливості життя і творчости левних етно
графічних груп. 

м. Львів. 
Скорочено, з журналу "Наука і суспільство". 

Будемо вдячні, якщо відвідувачі напишуть, у яко
му стані цей музей сьогодні. - Ред. 

У ПАМ'ЯТЬ ІВАНА П. ПОСИПААЛА 

У третю річницю смерти мого мужа св. пам. 
Івана Панасовича ПОСИПАйЛА, який відійшов 
у вічність 5-го квітня 1979 року, .. висилаю г_р?.шо
вий переказ на пресовий фонд Нових дюв 1 О 
долярі в. 

Дружина Марія ПОСИПАйЛО 

nHOBI ДНІ", квітень 198~ 



НА ПРОЩУ ДО РІДНОї ЗЕМЛІ 

(Закінчення з стор. 13) 

зігнав. Звісно. на кому ж і можна, як не на рідній 
жінці! 

- Одчепись, - кричить їй, - і без тебе маю 
досить роботи, ну і покріпше ще додав. - Кому. 
кому. а куцому достанеться, - рече сусідка. 
Нарешті заплатили. Просимо хоч тепер дати 

оглянути церкву і зробити фото. але гвинтик і 
слухать не хоче: закон не дозволяє. На прощання 
він усміхається, тисне руку і бажає щасливої по
дорожі. 

- У нас бу ла щаслива подорож, а ви зіnсува
ли, - відповідає Христя, - як ваше ім'я? - А 
ви, що мемуари писати будете, - запитує він. 

- Ні. всім розкажу, яка ви людина, навіть Дім 
Божий не дали оглянути. Так ми й розійшлися. 
Набрали, як убогий в торбу. 

Не так пани, як панські собаки. - поясню
вали люди. коли ми жалілися. 

Ми його знаємо. це такий. що. якби на хміль 
не мороз. він би і тин перерос, - казали інші. 
У вечері вертаємось до готелю. Там нас вже чекає 
директор. Як грім з ясного неба. він гласить зно
ву те саме: ви заRон поламали! 

Сусідка йде в RонтратаRу: - ЗаRон, Rаже, -
як дишло. куди повернеш, туди й вийшдо. Як вам 
не соромно. такими пам'ятками треба гордитися. 
а не карати за те. що їдуть на них подивитися. 

Він лагідніше: 
TaR це правда. Архітектура одна з найRра

щих в Союзі. 
- Сором бу ло перед анг лійRою. - бурчить 

сусідRа. 

- А ви їй поясніть, - прохає він. 
- Як це можна пояснити? В них можна скрізь 

ходити, оглядати. яку хочете церкву. Ви робите 
такі закони. ви й пояснюйте, я не вмію! 
На другий день збираємося їхати в Чернівці. 

Христя вже охолола. с!Jілософствує: 
Хто часто в дорозі, бува під возом і на возі, 

- виголошує вона. 

НАДІСЛАНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ 

Укрвінський техніqно- господарський інститут. 

БЮЛЕТЕНЬ. Числа 4-5, 6. Мюнхен, 1981 р. 
БЮЛЕТЕНЬ nроnонує такі статті: "Як і qому від

стає сільське госnодарство У:країни?" - nередрук 
із мос:ковської газети "Сельс:каи жизнь". Стеnан 
Ярович: "Радинсь:ка інтеліrенціи на nримусовій nра
ці". Іван Майстрен:ко: "Економіqні експерименти в 

с;льсь:кому госnодарстві СРСР". "Хроніка науково
го й господарсь:кого житти в СРСР". Мар:ко Горба'Ч: 
"Історія фізи:ки в зображенні киівських авторів". 
У інших статтих БЮЛЕТЕНЯ розглидаютьси за

гальні nитанни охорони здоров'и, нау:ки і техніки 
у світі та в У:країні. Рік видании qасопису - дру
гий. Адреса редакції: Ukrainisches Technisch
Wirtschaftliches Institut, Pinzenauerstr. 15, 8000 Muen
chen 80, Federal Republic of Germany. 

У:країись:ка Бібліоте:ка ім. С. Петлюри в Парижі. 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. Січень 1982. 

Бюлетень інформує про видавниqу діапьиість біб
ліоте:ки, про нові до:кументальні надхоДІИеини, пуб

лі:кує :кіль:ка посмертних згадо:к, подає імена нових 

членів-прихильни:ків. Друкуєтьси статти д-ра Б. 
:Кузи "Симон Петлюра", подаєтьси інформадів про 
надіслані нові виданни тощо. 

УКРАІНСЬКИЙ ДЕМОКРАТ. Квартальнии демо
кратиqного руху в Австралії. Лиnень-вересень 1981. 
Це дев'ите число австралійського украіись:кого 

журналу, що дру:куєтьси фотоспособом і містить 
статті и:кнайширшого обсиrу. У цьому числі, зокре
ма, qитаємо оглид книж:ки Юрів Горліс-Горського 
"Холодний Яр", відповідь Ниова Гвоздецькоrо на 
антиде.мо:кратиqну статтю Ор. Питлира у газеті 
"Вільна думка", оп овіданни Вітапів Бендера "Пnа11 
новобра'Іщи", розповідь про леrенди австраnійсь:ких 

аборигенів, хроні:ку австралійсь:ких по.qій та інші 
ці:каві матеріили. Адреса цього нового виданни тuа: 

"Demokrat'', Кiers Ave., Mount Waverly, Vic. 3149, 
Australia. 

СЕЯТЕПЬ. Орган :культурно-просветитеnьньІй. 

Сентибрь 1981 г. 
Цей російсь:кий журнал, що видаєтьси в Буенос

Айресі Н. А. Чоловсь:ким, переступив поріг свого 
п'итдеситиnітти. Перше його число вийшло у серпні 
1932-го ро:ку. Довкола журналу rуртуютьси пред

ставники післиреволюційної еміrрації із Росіі, а.иі 
осіли в Південній Америці, в тому 11ислі й 11астина 

уJІ>раінців та білорусів. 

БАЯБАЯ УСКАЛОСЬ, 11. 18. Ворган Пітературнай 
Сустані "Баиваа УСRалось". Торонто 1981. 
Цей білорусьJІ>ий літературний журнал містить 

:корот:ку, але змістовну добірку поезії сучасних 
лисьменни:ків Білоруси, згадку про 500-літній юві
лей виданни латинською мовою твору МиRоnи Гу
совсь:кого "Пісни про Зубра", повідомленна про 
присвоєння Нобелівсь:кої премії Чесnавові Міnошу, 
коротиі біографії иіль:кох білоруських авторів, пе
ре:кnад з у:країнсь:коі вірша Оле:ксандра Гавриnюиа 
"Береза Картузьиа" та інше. 

САМОБУТНЯ УКРАІНА. Об'єднанни Синів і До
чои У:країни-ОСІДУ, ч. 181-2, 10 982 рі:к ДажбоІІ\ий. 

Рі:к виданни цього журналу - органу посnідов

ни:ків та:к званої РУНВіри - дивовижно нагадує 
відповідний рі:к христиинсь:коrо літочислении -
1982-ий. ж урн ал відзначаєтьси не тіль:ки цим одним 

натигненним. 

Формально журнал проповідує відродженни по

ганства, про и:ке не збереглоси послідовних відомо
стей. По суті ж журнал віддзер:калює спроби боrо
шу:качів-атеїстів заповнити душевну порожне'ІІУ 

сурогвтом віри - на зрвзо:к мар:ксизму-nеиіиізму. 
Не вилв·дково, що абсолютна більшість послідовни

:ків РУНВіри - вихідці зі сходу У:країни, и:кі ви
ховані в ті часи, :коли сурогат релігії аитивио - і 

навіть успішно - пролаrувавси. 

Підмінивши ідею всесвітнього Бога' ідеєю про 
"самобутнього" у:крвінсьиого Дажбога, пропаrан
дисти нового поганства грають на по11уттих nо.nі
тн.ннх, - але не JtYXOBІDІX - левної "ІІастини гро
мади. 

Л:к і слід слодіватиси, журнал "Самобутии У:краї
на" не дає - і не може дати - переконливих до

Ка'Зів існуваJ:ІНИ Бога: в усіх nримітивних і фор-



мапьиих релігійних віруваннах відсутній момент 

богоявлеиив, особистого ионтаиту Бога з л~дьми. 
Послідовниии РУНВіри у иращому випад~у ВІдз~а
чаоютьсв душевною розпуиою богошv:иачІв. _У .гІр
шому ж випадиу - иЄрозуміииам сутІ усвио1 ВІри, 

кедобачвинам різниці між релігійним братством 
людей і мюбом, створеним длв позарелігійних 

вигод. - JL х. 

НОВІ ВИДАННЯ 

Мирослав Прокоп. Yl'\P АІНА І УКР АІНСЬКА ПО
ЛІТИКА МОСКВИ. Сучасність, 1981. Друге виданна. 
176 стор, Ціна - 5 дол. США. . 
"Автор, спираючись на першоджерельну ЛІтера

туру, розгnадає украінсьиу політииу Мосив~ в пе

ріод підготовки до Другої світов.оі ві~ни. ВІн вка
зує на послідовне иамаrаииа керІвникІв . СРСР про
тндіити зростанню украінського руху вІдродженив 

20-их роиів, з'всовує етапи ліквідації украіисьио:о 
опору 20-их роиів, погрози впродовж 30-их рокІв, 

окупацію західміх областей Уираіни та гру Москви 
українською політичною картою в умовах набли

женнв війни". - Ніна Ільницьиа. 
Адреса длв замовnенна книжки: Вид-во "Сучас

ність", 254 Вест - 31 вул., 15-ий поверх, Нью-Йорк, 
Н. й. 10001, США. 
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4-те виданнв. Ціна 3.00 яоп. 

Д. Чу6: АЛЬМАНАХ - НОВИЙ ОБРІЙ. 
256 стор., в м'ккій оправі. Ціва 14.00 ~оп. 

Д. Чу6: СО ТІС ІС АВСТРАЛІЯ. 102 стор. 
в м'акій оправі. Ціна 5.50 ,.ОJІ. 

І. Вережинй. УКР АІНСЬКА МОВА. По-.апова rра-
матииа укрвінсьRоі мови, ч. 1. Ціва 3.00 ,.оп. 

А. ЮpнRJDL КАМІКАДЗЕ ПАДhЄ САМ: оnовІдаІDІJІ 
іі феііпетови. Ціна 5.00 доп. 

Д. Чу6. З НОВОtвІНЕйСЬКИХ ВРАЖЕНЬ: ва с.ІІідах 
Мнвпухи Маклаи. f1ннжка багатоіnюстрС"І"Іана. 

Ціва 3.50 ,.оп. 

В. ВиІDІИWJенк~. МІЖ ДВОХ СИЛ. Драма на 4 діі. 
Ціна 1.00 ,.оп. 

Анатот. ЮриНJІв. ЛІТЕР А ТУР НІ ЖАНРИ Ч. 11. 
380 стор., в nердій опреі. Ціна 12.00 доп. 

АнатоJІЬ Юрm~ик. КРИТИЧНИМ ПЕРОМ. 
318 стор., в м'JІКій оправі. !.tіна 8.00 доn. 

Іван One~o. "НУМО ДО ПРАЦІ". 
84 С'І':)р., в м'икііі оправі. Ціна 5.00 ~оп. 

Гриrорі.іі Иосnои. ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО 
ТА йОГО ДОВА. 283 стор. в твер~й опраі. 

Ціна 11.00 ,.оп. 

Петро ВоJІИИвк. ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО. 
680 стор. в твер,_і.іі оnраві. Ціна 11.75 доп. 

ВСІ ИНИЖКИ ЗАМОВЛЯТИ В АДМППСТР АЦІІ 

"НОВИХ ДНІВ" 
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