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Старовинна фреска, ану тепер можна пі~пнсатн: "Веремітьсs, t:овоиаnен~арниин, nатннізаторн, анrnізаторн та інша аснміnв

торсьиа не'ІІнсть, бо поражу вас усіх rнівом Своїм праве~ннм ... " 

50 • •• 
рок1в укра1нськоrо 

Наша Українська Православна Uерква в Кана

лі - це Uерква Апосто.1ьсь1<а, бо її основопо;южни

ко:\1 був святий Апостол Андрій Первозванний. Наш 

найдавніший історичний літопис розповідає, що Апо

стол Андрій Первозванний десь у половині першого 

віку плив по Дніпру і проповідував на берегах його, 

біля Києва. Року 1621-го відбувся в Києві Всеукра
їнський Uерковний Собор і одноголосно прийняв та

ку постанову: "Святий Апостол Андрій - це пер

ший архиєпископ Констянтинопольський, Патріярх 

Вселенський і апостол Український. На Київських го

рах стояли його ноги, і очі його Україну бачили, а 

уста благословляли". 

Усі віки, від великого князя Володюшра почи

наючи, православна церква стояла в проводі україн

ського народу і ввесь час працювала для його духо

вого розвою та доброї освіти. Року 1581-го вийшла 
перша друкована Біблія, т. зв. Острозька Біблік. Ро

ку 1641-го з доручення митрополита П. Могили і за 
благословення:\-! усіх чотирьох східніх православних 

патріярхів, вийшло "Ісповідання православної віри", 

що пізніше було прийняте всі::\1 православню1 світом. 

НО В І ДНІ, ЛЮТИВ, 1968 

правосJІавія в Канаді 
За нов~х часів Українська Православна Uерква 

опинилася під Росією, і була позбавлена всіх своїх 

прав са::\юстійного діяння. Нато)tість український на

род при кінці дев'ятнадцятого століття став шукати 
собі правди та щастя поза межами України, а особ

ливо в Канаді, де живе вже 75 років у повній волі, і 
любить її, як свою батьківщину. Тут, 50 років то
)ІУ, року 1918-го, у )tісті Саскатуні відроди:1ася ста

родавня апостольська Первозванна Українська Пра

вославна Uерква. 

Наша церква в Канаді відразу поставила собі за 

ціль продовжувати працю православної церкви так, 

як її провадила Українська Православна Uерква, ко

ли бу ла вільною на рідних землях. Вона скоро вклю

чилася в кожну ділянку життя своїх вірних і послі

довно почала ставати в провід українського народу 

в Канаді. Uерква скоро розвивалася і сильно зроста

ла, так що сьогодні вона є найбільшою і найсильні

шою Українською Православною Uерквою поза ме

жа)tи України. 

Наша церква в Канаді має поверх 140,000 вір
них від океану до океану, мз.є 288 громад, 92 свя-



щеників і чотирьох єпископів на чолі з митрополи

том, як первоієрархом усієї церкви. Вона має три ви
ховавчі Інститути і вищу Богословську академію при 

колегії св. Андрія в асоціяції з Манітобським універ

ситето~1. 

Помюю сильного зросту і великих осягнень ми 

не можемо спочивати на нашій минувшині, - ми му

симо поставити для себе нові цілі на ue друге пів

століття. 

Наша церква мусить виховати нові кадри духов

них провідників, щоб вони вміло ~югли дати духов

ний провід нашю1 вірню1 і нашому народові в цій 

придбаній нашій батьківщині. Наша церква мусить 

жваво поширити свою місійну працю серед нашого 

громадянства в Канаді і сильно поборювати всякі про

яви матеріялістичних антихристиянських впливів. 

Я, як первоієрарх усієї нашої uеркви в Канаді, 

оuим проголошую 1968-ий рік ювілейним роком на
шої церкви в Канаді, і закликаю все наше духовен

ство, всіх наших вірних, всі наші громади достойно і 

щедро вшанувати цей ювілейний рік півстоліття рев
ної праці, і з новим завзяттям міцно приступити до 

дальшого розвитку нашої Святої Православної Укра

їнської Uеркви. 

t І Л А РІ ОН, 

Митрополит Вінніпегу і всієї Канади. 

Дано в :м. Вінніпезі р. Божого 1968-ro січня 14-ro дня. 
__.,._ __ _ 

Анатоль ГАЛАН 

Останній ореJІ У країни 
Ця колоритна постать живе в пам'яті ще й 

тепер. Кремезний, з сірими широкими, як два го
робці, бровами, завжди чисто виголений, але з 
вусами, що спускались нижче підборіддя, у ви
шиваній українській сорочці сумнівної свіжости, 
він стукав у двері одного зі співробітників ра
йонової редакції й трохи прочинивши їх, питав: 

- Товаришу редакторе, можна до вас на 

п'ятдесят хвилин? 

Чому саме на п'ятдесят, а не на більше, чи 
менше, лишалось таємницею відвідувача, але й 
справді, він сидів дуже довго, не звертаючи ува
ги на те, слухають його, 1rи не слухають, і роз
повідав, розповідав без кінця ... 

Микита Іванович Сєчной, бувши українцем, 
чомусь уникав розмовляти по-українському, хоч 

його російська мова викликала веселе здиву
вання. 

- Дивна річ, Микито йвановичу, - говори
ли ми, адже ви, певне, із запорожців і ваше пріз
вище не Сєчной, а Січний. Хто ж вам заборо
няє вживати рідну мову? 

- Да, - відповідав Січний, - я нащадок 
запорожців, я останній орел України, однак, ба
зуюсь на общеслов'янській свідомості, волію 
із'яснятись по-руськи, бо ще, до бісової мами, 
пришиють мені дрібнобуржуазний націоналізм і 
виженуть з роботи, а я свою роботу ціню, во
на в мене дуже отвєтственная". 

Січний працював за нічного сторожа коопе
ративної крамниці. 

Одного разу ми жартома запропонували: 
- Микито йвановичу, ви так багато пере

жили, так багато бачили. Чому б вам не написа
ти щось із своїх спогадів? 

Січному ця думка сподобалась. 
- Написати? Можу. Наприклад, про те, як 

я працював у Саксаганського. 
Ми не дуже вірили в ту його театральну 

епопею, хібащо був він статистом, або викону-
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вав якісь третьорядні ролі. 
- Ні, Микито йвановичу, спогади - капі

тальний труд, друкувати його в районові й газе
ті ми не зможемо за браком місця, а ось ви спро

буйте дати коротку хроніку." 
За кілька днів Січний появився з хронікаль

ним дописом, що мав таку назву: ПОДІЯ МІСЦЕ
ВОГО ЗНАЧЕННЯ. 

«Я стояв на своєму пості. Була тепла май
ська ніч. Десь кудкудакали кури. Як удруг небо 
озарилось огнем. Почулися свист~ш пожарних. 

Застукали по мостовій колеса вогнегасительних 

машин і бочок на предмет наливання в них во

ди. Вскорі я побачив і дім, що подвергнулся пла
мені. Дім належав бідній женщині, не мавшої ні
чого, навіть мужа. Вона почала кричати й звати 
на допомогу. Я підійшов немного ближче, а все 
ж таки не спускав ока із свого магазину, бож 
злодії мог ли запримітити моє отсутствіє й про
никнути в середину, щоб украсти соціялістичне 
майно, мені доручене. Пізніше, по окончанії ди
журства, я пішов на місце пожару й довідався 
ось про що: ця нещасна пролетарка мала мож

ливість горіти і в прошлому годі, але тоді їй обі
йшлося. Тепер же, в результаті геройської праці 
пожарної команди, згоріло все до цурочки, паль
то і другі утеплюючі тіло речі. Вона осталася 
без усяких средствій». 

До цього підписався Нікіта Сєчной 

Хронікальний допис Микита Іванович читав 
сам, з відповідною інтонацією, а ми по черзі вис
какували з кімнати, аби щиро посміятись. Допис, 
проте, вмістили, належним чином його переро
бивши, і тим прислужилися до великого задово

лення нашого кореспондента. Він скрізь показу
вав свій надрукований допис і хвалився, що його 
прийняли до складу газетних співробітників. 

Іноді ми задавали йому каверзні питання. 

Наприклад: 

но в 1 д н 1, лютив, 1968 



- Микито йвановичу, скажіть, будь ласка, 
скільки було у вас за ваше життя жінок? 

Січний на хвилину замислювався й відпо
відав цілком серйозно: 

- Точно сказати не можу, алеж думаю, що 

не менше тисячі ... 
Редакційний народ, та ще молодий, навіть 

у підрадянських умовах не дуже то вішав носа. 
Жартам і витівкам не було кінця й улюбленою 
мішенню їх став добрячий Микита Іванович. Од
ного разу ми вмовили його одягти українське 
вбрання і явитись до відповідального редактора. 
який. мовляв, дуже хотів би послухати декляма
цію Січного ... 

І ось під час праці появляється КОЛИШНІИ 
артист трупи Саксаганського, у вишиваній со
рочuі. у широченних штанях і в сірій смушко
вій шапці, не зважаючи на липень, своїм звича
єм стукає в двері відповідального редактора, 

просить авдиєнції на п'ятдесят хвилин і з місця 
починає: 

Коли б я був полтавським соцьким, 
Багацько б дечого зробив, 
П о березі б ходили свині, 
В Клевені б галушки варив ... 

Редактор зніяковів. 
- А ви, власне, з якого приводу декляму

єте? - спитав він. 

- А з того, товаришу редакторе, що ви 
просили мене прийти в національному убранні й 
щось продеклямувати ... 

Тут уже редактор зрозумів наш необразли
вий жарт і сам разом із нами сміявся, коли Січ
ний пішов, діставши від нас в нагороду малень
ку, за три карбованці, п'ятнадцять копійок, пляш
ку горілки. 

Як місцевий аборіrен, Микита йванович 
знав у містечку все і всіх. Коли доводилося йти 
вкупі вулицею, ми, побачивши якусь дівчину, пи
тали: 

- Микито йвановичу, хто це? 
Січний зараз же відповідав: 
- Квітка. Нетронутий матеріял. Вам, як лю

дям, що прокладають шлях до соціялізму, ко

rисно було б із нею познайомитись. 
Тої осени в житті Січного відбулась нема

ловажна подія. Бувши переконаним холостяком, 
він одружився. Нареченою виявилася та сама не
щасна пролетарка, в якої згоріло все до цуроч
ки, але їй з милосердя дали досить добру ко
оперативну квартиру, а це дорівнювало багато
му посагові. Отже, приводом до одруження був 
звичайний життєвий розрахунок, і Січний пояс
нив його так: 

- Я людина не першої молодости, а вона 
теж наближається до цього. У мене майна, як 
то кажуть, одна халява, а в неї дві хустки, теп

ла й літня. Знов же, коли трапиться захворіти, 

хто мені подасть склянку води? Приходіть, то
вариші, до мене на весільний вечір. Гарантую 
виключний по міці самогон і свіжу тюльку, ви
дану мені в кількості п'яти кілограмів на пред
мет свадьби, безпосередньо з нашої кооператив
ної бази. 

Розуміється, до самогону ми додали ще сво
їх кілька пляшок горілки й весілля вдалося на 
славу. Наречена в віці, приблизно, п'ятидесяти 
років, сяяла. Говорили, що це їй уперше пощас
тило, а взагалі вона ніколи заміж не виходила. 

Микита йванович поголив вуса й зразу скинув 
із себе запорозький вигляд, став схожий на ан
трепренера Гаркуна-Задунайського." Він декля
мував і співав глухим басом, співав досить доб
ре й ми, під чаркою, повірили, що колись він і 
справді виступав на сцені. 

У зв'язку з родинним улаштуванням, у Ми
кити йвановича появилися чисті, випрасувані со
рочки навіть із краваткою. Рукави на піджаку 

були ретельно зацеровані і взагалі, весь вигляд 
нащадка запорожців говорив: 

- Ну, що? Пізнаєте мене? Ось як може 
виглядати чоловік, що має добру, дбайливу дру
жину ... 

Тепер уже Микита йванович не просив ав
дієнції на п'ятдесят хвилин, а забігаючи іноді 
до редакції, попереджував нас: 

- Я на короткий період, десять хвилин, не 

більше. Треба йти додому, нарубати дров, при
нести картоплі з погреба, помогти жінці. Вона 
в мене слабенька, сама не впорається з госпо
дарством, хоч воно й не дуже велике. 

Таким чином, вічний бурлака Січний при
бився до тихої пристані й нічого кращого не ба
жав. Але щастя було недовге. Приблизно через 
рік після одруження, прийшла до редакції запла
кана дружина Микити йвановича й попросила 
від його імени зробити йому прощальну візиту, 
бо він перестудився на своєму нічному посту, 
дістав запалення легенів і вмирає. 

Ми втрьох пішли до Січного, захопивши пля
шечку гіркої для підтримки духу хворого. Та від 
пляшечки цього разу Січний відмовився. 

- Ні, - прохрипів він, - відпив я своє, 
любі. А ви пийте ось тут, при мені. Ганю, дай 
товаришам картоплі в мундирах і тюльки, хай 
закусять. 

Потім Микита йванович зідхнув і додав 
стиха: 

- Треба було б ще трохи пожити. Ось ли
шаю сироту, хто їй дров нарубає? А проте, як
небудь обійдеться. Згадуйте ж, дорогі товариші 
останнього орла України ... 

За пару днів Січний тихо погас. Похорон 
йому влаштували за громадський рахунок, бож, 
справді, крім «одної халяви» в нього нічого не 
було. 

····>--ІІІІІі-~>•<Іііі8---··" 
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Вадим СВАРОГ 

На порозі ще одноrо року 
Недавно один з читачів поділився зі мною та

Rим, СRазати б, спостереженням: 

«Я боюся, що чимало наших письменників про" 
сто не розуміють, чого ви, як літературний критик, 

від них домагаєтесь - якого філософського під-
тексту (що воно таке й де його брати?) , якої істо· 
ріософії, ЯR.ОЇ психоаналізи (і в чому вона поля" 
гає?). Ці письменники вважають, що коли вони 
більш-менш грамотно змалювали-зобразили якусь 
сцену чи подію, то вже породили літературний твір; 

а якщо вони описали цю подію ще з гумором чи 

сентиментом, то створили якісну мистецьку річ, гі

дну сприятливої уваги Rритиків. Коли ж рецензент 
каже їм, що їхні твори ще не справжня добра лі· 
тература, а тільки імітація її, то вони сердяться ... » 

Мені хочеться думати, що автор цього листа 
помиляється. Якщо ж ні, то з літературною осві" 
.тою деяRих наших письменниRів не все гаразд. Цим 
письменникам треба засісти за добрі підручниR.и те" 
орії літератури та історії світової літератури. У та" 
кій ситуації доведеться повторити кільRа трюїзмів. 

Добросовісний рецензент, свідомий своєї відпо
вільности перед рідною літературою, старається в 

своїх аналізах виходити з критеріїв великої чи при-

наймні доброї пересічної літератури - як для то-
го, щоб порадити письменникам, так і для того, щоб 
привчити читачів бути вимогливішими до письмен-
ників. 

Та й самому критикові приємніше писати про 
~артісний твір. Цікаву й змістовну (а не просто ди-
да:ктичну) рецензію можна написати лише про та-
~у книгу, в якій є про що писати: свіжі мислі, влуч-

~і й ориrінальні життєві спостереження, цікаві люд-

!=Ькі хараRтери й, нарешті, але не востаннє, важли

ва тема. Бо що можна сказати з приводу заяложе-
них думок та елементарних чи штампованих персо

нажів? 

Добрий роман є в основному історією станов-
.цення або занепаду людського характеру чи ха..
рактерів. З цього видно, наскільки важливо вибра
ти для твору таких персонажів, життєвий досвід 

~ких мав би значення й для нас, став би частиною 
досвіду й читачів. 

Літературний твір важливий не тільки сам по 
собі, а й як елемент усієї нашої літератури. Окремі 
твори повинні органічно зливатися в єдину симфо-
нію, творити цілеспрямований літературний процес 

- бо літературна творчість чи то всього народу 
чи певної, досить великої його частини є одним з 

основних виявів національної культури - інтелек-

туальної, естетичної, ідейно-світоглядової й політич

ної. Узята як одне ціле, література дає нам (хоч і 
не з єдиною метою «дати» його) образ своєї доби в 
пов'язанні з усією історією народу. відтворює ду-
ховий клімат доби та співпрацює з кращими сила ... 

ми народу в розв'язанні життєво важливих проблем, 
що їх висуває час. 

Кожен окремий твір треба, отже, оцінювати і ЯR. 
Rомпонент усього літературного процесу - з точ

R.И зору інтересів цілого процесу. В інакшому разі 
матимемо не цілісний літературний процес, а хао-

тичну, строкату купу творів, написаних письменни

Rами, яиі пишуть від'єднано один від одного, мо-

же й не читаючи один одного ... 
В основі аналізи літературних творів мають ле

жати досить високі стандарти літературної якости. 

Силою історичних обставин наша еміrрація, як куль
туротворча спільнота, може ввійти в історію свого 

народу насамперед своєю літературою. Згадувати 
про це ми мусимо якнайчастіше. 

Літературний твір низького інтелектуально
мистецького рівня - без філософського підтексту, 
тобто без глибшого вгляду в людський світ, без смі
ливого ставлення актуальних сьогоднішніх проблем 
(отже й без уміння бачити ці проблеми), без допит-
ливого спостереження за душевним життям людей, 

без невпинного прагнення до щораз кращої мисте-
цької форми - буде не тільки безкорисним для 
читачів, а саме своєю безкорисністю і шкідливий. 
Він призвичаюватиме читачів до бездумности, до 
низьких естетичних стандартів. Так своєкорислива 
й безпринципова торговельна рекляма привчає су-
часну молодь до «музики» бітлсів ... 

Просто так собі, від сверблячки язика, розка
заний факт чи серія фактів без серйозної, глибокої 
думки за ними не може бути тією літературою, що 
потрібна нам особливо в ці дні, 1юли у світовому 
письменстві тривають напружені пошуки місця в 

історії людства для окремих людей та людських 

груп. 

Філософсь1шй підтекст доброго літературного 
твору повинен будити в читача думки, що вихо..
дять ген за межі «зовнішньої фабули», повинен да
вати читачеві змогу порівняти свій інтелектуальний 

досвід з досвідом інших людей, насамперед з досві

дом самого письменника. 

У літературних критиків повинен викликати 
тривогу кожен новий твір, що не підіймається над 

нудною рівниною вбогих площинностей і загальни-
Rів, давно розжованих на полову са~оочевидних 

аRсіом - хоч і правильних, але замусолених без-
перестанням повторюванням. Письменник, якому не 
властива глибина зору. який не бачить життя в йо
го русі й не може видряпатися з грузу вчорашньо-

го дня, не вміє проникати в складність людської при

роди своїм яснобачущим OROM - такий письменник 
буде лише повторювати те, що читачі знають і без 
нього. 

Досить велика група письменників, які тупцю
ють у вузькому колі тих самих небагатьох ідей і 
тем, тих самих фабул (хоч і з легкими варіяціями), 
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тих самих спрощених персонажів, тих самих ідео

логічних формул, тих самих вицвілих літературних 
засобів ,......, це найгірше, що може трапитись нашо
му письменству. 

Наша літературна мапа й досі рябіє «білими 
плямами». Ці білі плями ,......, схематичні, умоглядно 
сRонструйовані персонажі творів, безплотні подоби 
людей. Коли на палітрі мистця є лише чорна та 
біла фарби (може ще й сіра) , то таRому «мистцеві::& 
не буде доступна стереоскопічна, багатоформна й 
багатобарвна дійсність, залишаться «нерозширфова..; 
ними» складні в своїй психіці люди, що цю дійсність 

творять. Ми живемо в добу драматичних ідеоло
гічних колізій, і всяRе спрощене зображення людей 
виRривлює Rартину світу й убезуспішнює наші ста" 
рання зрозуміти цей світ. 

• * • 
Видатний англійський науковець і філософ 17 -

ro сторіччя Френсіс Бекон в одному зі своїх есеїв 
писав: 

«ДеяRі книги заслуговують лише того, щоб їх 
покуштувати, інші книги треба проковтнути і тіль
ки небагато книг варті того, щоб їх розжувати й 
перетравити». 

ЯRого саме роду літературні твори написано 
таR, що їх треба «розжувати й перетравити»? Це, 
звичайно, книги з філософським підтекстом, чи, ЯR
що хочете, «затеRстом». Самої лише «зовнішньої 
фабули», хоч би й дуже ориrінальної, для доброго 
твору недосить. Це видно на прикладі тих епо
хальних творів, що ввійшли в золотий фонд світо
вої літератури. Назвемо лише кілька з них, най
більш відомих: 

«Прикутий Прометей» Есхіла, «Божественна 
комедія» -Данте -Аліr' єрі, «Дон Кіхот» -Сервантеса, 
«Гамлет» Шекспіра, «Пригоди Робінзона Крузо» 
Дефо, «Подорожі Гулівера» Свіфта, «Фауст» Гете, 
твори БальзаRа, Діккенса, Ібсена й т. д. 

«Дон Кіхот» виходить далеко за рамки сатири 
на лицарсьRу літературу Й' заторкує основні проб
леми людсьRої душі. Благородний безумець з Ля 
Манчі здобув собі місце в серцях тих людей усьо
го світу, ЯRИХ захоплюють високі моральні якості, 

безкорисливість, великодушність, хоробрість на слу
жбі ідеалові без допомоги від інших та перед ли
цем глуму й знущань. Тлумаченню образа Дон Кі
хота присвячено цілу бібліотеRу книг. 

На думRу одних інтерпретаторів, Сервантес зо
бразив вічний контраст між ідеалізмом і матеріяліз
мом, альтруїзмом і егоїзмом, мрією й грубим прак
тичним глуздом, при чому ідеалізм, хоч у фабулі 
роману він і зазнає поразки, але внутрішньо тріюм

фує. Інші RритиRи бачили в героях цього роману 
зіставлення двох різновидів людської натури, одна

козо наявних в усі епохи, - заrіального мрійниRа 

;І тверезого практиRа. Є й інші тлумачеНня, але 
Дон Кіхот не вмре ніколи. 

«Гамлет» - найтрудніша для інтерпретації 
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ШеRспірова трагедія в зв'язRу з надзвичайною скла
дністю її замислу. Жоден твір світової літератури 
не викликав такої безлічі різноманітних тлумачень. 
Німецький філософ Шлеrель сказав. що ця траге
дія має показати, як надто пильні роздуми знесилю

ють здатність ДО дії. [ ете вважав Гамлета за бла
городну людину, що падає під вагою, якої вона не 

може ні нести, ні скинути з плеч. 

«Робінзон Крузо» славить людину, що вірить 
у свої сили й перемагає ворожі їй стихії природи. 

У творі Свіфта ми знаходимо жорстоку сатиру на 
основні пороки людини й людських інституцій, їх 

г .;"Іупоту, брутальність, вузьколобість, лицемірство. 
Деякі літературознавці говорили навіть про мізан
тропію та похмурий песимізм письменника. Доки 
не зміниться людська натура, Свіфтова сатира бу
де безсмертна. 

Безліч тлумачної літератури написано й про 
образ великого шукача істини --- Фауста. Знамени
та Трагедія [ ете НаСТіЛЬRИ ГЛИбОRа В СВОЄМУ фі
лософському змісті й багатоохватна в широті відоб
раження життя, що неможливо коротRо сформулю

вати все багатство її ідей. Перед Фаустом стояло 
знамените гамлетівське запитання: «Бути чи не бу

ти?» Чи варто жити в світі повному зла, серед по
рочних і слабих людей, в умовах крайньої обмеже
ности людських знань? І Фауст вирішує, що жити 
варто. Озброєний вірою в людський розум, в кра
ще майбутнє людства, він іде в гущу людських від
ношень, щоб відповісти на питання: «В чому сенс 
життя?» І цю відповідь знаходить. 

Я дуже побіжно торкнувся кількох безсмер
тних творів світової літератури, щоб поRазати, що 

саме може зробити твір надзвичайно важливим в 
історії людства, в історії його культури. Образи 

Прометея, Дон Кіхота, Гамлета, Фауста, Крузо бу
дуть -жити із- щоразу нов-ими- поколіннями людей 

усіх народів світу, примушуючи їх замислюватися 

над основними філософсьRими питаннями, і в цьо
му замисленні вдосRоналювати свою людсьRу при
роду. 

Г еніяльні літературні образи величезної уза
гальнюючої сили можуть існувати не лише на сві
товій сцені, а й у межах національних літератур, 
що мають справу зі специфічними умовами життя 
окремих народів. І справді, в Rожній розвиненій лі
тературі ми знайдемо такі ж rрандіозні символічні 
образи, що уособлюють людей даного народу в бо
ротьбі з його власними проблемами. 

Такі образи від порівняно недавнього часу по
ча."Іи виростати й у нашій літературі, але тільки по

чали. Перед нашими письменниками. письменника
ми саме еміrрантської, вільної від політичного на

а-ильства Rолонізаторі:в літератури, відкрилося як

найширше поле діяльности. Чи використовуємо ми 
дані нам історією можливості? 

Мені, звичайно, с:R.ажуть, що немає в нас умов 
для появи таких творів; що немає в нас письмен

ниRів настільки геніяльних; що епохальні твори роб

ляться протягом багатьох років; що наші письмен-
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ники, нарешті, не мають ні часу для літературної 

праці. ні пристойного заробітку, ні можливостей для 
роботи над своєю самоосвітою. 

У се це правда. Але великі літературні твори 
ніколи й не появляються в нас, якщо ми будемо че
кати на сприятливі для праці умови, економічні й 

політичні. Насамперед: велю{і твори не виростають 
навіть при найсприятливіших політичних і еконо" 

мічних умовах, якщо для них не буде підготований 
rрунт силами багатьох письменників-попередників. 
Великі твори завжди є завершенням безперервного 
ряду «наступів» на тему. Найдовша й найуспішніша 
подорож, як відомо, починається першим кроком, і 

таких перших кроків нам треба зробити багато. 
Посилання на брак часу для такої праці не 

мають жодних підстав. У нас справді немає, часу 
пильно працювати над художньою формою своїх 
новаторських творів, над їхнім стилістичним викін

ченням, яке вимагає багатьох років напруженої ро
боти. Алеж у нас досить часу для того, щоб пи
сати твори пересічної чи невисокої якости - про 

1~е свідчить той факт, що на нашому книжному рин
ку безперервно з'являються нові книги. Отже де в 
кого час є ... 

Таким чином уся справа зводиться до того, 
щоб, замість квапливої фабрикації абияких творів, 
заощадити час на продумування нових, важливих і 

незаяложених тем. На те, щоб думати, час завжди 
знайдеться, навіть і тоді, коли його немає на пи

сання. Якщо ми будемо більше думати, ніж пра
цювати друкарською машинкою, у нас може буде 
й менше друкованих книг, але їх якість буде вища, 
й більше буде в них читачів, які тепер не встига
ють і часто не хочуть читати все, що їм пропону" 

ється. 

Новаторські твори, звичайно, будуть неминуче 
недосконалі в якихось своїх елементах: і в опану

ванні теми, і в галузі художньої форми. Але вони 
будуть дорогоцінні та ввійдуть в історію нашої лі
тератури вже тим, що підіймуть нові тематичні пе

релоги, розкриють нові обрії в нашому письменстві. 
Зрештою, ні один з названих вище творів світової 
літератури не вільний від багатьох хиб мистецької 
форми, але ці хиби ніколи не захитнуть їхньої слави. 

Дуже багато стилістичних гріхів проститься 
тим творам нашої літератури, які будуть справді 
новаторськими в царині мислі, ідей, тем, сюжетів: 

якщо їхні автори не будуть ховати вбогість чи шаб
льоновість змісту за претенсійними «красощами» 

стилю. 

Деякі перші кроки ми вже зробили. Наша емі
rраційна література вже може з почуттям певної 

заслуги вручити наступним поколінням такі твори 

І. Багряного, як «Сад Гетсиманський» і «Людина 
біжить над прірвою», тетралогію В. Чапленка («Пі" 
втора людського», «Українці», «Загибіль Переміть
ка», «Люди в тенетах»). «Замок над Водаєм» С. 
Домазара, «Серця і буревії» В. Несторовича, «Діти 
чумацького шляху» й «Хрещатий яр» Д. Гумен
ної, певні твори У. Самчука, Т. Осьмачки, О. Ізар-
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ського, Л. Коваленко й інші. Може ще більше зро
ряду «наступів» на тему. Найдовша й найспішніша 
М. Орест, І. Качуровський, М. Ситник, С. Гор
динський, В. Онуфрієнко, Л. Полтава, В. Веретен
ченко, Г. Черінь, Діма, Л. Лиман, Б. Олександрів і 
інші, список яких був би задовгий. Шкода, що де
хто замовк. 

Чи повинна наша література бути наскрізь про
йнята «політикою»? Зовсім ні. Про це я вже пи
сав, але". 

В одному з давніших чисел «Сучасности» Л. 
Коваленко кинула на мою адресу, ніби докір, зау
важення, що я, мовляв, вимагаю від літератури на

t-амперед «служби народові». Кому ж має літера
тура служити як не своїм читачам, для яких вона 

й пишеться? Можливо п. Коваленко думає, що я 
вимагаю від усіх літературних творів обов'язкової 
«політики»? Якщо так, то я категорично заперечую 
це твердження. Література може бути корисна сво
єму народові й без «політики» - вже тим, що ви
ховуватиме його в кращих традиціях нашої духо

вости, культивуватиме його естетичний смак, роз

ширюватиме його світоглядові обрії. 

• * • 
Оглядаючи тематику нашої еміrрантської лі

тератури, не трудно зауважити, що вона зводиться 

до порівняно невеликого комплексу тем: для га

лицьких письменників - це переважно картини ан

типольського й антикомуністичного підпілля, подви ~ 

ги бійців УПА; для письменників з Більшої Украї
ни - роки сталінського терору, колективізація, го

лод. люди, залякані комуністичним режимом. 

У сі ці теми, безперечно, важливі й ще не ви
qерпані. Погано те, що в цьому тематичному ком
плексі вже витворились стереотипи, «стандартні-. 

образи, шабльонове трактування, заштамповані лі
rературні засоби. Кожен новий твір на ці теми три
вожно схожий на всі попередні, і не доводиться ди

вуватися, коли інтерес до цих творів серед читачів 

падає. 

Крім того, наведені вище теми далеко не ви
qерпують безлічі тем, які стоять перед нашою лі
тературою. Інші теми, що їх наші письменники 
«бояться» заторкувати, не лише мають безпосеред
нє відношення до перелічених тем, але й переводять 

іх з числа злободенних на сьогодні в категорію віч
них тем нашої літератури - тем української лю

дини в усіх варіяціях її національного характеру, 

різних її судеб, зокрема проблеми нової україн
ської людини, що її «викликають» нові часи, отже 

й тема долі нашого народу, його майбутнього. 
.Давно вже пора задуматися над тим, що са

ме ми, українці. являємо собою як окрема націо
·нальна спільнота; розібратися в своїх плюсах і мі
нусах; в тому. що саме заважало й досі заважає 

нам оформитися в єдину цілеспрямовану громаду, 
яку науку ми можемо виснувати для себе з нашого 
f.шнулого й сучасного. Цей тематичний комплекс 
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включатиме дослідження отих різних типів укра

їнської людини та історичних умов, що їх форму
вали. Особливу увагу треба присвятити висвітлен
ню наших неrативних типів, бо самокритику ми не 
любимо, і твори «національної самокритики» лише 
починають у нас з'являтися. 

Треба на всю величину показати й позитивні 
українсьRі характери, але не малювати їх сахари

ною та медом, а показати реалістично, в усій їх 

Психологічній складності, у сполученнях добрих і 
поганих рис. 

Показ-аналіза наших неrативних якостей у пе
рекладі на конкретні характери міг би дати нам 
узагальнені образи малоросів, малоукраїнців та тих, 
що стали слухняними аrентами чужородного режи ... 
,му, ворожого нашим насущним національним інте

ресам. Ці образи могли б висвітлити найістотніше 
в характерах таких людей, як Тичm1а, Дмитерко, 
Сосюра, Корнійчук, Стельмах та всієї решти. 

У 40-50 числі «Українських вістей» надруко
вана надзвичайно цікава стаття Всеволода Приходь
ка «Павло Тичина як людина». У цій статті, як 
живий, встає перед нами «корифей радянської лі ... 
тератури» в усьому блиску його до самого Rінця 
послідовно витриманого безпринципного опортуніз ... 
му й безмежного боягузства та продажности. Як ... 
що в Тарасові Шевченкові ми бачимо втілення всіх 
добрих властивостей нашої національної вдачі, то в 
Павлові Тичині, наче навмисно, зосередилися її не
rативні риси. Наймолодші поети розгадали «загад
ку» Тичини, й це робить їм честь. 

Еміrрантська література має й свою притаман
ну тему - еміrрантську. Вона повинна показувати 
й аналізувати процеси, що відбуваються в нашій ді
яспорі, яка вже більш зв'язана з західним світом, 
ніж зі «східним». 

Життя в іншому світі викликає в нашій мен
тальності неминучі, хоч може й непомітні на побіж
\чИЙ погляд зміни. Ці дрібні, але невпинні зміни 
формують з нас щось інше, ніж те, що було двад
цять-тридцять років тому. Де в чому ми стаємо 
кращі, де в чому залишаємося незмінні. 

Наш досвід може виявитись дуже корисним 
для наступних поколінь нашого народу. Чи наш 
~1ОСВід відкриває й нам самим щось нове в нашій 

духовій «конструкції». чи він говорить щось досі 

нез:-rане про натуру української людини? А люди
ни взагалі? 

Без власної теми еміrрантська література ризи
кує вичерпати себе в самоповторенні та в одноманіт ... 
них і швидко старіючих ремінісценціях-спогадах. 

Покищо на еміrрантські теми пишуть пере
важно наші гумористи й сатирики. Такого роду лі
-тература нам конче потрібна. насамперед для то
го, щоб викривати тих «політиків». які намагаю
ться перетворити наше громадське життя на грали-· 

ще для своїх провінційних амбіцій. Але невже ми 
):очемо, щоб наступні покоління бачили нас крізь 
призму тільки гумору й сатири? 

Нарешті нам вельми потрібні історичні твори 
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- про героїчних людей УНР та інших українських 
борців і діячів, зокрема про Грушевського, про Пет ... 
люру. У яскравих мистецьких образах треба від ... 
творити і славні сторінки нашого МІПfУЛОГО, і його 

неславні, чорні сторінки лихоліття та масової глу ... 
поти - щоб, слідуючи античному заповітові. ми 
могли пізнати самих себе - як одну народну спіль
поту в усій трудній складності її компонентів. 

Щодо позитивних характерів, то в нас їх ча
сто творять як сіяючу суміш заздалегідь намічених 

властивостей. З колби письменника виходить без
кровний гієрогліф, який і кроку не зробить без під
Rазки автора. 

Ніхто з тих читачів, що знають реальне жит
тя. справжній людський світ, не повірить у реаль-

111ість стовідсотково безхибних, стовідсотково добро
чесних (і стовідсотково безбарвних і нецікавих) пер
сонажів. 

У природі немає людей без жодних дефектів. 
А коли вони й трапляються, то існують як вШІят
ки з правила. Людський героїзм полягає не в не
природній відсутності всяких хиб та в комбінації 
всяких чеснот. а в боротьбі людини зі своїми вро
дженими вадами, в переборенні того поганого, що 
його природа вмішала в хемічну формулу людини. 

Читач тільки тоді повірить у реальність пози
тивного персонажа, коли своїми очима, спираючись 

на авторову аналізу й показ душевного житrя ге

роя, побачить, як цей герой перемагає гірші якості 
своєї вдачі - еrоїзм, жадобу, боягузство. рабську 
мораль. пороки усіх видів. Цю боротьбу героя чи
тач мусить «бачити», простежити сам, не довіряю
чи повідомленням письменника. 

Тільки тоді ми повіримо в реальність позитив
ного персонажа. Ми будемо горді ним, щасливі за 
нього і з ним, будемо в нього вчитися, бо він від
крЕс й нам усі можливості нашої природи та, здо

бувши перемогу над нелюдським у собі, тим са
мпм звеличить і нас. 

• * • 
Останнім часом мені довелося прочитати й про

,'1ецензувати ряд найновіших літературних творів. 

Сподіваюся, що в цих рецензіях мені вдалося по
лазати їхні характерні недотягнення. Ставлячи кра
пку над і, дозволю собі відзначити. що ці твори 
загалом являють собою красномовну картину недо
nершених замислів. недодуманих тем, недоробле
них фабул. прогаяних можливостей - коротше, 
<\непророслих зернят». І зовсім не через те. що їх
ні~~ авторам не вистачило літературного хисту ... 

Як правило, я не нав'язуюся письменникам з 
порадами про те. як вони могли б змінити свої тво
рп. щоб якнайкраще донести до читачів свої мис
тецькі замисли. Але, не роблячи цього в присвяче
них творам рецензіям, я думаю, що можу зробити 
це в ста тт! загального характеру. 

Твори, про які буде мова, з різних причин не 
стали знаменними досягами нашої літератури. Але 
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могли б ними стати. У сюжетах, фабулах і перса-· 
нажах цих романів є зернята, з яRих могли б ви
рости значні, цінаві літературні твори, Rожен з ЯRИХ 

міг би бути привітаний RритиRОЮ як неабияRа по
дія в нашій літературі. 

Героїня роману Д. Гуменної «Скарга майбут
~ rьому» впевнена в своїй високій інтелеRтуальності 

та обраності. Не зважаючи на це, вона марнотра
тить свої душевні сили в багатьох сRороминущих 
«романах» з вульгарними типами, Rожен наступ

ний з яких гірший від свого попередниRа. Ці «ро
:О.fани» повністю перекреслюють претензії героїні на 

високу інтелектуальність. А могло б бути інаRше. 
Письменниця могла б показати свою героїню, 

як дівчину, що поєднує в собі «вічно жіноче» з пра
rненням до багатого душевного й інтелеRтуально
го життя. Тоді кожна з її зустрічей (зовсім не обо
в'язково. щоб усі вони завершувалися в ліжRу) бу
ла б ланкою в пошуках співзвучного їй друга-чо
ловіка, отже ще одним RpoRoм у її висхідному ру

сі. У цьому процесі шуRань щоразу збагачувалося 
б її внутрішнє життя й зростали б її вимоги до су
путників. Така побудова сюжету логічно розкрива
ла б читачеві всі потенції героїні та дала б пись
менниці змогу показати в своєму творі різні пози

тивні типи українсьRої молоді того часу. 

Основна структурна хиба в сюжеті роману 
«Прорість» Л. КоваленRо полягає в тому, що про
цес національного самоусвідомлення героїні прохо

дить не в зв'язку зі збагаченням її життєвого досві
ду, а окремо від нього, він не виростає з цього 

досвіду, а тому цей процес і не вийшов переRонли

вим, справляє враження «завданого згори». 

Уся трилогія Л. КоваленRо могла б стати тим, 
що у французьRій літературі називається «роман
ріRа», оповіддю про формування особистости, роз
витоR її через життєвий досвід. ЗразRом таRого тво
ру може бути також двотомний роман Гете «Віль
гельм Майстер» («У чнівсьRі роRи» і «РоRи ман
дрів»). «Все, що трапляється нам, - пише Гете, 
- залишає слід, все непомітно сприяє нашому роз

виткові». Згадаймо й учення англійського філософа 
17-го сторіччя Джона ЛоRа, ЯRИЙ у своєму «Есеї 
про людсьRе розуміння» говорив про постійно роз

ширюваний досвід, що збагачує розум людини на 
протязі всього її життя. 

У романі М. ЛасовсьRоЇ «Під чорним небом» 
оповідається, між іншим, про те, що в часі першої 

більшовицьRої оRупації в Галичину приїжджає над
дніпрянець Василь, можливо партієць. Він зустрі
чається з чарівною галичанRою, героїнею роману, 

та її не менш чарівною подругою, антиRомуністич

ною підпільницею. Самої чарівної вроди цих двох 
жіноR досить для того, щоб Василь негайно пере
творився на свідомого націоналіста й антикомуні

ста ... 
Замість ц1є1 наївної «дамсьRоЇ» фантазії пись

менниця могла б обрати іншу фабульну RонструR
цію. На початRу її героїня могла б бути аполітич
ною дамочRою, ЯRа не має піяRого розуміння для 
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патріотичних ідеі! свого чоловіка. Після прихо;:tу 
більшовиків та арешту її чоловіка вона зустрічає
ться з наддніпрянцем Василем, і нехай навіть від·· 
чуває до нього романтичний інтерес. Василь буn 
українським патріотом ще до своєї зустрічі з геро

їнею. Його дружба з нею духово збагачує їх обох. 
Він через неї знайомиться з іншим, але теж укра
їнським світом, і це розширює обрії його україн
ського патріотизму. А вона в розмовах з Василе\1 
почпнає краще розуміти ідеї свого чоловіка й спов

~-•юсться новою повагою й новим Rоханням до ньо

го, вже заарештованого оRупантами. Це був би Rі
нець її «ураганного» кохання до Василя й початок 
її нового почуття до чоловіка, яRого вона так мало 

цінила, коли він був з нею. Така структура сюжету 
дала б творові Ласовської той поглиблений психо
логізм, якого в ньому зараз Rричуще немає. 

Г олоnними недоліRами роману О. Керч «На
речений» є його сентиментальна тональність (а сен
тиментальність, як відомо, є лише слабкою іміта
цією справжніх сильних почуттів) та цілковита без
барвність його героя - «Нареченого». Замисел тво
ру поля~ає в тому, щоб показати як чужородна вла
да ламає життя полоненого народу, позбавляє Rра
щих дітей цього народу особистого щастя, марнує 
цвіт нації, знеRровлюючи її насильною денаціоналі

зацією та примусовою працею на чужу користь. Та
ке ідейно-мистецьRе завдання вимагає не сльозаво

сентиментальної оповіді, а суворого, стриманого мо

востилю та глибоRого психологічного прониRнення 
в душевні драми персонажів. Ні в тому, ні в дру
гому письменнниці не пощастило. 

У першій частині полілогії О. Журби «Тодір 
Сокір» найцікавішим характером є Бенедьо Соло
губ, один з різновидів «зайвої людини» в уRраї.ч
ському світі. Але в творі не видно причин, які зро
били його зайвою людиною. Слід би виразніше по
казати, що до такого психологічного стану його 

призвело сидіння «між двома чужими стільцями» 

- польським і російсьRим - у той час, коли його 

національне підгрунтя кричить йому, що він не те 

й не друге, а уRраїнець. Постійне вагання перед 
лицем питання «бути чи не бути» зробило з цього 
.Венедя своєрідного українського гамлета. Але про 
загальний замисел усього твору судити ще рано. 

Я зовсім не претендую на те, що мої варіянти 
вирішення тем усіх цих творів найкращі чи єдино 

можливі. Аж ніяR! Але я тільки хотів показати на
рчно, як автори цих романів могли б вивести свої 
твори з других і третіх рядів нашої літератури в 

її перші ряди, надавши цим творам і психологічної 

глибини і філософсьRого підтексту. 
Вийшло так, що всі перечислені вище твори на

писані письменницями. Сталося це не з моєї вини. 
Причиною цього є те, що нині найактивнішими на
шими письменниRами є письменниці, і за це укра

їнсьRим жінкам належить наша подяRа. І я радий 
стати їм у допомозі своїми скромними порадами. 

У грудневому числі «Визвольного шляху» па
ні Добенко, вирушивши на захист Rниги М. Ласов-

Н О В І ДНІ, ЛЮТНJ/, 196а 



ської, вирішила, що це найкраще зробити обійшов
ши мовчанням мої конкретні зауваги та обвинив
ши мене в зневазі до дам-письменниць. Така зне
~ага ніколи не була в мене на думці. Хіба можна 
зневажати жінок у літературі, де найчоловічішим 

чоловіком була жінка на ім'я Леся Українка! До 
\(:пецифічно «дамської» літератури не належать пі 
твори Докії Гуменної, ні Людмили Коваленко, ні 
багатьох інших наших письменниць. Але в цих тво.
рах відчутно руку жінки, і, взагалі кажучи, це тіль-

ки добре. Підроблятися під чоловіків жінкам не 
варто і не слід. 

Ми стоїмо на порозі нового року. Що він при
несе нам у галузі еміrраційної літературної творчо

сти? 
Відповідь на це можуть дати тільки наші пись

менники й письменниці ,....... конкретними плодами 

своєї праці, якій ми можемо сприяти лише своїми 

думками, порадами, побажаннями. 

~>-•<~···· 

Петро ВОЛИНЯК 

Звіт деJІеrації КПКанади в У країну 
(Закінчення з попереднього числа) 

У розділі звіту «Ненаситний попит на книжки» 
звертаємо увагу читачів на брехливе пояснення. чо
му на книжці. виданій українською мовою. конче 

стоїть окупантське тавро: «Напечатана на украин
ском язь1ке» і перекладено назву книжки. Дирек
тор Д ержавноw Видавництва. на жаль. у звіті не 
подано йог.о прізвища. пояснив. що це конечно тре

ба для «статистики~ бібліографії» і т. д .• що, мов
ляв. те саме є і в США. Це, звичайно, неправда. 
У сі мої видання є в Конrресовій бібліотеці і досі 
ще ніхто не вимагав від мене подібноw напису. 
Усі мої видання (по два примr"рники) збері~аються 
також у Канадській Національній Бібліотеці, але 
такого напису теж ніхто в мене не вима~ав. Це не 
що інше, як вияв російськоw шовінізму. якого не

ма в Канаді. де всі мови рівні і всі бібліотеки мають 
!працівників. які володіють всіма мовами, якими є в 
даній бібліотеці книzи. 

Не тільки в Центральній Торонтській Бібліо
теці. а і в кожній районній знайдете книжки десять

ма-дванадцятьма мовами. А як якоїсь книжки нема, 
то на замовлення читача її йому конче дістануть: 

або куплять. або випозичать з центральної чи на
віть із Конrресової Бібліотеки СШ А. бо 6 Канаді, 
дякувати Боwві, ще нема російського <( .':>ціялізму», 
вибачте ,....... імперіялізму й шовінізму ... А от за со
ціялізму в Казахстані мільйони украї1щів без укра
їнської книжки! Навіть zазети з Киева не дістанеш. 
І про це є десятки листів в тій же українській ра
дянській пресі. 

Запитати б цьоzо директора ще: чо~о таких 
написів ( отоzо окупантськоw тавра!) нема на zру
зинських книжках? Я вже це перевірив давно ,....... 
нема! І друzе питання: що це за бібліограф. як він 
описуватиме книжку, виданою такою мовою. якої 

він зовсім не розуміє, і читати нею не вміє? І що 
поможе переклад назви книжки і тавро «напечата

на на украинском язь1ке»? Що це за викрут оку
пантського раба? І невже ніхто з делегації не міг. 
йому поставити цих питань? 

Весь звіт свідчить про страшну безсоромну 
брехню всіх відповідальних осіб з України. Подам 
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іще один приклад. Секретар СПУ країни В. Коза
ченко заявив делегаціі, що Спілка видає zазету «Лі
тер. Україна» і 6 журналів. І тут же додає: «Зви
чайно, вони друкуються українською мовою». 

Боже мій, Боже! Людина на такій високій по
саді (Секретар же Спілки Письменників. які мали 
б бути совістю нації!), а так безсоромно бреше/ А 
,\tісячний zрубий журнал «Раду~а». що виходить у 
Києві російською мовою і є органом СПУкраїни7 
А журнал «Донбасе» (3 двома окупантськими «се». 
що звучить, як zітлерівські есеси!). що. є ор~аном 
Донецького відділу СПУкраїни і видається оку
пантською «старшобратньою» мовою? А двомовний 
k.<Г оризонт» (уявіть собі ще й таке окупантське зо
лото!). що є орг.аном Одеською відділу СПУ кра
їтr? 

Якщо хтось з наших читачів колись В. Коза
ченка зустріне. то при~адайте йому приказку: «Бре
хнею світ пройдеш, але назад не вернешся». А зу
стрітись з ним можна: він уже був на асамблеї ОН. 
був і на ЕКСПО-67. Я з ним навіть вітався, але 
побачивши, що він особливої хоробрости не вияв
ляє («как бьt чего не вь1шло!»), то я собі відійшов. 

Сумно. Василь Козаченко, мабуть. був певен, 
що звіт делегації КПКанади не буде опублікова
ний і я про йоw «правдомовність» ніколи не дові-

даюсь? От і помилився! 
І чого ото ви. Василю Павловичу. такий бо

ягузливий? Боїтесь. щоб не посадили? А от же Іван 
Світличний сидів, а В. Чорновіл сидить і тепер. 
І десятки інших теж сидять. Ви ж член партіі. то 
мали б бути ідейним комуністом-ленінцем (я ж не 
смію підозрівати навіть. що Ви пішли в партію тіль
ки заради матеріяльних виwд!), то якби ви й сіли 
у в'язницю ради торжества ленінської національної 
політики, то була б вам тільки велика честь" 

Ну. а чотири українці-комуністи в делеtаціі. 
чому не викрили цієl брехні? Побоялись теж? То 
чого ж було їхати в Украіну? Я вірю, що В. Ко
заченко міг. обкрутити навколо пальця Билл:-~ Рос ... 
са й Тима Бака, але наших комуністів таки ні. 

Ще раз сумно. Але передруковуємо цю части" 

9 



ну звіту нехай наші читачі самі побачать, що 
там написано. 

НЕНАСИТНИЙ ПОПИТ НА КНИЖКИ 

Перед нашим відвіданням Державного видав
ництва делегація дістала інформації про книж:кя 
для шкільного вжитку і книжки, видавані міністер

ством культури. У Державному видавництві ми до
відалися, що попит народу на белетристику, поезії, 
масичну літературу, на ділі, на літературу всяко

го роду є ненаситним. Директор сказав нам: 
..- Фактично, єдиним обмеженням щодо кіль

кості книжок, які ми видаємо, є постачання книж

кового паперу. 

Він також пояснив функції і працю органі
зації: 

..- Ми координуємо видавничі програми з різ
ними видавничими закладами нашої республіки. 
Минулого року ми координували виданн~ сукупно 
друкованих 11 О мільйонів книжок. Це становило 
95 процентів всіх виданих книжок в У країні. 

В додатку до координування видань книжок 
ця інституція координує друкування періодичних 

видань. В У країні є 288 періодичних і інших жур
налів з сукупною циркуляцією одного мільйона 

примірників кожного номера. 

Звичайно, в країні є видання в мовах інших 
від української. З 11 О мільйонів книжок, які ми 
~адрукували минулого року, 78 мільйонів були ук
раїнською мовою, 22 мільйони іншими мовами. Біль
шість з них була російською мовою, деякі угор
k:ькою, деякі молдавською, а деякі англійською, 

французькою і іншими". 
".Ми видали цього року хорошу книжку «Істо

рію українського мистецтва», «Історію української 
літератури» у вісьмох томах, ще іншу «Письмен
ники Радянської України» в п'яти томах. Досі ці 
три книги є тільки в українській мові. 

Делегація оглянула примірники цих і багатьох 
інших книжок, виданих минулого і цього року до

тепер. «Історія українського мистецтва», є, справді, 
гарною книжкою. Інші дві книжки, згадані вище, є 
великими виданнями. Але, хоч якими показними 
вони є, інші книжки, видані в українській мові, ви

кликали зацікавлення делегації своєю темою. Кни
жки по кібернетиці, фізиці, електроніці, медицині, 
психології і т. д. Серії популярно-наукового харак
теру і повне видання творів Вильяма Шекспіра. 

Директор пояснив, що: ..- Взагалі, пропорція 
книжок, журналів і газет, друкованих українською 

мовою, зростає. Як на приклад він вказав, що ти
раж журналів, друкованих в українській мові, зріс 

на 20 процентів від кінця 1965 року, тоді як тираж 
журналів в російській мові не збільшився. Дитячі 
газети і журнали в українській мові мають тираж 

понад 400 тисяч кожного випуску, а тираж газет і 
журналів, видаваних російською мовою, є наполо

вину менший ..- 208.000. 
Делегація питала, чому на Rожній книжці є 
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напис в російській мові про те, що книжка видана в 

українсьRій мові. ДиреR.тор пояснив, що цей напис 
с рівнозначним написові на Rнижках, видаваних в 

Сполучених Штатах, який реRордує фаRт, що 
книжка є зареєстрована в «бібліотеці конгресу». 
Це робиться для статистики, бібліографії, Rоордина
ції, униRнення безпотрібних дублікацій, як також 
інформації для архівів. Різниця в тому, що США 
є одною республікою, а РадянсьRий Союз має ба
гато республік. Ця ситуація вимагає, щоб написи 
були надруковані на всіх книжках, видаваних в кож
ній республіці у мові, в якій Rнижка видана для 
читача, і в російській мові для тих, що не знають 

мови, в якій вона видана. 

Ми вказали, що люди нарікають на збільшен
ня цін Rнижок з УRраїни. ДиреRтор відповів, що ви
давництва є цілком самостійними і не дістають ні

якої субсидії від держави. Багато паперу треба ім
портувати, бо неможливо збільшувати продукцію 
досить швидко і кошт паперу гостро зростає. «Та 
навіть, ..- сказав він, ..- ЯRЩО R.анадські читачі по

рівняють наші ціни з цінами книжок, виданих в Ка
наді або Сполучених Штатах, то погодяться, що 
наші ціни є помірковані. Тому ми можемо друку
вати романи тиражем 150,000 або чверть мільйона 
примірників і все ще не буде їх досить». 

Звичайно, що після того, що ми бачили в Дер
жавному видавництві,. делегація мала палке бажан
ня зустріти деяRих українсьRих письменників. Ми 
.."1ішли до головного правління СпілRи письменниRів 
У країни ввечері після відвідин Державного видав
ництва. 

Нас зустрів сеR.ретар СпілRи Василь КозаченRо 
й інші письменниRи, ЯRі є членами Правління Спіл
ки письменниRів У Rраїни. 

Наш мітинг був цілком неофіціальним, більш 
в хараRтері розмови, ніж мітингу. Але В Козачен
ко дав делегації нарис історії Спілки письменни
ків, як вона фунRціонує і т. д. Він нагадав нам, 
що ..- перед Жовтневою революцією єдині україн
ські літературні твори, яRі видавались, були дру
ковані за кордоном або нелегально. 

- Процвітаюча уRраїнсьRа література, ..- СRа
зав він, - навіть наша СпілR.а письменників, є пло
дом Жовтневої революції. Важливість цього не 
можна ніколи ігнорувати. Крім того чотири секре
тарі Спілки письменників СРСР є українцями. Ми 
масмо в нашій Спілці письменників 792 члени. При
близно половина наших членів живе і працює в Ки
~ві. інші живуть в різних частинах республіки. Ми 
зацікавлені встановити місцеві відділи нашої спілRи 

усюди в місцевостях, де три або більше членів. 
Ми видаємо газету «Літературна У країна» і 

шість журналів. Звичайно, вони друRуються уR.ра
їнською мовою. 

Він повторив багато дечого, про що ми вже до
відались у державному видавництві, що попит на 

книжки зростає швидше, ніж постачання книжко

вого паперу. У відповідь на запитання він сказав: 
- Крім виплати гонорарів авторам, видавниц-
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тво є зобов' язане законом вносити певну суму, яка 
рівняється 1 О процентам того, що дістає автор, до 
фонду соціальної допомоги спілки. Спілка викори
стовує фонд на допомогу тим членам, які її потре
бують. 

Після вступних завваг секретаря відбулась дп
,скусія про книжки і нові тенденції. Наша делега
ція поставила запитання: «Чому ж це так, що пись
менників арештовано на Україні?» 

Олександер Корнійчук відповів: 
- Вони були арештовані тому, що робили 

спробу розповсюджувати антирадянську пропаган
ду. друковану в Західній Німеччині, а не за те, що 
вони щось написали. 

Корнійчук підкреслив, що шукання серед мо
лодих людей треба розглядати симпатично, в по
зитивний спосіб без заохочування тенденції серед 
молодих людей припускати, цілком безкритично, 
що вони можуть розв'язати всі нинішні проблеми 
ці"'Іком легко. 

Делегація питала. чому деякі українські авто
ри пишуть російською мовою? Один з письменни
ків відповів: - Я живу в Києві від 1935 року. 
Багато з нас прибули на Україну з інших частин 
нашої радянської країни. Минулого року я знову 
відвідав Сибір. Я xoтitJ побачити своє рідне село і 
які там зміни зайшли. Я зацікавлений усім Радян
ським Союзом. Я не думаю, щоб бути добрим ук
раїнцем людина мусить обмежуватись до свого або 
її рідного села. 

. У ранішній дискусії в Державній плановій RО-
11ісії академік, який є членом комісії і який· є укра

їнським автором книжок по наукових питаннях, по

яснив у відповіді до цього питання, що він пише в 

російській мові: - Я хочу, - говорив він, - щоб 
мої книжки бу ли читані якнайбільше. Для мене не 
було б великого задоволення узнати, що вони не f: 

;"'іцомі в інших республіках. Я мав студентів 60 
різних національностей у моїх класах і я хотів би. 
щоб усі вони мали можливість читати мої книжки. 

Делегація далі запитала: 
- Яке значення мав наголос на з'їзді письмен

т·нків на потребу далі розвивати і збагзчувати ще 
більше українську мову? 

Микола Бажан, беручи слово п:--рший раз. за 
; инятком в особистій розмові, відповів: 

- Наголос на українську мову на нашому з'їз
ді був висловом нашого розуміння ленінської полі
"ики по національному питанню. Правдою є. що 
були аргументи про те, що всі слов'янські мови 
зіллються з російською мовою в дуже короткому 

часі. але це поняття було відкинене. Разом з бо
ротьбою проти українського націоналізму необхідно 
вести боротьбу проти російського шовінізму. Наш 
з'їзд виразив політику Комуністичної партії Радян
ського Союзу і Жовтневого пленуму Центрально
го Комітету. Я не думаю. що ми будемо мати біль
ше клопоту з цим питанням . 

. Члени делегації вважали відповідь Бажана ба
гатозначною. Він вказав звичайним способом. але 
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досить дефінітивно, що були «аргументи», тобто 
різниці думок щодо майбутності української мови. 
Він категорично заявив, що це питання вирішила 
~комуністична партія Радянського Союзу і що це 
вирішення питання було підкреслене на з'їзді пись
менників. 

ЗРОСТАЮЧЕ ВЖИВАННЯ РАДІО 

І ТЕЛЕ БА ЧЕННЯ 

Делегація відвідала Київський радіо-центр і те
левізійних передач і обговорила роботу станції з ди
ректором і головними членами його персоналу. Ди
ректор дав нам короткий нарис швидкого поширен

ня передач. 

Сьогодні ми маємо 16 станцій, 83 реле-стан
цій, 16 з них сильні, і ми маємо 3,000 кілометрів 
наших власних реле-ліній. Всі вони передають те
левізійні програми від 9 до 15 годин денно. 

Дев'яносто п'ять процентів наших домашніх 
передач є в українській мові. П'ять процентів не є 
в українській мові, вони включаю·rь кілька інших 

мов. Ми транслюємо новості і спеціальні повідом
лення прямо з Москви по-російськи протягом пе
ріодів, які становлять разом 1 О годин денно. Ми 
транслюємо в українській мові 20 годин денно. 

Наша станція має довгу традицію допомагати 
тим, хто студіює дома, на заочних курсах і ін. Сьо
rодні, наприклад. є багато уроків і лекцій по різ
них предметах, які включають 14 лекцій курсу ан
глійської мови. Ми маємо розмови, в ~яких навчаємо 
дітей ручних робіт, інші допомагають цілим кла
сам в школі і т. д. Ми дістаємо листи з 34 країн і 
багато з них у зв' язку з нашою допомогою в ос

віті. 

У відповідь на запитання про число телевізо
рів директор сказав: - Ми маємо білш. ніж 8 міль
йонів радіоприймачів в У країні і 3,500,000 телеві
зорів. У 1966 році продано понад 600,000 телеві
зорів. Коли ЮНЕСКО зробила огляд і звітувала, 
що в Західній Европі є 23 радіоприймачі на кожних 
1 ОО людей, У країна мала тоді 32 радіоприймачі на 
кожних 1 ОО осіб. 

Співи і ·музика кожного визначного артиста за
.писані на пластинки або плівки. Всі вони транслю
ються часто з відеоплівки. У сі головні станції те
лебачення сполучені так, що програми, зроблені 
де-небудь в У країні, можна сказати в Радянському 
Союзі, будуть негайно доступні всюди в У країні. 

(Делегація висловилась похвально про те, що 
Київський радіо-центр робить передачі в Канаду і 
~исловила сподівання, що час передач незадовго 

буде подвоєний. Один з членів делегації додав: 
«Коли ви, нарешті, почнете продукувати пластин
ки в українській мові на У країні? Люди в Канаді 
чекают на них, що їм вже бороди посивіли». -
Дуже швидко тепер, - відповів директор, - бу
дова нашого заводу для виробу пластинок вж~ май
же закінчена. Ми сподіваємося почати продукцію 
дуже швидко. 
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НАУКА НА СЛУЖБІ СОЦІАЛІЗМУ 

У RоротRому звіті не можна оцінити належно 
інтенсивний і часто надихаючий досвід, ЯRИЙ деле

гація мала під час своєї дисRусії на вищому рівні з 

урядовими установами і подібними інституціями, 
не згадуючи вже про широRі інформації, які вона 
дістала. Це особливо вірно щодо нашого візиту в 
АRадемії наук УРСР і одного з її філіалів - Ін
ституту соціальних науR. 

Українська аRадемія наук проводить досліди на 
дуже широкому полі і нижче поданий поділ її го

ловних діяльностей є з необхідності надто спро
щений. Загально вони входять в такі три відділи: 

ін. 

а) ФізиRа, математика. механіка, матеріали і 

б) Хімічні і біологічні науки 
в) Соціальні науки. 

Подаємо головні пункти доповіді президента 
Аttадемії наук УРСР академіка Б. Є. Патона: 

Наукові заняття в кожній з цих головних га
лузей поширюються інститутами, встановленими 

для спеціалізованого вивчення: таких як інститу

ти студіювання кібернетиRи, нафти і газу, радіо
фізиRи, металів, геології і т. д. Академія має філі
али в сімох інших центрах У Rраїни і Rожний з них 
має місце осідку з увагою на його наукове занят

тя, в яRому він спеціалізується, наприклад, Інсти
тут гідрографії знаходиться в Севастополі. 

НауRова бібліотеRа академії є одною з десяти 
найбільших у світі. 

АRадемія обмінюється публікаціями з десятRа
ми країн. В її центральній бібліотеці є понад шість 
мільйонів примірників публікацій, отриманих з ін
ших Rраїн. За Rожний отриманий примірник висла
но нашу публіRацію на таRу саму тему до :країни, 
з ЯRОЇ ми отримали його. 

Ми маємо 96 аRадеміRів, членів аRадемії, і 128 
членів-Rореспондентів. Цього poRy відбудуться ви
бори, щоб додати ще 23 дійсних членів до акаде
мії і вибрати ще 36 членів-Rореспондентів. Вибори 
відбудуться восени 1967 poRy. 

АRадемія видає від п'ять до шість тисяч сиг
натур Rожного року. Сигнатура рівняється 24 сто
рінRам, писаним на машинці подвійною шпацією. В 
додатRу вона видає багато монографій на різні те
ми. Ці публіRації є в різних мовах, головно в у:к
раїнсьRій і російській. 

Делегація висловила думRу, що історія аRаде
мії повинна бути видана в англійській мові. АRа
деміR Б. Є. Патон відповів: - Це добре, що ви 
nідносите це питання, але ми вважаємо, що наш 

Проект видати історію академії і Rожної області 
У країни уRраїнсьRою мовою мусить мати першість. 
Крім того, ми мусимо видати історію і технічний 
та науRовий зміст наслідків наших досліджень. Де
які з них мають бути надруковані в кількох мо
вах, крім української, і тут є обмеження на об'єм 
матеріалу, який має бути виданий. 

Член нашої делегації висловив невдоволення з 
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того, що він писав до бібліотеки академії украін
сьRою мовою, а дістав відповідь у російсьRій. Біб
ліотекар визнав, що було неправильно ·відповідати 
в російсьRій мові, особливо, коли лист, на який від
повідь була написана, був в уRраінсьRій. Він до
дав: - Коли ми листуємося з комуністом, ми ча
сом робимо помилRу і пишемо по-російськи. 

Після того делегація пішла· прямо в Інститут 
соціальних наук, де академік І. К. Білодід, віце
президент академії і голова інституту, представив 

нас великій групі академіRів і професорів, ЯRі зу
стріли нас в приймальні. 

Академік Білодід пояснив, що інститут прово
дить систематичні дослідження в 12 головних сфе
рах соціальних наук, студіювання в кожній сфері 
очолює авторитетний працівник того відділу. Він 
сRазав: - Народи СРСР мають між собою 130 
мов, але перед Жовтневою революцією було тіль
RИ 20 з них літературними. Від Жовтневої рево
люції Радянський Союз розвинув 50 з тих мов до 
повного літературного характеру, послідовно роз

виваючи їх національну літературу. Перед Жов
тнем уRраїнсьRа мова була пригнічена державою, 
навіть в У Rраїні. Сьогодні вона процвітає. У краї
на є найRращим прикладом з усіх республік нашо
го Союзу щодо відношення досліджень до продук" 
ції. Ми працюємо над новими елементами в роз
витку суспільства. 

Сьогодні наша академія працює над більше на
уковими публіRаціями ніж котра-небудь республіRа 
нашого Союзу. Ми вивчаємо тепер проект видан
ня «Історії УRраїни» в 10 томах. Ми недавно ви
дали «Українсько-російський словник» в шістьох 
томах і 20 технічних словників. Ми тепер працю
ємо над Етимологічним словником в чотирьох то
мах і «Словником ШевченRа>>. 

Ми розвиваємо українську мову у відношен
ні до нового розвитRу в науці і техніці. Вона, укра
їнська мова, є нині далеко більше розвинена, ніж 
коли-небудь попередньо в історіі. 

Делегація запитала: 
- Які плани ви маєте для видання історіі Ук

раїни і які ваші перспеRтиви для розвитку україн

сьRої культури? 

Один з членів делегації запитав: 
- А ЯR стоїть справа про злиття мов у Ра

дянському Союзі? 
Інший сRазав: 
- Конституція Грузинської Республіки визна

чує, що грузинська мова є державною мовою. Як 
же це так, що подібного положення нема в уRра
їнській конституції? Радянське посольство у Ва
шингтоні опублікувало заяву, що російська мова є 
державною мовою СРСР. Чи так? А якщо так, то 
чому? 

Ще інший член делегації вказав тов. Білоді
дові: 

- Це не є українське питання в Канаді, це 
партійне питання. Необхідно, щоб ми дістали пов
не пояснення. Ми розуміємо, що при соціалізмі є 
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об'єктивний роз.виток, який впливає на життя нації 

в різний спосіб. Наприклад. є суперечні процеси. 
Ми бачимо, що є важливий розвиток українськоі 
культури. Проте, коли я був у попередній партій
ній делегації, один український товариш сказав нам, 

що уRраїнська мова не надається для опису науко

вих і технологічних явищ. Ми бачили в житті, 
r;ключно з нашими відвідинами академії сьогодні, 

що уRраїнська мова вживається для описання най

~кладніших наукових явищ. В той же час після се
сії Верховної Ради ми чули багатьох депутатів ук
раїнців, які говорили по-російськи в особистій роз
мові. Чи це є вираз становища російської мови в 
межах партії? Це не є питання про їхнє право, але 
питання про статус української мови у межах сім'ї 
радянських народів. 

Питання і заяви членів делегації наступали 
таR швидRо, що І. К. Білодід і інші професори не 
могли відповісти ані на одне з них, доки вони всі не 

«знаходились на столі». Внаслідок цього, його від
повідь була заявою у відповідь на всі питання. 

Він говорив: 
- Я викладав українську мову і допомагав її 

розвиткові 24 роки. Але кожна людина говорить 
відповідно до свого смаку і межа встановлюється 

тільки її здібністю. Відносно аргументу, що наша 
мова не має перспективи, або про те, що деякі лю
ди на У країні думають, що вона не має перспекти
ви, я мушу вказати, що делегат, який поставив це 

питання, не дав конкретного прикладу на таке офі
ціальне ставлення до української мови і не міг йо

го дати. Правдою є, що українська мова процвітає. 
Всі національні мови в Радянському Союзі процві
тають. 

Твердження, що українська мова понижується, 
є брехнею. Але коли ми кажемо, що національні 
мови процвітають, це ніяк не суперечить фактові, 
що є збільшення вжитку російської мови. Це прн
родний спонтанічний процес життя. 

Якщо якась людина сказала кому-небудь з Ка
нади або делегації, що українська мова не надає
ться до наукових предметів, то це показує, що та 

людина сама не знає, про що вона говорить. Вам, 
товариші, треба тільки подивитись на книжки. які 
ми вам показали. В тих книжках найскладніші про
блеми обговорюються українською мовою. 

В цей час інший професор несподівано зробив 
замітку. що тут мусить бути якесь непорозуміння, 
~ідображене в заявах про державні мови. - Ле
нін, ,........, сказав він, - наполягав на те, що ми не 

повинні мати державної мови або державних мов. 
Ми йшли за порадою Леніна. 

І. К. Білодід говорив далі: 

- Російська мова не має привілеїв. Коли її 
вживає українець, то тому. що він вважає її виг!Д
ною. Пам'ятайте, товариші, що до уRраїнської мо
ви. включено багато російсьRих сЛів. російська мова. 
також взЯла багато уRраїнських слів. В жодному 
випадку це не було за рішенням, це була частина 
плоду життя. Мови не розвиваються за планом. 
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Помилка Сталіна була в уявлюванні собі, що мов
ний розвиток можна виміряти точно наперед. 

Коли Білодід робив повищу заяву. член нашої 
.делегації підніс питання асиміляції. Академік Біло
дід відповів категорично: 

,........, Нема асиміляції в У країні. На міжнародних 
конференціях, наприклад. в Об'єднаних Націях, дві 
головні мови, що вживаються сьогодні ,........, є англій
сьRа і російська. Не минуло ще багато часу, коли 
головними мовами були французька, англійська і 
,JІімецька. Ця зміна також є частиною плоду жит
тя. Це стосується до розвитку мов і їх спорідне
ності одна до одної. 

Коли делегація запитала про рівень розвитку 
української мови, він відповів: ,........, Українська мова 
розвивається не менше, як мова, якою писав Ернест 
Геммингвей. Вона ніколи не була так високо роз
винена як тепер. 

Відносно факту, що деякі депутати Верховної 
Ради розмовляли особисто по-російськи, я думаю, 
що більш багатозначнішим і важливішим є те, щ~ 
переважна більшість людей У Rраїни розмовляє сьо
годні літературною українською мовою. 

Щодо питання, яке один товариш поставив, 
чому так багато росіян прибуло в Україну, я за-
1шикаю вас розглянути, хто куди їде і хто займає 

важливі становища. В нашому Союзі не може бу
ти закону проти переїзду з одної республіки в ін
шу. як не може бути закону, який заставляє людей 
гозорити певною специфічною мовою. 

ТЕОРЕТИЧНА ЯСНІСТЬ 

Наші дискусії з членами Спілки письменників 
УРСР, з членами Академії наук УРСР і Інститу
том соціальних наук були особливо корисні в осяг
ненні ясності по деяких теоретичних аспектах пи

тщшя мови. Ми вважаємо, що було б цінним під
сумувати тут деяІd ·висновки по цих питаннях. Ко
ротко кажучи, нам сказали: 

- Проблему мови треба трактувати на-уRово. 
- Розвиток мови є історичним процесом, про-

тягом якого мови беруть слова одна від одної, -
як це пояснив голова Інституту соціальних наук. 

- Програма партії вимагає процвітання всіх 
національних мов як великих націй, так і малих 

націй і народів. 

,........, Нема таких термінів як державна мова або 
>'~ержавні мови -· ні російська, ні ніяка інша мова 

не є державною мовою в смислі, що всі громадя

ни мають обов'язково нею говорити. В конститу
ції є згадн:а про мову республіки, про мову біль
шості. 

,........, Поняття про дві рідні мови є науково не
правильне. Російська мова стає другою мовою на 
У країні, як і в інших республіках, бо вона потрібна 
для зв' язку між всіма народами Радянського Сою
зу. . А.ле .російська мова не дає привілеїв. Вона не 
є обов'язковою для громадян розмовляти нею. 

,........, Поняття, що буде злиття мов є помилкове. 
l\f о.ви не зливаються - ку ль тури так. Нема пер-
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спективи на асиміляцію на У країні. Українська мо
ва тепер є далеко більше розвинена, ніж в якому
небудь попередньому часі в її історії. В другій по
ловині 20-го століття українська мова стала світо
вою мовою. Ніколи в історії Росії українська мова 
не діставала такого гучного схвалення, яке вона ді

"СТає тепер від народів усього Радянського Союзу. 
Українська наука і література ростуть - студенти 
з багатьох країн прибувають в Україну вчитися. 

- Найповніший розвиток і процвітання укра~ 
їнської національної ку ль тури йде вперед разом з 

обміном культур між всіма радянськими народами. 
Відбувається процес соціалістичної інтернаціоналі
зації. У цьому процесі не може бути ніяких адмі
ністративних обмежень або переваг. Свобода ви
бору мусить бути доступна для всіх радянських 
громадян. 

ДЕЯКІ ВИСНОВКИ 

- В ході нашої дискусії стало ясно, що є дій
сні різниці в розумінн1 1 підході до питання мови 
на різних рівнях партійної організації і серед різних 

провідних товаришів, хоч всі вони вірять, що по

годжуються з ленінською національною політикою. 

В додатку до різниць розуміння і ставлення між 
окремими особами, ми знайшли випадки прогалин 
між проголошеною політикою: і практикою. 

- Передусім, є ставлення, досить загальне, 
що національне питання успішно розв'язано в Ук
раїні на основі ленінського вчення: що нема проб
лем національного характеру, ніякого тиску відно

сно мов, що радянські народи всі об'єднані спіль" 
ною ціллю будування комунізму і що саме це має 
значення. Це ставлення було висловлене першим 
секретарем Обласного Комітету Черкаської обла
сті. Відповідь нашої делегації на це ставлення бу" 
ла і є, що коли нема проблем, коли усе вже розв'я" 
зане, тоді, ясно, нема що робити і казати. Але, 
очевидно, потреба для дискусії і дії була. 

- По-друге, була думка, висловлена міністром 
освіти про те, що питання національних прагнень 

не залежить від мови. Подібну позицію висунув А. 
Д. Скаба, секретар по ідеології в Центральному 
Комітеті, який заявив, що важливим є те, що тех" 
'ніка розвивається, а не мова, на якій підручники 

видаються. Це не турбує його, заявив він, чи на 
тідроелектричній станції в Бурштині є більше на" 
писів у російській, чи в українській мові. Потім за" 
ява в Державній плановій комісії, що одною з при" 
чин, чому так мало технічних книжок видано в 

українській мові, було те, що деякі автори вважа" 
ють більш важливим, щоб їх книжки були видані 
російською мовою. 

Це підкріпив один з присутніх професорів, 
який сказав, що коли він підготував підручник, то 

хотів, щоб його читали якнайширше по всьому Ра" 
дянському Союзі, і тому він написав йr>ro в роой
ській мові. 

Те ставлення, що мова є другорядною або не
важливою справою, що лише техніка і будова ко-
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.мунізму мають важливість, бу ло, як ми бачили, по
ширене. Наша делегація може тільки припускати, 
що це відбивало перекручене поняття по питанню 
мови у відношенні до нації. Однак, це поняття бу" 
ло заперечене заявами П. Ю. Шелеста, члена По
літбюро КПРС і Першого секретаря Центрально
го Комітету Комуністичної партії У країни, який ка
тегорично заявив, що розвиток комуністичного су-

1:пільства мусить дозволяти найповніший і найсво

бідніший економічний і культурний розвиток кож
ної нації. «Патріотизм, - сказав він, - розвивас
ться в сім'ї і його коріння є в сім'ї». 

Під час нашої дискусії з М. А. Сусловим, чле
ном Політбюро і секретарем Комуністичної партії 
Радянського Союзу, пізніше в Москві - він також 
говорив дуже позитивно про близьку спорідненість 
між мовою і культурою. 

Це було по лінії зауваження Шелеста на з'їзді 
українських письменників про те, що - «треба бе
режливо, з повагою ставитись до нашої рідної, чу

{~ової української мови. Це наш скарб, велика спад
щина, яку кожний з нас і в першу чергу ви, пись-· 

менники, повинні берегти і розвивати». 
Це почуття повторив голова Державної пла

нової комісії, який сказав нам: «Я вірю, що тут в 
У країні ми повинні говорити по-українськи, що ми 
повинні просувати вперед українську мову в галузі 

технічних книжок». 

- Різниці існують також. відносно оцінки дис
Rусії на з 'їзді українських письменників. Кожна осо
ба, з якою ми обговорювали це, запевняла, що з'їзд 
був дійсним виразом ленінської національної полі
тики і відбував правильний підхід партії до ·україн
ської мови. Однак, в дискусії з деякими письмен" 
ликами була висловлена думка, що дія з'їзду була 
частиною загального ідеологічного відкинення по

!Тенціально шкідлиших понять про українську мо

ву, що з'їзд підкреслив факт, що в останніх двох 
~оках ситуація відносно української мови надзвичай

но поліпшилась. Тоді як секретар по ідеології за
явив, що причиною, чому питання української мо

ви було піднесене на з'їзді письменників, був не 
якийсь конфлікт в політиці, але тому, що певні осо
би хотіли визначувати політику для Спілки пись
менників, інші товариші, як міністр освіти, тверди

ли, що Гончар, голова Спілки письменників УРСР, 
не познайомлений з дійсною ситуацією в шкільній 

системі, коли він заявив на з 'їзді, що навчання ук
раїнської мови в середніх і вищих школах часом 

.знаходилось на нижчому ступені, ніж іноземна 

мова. 

ВИПРАВЛЕННЯ ПЕРЕКРУЧЕНЬ 

Багато є ознак, що в теперішньому періоді за
:йшли деякі зміни в напрямі офіціальної політики 
на У країні - виправлення попередніх перекручень 
r1аціональної політики - перекручень подвійного 

характеру - як націоналнього нігілізму, так вия

вів великонаціонального шовінізму. Але більшість 
товаришів, які продовжують посилатися на прогре-
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сивний розвиток ленінської національної політики в 

У країні від часу Жовтневої революції, про це не 
говорять. 

Т:зердий і категоричний наголос з 1зду пись
менників УРСР на роль української мови, як та
кож відкинення фальшивих теоретичних концепцій 
про розвиток мов у Радянському Союзі, очевидність 
зростаючого числа українських підручників у тех

нічних школах і інститутах, показний зріст укра

їнських літературних творів, видання української 

енциклопедії, словників, історії мови і культури су

проводять зростаючий наголос на мову в середніх 

і вищих освітніх інститутах. 

Українські книжки видано в сорок одюи мові. 
Три мільйони примірників творів Шевченка вида
но в інших республіках; Радянського Союзу. Дос
татній доказ дано делегації, що українська мова є 

мовою офіціальних документів і листування між 
урядовими і партійними установами, міністерсьRИ

ми і партійними комітетами. Аматорські культурні 
гуртки процвітають в усіх галузях народного мис

тецтва, які включають широкі маси молодих лю

дей. У се це є позитивною ознакою, як це прого
лошував один з афішів, який ми бачили, що -
«мова Тараса завжди буде мовою України». 

Однак, на думку нашої делегації, ці позитивні 
явища не посуваються вперед однорідно і потрібно 
їх більше. Ми бачимо потребу сильнішого керів
ництва з боку урядових і партійних установ і біль
ше послідовної ідеологічної праці в поборюванні за
лишків шкідливих понять і практикувань. Напри
клад, нам говорили про випадки буржуазного на
ціоналізму серед письменників і студентів, але в 

жодному випадку ми не могли дістати специфіч
них деталей цих обвинувачень. Буржуазний націо-
11алізм не був визначений. В деяких місцях була 
те~щенція таврувати як буржуазний націоналізм або 
як. свого роду ухил домагання більшого вживання 
української мови в публічних інституціях. Такі за-
11ишки з сталінської ери не допомагають правильно 

розв'язувати проблему мови. 

Подібно стоїть справа з випадками порушення 
соціалістичної демократії і запереченням громадян

ських прав. Коли ми розпитували про засудження 
українських письменників і інших, нам говорили, що 

вони не були визнаними письменниками, що вони 
не були арештовані за свої писання і що вони бу
ли засуджені як вороги держави. Але специфічних 
обвинувачень проти них не виявлено. Х:ич ми не 
твердимо, що знаємо, які міркування державної без
пеки довели до ведення в таємності судового роз

гляду над цими письменниками, але ми повинні ска

зати, що такі розгляди при закритих дверях ніко

ли не допомагають розвіяти сумніви і запитання. 

З другого боку, об'єднана соціалістична еко
номіка всього Радянського Союзу дає привід до 
певних проблем. які ·не завжди ·розв'язуються з на" 
лежною увагою і чутливістю до національних по

qувань. Наприклад, деякі сектори економіки підхо
дять під юрисдикцію всесоюзних міністерств у Мос-
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кві - як транспорт, комунікація, туризм і т. д. Для 
комунікаційних цілей, розуміється, що спільною мо

вою, яка вживається в цих секторах по всьому Ра
дянському Союзу, повинна бути російська. Але це 
не може виправдати практики до недавна ставити 

»аписи на українських залізничних станціях лише в 

російській мові; меню в українських ресторанах на 

залізницях в російській, французькій, англійській, 
/І·імецькій і інших мовах, але не в українській; не 

виправдує гідів Інтуриста на У країні звертатися 
до туристів у російській мові і т. ін. Вживання оби
двох мов - російської і української або мови даної 
республіки - повинно, з нашої точRИ зору, загаль
по застосовуватись до написів, меню, телеграм і т. 

п. з наголосом на українську мову, як мову вжи

вання в різних громадських інституціях республіки. 
Слід підкреслити, що це зараз більше робиться. 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ 

Ми прийшли до висновку, що українські то
вариші кладуть сильний наголос на соціалістичний 

інтернаціоналізм, на братні відносини між україн" 
ським і російським народами, на допомогу, яку от

~1·и:мала У країна від інших радянських республік. 
У се це корисне і допомагає обминати пастки укра
їнського націоналізму. Але у деяRИх українських то
варишів цілковито однобічний наголос на цей аспект 
служив для затьмарення або навіть заперечення ін
'шого аспекту цієї проблеми, а саме, що справжній 
інтернаціоналізм може розвиватися тільки на базі 
найсвобіднішого розвитку кожної нації. 

Коли секретар по культурі заявляє: - Ми ма
смо російські театри, школи, газети. В цьому не
має нічого злого. Ми жили 300 років з російським 
народом. Ми прожили 50 років під радянською вла
дою з росіянами. Вони ніколи не зрадили нас. Прин
цип є не шукати, що нас ділить, але що нас єднає, 

- ми звичайно можемо погодитись з такими по

чуваннями. Але це не є проблемою. Тут не стоїть 
,rитання про право російських громадян в У країні 
вживати свою мову, пресу, школи і т. д., але про 

tJаралельні права українських громадян, які живуть 

" районах із зосередженим населенням в інших рес
пу лбіках, разом з найповнішим заохоченням до вжи
вання української мови в У країні. 

Коли цей самий товариш сказав нам, що вони 
не можуть видавати директив людям, якою мовою 

вони мають говорити, то ми можемо тільки пого

дитись з таким підходом - якщо тільки він не є 

відбитком поняття, що це не має істотного значен
ня, якою мовою говорять в Україні - аби буду
вався комунізм. Людей треба заохочувати говори
ти українською мовою, сприяти цьому і розвивати 

її в усіх ділянках життя в Україні. Не слід нав'я
зувати її силою людям, будуть вони українці, ро
сіяни або іншого походження, але треба створити 
клімат для її найсвобіднішого процвітання і взаєм
ного розвитку з іншими мовами і култьурами. Тіль-
1п1 тоді дух справжнього інтернаціоналізму буде 
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існувати. Саме життя вирішить майбутнє української 
мови, як і всіх інших мов. 

Інтернаціоналізм мусить виражати найповніший 
і найсвобідніший розвиток творчих сил кожної на" 
ції, що-небудь менше цього не підходить до мар
Rсизму -ленінізму. 

УКРАІНСЬКА МОВА 

В У країні, як і в інших радянських республі
ках, заю>Н дозволяє батькам вибирати мову нав
чання в школі. Тому, власне, ми знаходимо там 
школи, u яких мовою навчання є російсЬІш, поль

ська, угорська або молдавська. Однак, міністр осві
ти сказав нам, що в усіх цих школах незадовільні 

~ідмітн.и в українській мові перешкоджають учневі 

переходити у вищий клас. У тих школах нема до
магання звільнити учнів від вивчання української 

мови. Насправді, в міністерстві культури нам ска
зано, що кількасот тисяч росіян, які живуть в Ук
раїні, тепер заявляють, що українська мова є їх

ньою мовою. 

П роте, коли ми запитали, як це так, що нема 
шкіл в українській мові в Москві або інших містах 
з великим зосередженням українських робітників, 
м:іністр освіти відповів нам, що нема домагань від 

тих робітників на українську мову, газети або шко ... 
ли. Ніхто, говорив він, не примушував тих україн" 
цІв у Москві їхати туди. 

Наша делегація не є задоволена такими відпо" 
відями. Яким способом українські робітники в ін
ших республіках різняться від російських, польських 
або інших, які бажають вчитися рідної мови в Ук
раїні? Чи національні почування серед українців є 
слабші, ніж серед інших радянських національно
стей? Або чи можливо, що українці, які живуть в 
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Москві або деінде поза Україною, вагалися про" 
сити дозволу на школи в українській мові, щоб не 
бути затаврованими як «націоналісти»? Чи є це ви
падок, де залишки російського шовінізму, помилок, 

зроблених протягом сталінської ери, все ще зали
шаються? 

Відповідь, що нема домагань на українську мо
ву поза У країною, є подібна до відповіді перед кіль" 
Rома роками, що нема домагання серед радянських 

євреїв на навчання і видавання книжок єврейсь1юю 

мовою. Проте через останніх кілька років бачить ... 
ся процвітання літературної творчости серед єврей

ських письменників, появу нових культурних сил 

і т. ін. Не то, що всі проблеми розв'язано в цій 
області, але ці недавні явища суперечать звичай
ній відповіді з давніших років, що нема домагань 

серед радянських єврейських громадян для більшо
го вжитку єврейської мови. Чи усунення перешкод 
до змінення цієї ситуації відносно української мови 

поза У країною залежить від властей на У країні, чи 
від всесоюзного уряду, чи від обидвох. нам не ясно, 
але, на наш погляд, це дефінітивно вимагає нового 
підходу від усіх заінтересованих. 

УРОКИ ДЛЯ КАНАДИ 

Розвиток національного питання в У країні дає 
деякі доречні уршш для нашої партії. Як ми розу
міємо боротьбу за національне самовизначення у 
Французькій Канаді до і післЯ встановлення соціа" 
лізму в Канаді? 

Це є демократична боротьба, піддержувана на
шою партією, яка може або не зможе здобути пе
ремогу перед встановленням соціалізму в Канаді. 
Досвід в соціалістичних країнах показав, що наці
ональні почування не зникають в соціалістичних 

підносинах. 

Всяке поняття, що в соціалістичній Канаді не 
буде для нас істотного значення, якою мовою го
ворять в Квебеку; що коли ми матимемо соціалізм, 
то тоді національне питання не буде більше для 
нас справою турбот. - є не тільки помилковим ро" 
зумінням, але воно перешкоджало б боротьбі за 
здобуття піддержки для нашої партії в Квебеку. 

Ані не можемо ми не підтримувати постійно 
принцип, що канадсько-французькі меншості поза 
Квебеком повинні мати такі самі права вживати 
свою мову і навчати нею своїх дітей, як це має ан" 

r ломовна меншість у Квебеку. 
Ми правильно поступили, що вислали делега" 

цію. На нашу думку, вона повинна була виїхати 
багато раніше. Ми знайшли там велике зацікавлен" 
ня делегацією як в офіціальних, так і не в офіці" 
альних колах. 

Партія і комуністи, які працюють в середовищі 
українських національних груп у Канаді, повинні 
перейти до наступу у висвітленні процесів у дії в 

Українській Радянській Соціалістичній Республіці і 
підтвердити себе більш рішуче як поборники справ" 
жніх національних прав українського народу і со.

ціалістичного інтернаціоналізму. 
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Українська нація після вікового пригноблення 
остаточно здобула свою єдність і суверенітет і всі 
нагоди розвивати життєздатну і RВітучу культуру. 

Це стало можливим завдя:ки Жовтневій революції і 
соціалістичному співробітництву між всіма респуб
ліками Радянського Союзу. Це при соціалізмі і зав
дяки інтернаціоналізмові робітничого класу україн
ська нація має можливість вповні здійснити свої на

ціональні прагнення. 

Ми мусимо поборювати в наших рядах тен
денції. які виражаються такими замітками, як от: 

«Якщо питання української мови не буде розв' яза
не в Радянському Союзі, то нема майбутності для 
наших організацій в Канаді». Без недооцін:ки тур
боти багатьох канадців українського походження 
про розвиток української мови в Радянському Со
юзі і без ігнорування турбот прогресивних органі
зацій за національні права українського народу в 

Радянському Союзі, факт є, що велика більшість 
українців у Канаді є канадського народження, що 
сони говорять здебільшого по-англійськи і стають 
щораз більше зацікавленими канадськими пробле
мами. Майбутнє українських організацій, які пра
цюють в середовищі цієї національної групи, ле

жить в тому. щоб іти в широку громаду канадських 
українців. 

Багато партійних і непартійних людей, багато 
людей в українських організаціях і людей різних 

політичних симпатій з занепокоєнням чекали, щоб 
jючути результати візиту нашої делегації. Наш звіт 
nовинен якнайскоріше стати публічним через мі
тинги, статті в газетах, інтерв'ю і т. д. Він не може 
\)ути трактований як внутрішньопартійне питання. 

Ми закінчуємо з висловом теплої надії делега
ції, що звіт про її працю не буде обмежений тільки 
до наших партійних членів. Досвід нашої делега
ції і уроки, які вони передають, повинні бути опуб
ліковані якнайширше на мітингах, через пресу, ін

терв'ю та всякими формами популяризації і інфор
мації. 

З братським привітом, 
ДЕЛЕГАЦІЯ. 

Оце стільки в звіті. Спробуймо ж уточнити 
дещо. 

У розділі звіту «Наука на службі соціялізму» 
звертаємо уваzу читачів на деякі приклади фаль
шування і відходу від позицій Леніна в цьому пи
танні, яке практикують академіки-партійці, 'які фак
тично служать російському імперіялізмові. 

Якщо торкається культури (навіть включно з 
павільйоном СРСР на ЕКСПО-67 у Канаді), то 
єдиним аргументом «партії і правітєльства» є прак

тична економічна доцільність, яка стоїть понад усім. 

Наприклад: «Не можемо ж ми будувати 15 павіль" 
йонів союзних республік на ЕКСПО в Канаді. бо 
це ж величезні кошти!» На запитання. чому. якщо 
вже СРСР такий економічно безсилий, що не спро
можний (заради ж пропаганди «ленінської ідеї роз
;квіту всіх соціялістичних націй») вибудувати па-
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1зільйон для кожної республіки, то хоч було зроби
ти відділи цих республік в одному павільйоні, вам 
JШ.йавторитетніші чинники відповідають: «Такі від
діли створили б величезні труднощі для архітектів 
і мистців, а це теж збільшило б видатки ... » Словом, 
СРСР - найбідніша країна світу і ні на що не 
спром.ожна ... 

Те ж самісіньке і з книжками: «Видати книж
ку з кібернетики чи з наукових винаходів україн
ських вчених з ділянки електрозварювання мета

лів українською мовою? Таж у тій праці буде нове 
слово в науці, то її треба буде неzайно перекладати 
російською мовою, а це ж величезні кошти! Еко-
1юмічна доцільність велить: видати її відразу по

російському ... » І т. д. і т. д. 
Практично в СРСР основні засади людської 

,моралі і ставлення до людини, врешті, сама люди

на (і цілі великі народи!) безцеремонно міняються 
не тільки на карбованець, а навіть на копійку ... 

Академік Білодід, як і міністер освіти Удови-
\ченко. також обсадився цілим zуртом академіків. 
Та це не допомог.ло - делегація КПКанади так 
засипала іх запитаннями, що вони зважились від
~1овідати аж тоді, коли всі запитання «опинились у 

них на столі», себто як вони мог.ли їх обміркувати 
й подумати, яким способом відбити цю «атаку іно
племенних». 

Як же він викручувався? Тре~ сказати, що 
шановний академік не викручувався, а навпаки -
«закручувався». Наприклад, він заявляє, що «всі 
національні мови в СРСР процвітають», але це «ні
як не супереІJить фактові, що є збільшення вжит
ку російської мови, це природній спонтанний пpo

zJeC життя». 
Гарне «процвітання», правда? Якщо таке про

lJвітання протягнеться ще рік.-два, то що тоді за

лишиться з національних мов в СРСР, як «збіль
шення вжитку російської мови» буде все більше й 
більше? .. 

Звертаємо уваzу читачів на ще один факт зві
ту. Один з академіків пробував відбити атаку ка" 
надських комуністів Леніном. Він заявив, що Ле
нін казав, що «ми не повинні мати державної мо

ви або державних мов». Це звичайна свідома брех" 
ня. Ленін у своїй відомій статті «Нужен лі нам одШ 
rосударствєнний язик?» виступив проти одної дер

.жавної мови, маючи на увазі російську мову, яка б 
зобов' яз увала всіх. Акалемік і вусом не моргнувши, 
додає від себе: « ... або державних мов». Канадські 
комуністи, мабуть, повірили, бо навряд, щоб вони 
цю статтю; Леніна читали: вона тепер належить до 
заборонених творів. 

Треба відзначити в звіті ще й таке місце: один 
член делегації з Канади «виявив невдоволення, з 
того, що він писав до бібліотеки Академії україн
ською мовою, а дістав відповідь у російській. Біб
~'7.іотекар визнав, що було неправильно відповідати 
в російській мові, особливо коли лист, на який від
~·юпідь була написана, був в українській мові». Зда
сться, все гаразд - бібліотекар визнав свою по-
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м.uлку. то чоzо ж іще треба? Та важливішим є тут 
»DЛL»e»»,9, УОЮ тш:і <то.малки» виникають. Вібліо
.текар пояснює: «Коли ми листуємося з комуністом, 
ми часто робимо помилку і пише.'ttо по-російськи». 
Добре виправдання, яке пояснює все, всю політи-
1су партіі в СРСР, яка зводиться до обмосковлен
ня і застосування російськоzо шовінізму. Справді: 
«Ти комуніст? То будь же інтернаціоналістом, себ
~го виречись своєї мови й перейди на російську. 
'/ накше ти обмежений буржуазний націоналіст і то
бі не місце в партії".» 

Ви думаєте, це помилка, вірите, що це справ
ді випадок? Ні, це правильно! Наведу іще один 
яс/(равий приклад російського шовінізму. Є у США 
один чоловік, який торгує книжками. Вирішив він 
виписати книжок з У країни" Але це можна зробити 
тільки через Москву, бо". Україна ж .- «суверен
{fа держава українського народу», але навіть книж

ки вислати за кордон на може. Правда,' є така ус
танова .- «Укркниготорг». Та це лише філія «Со
юзкниги». І от цей чоловік шле своє замовлення в 
,«Союзкнигу». По своїй наївності пише листа ук
{Jаїнською мовою, бож СРСР .- «Союз доброволь-
1-шй республік свободних». Але на його здивуван
flЯ одержує, відповідь «на Государственном язr1кє»! 
Шановний, мовляв, пане! Не «валяйте дурака» і 
~-шшіть нам якою завгодно мовою .- російською, 
;!імецькою, французькою, англійською, бо такої мо
ви, як українська, у нас ніхто не знає і знати не_~ 

хоче, тому виконати ваше замовлення не можемо". 

Бачите, як воно є: як торкається російської мови, 
то тут уже не має значення не тільки копійка чи 

карбованець, а навіть тисяча карбованців! Тут уже 
«економічна доцільність» не відограє жоднісінької 
ролі! 

Не буду розповідати дальшого ходу подій із 
1цш.t замовленням, але скажу лише, що ця вкрай шо

віністична російська відповідь опинилася в руках 
секретаря ЦК КПСоюзу по ідеології п. Демічева. 
1 він демонстрував її на всесоюзній нараді секре
тарів по ідеології обкомів партії, заявивши: «Так 
.\tіг написати тільки лютий ворог Радянського Со
юз у!» Здавалося б, усе гаразд: засудив же Демічев 
російський шовінізм! Але нема найменших даних, 
що та людина була покарана бодай усуненням з 
праці. А от як хтось із українських хцльтурних ді
ячів напише листа секретареві ЦК КПУ країни Ше
лестові чи прокуророві УРСР, що когось засудили 
таємним судом зовсім безпідставно, то йому дають 
кілька років в'язниці за «протидержавну діяльніст». 
Свята правда: в СРСР .- всі націі рівні, але ро~ 
сійська таки «найрівніша»". 

За подібне усунено секретаря по ідеології Льві
вського обкому партії Маланчука. А знаєте, що 
він тепер робить? Перевели його в столицю і при
значили на дуже високу посаду у міністерстві ви·· 

щої освіти, себто «високий суд» ухвалив". утопити 
щуку в морі! Во й справді: мав цей росшський ла
куза в своїх руках лише Львівську область, а те
пер цілу Україну! 
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Оце такий «сприятливий клімат» створено в 
.СРСР для небаченого в історі~~ світу «процвітання» 
української і всіх національних мов в СРСР! 

Та вернемось до ,академіка Івана Білодіда. На
родився на Кіровоградщині 1906 року. В парт~ї з 
1943 року. Пішов у партію ради кар'єри, і зробив 
її. Тепер він віцепрезидент Академії Наук УРСР. 
Найбрутальніший ворог української мови. Це не 
вчений, а спекулянт від науки, себто такий же· ка
р.'єрист у науці, як і в партії. Палкий реалізатор 
теорії «двох рідних мов». У же тільки ця «наукова 
теорія» дискваліфікує його як вченого-мовознавця. 

Фактичним «винахідником» «другої рідної мо
ви» була російська шовіністична черевата свиня ха
хлацько-малоросійської паршивої породи, ім' я якій 
Микита Хрущов. Це саме ця партійнs свиня у сво
їй доповіді на XXll з'їзді (1961 рік) поставила 
тезу про російську мову, як «другу рідну мову для 

всіх народів СРСР». Ця теза, до речі, увійшла в 
нову програму партії. Правда, партія усунула Хру
щова, але цієї тези з нової програми й не думає 

!fСувати .- вона цілком відповідає російській шо

•'lіністичній політиці партіі. Так ото академік І. Бі
лодід, як і личить партійному пристосуванцеві і пар

тійному спекулянтові від науки, цю «благородну» 
тезу (дві рідні мови) запопадливо вводить у жит
тя, пропагує її, удосконалює її свинячу, а не нау-

кову «теорію». _ 
Правда, коли з Москви накивали пальцем, що, 

мовляв, академічні хлопці, не дуже то активізуй,.. 

тесь, щоб не було так яскраво видно російський шо
вінізм, то І. Білодід негайно зм'ягшує і вже замість 
«другої рідної мови>> в його «мовознавчих наукових 

працях» появився термін «двомовність», яка повин

на забезпечити «рівноправний розвиток обох мов, 
rіеноправне їх уживання і вміле володіння ними".» 

Тож нема чого дивуватися, що І. Білодід хоч і 
запевнив канадську делегацію, що обвинувачення, 
що «українська мова понижується, є брехнею», але 
тут же додає: «".це ніяк не суперечить фактові, що 
є збільшення вжитку (ЮСійської мови, це природ
ний спонтанннй процес життя». 

Мабуть, саме тим, що для І. Білодіда поши
рення російської мови в У країні є явищем природ
ним і цілком нормальним (навіть додатнім явищем) 
і мож11а пояснювати факт, що ~журналі Академії 
Наук «Мовознавство», головним редактором. яко
го є той самий /. Білодід, цілком не згадано питан
ня мови на останньому з'"дзді СПУ країни. А там 
же про мову говорилось дуже багато, дqже точно і 
)туже корисно. Тон задав сам Петро Шелест, пер
rиий секретар ЦК КПУкраїни і член Політбюра 
ЦІ< КПРСоюзу. Уважно прочитавши виступи 
письменників про мову, вражав факт, що жоден з 
них не повторювався, що є доказом, що ця справа 

підготована заздалегідь, розподілено навіть ролі на

перед: тri говори це, ти те, а я сжажу оце. На емі
rраціі деякі «зверхоптимісти» навіть припускали, 

що це справді «спонтанний природний процес зни

зу». Воно справді так внглядало. Та по опубліку~ 
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ванні звіту делегації КПКанади стало очевидним, 
що це не наслідок «процесу знизу», а тільки наслі

док вказівки ЦК К.ПРСоюзу. Микола Бажан зая
вив делеrації: «Наш з'їзд виразив політику Кому
ністичної партії Радянського Союзу і Жовтневого 
пленуму Централнього Комітету. Я не думаю, що 
ми будемо мати більше клопоту з цим питанням». 

Гепер зрозуміло, чому з'їзд письменників кіль
.шкратно відкладався - не були готові вказівки 
для нього! Дуже можливо, що в самому ЦК були 
різні погляди і їх треба було якось узгіднити. Ду
же можливі й бої по цьому питанні внутрі самого 
ЦК. Також дуже можливо, що на з'їзді письмен
ників У країни дехто дозволив собі більше, ніж бу
ло дозволено Жовтневим пленумом ЦК. Що це 
так, свідчить факт, що. на всесоюзному з'їзді пись
менників національне питання було цілком «змаза
не». А, до речі сказавши, цілий ряд письменників 
з У країни були певні, що саме на цьому з'їзді (все
союзному) всі крапки над «і» з націоналнього пи
тання будуть поставлені раз і назавжди. Цього не 
сталося. /, треба шкодувати, що делегація К.ПКа
нади цього питання не поставила перед відповід

ними особами, а як і поставила, то промовчала йо
го в своєму звіті. 

Виникає іще одне питання: як оце так, що та
/;ий «самостраховщик» і спекулянт від науки, кля

сичний кон'юнктурист, яким безперечно є акад. І. 
рілодід, набрався відваги (люди такого типу най
більші боягузи) і промовчує в журналі «Мовознав
ство» мовну політику партії, зокрема її Жовтнево
го пленуму, яка повністю (за словами М. Бажа
.на) відбилася на з'їзді письменників України? Це 
пояснюється дуже просто: а) Побачив, що на Все
союзному з'їзді письменників на національне питан
ня накладено «вето»,- б) з нової програми партії, 
яку прийнято за царювання Микити Хрущова, те
зи про питання двох рідних мов не усунено, отже 

вона зобов'язує його більше, ніж постанова плену
му. яка діяла дуже короткий час. Можливий і тре
тій варіянт - йому сказати: на з'їзді письменників 
дехто пішов занадто далеко, то ти мовчи ... 

У звіті ще виступає другий ворог У країни, 
який, можливо, навіть перевершує І. Білодіда. -
Андрій Скаба. А. Скаба (наголос на останньому 
складі - СкабА) народився 1905 р. в с. Хорішках 
на П олтавщrmі. Закінчив' Харківський університет, 
кандидат історичних наук. Працює то викладачем 
в університетах (Харків. Львів). то на державній 
та партійній роботі. В У країні його не то що не 
люблять, а просто ненавидять. Навіть найбільші і 
~ф.йзапекліші партійці. Там до його прізвшца дода
ли «нович» і вийшло «Скабанович». Цим дуже вда
ло підкреслено його ідейну спорідненість з украї

ножером {і людожером взагалі}. правою рукою 
Сталіна в Україні. Лазарем Кагановичем: Скаба
нович-Каганович. 

Сьогодні А. Скаба член ЦК КПУкраїни. сек
ретар ЦК по ідеології. кандидат у члени Політ
бюра ЦК КПУ. себто людина. яка визначує ідео-
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логію партй в Україні. Як не дивно. але А. Скаба 
говорить протилежно до слів П. Шелеста. який є 
перши.w секретарем ЦК КПУ і членом Політбюра 
l[ПРСоюзу. П. Шелест на з'їзді письменників ска
зав: «Треба бережливо ставитись до нашої рідної. 
FІудової української мови. Це наш скарб. велика 
спадщина, яку кожний з нас і перш усього ви. 

письменники, повинні берегти і розвивати». Скаба 
ж сказав делеrаціі навпаки: «Важливим є те, що 
техніка розвивається, а не мова, на якій підручни

І(и видаються». 

·На одній республіканській нараді з сільського 
господарства П. Шелест говорив до голів облви
конкомів і секретарів обкомів партії (це ніде не 
друкувалось, але ці його слова знає вся У країна і 
в правдивості цього нема найменшого сумніву): 
«Так от, товариші. маєте два вихідні дні (саме то
ді введено п'ятиденний робітній тиждень). Oдrm 
день відпочивайте, а другий присвятіть вивченню 

української мови, хто ії не знає, щоб ви не розмов
ляли суржиком. а гарною українською мовою."» 
Скаба ж заявив делеrації інше: його, мовляв. не 
турбує чи «на електричній станції в· Бурштині бу
де більше написів російською мовою чи україн
ською ... » Аби будувався соціялізм. а на мову -
чхать! Звичайно тільки на українську. бо російська 
мова - мова вищорасова, інтернаціональна ... 

Отакі вислови секретаря ЦК по ідеології при
водять до просто неймовірних речей. Є, наприклад. 
а містечку Баранівці (не знаю, де та J)аранівка 'те
пер - у Житомирській чи Хмельницькій області) 
славний порцеляновий завод. До революції в тих 
районах не було ж о д н о г о росіянина, хібащо 
11кийсь росшський поліцай. Не було там жодного 
росіянина і в 20-30 роках, хібащо який «партра
ботнік». Кілька років тому в журналі «Україна» 
було видрукувано репортаж, у якому розповідалось, 
що поетові Павлові Тичині робітники, цінуючи йо
<:о заслуги в українській літературі, виготовили спе

ціяльну мистецьку вазу. і нагородили його якоюсь 

там «геройською» грамотою. Було видукувано й 
фота тієї вази й грамоти. Написи на них були РО
СІ йСЬКОЮ мовою. І це зветься «пролетарським 
інтернаціоналізмом». Не знаю, якою мовою про
;иовляв до робітників Павло Тичина. В усякому ра
зі, та ваза і грамота - продукт праці всяких Ска
l>ановичів. А те фото в журналі «У країна» буде 
цоказом російської окупаціt' У країни і досмертним 
(посмертним також!) актом обвинуваченням усяких 
Скаб. 

До речі. на офіційних зустрічах у Києві з ді
R.чами російської культури на декаді російської 

культури в У країні, яка відбулась наприкінці ми
нулого року, росіяни промовляли по-російському. а 

українські офіційні чинники (письменники і навіть 
заступник голови ради міністрів П. Тронько) укра
ською. Тільки ОДИН Скаба промовляв по-росій
ському (радіо, пане Скабо, не має) залізної заслони!). 

Д елеrація не погодилась із Скабою, хоч і не 
rtазвала його антиленінцем. яким він є. Ленін. на-
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приклад, росшську окупацію У країни й Польщі на,.. 
зивав «удушенієм Польши, Украйньl ит. д.». А Ска,.. 
ба, називаючись ленінцем, заявив делеrац~ї таке: 
«Ми жили 300 років з російським народом. Ми про,.. 
жили 50 років під радянською владою з росіянами. 
Вони ніколи не зрадили нас». 

Поперше, Скаба хоч і історик, але дуже й ду,.. 
же перебільшив отих «300 років», бо васальна за,.. 
пежністrі ще не означає окупації й повного понево,.. 

пення. Та справа, врешті, не в тім, а в тім, що за 
Скабою ці триста років були -самі квіти й любов, 
а .за Леніном - «УДУШЕНИЕ ... Украйньl». А 
\fU ви знаєте, пане Скабо, що Ленін назвав вас «ра,.. 
бом, холуєм і хамом»? Не вірите? Прошу, заци,.. 
-:-ую вам ці йог.о слова! Та поскільки ви гидуєте 
·<нашою рідною, чудовою українською мовою», як 

її зве ваш зверхник Петро Шелест, то зацитую сло
ва Леніна про вас в ориrіналі: я чоловік делікатний 
і не хочу робити вам неприємність". Вірю, що Цll,.. 
тата з творів Леніна не може спричинити вам не,.. 
приємність, бо ви ж належите до «ленінської пар,.. 
тй». Отож, читайте Леніна: 

«Никто не повинен в том, если он родился ра,.. 
бом: но раб, которь1й не только чуждается стремле" 
•-шй к своей свободе, но оправдь1вает и прикраши,.. 
вает свое рабство {например, назьюает УДУШЕ" 
НИЕ Польши, Украйньl и т. д. «защитой отечес" 
тва» великороссов), такой РАБ есть вь1Зь1вающий 
законное чувство неwдования, презрения и омерзе" 

ния ХОЛУЙ и ХАМ». (В. И. Ленин. О нацио" 
•-'альной гордости великороссов). А ще трошки ви,.. 
ще в цій самій статті Ленін зараховує вас до «ША" 
РІКИ Романових, Бобринських і ПцришкевиЧів», 
flкi гнали народ на війну, щоб «ДУШИТЬ Поль" 
шу и У крайну». 

Згоден з вами, що Ленін висловився ще дуже 
делікатно. Але ви мусите~ знати, що він вважав, що 
Андрій Данилович Скаба - чистокровний росія" 
flUH. А ви уявляєте собі, якими словами він би вас 
«возвеличив», якби був знав, що ви не росіянин, а 
«презренний малорос», як висловився порядний ко,.. 

муніст Шумський?" Я вам аж ніяк не заздрю! І 
дивуюсь, що канадська делеrація не зацитувала вам 

Леніна - з якої ж речі це маю робити я? 
Прочитайте, прочитайте собі цю Ленінову 

статтю! І взагалі раджу читати Леніна. І пам'ятай
те при цьому, що Ленін був російський націоналіст 
- він любив свій народ. А все таки часом zово" 
рив і правду. І він вам не заборонив любити свій 
народ. Ви ж кандидат історичних наук, то Леніна 
вам знати треба. Правда~ кандидат наук, то ще не 
вчений, а тільки кандидат на вченого. Але без Ле" 
ніна вам не вдасться одбиm «нашествіє іноплемен,.. 
них комуністів», бо як вони вам ради самі й не 
дадуть. то я їм завжди готовий допомог.ти. 

У деяких наших газетах появилась вістка, що 
делеrація залишила в У країні меморандум у справі 
розв'язки націоналньог.о питання в Україні. Ніби 
цей меморандум доручено саме А. Скабі. Він від,.. 
мовився йог.о прийняти, дуже сердився і кричав, що 
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делеrація будує свої обвинувачення на інформаці
fІХ письменника Б. Антоненка,..Давидовича і крити,.. 
ка І. Дзюба, а їх інформаціі не відповідають прав,.. 
ді. Тільки коли делеrація загрозила негайним ви~ 
їздом у Канаду. то аж тоді Скаба взяв той ме.Мо" 
рандум. Наскільки це правдива історія. то я сього,.. 
дні ще не скажу. Знаю напевно. що меморандум 
був доручений. Що в ньому написано. то я сьогодні 
ще теж не знаю. Знаю, що в радянських диплома
тичних колах канадську делеrацію брали на кпини: 
«Делеrація нічого не добилась і ніякоzо успіху не 
мала. Вони ще навіть і меморандуми пробували 
писати». Та ці мої відомості не з першої, а з дру
г.ої руки, тому їх ще треба перевірити. Нема сум
ніву. що по опублікуванні звіту делеrації. навряд чii 
офіційні особи будуть з нього кпити ... 

Характерні деякі факти з репортажа П. Крав,.. 
чука в комуністичному тижневику «Життя і Сло
во» від 15 січня ц. р. На відзначення 50"річчя ( фак
тично 47 ,..річчя) радянської влади в У країні неспо
дівано були запрошені делеrаціі від українських ко
муністів Канади і США. Запрошення прийшло ду
же пізно й делеrаціі мусіли виїздити протяг.ом од

нієї доби. як одержали те запрошення. Делеrаціі 
мали безліч зустрічей, але в репортажі ніде не зг.а-
1r.ується присутність на них А. Скаби. Виглядає на 
якусь демонстрацію і візита делеrаціі до колиш

ньої голови Українського т-ва _культурного зв' язку 
із закордоном Катерини Колосової, яка тепер є за
ступником міністра вищої освіти, себто посада в неї 
не дуже то й висока". 

Перед виїздом з Києва. делеrаціі з Канади і 
_СШ А мали розмову з генеральним секретарем ЦК 
/{ПУ Петром Шелестом. На цій нараді теж не 
,було А. Скаби, лише завідувачі відділами ЦК Іван 
{Іересаденко та Григорій Шевель. Про цю зустріч 
~ проводом ЦК КПУ в репортажі сказано таке: 

«Під час щирої і одвертої розмови, яка трива
.ла понад дві години, було заторRнуте питання ле" 
НЇНСЬRОЇ націоналЬ!-ІОЇ ПОЛЇТИRИ на у Rраїні, її здій" 
снення на практиці і ці проблеми, ЯRЇ мають пряме 
~ідношення до уRраїнців, що живуть за межами Ра

дянського Союзу. По цих питаннях були вислов
лені точки зору делегатів і ЦК КПУ». 

Звертаємо увагу читачів на вираз: «".були ви" 
словлені ТОЧКИ зору делеrатів і ЦК КПУ». Зна
,чить, не одна «точка зору». а різні? .. Значить, іс
нують розходження в питанні «національної полі,.. 

тики на Украіні, її здійснення на практиці."»? Оче
видно, це були розмови про звіт делеrації КПКа
нади, себто дальше обговорення тих справ. які за
торкнула ця делеrація. 

Любимо ми українських канадських комуністів 
чи не любимо, а треба признати, що звіт канадської 
((елеrаціі є дуже дошкульним ударом по російській 
окупаційній владі в У країні. Звичайно, делеrація 
ставилася прихильно до режиму. бо як інакше ста
витимуться ком.уністи? Тим більше, що сама деле
rація стоїть на антиленінських позиціях, бо вважає, 

як це сказано в звіті, що в СРСР повинна бути 
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одна державна, себто російська мова: «Для комуні
каційних цілей, розуміється, що спільною мовою, 

яка вживається в цих секторах по всьому Радян
ському Союзі, повинна бути російська». Себто «ща
сливий» громадянин УРСР не матиме права напи
сати українською мовою адресу на листі, який пе

ресилається в межах У країни навіть. а не то що 
всьоzо СРСР, не дозволено йому навіть висла.ти 
телеграму українською мовою чи одержати відомо

сті українською мовою про якусь будову (навіть 
про музей Шевченка!), бо «транспорт. комуніка
ції. туризм і т. д.». за думкою делегації. належать 

до тих міністерств. де російська мова обов'язкова". 
Нема тепер Леніна. він би вам дав так само, як і 
Скабі". Та відомо, що делеtацію очолював тепе
рішній директор КПКанади, а ще недавній її довго
літній політичний лідер Тим Бак, який був одним 
з найзапекліших сталінців у вільному світі. 

Безперечний факт. що Комуністична Партія 
Канади .- перша {і покищо єдина!) комуністична 
партія світу. яка поцікавилась злочинною політикою 

КПРСоюзу в У країні і намагалася. хоч і дуже обе
режно, критикувати цю політику і якось допомогти 

українському поневоленомq народові зберегти себе 
перед повним знищенням Росією. 

Це факт великого історичного значення. особ
ливо. як за прикладом Канади підуть і інші кому
ністичні партії вільного світу. Це дошкульний удар 
Росії і її шовіністичній політиці. хоч як делегація 
це не намагалась замаскувати. 

Звіт делегації знайшов великий і позитивний. 
відгук в українській націоналньій пресі всього світу. 

На жаль. він не буде відомий в Україні. бо про 
ньоzо там мовчать. На жаль також, він не відзна
чений канадською «_великою пресою». Але він без
перечно буде предметом обговорення в ЦК не тіль
ки КПУ. а і в ЦК КПРС. 

"IЦ'J~~7М-l!?"М.o~Q'мl.Q"IJt.Ol~V.O~~~~ 

ПЕРША УКРАmСЬКА ОПАЛОВА ФІРМА 

Future Fuel ОіІ Ltd. 
& Service Station 

945 ВІооr St. W евt - Toronto. Ont. 

24-ГОДИННА 

СОЛІдНА 

І СКОРА ОБСЛУГА. 

ЧишеІDІЯ І напр88 форнесlв безплатна. 

Скористайте з доброї •годи І замоuяйте 

OJIRВ}' • 118&:. 

Напі те.1ефони: 

Те.11ефон бюра: LE 6-3551 Уночі: RO 2-949.i 
~8.QW.D~~~~~O'W..Qt<t.OllCQ"l.q.,~ 
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ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 
д:1я исіх кляс укра їнськив шкіл на еміграції: 

t. Л. Деполовнч 
БУКВАР 

Десяте видання 

Uіна: у Канаді і США - 1.50, 
в Англії - 11 шіл., в Австралії - 1.50. 

2. Петро Волиняк 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-ої кляси 
П'яте видання 

Uіна: у Канаді і США - 1.25 доJІ., 

в Аиглії - 11 шіл., в Австралії - 1.25 .1ОЛ. 

3. Петро Волиняк 
КИІВ 

Читанка для 3-ої кляси 
Четверте видання 

Ціна: у Канаді і США - 1.50 дол., 
в АнгJІії - 11 шіл., в Австралії - 1.40 дол. 

4. Петро Волиняк 
ЛАНИ 

Читанка JІJJя 4-ої кляси 
Четверте видання 

Ціна: у Канаді і США - 1.50 дол., 
в Англії - 11 шіл., в Австралії - 1.40 дол. 

5. Петро Волинян 
ДНІПРО 

Видання друrе 

Підручник з історії української літератури 
і хрестоматія. 

Єдиний на е~1іrрації підручник такого типу. 

Книжка ілюстрована. 

Ціна: у Канаді і США - 2.00 до.1., 

в АнгJІії - 15 шіл., в Австралії -- 1.80. 
6. Дмитро Кислиuя 
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОІ МОВИ 

(Фонетика А морфологія). 

Видання четверте. 
Підручник пристосований до українських 

е:\1іrраuійних шкіл (багато прикладів і завдань). 
Сьогодні - не єдиний пі.1ручник 

з у1<раїнської мови на e:\1irpauiї. 

Ціна: у Канаді і США - І. 70 дол., 
в Англії - 12 шіл., в Австрз.1ії - 1.60. 

7. Дмитро 'Кислиця 
ГР . .\МАТИКА УКРАІНСЬКОЇ МОВИ (синтакса) 

Друге видання. 

Ціна: у Канаді і США - 1.70 дол. 
В Англії - 12 шіл., в Австралії - 160. 

8. Петро Волин як 
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 

Друге видання. 

У книжці багато Ї.'lюстрацій, карт тощо. 

Ціна: у Канаді і США - 2.00 дол .. 
в Англії - 18 шіл., в Австралії - І .RO до.1. 

Замовляти в "Нових Днях". Школам і книгарням 
та аерковним грома.пам - знижка. 
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CANADA 

СТАНЬТЕ КАНАДСЬКИМ ГРОМАДЯНИНОМ! 

Канадське громадянство може допомопи Вам досЯ'гнути успіху у Вашому жиnі. 

У багатьох випадках канадські громадяни мають першість в отриманні праці. У деяких випадках 
вимагається мати канадське громадянство, щоб в:за -алі отримати працю. 

Отримати канадське rrромадянство легко тим, хто відповідає вимогам. Суди Громадянства завжди 
готові Вам допомопи. Вони є у: Halifax, Moncton, Montreal, Ottawa, Sudbury, Toronto. Hamilton, 
Kitchener, St. Catharines, London, Windsor, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Calgary, Edmonton і 
Vancouver. Зверніться до наАблmкчого суду негайно! 

Якщо бажаєте, можете писати прямо до: The Registrar of Canadian Citizenship, Ottawa. 

Джуді ЛаМарш 

Міністер внутрішніх справ Канади 
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ІНФОРМАЦІЯ УРЯДУ ОНТАРІО 

З Департаменту Справедливости та 

Генеральноrо Прокурора 

Уряд Ои.таріо недавно отримав 

звідомлення Комісії в справах зако

нодав"ІоЇ реформи Онтаріо про ос

нови відшкодування при вивласнен

ні. Цією справою Уряд був затурбо· 

ваннй і 8 березня 1966 р. Міністер 

Справедливости та Генеральний Про

курор зарядив, щоб Комісія зробила 

повне й докладне вив"Іення цієї спра· 

ви та виrотовила для иьоrо звідом

лення. 

Комісія, після проrолошеиия і 

отримання баrатьох звідомлень від 

орrанізацій та окремих осіб, поре

комендувала, щоб в додатку до спра· 

ведлнвоrо відшкодування за вивлас

нену посілість., треба ще ввести про· 

rраму переміщення, щоб допомоrоrн 

людям, які мусять переноситися. 

Дпя вннаrороди запропоновано 

нову формулу, яка не буде базува

тися тільки на ринковій ціні вивла

сненої посілости, але буде брати до 

уваrн вннаrороду за пошкодуваиня 

при вивласненні, вклю"Іно з кошта

ми переносу, оцінки й правної по

ради, бнзнесовнми втратами та не· 

продажними поліпшеннями на по

сілості. 

Ці рекомендації вказують, яку 

уваrу прнсвя"Іено цьому пктакmо. 

Уряд тепер внв"ІаЄ Звідомлення, щоб 

установити, який вплнв матиме вве

дения цих рекомендацій у життя на 

всі власті для вивласнення. 

111&.fІЬ ...... 
~ Mlnlater tf Oltlrtl 

н о в 1 д н 1, лтотпп . 1968 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

ВЕСЕЛІ НАМИСТИНИ 

ДАРУНОК 

Приятель приятелеві: 

- Тн знаєш, я подарував дружи

ні на день народження перлове на· 

мнсто. 

Але ж, вона хотіла автомо-

біль! 

А де можн.а купити фапьшн· 

вий автомобіль? 

ХХ СТОЛІТТЯ 

На одній з центральних вулиць 

Парижа, якою суцільним потоком 

рухаються автомобілі, стоять двоє 

пішоходів. 

- .як вам удалося перейти на 

цей бік? - питає врешті один з них. 

- А я не переходив. Я тут на· 

родився. 

психолог 

Чоловік, досить певний себе7 ка
же своїй співрозмовниці: 

- Ви знаєте, досить мені п'ять 

хвилин поrоворити з людиною, і я 

вже знаю, що вона про мене думає. 

- Це, мабуть, дуже неприємно 

для вас. 

ЗАСТУПНИК 

У розпа"Іі курортноrо сезону до 

"Іерrової одноrо rотелю звертаєоrься 

відвідува"І з проханням надати ЙО· 

му кімнату. 

- Ми не маємо вільних номерів. 

Жодноrо? 

- На жаль, так. 

- Навіть для прем'єр-міністра, 

що подорожує інкоrніто? 

Ну, в такому разі щось знай· 

шлося б. 

- Чудово. Людина, про яку йде· 

ться, не змоrла приїхати, тож я зай

му її кімнату. 

НЕ ВАРТО ... 

Двоє приятелів балакають на ву

лиці. 

- Тн тільки подумай, до якоrо 

зухвальства дійшов Ковальський! 

Мало тоrо, що він надіслав мені пи· 

ста, в якому називає мене ідіотом, 

пройдисвітом і нахабою, він. до то

rо ж не наклеїв на ньоrо марки, і 

я змушений був заплатити шість 

злотих. 

Тн, мабуть, подав на ньоrо в 

суд? 

А 'ІН варто? Через шість зло-

тих ... 

("Нау:ка суспільство", ч. 8, 1967. 

Киів. ) 

ВІК СІМЕЙНОУ ДИНАСТІУ 

Французи вважають жителів Бре

тані найбільш баrатодітними й дов

rопітніми. Там навіть влаштовую

ться кониурси, що мають за мету 

з'ясувати, яка родина "набрала" біль· 

ше років. У 1963 р. перше місце по

сіла родина Жільвіне: її заrапьний 

вік - 423 роки. Сестрі Маріанні -
97 років, іі молодшим братам - 86, 
82, 80 і 78. Вони "побили" рекорд 

чемпіонів попередньоrо року, котрі 

набрали пише ... 400 піт. 
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Ілля БЕРДНИК 

ТРОЯНДИ І МЕЛОДІЇ 

Жили на берегах трьох річок - Дніпра, Удаю 

й Раставиці три дівчини. Ввібрали блакить річкових 

вод у свої очі, зачерпнули серцями краси рідного 

краю і понесли її межи люди. 

Долі Елеонори Миронюк, Валентини Пархо:-.1ен

ко та Юлії Гюювої схожі одна на одну. Ue долі об
дарованих сільських дівчат, які з гуртків художньої 

самодіяльности прийшли до Київської музичної шко

ли імени Глієра і по закінченні її утворили тріо бан

дуристок. У багатьох куточках СРСР - від Прибал

тики до Зауралля - побували з своЇ:\ІИ бандурами 

дівчата. Потім - Відень, Париж, Софія, Берлін, Ко

пенгаген, інші міста й країни. І всюди їх супрово

джували палкі оплески, слова вдячности за чари укра

їнської пісні. 

Було у баби Мотрі в1с1мнадцять братів і сестер 

та один син Іван, батько Елли. І досі виглядає ста

ренька сина з доріг війни. Понад двадцять років то

му, вийшовши з палаючого танка, урятував Іван Пи

липенко дівча і навіки став у берлінсько:\1у парку з 

мечем у правиці. 

Одного разу після концерту в Берліні принесла 

Елеонора квіти до пам'ятника, довго стояла біля во
їна, що розтинає мечем свастику. Не плакала, стри

мувала од сліз і подругу Юлію, у якої батько теж 
не повернувся з кривавої січі. Приїхали додому, а 

бабуня - ну зовсЬ1, як у Довженка - й питає: 

"А що, стоїть твій батько в парку в Берліні?" "Сто
їть, бабцю, стоїть ... " "Було, перед війною коло тво
го ліжечка все казав: "Дожити б до часу, коли на

ша співушка виросте. Ох війна, війна ... " Для Елли 
вона, ~юв чорний собака в дитячих снах. Коли німці 

лютували в Києві, мати загорнула п'ятирічну доньку 
в ряднинку і подалася з нею до сестер у Сквиру. 

Хвилі Раставиці гоїли рани дитячої душі. Елла 

вчилася в бабуні тихесенько й журно виводити "Іде 
війна народная", "Ніколи, ніколи не буде Вкраїна 
рабою фашистських катів", "Три танкісти". І почи

нала розу:\tіти дівчинка: незборюrий народ, що має 

стільки пісень, і що пісня - не тільки розрада в 

тузі, а й дужа зброя. 

Довелось і їй, і її подругю.1 ставати з цією 

зброєю на герць. Було ue у Відні на Всесвітньому 

фестивалі молоді. Вийшли співачки перед жюрі. Ляг
ли троянди кофтин на струни бандур, гойднулись 

чутливі пальці, і рокотом озвались інструменти: "Ти

хесень-кий ве-чір на зем-лю спада-є"." Раптом зад

зеленчали шибки: зовсім поруч, десь за стінами за

лі, наче завалували собаки, заверещали коти і хтось 

шкріб ножюrи бляху. АвторюІИ какофонії були за
хідньонімеuькі молодики. Перезирнулись дівчата, без 

слів зрозу:\1іли одна одну: треба боротися. І співа.11и 

далі. Плавний малюнок пісні рвали звуки відьомсько
го шабашу, та артистки не здавались. Чарівні мело

дії перемогли дике верещання за стіна:\ІИ. Жюрі не 
стрималось - зааплодувало. Бандуристок просять 
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співати "на біс". І знову три калини красуються на 

сцені, а ті, хто влаштував котячий концерт, - без
сило змовкли. 

."Вісімдесят років бабі Мотрі Пилипенчисі, а од 
телевізора не відходить. Порається одного разу на 

городі, раптом сусідка кличе: "Скоріше, Микитівно, 

Еллу побачите". Думала, в гості прибула онука, а 

вона з екрана прямо до неі виливає жаль: "Бабусю 
рідненька, ти всім помагаєш, яке в мене горе, ти, 

:\юже, вгадаєш. Дай зілля, бабусю, та ще й опівночі, 
то, може, за бу ду козацькії очі". "Ні, серденько, до

ню." Ue вре:\1'ячко твоє, настав час любити", - ше
поче бабуся, і трешить вузлувата рука на грудях, 

де б'ється серце. 

Рука на грудях, де б'ється серце. Ue, либонь, 
прадавній образ ніжности і доброчестя наших по

друг, успадковуваний завше донькою від матері, ону

кою від бабусі. Такю1 привітнюt жестом зустрічає 

:\rене і Валентина Пархоменко. Очі - синіші за не
бесну голубінь. А голос, голос... Та, побачивши Ва
лю на обкладинці "Украіни", марно слатимете ли
сти, х.тюпuі: у неї ласкавий чоловік і синок Вова. 

Розказує Валентина про свою недавню поїздку 

до НДР: "Ми давали по три коннерти на день. Важ
ко передати, що робилося в залі, коли співали ві

дому російську пісню "Вь1 служите - :мь1 вас подо

ждем". А на новорічно:\tу балю підходить до мене наш 

генерал і мовить: "Здрастуй, землячко". Що б ви 
ду:\1али? Він з сусіднього зі :\tною села, із Вертіївки 

родо:\І. Пригадали ми Чернігівщину. Він розказав, як 
визво:1яв Киів. А поті:\-t: "Давай, каже, потанцюєм 

так, як у нас на селі танцюють". Руку за потилицю, 
другу - до підборіддя і по-молодецькому отак пі

шов-пішов: 
rоп-rоп, •ики-•ики, 

Купив 6ат•во •еревиви. 

Довелося підтримати: 
я пі~у у них на свято, 

Танцюватиму завзято. 

Перший приз узяли ми за той танок". 

Хведосій ЧИЧКА 

НЕОКЛЯСИЧНЕ 

л. к. 

Пробіz собака. І хвилини біzли. 
Тинялись по траві стада корів. 
Коров'ячі млинці на сонці стиzли. 
Неначе темні трона островів. 

Оглянувши зелене пасовисько. 
Ми посідали в холодку між трав. 
І ти була так близько-близько-близько. 
Аж я читати Рильського почав. 

І мала б хвилюатись на коліні 
У тебе тільки суконька сама. 
Та су коньІШ ніякої нема -
Бікіні! 
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Увесь вечір ллються спогади. Про діда Федора 

Пархш1енка - відомого ніжинського бандуриста, про 

другого Валиного діда Антона - теж бандуриста і 

актора, котрий тридцять п'ять років грав на сільській 
сцені. 

Пригадує Валя, як з дідовою кобзою приїхала 

разо:\1 з батькш1 до Києва (батько в неї - керівник 
сі.1ьської духової оркестри). Во.1одюшр Андрійович 

Кабачок знав ще її діда - Федора. Прийняв дівчи

ну ласкаво, хоч і з іронічню1 бур:\ютінню1: "І чого 

тобі, дівко, оце до Києва за:\~анулося, у колгоспі біль

ше б користі принес.1а. Ну вже ставай до роялю, 

почуємо, що ти там .можеш". Голос Валі дзвенів під 

склепінню~ великої залі консерваторії ... 
Чи ду:\1ав тоді Володимир Андрійович, що ca:\te 

uій сільській дівчині, його майбутній учениці, найзна

:\tенитіші .майстри виготовлятимуть бандуру, що за 

надхненний спів болгарські другарі вистилатю1уть їй 

шлях квіта:\ІИ, а етіопський і:\шератор подарує золоту 

па:\t'ятну медаль. І в Копенгагені на всеевропейсько

:\ІУ фестивалі квітів артистка-полісяночка стане коро

левою краси, даруватю1е учасникам свята усмішки і 

українські мальви. 

Благословенна будь, земле, Удай-річка, і ти, Рз

ставице, піснюш, викоханими на ваших шовкових 

берегах, мелодіюш, що чарують серця і в найбіль

ших концертних залях Европи, і в на:\1етах кавка

зьких вівчарів! .. 

Благос.1овенний будь, синій Дніпре, і ви, сади 

вишневі на його берегах. Ними славиться привітне 

черкаське село Бубнова Слобідка. Там промайнули 

дитинство та юність третьої з артисток - Юлії Ко
валь, яка після за:\1іжжя прибрала прізвище чоловіка. 

."Крутиться калейдоскоп років і місць. 15-16 
. 1іт по війні. Париж. Біля готелю, де зупинились ук
раїнські артисти, щовечора бовваніє згорблена по

стать старого. Якось Юля заг.1янула в його очі. Бо
же, скільки скорботи! Заговорила. Виявилося, він 

полтавський. Ь1ігрував ще до революції. Не зазнав 

на чужині ні щастя, ні втіхи. Пролетіли роки, рідня 

пш1ерла. Зостався са:\1, як палець, на чужині зі сво
єю старістю. 

."Конuерт у розпалі. Тріо співає "Лелеченьки", 
поетичну пісню О.1ександра Білаша і Д:\tитра Пав-

• 1ичка. Поволі крильuюш затріпотіли альти: 
З дапекоrо краю лелеки летіли, 

В одноrо nеnе'Іенька криnоиька зомліли. 

Вливалися .мінорні приструнки: 
Висушила сипу 'Іужниа проклята, 

Візьміть мене, nеnе'Іеиьки, на свої крилята. 

як щось важке, впали баси, рид:\tа зарида.1и: 

Ніч покрила очі мені. молодому, 

Несіть мене, nеnе"Іеиьки, мертвоrо додому. 

Зі сцени Юля раптш1 по:\1іти.1а в середні:\1 ряду 
знайо:\1і зажурені очі. Скі.1ьки в них бо.1ю, сліз, туги 

"несіть :\1ене, лелеченьки, :\tертвого додому"." 

Рідний краю, село рідне, чи є ще в світі любов 
гарніша! Після далеких :\tандрівок люблять подруги 

приїхати в Монастирище, Бубнову Слобідку чи в 
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Сквиру. Бачу їх на фотографії: повсіда.1ися на ган

ку, з бандура:\ІИ, просто вдягнені, босі, -співають од

носельцям. А поті:\1 ходять артистки по хатах, роз

:\Юв.1яють з літні:\ІИ колгоспниками і записують-спи

с ують народні пісні. 

Понад шістдесят :\tелодій в репертуарі тріо. Пи

шуть для них КО:\шозитори і поети, присилають тво

ри фолкльористи, керівники гуртків художньої само

діяльности. Вечорами бринять бандури: дівчата "роз

к.1адають" голоси, відшліфовують кожен акорд, кож

ну .музичну фразу, добиваються чіткої, виразної рит

:\tіки, одне слово - усього того, що, як пише в листі 

до них москвичка Катерина Крилова, "прю1ушує пла

кати й ка:\1інь". 

Часто артистка:\1 за:\tало доби. Елеонора і Ва
.1ентина навчаються заочно в консерваторії, Юлія її 
недавно закінчи.1а. І треба ж іще: всі втрьох відвіду

ють курси крою та шиття. 

Ось життєве кредо Ва.1ентини Пархоменко -
найбойовитішої з усіх, якій завжди доручається ор

ганізувати ночівлю в готелі, влаштувати сніданок, а 

чи виголосити пршюву на урочистому зібранні: "Лю

блю життя. Світ .1юблю, зе:\шю, голубе небо, квіти, 

свою професію, книги, швидку їзду, красивий одяг. 

Хочеться все встигнути, захоплено трудитись, лю

бити, виховувати дітей і головне - ставити мету 

досягати її". 

Отакі вони, три подружки, три артистки. 
("Україна", 11. 11, 1967. :Киів.) 

АНДРІІіІ СКАБА В АКАДЕМІЇ НАУК 
Як повідомляє пресова служба "Смолоскипу" (Вап

тімора, США), секретар ЦК КПУ по ідеолоrіі Андрій Ска

ба вибраний "ІJІеиом Академії Наук УРСР і призиа"Іенкі 

на посаду директора Інституту історіі Авадеміі Наук . 
Раніш цим директором був Кузьма Дубина, який помер 

у вересні мниуnоrо року. 

Ми маємо підтверJРИення цьоrо з інших джерел. Апе 

маємо також відомості, що А. Скаба мав і тут сильну 

опозицію: пише 26 академіків rолосували за вибір йоrо 
в "ІJІени Академії, а 23 проти. Не изаємо тільки, що з ін

шими rолосами: або частина академіків стрималася від 

rоnосуваиия, або вони не були присутні на зборах. 

Та факт, що Андрій Скаба обранні: у "ІJІеии Акаде

мії мізерною кількістю rолосів: 26 із заrаnьної иіпько

стн 96 . 
Секретарем ЦК КПУкраїни по ідеолоrії призначено 

академіка Федора Даниловн"Іа Овчаренка, визна"Іноrо 

в'Іеноrо з ділянки хемії. Академік Ф. Ов'Іареико має по

над 80 друкованих праць з ділянки хеміі, в т. ч. вільна 

моноrрафій. Він 'ІJІен-коресподент Академії з 1957 р., а 

дійсний 'Ілен з 1961 року. З 1960 р. - rолова Віддіпу 

хемі'Іннх і rеолоrі'Іннх наук Академії. Останніми рока

ми О'ІОJІював т-во "Знання". Народився 1913 р. на Сум

щині. Років десять тому вже О'ІОлював Відділ науки і 

культури ЦК КПУ. 

Академік Федір Овчаренко має симпатію серед в"Іе

них і твор'ІОЇ іителіrеиції взаrалі не тільки як визнач

ний В'Іеиий, а й як людина культурна й тактовна. Що 

ви вартий як національна одиниця. сказати щось певне 

важко - побачимо. У всякому разі rіршнм від Скаби 

йому навряд 'ІН вдасться бути. 
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ВДАЛИй ДЕБЮТ 
"Чим більший тапант та мистецький досвід, тим біль

ше коитропі переrпяду мусить робити ІІИС'І'ець". Так ви· 

сповився відомн:і майстер деревориту, мистець Яків Гні· 

здовськн:і на ве•орі в "Козубі" в кінці минупоrо року. 

Незапежно від тоrо, ва акі б вершивх твор'ІОС'І'И ве під· 

німавсв мистець, яві б пробпемн та завдання він не ста

вив перед собою, :ioro сумпіниим обов'язком с iloro впас
внй врити•вн:і підхід, ковтропя та переrпяд своіх до

свrиеиь. 

Що ж по суті ре'Іі 'f8BJISC собою ця воитропя та 

переr.JІЯД? 

Як відомо, усі ми маємо здібності жити споrадамн, 

тобто відроджувати в уяві ваше мияупе, вапрвкпад: 

свої дитв•і роки, юність, рідних і знайомих, сумні та 

радісні моменти своrо JКиттв і т. д. Дnя мистців ця здіб· 

ність мас вепике зва•еннs як у твор•ості так і з метою 

робити такі споrади вв вовтропю та переrnяд своіх впас· 

них творів. 

Првкпадів споrаду можн.а привести дуже баrато і в 

різних варіантах. У даному випадку варто зазва•ити, 

що мистці відроджують у своїй уяві процеси праці над 

тим 'ІН іншим твором, иаприкпад: умови праці, перші 

задуми, ескізи та етюди, модепі, типа.JК або, ви був увом· 

поновани:і той •в іншиіІ портрет, яв бупи прикпадеві 

широкі ппощини вопьоровоі мозаїки, яв ці ппощивв ді· 

пилисв дuі, усе більше і більше aJR до тоrо С'І'упеІUІІІ, 

вкн:і відповідас характерові станвовоrо маnярства. Та

ким •ином, приrадУJО"'ІВ подібні процеси, мвС'І'ець в осо· 

бі об'сктввноrо критика переrпядас :і воитропюс до ва:і· 

менших детuів свої впасиі праці і явимн б виразнсти· 

ми і правдоподібними не виrnядали картини, крити•не 

око мистця завжди знайде якісь недопіки. Таким недо

піком в більшості випадків с кедостатвс присвJNевия 

уваrи зва•евию рисунка. 

Рисунок. це фундамент ма:істерности мистця, інши

ми словами, це с розуміння про будову форми і разом 

з цим уміния відображати цю форму в просторі пінії, 

світлотіні й тону. Рисунок вміщає в собі науковий підхід 

мистецьких завдань та завдань передати натуру у вн

rnвді переконливоrо доказу. Відображення в рисунку 

створюстьсв однокольоровим матеріалом: олівець, ву

rіль, санrвіна, туш. 

Образотвор'Іі засоби відрізняються, так би мовити, 

самостійністю, у тому розумінні, що ані піній, ані пnям 

тока, яв і самої •орнобіпоі тонаnвьости в тому виrпяді, 

у якому ними оперує мистець, в природі не ісиус. 

Не ставпв'Іи перед собою завдання безпосередньоrо 

відтворення копьоровоrо виrnвду предмета, р~сунок во

лодіє біпьшою нiJR живопис свободою у відношенні ви

В'Іенив натури- дозвоnвс rли&ше і різносторонніше В'ИВ· 

•ати форму предмета. Він допомаrас розробпятн пробпе· 

ми живопису, збпижую'Ін іх з реальною натурою. 

Знання рисунку дас можпивість знати й образну роз

в'язку будь-якоrо задуманоrо мистцем сюжету та розви· 

вас актуальну дію у стаоренні художньоrо образу. Умі· 

тн рисувати - зна•нть вміти дивитись і ба•ити. У жи

вописі мистець вив'Іає ті ж самі реальні властивості при

роди, що . й рисунок, ane вив•ас іх з допомоrою кольо
ру та з ціллю повніше передати свое сприймання ре

аnьноі дійсности. Через це живопис є аадбудовою ри

сунку. Без доброrо рисунку немае і доброrо живопису. 
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Вертuо•кс• до висновку, приведеиоrо в перших рвд· 

ках цієї статті, треба зазна•итн, що контроля та переr

ляд утримує в собі вираз "повернення" або відступ до 

своrо внхідноrо пункту. Цим вихідним пунктом є рису

нок ви основа образотвор•оrо мистецтва, без вкоі ве 

можна досяrвути вершин nрофесіовuьноі майс'І'ерво

стн в таких ділянках яв мапврство, св:упьптура та rра

фіка. 

4-oro rрудня 1967 року в rалеріі "Ми і світ" у То

ронті, відбулася перша індивідуальна виставка праць 

малярки Марії Стнранвн з 'І'акнм.и JКаврами: портре'І', 

пейзаж і натюрморт. 

Оскільки це була перша індивідуальна виставка, ів

шимн словами, перша розмова мистця з rпвда"Іем, то 

варто б вияснити характер та цінність давоі вистав•• і 

вкою мовою ("засобами") намаrастьсв володіти і кори

стуватися малярка. 

У відміну до безтями крикливих,, сенсаційних вистав, 

які •асто доводиться ба'Іити, виставка праць СтиранІUІ 

характерна перш усьоrо своею простотою, відвертістю та 

конкретністю вираження. У сі без внкnю"Іення 38 Dраць 
сприймаються rпвда'Іем пеrво та зрозуміло. Вона 11JО6вть 

природу і у своіх пейзажах відзеркалює іі піри•ву 

красу. 

Не прнменшую•и захоппнвоі сипи пейзажу взаrалі, 

rлвда'І звертає уваrу на іі низку портретів. Один з силь

ніших портретів - портрет "Еспанки" дає підставу ду

мати, що іі пейзажі є скпадовою •астнвою ото•евня і в 

ото"Іениі цісі краси домінує пюдина з JКивою ІІJІО'І''І'ю, 

Марія Стиран:ка. Еспан:ка. 
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з живими думками і по'Іуттями. Тому в цій статті об

межимось розrпядом пише портретиоrо жанру. 

Молода дів'Іииа з приємними, типово дnя еспаиои 

рисами лиця, зnеrка підперши ronoвy правою рукою, ди

виться в задумі просто перед собою. Овальна форма rо

nови, свіжий, иепідфарбоваиий колір шкіри та життєра

дісний поrnяд О'Іей з широко відкритими віями діє на 

rnяда'Іа як переконливий доказ невимушеної правдопо

дібности портрета. 

Коnьорит портрета розв'язаний у зву'Іній синьо'Іер

воиявій rамі, з вдалим протиставленням синіх, бnаиит

н.их, 'Іервоних та жовтих тонів. заповнений тонкими від

тінками та переходами. Ліплення та модеnяція поrруд

дя з усіма деталями рівномірно підкорена заrаnьиому і 

тримається в нерозривній цілості. 

Техніка пензля "Іерrується між широко прокладени

ми, корпусними та тонкими мазками майже з відсутністю 

пересвітnюю'Інх нашарувань. Від'Іувається система пnяио

міриоrо ведення праці, виnю·'ІИО із розумінням важnи

вости фундаментальних цінностей рисунку. 

Щодо вираження або розкриття характеру моделі у 

зrаданому портреті, то треба признати, що типові риси 

відображеної людини знайшли приналежне місце. Пор

трет еспанки є наrпядиим доказом, що орієнтація ма

лярки скерована на істотність подібности. Природньо, 

індивідуальності з артисти'Іними здібностями та із зrада

ною орієнтацією не творять поверхових, схемати'Іних та 

безобразних портретів, їхня ціль спрямована в rnибинні 

таємниці. 

"Донести до rnяда'Іа засобами об'ємио-пnасти'Іиіі про

сторової форми си11тети'Іиий момент, сконцентровані иай

характР.рніші типові риси відображеної людини в такій 

мірі, у якій вони приналежні ориrінаnові", а іншими сло

вами "розкрити душу ориrінаnу пnасти'ІИО у виразнім 

художнім образі, зробити йоrо подібнішим ніж у жит

ті" - це rоnосіиия су'Іасиих апоnоrетів, у якому вони 

твердять, що "портрет запишається портретом незалеж

но від ступеня йоrо подібиости до моделі". Марія Сти

раниа, не ваrаю'Іись, переступила і заnишиnа цю тезу 

позаду. 

Робити проро'Іі висновки з приводу цієї виставки ще 

зарано, вірніше - шкідливо, ane побажакия дnв праці 
у майбутньому, виходя'Іи з об'єктивних позицій крити

ки, треба зробити. Отже, визиа'Іеиня, викладене в пер

ших рядках цієї статті, може послужити ій ПО'Іатиовим 

вихідним пунктом в кожному мистецькому задумі. :Зав

жди бути в тісному зв'язку з природою. Не брати на 

себе непосильних та складних завдань. Шукати з ме

тою, щоб знайти та задовольнитись досяrнеииями маnи

МF.'\- ane своїми Еnасиими. Нехай наша проста, ane муд
ра українська приповідка буде дnя неі постійною при

rадкою: "Краща синиця у жмені, ніж журавель у небі". 

Петро МАrдЕНКО 

ТОРОНТО ВІДЗНАЧАЄ 50-РІЧЧЯ УНР 
Торонто в тижні від 22 по 28 сі'Іия було під зна

ком 50-річ'Ія Украінської Народиьоі Республіки. Голова 

міста В. Деиісои з иаrоди уираінсьиоrо свята проrопо

сив у Торонті уираіисьиий тиждень і на щоrпі коло мі

ської управи пору'І з канадським прапором висів укра

іисі.иий. 

У цей же 'Іас приїхав до Торонта і президент УНР 

в екзилі п. Микола Лівицьиий, який взяв активну у'Іасть 
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у святкуваннях і таки 'Іимаnо спри'Іиннвся до поваrн 

свята. 

:З иаrоди славних роковин по уираіисьинх церквах 

у неділю 28 сі'ІНЯ відбулися молебні за уираіисьиий на

род з відповідними проповідями. Ювіnейний концерт 

відбувся у великій залі Массеп Гоп по попудні. 

Концерт відкрив мішаний хор ОДУМ-у в супроводі 

одумівськоrо ансамблю бандуристів ім. Гната Хотвевн

'Іа. Хор виконав "Марш поляrnих" (слова І. Баrряиоrо, 

муз. Г. Китастоrо), "Думи моі" ва слова Т. Шев'Іевиа, 

"Повій, вітре" в обробці Ступницьиоrо, "Навесні над 

Дніпром", невідомо 'ІНЯ музика на текст одумівии Ліди 

Китастої з Детройту. Це дуже приємна і мелодійна піс:

ня-вапьс про українську столицю. 

·Як ба'Іимо, одумівсьиий хор виконав 'ІОтири твори, 

кожен з них написаний в іншому стилі. Треба віддати 

належне дириrентові хору Валентині Родак, що вона зу

міла домоrтися від хору виконання вожиоrо твору від

повідно до йоrо стилю. :Зви"Іайно, хор аматорський, 110-

поде'Іий, то від ньоrо неможливо вимаrати 'ІОrось особ

ливоrо, тнм більше, що в асамбпі бандуристок були й 

мапі діти, деякі навіть семилітні. що виrnядаnи менши

ми від самої бандури, ane хор і капеля зробили дуже 

rарне враження на публіку. До ре'Іі, старший виипада'І 

Київської консерваторії Cepriii: Баштан (був у Торонті 

з хором ім. Г. Верьовкн), дав лекцію юним бандуристам. 

Копи він познайомився з ансамблем, то сказав: "Я ду

мав, що ви пише ПО'Іинаєте В'Іитися, а ба'Іу, що дітви 

вже досить добре rрають". 

Виступали й співаки-солісти: Стефа Фод'Іук, Irop За
їка-Воєвод, Павло Радио. Вони ж внвонаnи і тріо Дави

довсьиоrо "Україно, Україно".". Акомпаньюваnа ім Анто

ніна Ярошеви'І. 

Виступив також танцювальний ансамбль філії УНО

місто під керуванням С. Джуrана. Назвав він свій та

нець дуже скромно: "Кроки українських танців". Краще 

б було показати танці, які в репертуарі ансамблю вже є. 

Виступив і друrи:й моnоде'Іий хор: діво'Іий хор осе

редку СУМ "Діброва" під керуванням В. Кардаша. Хор 

великий (яких 60 осіб). Виконав він три пісні: "Ой, за 

лісом., за лісом" (нар. пісня в араижеруваииі В. Карда

ша), "Ось день війни народиьоі" (муз. М. Федорова} та 

"Марш сіроманців" (ар. :З. Левришииа). Останні дві заз

иа'Іені, ви пісні УПА. Боr іх знає, 'ІИЇ вони, ці пісні, ane 
одна з них дуже мені иаrадує одну пісню, у якій спі

вається, як "Нас в бой пocnan товаріщ Сталін, і пєрвий 

маршал в бой нас поведет."". Не приrадую ТО'ІНО спів 

цьоrо "музи'Іноrо шедевру", апе щось подібне є. Прав

да, в ній оспівувалось Бандеру, ("Бандера волі шлях нам 

показав", 'ІН щось подібне), апе пісня від тоrо не попіп

J.:Іаnа. 

Я вже не раз писав. що така практика творення 

"упівських" пісень просто таки шкідлива і прннижую'Іа. 

Виконання цих пісень було якесь механі'Іне - иі'Іоrо 

своrо ориrінапьноrо. Та й що можна дати у виконанні 

таких творів? Шкода й 'ІасуІ А хор "Діброва" робить 

найкраще враження - понад 60 rариих молодих дів'ІаТ 
у стилізованих українських одяrах, rарно за'Іісаиих, ус

міхнених! Тільки три-'Іотири ідіоти'Іиих ове'Іих "rрив

ки" звисало над 'ІОпами співа'ІОК, що, зви'Іайно, псува

ло заrапьннй приємний виrпяд хору, апе заrапьний ви

rпяд 'Іудовий! У хорі "Діброва" самі старші дів'Іата, 

себто з rопосами вже, і від цьоrо хору можна б вима

rатн і сопіднішоrо репертуару і вдумпивішоrо вико

нання. 



Але все це між іншим, бо й хори, і танцюристи, і 

солісти фактично в цьому святі не мали вирішиоrо зна

чення: основне в ньому - політика. Справді бо, відзна

чал11 ВСІ українці Торонта (свято влаштовував КУК) 50-
річчв Четвертоrо універсалу УЦРадн, себто відновлення 

повної самостійностн Украіни. Як відомо_. у відділі КУК 

є, як у Ноєвому ковчезі, "всякої тварн по пари", бо це 

щ коаліція. Але найrолосніший саксофон, за традицією 

вже, належить бандерівцям і вони, внrраючи на ньому, 

витворюють справжню rромадсьиу какофонію. Так ста

лось і цьоrо разу. На СКВУ приїхав президент УНР 

в екзилі, п. М. Лівицький. І от - СКВУ ж відбувся 

"винятково успішно", все полаrоджеио і всі вдоволені по 

саме нікуди! - президент УНР їздить собі по США й 

Канаді, виступає з доповідями, відбуває зустрічі з пред

ставинцвамн УНРадн, з товариствами сприяння УНРаді 

і взаrаnі з rромадяиством. Торонтсьинм "внзвольиофрои

тівцям" у Торонті похололо в душі: аиуж президент 

УНР приїде і в Торонто? А тут саме золотий ювілей 

УНР, де перший саксофон в наших руках, то як же ми 

ВИІ{Орнстаємо це свято для пропаrаидн "єдииоправиnь

ннх ідей", себто як відсвяткуємо 50-ття УНР7 щоб зrа

дати тільки своіх "вождів"? 

Почались торrи у відділі КУК. "Визвоnьиофронтів

ці": "Щоб йоrо на святі не було!" Усі інші: "Він му

сить бути, бо святкуємо 50-nіття УНР, а він же і Є іі 
президентом в екзилі!" Торrуваnнсь довrо: хоч який той 

какофоиячий саисафон rоnосннй, ane вся оркестра rpana 
вперто й послідовно. "Визвоnьнофроитівці" почали зда

вати тон. Драбинка іх поступок внrnядаnа так: Хай він 

(президент УНР в екзилі) на свято державностн не йде; 

а як уже й піде, то хай сидить у залі десь у куточку, 

щоб ніхто не знав, що він є в залі; а як люди довіда

ються, що він є в залі, то нехай йоrо не вітають; а ви 

уже й вітатимуть, то хай він їх не вітає; а ви вітатиме, 

то нехай не промовляє; а як уже rоворнтнме, то не 

сміє зrадуватн Державноrо Центру УНР ... 
КУК усю цю драбинку відкинув. Тоді "внзвоnьно

фронтівці" заявляють, що у'Іастн в державному святі не 

беруть. У п'ятницю 26 сі"Іня повідомnвють про це радіом 

Шарвана. Toro ж дня на 'Іесть президента УНР у залі 

УНО відбувається бенкет. Упорядники сподівались 250-
300 людей. І от люди йдуть і йдуть. Уже ані місця, ані 

обідів не внста"Іає, а люди йдуть. Продали 435 квитків. 

За почесним стопом президент УНР п. М. Лівнцькнй, вла

дики, rромадські дія"Іі. Бенкет відкриває коп. посол до 

Поnьськоrо Сойму, в'язень Берези Картузької д-р права 

Олекса Яворський і передає керування бенкетом відо

мому одумівському діячеві інж. П. Родакові. Слово про 

президента має ред. О. Тарнавський (до ре"Іі, це був 

зразок, як треба представляти внзна"Іннх rостей). Приві

тів, які завжди зводять на нівець усі наші святкування, 

було дуже мало. Президент М. Лівнцький виступив з 

дуже розумним словом. Промовець з п. М. Лівицькоrо 

дуже добрий, то публіка йоrо вислухала уважно. До ре

"Іі, вітали йоrо оваційно, вся публіка встала й довrо оп

лескувала йоrо промову. Представники молоде"Іих орrа

нізацій (ОДУМ, Пласт, СУМК) піднесли президентові кві

ти. 3 дуже rарною промовою українською мовоЮу хо'І і 
з віnоруським акцентом, виступив також почесний rість 

- президент Білоруської Нар. Республіки п. Микола Аб

рамчнк, який є дуже активною людиною в еміrраційио

му світі - О'Іоnює так званий Паризький Блок понево

лених Росією народів. 

Промова п. Абрам"Іика була розумна, дружня, пов-
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на братньої любови до України. До ре"Іі, по"Іав він свою 

промову твердженням, що Україна й Білорусь ніколи не 

були в стані війни, тому наша дружба давня й пере

вірена. 

На кінець ве"Іора rарно і змістовно промовляв се

натор Павло Юзки. 

Словом, вечір був rаринй, приємний, иуnьтурин.й, 

масовий. Це налякало "визвоnьиофроитівців": вищо бен

кет пройшов успішно, вищо п. М. Лівицькоrо така 'ІНС· 

ленна й культурна публіка вітала оваційно, то зиа"ІИТЬу 

що велика міська запв Месей Гол (на 3.000 місць) у не

ділю теж буде повна, не зважаю"Іи на наш бойкот. І 

вони посипають (у п'ятницю вно"Іі) деnеrацію до rоnо

вн КУК д-ра Бойка. Копи він повериувсв з бенкету, 

то застав цю деnеrацію дома (десь коло першої ио"ІіІ). 

Що і як там вони rовориnи - "секрет, воєииая тайиаІ"), 

але на друrий день раненько раптом по"Іапи передруко

вувати заново проrрамии свята на неділю: "визвоnьио

фроитівці" вже участь беруть... Коло "Іетвертої по по

пудні про це повідомлено тим же радіом Шарвана ..• 
У неділю заnя Месей Гол була так переповнена, що 

адміністрація була змушена закрити двері і сотні дві 

nюдей вернулося додому. Президент УНР сказав блиску

чу промову. Публіка двічі влаштувала йому овацію сто

Я'ІН - на по"Іатиу промови й на закіи"Іеиня її. Встали 

всі, в тім "Іисnі й "визвоnьиофроитівці". Демонстративно 

сиділи "вожді визвоnьиофроитівців" і редактори "Го

мону Украіни". Кажуть, що не піднявся й ronoвa одної 

наукової орrаиізації (та йоrо дружина), але в тоrо не 

ба"Іив, то відступлю від своrо правила й не називати

му прізвища. 

З промовами виступали й два "визвоnьиофронтів

ці": редактори М. Сосновський та І. Варяниця. Перший 

вітав від ЗЧ ОУН, а друrий ніби "І:Итав основну допо

відь. Обох іх мені шкода, бо не було їм приємно ви

ступати пору'І з президентом УНР - дуже це все ви

rnядаnо ..• сіро. Є така собі бойова польська приповідка: 

" ...... , а иє дамсвІ" На JКаnь, для "визвоnьнофроитівців", 
сталося перше". 

Оце і все. Писати про це все мені дуже ва.ко і: 

непр:иємно. І писати я не хотів. Але 'ІИТВ'Іі мене буквапьно 

тероризували цілий тиждень: "Напишіть про це все, на

пишіть І" Хо"І я вииру"Іувався тнм, що це пише місце

ва подія, але не міr відмовили "Іита"Іам. Мені відпові

дали, що це має заrаnьие зиа"Іеиия - нехай усі знають, 

що з беидерівцями ще співпрацювати не мо•на. І що 

СКВУ так ім допоміr, як мертвій бабі кадило. Во, як 

каже друrа українська приповідка, яке змалку, таке і: 

до останку". 

Голова відділу КУК д-р Й. Бойко утратив довіру rро

мадяиства, що за одну иі"І перед святом порозумівсв з 

ними без зrоди управи відділу. Інша справа, що ім 

("внзвоnьнофронтівцям") двері КУК залишив відкрити

ми, але навряд 'ІН варто було тримати іх відкритими 

аж до остаиньоrо дня. 

Вся українська преса таку поведінку "визвоnьио

сf!?оитівців" засудила одностайно. 

Іще одна зауваrа: концерт (з оцією какофонією) тяr

иувся поверх 4-х rодии. Не тільки дітям і молоді, а на

віть і старшому rромадянству це було понад усвку мі

ру. Якщо КУК у майбутньому не зуміє виnастисв з та· 

ким концертом у півтори-дві rодинн. то раджу батькам 

не пустити дітей у залю - це педаrоrічиий зnо"Іии. Ди

вує, що в"Іитеnі та їх орrаиізацu на це дозволяють. По

rаие це ім свідоцтво. Дуже поrаие. 

НО В І ,.(П І, .7ЮТИ11, 19fИ 



Василь ІВАНИС 

••• Кубанщина в концепц11 Північноrо Кавказу 
(Продовження з попереднього числа) 

Льодовий перехід і умова з ген. Корні.ловим. 

11. ПІ. в жахливий холод на світанку Добрар:\ІЇЯ роз
почала наступ на ст. Новодмитрівську. Жахливий ві

тер зі снігом сковував всякі рухи; потічок, який спо

чатку перескакувався, за годину перетворився в ріку, 

по якій пливла крига і через яку треба було пере
пливати; більшовики добре приправились, розпоря

джаючи великою кількістю гармат, скорострілів і зо 

два десятки тисяч солдатів при великому запасі ю1у

ніцї; піхота ходила на багнети. Та бій затягся до ночі, 

а Покровський з кубанцюш не з'явився. Коли сте}І
ніло противник почав відходити. По п'ятах ішли доб

ровільці. До хат поналазили більшовицькі солдати, а 

добровільці вскакували в хати, виволікали солдат і 

приколювали. Була дика, несамовита масакра, яка за

тяглася за північ, поки більшовики були вигнані за 

ріку Псекупс. Стужа була настільки велика, що по

ловина коней гар:\1атних запряжок подохли і га·р:\tати 

далі везли полами. Самий похід був названий "льодо

вю1". На ранок заметіль утихла, сніг почав танути і 

з-під нього показалась велика кількість трупів. 11. 
ІІІ. приїхав до Новодмитровської Кубата:\1ан, уря1, 

Законодавча Рада й Покровський. 

У цій станиці кубанці (Військотаман, Уряд, За
конодавча Рада) підписали з ген. Л. Корніловим умо
ву з 3-х точок, а саме: 

"І. . .. для об'єднання всіх сил і засобів призна
ється необхідним перехід Кубанського державного 

загону в повне розпорядження генер. Корнілова, яко

}ІУ надається право реорганізувати загін, як це буде 

визнано необхідним. 

2. Законодавча Рада, Військове правительство і 
Військовий Отаман продовжують свою діяльність, все

:\tірно помагаючи військовим міроприємствам Коман

дуючого Армією. 

З. Командуючий Військами Кубанського Краю з 
його начальником штабу відкликаються в склад Пра

вительства для дальшого формування сталої Кубан

ської Армії". Підписали: Військота:\tан - полк. Філі

монов, голова Зак. Ради - Рябовол, голова Куб

уряду - Бич, Султан Шахю1 Гірей і генерали: Кор

нілов, Алексєєв, Денікін, Ерделі, Ро:\1ановський і Пок
ровський.18 

Коли в розмовах натякалось на диктатуру, Бич 

запропонував генералові Корнілову обняти й цивільну 

владу, а кубанські інституції припинили б свою діяль

ність. На це Корнілов піднесеним голосом твердо 

заявив, що Кубанська цивільна влада мусить діяти. 

Друге важливе в умові: "мусить бути формування 

сталої Кубанської армії". 

Підписавши цю умову, ген. Корнілов перефор

мував армію з 2770 добровільців і 3150 кубанців, ра
зом 5920 вояків створив 2 бригади, ліквівував одну 
батарею, а в інші і гармаrні скрині запряг нолін, під-

п О В 1 Д Н 1, ЛЮТНR, 1968 

готовив терен (позривав з напря}tків Новоросійська 
й Катеринодару рейки залізниць і на світанку 27. 
ІІІ. 1918 р. рушив на станцію й станицю Георгіе
Афипську. Червоні також добре приправились і го

ловне гарматним вогнем засипали, але за якихось 8 
годин станція й станиця бу ли зайняті з захопленням 

баєвих припасів і медикаментів. 

Да.1і через аул Панахес переправа поро:\ІО:\І ко

ло станиці Єлисаветинської і атака Катеринодару. За 
нього бились З доби і був призначений штур:\t сто
:шні на ЗІ. ІІІ, але на світанку цього дня більшо
вицька граната забила ген. Корнілова і КО:\tандуван

ня обняв ген. Денікін. Підnисаний договір був .1ише 

з ген. Корніловим, а тому з його смертю він вигас, 

а ген. Денікін діяв, як диктатор, не признаючи ніяких 

зсбов'язань, куртуазійно контактуючись з Військота
:\І:!НШІ. Денікін ві..~разу відкликав назаза про взяття 

Катеринодару і велів приправитись до відступу з те:\1-

нотою, кинути всіх ранених в ст. Єлисаветинській 
(Корні.1ов від Ростова всіх віз, не лишивши жодного 
-- в Єлисаветинській всі ранені, крі:\1 випадкових 
одиниць були вбиті). Відступ був дуже законспіро

ваний (заборонено курити і говорити). Цілу ніч 
ішли з одним коротеньким спочинком в станиці Ан
дрієсьвкій. У Ні:\tецькій КОЛОНіЇ rночбау мали днівку. 
Невдало поховали Корнілова, якого на другий день 

знз.йшли більшовики, взяли труп до Катеринодару й 

там знущалися. Конвой Корнілова з текінців залишив 

vрмію й подався за Волгу, почувалась паніка, шеп

та.1и, що генерали лагодяться розпилюватись і мали

ш~ групами тікати, мало знали, хто прийняв коман

дунання. Тут перебули день до те:\шоти, кинули ще 

дві гарматки, червоні насідали з гураганню1 гар:\1ат

ню1 вогнем. Деякі групи кубанців також кинули цей 

безнадійний похід. Спаслися через два випадки: при 

переході залізниці коло ст. Медведівської капітан Ша-

1:0.1і однюt гар:\!атню1 стріло:\1 пробив паровоз броне

поїзда і спинив його, а ген. Марков з декілько:\1а 

ста ршишнш вскочив у вагон і перестріляв більшо

вицьких командирів, а піхота розбіг.1ася, залишивши 

багато ю1уніції й поїзд конфіскованих коней, яких доб

роні.1ьці забрали; після цього ст. Дядьківська із зверх

сюшатією прийняла ар:\1ію, - дала приют всім ране

ню1 (ні один не був забитий), зю1ість волів допо
:\югла запрягти в гар}ІЗТИ коней і дала стілько фірма

нок, що далі вся піхота їхала, що значно прискорило 

рух. 

Із станиці Дядьківської армія маневрувала, уни

каючи боїв: пройшли Мальовані хутори, без вистрі

лу перетяли залізницю Катеринодар-Тихоріцька, пе

реночува.1и в Бейсугській, перетнули з обстрілш-1 тіль

ки з бронепоїзду Ар:\tавір-Тихоріцьку залізницю, че

рез Хоперські хутори доїхали до станиць Ільїнської 

та Успенської, відстрілюючись, перетяли залізниню 
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Тихоріцька-Царицин і через Горькобалківське вороже 
село добились до станиці Плоцької коло Кубано
Донського кордону, пройшовши 300 верст. На витра
ти цієї :\1андрівки Кубуряд заплатив 1 ~1ільйон сріб
ними монета:\ш, а за фураж скрізь платили поквиту
ваннями Кубуряду. 

На Дону армія розташувалася в ст. Єгорлицькій 
і Мечетинській, а Кубуряд в останній. У Ростові н. 
Д. вже була ні:\1еаька ар:\ІЇЯ за у:\ювою з новообра
ним Донським ота~1ано:\1 ген. П. Красновю1. Ця ар~1ія 
забезпечувала спокійний відпочинок і Денікінській ко
за ча-добровільній армії. 

(Закінчення в черговому числі) 
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rраждаНСІ'іОМ бь1ту. СПб, 1858, ст. 3. 

ВІЦЕПРЕЗИЛЕНТ УНР В ЕКЗИЛІ 
ВІДВІДАВ ЕДМОНТОН 

Головним промовцем на святі ~ержавности в Е~мон· 

тоні був віцепрезн~ент УНР в екзилі проф. Микола Сте

паненко (27 і 28 січня). 

Ювілейні святкування в Е~моитоні пройшли з вели· 

ким успіхом. Віцепрези~ент зробив на всіх е~монтонців 

--------·~ .,. .. " .. " ......... ..........,.,. ___ .,.. 
КУПІТЬ ЦІ КНИЖКИ 

1. Олена Курило, «УВАГИ ДО СУЧАСНОІ 
УКРАllіСЬКОІ ЛІТЕРАТУРНОІ МОВИ». 

Про цю книгу див. у «Нових Днях:. за пи
стопа.zr. 1960 р. на стор. 23. 

Ціна її: для передплатників «Нових Днів:. 
2.00 дол., а для всіх інших - 2.50 дол. 

2. «НОВИR ОГ-РІR», ч. 2, алhманах, присвя
чений 1 О-річчю масового українського поселен
ня в АвстраліТ. 

В альманасі є багато цікавих і дуже різно
манітних матеріялів. 

Ціна за примірник - 1 .50 доп. 
Обидві книжки замовляти в «Нових Днях». 
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найкраще враження. Як нас повідомпяють, піспя цих 

святкувань авторитет Державноrо Центру і УНРа~и ка 

Заході Кана~н пі~нявся ~уже високо. Є на~ія на вепнке 

пожвавлення праці товариств сприяння УНРаді. "Внзвопь· 

нофронтівськоrо" саксофону на Захо~і Канади в заrапь

ній українській оркестрі покищо не ~уже то чути". 

ЧИ БАГАТО В НАС ТАКИХ ТОВАРИСТВ, 

ЯК "ВЗАЄМНА ПОМІЧ"? 

Є в Канаді товариство "Взаємна По:\1іч". Це ве

:шке й сильне т-во. його відділи організовані пере
важно при православних громадах. Це товариство дає 

своїм членам життєве обезпечення. У Канаді майже 

не:\Іа людини, яка б не мала забезпечення на випадок 

своєї 01ерти. Багато наших людей забезпечені (асе
куровані) в чужих товариствах, які нічого не дають 

нашій грш1аді, хоч мають з того величезні прибутки. 

Інша справа "Взаємна Поміч". Це товариство 

тільки в грудні 1967 року, крі:\1 дивідентів (частина 
прибутків, яка розподіляється членам) своїм членам, 
викл а тил о 525.00 долярів так званого "національно
го дивіденту": 100.00 долярів виплачено на Україн
ську Національну Раду, 100.00 дол. - на Народню 
фундацію і:\І. т. r. Шевченка в Канаді і 325.00 ДО.'І. 
-- нз українську пресу. Взагалі "Взає~ша Поміч" зз 
час свого існування виплатила на різні народні uілі 
кільканадцять тисяч долярів. У цю суму не входять 

пожертви на різні громадські й освітні цілі, які роб
лять безпосередньо її відділи. 

ннаціональний дивіденд" зростатиме пропорцій

но зросту членства "Взаємної Помочі". Але й досі 
виплачені "національні дивіденди" вже є переконли

вю1 доказом, чому канадські українці повинні забез

печуватись са:\1е у "Взаємній Помочі". 
Пізніше ми ще да:\ю більше інформацій про "Вза

ошу По:\1іч", а тепер радимо нашим читачам з Ка· 

нади серйозно поцікавитись цю1 корисним товари

ство:\!. РЕЛ. 

НЕКРОЛОГИ 

f СТЕПАН СТРИЖОВЕЦЬ 
4 nистопа~а в Торонті (Лонt Бренч) неспо~івано ПО· 

мер о~нн з наших добрих читачів Степан Павлович 

Стрижовець. 

Покійний наро~нвся 20 rрудня 1908 року в с. Залу•· 

жі на Волині в селянській ро~ині. Коли почалась перша 

світова війна, то йоrо разом з батьками евакуйовано в 

Центральну Украіну, ~е малий Степан вперше пішов 

до школи. По закінченні війни вся ро~ина повертається в 

своє рідне село, де Степан ~алі вчиться. Пізніше закін· 

чнв бухrальтерські курси у Львові і працю·вав у цьому 

фаху. 

З 1940 року перебував у Польщі, а потім виїхав у 
Німеччину, ~е перебував у таборах переміщених осіб. 

У 1948 році виіз~ить ~о Кана~и, поселюється в провінції 
Альберта і працює на цукроварні. По закінченні кон

тракту переїздить в м. Летбрі~ж, ~е включається в аІІ· 

тнвну церковко-rрома~ську працю. Був о~ннм з фун~а

торів православної церкви св. Трійці. 

Н О В І Д Н 1, ЛЮТНЯ, 1968 



У ЛетбріДJКі iioro з дружиною сnітвВJІо веявве ro
pe: умирас Іх шестияіткв: до11ва, а незабаром і мВJІиіі 

сивок Ярема. До Торонта родина Стрнмовців nepelxana 
в 1956 році і ocina в Лонr Вреи11і. Тут nовііі:ииіі: Степан 

стас активним 11яеном украінської nравосяавиоі rрома

ди св. Дмитра, у якій nрацюс то секретарем управи. то 

бухrаяьтером. Думе цікавиться моподдю. Був одним з 

іиіціпорів юноrо ОДУМ-у nри rромаді св. Дмитра, ам 

до смерти 011ояював батьківський комітет Юноrо ОДУМ-у. 

Похорон відбувся 9 яистопада 1967 р. на цвинтарі 

Парк Лови. У nохоровних відnравах взЯJІи у11асть: вас

тоятепь церкви св. ,ЦМитра прот. М. Водиар11ув, о. Ф. Ле

rеІООк (з Сан Кетерввс), митр. протоіереіі: Д. Фотій з 

Торонта. На nомвнВJІьвих відправах буяо баrато укра· 

Івськоrо rромадявства з Лонr Врев11 і Торовта. Узяян 

таком у11асть одумівські віддіnи з Торонта і Лонr Врен

•У та rоповиа Виховна Рада Юноrо ОДУМ-у Канади. 

Повійвиіі: осиротив у Канаді дружину Марію, двох 

братів Йосипа та Cepris, двоюрідну сестру Таїсу Веуш
Копня, у США - двоюрідноrо брата в Чікаrо, а в Укра

іні 84-piWfRy матір, до11ку з зятем та онука. 
Biwrнa Йому пам'ять І 

f ІВАН ВОВКУН 
7 яистопада 1967 р. в Торонті ва пістряв яеrенів по

мер наш давній wrита• Іван Трохвмови11 Вовкун. 

Покііі:ииіі: народився 24 яютоrо 1922 рову в с. Петрів

ка Ваяакяіівсьвоrо р-ку на Харківщині в сеJІЯнсьвій ро

дині. Батько ii:oro був офіцером арміІ УНР, за що пізні
ше був розстріnввиіі:. 

Покііі:ииіІ мав твжве життя, як і біnьшість яюдеіі: iro
ro повопінвя: rояод, хояод, розвуркуяеввв і всякі інші 

знущання. У се таки йому вдапося заків11ити вwrитепьськнй 

інститут (xowr мріяв про консерваторію) і деввиіі: wrac вів 
уwrвтеnював. Пowranacь друrа світова війна і Іван Вов-
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кун, звиwrаіі:ио. в арміІ. По'І'раnнв у німецький аояов, Іде 

в так зване УВВ. Опнннвс. у Франції, де прнстае до 

французr.коrо резистансу. Одер•уе французький вій

ськовий хрест і подвку від reвepana Де r ОJІЯ. Та по за
кінченні війни апьявти передають всіх копишкіх радви

ськнх rромадяи СРСР. Та йому nощастняо втекти з еше

лону десь на кордові Попьщі над Зах. Вуrом і він щас

пиво п~реходить три кордови і опвкястr.ся в Зах. Ні

меч11ииі. Тут вступае в wrneни УРДП. Пізніше виїздить 

у Канаду і осепюсться з родиною в Торонті. 

У Topomi орrавЬус свою родинну оркестру, з пою 
виступає не раз і ва націонаnьвнх святах. Три йоrо до'f

ки думе обдаровані музи11но, з веnвквм успіхов в•а'І'ься 

в консерваторії. 

Осиротив Дружину Опександру і трьох ДО'ІОК: ra
JIИBY, Лесю і Юпію. 

Ві11иа Йому пам'ять І 

f ПРОТОПРЕСВІТЕР ЛЕВ ВЕСОЛОВСЬКИЙ 
У середу 10 січня 1968 р. в Нью-Йорку ва 78-му році 

миття помер довrояітній настоятепь правоспаввоrо собо· 

ру св. Воподимира в Нью-Йорку вс•. о. протопресвітер 

Лев Весоповський. 

Покійний походив з с. Чер11а Роrатинськоrо повіту в 

Західній Украіні. У США промивав уже віддавна. Сво

мн яюдсьвнмн, свящеви11имн та rромадянськимн якостя

ми Покійний о. пресвітер Лев Весеяовський здобув собі 

найбіяьшу noвary не пише серед своіх парафіян, а ir 
серед наіі:шнршнх кіп украінськоrо rромадяиства. Це &у

па вирозуміnа іі: тояерантиа тодика, ява моrпа б бути 

зразком дяя баrатьох. 

Вnаженноі пам'яти nротопресвітер Лев ВесояовсьІІRі: 

був не тіnькн одним з wrнта11ів вашоrо •урвапу, а іі: 

одним із iioro веяикнх nрнхияьвивів. Востаннє в з вим 
мав довrу й щиру розмову 26 rрудкя 1967 року (23 
rрудкв: вів 6яаrосповив nрацю 5-ro з'ізду УРДП) і тоді 

просто веможпиво &упо передбачати iioro смерть 11ерез 
якихось два тимні: отець Лев добре почувався, ні ва 

що не свармився, був, як завмди, щирий, приві'І'виіі І 

добрОЗИ'ІЛНВНЙ. 

Як пишемо ці рядки, то ми ще ке маємо звітів про 

похоронні відправи і сам похорон, вкиіі: відбувся 13 СЇ•· 
ня 1. 968 року на nравосnавному цвинтарі у Вавд Вруці, 
США. 

Ві"Іна іі добра пам'ять хаіі: буде по отцю Левові се

ред украікськоrо rромадянстваІ 

РЕДАКЦІЯ 

З НОВИХ ВИДАНЬ 

lrop Ка11уровськвй. СТРОФІКА. Видавяя Інституту 

літератури ім. Михаіі:па Ореста. Стор. 359. Тверда оnра
ва. Обкладинка Я. fиіздовськоrо. Мюнхен, Німе1111нва. 

1.967. 

"Строфіка" Іrоря Ка11уровськоrо - фактично перша 

вел11ка моноrрафіs про строфу у вашому nітературо

зиавстві і вже цей факт nримушус звернути ва цю nра

цю уваrу наших знавців теорії яітератури взаrаяі, а вір

щування зокрема. Квнrа скnадасться з wrотнрьох розді

лів: 1. Заrальні відомості, 2. Наіі:nростіші строфи, 3. Ка
!Іонізоваиі строфи, 4. Окремі nитаввя строфіки. 

t:: ще два розділи на по11атку квиrи: І. Техиі11иі за

уваrи та 2. Терміиоnоrі11ниіі довідякк. У кінці кинrн 

nодаиа nітература nредмету українською, російською та 

еспанською мовами, а таком веnнквй nоказник імен та 
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анотація (анrJІі:ісьиою, французькою, німецькою та ес· 

nаисьиою мовами). 

Книжна видана rарио. Добрий друк, rариий nanip. 
ОбкJІадиика, як і десятки інших обкJІадииок Якова ГнЬ· 

довськоrо, тому вона сьоrодні вже аж иівк не може вва· 

жатись за орнrінаJІьиу і nрнманJІиву~ бо іі сьоrо.циі 

вже можна вважати модною. 

"Строфіка" І. Качуровськоrо знайде иаJІежне ій міс· 

це в хаті кожноrо JІюбителя JІітератури і в кожноrо ви· 

сокуJІьтуриоrо читача взаrаJІі, а зокрема в студентів· 

фіJІолоrів університетів та копеджів. На наше здивував· 

ня, видавництво рекомендує іі... нашим шкопам украі· 

нознавства: "Віримо, що вона ("Строфіка". Ред.) стане 

корисним підручником в усіх наших школах україно· 

зиавства". Це справді виrпядає не пише не сопідио, а 

просто таки комічно. І чому б ото не поrодити з авто

ром і nіспяслова від видавництва? Напевно обійшпося б 

без цієї несопідностн у сnавді добрій і добре виданій 

праці. 

Михайло Подворияк. НЕДОСПІВАНА ПІСНЯ. Повість. 

Стор. 348. Видавництво "Дороrа Правди", Віииіпеr-Чі

каrо. 1967. 

УНРАІНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ КАЛЕНДАР (АJІь· 
манах) на 1968 рік. Річиик 18-й. Стор. 160. Видання Укра· 
інськоі Правоспавноі Церкви у США. Обкпадинка Петра 

Хоподноrо. Бавнд Брук, США. 

Це rарний і rарио виданий апьманах вепикоrо фор
' 114-'ІІ 
І І мату. 

Капеидар (апьманах) "СВІТЛА" на Божий 1968 рік. 

ХХІХ річник. Стор. 192. Видавництво оо. Васипівн, То

ронто, Канада. 1968 р. 

29-й раз вийшов цей Апьманах, апе всі 29 разів ви· 

йшов з помипкою в назві: "Світпо" (назва журиапу, який 

і видає цей апьманах) наnнсано без папок. 

ЧИТАЧІ ПИШУТЬ 

Дороrий Петре Кузьмовичу! 

Вибачте мені за такий мапнй дар на розбудову "Н. 

Д.", апе я вже старша людина, живу на пенсії і трохи 

nідробпяю, апе хочеться всій нашій "українській маши· 

ні" потрохи допомаrати. Ну, як же, скажемо, не виспа

ти хочби І.ОО доп. на цей nюбий журиаJІ, котрий так і 

хочеться назвати не "Нові Дні", а "Радісні Дні", бо як 

йоrо отримаєш, то таки справді відчуваєш радість. У 

день одержання моrо упюбпенця, наче весняне повітря 

Ще залишилася деяка кількість 

нерозпроданої книги: 

Юліян Мовчан 

"ЩО ВАРТО Б ЗНАТИ" 

(Пробле)ІИ українського національно-державного ви
зволення; подорожні нотатки; портрети, зустрічі й 

характеристики). 

398 сторінок, частково ілюстрована. 
Тверда обкладинка в двох кольорах з :мистецьким 
написом у виконанні мистця-)tаляра Мирона Левиць

кого. Ціна всього 4.00 дол. з пересилкою. 
Набулати в українських книгарнях або писати 

на адресу: 

Р. О. Вох 133, Macedonia, Ohio 44056, USA. 
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із запахом бузку вривається в хату. МоJІю МиJІосердно

rо Боrа, щоб поспав Вам, Петре Кузьмовичу, довrі роки 

радісне життя. Нехай Вас хоронить Господь! 

З nюоов'ю у Христі Ісусі 

о. Іван ІПЬЯШЕНКО. Нью Гейвеи, США. 

Шановний Пане Вопиияк ! 
Шпю передппату і 1.50 доп. на розбудову. 

Бажаю Вам у Новому Році доброrо здоров'я, а ро

зум усе здобуде, якщо буде добрий настрій. 

На мою думку, настрій і здоров'я - це 11айбіпьший 

с:карб, якщо вони йдуть упарі. 

Отож, пане Вопиияк, біпьше rумору просимо, якщо 

дозвопяє настрій. 

З поІ!Іаиою до Вас 

А. ДРЕГЕР, Прінц Джордж, Канада. 

Спасибі, дороrий п. Дреrер, за пораду. Хочете чо· 

rось весепеrо? Прошу дуже! Прочитайте собі писта від 

одиоrо з наших співробітників. Це найкращий пнст року. 

Ось він: 

Йоrо Вепелебію, ізиачалньому Редакторові 

"НОВИХ ДНІВ", 

Заступникові rолови УРДП, 

Докторові Попемічних Наун~ 

П. К. Вопинякові 

Ваша Еисцепенціє! 

Прийміть привітання й поздоровлення від худород

ноrІ) Топькн Гапана, а також від Іоанна Евентуальноrо. 

(Скажіть скоро: У Ії і у Іоанна народився син). І ще 

кпаняюсь Вам істинним проісшествієм, що мапо місце в 

м. Лубнах, у роках тридцятих. А до цьоrо пародію на 

спавноrо професора Іrоря Качуровсьиоrо, що випустив 

недавно в біпий світ епохапьннй твір під назвою "Стро· 

фіка". Той твір треба бупо б розрекпямувати, апе з 

цим, rадаю, може впоратись пише спавний професор, Ва· 

сипь Кириnовиw~ Чаппенко, хай живе вічно. 

Бажаю здоров•я і щастя в Новому році. 

З попум'яиим привітом 

А. КАЛИНОВСЬКИЙ, Powiecтep, США. 

Дороrий Анатолю Васипьовиw~у, 

Ваше письменницьке Високопреосвященство І 

Спасибі за побажання й дари: все одержано, опові· 

дання друкую в цьому чиспі, а пародії - в wieproвoмy. 

А "У Ії і у Іоанна"." скоро таин не скажу - нехай 

на цій скоромовці вправпяються wiнтawii. 

Прошу і в майбутньому не забувати мене, - еми· 

ренноrо і кроткоrо, як новонароджене яrиятко, - раба 

Божоrо, а wiнтawiiв і співробітників - иайщирішоrо уrод· 

ник~ t 

Вашоrо письмеиницьиоrо Архиnастирства 

ІЦирий поw~итатепь 

ПЕТРО з Волині. 

JOSEPH J. RAJCA FURS 
921 Colle1te St. - ТеІ.: LE 4-5545 

(at Dovercourt) 
КУШНІРСЬКА РОБІТНЯ 

Хутра на замовлення з різного роду шкірок 

6 ПЕРЕРІБКИ, 
6 НАПРАВИ. 

6 ПОВНА ГАРАНТІЯ. 

11 О В І ДНІ, ЛЮТИВ, 1968 
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Великий випрода)К :книжок 
ЦІНИ ЗНИЖЕНІ ВІД 10 ДО 50 ВІДСОТКІВ 

І<НИЖКИ 
Ціна 

була 

Тарас Шевченко - твори: 

MAJIA І<НИЖКА - Автографи 

поезій 184 7 1850 рр. "Нау-

кова Ду.\Іка", Київ, 1966. $1.20 
ТРИ JІІТ А Автографи поезій 

(Рукопис) ( 184З--1845 рр.) 
"Наукова Ду:\tка", Київ. 1966. 3.50 

КОБЗАР - Ілюстраuії С. Карафи-

Корбут. Київ, 1967. 4.95 
Ізан Фр~нко - "БОРИСJІАВСЬЮ 

ОПОВІДАННЯ". В-во худ. літ. 

"Дніпро", І(иїв, 1966. 1. 70 
Лндр:й Мз.1ишко -- Твори в 5-х 

тш1ах. Київ, 1966. 5.50 
Михзй.10 Стель:\tах - "КРОВ ЛЮД

"СЬКА НЕ ВОДИUЯ", ро:\tан. 

І{иїв, 1966. 1.1 О 
О:1есь Гончар -- "ТРОНКА". Ро-

_,1ан в ноне.1ях. Київ. 1966. З.ЗО 

Мнко:1а Бажан - - "БАГРЯНЕUЬ". 
Поезії. Київ, 1966. 0.65 

Ольга Кобилянська - "В НЕДІЛЮ 

РАНО ЗІЛЛЯ КОПАЛА". 

Київ, 1966. 2.З5 
Євген Кротевич --- "КИЇВСЬКІ ЗУ-

СТРІЧІ". Київ, 1966. 0.70 
Шота Руставе.1і - "ВИТЯЗЬ В 

ТИГРОВІЙ ШКУРІ". Переклад 
з грузинської Миколи Бажана. 

І(иїв, 1966. 5.75 
"ЗБІРНИК ПРАUЬ ДВАНАДUЯТОї 

НАУКОВОЇ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ 
КОНФЕРЕНUІї". Київ, 1964. 1.40 

В. ЦвірІ<унов - "СЮЖЕТ" -
деякі питання теорії. Київ, 196З. 0.90 

М. А. Жовтобрюх -- "МОВА 

УКР А їНСЬКОї ПРЕСИ". 
І(иїв, 196З. 1.З5 

''НАРИСИ З ІСТОРІЇ ФІЗІОЛОПї 
НА УКРАЇНІ". Київ, 1959. 1.25 

"ІГРИ ТА ПІСНІ" - Весняно-.1ітня 

поезія тру до вого року. Київ, 196З. 2 .50 
''НА КРИЛАХ ПІСНІ" - книжечка 

народних пісень з нота:\ІИ. Упо

рюник Г. Я. Ге,1бера. 

"УКРАЇНСЬКЕ РАДЯНСЬКЕ НА
РОДНЕ МИСТЕUТВО" - Б. С. 

Бутник-Сінерський. Київ, 1966. 
.П. Кауф:\tаН - 'ТУ ЛАК АРТЕ

МОВСЬКИй". 

с; ::се >С АС ·-:ас 

1.95 

З.75 

1.25 

:ас 

А. Гу:..1енюк ''НАРОДНЕ ХО-

Випро- РЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕUТВО". 

дажна Київ, 1963. 1.00 
uіна "МІЖСЛОВ'ЯНСЬКІ ФОЛКJІЬО-

РИЧНІ ВЗАЄМИНИ". Київ, 1963. 1.00 
"УІ<РАїНСЬКИй ПРАВОПИС". 

Київ, 1946. 0.50 
$0.95 '' НОВІТН~ ІСТОРІЯ" - - Нанча.1ь-

ниіі посібник д:ш Х-ХІ к:1ясів. 

І(иїв, 1962. 0.40 
2.25 "ВИВЧЕНН5І ХУДОЖНЬОГО 

ТВОРУ В ШКОЛІ". Київ, 1961. 0.80 
З .. '>0 О. В. Єфішт "НОВА ІСТОРІЯ". 

І Іі:1ручн11к :1:1н 8 к:1нси середньої 
1111'0."ІИ. J{11ЇВ, ] 958. 0.50 

1.:Ю 'ТРАМАТИІ\..\ УКРАЇНСЬКОЇ МО-

НИ" - Морфо:1огі~1. В-во Київ-

3.95 ськогс Університету. 1964. 0.80 
Л.і:..10с Рєндіс - "БОГИ СПУСКА

ЮТЬСЯ З ОЛІМПУ". В-во "Мо-
0.85 :юдь", Київ. 1964. 0.79 

2.50 ЛИСТІВКИ 
Київ - ко:..ш:1ект з 32-х хорош11х 

О.50 ко:1оритних фото:1истінок. 0.75 

1.75 

О.З9 

J(иїв - кшm:1ект з 17-х хороших 

ко:юритних фото.111стівок. 0.95 

АЛЬБОМИ 
J(11їв - історичні :..1ісuя Києва ( бру

натний ко:1ір), написи україн

с~,кою, російською і анг:1ійською 

0.5~) 

0.49 

0.2S 

0.50 

0.25 

0.50 

0.39 

0.45 

0.69 

:\ІОВаШІ. 0.60 0.3;:) 

4.95 

0.79 

О.З~! 

0.79 

0.69 

1.49 

1.50 

2.8Б 

0.79 

"JIEPH АБАУТ ЮКРЕЙН" -
(Винчайте Україну) анг.1ійською 
:..ювою. Картини в ко.1ьорах, опис 

rю-знг.1ійсь!{О:\ІУ про Україну. 1.25 0.8~ 

"ЛЬВІВСЬКА ОСІНЬ" в хороших 

ко:;ьорах. Написи українською 

і <Jнг:1ійською :..юва:..1и. 0.75 0.49 
"ХАРКІВ" ( акордіон) кшш:1ект з 

32-х хороших ко:1ьорових карток. 
Написи українською, російською 

і анг.1ійськпю \ІОва:..1и. 1.20 0.79 

(До поштових замовлень додайте 25 центів за пош-
тову оплату і обслугу) 

ПРИХОДЬ ТЕ ОСОБИСТО АБО НАДСИЛАЙТЕ ЗА

МОВЛЕННЯ ПОШТОЮ РАЗОМ З ПОШТОВИМ ПЕ

РЕКАЗОМ НА АДРЕСУ: 

UKRAINSKA KNYHA 
1162 Dundas St. W., 
Toronto 3, Ontario. 
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Канадські збройні сили 

сила майбутнього 
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на послугах св1ту :::::: 

у справах миру 

КАНАДСЬКІ ЗБРОйНІ СИЛИ МАЮТЬ 

І ЦЕ НА УВАЗІ 
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