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ВІД ВИДАВНИЦТВА 

1. ПовідомJІяємо вчитеJІів і батьків, що в 
найближчий час вийд~ з друку наш новий під
ручник - "Географія України". 

Ми не маємо звички розхвалювати свої ви
дання - вчителі самі оціняп, наш підручник, 
як його розглянуть. Зап~нняємо тіт~ки одне: він 
бу де найбільше пристосований до наших rміrра
ційних шкіл, буде t·рамолшй, матиме багато 
ілюстрацій, стислий. 

2. Наш буквар за тижден1. виходип. з дrу
ку восьмим виданням, маємо ще коло сотІІі І1р•1-
мірників з попередніх видаю>, тому замонлснІІ" 
на нього виконуємо безперебійно. 

З. Граматика української мони Д. КнсJІНІLі 
в найближчий час виходить другим нндашtмм, 
трохи поправленим. Тих замовників, які R'І:tctю 
не одержали замовлених книжоІ<, r~роснмо ин

бачити за затримку - всі затримані замон;н•tt
ня виконаємо в найближчий час. 

4. Історія української літератури і хрссто
матія "Дніпро" (2-ra частина, пpoдOitж~·ttttм) 
вже готується до друку. Якщо не ннйл.с ccrc.A 
vчбовоrо року, то на черговий рік буде наr1сrщо. 
Затримали ми її вихід через географію, ()о n ttiA 
є більша потреба в школах. 

5. Готується до друку друга частиІІа •·rа
матики українсьІ<ої мови ( синтакса) Д. І<ислttцІ. 
Вийде або серед учбового року, або на дrуr·иА 
навчальний рік напевно. 
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Леонід ПОЛТАВА 

в о ж д ь 

Гробниці і хрести в мутиш затоці ночі, 
Неначе кораблі, що збилися в пітьмі. 
Вони кудись пливти, вони ще жити хочуть, 
Ще дихати, бодай 'камінними грудьми. 
Ще руху, ще! Дарма. Ніщо не окриля, 
Ніхто не кине їх в блакитну висоту. 
Вони не попливуть. Вони у тім порту, 
Де мертвим якорем все тримає земля. 

Мовчить останній порт, хрестами переп'ятий, 
З~мислений, німий. Ледь устає трава 
Біля масивних плит. І плити - з нею встати 
Бажають теж. Бодай одна, жива, 
Мала порушина! Які ще сили тут 
Причаїлись, причавлені навік! 
Прислухайтесь вночі, як нароста в порту 
Підземний гуркіт і підземний крик! 

Із гурту 'кораблів - один вбере ту силу, 
Ту спрагу жити знов, той поклик встати, йти. 
Не руки і не хрест - над ним зведуться крила, 
Щоб міг він вище птиць, над хмарами пливти. -
Вождь стане на містку. Обвітрений, в диму, 
На грудях - знаки ран, неначе ордени; 
Тугий зелений френч, і зброя при йому, 
І ночей фронтових непогамовні сни. 

Він зрине, наче смерч. Він -вріжеться набоєм 
В поблідлі небеса сполоханих країн; 
Він викличе юрбу - і стане над юрбою, 
Він виклиЧе нарід - і встане із руїн! . 
Прощай, останній порт, - холодиий Монпарнас! 
Дороги й вітри прослалися на Схід, 
Де вже гримить земля, і небо і нарід: 
- Петлюра поміж нас, Петлюра - поміж нас! 

Василь ОНУФРІЄНКО 

Повівай мені, вітре, осінній, у вікна, 
Сип туманом удень, бий дощем уночі, 
Бо ·ще серце до тебе яслід не привикне, 
А весна вже сміється, з-за моря йдучи. 

Не приносить тут осінь гіркої турботи, 
Тут не та вона, знана бабуся стара, 
Що заходить непрахана в кожні ворота 
1, завіяна снігом, в полях умира. 

Тут, мов дівчина, осінь, засмучена трошки, 
Та весела так часто, ясна і дзвінка, 
Бо цвітуть і жоржини, і рози, й волошки, 
І трава шелестить, мов зелена ріка. 

Повівай мені, вітре, у ві,кна, у двері, 
Навівай мені думи з пітьми, з далини, 
Вони стануть рядками колись на папері, 
Підуть думи чужі зустрічати вони. 

Коли вітер шумить у вечірню годину, 
Я вслухаюся в шепіт знайомий глухий, 
І у спогадах лину і лину, і лину, 
Мов читаю щоденник неписаний свій. 

Щось у пам'яті встане гаряче, як літо, 
Щось холодне пролине, мов біла зима, 
То здається; життя не намарно прожито, 
То здається, що спереду й ззаду пітьма. 

То засяє надія, і мов пелюстками 
Віє вітер весни із квітучих садів ... 
І життя тоді манить своїми шляхами, 
По яких я ніколи ніде не ходив. 

Австралія, 1961 р . 

.... ---·-;•<••~--··~· ... 
Микола АРКАС . ~. 

Мій хатнtи Орф~й 
Л10бому ~руrові Леоні~ові Васнnьовнчу Поnтаві, 

прнсвичу10 ЦІО ~рібннчку 

Автор 

Згасає плита, на ній - чайник; він не встиг 
закипіти й жалібно нарікає, тужить, голосить, 
нето ридає, нето співає, сумно уколисує когось, 
як ненька недужу дитину. 

- Ну, і що ж з того? - скаже читач. -
Підкинь дровець і чайник твій закипить, диви
на Я'ка! 

Але ні, пострівай, шановний читачу, зовсім 
воно не так! Згоден, що чайник - найзвичайні
сінька, найбуденніща річ, прозаїчна, як і всі ре
чі хатнього ужитку, але чайник до чайника не 
при~одиться, чайник від чайника ·саме так від
різняються, як людина від людини, бо й цьому 

Н ()В І ДНІ. іfІ'()ВТЕНТ>, 1.96/ 

начинню властива індивідуальність, навіть Бо
жий дар. 

Я бачу, ви смієтесь й здвигаєте плечима. Не 
смійтесь! Сміятись тут нема з чого. Я не ориrі
нальничаю й не чудачу, лиш тверджу, що, в кож

нім разі, мойому чайникові властиві певні риси, 
які підносять його над рівнем мільйонів інших 
чайників. Я готовий навіть, заявити, що мій чай
ник є генієм серед чайників, що він, так би мо
вити, чайниківський Бетховен, або й того біль
ше -Орфей. 

Зовнішнім виг лядам своїм він непоказний, 
не абияк поторсаний-потріпаний буднями; бла
китна його палива у багатьох місцях облупилась; 
але те не має ніякого значення! Скільки геніїв 
мали саме такий обшарпаний вигляд: латки на 
штанах, торочки; нужденністо своєю вони ви-
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кликали згірдливі й зневажливі погляди прохо
жих. Але, як у них, у геніїв тих, так і в мойого 
чайника, під зовнішньою обшарпаністю хова
ються великі таланти, яким можуть позаздрити 
й усякі там корифеї. У всякому разі, я вважаю 
його знаменитим, богонадхненним музикою та 
співцем. А може, під час його закипання, в ньо
му щоразу полощеться Орфей, як відомо, вели
кий ахотник до сильних зажитків? Завдяки їм, 
він одвідав, навіть, Гада й Пересфону в їхньому 
підземному пеклі. 

. Пеститься він в окропі й проходиться своїми 
перстами по чарівних струнах божественної лі
ри. Коли воно так, тоді мій чайник, розуміється, 
не геній, а тільки посередньо причетний до ча
рівної музики; він лише підсобник й надхненник. 
Це припущення, однак, мало ймовірне; олімпій
ський Орфей тут ні при чому, все це чародійство 
робить мій чайник сам. 

Ні його арфи, ні І<Имвалів, ні сопілки, ні 
кобзи я не бачив, але, безсумнівно, перейма
ючись надхненням, він береться за свою ліру й 
співає. І як співає! Ліра його не та клясична, 
увінчана лаврами, формінrс, струнамн якої ро
котав сивобородий Гомер, оспівуючи данайську 
славу, і не кобза поета-дружинника, що звеличив 
князя Ігоря, оплакав згин його полків у диких 
степах половецьких, не лЮтня то стародавнього 
барда, що прославив Ролянда, обезсмертив його 
смерть у Рансевальській ущелині - це наша 
сліпецька ліра. 

Пригадуєте незрячих лірників на папертях 
сільських церков України? Крутили вони свою 
заялозену скрипучу ліру й гугнявими, жалібни
ми голосами співали божественні канти. Куди 
їм, розуміється, до мого полип'яного лірника та 
його ліри! Небо і земля! І не на замовлення мій 
чайник-чародій співає, а, як і личить кожному 
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генієві, тільки тоді, коли перейметься він tІад
хненням на згасаючій плиті. Ось тоді він n 'tак
лує-чарує: ПОЧНе НИЗЬКИМ баСОМ-ОКТаВОЮ Й І'У
ДИТЬ-рОКОЧе, ЯК Вірган В старОВИННіМ МаНаСТИf'і, 
потім раптом, заквилить старечим голосом думу 
й здається, що то сліпий бандурист десь одаль 
повіряє свою журбу вірній бандурі, згадуючи 
безталанного Морозен·ка й меншого з Озівськи~х 
братів. 

Піднесе голос - і це вже лірник, плачуть 
перебори зурни, рокочуть арфи, гримотять десь 
у далині кимвали, лунко розлягаються велично
скорботні акорди лютні. 

А іноді, так виразно почується скрип чис
ленних коліс чи то половсщ>ких ·кибиток, чи то 
чумацьких маж, довгою валкою їдучих Мурав
ським шляхом. Прислухуючись, я неясно чую з 
недосяжної віддалі кінський тупіт. Мчать десь 
коні; від множества копит гул іде степами, сту
гонить земля: чи то гасають по степу табуни 
гривастих тарпа)іів, чи то славні запорожці 
ідуть походом, чи то Ігореві дружини ісполчи
лись на брань? Гами сумно-скоrботних, таєм
ничо-загадкових звуків зачаровують мене, відри
вають від сучасности, переносять у ману прой
шлого; чи не відгуки то його, чи то не дума про 
нього? 

Рядки ділового листа забуті; зворушено, я 
вслу~хаюсь у симфонію-повість мого облуплено
го чародія; спогад за спогадом будить вона; 
холоне серце і, перед ретроспективним поглядом 
моїм постають довгі, уривчасті шереги АІВНО 
забутої буваль·щини, воскресають АрІбннчки 
пройшлого, виступають то туманними обраsами, 
то, до мотороші, читко, ніби тут ось стоять, 
розгортаються передо мною, сплітаючи все, і 
образи, і події, і силюети, й любі обличчя, у 
примхливий, мигітно-млистий візерунок давно 
проминулого життя. 

Ось і зараз, услухуючись у чарівне ворко
тіння мого чаклуна, я несподівано згадав дрі
б'язковий моментик свого дитинства, не вартнА, 
властиво, найменшої уваги: у двох з нянею, ми 
сиділи тоді на деревляній лавочці біля головної 
брами Богданінського помістя. Перед нами, за 
гарманом, ваблючи в свою далину, слався пере
катами-горбам~ безмежний степ. Вечоріло. Я, 
з великим захопленням лузав насіння; одна ки
шеня моїх штанців була повна соняшникових 
зернят-ок, а друга - кабакових всуміш з дин
ними та кавуновими. Ось, ніби зараз їх лузаю! 

Біля мене, спираючись на свій ціпок, сиділа 
люба няня і її смуг ляве, зморщкувате обличчя, 
звернене до степу, було задумане. 

- Ось і вечоріє, - порушила вона довгу 
мовчанку. - Скоро й сонечко закотиться за Ян
чокрак, стане темно ... 

Я метнув очима по обрію, за яким мав бов
ваніти, казковий для мене, Янчокрак, і теж за
думався: 

- А що, нянечко, далі, за Янчокраком? -
сnльовуючи лушпайку насіння, спитав я. 

- Що далі? - Замислилась няня. - Ет, 
який ти цікавий! Що далі - те очі проморг али, 
як говориться по-праведному, по~христьянсько

му ... Далі - всякі там городи-столиці, а за ними 
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і Єрусалим, що у Євангелії прописаний, святий, 
значить, город... Там Ісус Христос, Спаситель 
наш зичливий, на ослику катався ... 

ми. 

У няні скрізь за обрієм ввижалися Єрусали-

Верхи? 
А то ж як? Розуміється, верхи! 
І в сідлі? 
Не на охляп же, конешно ж у сідлі! І в 

золотому до того ж, ще й стремена були золоті, 
гнуздечка й удила, а повіддя, потебня, післище 
й все інше реміння було вигаптоване золотом: 
то ж збруя Господня! 

-Та ну? 
- От тобі й ну! Обротьку у святих ручках 

не держав, Я·К циган-конокрад, по-царському 

катався. 

Я так зацікавився няниним одкровенням, ·що 
й про насіння забув. 

- Хіба царі на осликах їздять? 
Цей запит няню, видко, ошелешив; де-який 

час вона одмовчувалась, постукуючи нервово 

патичком по землі. 
- У кожного царя свої звички-привички, 

- нарешті відповіла вона. - Христос Спаси-
тель якраз облюбував святою любов'ю осликів ... 

Ну, а сам ослик який був? 
-Ослик? 
- Ви, Калічка, Бог знає про що питаєте, 
розсердилась няня. - Ослик же жива твар, 

як же йому золотим бути? Не певернутись, не 
нагнутись, не хвицнути задком, то іграшки лиш 
золотими бувають, а твар Божа ніколи; Христів 
ослик був абнакнавенний, сіренький собі, вуха
тий, такий, як наш Пузько, ось тільки хреста не 
мав на спинці, а коли зліз з нього Христос Спа
ситель, то й хрест зразу ж об'явився і з тієї по
ри всі ослики з хрестом ходять тому, що Господь 
на одному з них катався. 

- А підкований був ослик? 
- Підкований та ·ще й Як! Щоб не дай Бо-

же не пасковзнувся із святим грузом. 
- А підкови з чого були? 
- Базіката ж ви дитина, Калічка, усе вам 

треба знати, -знову розсердилась няня. - Ко
нешно й підкови були золоті, яким же їм бути? .. 
Все було золоте, - рішуче припечатала няня. 

- Я, нянечко, дуже люблю Бозю! - роз
чулено прошепотів я. 

- Хто ж Бозіньку не любе? Хіба що гас
пид-диявол, - теж розчулено відповіла няня, 
- Господь цар над царями, все добро й милості 
від Нього. 

- А чому царі так гарно одягалися, а Хри
стос ні? Бідна, бідна була його одежа, я бачив 
на іконах у нас. 

- Хвотограп вірно його змалював, бо Хри
стос, як наш Кармелюк, за бідних стояв горою, 
за правду стояв, а багачів та кривду аничтожав 
своїм святим словом, от його злодії ті й розп'я
ли на хресті. 

· - І Він дався їм? 
- Дався, а потім воскрес! Так уже йому 

судилося по волі Бога-Отця. 
. - Недобре зробив Бог-Отець! Мене тато 

нікому б не дав убити. 
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- Ай-ай-ай, який гріх ви, Колічка, кажете, 
кару Божу на себе накликаєте! - щиро зжах
нулася няня. 

- За що ж, няню, мене карати? То Бог
Отець винуватий, а не я; Він мав пов·бивати тих 
душогубців, чому так не зробив? 

Моя дитяча безпосередність цілковито спан
геличила няню; вона сердито прихлопнула ко

маря на руці, потім заборскалася на лавці й за
чиркала патиком по землі. 

- Не нашого розуму те діло... Воскрес 
Христос і сидить зараз одесную Отця. - І пе
рехрестилась, а я за нею. 

Мудра була моя няня, за словом у кишеню 
не лазила і я, забувши всі недавні сумніви, уявив 
собі, як десь там, високо-високо в небі за хма
рами, за зірками, за місяцем, коло сонця, стоять 
на блакитнім килимі два крісла, а на одному з 
них - Христос Спаситель, на другому - Бог
Отець. Я їх не бачу, а Вони все бачать і тепер 
уже все можуть ... 

Десь у степу підпідьомкали перепілочки, 
збентежено, а може незадоволено, дерчав дер
кач, як торохкавка нічного сторожа. 

- Іч деркач розкричався, волнується чо
гось... теж твар Божа... - Глибокодумно ви
рікла няня, тяжко зідхнула і, опираючись на па
тичок, устала й зашкандибала додому. ЛузаюЧи 
насіння, я подався за нею, поклавши непрогай
но ж побігти до Пузька й поцілувати його хре
ста на спині ... 

... Висока трава, шурхочучи й пригинаю
чись, билась колосками, мітличками й квіттям 
об крила фаетону, що плив, колихаючись й по
скрипуючи, по соковитому лугу, мов по хвилях 

зеленого моря. Якісь різноколірні пташки зля
кано спурхували з-під копит повільно йдучих 
коней і, одлетівши кілька кроків, знову пірнали 
в траву. Сюрчали коники, дзижчала комашня, 
рій мошви вився стовпом над нами у проміннях 
призахіднього сонця; попирхували коні, зрива
ючи находу високі стеблини соковитої планне
вої порослі. 

Сидячи рядом з татом, я вдихував медяно
пряниИ аромат цвітучого привілля й, косячись, 
поглядав на батька. Прищурившись від б'ючого 
у вічі сонця, він ·щось наспівував, думаючи свою 
думу. 

Хащі верболозу й болотної бузини все щіль
ніше обступали нас; гіллясті, по кручені верби 
й проміж них осокори, дубки, в'язи та яворці 
впереміш, облямовували заплавні луки. Де-не-де 
виднілась облюбована нашим народом калина та 
недотика-шипшина. 

·Коні захлюпали по болотистому rрунті й 
екіпаж зупинився; ми вийшли і тато, взявши 
мене за руку, пішов в обхід до ставка. 

Густі зарослі очерету та куги, оточені, як 
бордюром, рогозою, заслонялн повідь ставка; 
буро-брvнастими кияхами вони ледве колиха
лись у безвітрі; шурхотіло облите серебром ли
стя осокорів, розгилисті, дуплисті верби, обви
ті, як ліанами, диким хмелем, куnали своє віття 
у мутно-зеленій воді затонів, що колисали бо-
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лотяні трави; у вузьких закрутах проток пла
вало й ниділо біле латаття й жовті глечики, дур
манячи своїми пахощами голову; над оболонню, 
яка косою вдавалась у ставок, слались повзучі 

трави: то густо-зелені, то блідо-зелені, то бр у
насті, то рожеві, то срібляво-сизі. 

Гомін водяного птаства лунав з очерету, з 
гущавини верболозу, з верховіття дерев, з кущів 
побережних. 

А ось, десь у неприступних нетрях очерету, 
задудив бугай-незграба, у нашім уявлінні вирло
оке страхіття - водяний, владика цих місць. 
його сліди видніються повсюди, ніби бусел ве
летенський пройшовся: любив дідько прогуля
тись по болоті, любив колесити-хлюпотіти по 
ньому. А то візьме й зареве-зарегоче моторош
ним деренчливим сміхом й хто з нас, хлопчаків, 
знав тоді, що то гукає полохлива хохітва з не
далекого пагорка? 

Рог~ті жукалки та довгоногі комарі-кара
мори грІлися на листочках трав, на мілководді 

сновигали жучки-плавунці, у затінку лапастих 
В?дяних ·бур'янів u шмигали пуголов·ки; різнобарв
НІ ~етелики, нандивовижніших офарблень, пе
релпали з листочка на листочок, з квітки на 
квітку, гралися, жартували, відпочивали, склав
~и над спинками крильця, і знов розгортаючи 
Іх; равлики, присмоктавшись до якоїсь трави, 

в~смоктували її сік, Божа коровка повзла по 
бІЛому кителю батька, красуні стрекози-коро
мис:rа ні>_~<илис~ фд останнім промінням сонця, 
диКІ бджІлки зоирали своє пахуче жниво з кві
Т?чок, гойдаючись, як у колисці, серед пелюст
КІВ.; зловіщо ry дів грізний шершень, ненажерли
вин rедз кружляв вкруг голови, вишукуючи мі
сце де йому краще вп'ятись; у затонах, у прото
ках, вздовж берега, пахрустував сушняк оче
р~ту, сила г~сениц~ повзала по ньому, а стем
НІЄ - буде ВІН жаб ячим майданом, звідти залу
нають серенади жабаків й млосне крахкання 
жаб. 

.т~м, у гущині, буяло своє життя, свої ра
дощІ и горе, там, сховане від лихого людського 
ока, вило свої гнізда водолюбиве птаство, виро
щувало там своїх діток, жило, бавилося, коха
лося,. полювало за мошвою й гусеницями, росло, 
старІло, а де вмирала, - ніхто не знав. Хруст, 
писк, вереск, щебет, висвисти, лопотання, скер
готання, метушня. І мені, забобонному хлопчині, 
ставало моторошно: навіть серед білого дня не 
вгамується вирлоока болотяна нечисть, навіть 
удень озивається! А що ж уночі? І біляві вихри 
мої стобурчились від страху. 

Коли ж наставала перелетна пора, - у сте
пах ~ели журавлі хороводи під ріденький ще, 
несм1:ливий, стрекіт цвіркунів. У плавнях тоді, 
як НІколи, ставало шумно; ~ерепочивала там 
перелетна птиця, що восени прямувала на пів
день, весною - на північ. 

. Лі:ом гніздилася в нашому ставку найрізно
манІТНІша птиця, а серед неї - дикі качки чир-

~ ' ки, лиски, у вероняку - кулики та бекаси-ба-
ранчики. На початку літа, качки, вивівши ка
ченят, гордовито випливали з ними "в кільва

терній колоні" на гладину ставка, ніби на огля-
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дини; малесенькі каченятка здавались іІ·rашка
ми; вони ревно працювали лапками, рухали в 

такт голівками, неначе кланялись задку своєї 
мами, яка завше пливла попереду. 

У спеку, на мільчині можна було побачити 
поважно похожаючих чорногузів, наших сте
пових фламінrо, яких народ український прози
ван по-різному: у нас - чорногузами, в інших 
місцях - лелеками, бузьками, буслями. Вони 
хлюпали по болоті, полюючи на жаб, на пуголов
ків, мимохідь ловили комах, витягали з-під зем
лі червячків. А ось, у довгому дзьобі лелича зви
валася гадюка, а може водяний вуж: плаз - най
більша ласощ чоrногузова. 

Серед очерету, на галявах-nлесах nrобували 
чаnлі; вони шумно злітали пrи Іtаіімсншому шур
хоті й не раз плескотом своїх rозмашистих крил, 
лякали нас мало не до наn івнеnритомности. 

А на заході сондя! А за світання! 

Коли сонце маєстатно сnускалося до зеле
ного безмежжя степів, у плавнях підІІімалась го
мінка метушня; на різні лади-t·олоси псrегуку
валась птиця: щебетала, виспівувала, висвисту
вала, пускала трелі, сокотіла, кrякала, суrмила 
й стогнала - всіх звукін не пеrслічити було; 
чулось метушливе порпання, ляскіт кrил, сплес
ки води. 

Няня й тут допомагала мені своїми мудrи
ми поясненнями: 

- То, бач, стеляться пташки tta ніч, спі
шаться помолитись доки сонце не зайшло, а схо
вається воно, - інший тут загосподарює, ви
гулькне із затону водяний, тоді їм не до молитви 
бу де, тоді дідько разом з русалками на місяць 
молитиметься. 

На світанку, з плавень лунав теж різного
лосний птичий гомін, але звучав він зовсім по
іншому, не заклопотано, а бадьоро, весело, жит
тєрадісно. 

Уночі ж над заснувшими плавнями йшли 
моторошні шуми, шурхоти, тяжкі зідхання, охан
ня, ухання, белькотання, потріскування, похлю
пування, джавкіт по болоту. з дна rаптом ви
гулькувала бульба, чулось, булькання й тиха по
відь, ні з того, ні з сього, починала брижитися, 
кругами розх.одились хвильки. Десь у верховіт
ті вікових верб, обступавших став і греблю, ухав
реготав сич; високо в небі стояв nовновидий 
місяць~ срібним поглядом своїм обходив плавні, 
гущу очерету, мочарі, порослі мшистими тра
вами, таємничі затони й повідь ставка. Мла ви
парів слалася над ними; у цілковитім безвітрі, 
мла ця приймала інколи дивовижні форми; вона 
припадала до самої поверхні, повзла по ній, то 
піднімалася стовпом угору; звиваючись, повіль
но викручуючись й колихаючись, вона пливла в 
повітрі, осяяна місячним світлом. І така, без
звучно повзаюча по гладині, беззвучно ширяюча 
над нею, над очеретами, над мочарями, мла, зда
валась нам привидами в саванах, 1що вели свій 
місячний танок над ставом; і не одним нам зда
валось: у народі вірили, •ЩО це справді душі уто
плеників, жертв русальчиних чар. Привиди кrуж
ляли над місцем свого траrічного скону, пнулись 
до місяця, сонця мертвих. 
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Ось тоді й випірнав із глибокого затону во
дяник, нічний владика плавень, щоб поласувати 
хрещеною душею, а поки їі не знаходив, - за

довольнявся всякою живою твар'ю. Виходив на 
греблю, сідав на стовбурі і, не мигаючи, довго 
дивився на місяць своїми страшними вирячени
ми очима, виймав із гриви дудку й зачинав ду
дити; тинявся він теж по плавнях, бродив по 
болоті, плавав по ставку, никав по очеретах, 
хрустячи багаття. На гілках верб ніжились під 

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

для всіх кл яс українських шкіл на еміrраuії: 

1. Л. Деполович 

БУКВАР 
Четверте поправлене видання 

Uіна: У Канаді і CllJA - 1.25 дол., 
в Англії - 10 шіл., в Австралії - 12 шіл. 

2. Петро Волиняк 

БАРВІНОК 
Читанка для 2-ої кляси 

Тр~те поправлене й поширене видання 

Іlіна: у І{анаді і США - 1.20 дол .• 
в Англії - 10 шіл., в Австралії - 12 шіл. 

3. Петро Волиняк 

КИїВ 
Читанка для 3-ої кляси 

Друге збільшене видання (більший формат 
і виразніший та більший шрифт) 

Uіна: у Канаді і США - 1.25 дол., 
в Анг.1ії - 10 ші.1., в двстралії - 12 шіл. 

4. Петро Волиняк 

ЛАНИ 
Читанка для четвертої кляси 

Друге поширене й поправлене видання 
(збільшено кількість сторінок, збільшено шрифт 

і формат сторіюш). 
Uіна: у І{анаді і США - 1.25 дол., 

в Анг:Іії - 10 ші.1., в Австралії - 12 шіл. 

5. Петро Волиняк 

ДНІПРО 

Підручник з історії української літератури 
і хрестоматія. 

Єдиний на еміrраuії підручник такого типу. 
Книжка ішостроnана. 

Uіна: у Канаді і США - 1.50 дол., 
в Англії - 10 шіл., в Австралії - 12 шіл. 

6. Дмитро Кислиuя 

ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОї МОВИ 

(Фонетика й морфологія). 
Підручник пристосований до українських 

еІ\Ііrраuійних шкіл (багато прикладів і завдань). 
Сьогодні - ue єдиний підручник 
з українсЬJ(ОЇ мови на еміrраuії. 

Uіна: у Канаді і США - 1.50 дол., 
п Анr:ІЇі - 1 О шіл., в Австралії - 12 шіл. 

:іамовля·tи в "Нових Днях". іІІколам і книгарням 
та церковним громадам знижка. 

по в І } п І, л.:овть·нь, 1961 

місячним світлом русалки, ніжились і тихо спі
вали, але чарівну, вабливу пісню русалчу чув 
лиш той, кому в ту ніч судилося втопитись. 

Горішня частина тулуба у русалок була ді
воча, а нижня - риб'яча. Сиділи вони на роз
гіллі, гойдалися, співали, своїх чарівних пісень, 
розчісуючи пишні зелені коси; і очі у них зелені, 
як у кішок, і миготіли в них холодні вогники; а 
спідня частина тіла мов серебром була облита, 
срібна луска так і вилискувалась, так і виблиску
вала; з ними й русалята - мавки бавилися, пу
стували, гралися в піжмурки з світлячками і сміх 
їхній - як булькіт струмочка. 

Хай Бог боронить зустрінутись людині з 
русалками; вони, либонь, були небезпечніші са
мого водяного, зазіхали особливо на вродливих 
парубків: зваблять і залоскочуть, затягнуть у 
глибінь так, що ні сліду, ні помину не лишиться. 

А злий був дідько? - питав я няню. 
- Цур вам, пек вам з обох боків, Калічка, 

хіба я знаю? Вся нечисть зла! Хто його раз ба
чив, - повік не забув, а вобчем од нечистого 
добра дарма сподіватись. 

Так няня й не дала мені характеристики во
дяного дідька. 

Проте бачив його наш старий дід-баштан
ник Карпо, бачила його й стара, зібгана вдвоє, 
бабка Маланка, матір нашого коваля Олекси. 
Дехто, як, наприклад, всевідуща молодиця Гор
пина, божилася, що зібгана вдвоє бабка не тіль
ки бачила дідька, а й зналася з ним ближче, бо 
сама була відьмою; Горпина хрестилася й божи
JІася, що на власні очі бачила у бабки хвоста; 
чорненький такий з пухнатаю китичкою на кін
ці; якось бабка нагнулася, подув вітер, спідниця 
на спи.ну, а хвіст шасть і виглянув з-під неї. 
,.. ,... ДІд Карпо мадював водяного по-свойому, 
оаока Маланка - по-свойому, а, зрештою ма-

~ , u ' 
.1ЮНОК ОООХ оув ·СХОЖИИ. · · 

Бабка Маланка оповідала, - і мороз пробі
гав по тілу од її оnовідання, - що дідько був, 
властиво, велитенським жабаком. Уявіть собі 
жаб'ячого велетня, ідучого по-людському, диб
ки. Як жаба, й він зелений, .-1иснюче черево у 
нього гладеньке, пухке, біле в сірих краплинках, 
~ика теж жаб'я:_а із страшними, витріщеними 
оаньками: гляне и завороже; вуха - лопухами, 

махне ними й комарі врозтіч; з.амість пальців -
рачачі к.1ішні, замість волосся - буро-зелена 
г~ива куширу, такі ж борода й вуса, аж по ко
ЛІНа . завдовшки, повіки червоні, а вії білі, пе
рисп, як пір'ячко курчатка, замість брів rулі, 
лапи гусячі. А втім, бабка Маланка присягалася, 
що бачила на солончаку й другого дідька, лисо
го; збирав він там якесь чарівне зілля та все 
кхе-кхе по-старечому, недужо. І з того виходи
ло б, що й водяні дідьки, як і ми, .1юди, старіють 
й лисі~ть, a.Jie вмирати не вмирають, бо, тільки 
запримпять смерть з косою, - гульк у свою 

печеrу, де у них приховане чарівне квіття па
пороті, і з ним на поверх; заглядівши в клішні 
водяного чарівну квітку, смерть на сто літ від 
нього одступалася. 

Над екронями водяник мав невеличкі ріж
ки, трохи менші чортячих, а зуби - як у щуки, 
й каміння розгризали. Дід Карпо, одначе, за-
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певняв, що бабка Маланка бреше, що ніяких ро
гів у водяного нема, що він комолий. От і до
шукайтесь правди. 

Коли співали русалки, дідько сідав на ста
рий пень дуба, зрубаного ще за Бог данович ів, 
і слухав, слухав, слухав, дививсь, дививсь на 
місяць, не міг надивитись на нього, а потім, як 
загудить у дуду, як завиє, як заскрегоче і шу
бовс:ь у воду й ну ганятися за тими русалками, 
що купались. 

Ростом він з хлопчака-підлітка, але дужий 
такий, що ні одному борцеві його не здолати. І 
тут дід Карпо та бабка Маланка згідно 'оповіда
ли, що років із тридцять тому, він живцем бу
гая затягнув у бездонну ковбаню і, разом з кіс
тками, там його і зжер; згодом тільки роги та 
ратиці неводом витягли ... 

Ось про це й міркував я тоді, тримаючи 
батька за руку. З ним страшно не було, тільки 
моторошнувата. Не тямив я тоді, що коли дідько 
бугая здужав - батька й тим паче здужає, а 
мене на придачу ... 

Комарі, тим часом, уже не поодинці, а гур
том атакували нас. Вернулися назад, сіли в ком
фортабельний ридван, який возив ще моїх пра
бабусь та прадідів, і звернули в степ. Тато лю
бив під вечір проїхати~ь степом, полюбуватись 
його простором. 

Хліба вже наливались; високе жито пере
межалося з ланами пшениці, ячменю, вівса й 
низьким мітлистим просом; де-не-де виднілися 
баштани з обов'язковими соняшниками й "пшін
кою"-кукурудзою. Затиснувши в жмені колос
ся, батько роздивлявся чи нема кузьки та зони 
і, переконавшись, що нема, задоволено розту
ляв пригорщ. Серед хлібів лелів кукіль, фіял
ковими rрознами обвивав стебла пшениці дикий 
горошок, червонів вовчий мак, синіли сокирки, 
блакитними голівками кланялись волошки. 

А дааі розкинулась цілина,· Цілинн.ий незай
маний степ; його не окинути було оком. 

Шмигали шустрі ховрашки та польові ми
ші-пільхи; полохливі зайці, перейнявшись пані
кою, одмахували кіль·ка десятків сажнів, потім 
раптом зупинялись і, кумедно сівши на задні 
лапки, вже спокійно здалека слідкували за нами; 
про переляк вони вже встигли забути. 

Повільно й урочисто заходило сонце, ніби 
поринало в лоно зеленого степу; спека вже дав

но не пашіла, святий Петро встиг уже загнати 
свої овечки в небесні ·кошари; згинули марева, 
розпливлися в серпанку далини, ніби їх і не бу
ло. А, між тим, удень колихали вони руїни "ту
рецького" маяка, піднімали в повітря далекі 
ольвійські могили, показували нам всілякі дивен
ні таємниці: то корабель над синім обрієм плив 
у небі, то я·кісь будови об'являлися, ліси, буцім 
то гори; і все те неначе на хвилях виступає, то 
читка, то затуманено. А святий Петро в іншім 
місці вівці свої попасав, переганяв отари; ро
зійшлись вони по Божих небесних степах бла
китнотравних, широких, а до грішної землі не 
торкаються. У моїй дитячій уяві, марева завше 
бували вабливо-чарівною таємницею; таємниця 
та мене й приголомшувала й манила до себе, а 
разом викликала якийсь містичний трепет. Ме-
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не так нестримно тягло побувати в тих дивних, 
прекрасних краях, ·що, одного разу, я таки ру

шив у дорогу верхи, попрямувавши до високої, 
плаваючої в повітрі, могили, якої я раніше ні
коли не бачив. За тією могилою мерехтіло, ми
готіло, ніби ворушилось, не то місто якесь каз
кове з високими вежами, не то ціла ескадра ·КО
раблів, не то комонне військо з маючими прапо
рами. Рушив я навпростець степом, їхав, їхав та 
так до плаваючої в небі могили й не доїхав, бо 
зненацька і могила, і та казкова таємниця, що 
мерехтіла за нею, потонули в блакиті. 

І повернув я назад свого вахлачка Мишку, 
і сумно мені враз стало, так я затужив за не
знаними далями, таку прикрість, незаслужену 
образу відчув, що вона взяла та й сховалася од 
мене, що тут же на допомогу мені прийшла фан
тазія. На Ті крилах я облетів усі маривні казкові 
краї, міста, палаци, замки, небесні затоки, усе 
те маривне дивовижжя, за яким марно ганявся 

на ·коникові. Не розумів я тоді, що й без тих 
маривних казок, я жив у іншій казці, в іншій 
феєрії: - в наших широких степах, серед не
порушеної, Богом створеної природи. 

Спокійно-величній був наш степ зі своїми 
похмурими могилами, зі зміїстими балками, з не
трями яруг, байраків та прибережних лісів, з 
левадами й плавнями, з хащами тернищ, з по
вільно плинучими ріками, із затишними ставка
ми в обіймах верб та очерету; кли·кав-вабив він 
у свої безмежні далі. Скільки таємниць ховав 
він у своїм лоні, скільки людських радощів і го
ря покрив своїм зеленим килимом, рясно уквіт
чав усю славу ·колишню й кості тих, що славу ту 
своїми муками здобували. 

Байдужий до всього Час приспав Забуттям 
усе минуле, а велику арену його розорав плу
гамн-

Все йде, все минає, 
І краю немає ... 

Я вдивляюсь у туманіючу да .. 1ину і мені зда
ється, що там, за пологимн перекатами, зама

ячили вершники. Чи не татарські то чамбули 
крадуться степами? Чи не запорозькі то спис
ники розгорнули лави? Саме ті запорожці, про 
я-ких оповідав нам вчора увечері тато в саду, під 
п'ятисотлітніми дубами. 

Але степ мовчав, знесилений денно~ спе
кою; під тихим подувом вечірнього леготу під
німалась зниділа трава. Поскрипував ридван, ко
лисався з боку на бік, пірнав у вибоїни; форка
ли вороні рисаки: Мазепа й Чортомлик, зривали 
придорожні колоски. 

Примара туманіючої далини не наближа
лась; таємні вершни·ки йшли походом вздовж 
краєвиду і хоч як я напружував зір, так і не 
зміг розгадати чи то татари, чи запорожці. 

Тато закурив дві цигарки, одну з них дав 
Кості і скоса глянув на мене: 

Що та·м, Микосю? 
їздці якісь аж он там, сила їх! 
Де? 
А ондечки, - показав я рукою, на 

самім краю землі, де туман стелеться... Чи не 
козаки то, часом? 
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Тато оглянув степ: 
- Що ж, може воно й так... Ось вийдемо 

на ту могилу й подивимось. 
Костя зупинив коней. Ми вийшли з фаетону 

й папростували до недалекої могили по високій 
траві. Ох, як же вона пахла, як голосно стреко
тали в ній коники! Тато взяв мене за руку. Я й 
досі бачу ту смугляву батькову руку, відчуваю 
Гі на своїй, а ось назву тієї могили забув: пам'ять 
- примхлива пані! 

Виступили на круту могилу; тато сильно 
засапався, ледве переводив дух. А комонні заго
ни все йшли та йшли вздовж обрію, неначе ко
тилися хвилями і зникали раптом там, де небо 
єдналося зі степом, ніби крізь землю провалю
вались чи розпливалися в небі. Нарешті, тато 
повними грудьми вдихнув запашне повітря й роз
глянувся на всі сторони. 

- Бачиш, батюсічко? 
- Авжеж, дитинко! То випари клубами 

линуть, Туман стелиться. - І, помітивши, що 
тією nрозою розчарував мене, мої дитячі химе
ри, додав: - А може й сnравді то козаки; то
локли колись козацькі коні ці округи! 

- Куди ж вони йдуть? 
- У вирій козачий, серце; там усе с.11авне 

лицарське товариство лягло сnочити по трудах 

бранних. 
А коні їхні теж? 

- Ну розуміється! Де ·козак, там і кінь 
його, з конем козак ніколи не розлучається, на
віть у могилі. 

- Ти кажеш їдуть у Вирій, а де ж Вирій 
їх? Ти оnовідав, що nташки теж у Вирій летять. 

Пташки - у свій, а козаки - у свій. 
Хіба є козачий Вирій? 

-Є! 
-Де ж він? 
Тато nомовчав, nодумав, потім, широким 

помахом руки, обвів округу: 

- Козачий Вирій, Микосю, ось тут, у сте
пах, у цій ось могилі, скрізь, де трава зеленіє, 
де тирса шумить, де балки та байраки в'ються; 
вся стеnова Україна козачий Вирій! Криє його 
заnашний килим зелених трав, колосисті лани 
царини. Тут скрізь і лягло сnочити лицарство 
наше і добре йому сnиться nід уколиеливий сnів 
цвіркунів, шелест тирси. 

Сонце зайшло, лишивши на небосхилі ро
жеву заграву; далечінь затяглася вечірнім сер
панком, сиза мла завалокда козацькі лави, го
лосно залунав над стеnом хорал цвіркунів, ле
генький вітерець ішов хвилями по тирсі. 

Верталися додому вже смерком. Небо за
сіювалось самоцвітами-зірками, стих легіт, бре
ніли арфи цвіркунів: 

В чистім nолі тирса шумить, 
Катран зе.1еніє, 
В чистім nолі своя воля, 
Що й серце німіє ... 

Поскриnування, nахитування ридвану й ті 
арфи степові нас.1али на мене сон. Прикурнувши 
під боком у батька, я просnав всю дальшу до
р.огу й прокинувся тільки тоді, коли коні зупи
нилися ко.1о rанку. З фаетону мене обережно 
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виніс наш старий лакей Пантелей і я оnинився 
в ясно освітленій гасовими лямnами їдальні. Ми
лі голоси, любі обличчя мами, батька, старень
кої няні ... 

На згасаючій nлиті виводе мій Орфей чарів
ні рулади і цілий рій, викликаних ними сnогадів 
кружляє у nлавному хороводі; неначе в'януче 
листя клена в тихий, nохмурий день пізньої осе
ни, вони нечутно осиnаються вкруг мене, стика

ють і розминаючись, з'являючись й щезаючи на
завжди ... 

Я чую розмірний, задумливий шуміт віко
вих дубів богданівського саду, ~курликання над 
стеnом відлітаючих на nівдень журавлів, дзвінкі 
трелі, nотоnаючих у небесній блакиті, жайво
ронків, ні з чим незрівнимий вечірній хорал 
цвіркунів. 

Я бачу своє дитинство, свою юність, свою, 
заnроnащену лихоліттям, молодість. На мить 
переді мною розгортається панорама нашого 

широкого Богу з біжучими білопінними баран
цями хвиль; кланяючись пухнастими султанами, 

шумить очерет, кигикають мартини й буруни, 
гулко штурмуючи беріг, відринають назад ... 

Кінець. 

ВЕЛИКА МЕБЛЬОВА 
КРАМНИЦЯ БУРЛАКОВА 

ХОЛОДІЛЬНИІ< МАРКИ FRIGIDAIRE 
Ве.1икий ви6ір хатніх і конторських ~1еблів. 

Е.1ектричні при~1ади та інше. 
Читача1~1 "Нових Днів" -- спеціяJІьна увага і знижка 

BURLACOFF'S FURNITURE 
619 Queen St. W. 
Toronto, Canada. 
Tel.: ЕМ 8-6812 
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М. САМОВИДЕЦЬ 

• • Крик ІЗ неволІ 
До кімнати заходить Ольга Михайлівна lllав

лій, учителька середньої школи, знервована, в 
тяжкому розпачі. За нею поспішає учитель при
родозн·авства тієї ж школи Василь Петрович Во
лощук, немолодий з густою вже посивілою чу-
приною чоловік. . 

- А-ах! Який жах! Усі колеrи голосували, 
щоб виключити мене із спілки вчителів. 

- Не колеrи, Ольго Михайлівно, - поті
шав Волощук. - Руками колеr голосують Ша
калови, Мооква. Ніхто не може зробити інакше. 
Незабаром так зробите й ви. 

- Я цього не зроблю, роздратовано 
висмикнула Ольга Михайлівна хустину з ліво
го рукава сукні. 

Не зарікайтесь. Зробите. 
Ніколи! .. 
Не запевняйте, Ольго Михайлівно. 
Василю Петровичу, - благально звер-

тається Шавлій до Волощука. - Ми завжди вас 
поважали. Маємо за найближчого нашого друга. 
Без вас ми почували себе· самотніми. Я боюся ... 
Я жахаюся, що відтепер почну думати про вас 
інакше. 

- Думайте, що хочете. Ганьте, женіть, зне
важайте. Але в ці хвилини я не смію покинути 
вас. Людина в розпуці сліпне. Один несвідомий 
крок і вона ... гине. В ім'я порятунку ви мусите ... 

- Облиште. Молю вас. Я цього ніколи не 
зроблю. На найстрашніші муки піду. На кана
ли, в Сибір... Але відмовитись від чоловіка ... 
0-о! .. Ні-ні! Ніколи! Ніколи, ніколи! 

- Це не врятує вашої долі. Ще більше 
ускладнить вашу справу. Швидше штовхне всю 
вашу сім'ю до катастрофи. 

- Ах! - махнула рукою Шав.1ій. - Хіба 
не однаково? 

- Не однаково. Зрозумійте мене, дорога. 
Про Гната Максимовича офіційно оголосили як 
про ворога народу. Не взяли до в'-язниці пере
дачі. Можливо ... його вже немає в нашому мі
сті ... 

- А-ах! .. Не говоріть мені цього ... Не го
во-ріть! 

Ольга Михайлівна падає на стіл і заходиться 
довгим розпачливим риданням. Волощук тихо 
підходить до неї й по-батьківському кладе свої 
руки їй на плечі, чуло вмовляючи. 

- Дорога Ольго Михайлівно. Не мучте се
бе. Годі. Ми персиаситили катів своїми страж
даннями. Не робімо їм втіхи з наших мук. На
шими сльозами вони місять багно. 

- Коли ж розум безсилий зага.11ьмувати 
пошматовані нерви, розбиті почуття, знівечену 
волю. 

- Будьте мужні. Перетворіть гарячі сльо-

") Уривок з друrоі діі драми з життв nідра~исько

rо студенства "Eninor nрийде", иаrородженоі на nітера· 
турному конкурсі Со10зу Ук-их Орrаиізацій в Австралії. 
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зи на кригу. Нехай це буде тверезим вислідом 
по довгих шуканнях шляхів за чужими дорого
вказами. Кожний день пожирає нові жертви. Ми 
не маємо права допомагати ворогам навіть сво

їми сльозами. Потрібно якнайшвидше офіційно 
зректися ... 

- Покиньмо про це, - схопилася з місця 
з місця, простягає руку до Волощука. - Бла
гаю вас! 

- Вислухайте мене до кінця, - заспокоює 
Воло щук. 

- Боже! - ламає руки. - Я не знала, що 
ви такий жорстокий. 

- Так, так, так! Я жорстоким стаю, наче 
кат. Такими нас робить свобода, з'їдена деспо
тами-тиранами. Нам вивернули душі. Нашу лю
дяність отруїли жовчю ненависти. І єдину іс
кру ще людського, не зотлілого у моїй душі, я 
віддам вам і вашим дітям, Ольго Михайлівно. 

- Спасибі... - розчулено. - Я, мабуть, 
збожеволіла б, коли б у ці хвилини вас не було 
коло мене. 

- У тяжкі хвилини ми не маємо права тра-
тити рівноваги. 

- Яке вже там право? У чому? Перед ким? 
- Перед своїм народом. 
- Перед народом? - безнадійно. - До 

краю зламаним?. 
Але не вбитим. 

- Знищеним... безсильним... безвольним ... 
- Ні, ні, ні! - палко заперечує Волощук. 

- Не безвольним, а безмовним у сліпому куті. 
Чи ви коо~1И порина-!J_и у безодню їхнього мовчан
ня? Довгого, холодного. Як мовчать раби до 
слушного часу, стримуючи в серці вогонь пом
сти й ненависти. Народ мучиться у мовчанні. 
Хто ж світові розкаже про ці муки? Хто вря
тує JІюдство від грядущого кошмару? Хто? На
ші діти, Ольго Михайлівно. Я розумію - це не 
легко. Та, може, у цих жертвах криється наро
ду нашого визволення. А порятунок ваших ді
те·й лежить на терезах відмови від Гната Мак
симовича. 

- Боже! І ви мене штовхаєте на цей шлях? 
- Підпишете ви чи ні, це долі Гната Мак-

симовича не змінить, - запевняв Волощук. 
його засуджено. Ваше ж відречення ... 

- Яка ганьба! Боже, яка ганьба?! 
- Так, так, ганьба. Небувала, нечувана. 

Ao~le ганьба не вам, а насильникам свободи. Убив
никам людини. Ганьба руїнникам країни, сім'ї, 
законів, права і правди ... 

- Це понад мої сили, - непевним голосом 
заперечувала Шавлій. - Я не можу цього зро
бити. Не можу. Щоб я ... дружина, сама огань
била мужа тавром "ворога народу"? Чоловіка, 
що вийшов з-під селянської стріхи... Жив для 
народу. Ах! Який це жах! Розумом не можна 
збагнути ... Цього ніколи мені не простить ніхто. 

- Ольго Михайлівно! Зрозумійте, дорога. 

J/ О В І ,1 J/ І, jftOBTEHТ.. 1961 



Народ наш нап'яв на себе маску. Віру свою бе
реже у глибині душі. Життя штовхає всіх іти 
на меч з мечем. На брехню з брехнею. Наші 
брати гинуть у льохах, на каналах, по тундрах. 
Рятуймо ж людину хоч тут, і вона витягне святу 
правду на світ. 

- Я цілком знищена, розбита. Ні до чого 
не здатна ... 

- Не зробити цього -- то, значить, тільки 
збільшите собою і дітьми вашими в'язниці не
винних жертв. Сьогодні вас викину.'Іи із спілки. 
Завтра не пустять до школи. Позбавлять шматка 
хліба й тісного чужого кутка. На кожному кроці 
за вами стежитимуть очі Шакалових. Силоміць 
відберуть від вас ваших дітей. Розвіють усіх по 
світу. Бе зсліду ... без с.1ова ... навіки ... 

- А-а! Я втрачу розум. 
- Опануйте себе, - заспокоював Воло-

щук. - Відпочиньте і ... обміркуйте. Це єдиний 
шлях до порятунку вас із дітьми. За всі при
крощі, вчинені вам, вибачте мене і простіть. Я 
бажаю вам тільки полегші й добра. При першій 
потребі я готовий вам у всьому, чим зможу, до
помогти. Гукайте на мене. 

- Дякую, Василю Петровичу. Заходьте. Я 
боюся надовго лишатися насамоті. 

- Добре, дорога Ольго Михайлівно. За
ходитиму. Мені вже нічого лякатися, нічого гу
бити. Тільки й маєтку, що пошарпана душа. Бу
вайте здорові. Кріпіться. 

Ольга Михайлівна лишилася одна. Не знай
де собі місця. Безліч тяжких думок і питань шма
тують їй душу, болить голова. 

- Що робити? - Ламає руки. - Де взя
ти сили стерпіти ці муки? Куди подітися з діть
ми? Що їх жде? Осуд, впоювання ненависти до 
батьків? Самота, голод, сніги, зима... (Стина
ється). Боже! Де ж край тортурам? - Бере з 
писемного стола фото свого чоловіка. - Що 
сталося з тобою? Де ти? Чи ти знеієш, що я з 
дітьми стаю на край безодні? Ще трохи і я впа
ду... Що мені робити? 

Пv.льно вдивляється в портрет, у кожній ри
сі намагається відтворити живий образ чолові
ка. Розпалена уява доходить до межі, за якою 
губиться самоконтроля. Вона ніби чує Шавлїів 
голос за собою: - Не муч себе, люба О.1ю ... 
Рятуй дітеrt ... 

- Гнате! - нестямно скрикує Ольга Ми
хайлівна й кидається до вікна, спинилась, при
слухаючись до чогось ніби в самій собі. - Що 
це зі мною? Марю? Сплю? Я ніби чула Гнатів 
го.тюс? Так, так, так! його голос ... А може? -
Озирається, тре рукою чо.1о, ніби щось пригадує. 
-Може мій розум кидає мене? А діти ж! Діти 
мої! - Жасно кричить. - Ні, ні, ні! Не хочу! 
Не можу! Я мушу жити! Я мушу рятувати дітей! 
Так, так! Рятувати! Але як?! - Істерично питає. 
- Хто мені скаже, як рятувати дітей? - Тяж
ко падає коло сто.r1у навколішки, вириваючи з 
кож ню\\ с:ювом своt:ї душ і скаргу-мо.1итву. -
Боже! Я вже не маю сили боротися з жахливими 
дуJУtками. Вони пожирають моє серце. Прости 
мене! Не для розкошів я потопаю у страшному 
грісі. З любови до дітей так низько падаю. Жит
тя моє розбите ... Зламана душа ... Молю ж Тебе, 

ll ()Л l ,1!!1. ЖORTElfJ,. 1.%/ 

Спасителю Єдиний! Подай мені сили у хвилини 
найстрашнішого мого злочину ... Без цього я не 
здолаю вчинити присуд над батьком і чоло~ і ком. 

Схиляється головою на руки й довго без
голосно ридає. Потім рішуче встає, бере папір, 
атрамент, сідає до столу й пише, раз-за-разом 
витираючи хусткою очі. Увіходять Наталя й 
Маріянна, чорнява й білява сестри, що закін
чиюt десятирічку й збиралися на іспити до уні
верситету, але напередодні НКВД заарештува
ло їхнього батька, Гната Максимовича, і їхні 
наміри розбито вщент. Вони спиняються на по
розі. О.1ьга Михайлівна їх не помічає. Вони ти
хо підходять до матері й стають обабіч неї. 

- Що з тобою, мамочко? Ти знову плачеш? 
- Маріянно, Наталю ... - намагаючись бу-

ти спокійною, з сумом ув очах, звертається до 
дітей мати. - Ви вже дорослі. Мусите розумі
ти. Для вашого добра. Щоб мог ли ви далі жи
ти... вчитися... Ми повинні відректися від ба
тька ... 

Наталя й Маріянна падають на коліна коло 
матері, обіймають її, хапають за руки, цілують, 
молять. 

Мамо! Мамочко! Молимо тебе! Не тре-
ба! .. 

Батько наш ... ворог народу ... 
Не говори та·к, - ще з більшим розпачем 

закричали дочки. -- Неправда! Наш тато лю
бить народ! Мамочко, не відрікаймось! Не ро
бімо цього! - Обіймаючи матір, заходяться ри
данням. З радіоголосника, що висить у кутку 
на стіні, ледве чутно мелодію пісні "Шірока 
страна моя родная". Ольга Михайлівна встає з 
стільця, підводить Маріянну й Наталю, витирає 
їм хусткою очі, ледве стримуючись, щоб не за
ридати самій. 

- Не плачте, діти. Нехай наші сльози впа
дуть вічним прокляттям на ·ката... що ціною 
ганьби й неслави дарує нам страдницьке життя ... 
Підписуйте, мої любі ... Це тільки так ... Про лю
дей ... Але з душі, - ледве говорить, - ми не 
викинемо батька ніколи... ніколи, діти... Нехай 
Господь нам буде в цьому свідок і суддя. 

Маріявна тремтячою рукою бере ручку з 
пером. 

- О, мамо, мамочко! Як страшно робити 
цсП гріх проти батька! 

Перо падає з Маріянииних рук. ,!lісню чути 
голосніше: "Я страни другой такои нє знаю, 
r дє так вольно диш ет человек". Ольга Михай
лівна стену.1ась. блиснула якимсь диким по
глядом, хаnає зі столу заяву, рве на шматки, 

кидає на під.погу, поривається до радіоголосни
ка, зrиває з стіни, топче ногами. 

Діти кидаються до матері. 
- Мамочко! Що з тобою? Не треба! 
Ольга Михайлівна, непритомніючи, падає 

дочкам на руки. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Найшвидша і найдешевша в Торонті 

ПЕРЕВОЗКА ХАТНІХ РЕЧЕй І МЕБЛІВ 
В разі потреби телефонуйте: 
А. Максимлюк - LE 3-3724 

9 



ЛІТЕРАТУРА В ПОНЕВОПЕНІЙ УКРАУНІ 

ШЕСТИДЕСЯТИРІЧЧЯ СЕМЕНА СКЛЯРЕНКА 
(Біоrрафічна довідка) 

Семен Дмитрович Скnвренко, відомий романіст, на
роднвсв в с. Прохорінці ка Полтавщині (Прохорівка -
напроти Канева) 1 в ересни 19'1 року. Перший йоrо ро· 

ман "Тиха пристань" вийшов у 1929 р., хоч nітературну 

дівльність він розпочав ще десь у 1918 році, вндруку

вавшн в золотоніській rазеті свої перші вірші. У 20-нх 

роках друкував нарнен й оповіданнн в київському жур

каnі "Глобус". 

У 30-их роках С. Сиnиренко видав кілька ~ниr: "Мат
рос Ісай", "Бурун", "Помилка", "Страх", "Пponor", "Ра

дість nюдськоrо існуваннн" і роман, вкий остаточно здо

був собі призианна й попуnирність, - "Шnвх на Киів". 

"Шnвх на Киів" - велика триnоrін на тему rромадви

сьиоі війни в Украіні, у sкій Семен Сиnвренко кnвсичио 

перекрутив історичні факти, обертаючи все шиворот на

внворот (ви було уrодно окупантові!), чим дуже доrо

днв "партії і правітєnьству". А осиільки С. Сиnвренко 

є не тільки літературно rрамотиою і здібною люди

ною, а має ще й те, що ми звемо культурою мови, то 

йоrо роман "Шnвх на Киів" давно проrоnошено одним 

з найкращих романів у підрадвнській українській піте

ратурі. 

Звичайно, що не одна така "літературна перлина" 

вже пішла на смітник, хочбн ті, що були ·присввчені 

Сталінові. Піде на смітини і Сиnврекиів "Шnвх на Кн

ів", бо рано чи пізно, а фальшуванни історіі буде вик

рито і з цієї "соцреаnістнчноі перлини" нічоrо не nи

шнтьсн. Це питании 'І'іnькн часу. 

Пізніше видані ще такі твори С. Скnврениа: "Вітер 

з rip", "Леrендарннй начднв", "Рапорт", "Орлині кри

ла", "Карnати", "Хазиінн". Баrато з творів С. Сиnврекив 

перекладено мовами "народних демократій", в тім числі 

німецькою, польською, чеською тощо. 

Та не це все, звичайно, примусиnо нас наrадати 

нашим читачам про ісиуванив Семена Скnвреика. Спо-

иукою дnа цьоrо став останній йоrо історичний роман 

"Сввтосnав", знайомий уже нашим читачам. "Свsтосnав" 

дуже nопуnнрний роман не тільки в Украіні, а ~ ка 

еміrраціі, особnиво серед молоді. 

Наша історична белетристика, особnиво з часів І'ИВ• 

жоі доби, фактично перебуває ще в nеnюшиах. Тому 

Сиnкренків "Сввтосnав" може стати добрим початком, 

хоч має чимало хиб, про акі в свій час nисав В. Сва

роr у нашому JІ{ журналі. С. Сиnвренко до цієї своєї 

nраці поставивеа дуже поважно. Він рокамн вивчав до

бу, історичні події, побут і мову тоrо часу. Все це 

nозначиnось на романі. Йоrо "Сввтосnав", ви висnов

nюєтьсв О. Гамаліл ("Літературна Газета, 5. 9. 61 р., 

Киів), "усіх вразив сміливо оброиою темою, еnічною 

маштабиістю і баrатоnnвновістю сюжету, монументаль

ністю оnовіді, високою естетичною наснаженістю твору, 

йоrо винятково баrатющою мовною стихією". 

До цьоrо, либонь, не треба иічоrо додавати. Запе

речити щось тут також важко - роман "Сввтосnав" с 

справді вкісною поквою в нашііі літературі. 

Тепер С. Сиnвренко працює над новим історичним 

твором з тієї ж доби - "Володимир". Можна сnодіва

тись, що "Володимир" не буде rіршим від "Свнтосnава", 

бо nисьменник уже увійшов, ви кажуть, у добу, вивчив 

матеріал, урахував завваrи ирит:сІин й читачів до "Свв

тосnава". 

С. Сиnарениові 60 років. Це вік, у вкому великі мис
тці дають справді великі твори. Побажаємо ж йому твор

чих успіхів, nобажаємо йому дати нашому народові хоч 

кілька творів, вкі не тільки наnравили б шкоду, sку 

він заnодівв нашій нації своею писанииою на за

мовnеина "nартії і nравітсnьства", а й дали б змоrу йоrо 
нащадкам із вдвчиістю зrадати йоrо імв між визначни

ми уираіиськимн письменниками чорної доби російсь

кої окупації. 

Нижче друкуємо уривок з иедруиованоrо роману 

"Володимир", вкий ми nередруковуємо з київської "Лі

тературної Газет11" від 3 вересЮІ 1961 р. 

Семен СКЛЯРЕНКО 

Володимир • 
1 Роrніда 

(Уривок з нового роману "Володимир") 

m ЕРШОГО ж вечора, nрибувши до Києва'. 
ю-Іязь Володимир пішов до Рогніди - він 

не міг мучитись і страждати, хотів говорити 
одверто, як їм тепер бути. 

Рогніда знала, що сталось з князем Воло
димиром у Херсонесі. Вона не допитувалась у 
когось про це - боярині, воєводші, навіть слу
ги говорили, що князь уклав з ромеями в Хер
сонесі мир, узяв собі жону - василісу і сам став 
василевсом. Тепер князь вже приїхав з комон
ним воїнством до Києва, а цариця Анна їде на 
.подіях. 

Рогніда зрозуміла, тільки Володимир пере
ступив поріг світлиці, чого він прийшов у цю 

вечорову годину до неї, вона знала, що рано чи 
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пізно між ними має відбутись розмова, не ду
мала тільки, що станеться все це так швидко. 

Непокоїло княгиню й те, що про події в 
Херсонесі вже довідались, либонь, і діти, кіль
ка днів вони уникали її, і не тому, що не хотіли 
з нею говорити. Ні, вони не знали, що сказати 
матері, як допомогти їй у великому родинному 
горі. 

Особливо хвилювався син Ярослав, раз і 
другий він заходив до неї, а.'Іе мовчав. Якось 
мати загледіла на очах його сльози; три дні то
му Ярослав поїхав у розпуці на лови за Дніпро 
і там пошкоди.в ногу, лежав тут же, в темряві, 
в палаті поряд. 

._ Однак зараз думати про це не довелось -
князь Володимир стояв біля порога - у темному 
одязі, у якому, либонь, ходив на брань, з мечем 
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біля пояса, з непокритою головою - тільки 
стомлений, худий. 

- Добрий вечір тобі, Рогнідо! 
- Добрий вечір і. тобі, Володимире ... 
Він не пішов до неї, не обняв і не поцілував, 

як раніше, а повільно ступив уперед, сів так важ
ко на лаві, що меч загримів по підлозі, спер го
лову на руки. 

- Я прийшов до тебе говорити ... 
- Що ж, говорити, Володимире, я давно 

вже цього ждала. 

- Буду одвертий, Рогнідо ... Сталось те, чо-
го не хотів, лро що не думав .. . 

- Дивуюсь, що та·к говориш, - відповіла 
на це Рогніда. - Ти, пригадую, хотів перемогти 
Візантію - і от переміг, ти хотів стати нарівні 
з імператорами - і нині називаєшся василев
сом, ти думав охрестити Русь - і охрестиш її ... 

- Тобі, бачу, - спробув поеміхнутись Во
лодимир, - достоменно відомо, що сталось у 
Херсонесі, але одного ти не знаєш ... 

- Ні, Володимире, - сказала Рогніда, -
і це єдине я знаю - ти василеве, бо став мvжем 
василіси Анни... Спасибі тобі, Володимире, що 
не привіз її одразу сюди, а сам приїхав раніше 
- велика Гора, але тобі з двома жонами тут 
було б тісно ... Боже мій, Боже мій, - з великим 
болем сказала Рогніда, - ти й колись приїхав 
один на Гору, а мене покликав пізніше, нині ца
риця Анна їде десь у лодії, ти ж тут вирішуєш 
свою долю. 

- Ти глузуєш з мене, Рогнідо? .. 
- Ні, я ніколи, вір мені, не глузувала з те-

бе, просто говорю про суєтний світ - який він 
безжальний і жорстокий. 

- Невже ти думаєш, що мені лег·ко жити 
в цьому світі? 

- Ні, василевсе Володимире, не думаю, 
щоб тобі було легко жити, як·що колись люди 
взнають твоє життя, вони здригнуться ... 

- І проклянуть? - запитав Володимир. 
- Ні, не проклянуть, бо ти більше, ніж се-

бе, любиш Русь, а за це можна все простити й 
забути ... І я, Володимире, розумію, знаю, ти дов
го мучився й страждав. Мусиш іти супроти ро-

МИРОСЛАВ СКАЛА-СТАРИЦЬКИй 
перший ;тенор Королівсьної Опери "Ля Моне" 

в Брюсселі, соліст західньо-европейсьних 
театрів 

д а с т ь 

Тільки один концерт 
у: 

ВАНКУВЕРІ - 8 жовтня, 
САСКАТУНІ: - 15 жовтня, 
ФОРТ ВІЛЛІЯМІ - 22 жовтня, 
ТОРОНТІ - 28 жовтня, 
ОТТАВІ - 5 .1истопада. 

. За точнішими даними відносно назв заль 
і. початків концертів слідкувати у місцевій пре
СІ, оголошеннях, летючках та афішах. 
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меїв. Мусиш укласти з ними ряд новий. Мусиш 
християнство прийняти ... 

Вона замовкла. 
- Мусив ти, Володимире, і василевсом ста

ти, одягти корону, ти - достойний ним бути, 
інакше ти не був би і руським князем ... Прига
дуєш, коли йшов на брань супроти ромеїв, ми з 
тобою розмовляли про це ... 

- Пригадую, - тихо промовив Володимир. 
- Одного не розумію, - закінчила Рог-

ніда, - як міг ти, мене жоною мавши, мислити 
про іншу, нічого мені не сказавши, взяти нову, 
ще одну жону? 

- Рогнідо! - приклавши руку до серця, 
відповів він. - Коли я йшов на брань, ні про 
яку царівну не мислив, укладаючи ряд з імпера
торами, про це й не думав, але грецькі імпера
тори суть лживі і хитрі, я їм не вірив і не вірю, 
через що зажадав у них руки царівни Анни ... 

- Видно, дуже бояться тебе імператори, 
якщо згодились дати свою сестру ... Але Анні ти 
віриш? 

Похмурий і суворий Володимир коротко 
сказав: 

- Нарікши П своєю жоною, не можу й не 
хочу про неї говорити ... 

Вона зрозуміла й відчула біль душі гордого 
Володимира, що не зраджував свого слова. 

- Пробач, Володимире, - промовила Ро
гніда. - Я нібито забула, що вже сталось. Га
разд, не бу демо говорити про неї ... Але про себе 
самого скажеш? 

- Про себе? Скажу ... 
- Тоді скажи мені правду і не бійся, якою б 

жорстокою вона не була для мене. Ти любиш 
царівну Анну? 

Володимир мовчав, заплющивши очі й сти
снувши уста, потім подивився на Рогніду і про
мовив: 

- Бачиш, я довго думав, раніше ніж відпо
вісти тобі, бо ... про такі речі звичайно не запи
тують. Але ні, ти, Рогнідо, маєш право й повин
на б_vла запитати мене про це ... 

Він знову замовк, йому важко було говорити 
правду так, щоб вона зрозуміла його і не так 
суворо осудила, їй ці слова були потрібні, щоб 
полегшити рану серця. 

- Гаразд, - закінчив Володимир свої ду
ми, - я шукав не красоти її, бо ніколи до того 
Гі не бачив. Але, угледівши Анну, був вражений 
·п красою. Проте, вір мені, не любив і нині не 
люблю Гі. Жахаюсь того, що сталось, ·коли б си
ла - повернув усе всп'ять ... От я тобі й сказав 
правду. 

- Ні! - рішуче відповіла Рогніда, - як 
не повернути всп'ять Дніпра, так не повернути 
життя і щастя. Ти зробив імперією Русь, сам 
став василевсом, маєш жоною грецьку василісу, 

але ... - вона затялась, - мені тебе шкода. 
- Рогнідо! - крикнув він. - Ти можеш 

усе говорити мені, у твоїх словах токмо правда ... 
Але не кажи, що шкодуєш мене, я не тільки ва
силеве, а й людина. 

- А я більше й не говоритиму про це, бо 
все сказала ... 

- Як усе? Що ж робити мені? 

11 



- Навіщо запитуєш мене про це? Ти сам 
обирав свій шлях у житті, я не заважатиму то
бі, піду з Гори. 

- Так, - зітхнув він, - тепер я розумію, 
що сталось, - мушу сам віднині тут мучитись і 
страждати, ти покмнеш мене ... 

- Не Я зробила це, а ти, Володимире. 
- І це розумію ... 
Настало мовчання - важке, болюче. Двом, 

донедавна рідним, близьким людям, було що 
сказати, душі їх у останньому пориві рвались 
одна до одної, як ніколи, мабуть, відчували по
требу говорити. Але вони вже нічого не могли 
сказати - суворе життя поставило мур між ни
ми, розривало навіки. 

Князь Володимир перший порушив нестер
пне мовчання. 

- Рогнідо! - з одчаєм, від наболілого сер
ця почав він. - Прости, винен я, сам відповім 
за все ... Але дозволь мені одне - подбати, аби 
ти не мучилась, не страждала ... 

- Чим тепер можеш допомогти мені? 
- їдь, Рогнідо, в город отця твого По-

лотськ, дарую тобі всю цю землю. 
- Ти дуже щедрий, Володимире, - гірко 

засміялась Рогніда. - Але як піду я в город 
отця мого, 'ЩО скажуть тамтешні люди?.. Ко
лись у Полотську мені було так добре, затишно, 
нині бу де важко, як ніде. 

- Тоді, молю, візьми собі один з городів, 
одбери від вельмож моїх, єгоже хо·щешь, дам 
тобі золото, срібло ... 

- Ні, - рішуче відповіла Рогніда, - взя
ти в тебе город, бути рабою твоєю, земного ва
силевса, не можу; мати під собою твоїх вель
мож такожде не хочу, будуть убо вони рабами 
мені; золото і срібло - ні, за них не купиш спо
кою душі. І якщо, Володимире, ти сам хочеш 
царство земне й небесне восприяти, то на землі 
царства не шукаю, але унівеститись Христові 
прагну, - може, хоч після смерти душа моя 
матиме тишу, спокій, любов ... 

- UЦо ти замислила? 
- Невже не розумієш, Володимире? Хочу 

постригтись у чернечий образ. 
- У чернечий образ? - вирвалось у нього. 

- Ні, ти не можеш, не смієш так робити ... 
Рогніда враз змінилась, очі її стали суварими 

грізними, обличчя вкрай блідим, просто бі.11им. 
- Чому ти цього не хочеш? 
- Жона моя - черниця в городі Києві, де 

я сиджу князем?! Ні, це буде більше від моїх і 
твоїх сил, Рогнідо! 

- Марно ти боїшся, Володимире! Я ж бо 
вже не жона тобі, а стати черницею хочу не для 
світу, а для серця свого; все роблю для того, 
щоб легше було тобі, прагну спокою й тиші,·; 
ти ж і цього не хочеш мені дати? Жорстокий 
ти, несправедливий василеве! Тоді ... тоді убий 
моє тіло, як убив душу ... 

Це бу.1а остання, либонь, краплина, яка 
вкрай наповнила чашу гіркої образи Рогніди, 
вона впала на коліна, обхопипа руками голову, 
застогнала: 
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- Вийми меч із піхов, убий мене, убий! 
Саме в цю хвилину раптом розчинилися две~ 

рі з світлиці поруч, і на порозі став княжич Яро
слав. 

Він був надзвичайно блідий, одягнутий тіль
ки в довгу білу сорочку, спирався на меч. 

- Мамо! -крикнув Ярослав. -Хто тебе 
хоче вбити, чому ти стала на коліна? 

Нестримний і рішучий, він вихопив меча із 
піхов. 

- Ярославе! Сину! - заволала Рогніда, 
підвівшись з колін. - Як ти міг встати з пола
маною ногою? .. Дай мені руку, я одведу тебе 
до ложа. 

- Але ж я чув крик, бачив тебе поверже
ною на колінах, це батько хоче тебе вбити ... 

- Ні, сину, ні, -- відповіла вона. - Він 
мене не вбивав, не хотів, не хоче вбити ... Ми 
тільки говорили з ним, чуєш, говорили. Іди, си
ну, благаю тебе ... - вона схопила його під ру
ки, силою одвела до дверей. 

Во.аодимир стояв увесь цей час біля вікна, 
дивився на Дніпро й коси, але не бачив їх, ко
ли ж обернувся, сина в світлиці вже не було, а 
Рогніда, схиливши голову на руки, сиділа на 
лаві біля столу. 

Дуже повільно Володимир ступив до неї. 
Він знав вдачу Рогніди - щось вирішивши, во
на ніколи не змінювала свого слова. А хіба він 
сам щось міг змінити?! Отже, це хвилина про
щання, вже довіку їм тепер не зустрічатись, не 
бачитись ... 

- Прощай, Рогнідо! - тихо промовив Во
лодимир. -Прости мене й роби, як сама хочеш. 

З уст їі зірвалось одно тільки слово: 
Прощай! 

І ЦЮ НІЧ княгиня Рогніда не лягала спати. На Горі погасли вогні, з-за Дніпра, 
відбиваючись жовтим колом на плесі, виплив 
місяць. Київ, передграддя, Поділ оповила гли
бока тиша, час від часу її порушували голоси 
сторожів на городницях та крики заблукалих 
птахів на просередах і косах Дніпра, - все, зда
валося, спало - земля, вода й небо. 

Тільки Рогніда не спала - вона сиділа бі
ля розчиненого вікна у своїй спочивальні, ди
вилась на стіни города, кручі Дніпра, далекі лі
си й луки, але нічого не бачила; дослухалась до 
притюнених шумів і голосів ночі - й нічого не 
чула; безліч думок пропливали в її голові - без
радісні, сумні, невтішні. 

Рогніда згадувала, як у далекі дні своєї мо
лодости щиро полюбила князя Володимира і, 
ніби дорогоцінний дарунок, все життя носила 
цю любов у своєму серці. 

Є на світі різна любов - одні · поринають 
у неї, але швидко пересвідчуються, що це тільки 
лжа й обман; інші люблять так буряно і з таким 
жаром серця, що в тому вогні згоряють; ща
сливі ті, кому доля судила тиху зовні, спокійну, 
але невгасиму любов - вона, як сонячне про
міння, зігріває серця живучих ... 

Рогніда полюбила князя Володимира неспо
дівано, після великої бурі, коли в неї нікого й 
нічого не лишилось у світі, коли, як здавалося, 
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їй вже краще було й не жити, - тоді перед нею 
з'явився той, кого вона напередодні тільки не
навиділа й проклинала, хто вбив Гі батька й бра
тів, але хто виявився набагато кращим, спра
ведливішим, дужчим, ніж інші люди. 

Вона віддала йому все, що мал:а, - ді
воцтво, красу, серце, полюбила так, що забула 
гіркоту втрати батька й братів, покинула от
чий дім, пішла за коханим і згодна була йти 
поруч - ким би він не був - на життя чи 
смерть, це не було безумство, ні, це була справ
жня любов. 

Єдине, чого в них не вистачало й що пізні
ше завжди боляче ранило серце Рогніди: вона 
не сказала йому тоді про свою безмежну, при
страсну любов, князь Володимир - суворий во
їн - князь - не зумів сказати їй про себе, -
втім, чи мусять люди неодмінно про це говори
ти: любов освячує життя, життя утверждає лю
бов! 

А хіба життя не утвердило їхньої любови? 
Двадцять п'ять літ - о, як це багато, а всі ж ці 
літа вони жили в турботах і невпинному тру ді, 
князь Володимир ходив у походи, вона була йо
му вірною жоною, княгинею, господинею вели
кого й багатого дому, матір'ю живих і мертвих 
дітей ... 

Цього, здавалося, було й досить, щоб до
жити життя, князь Володимир досягнув усього, 
що хотів, вона достойно йому в цьому допома
гала, разом вони випестили міцну родину, не
вдовзі їх ждала тиха, спокійна старість ... 

Так що ж трапилось? Пізня ніч, княгиня 
Рогніда сидить біля розчиненого вікна, бачить 
місяць у небі, плесо Дніпра, на якому тремтить, 
переливається срібна доріжка ... Усе, як колись, 
і все зовсім не так, як раніше, бо не спить вона, 
поруч у теремі не спить, либонь, і князь Воло
димир, але вони вже не можуть, як ко.1ись, пі
ти один до одного, Рогніда не сміє пок.1асти 
стомленої голови на його дуже плече, вони му
чаться й страждають, а десь далеко-далеко, там, 
де закінчується місячна доріжка, пливе лодія, 
що везе до Києва царицю Анну. 

Що ж це - любов?! Ні, Рогніда вірить Во
лодимирові, він не любив і не любить цариці 
Анни ... Зрада? - Ні, вона боїться навіть вимо
вити це слово, бо зраджують тіJlЬКИ тоді, коли 
до цього по-справжньому люблять... Тоді -
неправда, лжа, обман?! 

Але що образа, легковажна зрада і навіть 
неправда для люблячого серця? У цю пізню ніч-
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ну годину, незважаючи на все, що сталось, не

зважаючи на біль, гіркоту, розпуку. Рогніда від
чула, що любить Володимира так само, як лю
била колись, на зорі своєї молодости, а може, 
навіть і більше, бо все проходить, все минає, а 
справжня, щира любов - вічна, вона нагадує 
дивний камінь ізмарагд, що завжди вилучає сяй
во, вона - зоря, що світить тим яскравіше, чим 
темніша ніч навкруг. 

Проте, що ця - її, Рігнідина любов, гірко 
те, що, він - князь Володимир - не любив і 
вже не полюбить, повік не взнає ціни її любови. 

І НІЧ ІШЛА ... У тиші Рогніда чула, як на Горі вдарили копитами й зупинились бі
ля терема коні ... Вона прокинулась від своїх дум 
і пригадала - це ж сама велїла рівно опівночі 
запрягти у візок пару коней. Вел іл а! - це зву
чало тепер дивно, але останній загад княгині 
Рогніди виконаний - коні стоять біля терема. 

Що ж - так і бу де, зараз Рогніда навіки 
залишить терем, па.аати, всі речі, до яких зви
кла, і цю спочивальню, у кутку якої стоять два 
.11ожа ... Два ложа, вікно, з якого видно Дніпро, 
гілля, до якого можна дістати рукою квіти, -
о, скі.1ьки хорошого, ніжного, теп.аого пережито 
за довгі літа в цій спочивальні. Прощай, про
щайте! 

На мить майнула думка - вийти в перехо
ди, пошукати, знайти й попрощатись з Володи
миром? Однак вони вже попрощались, ні вона 
йому, ні Во.11одимир їй нічого сказати не змо
жуть ... 

"А може, - подумала Рогніда, - він сто
мився в далекій дорозі й спить? Ні, я не смію 
і не буду його турбувати ... " 

Проте вона залишала в теремі не ті.1ьки 
мужа - тут були діти її, з ними вона хотіла й 
мусить попрощатись. 

Рогніда запалила свічу, вийшла в перехо
ди, де бу.по порожньо й дуже тихо, зайшла до 
палати Предслави, до палати поруч, де спочи
вали сини. 

Усі вони спали: у відсвіті місяця й жовтому 
промінні свічі Рогніда бачи.1а їхні спокійні облич
чя ... 

"Прощайте! - не сміла їм сказати, аби не 
побудити, але подумала мати. - Прощайте, мої 
діти, не згадуйте лихом своєї матері, не осу
джуйте її, може, колись ви зрозумієте й подя
куєте мені ... " 

І все ж Рогніда не стрималась - якщо не 
можна всіх, то вона поцілує хоч одно рідне ди
тя. Тихо схилившись, вона притулилась до чола 
дочки Предслави, поцілувала ... 

Предслава прокинулась, розплющнла заспа
ні очі, побачи.1а перед собою обличчя матері, 
ЩОКИ, ПО ЯКИХ КОТИи1ИСЬ СЛЬОЗИ. 

- Мамо! - про.1унало в палаті. 

Рогніда погасила свічу, - ложе, дочку, ре
чі освітлювало тільки місячне проміння ... 

Ти чого, мамо? 

- Спи, спи, доЧJ(О ... 
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"Це тільки сон", - подумала Предслава 
знову склепнла вії ... 

m ОГНІДА помилялась, дума_юч~, що _князь 18. Володимир спочиває, - НІ, ВІН навпь не 
лягав спати, чув, коли Рогніда пройшла в пере
ходах, як вона сіла у візок, поїхала до воріт 
Гори. 

Біль краяв його душу, серце. Він розумів, 
що Рогніда робить справедливо, покидаючи Го
ру, вони мусять розлучитись, і чим швидше це 
станеться, тим легше буде їм обом ... 

йому хотілось одного - попрощатись з 
Рогнідою якось по-людському, щиро, правдиво. 
Він хотів, побачивши візок, а пізніше Рогніду, 
бігти в двір, стати поруч, може, обнятись, поці
луватись, - нехай усі знають, ·як їм важко! .. 

Та навкруг лежала Гора, темна, мовчазна, 
нібито сонна, але невсипуща, пильна, що завжди 
- вдень і вночі сотнями очей пазирала на кня
жий терем, стежила, що там робиться, - князь 
Володимир не вийшов з терема, дивився, як ві
зок котиться до воріт, зникає там, зник ... 

Тоді йому стало легше - не він, а сама 
Рогніда розсудила, як їй слід робити, вона ви
значила свою долю ... Поголос, ні, навіть пого
лосу на Горі не буде - княгині вільно робити 
так, як велять серце й розум. 

Князь Волdдимир, правда, не міг зрозумі
ти, чому Рогніда, якій він давав пожалування 
- кращий город Русі, і яка, крім того, мала ве
ликі скарби тут, на Горі, чому вона залишила 
все своє багатство, поїхала, нічого не взявши з 
собою, в темну ніч? 

На світанні, коли до нього прийшов воєвода 
Вовчий Хвіст, князь дізнався, що зробила кня
гиня Рогніда вночі. 

- За ворітьми Гори, - розповідав воєвода, 
- княгиня велїла їхати до церкви над Почайною. 
Там ждав священик, який охрестив П і постриг 
у черниці. Після того вона поїхала на двір у 
Предс.'Іавині ... Немає нині княгині Рогніди, є чер
ниця Анастасія ... 

- Немає княгині Рогніди .. ; є черниця Ана
стасія, - тихо промовив князь Володимир і 
спроквола пішов до вікна. 
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Там дуже повільно народжувався світанок, 
за стіною Гори видно було голубувате плесо 
Дніпра, ,що світилось нібито зсередини, жовті, 
ледь рожевуваті коси, темносині ліси на лівому 
березі. 

- Черниця Анастасія! - глухо повторив 
князь Володимир, торкнувшись руками холод
ного підвіконня. 

йому стало легше - ці слова прозвучали 
дивно, якось здалеку в палаті, звідки видно бу
ло новий день, світанок ... Тепер він вільний ро
бити так, як вимагає кипуче життя ... 

Але робити так, як вимагало життя, бути 
вільним і не відповідати за те, що він содіяв, 
князеві Володимирові було важко й просто не
можливо. 

Одягнувшись у своє звичайне, темне, й на
кинувши на плечі багряне корзно, він спустив
ся у сіни, де стояли вже воєводи й бояри, велів 
їм іти й ждати його в Золотій палаті, а сам пі
шов до стравниці, де звичайно збиралась перед 
евітанком вся _княжа родина. 

У стравниці горіли ще свічі. Родина зібра
лась - у кутку стояла дочка Предслава, ближ
че, nід стіною - сини, всі вони привітали бать
ка, тільки він nерсступив поріг, з дверей кухні 
вийшла й вклонилась ключниця Амма. 

Одного тільки сина Ярослава не було. Але 
князь знав, що він хворий, лежить і ще довго, 
либонь, лежатиме з хворою ногою в палаті. 

У стравниці був уже приготований сніда
нок - на столі парували страви, лежав накра
яний хліб, приємно пахло смаженим м'ясом, ри
бою - лишалось сісти й їсти, вкусити від кож
ної із страв ... 

І ·все ж тут було не так, як раніше. Коли 
Володимир ступав до столу, щоб сісти в своє 
крісло, а сини й дочка хотіли сісти на лавах, 
враз ста.по помітно, що ще одно крісло, поруч 
із місцем князя, стоїть nорожнє - це було місце 
княгині Рогніди. 

Звичайно, в цьому винен був сам князь Во
лодимир - він мусив раніше сказати Ко~'Іючниці, 
щоб та непомітно прийняла крісло, але зараз 
вже пізно було щось робити. 

- Будемо їсти, - намагаючись не вика
зати свого хвилювання, промовив князь. 

Діти й він сам сіли до столу, у мовчанні ста
ли їсти, правда, нікому з них їжа не йшла на ду
шу. Холодно, смутно було в стравниці, холод 
і пустка обгортали їхні душі, князь Володимир 
відчував на собі погляди дітей, на нього дивни
ми сполоханими очима дивилась навіть ключни
ця Амма ... 

Князь Володимир розумів, що так мусіло 
бути - жити всім їм, як і раніше, не можна. 
Знав він і те, що буде боляче, гірко, страшно ... 

Але це було більше, ніж страшно, особли
во ж страшним було мовчання, яке панувало в 
стравниці. Мовчав князь, мовчали діти, ключ
ниця Амма вийшла з стравниці так тихо, що ні
хто не nочув її кроків. 

- Діти мої, - не витримав князь Володи
мир, ко.ТІи закінчився сніданок, і сам не пізнав 
свого голосу. - Я думав ... я хотів вам сказати, 
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що моя жона, а ваша мати назавжди пішла 
звідси ... 

Вони дивились тривожними очима на ньо
го, звичайно, до них долинула чутка про те, що 
сталось, але вони ждали, хотіли знати, що ж :ім 
скаже бать·ко? 

- Ми з княгинею Рогнідою розлучились, 
повів далі князь, - бо я, перемігши ромеїв, 

зажадав у них, знаючи їх .1укавство й хитрість, 
вінця василевса й руки царівни Анни - сестри 
василевса ... Нині я маю вінець і взяв у жони ца
рівну Анну ... 

Він промовив ці слова, розповів усе про се
бе й Рогніду щиро, чесно, правдиво, але обірвав 
мову, бо раптом стиснуло в горлі. 

- Я не хотів образити й нічим не образив 
матері вашої, княгині Рогніди, - хрипко ска
зав він, - коли ми розлучились, я давав їй зем
лі, городи, все, що вона забажає, але вона від
мовилась від усього, нині вночі прийняла хри
стиянство, постриглась у черниці й наречена 
Анастасією, ніколи вже не повернеться сюди, 
на Гору, а як черниця, житиме на дворі в Пред
славині ... 

Діти мовчали. За скупими Си'ІОВами батька
князя вони відчули, що шляхи його й матері 
Рогніди розійшлися, вони тепер чужі один од
ному, але як бути їм, коли в них один батько і 
одна мати? 

- От я все вам і сказав, - тихо закінчив 
князь. - Русь перемог ла Візантію, був я кн я-

зем, нині став василевсом нарівНІ ІЗ імперато
рами ромеїв і німців, християнин я, скоро ох{lе.:
щу й Русь, вас, діти мої, такожде прошу охре
ститись разом зі всіма ... 

Проте це було не те, що він хотів їм сказати 
він просто не хотів, не міг говорити про своє 
горе й муку. 

Діти схилили голови - вони вже не диви
лись на отця свого, жах того, що сталось, не

вблаганно й грізно ставав перед ними. 
- І ще вас прошу, діти мої, - якимсь бла

гальним голосом промовив він, - коли до Ки
єва приїде сестра імператорів ромеїв, моя жона 
Анна, поважайте Гі, хоча б, як царицю ... Прошу 
вас про це! 

І тоді в стравниці прозвучав тихий, але 
страшний стогін - то, схиливши голову на руки, 
плакала, квилила дочка Предс.лава, вона прига
дала минулу ніч, заплакане о·бличчя матері, все, 
що видалось їй тоді сном, - ні, це був не сон, 
то плакала і десь нині плаче мати їхня Рогніда, 
а тут, у стравниці, плакала, стогнало, квилило 
її серце - рідне дитя. 

- Мовчи, Предславо! - обірвав цей сто
гін-плач князь Володимир. - Я все сказав вам, 
діти мої. Не суді те, не клені те, важко вам, але 
ще важче мені, проте нічого, нічого вже не можу 
змінити. 

Він схопився й швидко пішов до дверей -
там ждали його мужі, ждала Русь! 

Недоверmений задум 
(М. І. Мандрика: "Мазепа". Вінніпеr, 1960 р.) 

Доля .,"'Іітературного твору дуже часто за
лежить не лише від його поетичної вартости, 
отже від хисту його автора, але й від того, в 
який історичний момент і в якій обстановці йо
го написано. 

Кажучи іншими словами, письменник му
сить поставити в своєму творі актуальну для 
свого часу проблему й вирішити П не лише для 
своїх сучасників, a.1Je й для наступних поколінь. 
Тільки це й може зробити безсмертним літера
турний твір (я, звичайно, не маю на увазі суто 
и"'Ііричних творів). 

Сказане вище в повній мірі стосується вір
шованого твору .М. Мандрики "Мазепа". Якби 
він з'явився на світ десь сто чи навіть п'ятдесят 
років тому, то попри недо.1і·ки його літературної 
форми, йому було б забезпечене місце в історії 
українського письменства. На жаль, він з'явив
ся занадто пізно. 

Цим я зовсім не хочу сказати, що літера
турні твори про І. Мазепу та його добу не по
трібні сучасному читачеві. Історичні романи й 
поеми про Мазепу нам і зараз потрібні. Потріб
на нам зараз взагалі всяка добра історична бе
.1етристика про мину.1е нашого народу. 

11 О В І } ІІІ, ;AOBTE!Iu, 1961 

Та.1ановитий історичний роман, який би по
казав у яскравих художніх образах причини не
вдачі Мазепинного заміру, багато чого навчив 
би нас і нині. Але такий твір мав би бути напи
саний у зовсім іншому "к.1ючі", ніж твір М. Ман
дрики. 

"Мазепа" М. Мандрики задуманий як поле
міка з російським поетом О. Пушкіном, який у 
своїй поемі "Полтава" змалював Мазепу мело
драматичним лиходієм. М. Мандрика навіть ко
піює в своєму творі формальні прикмети пуш
кінської поеми. 

Але чи варто зараз по.1емізувати з Пушкі
ном? Чи "спростування" пушкінської інтерпре
тації образа Мазепи означатиме "реабілітацію" 
Мазепи? 

Пушкінська "Полтава" застаріла вже в усіх 
відношеннях: і в історичному, і в історіософсь
кому, і в суто літературному. Пушкін і сам не 
вважав, що він пише історичний твір; його ціка
вив лише матеріял д.1я ефектонної романтичної 
поеми. Так само, до речі, підходили до історії 
Мазепи і всі інші закордонні письменники. 

·Стараючись надати своєму творові фор
J\1альні прикмети пушкінської поеми, насампе-
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ред її роб.:1ену романтичну наївність, М. Ман
дрика сам зв'язав себе по руках і по ногах. Він 
навіть не задумався над тим, чи пушкінська ма
нера відповідає характерові його власного по
етичного хисту, чи в наші часи варто насдіду
вати Пушкіна. 

Пушкінська "ПоJ1тава", безперечно, прони
зана певною політичною тенденцією, але цю тен
денцію видно не з першого погляду. Її треба 
"прочути" за мистецькими образами, за потуж
ною ліричною домінан'тою твору. Попри всі її 
тенденції, пушкінська поема це насамперед по
етичний твір. 

Тим часом поема М. Мандрики написана 
передусім для того, щоб спростувати Пушкіна, 
і тому перейнята занадто очевидною тенденцій
ністю. Вона в першу чергу й понад усе публі
цистична. Надмір публіцистики зробив її не так 
мистецьким твором, як римованою "моногра
фією", яку краще було б написати прозою, бо 
необхідність рим тільки послабила авторову ар
гументацію. 

Як і всі наші автори, що пишуть про Мазс-

пу, М. Мандрика ідеалізує його. Справжній Ма
зепа не був утіленням усіх мож.1ивих чеснот. Як 
і всім нам, грішним, природа дала йому за вда
чу суміш позитивних і негативних якостей. Він 
поєднував у своєму характері безперечний па
тріотизм та бажання кращої історичної долі 
для своєї держави з великим особис'тим често
.110бством, зарозумі.1істю, чималою жадібністю, 
деякою безпринциповістю та іншими рисами ма
кіявсллівської ментальности. 

Я не маКJ жодного наміру засуджувати його 
за це. Разом. з Макіявеллі, я вважаю, що в ті 
жорстокі часи ніякий державний діяч не міг би 
бути успішним у своїй політичній діяльності -
якби він не мав м'язів, кулаків та кігтів, щоб 
поборювати своїх ворогів їхніми ж методами. 

А втім я не збираюся протестувати й проти 
того, що М. Мандрика ідеалізує свого героя, 
намагаючись будь-що виправдати й звеличити 
кожний його вчинок, навіть і тоді, коли це зро
бити досить трудно. Поет має право на своє 
в.1асне бачення, на свою власну поетичну кон
цепцію та інтерпретацію людей і подій. 

Носяться довше за всі інші 1 
ПРО ВИДАННЯ ПОЕЗІЙ М. СИТНИКА 

ТА ЦЕ ПРО ДЕЩО 

Дехто 3 читачів дорікає мені, що 

я тільки nотішив людей обіцянкою, 

а сnрава виданни творів nокійноrо 

Михайла Ситника не рушила 3 міс

ця. Мушу дещо вивсиити, щоб уник

нути n:асати кожному зокрема. 

ТРИВКІ 
РОБОЧІ СКАРПЕТКИ 

У широкому виборі 

РОБОЧИХ СІ<АРПЕТОК 

ЛЕНМЕНС 

найдете кожний стиль 

грубість, що вам потрібні. 

~Ікі з них ви не вибрали б, 

бу де ue наЙІ{раще, що за 
таку uіну l\Южете купити. 

ТЕЖ СПІДНЯ ТА ВЕРХНЯ БІЛИЗНА 
СЛАВНА ВІД 1868 р. 
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ПризиаІ<:СL: 11 прорахувавсв! Рідко 

це в мене траплІІєтьсв, бо в поки 

на щось зважус~о, то кілька разів об

раховуІо все до деталів. Прорахував

ся в на праці Олени Курило "Уваrи 

до сучасної літературної мови", ику 

в вида:-: минулої осени. Видати ту 

працю було трохи чи не метою мо

rо життs. Фонди мої - майже ні

які. Як я щось і видав, то це не 

значить, що справи мої дуже добрі, 

пк дехто, особnиво автори дума

ють. Існує моє видавництво тільки 

завдяки каторжюи моїй пдаці й 

умінню рахувати і дещо передба

чити. 

Є багато читачів, акі думають (і 

кажуть!): "І чоrо той Волиник бе

ретьсв за всякі виданив? Пильнував 

би "Нових Днів" і було б усе rа

разд". Є й інші, які кажуть: "Що 

там "Нові Дні"! Краще більше длв 

шкіл і взаrаnі дnа дітей видавав би 

а журнал - ІІКИЙ буде, такий бу

де ... " 
"Потішу" перших і других, що ні

чого вони не знають обоє! Все таки 

я безперебійно видаю журнал і чи

мало чого іншого вже -майже 12 літ 

тільки в Канаді. Це доказ, що щось 

я таки в цій сnраві вмію зробити. 

Заnевнвю, що сам журнал не втрн-

(Далі на стор. 18-ій) 

ll О В І ,7, l/ І, ЖОВТЬ'ІіЬ, 1961 



Приймаючи образи, створені поетом, ми, 
однак, хочемо, щоб вони були для нас перекон
лимими- бодай на той час, коли ми поринули у 
створений цим поетом світ. Ступінь переконли
вости мистець~ого твору - це міра успіху йо
го автора. 

Творові М. Мандрики насамперед бракує 
окресленого й цікавого д~~матичного. Ск_>!f<ету. 
Натякнувши - в нехитрш хронолопчнtи по
слідовності - на певну подію в житті Мазепи, 
автор спішить "обво.1окти" її своїми ліричними 
відступами, власне не стільки ліричними, скіль
ки реторичними. Автор не показує нам Мазепу 
- ЖИВУ ЛЮдину, а ВИСЛОВо1ЮЄ СВОЇ думки про 
нього: 

І скоро придививсь Мазепа 
В гетьманські справи і ді~1а, 
З дороги до Татар халепа 
йому кебету принесла. 
В Москву до Софії - царівни 
Мазепа їде посланцем. 
Ніхто не справиться так вірно, 
Ніхто не стане вже взірцем 
Окрім Мазепи - дипломата 
(Нема такої голови), 
Яким Гетьманщина багата 
В цей час. Так отже до Москви! 

Як же проявив себе Мазепа як дипломат у 
Москві? 

Царівну Софію на троні 
Вітав Мазепа (битий лис!) 
Хвалив у царственній короні 
Красу жіночу, мудрість, хист. 
Від Самой.1овича подарки 
Зложив усім, а про діла 
З боярами й князями радив 
У колі царського стола. 

Читач, напевно, погодиться з моїм твер
дженням про те, що з вищенаведених рядків 
зовсім не дається бачити особливий диплома
тичний хист Мазепи. 

Реторичний характер твору М. Мандрики 
неминуче, отже, приводить до другого його не
доліку: в ньому немає живого Мазепи. Мазепа 
не встає перед читачем як людина думаюча, по

чуваюча; людина в ~1юдській шт оті і з ~1юдською 
кров'ю в жилах. Ми бачимо лише тінь людини, 
лише сидует, що робить якісь рухи, але не по
казує нам свого живого обличчя. Психіка Ма
зепи геть збіднена. 

Автор говорить нам про те, що: 

До трону княжого гетьмана 
Був ш~1ях нерівний і тяжкий. 

В ім'я своєї ве.1икої мети Мазепа жертвує 
навіть своїми найб.1ижчими друзями: 

Коли в час Петрика повстання 
Матвій Мандрика голос взяв 
І за J'v\uсковськсє братання 
Мазепі гірко докоряв, -
Мазепа сотника Петрові 
Віддав на страту, на загин 
Ціною жертвенної крови 
Зберіг себе на даЛІ>ший чин. 

11 О В І -~ J/ І, ЛtOBТinn, 19/J/ 

Те ж саме Мазепа "мусив" зробити й з Па
лієм: 

Грішний я! 
Віддам Ваалові-Петрові 
У жертву друга Палія! 
І Ти, о Боже, охорониш 
його від кривди і біди, 
А нам, о Господи, поможеш! .. 
Молю, на поміч нам прийди. 
Дай визволить наш люд хрещений, 
Дай визводить наш рідний край! 

Якщо ці Мазепині вчинки були історично 
виправдані, то М. Мандрика їх виправдати не 
зміг. Кілька його реторичних вигуків нас ні в 
чому не переконують. Ми хотіли б знати, що 
саме думав і почував живий Мазепа, коли вида
вав ворогам своїх друзів. Може б тоді перед 
нами і з'явився Мазепа, як жива людина ... 

Але автор воліє коментувати, а не показу
вати нам живих людей. Проте й коментарі його 
не завжди переконливі. Ось він, наприклад, хоче, 
щоб ми повіри~1и, ·що Мазепа турбувався й до
.1ею "голоти": 

Так будувалось господарство 
В гетьманській сданній стороні, 
І знову множилося панство 
На ще не вирваному пні 
Старого .11аду і неволі, 
І гетьман ще не в силі був 
Поліпшити "голоти" долю, 
Хоч він про неї не забув. 

У ті часи, коли жив Мазепа, "сильні світу 
цього" менш за все думали про "голоту". І ко
ли Мазепа не був "демократичним" володарем, 
то .1ишс за це його винити не можна. Якби йо
му пощастило створити могутню Українську 
державу та забезпечити її незадежність на прий
дешиї віки, то вже за це український народ був 
би йому глибоко вдячний. Навіть комуністична 
історіографія вшановує будівників Російської 
імперії - Івана Грізного та Петра "Великого", 
дарма що про народний добробут вони аж ніяк 
не дба.1и. 

Полеміка з Пушкіном (думки якого про Ма
зепу нам ані трохи не цікаві), намагання будь
якою ціною одягнути Мазепу в білосніжні ризи 
та, як неминучий наслідок цієї тенденції, над
мірна реторичність і публіцистичність, знеці
НИJlИ "Мазепу" Л\. Мандрики як мистецький твір. 

Як автор передмови Яр. Рудницький, зви
чайно мусив підкрес"1ити позитивні сторони "Ма
зепи", але він явно перехвалив цей твір, пишу
чи, що: 

"не зважаючи на деякі чисто формальні по
дібності з Пушкіном, поема Мандрики - це смі
ливе, нове слово в українській і світовій мазе
піяні. Своїм ідейним насиченням і патріотичним 
шляхетним спрямуванням, своїми мистецько
с гн.І [етичними засuбами, глибінню думки й кра
сою слова вона вибивається на одн~ з перших 
місць у літературі про Мазепу й може сміливо 
стояти поруч подібних тематично творів Бай
рона, Пушкіна й інших". 

Ці думки Я. Рудницького досить катего-
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ричні, але, на мою думку, абсолютно не слушні. 
Я вважаю, що відверта й ділова критика допо
може добросовісному авторові усвідомити недо
ліки свого твору й надалі їх не повторювати, а 
нещира похвала лише перетне авторів шлях до 
вдосконалення його творчости. 

Залишається сказати дещо про мову "Ма
зепи". Кількість неправильних наголосів пере
ходить межі дозво.1ених "поетичних вольнос
тей". Так, у с.1овах "Білої Церкви" автор ставить 
наголос на "о"; у слові "в полоні" наголос по
став.lено на "і"; в слові "мурами" наго.1ос сто
їть на "а" і т. д. 

У творі чимало неправильних виразів і не
вдалих образів, наприклад: "спадщини ріки Дні
пра", "в двері Московщини затис козацькії пол
ки", "упав ти в силі у той час і вороги тебе по
сіли", "не дать загинути до т.па хрещеним лю
дям України", "багатий тінями подій", "стріля
ли почесно з гармат", "земля, охрещена Дніп
ром", "Мазепа певний згоді, слову", "Турок, 

обоюдний ворог", "буде пострах і Татарам, до 
них дійде своя пора", "учитись строю кораблів 
(будуванню кораблів)", "людська кров його кор
тить", "Петро закушав тризни", "із дитини вже 
Мотря виросла в княжну", "сидить в книжках" 
і т. д. 

Деякі строфи твору нс.~rсгко зрозуміти: 

Так став Мазепа дипломатом 
До хана, королів, царів, 
І генеральним маєстатом 
Ді.1а Гетьманщини повів. 

або такі рядки: 

... Аж доки вітрів тиш паборе 
І хви.~rі впадуть у спокій. 

Як переконали мене збірки його ліричних 
віршів, М. Мандрика має поетичний хист, і са
ме тому я піддав його поему "Мазепа" вимогли
вому розглядові. Я вважаю, що недоліки цієї 
поеми на.1сжать до неминучих недовершень, які 

ПРО ВИДАННЯ ПОЕЗІЙ М. СИТНИКА 

ТА ЩЕ ПРО ДЕЩО 

(Продовж. із стор. 16-оі) 

маєтьса. Запевюпо також, що руши

ти с:-rраву моїх шкільних підручии

нів без журналу також не вдастьса, 

бо не буде я:к повідомити людей, що 

ті nідручники взагалі існу10ть. Рек· 

JІ.ІІма r:: інших виданнвх - справа 

безнадійна. На жал.ь, інші виданна 

беруть за огоnошеннІІ підручників 

більшу ціну, ніж за чужі торrовеnь

ні оголошення. 

"95" • 
СПІДНЯ БІЛИЗНА ,,~ 

Справ11 з підручникамн даnено від 

добрих, ane все таки з них nиша

ється щось, за що мо1кна існувати, 

бо "Нові Дні'', хоч є самовнстачаnь

ним внданнам, але прибутку не да

ють. Існують тільки тому, що .11 сам 

усе роблю. На запаси, акі дають під· 

ручники і взаrаnі днтачі видакив а 

час од часу щось видаю. Так ви

даю шостий рік і днтачнй журнал 

"Сонашник". Вирішивши кинути "Со

няшник", .11 таки зважнвса видати 

nрац1о О. Курило, вва1каючн її вкрай 

потрібноtо еміrраціі. 
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Служить довгі рони· і то-·v;·9. >~ ., (; 1:·. му оплачується нупити, 1'1 , -~. fl. 
"95" Пенмене найвищої ·. ·.: . • 
яІ\ости спідню білизну з ·А; · ,~1 '~,~· 
НаЙІ\ращоЇ ТІ\аНИНИ мері- : [;' :·:'. {{ 
но, що rарантує більшу ;; І} ·. ·~ ~ 
охорону й тепло. Майже і ~ J · 
90 літ досвіду запевня- :· ,, , 
ють вам відповідний ви- \ .: · 
бір... досІ\оналу охорону. ; . 
Зроблені таІ\, що видер- ~ 
жують навіть найчастіше f 
прання. Для чоловіІ\ів та ~ 
хлопців номбінації або · 
сорочІ\и та підштанці. 

~ 
СЛАВНІ 

ВІД 1868 
95 - F О - 6 

Рахував 11 так: маємо ми наймен

ше три тисячі духовенства різних 

цернов ("Америка" подавала, що тіль

кн иатоnнцькоrо духовенства на на

шому нонтннеиті є 3.000). Це люди, 
які щоденно промовла1оть до мас, 

мусять бути людьми освіченими і 

- ніде правди діти - в наших 

умоЕах вони здебільшого не є людь

ми бідІІими. Знаю, що дехто вже з 

м~не сміється, мовлвв, ми ніколи не 

ВІЗа~али тебе :ra таког-о наївного! Не 
смі.йтесь таи скоро - дайте дока

:и.ти! Я ніколи й не думав, що всі 

вони :мупля:ть "Уваrи ... " О. Курило, 

(Далі на стор. 26-ій) 
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бувають на творчому ш.11яху кожного письмен
ника. У такі моменти щира й непідсолоджена 
критика являє собою найприязнішу прис.11угу 
письменникові. 

М. Мандрика поставив собі надзвичайно 
тру дне завдання. А.1е те, що він поставив його 
і в міру своїх спроможностей здійснив, свідчить 

ФОРТЕЦЯ ПРАВОСЛАВІЯ 

Митроnоnит ІЛАРІОН. ФОРТЕЦЯ ПРАВОСЛАВІЯ НА 

ВОЛИНІ - СВЯТА ПОЧАІВСЬКА ЛАВРА. Церковно-істо

рична монографія, Вінніnеr, 1961, накладом Видавинчої 

Комісії nри товаристві "Волинь". 

Кинrа складається з: 373 сторін тексту великої ві

сімки, з 65 ілюстраціями, 10 стор. джерел і літератури 

про По'ІаЇвську Лавру, сnиска жертводавців і сnиска ма

люнків. Текст nоділений на VIII 'Іастни, кожна з вкнх 

має багато nідзаголовків - разом іх і книзі 181. Чис
ленні nідзаголовки nолекшують читании твору. 

У встуnі автор зазна"Іує стародавність Почаівського 

манастнрв (сімсотлітни велика тижна історів), його гео

графічне nоложенив на 35 саженній висотою ropi (від

нозі Карnат) коло м. Новий По'Іаів, за 7 верст від кор· 
дону кол. австрійської держави. Назву Лаври По'Іаівсь

ннй манастир одержав ще в давнину, а формально за 

царату в Росіі в 1833-му році. За вели'ІИИОJО й стародав· 

кістю Почаївська Лавра є друrою в Украіні - nершою 

є Києво-nе'Іерська з ХІ-го століттв. Розташований на Во· 

лині, По'ІаЇв nережив твжку долю цієї землі. Перше він 

належав JJ;o Київського книзівства, nізніше був в cнnaJJ;i 

ниизівства Галнцьно-Волнисьноrо (до 1336-го року), коли 

Волинь була окуnована Литвою. З року 1569 по 1793 рік 
(nонад 200, років) nід Польщею, nізніше nонад 200 р. 

(1793-1918) nід російською окуnацією, та знову 20 р. nід 

Польщею, а теnер коло 20 р. nід безбожницьким СРСР. 

Невідомий автор рукоnису nольською мовою "Ма

пастир Скит" відносить заснуванни По'Іаівського манас

тири до 1219 р., ще JІ;обн nеред татарсьно10 наваnо10. За 

nереказамн заснував nерший скит старець Турнул, иаJІ;

х•хенний о. Мефодієм, з вкнм він nобував на св. ropi 
Афон. Вернулиси yJJ;вox і в 1219 р. no'lanи будувати ма

иастнр. ОJІ;наче то'Іиих даних про дату заснуванна не· 

ма, бо манастирський nереказ nоnьсько10 мово10 no'la· 
ток По"Іаівського маиастири відносить JJ;o 1240 року. ПD 
цьому ж році на ropi (на вершині) з'ивнласи у вогке· 

ному стовnі Божа Матір, вка залишила слід nравої сто

nи, з вноrо ввесь 'Іас слнзнть 'ІНста вода. Про це автор 

наводить дослівно оnовіJІ;анни І. Галитовськоrо, икнй цю 

nодію відносить до 1261 р. 

Істори'Іні ж акти, що є в архІВІ маиастири, нале

жать JJ:O ХІІІ сторі'Ічв (грамота воєводи Центера з 1213 
р.), XVI стор. - rрамота nольського короли Сигнзмунда 

І-го з 1527 р. та великої фундації манастиреві Анни 

Гойської з 1597 р., вкнм автор nрисввтив 23-43 стор. 

Досить докладно автор оnисує будуванни Св. Троїць

кого собору на nожертву Федора і Єви Домаwевськнх. 

Особливо ж донладно в книзі говоритьси про ігумена 

cn. Іова Заліза, заведении ним сnільножитиого манасти

ри і ~:иборноrо уnравліини в нім, nо'Іииаючи вiJJ; ігу

мена, иаводичи й сnисок всіх ігуменів по 1721 р. (стор. 

52). Пережиттв: манастирем боїв nід м. Берестечком, на· 
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про його творчу сміливість, гідну відзначення 
й наслідування. 

Коли в нашій літературі з'явиться справді 
грандіозна поема про Мазепу, за П появу ми бу
демо вдячні п. Мандриці й іншим піонерам ма
зепинської теми, які своєю працею підготували 
її народження. 

nад шведів і nритнеканни уніитів та nолаків освітлено 

в nраці докладно. Оnисано також наnад турецькоrо сул

тана Маrомета lV на манастир й 'Іудесна оборона його, 
про вне складена нарОJІ;НІІ дума "Ой зійшла зорв ве

черова& ... " 

Ст. 96 до 140 nрисвя'Іені тажній боротьбі з уиів· 

тами, розкладові серед манаків у nолоні в уніатів, особ

nнво великі nожертви графа Миколи Потоцьноrо {бу

дова ним Усnенського По'Іаївськоrо собору). На 10 стор. 
оnисано коронацію ікони Божої Матері. Дівльність і 

збаrа'Іеинв Василіан у цьому манастирі й їхнє життв 

з nрисnішено10 латинізацією та іх винароJІ;овленнв ав

тор оnисує на стор. 150-180. Праци єзуїтів у манастирі 
за російськоrо забору, роли цариці Катерини 11-оі, ца

рів Павла та Олександра І-го JІ;Окладио nроаналізовані 

на ст. 181-189. 

В 'Іастииі n'итій автор rоворнть: про nідтриманив 

царицею Катериио10 ІІ-о10 єзуїтів, про nрац10 друкарні 

для: старообрядців, ролю безбожиоrо ки. Голіцина, вкоrо 

nepeмir архимандрит Фотій, про участь василіан у поль

ському nовстанні і рятуванні іх католинами nеред вій

ськовою комісіє10, про nepeJJ;a'ly манастнри nравосnав· 

ним і nоведіику nр:и цьому василіан, зонрема про nро

вокацію ксьондза Яна Навроцького, відновnеннв й ос

вя:чеини свІІтині; noлinweниs стану манастири, nринрв

wеиня Лаври й уnорядкуванни манастиря:, про nожежу 

в соборі і вого розмалюванив, nовериенна мощей св. 

Іова nравославним, щедрі дари rрафині Анни Олекс. 

Орлової-Чесменської, Наталії Амосової, графа Д. БлуJІ;о

ва і йоrо доньки Антоніни, віJІ;ібранни російським урв· 

дом значної частини манастирських земель, життв По

чаївськоі Лаври в останні 'Іаси, будову иовоrо Троіць

коrо "Антонівського" собору в московському стилі, про 

скит на "козацьких могилах" в Бересте'Іку, nодіі в Лав

рі n часі 1-оі світової війни, наr.tагання: катоnинів за· 

хоnити знову По'ІаЇвську Лавру. 

Шосту 'Іастнну nризначено на poзrnsд святинь По

чаївськоі Лаври: цільобоноска стоnа, 'Іудотворна ікона 

Божої Матері, церкви в По"Іаівській Лаврі, новий Ус

nенський Собор, латинська будова Усnенськоrо Собору, 

Пе'Іерна церква, Теnла церква, менші церкви По'Іаівсь

коі Лаври, По'Іаівська JІ:Звіиици, церкви nоза Лавро10. 

Окремо оnисакі чуда Почаівських свитинь. 

У сьомій частині автор докладно оnисує nостакив 

друкарні в Почаівському манастнрі. Він nовснив, що 

"Зерцало Бorocnoвis" і "Єваиrеліє У'Іитеnьне" К. Став

ровецьР.оrо андруковано в йоrо особистій мандрівній 

друкарні, яка икнйсь 'Іас nеребувала в По'Іаівсьному 

манастнрі. Обидва ці твори засуджені Собором єnиско

nів в Киьві і МосковськоІ-О церквою. Розnо'Іато ж JJ:PY· 
нувания в Поч. Лаврі, коли її захоnили уніити. Фунда

тором друкарні був уніитськнй архимандрит ФеоJІ;осій 

Лубенсьннй-Луцьннй. Але цій друкарні довеnоси бороти· 

СІІ з Братсько10 у Львові. Лнwе nри nершому nоділі 

Польщі (1772 р), коnи Львів з Братством відійшли до 

Австрії, По'Іаівська друкарня могла вільно nрацJ.Овати, 
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але видавала уніатські твори іі старообрадові книжки. 

Аж пісnа останньоrо nоділу Польщі (1795 р.) Почаївсь

ка Лавра, nовериувись до nравославних, у 1831 р. роз

nочала друк nравославних книжок. Ца друкарка роз

винула иеаби аку діальиість. Від 1618 до 1831 р . .цру

карна видала 187 книжок. Змістом своїм ці виданна бу
ли на:Ирізніші. Сnисок найrоловніших видань друкар

ні Почаівської Лавр:и nід керівництвом nравославних 

автор nодав на ст. 326-330. 
ВнсІrовБи з цілоrо твору nоміщені у восьмій час

тині. У ник автор зазна'Іує, що це був сильний осе

редок крнстиаиізації, ак Волині, так і Украіни взаrаnі. 

По'Іаівський манастир відоrрав велику роnю ак nротн

унійна фортеця - без иьоrо уніа значно nerшe б і 

глибше оnанувала б насеnеииа Волині. Манастир був і 

культурио-освітним центром, nри акому була школа, де 

вчилась nевна кількість сеnанс~окик дітей безкоштовно, 

'Іастииа иаnівбезnnатно, утримував манастир також ре

місии'Іу школу, іконоnисну. Ювілеї й свата маиастира 

ставаnн щонайменше всевоnииськими, на акі з'їздилоса 

й сходилоса насеnеини цілої Волині і її околиць. По

чаївська Т!авра стала міцио10 фортецею nравославів на 

Волині, а тим самим і міцною фортецею українства. 

У цій 'Іастині автор nодав і про терпінна По'ІаЇв

ськоі Лаври, коли 11 років Воnнською єпархією nравив 

архиєпискоn Антоній Храповицький, що був російським 

шовіністом і скрізь та всюди насаджував усе російське. 

Цей ієрарх nриніс багато зла й шкоди. Якраз у цей 

'Іас архимаидрнтом Почаївського маиастнра був Віта

лій Максименко, що охоче nроводив у 1китта росІнсь

ку ідеоnоrію. Обидва (архиєпископ і архимандрит) на

лежали до дикунсько-'Іориосотениого "Союзу Русского 

Народу" - організаціі безоrnадио ворожої до всіх на

ціональностей. 11 років на Волині і в маиастнрі шнри

nаси антиукраінсьІ(а nітература та проповіді. 

У 1845 р. nеребував у Почаївській Лаврі відомий 

nроф. Микола Костомарів, що дnа наnисанна моногра

фіі про Богдана Хмеnьницькоrо якийсь час був учи

телем rімназії в м. Рівне. Почаївськнй Собор зробив ве

лике враженкn на М. Костомарова і він написав свої 

сnомини про ньоrо. Тарас Шевченко був членом Ки

ївської Археоnогі'Іної Комісії, ака йоrо висnала року 

1846-ro на Воnин~о, щоб він позмальовував там старо-

Вже вийшла з друку й продаеться 

ІСТОРІЯ 

УКРАїНСЬКОї АВТОUЕФАЛЬНОї 

ПРАВОСЛАВНОї UEPUBИ 
з 1921 року, під назвою: 

Відродження 
•• •• 

у:краІНСЬКОІ цер:КВИ 

написав 

Митропилит Василь Липківський, 
із нступо:\І і за:ІІітка:\ш 

Протопресв. д-ра С. В. Савчука. 
Книжка на добро:\ІУ папері, у гарній дl3or.:o:rьopoui~i 
обк.1адинuі та з i:rюcr рацішІИ, 2ї0 стор. друку. 

Ціна з переси.1кою - $3.00. 
За:\юн.1ення і гроші виосrати до: 

Consistory Church Goods Supply, 
7 St. Johns Ave., 'Vinnipeg 4, Man., Canada. 
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давні пам'итки. Він nробув у Лаврі один день і нама

лював чотирі акварельні малюнки, один з акнх автор 

nомістив на стор. 363. 
Кннrа наnнеана легким попупарним стилем, чнта

єтьса, пи цікаве оповідаинs. У цій праці матеріал, на 

нашу скромну думку, не достатньо систематизований. 

Дещо nовторюєтьса з тотожними внразами: ввnенна Бо

жої Матері (ст. 22 і 272), баrаторазово про Анну rой

ську, також про преподобноrо Іова Заліза. Подано дуже 

аркаїчні мір~·~ довжини, молодшому nоколінню незнані: 

верства, сажень, аршин, вершо.к, а в одному місці метр. 

Ліnше б дотримати метричної системи. Є деакі й нето'І

ності: на ст. 244 наnисано, що Берестечко за три верстви 
від Почаєва, а між ними є не менше 15 верстов. 

Заrалом же книrа дуже цінна длs кожного, хто хо

тів би nознайомитись з життам на Волині з ХІІІ сторіч

ча до nершої поnовнии XX-ro. У книзі баrато фраr

ментів і з історії цілої Україин. Переда'Іа фантів леrка 

й nристуnна кожному чнта"Іеві. 

Василь ІВАНИС 

ЧИ ПОДОЛАННЯ КРИЗИ? 
(Про збірку поезій Яра Славутича "Оаза") 

"Оаза" - n'ята збірка поезій Яра Славутича, ми-

моволі, розrля:даІочи її, доводитьса оrnидатнсв й на йо

rо nопереднє надбанна. У тому йоrо надбанні nере

дусім звертають на себе уваrу інтервали між nоввою 

окремих збірок. Якщо перші чотири збірки виходили з 

інтерєаnами в один-два роки, то останна - "Оаза", 

появилася аж через десать ро~{ів nісля виданни nеред

останньої (збірка "Cnpara", Франкфурт над Майном, 

1950 р.). Правда, на протазі цик десвтьох років Яр Сnа

вути'І не r.оБладав пера, nисав, але це все були на

укові nраці, а не поетична твор'Іість. Видана ж 1952 р. 

поема "Доньна без імени", ин мені відомо, була на

nисана раніш. Та й невеличний розмір збірии "Оаза" 

(всьоrо 42 nоезії) про щось rоворнть. 

Отож цей останній десатирічннй інтервал і nриму

шує думати про янесь заrальмуваниа в поетичній твор

"Іості нашого nоета. Відомо бо, що nоет, ак і, наnрик

лад, скрипаль, потребує певної постійиости, безnерер

вности в своїй діяльності, щоб не втратити своrо хисту. 

Адже Т. Шевченко навіть в умовах жорст~коі заборо

ни не переставав "мережати" своїх заналнвних nоезій. 

Проте, і отой інтервал, і невеличкий розмір збірки 

-це все таки тільки зовнішний момент, і акби ми ма

nи пише цей факт у творчості Славутича, то це б іще 

не бут:о остаточним тривожним симтомом у йоrо роз

витку. Бо тоді можна було б зrадати коч би те, що, 

наприклад, Я. Щоrолів після довrої перерви спроміrса 

nоивнти незгірші nоезії. А в діяльності Славутича мож

на було б останній інтервал виnравдати навчанним в 

університеті та науково-філологічною дія:nьиістю. 

На жаль, у творчості Яра Славутича маємо ще й 

інші познакн, що викликають тривогу про дальший роз

виток йоrо поетичного таланту. І ці познакн баrато 

важливіші за оті зовнішні симтомн, бо вони наавні у 

середовому характері йоrо пізніших поезій, а зонрема 

й у рецензованій збірці "Оаза". Сnрава в тому, що наш 

поет став дедалі більше відриватиси від живої дійсно

сти, від rруиту, що ним завжди живилась і живиться 

поезія, а натомість скерував себе в якісь абстракції, не

сnолучні з образним мнсnеииим, з ліричною настроєвіс

ТІО. Вже самі назви пізиіших його збірок свідчат~о про 

таиу "абстракт!tвізацію" йоrо творчости - "Правдонос· 
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ці", "Сnрага", "Оаза", а також заnроєктована назва шо

стої збірки - "Маєстат". 

Можна думати, що крім .вкнхос .. внутрішн .. о-nсихо
nогі'Іних nрн'Інн, "абстрактивізації" твор'Іостн Сnавутн

'Іа "nocnpнsna" ще й критика В. Державина - його 

nicnsмoвa, вміщена у збірці "Сnрага". Він же (Державки) 

nідніс у цім nicnscnoвi на рівен.. найвищого ідеалу в 

nоезії "иайкоисеквеитиіший академізм", ви.ввnеннй ніби

то "веn .. мн зна'Іио" в Леонида Лнмаиа, в Олега Зуєв

с .. кого, в Ігор.в Костецького (ст. 51), а до н .. ого nриєд
нав і Яра Сnавути'1а, відзначивши в нього .вк найви

щий досиг "nослідовне набnижени.в до інтеrраn .. иого 
(? - В. Ч) кnясицизму" (це О'Іевидячки, в н .. ого друга 
назва "академізму"). 

Отож і ~:ийшnо, що біnьшіст.. nоезій і "Сnраги", і 

останньої збірки "Оаза" (як і, наnриклад, у Зуєвськоrо) 

- це .вкіс.. б е з т е м и і, б е з з м і с т о в и і тексти, коnи 

rоді зрозуміти, про що поет пише, що він своїм твором 

ХО'Іе сказати. Ця остання збірка навіть як ціnістJ> така 

безтемиа, беззмістовна. Бо чому "Оаза"? Що це за "Оа

за"? У текстах її не можна знайти відnовіді на ці пи

тання. Можна буnо б припускати, що це Україна, :коч 

цієї назви ніде в збірці й не згадано. Правда, образ 

нашої далекої бат .. ківщннн можна й без назви змалю

вати, вищо nодати відnовідний антураж з українс .. кої 
дійсности. Алеж у текстах ми знаходимо ознаки, що 

скnадаютьсв швидше на образ .вкоїс .. Паnестини чи яко
іс.. іншої азійс:.ко-афрнканськоі nустеn .. ноі країни. Бож 

nоет про цю країну nише: "Ти мені - як nримарна оаза 

на nісках африканс.,ких пустеnь", він уивnяє її "над

біблійну (? - В. Ч) красу", "дюни" і "скорбие небо Са

rари", "піски", "самум" тощо. Якже він часом і згадує 

"ставні тополі" та "євшаи степів", то все це фігурує 

ви в ід сутнє при nр н с утност і отих "nустеnьиих", 

уивnень. А коnи йому "сивтьсв ниви - гривасті коні", 

то знов таки "ирізь rарвчий сухий туман". Іноді ві~>" 

nоєднує українські й nустеnьні уввnеинв і тнм розби

ває можливість будь-вкоrо уввnенив. Напр.: 

"Хвилі жита? Пісків nотоки? 

Спрагпий промінь? Смеркании квіт?" 

Лкщо мати на увазі можливість контрастної образно

сти, то тоді виникає недомислеине nитаинв: чому а~:тор 

nоєднав українські уивnення з отими "nісками" й "са

rарами", що іх він ніколи не бачив, а не, приnустім, 

з америианс:.кими реилвмами та хмаросягами, серед 

sких віІІ, писавши ці поезії, жив? Чи зробив він це 

заради отоrо "академізму-кnясицизму"? Ane тут сnід, 

:всупереч Державниу, сказати, що цих поезій Славу

тича не можна віднести й до кnвснцизму, бо иnясн

цизм - це насамперед змістова прозорість, тематич

на виразніст .. , а не така "затуманеність", як у цих пое
зіях Славутича. Бож у нього не тіn .. кн такі невиразні 

окремі деталі, а й ціnі строфи чи поезії, з оrnвду на 

оту безтемиість, не мають 'Іасто нівиоrо змісту. От, 

наприклад: 

Паnю'Іі пили пустелі 

Пошли до кінцв життв, 

Щоб далей вали веселі 

Bepranи воrонь виттв ... 

До иоrо це звернення? До Боrа? Ane з тексту це 

нелсно. П..:о таке "далей ваnи веселі"? Що таке "верга

ли воrонь внттв"? Або в поезії "Тс•rуть сторучайво 

дюни": 

Душа, пожадавши барви, 

Долає смертей крути 

поп1 ,~1/І. жояп·пт.. mGІ 

І, 'ІОрннм від'Іаєм rнана, 

Зникає в жаркій імлі. 

(Сr.ова ці з різних, ane сумежних строф, тнм то 

немає римування). Лкий зміст у цих словах? 

Чи, може, архаїзми й церковносnов'внізмн, що їх 

Сnавути'І уживає ("от'Іинне nоно", "отні кnенн", "при· 

ємnе") свід'Іать про його "академізм-кnвснцнзм"? Ні, бо 

українс .. кі неокnвсики іх не вживали, хіба, може, зрід· 

ка в М. Зерова вони трапnвют .. св, але й то в "українізо
ваній формі" ("оnжа"). 

його засоби мовної образности (епітети, троnи то

що) теж не дають відповідних уввnень, бо не сnираю

ться на асоцівтнвні підстави. Яка це "соицв поrашена 

кара"? Що то за "крапля бакnаrи"? 

Усе це з веnнко!о переконnнвістю свідчить, що ота 

велика перерва між передостани .. ою й останньою йо

rо збірками не була випадковою, що вона була таки 

симптомом глибокої кризи в йоrо поетн'Іній твор'Іості. 

Наявність такої кризи стає особnиво всно:о, коnи прига

дати перші збірки Славутича, де були такі повн.оцінні 

поетичні циклі, вк "Херсоисьиі сонети", "Перша любов", 

"Жага" (у збірці "Співає колос"), і порівивти з остан

німи, "а:кадемічиими", поетично недоnугнмн. 

Не свідчать про добру орієнтацію Пра Сnавутн'Іа й 

його присвита окремих поезій таким сумнівним оди

иицями нашої еміrраційиої літератури, вк В. Шавн та 

І. Костецький. Недаром сказано: з ким св nоводимо, 

теє до нас липне. Не можна також уважати плюсом і 

його "rербової пози", хоч би той rерб і подано в "но

вітньому виконанні мистцв Михайла Дмитренка". У де· 

мократичній країні, де навіть справжні кнвзі та rpa· 
фи зрінаrотьсв своїх титулів, нашому поетові сеnвнеь

кого походжеинв (у збірці "Співає колос" він писав: "І 

я пішов од нив і хуторів, Де здавна рід наш за пnу

rами прів") прить:м:ом замакуnоса похнзуватисв шnв

хетським гербом! Зайві такі витребеньки в nоважній 

творчості! Як свого 'І асу ноти, додані до збірки ио

веnь І. Костецького, не п!диесnи іхньої nітературної 

вартости, так і в даІхому разі rерб не робить поезії 

вкісио ліпшими. 

І чи не n зв'язку з цим гербом Яр Сnавутич змі

нив навіть свої світоrnидові позиції. Лкщо в збірці 

"Співає ~onoc" він іронічно тр::1ктував "неба воnодара" 

і "всіх святих", що до них марно звертавеа "бідний се

лянин" під "-Іас посухи ("Посуха"), то тепер у иьоrо та

кі звернсни!І, як "Вічний Боже", Всесильне сонце, Гос· 

пода посnаиче !" 

Не виключене, що з Сnавутичем етаnоса те, що сво

rо часу етаnоса з такими поетами, як n. Филипович, 

М. Драй-Храма, а вже тут, на еміrраціі, з І. Качуров

ським, - у иьоrо, вк і в цих поетів, фinonoriв убила 

поезію. У них переважив нахил до иау'ковоі дівnьнос

ти, а поезія була тіnьии "гріхом молодости". 

Ane буnо б несправедливо, якби ми не відзна'Іиnн 

у збірці Яра Славутича і деsких добрих поезій. Це: 

"Може, справді, аж дві душі", "Раюю на ropi" ... "Будні 
мої безтурботно течуть", "Секвоя", "Ранок", "Я не за

буду буйні вруна". Наявність цих поезій у рецензова

ній збірці свідчить про те, що наш поет спроможний 

подоnт н крнзу в своїй творчості. Ane дnв цього йому 
слід би наново продумати свій метод і світоrnвд, свою 

тсматиІ>У й мовні засоби. Кажу "наново", бож nовер

нення до його "поетичної молодости" природньо дnя 

нього :в:ке неможливе. 

В. ЧАПЛЕНКО 
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ЦІННИИ ВКЛАД В УКРАїНСЬКУ 

ВОКАЛЬНУ ЛІТЕРАТУРУ 
Славетний хор Кошнца, аиніі колись справді робив 

славу Украіні, ще й досі живе у незабутніх споrадах 

тих, и~му пощастило йоrо по"Іутн, ane, окрім тоrо, ще 

живуть і девиі артисти, велетні минуnоrо, копишиї пос

тійні свідки iioro трі10мфаnьннх виступів та співу"Іас

инкн і співтворці йоrо "Іарівннх співів. 

Одни з таких баrатирів старовини, Грнrорій Івано

ВН"І Павловський, ак ми нещодавно довідались, не тіль

кн виконує свої безпосередні обов'азкн сващеиннка Пра

восnавної Церкви Св. Володимира у Нь10-:Йорку але й 

продовжує свою мнстецько-твор"Іу роботу, правда в де

акііі інший формі, а саме, пншу"Іі преrарні ре"Іі, rолов

но дnа співу. 

Перед нами свіжо виданні автором п'вть речей: три 

власні й дві "Іужі. 

До вnасних належать: "Моnітесь, братія, моnітесь", 

"Зоре мов ве"Іірнвв" та "На ріках Вавилону" (усі на 

слова Т. Шевченка), до "Іужнх: "Тілом заснувши", об

робка rаnнцькоrо канту, та перевиданна опери Ариаса 

"Катерина". Усе разом справді "діло достойне рук мо

rниансьинх." Це не перший прниnа~ в історіі, щоб сnу

жителі культу писали музику. Пригадаймо Ннжаиків

ськоrо, Воробкевн"Іа й навіть Франца Ліста (вкиіі, прав

да, був спо"Іатку тільки музика, а вже потім абат). 

Гриrорій Івановн"І Павnовський належить до класи 

дуже милих 1110дей і цв вже одна риса rоворить баrато 

щодо характеристики композицій, вкі створю10тьси ЛІО~ь

ми такої класи. Не випадково а дуже п10блtо rрати фор

тепівнові твори покійноrо Віктора Степановн"Іа Косенка 

(акоrо дуже "Іасто зrадуtо), бо в них цілковито відби

лась йоrо иадзви"Іайно бnаrородна, порадив, "Іесиа, ~а

лека ві~ заздрощів, інтриr - натура, не rоворв"Іи вже 

про високу майстерність і щирість йоrо творів. Цей 

приклад можна поширити й на Моцарта, Бетховена, Шу

мана, Шопена, Ліста і баrатьох інших. 

Ясно, цей момент не вирішує справи в цілому, бо 

ще й треба мати певний ~освід і освіту, акі напоnеrnнво 

працею блискуче здобув Грнrорій Івановн"І Павnовськкіі. 

Усі йоrо ре"Іі даnекі від модернізму, "Іу~ово за~о

воnьнаJОть смак й пересі"Іноrо музикоn10бЦJІ, і осві"ІеН· 

коrо музики. Він не вживає занадто різких мо~ул~цій, 
уnьтрана~звн"Іайних rармоній, або зарозумних "nрофе

сорськнх" ходів у nініі сnіву: йоrо музика nроста, про· 

скинута сnравжнім по"ІуттІІм і настровмн, безпосере~ньо 

ві~бнвВJОчими зміст поезії, ~о икоі вона пнсаnасІІ. Це, 

можна сказати, продовженна найкращих традицій у cni· 
ві, традицій, 11иі заnожив у свій час в українському 

музично-вокальному мистецтві Мниоnа Лисенко. 

"МОЛІТЕСЬ, БРАТІЯ, МОЛІТЕСЬ" - уривок з пое· 

ми Шевченка "Гайдамаки", написаний в драмати"ІИО· 

ЗЕМЛЕ! 

Земле-Матусю! Не треба так гірко ридати! 
Вже й над тобою кружляє шпигун-сателіт ... 
Людство бу дує космічні ракети і rрати, 
Будеш ти, Зем.1е, страждати ще тисячі літ. 

Рідна! Не ·вір у якісь осяйні ідеали 
Ні в Вашінrтоні, в Берліні, ні навіть в Москві ... 
Люди самі себе скрізь і завжди розпинали, 
Люди і в космосі тюрми зб у дують нові ... 

Ів. Манило 
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траrічному стиnі, інколи змінннr.І ритмом, - по"Іина

ється у~арами спокійних церковних дзвонів і закінчу

ється rрандіозио10 кульмінацією звучань на словах "Не 

за rорамн иар:м: "Іас". Зворушливий, незабуваниий нас

трій! Це є~ниа рі"І дJІ& сольо-співу (бас) у супроР."ді 

фортепіаиа. 

"ЗОРЕ МОЯ ВЕЧІРНЯЯ", також з поеми Т. Шевченка, 

ane вже з іншої, а саме "КиІІжна", сиомпановано ~~~~~ 

жіночоrо квартету з фортепіином. Панує сумний спокій. 

Мелодія дихає українським фоnкnьором й майже весь 

"Іас пі~трнмуєтьсв "ІОтнриrоnосннмн фіrураціами аком

паньямеиту, вживаний міноро-мажор "Іарівно акцентує 

иеспо~іваинм контрастом заrаnьну атмосферу, створену 

красою шевченківської поезії. Леrко співаєтьсв, nerкo 

пам'втаєтьсв. Ще можна eyno б ~о~атн дещо про фор

му, у якій ЦJІ річ написана, ane мені з~аєтьса це зо

всім непотрібним, бо тут форма вийшnа така, вка най· 

nіпше відпові~ає і підходить ~о зrаданоrо вище урив

ку, і все. 

"НА РІКАХ КРУГ ВАВИЛОНУ" - це 136-та nсальма, 

переспівана Тарасом Шевченком. Аиомnаньамент3 нема, 

співає мішаний хор з rруnовнм та звичайним соnьо. 

Глибока, сумна реліrіііно-драматнчиа річ, фактура вкоі 

трохи наrа~ує манеру поліфонічних nобудов хорових 

творів покійного Кошнцв. 

"ТІЛОМ ЗАСНУВШИ, ЯК МЕРТВИЙ" - це еизаnості
ларій на Великдень, меnо~іа узата з rаnицьинх напівів, 

просто й мило обро5nена Гр. Ів. Павnовським дnа соnьо 

(альт або тенор) під акомnаньвмеит хору, вкий nовтор10· 

ІО"ІН ті самі слова, що співа• соліст, створ10є rармоній

ний фон ~nв цілої молитви. З цієtо реnіrійно10 мініsт10-

ро10, якщо можна так висловитись, варто було б поз

найомитись усім реrентам наших церков. 

Перевн~анна опери "КАТЕРИНА" засnуrовує на особ

ливу уваrу та по~nиу rрома~янства. Це капітальна пра

ЦJІ. Передрук зроблено чітким шрифтом на розкішному 

папері, зі солідно10 обrорткою та rnибоио змістовним 

вступом nроф. Завітневнча про жнтта й твор"Іість ав

тора. Є ~езкі зміни, на сьоrодиішній ~ень дивно ви

rnя~аJОчоrо тексту, ane тут, мені з~аєтьс11, треба було 

б на окремому ариуші подати й ориrінаnьні авторові 

слова, бо, моJкливо, дехто з виконавців все таин хо

тів би співати так, як то співаnосв в чудово-незрівнви

ні старі дні. 

Вадим КІПА 

З ПРИВОДУ СПОГАДІВ 
А. БІЛИНСЬКОГО ПРО КОНЦТАБОРИ 

СССР 

Найновіша доба історіі Україин зараз є та й далі бу~е 

найтвж~о:о дnа правноrо висвітnеннJІ. У період бороть

би за українську державність маса ~окумеитап:ьиих ма

теріялів була nонищена. Де, tІаприкnад, архів Централь

ної Ра~и?' Треба думати, що й малих решток iioro не 

збереглося. Де архів Директорії УНР? Дещо встнrnи ~

брати й иа~рукувати Павnо Христ10к у своїй чотирито

мовій праці "Замітки й матеріаnн до історіі українсь

коі революції. 1917-1920 рр." (Відень, Український соціо

nоrічиий інститут, тт. 1-ІУ, 1921-1922) і Оnекса~дер До· 

ценко у своїй nраці "Літопис українськоі ревоn10ціі. 

1917-1922 рр." (вийшло у Львові в 1923-1924 рр. два со

nі~ні випуски). Проте й ці виданни давно етаnи бібnі

оrрафічиою рід:иіст10. Крім тоrо, надруковано іх на та

кому папері, що він швидко нищиться, і скоро од цих 
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видань не nншнтьса й зrадкн. Решта ж матеріалів, що 

не nотраnила в друк, у велн'Іезній більшості безслідно 

зrинупа. 

Мимоволі в nам'аті сnлива10ть nодії 1919-1920. рр. У 
Неторrовому Відділі Полтавської Сnілки Сnожив'Інх То

вариств, де мені довеnоси від nо11атку 1918 р nраЦJОВВ· 
тн, з'авиласа nрекрасна друкарннца - Onьra Іванівна 

Чубук. Коли вона придивиnаси до ото'Іенна й блнж'Іе в 

nроцесі щоденної роботи пізнала йоrо, то акось при до

віро'Іной розмові сказала мені, що належала до УСДРП, 

була секретарко10 в Центральній Раді і тепер зберіrає 

nовний комплект протоколів Малої Ради. Тож, коли б 

• хотів з ними ознайомитися, вона може дати іх мені 

длв nepernaдy. Та жнттн ставнло тоді перед нами свої 

вимоrи й завданна. Ми rара'Іково, - особливо післв 

наказу 11. 22 денікіиськоrо rенерала Май-Маєвськоrо про 
nозбавnенна украі:-Іських шкіл допомоrи не тільки з 

державноі, а й із земської скарбниці, - nрацювали ~~д 

nідrотуваннам та створеннам на Полтавщині на базі 

rромадських орrан.ізацій, а в основиому на базі коопе

ративних товариств - Просвітньоrо Со10зу "Українсь

ка Культура". Цей союз мав nеребрати на себе піклу

ванна всіма українськими школами (з украінсько10 мо-

АНТОНІНА ПІДДУБНА-ЛИСЕНКО ЗАЛИШАЄ ТОРОНТО 

Відома сnіва'Іка і одни з кращих педаrоrів вокалу 

в Торонті, Антоніна Піддубна-Лисенко, невдовзі виїж

джає з Канади у США. Виїзд пов'азаний із хворобо1о іі 

чоловіка, акому nікарі радили змінити воrке підсонна 

Торопта на сухе й чисте підсонна Колорадо. 

Антоніка Піддубиа-Лисенко закінчила Харківську 

коксерваторі10 в 1942 році. Співала у філії Харківської 

опери nри консерваторії. В Німе'Ічнні співала в оперо

вому ансамблі Пюрка. По приїзді до Канади А. Піддуб

ка влаштовує цілий рад власких концертів у Вінніпезі, 

акі ду1ке добре оцінено в украікській та аиrломовиій 

канадській пресі. Внетупала також з концертамн в Ед

монтоні. 

Остакіми рокамн живе в Торонті, де з усnіхом веде 

сво:ю власну вокальну школу. 

Прощальний концерт Антоніни Піддубноі-Лисенко 

відбудетьса в залі УНО (на Каnедж) 22 жовтив о 8-ій 

rоднні вечора. Крім іі самої співатимуть також іі учні. 

На нашому фоні: А. Піддубна-Лисенко з rрупою сво

іх учнів. Перший рад (зліва): М. Луцька, Е. Сень, М. 

Дубnвницк-Гузар, А. Піддубиа-Лнсенко, В. Забажан, Я.. 

Біnошевська, Г. Підру11иа. 2-ий рад (зліва): І. Хабурський, 

З. Лаврншин, С. Рущак. 
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во10 викnаданка) та іншими українськими культурио

освітніми закладами й створити дпа н.их тверду й яос· 

татню фінансову базу. Тому, буяу11и інструктором у 

сnравах культурно-освітніх, а не мав •асу й момnиво· 

сти братиса за ознайомленна з протоколами Manoi Раян. 
Вони були тоді дnа мене вже "історіа", а треба було 

хаnатиса за творекив су'Іасиости. Треба було разом з 

іншими брати акусь у11асть у заво10ванкі буяь-sких МОJК· 

ливостей яла націокальноrо розвитку й у створенні ялв 

цьоrо розвнтку бодай найменших фінансових основ. 

Та 11ерез акихось півроку денікінська арміа відко

тиnаса на Південь, а Полтаву ОІІупувала nівиі'Іиа мос

ковсько-більшовицька арміа. Створилася нова, теж тв•· 

ка снтуаціа й нові безнадійні турботи. 

В11ітку 'ІН на nо11атку осени 1920 р. Onьra Іванівна 

акось попереднла мене, що коли б мене закnикаnи н.а 

nриватну нараду, в аиій братимуть участь Ів. Прийма 

(rалн'Іанни, директор укр. rімназіі в Полтаві), Андр. 

Андр. Геращенко (11лен правпінна Со10збаику) та ще 

кілька осіб, що їхні прізвища вона мені назвала, то щоб 

R туди кіак не ходив. Сама вона випадково nотраnила 

на одну з нарад цієї rрупи, і іі затримали там. Та nic· 
ла тоrо, що вона nо11ула на цій нараді, у неі склаnосs 

nереконанна, що серед у'Іасннків тоі rpynн (а rpyna 
ЦІІ виявиласа повстаксько10) беруть участь вкісь nрово

катори, nрізвищ акнх вона навіть не знає. Ці nровока

тори втяrnн й заплутали в небезnе'Іну справу безсумнів
них патріотів, але політн'Іно иедосві'Іених і наївних -
Прийму, Геращенка та ікwнх. Вона дуже жаnнувала, що, 

йдучи в якійсь справі ~о rocnoдapa, випаяково потра· 

nила на ту нараду (яе зrадувапоса й моє nрізвище), бо 

була вона переконана, що та rрупа - "nроваnнтьсв". 

Пройшов якийсь час. Однієї осінньої но'Іі мене за

арештуваnІІ аrенти "Особоrо Отдела Юrо-Заnадноrо 

Фронта", що прибули до Полтави. Виа:вилоса, що тоі но

чі та напередодні заарештовано було дуже баrато ко

оnерї!торів, вчителів та інших, в основному - українців. 

Одноrо разу, коли мене nереводнnк з одноrо приміщен

кn до іншоrо, н.азустрі'І провели зму11ену Ольrу Іванівну. 

Ми змоrnи лише мов'Іки О'Іима nривітатиса. Це була 

останна наша зустрі'І. Ії розстріnа:nн. Розстрілаnн й А. 
А. Геращенка й баrатьох інших, що були на тій нараді, 

а старий Ів. Прийма заrинув у в'азии'Іній лікарні від 

тифу. Спостережении й nеред11уттs Оnьrн Іванівни ціп

ЕОМ виnравднлиса. 

Але де ж поділиса одні з найважливіших докумен

тів нашої новітньої історіі - протоноли Малої Раяи? 

(Чи це були копії, 'ІН ориrіиалн -а не зиа10). Можливо, 

що О. І. іх знищила, коли зрозуміла, що несnодівано :й 

проти своrо бажаниs потрапила в nастку і ій не ми· 

нути арешту. Можливо, що, чека10чи арешту, яаnа іх 

номусь nереховати. Але nіспа іі заrниу (вона жила са

мотньо) переховува'Іі напевне побоа:лнса: зберіrати не

безnе'Іннй матеріал.. Можливо, нарешті, що ті nротоко

nи були у неі забрані при арешті :й обшуці. Але 'ІН 

вони збереrлнса в архіві ЧК, а:кщо туди nотраnили? 

Сказати важко. Саме в той період орrанн ЧК масово nа

лили свої архіви, затнраІО'ІН сліди праці своєї велетен

ської n10дськоі м'всорубкн. 

Піспа періоду масовоrо нищеииа: архівів nочавса: дов

гий nеріод свідомої й планової фальсифікації дійсности, 

що іі проввдать на Украіні різні орrани більшовицької 

nартії та ціnком залежні від них науковці. 

На цьому тлі особливоrо зиа'Іенка набнра10ть дпа на

шої найновішої історіі споrадн самовидців, що вихояать 

тут, за межами СССР, акі висвітлю:ють ті 'ІН ті моменти, 
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що є важливі для правдивого відтворении нашої минув

шини. 

На жаль, часто-густо ми абсолютно ке усвідомлюємо 

собі значекиа цих спогадів. Ось пара прикладів. Десь 
років із десgть тому випадково потрапив нам до рук 

машинопис спогадів курінкого УПА Макса "У відступах 

і JІаступах" ч. І, 1948, більш як на 100 стор. Написала 
іх людина під свіжим враженнвм щойно пережитого й 
на підставі своіх нотаток. Казали, що перед надруку

ванним на машинці (в 1948 р) ці спогади були перегла

нуті партііІними чинникамн і дещо, либонь, скореговані. 

Проте в цілому, як мені здавалося, спогади напнеані були 
без позуванна, без підмальовувань, ціnком щиро й правди

во, бо часто автор і себе не шкодів. Подано багато фак

тів і прізвищ. Прекрасно відбито дійсність, хоча вона в 

багатьох випадках була дуже прикра. Це було незви
чайно цінне свідчення учасника подій. Та, ик видно, 

якісь партійці міркуванни етаnи на перешкоді поиві іх. 

У друкові nони так, ка жаль,· і не з'ивилиси. Якщо вони 
цілком загублиться, або будуть зовсім "перередаrовані", 

то можна буде тільки пошкодувати, бо й в останьому ви

падкові то вже не буде фо::.·ографіи дійсности, а штуч

ний малюнок. 

А ось інший приклад. Року 1955 в Англії вийшла 

чимала книжка на 337 стор. Р. Л. Суслина - "Криваві 

сторінки з неписаних літописів". Основна частина книж

ки прмсвичена змалюванню партизакської боротьби в 

1919-1920 рр. на Полтавщині. В основі розповіді було пов

стании Хрестового (Лютеиька-Рашевка-Гадяче). Автор 

(що заховавса за псевдо) у передмові написав: "Спогади 

мої не є витвор'Ом письменницької фантазії; подають во

ин справжні ФАКТИ (підкреслення Суслика) . з бурхnн

r::ого й ж~хливого недавнього минулого нашого народу". 

Проте, кожному, хто хоч трохи знає про ті подіі, зразу 

ж впадають в очі витвори буйної авторової фантазії. І 

відділити у цих "спогадах" правду від видумни - без

надійка справа. Тож можна тільки пошкодуватн, що ав

тор так легковажно знецінив свої спогади, перетворивши 

іх в партійну аrітку. 

Всикі спогади в певній мірі суб'єн.:rивні. Вони змальо

вують події ЇІ явища так, ик іх бачив і розумів самови

дець. І за це не доводнтьси вннуватнт~ автора. Не до

водитьси винуватити його і за його поглиди та за його 

оцінку того чи того ивища. Це його природне право. 

Але спогади перестають бути спогадами, втрачають будь

ике значенки пізнавального джерела, коли самовидець, 

в інтересах икоісь йому відомої тенденції, свідомо спо

ТІІОрюс дійсність, намагається обдурити читача, п:-~:ше не 

щиро, з хитруванням, видумус факти, ак це легко мож

на спостерегти у "спогадах" Суслина. 

.'\.ле перейдімо конкретно до книжки Андрік Білинсь

кого "В концтаборах СССР. 1944-1945". (Видав. "Орлик", 

Мюнхен, 1961, ст. 382). На початку Другої світової війни 

автор належав до Львівської студіюючої молоді, вивчав 

право. Був він громадсько активним, знав про основні 

українські громадські справи. З мотивів патріотичних 

вступив до лав Галицької Дивізії, а післи швидкого роз

грому її потрапив до концтабору в СССР. Та прийнят

тя німецького підданства вже в час Другої світової війни 

дало йому змогу після відбутти карк вирватиса з СССР. 

Свої спогади він написав зараз же пісnа прнбутта до 

Зах. Німеччини, під свіжими ще враженнями баченого 

й пережитого. 

Мусимо сказати, що пісnи прочитанкп їх у нас ли

шнлоса цілком позитивне враженна, хоча ми не з усі

ма авторовими думІІамн й вненовками погоджусмоси. У 
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цих своіх спогадах автор виввив безперечно добру свою 

спостережливість, вдумливість, умінии групувати й ана

лізувати факти та авища. У світлі того, ;що нам довело

ся самим пережити й бачити до Другої світової війни, 

а також у світлі того, що відомо нам з інших джерел 

про сьогочаский стан - спогади А. Біnинського не ви

кликають у нас сумнівів чи заперечень. Навпаки, вони 

багато підтверджують з того, що ми знаємо з власного 

досвіду та спостережень, подаючи нам нові факти й 

деталі. Отож, в цілому споrади робnить враженна, що 

писала їх людина щнро, без надуманого фальшу і на

перед поставленої собі тенденційної мети. 

У післяслові автор цілком резонно пише, що перед 

мемуарнетом стоіть одне завдании - "передати правду, 

тобто вс:ю правду про те, що бачив, що чув і що сам 

пережив, без оrляду на те, чк вона комусь сподобаєть

ся, чи ні". І що перед ним самим постав був сумнів, 

чи варто публікувати, наприклад, розділ - "Меморан

дум". (У ньому Білинський розповідає, ик йому прийш

ла до голови думка звернутися до політичного керів

ництва СССР у справах пов'язаних із Західиьою Украі

но:ю, що5 розумними арrумеитами вплинути на зміну 

внутрішньої політики того керівництва, і як він напи

сав з приводу того меморандум). Але, кінець-кінцем, 

nк пише автор, після сумнівів і роздумувань "остато"ІНО 

перемогла ідея правди: я зобовазаний сказати все, отже, 

розказати також і про меморандум. Спогади, икі були за

кінчені у березні 1955 р. н доповнив згаданим розділом 

щойно в 1960 році". 

Ці спогади Білннсьиого перечитав і написав до них 

передмову покійний вже тепер Олександер Греков, ко

лишній генерал військ Директорії УНР, що також потра

пив був ДО пазурів МrБ і відбу11 ПОКараННЯ В КОНЦТа• 

борі СССР в той же 'Іас, ян і Білинський, хоча й в іншо

му місці. Оnександер rреков стверджує, що спостере

жекип Білннського "зроблені дуже вnу"Іно й цікаво" і 

"можна сказати, з повною об'єктивністю". І що вони, ці 

спогади, "Іитачам "дадуть достатню кількість матеріалу 

для усвідомлення дійсного стану життя та кастроїв лю

дей і націй, икі нібито швидкими темпами наближають

ся до ідеального щасливого комуністн"Іного майбутньо

го, очоленого супермудрим вожднзмом Москви". 

У своіх споrадах Білинський основну увагу звертає, 

звичайно, на унраїнський елемент, який у спецтаборах 

(себто - найгірших концтаборах), за його спостережен; 

н.я:мн, становив більшість. Змальовує він нестерпні умо

ви життя, людські настрої, пережнванюr, акти тижкого 

розпачу й відчаю, що приводили до кривавих повстань. 

Подає він чимало фактичних відомостей з діильностн 

nідпілля. Розповідає деталі обставин трагі"Іного загику 

Романа Шухевича та його зв'язкових, про смерть ком

позиторів Васили Барвінського та Бориса Кудрика. Зга

дує навіть про дружину Скрипника, що була заслана 

післи самогубства чоловіка в 1933 р. і яка, до речі, на 

тлі загального морального розкладу, що його вптворнла 

концтаборова система КПСС, зуміла триматиси ціnком 

гідно. Згадує велику кільність пріз11нщ інших л10дей, що 

ОСНОВИ ОБРАЗОТВОРЧОї ГРАМОТИ 

Приватні лекції рисунку, малярства та компо

зиції для осіб різного віку дає Петро Маrденко. 

ЗаціІ<авлених проситься телефонувати на 
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іх йому довеnоси зустрічати, мандруючи по різних конц

таборах або чути про них від тих, що іх бачили. 

Немає сумніву, що длв нашої найновішої історіі, по

ввв споrадів Андрів Білинськоrо с безперечним прид

баннвм, не залежно від тоrо, ви хто буде сприймати 

йоrо особисті думки й розумуваиив. Вартість іх - у масі 

занотованих фактів. Але мають вони безперечну вартіст~о 

не тільки ви історичний документ-свідченнв, а й як ма

терівл до пізианни тих процесів, що ще недавно відбува

лиев та, мабуть, і тепер відSуваються серед насельників 

коицтаборовоі Украіни. Тому радвмо тим, хто цим ці

навнтьсв, пере'Іитати ці споrади. 

Дм. СОЛОВЕЙ 

ЗЛОВІСНА БЕЗСТИЛЕВІСТЬ 
(Герої украінськоrо села в ролі універсальних 

"суперменів") 

Читаючи повість "ЧОГО НЕ ГОІТЬ ОГОНЬ" Уласа 
Самчука, ми не мали естетичного вдовоnеннв, але були 

таки заінтриrоваиі - де і ви скінчиться житт~оова путь 

обох чільних персонажів: Балаби-Тровна і Павnіни-Віри, 

що іх автор змусив rрати ролі аж у трьох пляиах: при

rодиицькому, патетично-rероічному і реалістично-побу

товому. 

Нам досі здаваnосв, що приrодницько-авантJОр~иць

ний пnяи у зображені нашої національно-визвольної бо

ротьби - це вже визнана домеиа Ст. Любомирського, 

і шкода праці з ним змагатися. Улас Самчук, ви видно, 

забажав nеревершити автора "Жорстоких світанків", але 

nри тому й звеличити волинську nровінцію та таки дер

жатиси канви реально-історичних подій. В наслідку -
несмак, безстнлевість. 

Найбільше покривджені автором rоnовні персонажі 

твору: Балаба-Тро11н і Павліва-Віра; іх образи так хи

мерно помережані, що 'Іитач у справдішвість цих re· 
роїв не вірить. Та таки й трудно вірити. Трони (ми да

лі зватимемо йоrо так, коротко, а Павліну-Віру звати

мемо просто Віра) аж до третьої частини повісти пока

заний· ви людина, що має нехіть до всsкоі патріотич

ної балаканини; взаrаnі, мовляв, людина не слів, а ді
ла, насамперед, вовцькоrо діла. І раптом у третій час

тині Упас Самчук вкладає Тро11иові в уста таку сум

бурно-патети'Іиу тираду: 

"І знов nанове в Кремлі одноrо разу здивуютьсІІ: 

українська земли знов почала викидати свої черепи по

дірввлені - десвть, дванадцять тис11ч - тисячами й 

тисвчами. Подірnвлені черепи вилазять і вилазять ~з зем

лі, мов зловісні жуки. А прийде, панове, час, коли вони 

почнуть і літати, і квилити, мов стрільна "катюш". "Кож

ний думай, що на тобі міліонів стан стоїть!" - кри

чав нам одни nоет, і вірте, друзі, що наші поети, ви 

круки, як сови, як буревісники кричатимуть над тими 

черепами, аж поки вони не воскреснуть і не nолетить ... " 
(Ст. 254 вrорі. Ми дозволили собі виправити в цій 

цитаті мовно-nравопнені недоладності: в ориrіналі сто

іть ПОДІРАВЛЕНІ, ЗЛОВІЩІ, БУРОВІСНИК. - А. Ю.) 

Це дише якась чверть Троянової патетичної промо

ви перед повстанцямн-вояками заrону. Далі вона ще 

більш високоnетно·сумбурна. 

"Але нас, друзі, роздирає не так хтось, як щось. 

Це вже різними словами сказано, тільки не знайдено 

ліку на рани. Бо рана наша не на тілі, а в... дусі. І 

не можна іі назвати, бо ми ії настільки соромимось, що 

боїмось навіть про це чути. І нівка свідомість не ма

тиме вступу туди, де кружлятимуть сонця цієї заборо-
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иеноі нами самими системами. У цьому наша спабіст~о. 

І иівкі кобзарі, ніякі каменарі тут нам не поможуть." 

Чи моrли щось зрозуміти з цієї промови повстанці 

- ми дуже сумніваємось. Але що "одни поет кричав" 

і що взаrапі наші поети "кричатимуть, ви круки, ви 

сови", - то це вже щось разючо несмачне, навіть блюз

нірське в такому контексті! Або ин "стравнти" тане міс· 

це: "людські черепи вилазить із землі, ви жуки"!! І це 

в тексті-nромові "rероічно ro плину" І 
І це rоворить люднна - "небалаиун"І 

Маємо ми до Сам'Іуковоrо образу ronoвнoro rеров 

ще іншу важливу претенсію: він такий "бnискrчнй", 

такий "епеrантний", такий дотепний у кожному това

ристві - КОЛИСЬ ПаНСЬКО·ШJІИХеТСЬИОМу, пізніше В ТО• 

варнстві німецьких окупантів, так спритно іх обдурює

морочить, що дуже пригадує нам літературний образ 

У стнма Кармелюка - .ак він nоданий, напр., у 110~ 
вісті Мих. Старицького. 

В усвному разі Троянова "епеrанців" (що іі, вихо

днло б, вік набув на службі в польських уланах), "ча

рівне вміинв" підкорати собі серця дам і кавалерів прк

наrідноrо ото'Іення, - усе це читач сnриймає не тіль

кн як непотрібні авторські хитрощі та викрутасн, але 

і ІІК суперечливі, а тнм самим зннжуючі образ Тров

на риси. Бож в основі Троян - задуманий як украін

ський патріот-nовстанець, n10днна наскрізь державно

nатріотичноrо rарту, з rnнбокнм від'Іуттвм відповідаnь· 

ности за свої вчинки. 

І цей самий недоречний намул "авантурницької еле

rанціі" тяжить на образі дpyroro чільноrо персонажа 

твору - Віри. Це просто якийсь "суnермен у спідниці": 

вона розмовnиє чи не всіма евроnейськими мовами, вміє 

nоводитиси в кожному товаристві ин "свои", побувала 

мало не в усіх стоnицих світу - і при цьому всьому 

читач мусить пам'втати, що вона - селвнсьна волин

ська дівчина, і мріє народити Тровнові синів. Усі сnо

куси світу дnи Віри кі"Іого не варті суnроти rаів 

левад рідних околиць Дермана! 

Розуміється, в приrодницько-авантуриицькому или

ні істор.и"Іко реальні подіі з боротьби українських пов· 

станців, у точно визначеній місцевості і в означеному 

часі, - то до чоrо ж тут "суперменство"! 

Не переконують кас і л10бовні сцени Баnаби-Трои

на і Павnінн-Віри. Здається, У. Самчун свідомо оминас 

еротику. Але нічим, по суті, не комnенсує іі відсут

ностк. Бож заrалько проситься: коnи нема "паланнв тіл", 

то мусить бути "паланки душ". У Самчука ц~ооrо нема: 

взаємини Трояна і Віри сповнені насторожености, не

певности, навіть недовіри (nише в самому кінці твору 

сnрава ніби трохи змінJОєтьсв). Зрається, що в такій 

взаємній недовірі відбуласи й іх перша фізична близь

кість. Отже, маємо початок зовсім у стилі "кріrсnібе". 

Що це дає розумові й серцеві читача?! 

Ane ось сцена останньої зустрічі rероів, коли вони 

вже одне одиому довіра10ть. Віра сnовіщає Тровна, що 

матиме від нього енна. 

"Вона здригалась. Запала мовчанка. Лише шуміли 

сосни. Яків, здавалось, дерев'янів. - "0, Боже! - ви

стоrнав він, схопивси за "ІОnо, зробив кілька кроків упе

ред, ніби наміря:ючись біrти. 

- Ні, ні! Якове! Ти мене не зрозумів! - викрик

нула Віра. - Я не тому, щоб тебе в'язати. Jl не моrла за
мов .. ати! Я так довго ж~аnа ... 

- Замовчи! - перебив Трони. Вони кинулись одне 

до одиоrо і обналися. 
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- Ну, знаєш, - вирвалось у неі, коnи звіnьннnнсь 

об~мн, - і nапи в тебе! 

- Ха-ха-хаІ - звреrотавсв він. 

Оце "nапи" і "зареrотавсв" - абсоnJОтно костру

баті: той самні: "иопнви" в естетн'Іне 'Іуттв 'ІНТа'Іа, що 

ним автор 'Іастує в сценках бу~енноrо вовцьиоrо по

буту та розваr nовстанців. Дnв іnJОстраціі і нао•ноrо 

ствер~женнв не~оnуrостн авторськоrо ryмory, о~ну з та

ких сцен прнrа~аємо 'Інта•ам. 

Повстанець Ве~мідь - ~уже мужній і хоробрив ni~ 

'Іас боJО, во~но'Іас ~уже nеrиоподатнні: на nna'l - "тон

иосnьозні:", ви йоrо характеризує наі:бnнJК'ІНЙ ~pyr, пов

станець Омеnвн. Цеі: же Омеnвн і повснив у rурті пов

станців, звідки пішло у Ве~ме~ІІ ота "тонкосnьозість". 

Виввnвєтьсв, вона - насnі~ои nеренесених Ве~ме~ем 

тортур у ni~вanax НКВД: о~нн біnьшовицьині: сnі~'ІНЙ 

так i:oro допитував, вжнваJО'ІИ "фізн•инх ме~отів", що 
"на~вереднв нерву" Ве~ме~еві на все жнттв. 

І ось одноrо разу Ве~ме~и звиортіnо сказати перед 

товарншамн-повстаицвмн щось на кшталт поnіти'Іної про

мови, кву вік закін'Іив так (цитуємо): 

"Нам кажуть - історіиІ А в вам кажу: не історіs, 

в проституціsІ Коnи б це, братці, буnа історів, хіба 

треба буnо б нам з вами отут... - оратор запnутавсв, 

не знахо~ІІ'ІИ сnів, і раптом заплакав. 

- fel ТнІ Жени i:orol Як собаку жени! - звири

чал а на всі nадн 10рба. 

- Знайшов 'Іас! Циці звкортіnоІ В шн10І 

Промовець і сам відійшов, nише о~нн з товаришІв 

підіrнав йоrо КОПНЯКОМ В ЗАД. Потім він сів осто

ронь на коnо~і, ane сnіз не міr з~ержатн. Ніхто на 

ньоrо не днвнвси, о~наи мов'Іаниа на хвнnнниу запала. 

- А и, Ведмед10, і не знав, що з тебе мoJRe бути 

таинй nірннк, - озвавсв першим Трони. 

Вибухнув заrаnьний РОЗБИТИЙ PEfiT." 
(Підиресnеннв наші. - А. Ю. Стор. 249). 
Узввwн важливу тему з найновішої історіі нашої 

націонаnьноі боротьби, Ynac Сам•уи - з неві~омнх нам 

сnокук (можливо, rадав, що ~ійсні, реальні факти пов

станської боротьби самі по собі не є ~оствтнв база 

~ла створекив ціиавоrо масовому 'Інта'Іеві твору) пішов 

споиусnнвнм шnвхом автора прнrодницько-патріотн'Іних 

повістей дnв юнацтва, знаноrо Ст. ЛJОбомирськоrо, ~о

~авши ще суто своєї, Сам•укової патетики та ревnісти•

иоrо "побутописаннв" з ~уже сумнівної авости "копнв

ковнм" rумором. Вийшло в заrаnьному несмв•но, без-

стиnево. А. ЮРИНЯК 

ПРО ВИДАННЯ ПОЕЗІЙ М. СИТНИКА 

ТА ЩЕ ПРО ДЕЩО 

(Продовженнв із стор. 18-оі) 

ське око триматимуть ц10 кннrу в 

себе. ПрорахувавевІ "Уваrи" в мене 

замовнnи nише... ДВА свищеннинІ 

був митрополитом, писав: у'Інтеnь, 

свищении і поnіти'Іннй дів'І не смі

ІОТЬ промовnити noraнo10 мово~q, бо 

цим шкодить нації ... Ну, ~ума10, те

nер вони йоrо побовтьсв, або хо'І 

посоромnатьси. Ноnи ні - ні те, ні 

інше! 

ane рахував, що 10·% між ними бу

~· nJO~eй, вкі все таин хо'І про n10д-

Р.о ре'Іі, оби~ва правосnавні. 

Митропоnит Іларіон, поки ще не 

Приходьте • 
1 побачите . 

першу рtчну 

всеканадійську етнічну виставу 
ВІД ЧЕТВЕРГА, 3-го ЖОВТНЯ до СУБОТИ, 7-ro ЖОВТНЯ 

(год. 1 О :30 рано до 11 :30 веч.) 

PALACE PIER- LAKESHORE RD.- TORONTO, ONT. 
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СТАРОКРАйОВИХ ЯРМАРКІВ. 

6 Торговельні та промислові експонати 

6 Експонати етнічних груп 

6 Праці етнічних мистців 

6 Етнічний контест краси 

6 Харчі з рідних країв 

показ мод 

6 Атмосфера континентів. 

Міжнародний концерт кожного вечора, народні танці, 

гімнастика, солісти - найкращі етнічні т~анти. 

В суботу, 7-го жовтня- МІЖНАРОДНІй БАЛЬ 

Вступ: 0.50 дол. 

хори, 

ЦЕ ВАША ВИСТАВА! -приходьте зі своєю родиною! 
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Передпnатиикам "Нових Днів" в 

дав спецівnьну знижку. МіJК нашими 

'ІИТа'Іамн є, звн'Іайно, баrато таких 

n10дей, що ім "Уваrн ... ", ви ваJRуть, 

"без надобності". Ane майже всі во

ни n10дн настіnьии замоJКні, що два 

доnари на підтримку куnьтурн на

шої, а не 'IOro іншоrо, таин мо•уть 
дати. Знову рахуввв не всіх, ane 
значно біnьшні: відсоток, ніж між 

духовенством, і сподівавеа нашим 

читачам продати ще ХО'І 300 при

мірників. 

Яку сотн10 примірників думав ро

зіпхати між випа~иовнми n10~ьми, 

сказати б так, між неорrанізованнми 

'Інта'"Іами. Разом ці три rрупи ма

nи б мені покрити всі ви~атии на 

видании (між іншим, дуже веnнкі). 

Видав же а тих "Уваr ... " nише 1.000 
прим. Видав у найкращий 'Іас -
на початку зими, перед Різ~вом і 

т. д. І знаєте, скіnьин в іх продав 

за 11 місаців? Лише 217 примірик

иів! Сьогодні я винен у друиарнJО 

за цю книжку порадну суму rpo
weй, :мені треба там же перевида

вати цілий рад підручників, бо вже 

три з них майже ціnком випро~ано, 

а д~:а оr-от кін~а10тьсв, і в можу 

взагаnі "сісти маком", бо не мати

му nідручників - видавництво при

пинить своє існувании до року. 

Отаке, ак бачите. Хай мої земnяч-

Jl О В І ) !//, ЖОВТЕНБ, J.lJбl 



кн rніва10тьсв на мене, ви ім тільки 

ХО'Іетьсв, ane в втратив остаточно 

довіру до них. У мене більше нема 

центровиків, а є не дуже то акісні 

"східнвкн"І Дехто з них скаже: "А 

може б тн був трохи "соборннком" 

і частину вини nереклав і на "rа

nн'Імонів"? Не ма10 мораnьноrо nра

ва. Все ж таки моі боrоnротнвні 

східкаки (nишу це слово вже бе:J 

паnок!) маnи змоrу українську мову 

вчити в школах біпьше від rаnи

'Іан, ХНЗУІОТЬСВ ТНМ, ЩО ЗНаІОТЬ ЇЇ 

краще, взаrаnі "заrнна10ть кирnу", 

смі10тьсв з rаnн'Іак за "ноrов", "ру

коа", "rоnовов", то хіба ім не nн

'IHno б куnити ті нещасні "Уваrн ... " 
більше, ніж rаnн'Іанам?' Хіба в не 

мав nрава в основному на них роз

раховувати? .. 
Навіть, вк книжка комусь і "без 

надобності", то куnив би її, Іродо

ва душа, вк каже Т. Осьма'Іка тіль

ин тому, що вона номусs. nотрібна, 

ви nовітри й вода, в він же не мо

же за неі nлатити 10·20 доларів, бо 
так вона коштувала б nри дуже ма

вому тиражу. Баrато ж з наших 

ехіднкків може nокnасти в кншен10 

не тільки весь тираж цієї книжки, а 

все моє видавництво разом зі мно10, 

навітs. не понатужнвшнсь. 

Ane вернемось до Ситинкової збір
кн. Отже, мій nлан був такий: ви

дам "Уваrи ... ", верну за них rроші 

за вкнх 3-4 міскці і відразу ж кину 

іх на Снтиикову збірку. Прораху

вавск, ІІК бачите, на ехідивиахІ А 

баrато ж з них над Ситнниовими 
nоезівми nлачуть, зна10тІt іх наnа

м'вть, дуже вболівають, ЩО м. Сит

ник отак ні за що, ні npo що заrи
нув. І все чека10ть, що то хтось ви

дасть йоrо поезії, бо є, мовnвв, такі 

розумові інваліди, акі будуть "дви

rвти культуру", аж nоки не nодох

нуть... То чоrо мені турбуватись? 

Яв уже дуже хтось учеnнтьсв, то 

кynn10 вже ту збірку, а може обій

детьск й так, візьму в сусіда, в біб

ліотеці nрочнта10 •.. 
І nоводвтьсв такі люди так, ак у 

тій nісні сnіваєтьсв: 

Ой іде баrач, ой іде дукач, 

п·~н ввnвєтьсв ... 

т. д. Самі знаєте ЦІО nісн10. 

До речі, мати, вка nородила Ми

хайла Ситника, ходить у Києві й 

nід ним і старц10є. .Rк відомо, Снт

нниовоrо батька застріnнnк "добnєс

нне воїни", вк тільки вернулись на 

місце rітnерівських nосіпак. І ніко

rо під сонцем та мати не має. Но

чувати ій таки нема де. Один із 

Ситинкових товаришів nисав мені: 

"Пане Вопиивк, може б ви вкось ор-

11 О В І .1 ІІІ, :А'ОВТЕ!!Ь, 1961 

rанізуваnн n10дей на доnомоrу, бо в 

ж сам ке можу утримувати ту бід

ну жіниу, ane й відмовитись зовсім 
від неі не можу". Тв що там ивтв

натиІ Пише так мені n. Дубина з 

Чікаrо, вноrо баrато наших 'ІИТВ'Іів 

зна10ть особисто. А в, втративши ві

ру в східнвків, навіть йому й не від

nовів на це. Бо що к rоворитнму з 

людьми, акі вже так обжерлись (ви

ба'Іте за внра:JІ) так, обжнnнск, "об

Gаrачиnнсь" і "обдукв'Іиnись", чи 

точніш обдоnврнnись, що вже й за

були, що то таке ronoд, холод, страх, 

що то знв'Інть на старості nіт_ ут

ратити вс10 родину, а врешті одер

ІКати вістку аНІ із Чікаrо, що остан

ній Іі син, останна надів іі, уnав і 

вмер у парку... А може вони тоrо 

ronoдy й хоnоду й не nробувапи?-

Аnе далі npo "Уввrи ... " Характер

но, що наша преса намаrастьсв іх 

обминути, хоч в HOTYJO буквально 

всі внданнв. Наnриклад "Свобода" 

nодала бібnіоrрафі'Іну зrадку npo 
"Уваrи .. ," аж 'Іерез 8 місвців no іх 

виході з друку! А "Новий ІіІnвх" 

(Віикіпеr) ухнтривсs, одержавши 

книжку вже, наnисати, що "Уваrи .. .'' 
не вийшли, а тільки "виходить"! "Уи

раіиський Голос" (Вінніпеr), з &KJ!M 

у мене ніби добрі взаемннн і видан

кв вкоrо в ноту10 завжди дуже уваж

но й nрихильно, взаrаnі не nодав 

вістки, що "Уваrн" вийшли. Не nо

дали цієї вістии і "Українські Вісті" 

(Новий Ульм), ні "Прометей" (НьJО

Йорк), ні "Америка" (Фіnадеnфів), 
А всі ж вони инюкку одержали! А 
"Гомін Украіни" (Торонто) на видан

на вноrо в "Нових Днвх" друнуваnи

nв не тільки рецензії, а й ціпі стат

ті, сnроміrсв тільки на два слова: 

"Книжка добра". І більше иі'Іоrо, бо 

ще чоrо доброrо хтось із .. ~тачів 
"Г. Украіни" взяв би та й купив би І 

Де ж таке видано, щоб член орrаиі
зацій "визвоnьноrо фронту" та тані 

І>нижкн иуnував І 

Ane а здиву10 сьоrодні наших чи
тачів. Знаєте, у sких 'Іасоnисах "Ува

rн ... " О. Куриnо nорадно відзначено 

і добре оцінено? В орrаиі східньої 

катоnицьноі єnархії "Наша Мета" 

(Торонто), в орrані західньої като

лицької епарх11 "Ураінські Вісті" 

(Едмонтон) і в "Канадійському фар

мері" (Вінніnеr), вкий видає 'Іех дпя 

наших фармерів у Канаді ... 
Часто '~УТН наріканни ехідивків: 

куд:-1 не КИНЬСS, ВСІОДИ J'аЛИ'ІаНИ. 

tо:іи своl часоnиси nідтриму10т1t, а 

наших ні. Прошу слова! 11 писав у 

nоnередньому числі, вк мене nідтри

мували східники з "Соившником". 

Наnеду ще один фант. Рік тому був 

у Торонті П. Карnенио-Крнннца. Зв· 

йшов до мене. Питве: "Яві у вас 

взаемнии з А. Гаnаном (редактор 

"Прометек" тоді)?" "Та ніби ціnком 

добрі", - відnовів. "Це жах, а не 

n10диІ Чи ви звернули уваrу, що в 

"Прометеі" не відзна'Іено десвтнnіт

тв "Нових Днів"? Розумі10, що вам 

це не треба, ane все таки моме б 

десь додвтковий nередnлатник nов

вивсв. РозуміІО, що він не мас 'Іасу, 

ane nередрукував би ХО'І те, що Ів. 

Баrрвний у "Українських Віствх" на

nисав". "ДесвтнnіттвІ - відnовідuо в. 

- Він взаrаnі в "Прометеі модноrо 

моrо виданна не відзна'Інв. Навіть 

"Уваrи ... " не зrаданоІ" "Ось в верта
тимусь, то noroвop10 з ним ••. " 
ха .. в рішу'Іе заборонив будь-вку 

інтервеиці10 в цій сnраві, апе ••рез 

два тижні в одержав від дopororo 

Анатоnів Васнnьовн'Іа думе DJ!HCІІHO

ro пнста npo десатипіттв "Нових 

Днів" дnа друку в... "Нових Днвх"І 

Хаіі виба'Іас Анатолій Васнnьови'І, 

ane а ще такий n10тнй не був у мит
ті. Порвав тоrо листа на иnаnтнки і 

одним махом з десвток цнrарет ви

курив. Ні, ми таки не центровики, 

а ехідивинІ 

:Баrвто чоrо ще можна rоворнтн, 

баrато фактів цікавих nодати момнв, 

ane КіН'ІВІО. Говор10 Це ДО ТИХ, ХТО 

ще не втратив ycs.oro і таин хо'Іе, 

щоб Ситнниова збірка вийшла. От

же: nрорахувавсв Во линви на ехідив

ках і на "Уваrах.;:• О. Куриво. Ane 
в іі nоволі nродам rаnн•анам. А 

Ситикиів "Цвіт Паnороті" в таки ви

дам. 11 ще в житті не зламав своІ'о 

сnова. Навіті. ак в і кину вндаВНН'ІУ 
дівnьність, то ЦІО збірку видам. М. 

Ситник ще далеко до смерти (nеред

'Іував іі, бідоnаrаІ) заnовів усі своі 

рукоnиси мені. І мене npo це nові
домив. А 11 ще йоrо й виnавв остан

німи словами, що така моnода JІІО

дина, а npo смерть rоворить. Він ві

рив, що в з йоrо рукоnисами щось 

зробn10. 11 йоrо віру nошану10 на

nевно. 

А rроші брати від п10дев наnеред 

на ц10 збірку не буду: в тоrо вза

rаnі не вмі10 робити. І не хо•у. JІв 

хто nрншnе, то верну в той ме день. 

І ще одне. На 2-ій стор. о6кnадии

ни "Н. Д." в умовах nередиnати дnв 

США nозначено: " АМЕР"'. На 11010 
біду весь час канадський доnвр-був 
дорож'Інй від америианськоrо на 

вких 8-ІО%. Посніnьин всі міІкиарод

иі розрахунии ведут•са на американ
ський доnвр, то видавництво трати

nо не тільки на вnnатах із США, а 

й на вnnатах із Австралії, Aнrnil, 

Німеччини і т. д. Річно це давало 
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втрату 600-700 доnврів. На мій баод

жет це великі rроші. Але в мовчав, 

бо така умова. Врешті канадський 

урвд, щоб уnеrшити еиспотр, штуч

но знизив вартість своrо доnвра. 

Сьоr~дні він на 2.5% нижчий від 

америианськоrо. Це коштувало урв

дові чимало клоnотів. Трохи не nік

відуваnн Сенат і за малим не дійш

ло до перед'Іасннх виборів. Що ж 

наші 'ІИТа'Іі на це? Вони ту nepe
вary, ику дав мені урв·д, неrайно 

nочали ліквідувати: no'lanи сnати за 

все в канадській ваn10ті! І видав

ництво знову докладає. 

час ліnилась марна у США 2 центи, 
а тепер уже 3 - ніиоrо не турбує. 

До тих 12 центів додааоть іще 8. Ра

зом це дає додаткових видатків 20 
центів на одну nередnлату. І це роб

nвть nереважно ті, що баrатші, ніж 

усе моє видавництво. Ну, скажіть 

щиро: варто "двиrати культуру" на 

ем1rрації, коnи й за 8 центів на рік 
треба боротись? .. 

ба й ще декому. Тільки тому і вко

ро'ІуІО собі віку. Я каnежу до ЛІО· 

дей, які вмі10ть і хочуть мати ра

дість у житті. .Rк людина ніколи не 

висnитьсв, то радости не від'Іує. А 

я вмію й сонце ба'Іити. Я вже не раз 

чув від читачів: "Що? Ви кинете 

видавництво? Та ви швидче повіси

тесь! Таж усе ваше життя в цьому!" 

Досі я на це відnовідав мов'Іаи

кою. Сьоrодні дуже поважно сиа

:нtу: дуже ви мене маnо знаєте -
порожнечі в житті в ніколи не мав 

і не матиму. І цим мене не злина

єте. 

На жаль, це робnвть тільки схід

нвии. Не всі, звичайно, але всі ті, 

що вирахували на пошті тих не

щасних 8 центів на річній перед

платі, були ехідивинІ А те що весь 

Зна10, снажуть і таке: "Поrані сnра

ви - Воликвн nочав докорати сво

їм чита'Іам". Це не докір, а чесне 

й щире вивсненни ситуації. Повто

раоІО: в довів, що можу щось зро

ьити. Видавництвом и натішивси по 

саму зав'изку. Якщо "Нові Дні" - і 

все, що в видаю взаrаnі, - nотрібні 

тіnьии мені, то и кину все протиrом 

одноrо див. Я вір10, що все це тре-

Прошу виба'Іити за щирість. Така 

мои життєва засада. Речі треба на

зивати вnасними іменами. 

п. волиняк 

МІНІСТЕР НАЦІОНАЛЬНОХ О&ОРОНИ КАНАДИ 

ГОСТЕМ В УКРАХНЦІВ ТОРОПТА 

У суботу 2' вереснв в roтeni "Вестбури", відбуласи 

зустрі'І міністра Національної Оборони Дост. Д. Гаринеев 

з українським активом. Зустріч зорrаиізував місцевий 

відділ КУК. 

На зустрі'Іі було коло ста осіб. Крім МІНІстра та йо

rо дружини були ще посли федераnьиоrо nарnяменту 

д-р І. Кучерева та Артур Малоні з дружиною, провін

ційний міністер без портфеnи Annaн fросмаи з дружи
иоJО, nредставники міста тощо. 

По вечері розпочалась офіційна 'Іастииа, якоJО ке

рував молодий адвокат М. Оnійиии. Достойиоrо rости 

привітав ronoвa відділу КУК д.'р М. Мицик, а представив 
посол І. Кучереnа. 

Міністер Д. Гаринес сказав, що не виrоnошує офі

ційної nромови, а висnовn10є свої поrnвди на міжнарод

НІО снтуаціJО і завдакив Канади. На по'Іатиу nодакував 

за запрошеиив й rостиииість, відзна'Іив виnад українців 

чистимо ФОРНЕСИ 

усім нашим відборцям опалової оливи. 

Тому корнетайте з цієї нагоди замовщ1йте не

гайно в нашій фірмі опалову одиву. 

Будете мати повне вдоволення та 

ПЕРШОРЯДНУ ОБСЛУГУ 

Телефонуйте: 

У день: ЕМ 6·6539. 

Уночі: 

RO 6-8446 - ЕМ 6-6539 
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у канадську економіку, особливо в сільське rосподарство, 

висловив певність, що в майбутньому цей вклад збіnь

wнтьси в усіх ділянках державиоrо й поnітичиоrо жит

ти Канади. 

Політична частина йоrо промови зводитьсв до та

коrо: 1. Ьерnіиська криза має зватисв кризо10 Хрущова, 

бо він її вииnикав, ик у 1939 р. світову кризу викликав 
1Ітлер, 2. Хрущов rрозить зиищеинвм світу - ие смі

ємо П&ддатись, повнині зrуртуватись усі, 3. Справа не 
в :Dерлікі - це проба сиn віnьноrо й иомуиістичноrо 
світу, 4. Канада, ви 'Іnеи ОН та НА ТО, мусить боронити 
ПіВиічно-америиаиськнй континент, і вона до цьоrо rо

това: Канада війни не хоче, ane rотова боронити себе 
і інших. 

Міністер rостро виступив nроти тих, що кажуть нам 
розброїтиси - це буnо б нашим самоrубством. Гостро 
засудив '·одноrо визиачиоrо канадцв", вкий сказав, що 

Берлін не вартий житт11 навіть одиоrо каиадськоrо во
вка. Хоч міністер і не назвав цьоrо иаиадцв, але відомо, 

що ним є д-р Г10 Накnейсайд, ronoвa Комісії Сиnи, вний 
висловив цей "мудрий поrnвд"' у Ванкувері. Справа не 

в &ерліиі, а в більшовицькій поrрозі знищити світ. 
По закінченні промови міністер і йоrо дружина при

віталиса особисто з кожним присутнім. 

Цьоrорічиий скnад місцевоrо віддіnу КУК на чолі 
з донтором М. Мициком проввnяє не тільки ініціативу, 

а й деяиі нові форми праці. ОновnеииІІ управи КУК, 
здаєтьсв, пішло на корнсть сnраві. 

НАШЕ ЛИСТУВАННЯ 

Внеокоповажаний nане Редакторе! 

Дуже добра статт11 артиста-маnІІра Меnащенка в ос
танньому 'ІНслі "Нових Днів". І взаrаnі добре, що під

иесли днскусіJО про маnарства й скуnьптуру. Про ці 

ділники мистецтва у пресі майже не дискутоваио. Зде
біnьwоrо одні похвали. А абстрактио-безnредметне мис
тецтво то дехто підносить до куnьту. Мелащенко, видно, 

дуже добре обізнана людина ак з теорії, так і історіі ми
стецтва, nідхід йоrо реально-тверезий. Йоrо статтв не

самохіть приrадує полеміку між Іваном Франком і Ми
иол.ою Вороним про nоrnвди на теоріао "Мистецтво дnа 
мистецтва". Сучасна доба, здаєтьсн, внмаrаnа б rлиб

wоrо nідходу до завдання мистецтва. Адже живемо в 

епоху найшаленішої і найжорстокішої безоrnІІдноі бо

ротьби двох основних доктрин - демократичної і ко-
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муністн"Іної. Переможцем з цієї боротьби вийде не той, 

хто перший приnетять до місвци, а той хто завоює душу 

nюднни в світі. Мистецтво у всіх йоrо ділииках і фор

мах є одною з найповажніших зброй в завоюванні цієї 

душі. Совєтн це дуже добре розуміють і в них з пер

ших ~нів ревоnюції поруч з баrнетом ішnа nісна. Мистці 

у вільному світі rnнбоко цьоrо не розуміють і в умовах 

розкоші й безпеки часто-rусто мистецтво зводить до зви

чайнісінької безідейної забавки. 

Шев"Іенко своїм простим, ane rnибокоідейннм і вн

сокомистецьким словом збудив націю. А Іван Франко в 

%%%%\%%% % %%%%%%% % %%%%%%%%%%%% %1\S% 

Новина на унраїнській сцені! Прем'єра! 

ТІЛЬКИ ОДНА ВИСТАВА В ТОРОНТІ 

ПІД ПРОТЕКТОРАТОМ їХ ЕКСЦЕЛЕНЦІї 

ПРЕОСВЯЩЕННОГО 

КИР ІСИДОРА БОРЕЦЬКОГО 

Українське Театральне Товариство 
в Детройті 

В СУБОТУ 14 ЖОВТНЯ U. Р. 
ЗАЛЯ УНО - 297 КАЛЕДЖ В~'Л. 

виставить середньовічну драму-мораліте' п. н. 

,,Дійство про чоJІовіка '' 
(EVERYMAN - JEDERMANN) 

Невідомого автора-манаха половини XIV ст. 

Переклад українською мовою: 

Зенон ТАРНАВСЬКИй. 

Головну ролю виконує мrр. Степан ЧОРНІй, 
к~ артист Державного Драматичного Театру 

ім. Марії Заньковецької у Львові. 

Kpil\t того у виставі беруть участь 18 осіб. 

Проєкти костюмів - Люба Савчук і Гена Юрків. 
Музичне оформлення - Ігор Чайковський. Де
корації - Едвард Козак. Літературний редактор 

Юрій Тис. Режисер - Зенон Тарнавський. 

Не пропустіть єдиної нагоди побачити цю пре
нрасну й сьогодні дуже актуальну релігійну дра
му, яна завдяни своїм вартостям здобула сві
тову славу й вже понад 500 років втримується 
в репертуарі театрів усіх культурних народів 

світу. 

Цією виставою "ДІйСТВО ПРО ЧОЛОВІКА" 
вперше в історії входить в українську культурну 

скарбницю. 

ВИСТАВА РОЗПОЧНЕТЬСЯ ТОЧНО 

О 8-ій ГОДИНІ ВЕЧОРА 

Після третього дзвінка вхід у залю бу де закритий 
аж до перерви. 

Вчасно купуйте квитки в місцях попереднього 
продажу. 

SSS\i%%%%\%\S%%%%% %%%% %%%%% %%% \% % 
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паnеміці з Вороним nоставив, здаєтьси, останн10 крапку 

над "1": 
Ні, друже мій, ие та rодннаІ 

Сучасна nіснв - ке пернна, 

І не шnитаnьнеє nежакни, -
Вона всs nристрасть і бажании 

І вси воrонь і вси трнвоrв, 

Вси боротьба і вси дороrа, 

Шукання, ~осnід і поrоні 

До мет, що мчать по кебоскnоні ... 
Це, здаєтьси, мало 6 зобов'взуватн мистців усіх ро

дів і наnримків. Та, на жuь, вони про це забува10ть, або 

просто вважа10ть за ре"Іі поза іхньоJО уваrою і надхнен

нвм. А тому на наших мистецьких внетавках не ба"Інмо 

образів ні з історіі nробудження нації, її rероЇ"Іноі бо· 

рот!.би Крут і Базару, ні найбільших траrедій, що за

знає nюдство, rоло~у, засnанни, руйнуванни родини, бо 
все це - "пропаrанда''. Дезерцією від реальної дійсно

сти, від жнтти, абстрактними витворами, маnо зрозумі

лими, мабуть, самими авторами, душі людини не заво

юємо. 

З правдивою до Вас nошаною 

М. КОВШУН, Гамільтон, Канада. 

Вельмишановний Петре Кузьмовичу! 

Скажіть правду, чи Ви з симпатії до мене вирLшнnн 

придертнсь, чи таки сnравді хочете поnемізуватн зі 

мноJО? Я, бачите, твердо постановмnа біnьше на тему він

ніnезькнх свиткуваиь не nоnемізуватн і взаrаnі до неі 

не вертатись. З Вами а б npo неі з приємністю порозмов
nвnа отак у вужчому коnі, ик це трапnвnось, ик Ви від

відуваnн своіх кумів у Монтреаnі. Ane тому, що нас ді
nать poзnori канадсьні nростори і ми з Вами зус;r._річа

ємось не чотири рази ~о року, а тільки "епохаnьно", з 

наrодн икихось незвичайних по~ій, то змушена з Вами 

розмовnити ві~ душі на сторінках Вашоrо цінноrо жур

налу. ВІІ ж у тому внrідному становищі, що з посади 
редактора Вас не скинуть і тому не побоітесь вив:внтн де

що з rіркоі правди, ако1, до речі, nicnи заив центраnі 

КУК і листа чnена презнді.вnьноі ради КУК п. Кобзев до п. 

Гай-Головка мені нікому не хотілось rоворнти. 

Та тиrнете мене за язика, то вже скажу, що накн

піnо рокамн на ~уші й на серці. Не раз хочетьсs запnа

катн, ane приrа~авшн, що в моєму віці вже не дуже 

то добре каламутити сльозами очі, ковтаю rіркоту і на

маrають мовчати. Самі ж кажете, що мовчати - зnо. А 

заговорю, то не тільки КУК і п. Козей, ane й Ви "Інтає· 
те не те, що написано. 

Наш дороrнй і иезрівниний мистець Нестор Теофа

нович Городоаенко часто наже мені: "Я, Маріє, дуже 

nюбnю читати те, що тн пишеш, ane скажи мені щиро: 
"Іоrо тн пишеш ке те, що думаєш?" Це, очевидно, про 

мої зrадкн npo українські імпрези. "Несторе Теофано

вичу, самі ж добре знаєте, чоrо так nишу! Хіба ж мож· 

на npo наші імnрези писати nравду?" І ось підтверджен· 

І-ІJІ моїх слів: "За доброзичливу критику" і "Маю до кри

тика один запит" (у "Новому Шлвху"). І Ви, і n. Гай-Го· 
nовко і в виступнnк в обороні мистців, при чім не na· 
яли нікого, а просили не повторювати nомилок. Центраnи 

КУК, замість внбачнтись, зав:внnа, що твердженни крити· 

ків несправедливі і жалюrідні, бо місцв: дnи мистців бу· 

ли резервовані за rоловннм столом ... І краnка! 

. .. Надаремне Ви nідкресnюєте, невідомо перед "ІНМ за· 
стеріrаючись, що Ваші завваrн "і в найменшій мірі не 

стосуютьси президії КУК", а мене. Чк и була орrаиіза· 

тором на вінніпезьких свитхуванинх? Перерахову10чн не· 
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~оnіки, Ви виразно вказуєте, хто ві~nовідав за розnоділ 

ме~апів і за те, що іі призиа"Іиnи президентові КУК, а 

не прем'єрові. Я таки за це не ві~повідuо. Що не по

шанували rоnови міста Віииіпеrу - н теж не відповіда10. 

Протестусте, що R ~оиор1110 "всім уираіицsм" . .R зна10, 
що Ви вмісте "Іитати, що наnисане. Невже Ви ви"Інтаnи в 
моїй критиці, що украінці непорв~иі nJO~и? Чи мій до

вір скерований ~о сотень тисв"І українців на чужині, чи 

до тих, що в іх імені виступають і натворили отих не

~оліків, про акі відважиnись rоворити і Ви, і в, і інші? 

Що з тоrо, що всі украінці прекрасні nJОдн, коnи вра

женнs про них можуть nопсувати кілька одиниць, sкі 

іх репрезентУJОть і за них ді10ть? Прикладом цьоrо с 

Віниіпеr. І копи хтось відважитьсs тільки заїкнутись про 

це, то на ньоrо виnn10ть відро хоnодної води та ще й 

назвуть бозна чим. 

---- -----------~ 

ONTARIO 

Що ви знаєте про 
Департамент 
енергії? 

Онтарійський 
джерел 

Департамент Джерел Енергії відповідаль

ний за всі ті джерела в Онтаріо, які можуть бу~ 

ти перемімені в пальне в його різних видах. Зро

стаюче значення джерел енергії як головної пру

жини суспільного та економічного поступу в 

промисловій суспільності, такий як в Онтаріо, 

вказало на потребу окремого Департаменту ко

ординації та плянування для найкращого вико

ристання тих джерел. 

Департамент переводить у ді.11о "Да Енер-

дж і Акт 1960" та Да Енерджі Борд Акт 1960". 
Цей закон стосується до відповідальности Де

партаменту за утримання безпечних стандартів 

у транспортацїі та в уживанні енергії. Департа

ментні Інспектори розміщені по всій Провінції. 

Важливою функцією Департаменту є роз

ГJІЯдати та тримати на оці майбутні майбутні 
запаси енерrії в Провінції, щоб бути певним, що 

Ваш уряд є постійно в зв'язку з тими запасами, 

коли вони відносяться до потреб економіки Про

вінцїі, яка скоро розвивається. 

Бюра Міністра та Заступника Міністра приміщуються в Головнім 

будинку парляменту. Всі інші бюра Департаменту, за винятком 

Онтаріо Енерджі Борд, містяться на 42 Чарлз Ст. Е., 

Онтаріо Енерджі Борд - на 790 Бей Ст. 

ONTARIO DEPARTMENT OF ENERGY RESOURCES 

Parliament Buildings, Toronto, Ontario 

S. W. Clarkson, Deputy Minister 
НОН. L W. MACAULAY, О.С. 

МNІІІІ 

зо /ІОНІ ДІІ/, ЖnВТЕІІТ>, l.'Jfil 



Отже, дороrий Петре Куз•мовичу, не бійтес• сказа

ти уві"Іі, хто є ті, що свідомо робnвт• недоліки. Мені 

вині всно, ви Божий ден•, - хоч недавно в ще наівно 

вірила, що це були недотвrненнв, - що це зроблено 

навмисне. Лист п. Кобзев був асиравим свідоцтвом, що 

ці недомаrаннв етаnне• свідомо. І на це нема ~одної 

ради: вони були й будут•. І в можу повторити слова 

п. О. Гай-Головка з маnо10 зміною: rope нації, сn,;n•ио

ті без ві~ повідних керівників: бо керівники не забтn,и 

причепити собі ме~аnі, зате, ви Ви зrа~уєте, один із за

ступників прези~ента КУК сказавши Вам, що "вкос• то 

не подумали" дати медаn10 прем'єрові. І за це відnо· 

відасмо ми "всі українці", ии спіn•иота. То чи справді 

шкідлива моя завваrа, коnи в rовор10 npo зaran, не nе
рераховуючн імен, і 'ІН сnричннвJОсІ. в до з61n~ошеииа 

почуттв менwевартостн, коnи йоrо внтвор1010т• наші ке· 

рівники своїми В"Іинками? 

З пошано10 до Вас 

Мар111 ЛОГУW, Монтреаn•, Канада 

Дороrа Пані Лоrуш, 

п:иста друкую скоро"<Іеио, бо 811, виоа"Іте, не nотру

днп:ис• (•и не маnи •асу) написати йоrо коротко. Крім 

тоrо, Ви іниоли nовторюєте те, що самі сказаnн в "Сво

боді", О. Гай-Головко в "Канадійс~оиому Фармері", JІ та 

інші "жаn10rідиі критики". 

Відnовід;uо конкретно: 

1. Не іронізуйте з моєї симпатії до Вас, бо знаєте, 

що вона є. Та п, врешті, іі виразно написав, що зrодеи 

з Вашими завваrами. 

2. Я зrоден з Н. Городовенком (Гanno, Несторе Тео

фанови•уІ Привіт від одиодумциІ .Rк там кnІОJОт• ивебе

ц•кі щу"Іки, судани та пструrи?): пишіт• точно те, що 

думаєте, о б о в'в з ко в о иазиваJОчи осіб, а не "всіх ук

раїнців", то будемо однодумцвми, хоч це й не обов'вз

ко:во - можете мати інший nornsд на методу борот•

би зі зr.ом: в за те Вас у число своіх вороrів не впишу. 

3. Що не резервували місц• ~nв И. Гірника, М. Ска
nі-Старицькоrо, дnа дириrеитів, Моnодажаиииа і т. д. -
дуже неrврио. А що "забули" (в nотім ще й викрикру

чуJОт•с!ІІ) автора пам'птиика А. Дараrаиа, то це по-зві

рв'Іому поrаио. Отож, в всіх мистців тут nоруІІ не став

nJО. Між іншим, Дараrаи nросив мене, щоб в цієї спра

ви не nорушував. Просив про це в хаті Моnодажанина 

і в мене, в Торонті. Та п йому сердито відnовів: "Ва

ше діr.о - rnииа й камін•, моє - nапір і nepo, :1 Вам 

не цекзерував пам'атиика, а Ви мені не цеизтр.тйте 

"Нових Днів ... " 
4. .R назвав осіб, коnи іх знав, а ви не знав, то за

кед зробив усій президії КУК, то не вииіт• мене в бо

вrузстві. Справді, ніхто мене з редаиторс•иоrо стіn•цв 

не скине, хіба мої читачі. А от одноrо редактора у 

Вінніпезі за критику вже зсадиnи з посади ron. редак
тора на співредактора. Якщо в ц•ому с сnравді "зac

nyra" деиоrо з КУК-у, вк мене інформу10т•, то це вели

ка заrроза не тіn•ки дnа КУК, а й дnи всієї нашої спіn•

ноти. Ane в ц10 справу ще перевір10. 

5 . .R написав ("Н. Дні", '1. 140, стор. 13): 

"Всі українці" - дуже поридні n10ди. Є тіn•ки в 

нас одна хиба: ми маnо відпорні на зn о. Ми ба"Іимо 

дурив і мов"Інмо, бо де ж ти йоrо дінеш? Ва"Інмо зло

дів - терпимо, бо n:юди ж різні... Ва"Іимо иавіт• мо

раn•ноrо чи й фізн"Іноrо вбивства і... теж терпимо -
абн nихо тихо, нехай уже добуде виос• ка~енці10, щоб 

униинути скандалу ... Це нам дуже шкоднnо і шкодити

ме ще довrо." 

НП В І -~ Н /, ЖПВТЕН[І, 1%1 

Ниж"Іе JІ сказав, що тіn•ки це місце не стосует•св 

президії КУК, бо в й зараз так noraнo про врезндhо 

КУК не дума10. А все інше стосуєт•св nрезидіІ КУК, 0'18· 

видно. Де ж в внsвнв свій страх? 

6. .R не дуже то пережнв;uо, що "всіх мистців" не 

поwануваnи . .R, напрниnад, JІJOбnJO завжди бути ззаду: 

на концерті, на зборах, у церкві, всіма способами унн

каJо "по"Іесноrо стоnа". Навіт• у "Нових Дивх" • ззаду: 

на остнніх сторікках 'ІН й на обкладинці ... Мабут•, тому 
• й не мистец•. То мене й дивує, що дехто думе тоrо 

дамаrаєт•св. Не nодумайте, що в зrоден з n. Кобзеем: 
• вважа10 йоrо виступ у пресі понад усвку міру зухва

лим. 

Чи Ви звернули уваrу, що "Нові Дні" - единий 'ІВ· 

соnнс, вкий не видрукував подвин КУК за доnомоrу? Jl 
не видрукував її тому, що вважа10 ту nодику кпина

ми, хай виба•ать панове з ИУК . .R вважа10, що всі редак
ції nовинні були мати не квитки, а перепустит у всі 

зап:і, на всі імnрези ще за міс•ць наnеред. Я • мусів 

nросити одну читачку піти в центрап:ю ИУК і особисто 

nросити п.n. Иохана 'ІН Навроц•коrо, щоб вони НЕ за

буnн відкласти мені квитки, що в за них запnа"Іу, sв 

nрнІду. Правда, n. Навроц•кий був такий nасвавнй, що 
приніс мені ті квнтин на станцhо. Ane ми там моrnи й 
розминутнс• (там буnн тнсвчі n10дей!) і в мусів би не 

тіn~оки платити, а ще й біrати no Вінніnезі за квнтвамн, 
щоб nотім написати "всехваn•ннй реnортВJК". Так, на

приклад, біrав редактор "Нашої Мети" о. П. Хомин і 

сидів в "Арені" під стеnе10 в темному кутку, евинтв 

верхній одвr і, обnив;uо"Інс• потом, капомацин нотував 

похвали КУИ-ові. .R ж, еоnоно заnлативши за все, в 

"Адиторіі" не міr знайти своrо місцв, бо мій р•д внки

нуп:н, щоб поширити місце дnа оркестри, і в мусів ск· 

діти на •ужому місці пору'І з редантором "Bin•нoro Сnо

ва" С. Росохо10. Звн"Іайио, це мені буnа веп:нка "Іест• і 

nриємність, ane він сидів з вкоюс• своСІО заиарпатс•ко10 

КОРЕИТОРСЬКІ НЕДОГЛЯДИ 

У статті О. Архімови"Іа "Розміщеннв cin:•c•иo-roc· 

па~ар"Іих росnив в УкраІні" етаnоси иіn•ка иореитор

с•ких помилок, виі просимо виnравити: 

Стор. Шпаn•та Рвдои Надруковано 

16 2 4 зверху Укарuин 

2 'ІВНУС 

кіотику 

Треба 

Украіни 

rанус 

нікотиву 

16 

17 
17 

13 знизу 

8 зверху 
22 зверху деИЬ'ІВСТИНа 'ІВСТННа 

17 26 знизу степовий стоповий 

Є, зви"Іайно, "Іимаnо ще й інших nомиnов. Напр., у 

репортажі "Пам'sтиииа Кобзареві відкрито" ('І. 138/ 139) 

є чнмаnо поrаннх иедоrnадів, вкі не вважаємо за потріб

не виправnsтн, щоб не витра"Іати місцв. Hanp., на 26 
стор., nерша wпаn•та заміст• "безконе'Іно мanoro", скnа

да'І вискnадав ("поправив" мене!) "безконе"ІноГО мanoro". 

Таи ~:оно й видрукуваnос•··· 

Мусимо перепросити таком д-ра Т. Лаnи"Іаиа, що 

йоrо статтв "Альберт Иам10с - ~івn•ніст• і творчіст•" 

підnисана тільки в '1. 135, а в '1"1. 136 і 137 тіn•ии міс

це на пі~пнс лишено, а рsдок з прізвищем так і не 

вставnеко. Правда у змісті (на 2-ій стор. обвnадннин) 

прізвище автора подано. 

Все це 11ерез бідніст• - брак коштів, а 'Іерез це 

брак "Іасу. 

Просимо 'ІИТа"Іів і авторів урахувати це все і тавн 

зрозуміти, що при всьому бажанні в таких умовах зро· 

бити все добре неможливо. 

РЕДАКЦІЯ 
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землячкою, пка так rолосно й довrо хвалилась своєю 

дочкою-доктором та її автом, що п зовсім не чув концер

ту. Ніби я за це тільки й nлатив rроші і тільки ради 

цьоrо їхав аж із Торонта ... 
. Але ми ж - редактори - про це все мовчимо, то 

"'oro так хвнл10ватиси мистцим чи nисьменникам? Во

ин ж у стократ ліnшому становищі від нас, бо не мали 

обов'азку біrатн по всіх закутках міста, щоб зібрати ма

теріал для реnортажів та nохвал дли КУК ... 
Під час фестивал10 молоді в "Арені" nідходить до 

мене одна nресимnатичка наша читачка з Мінмеаnолі

су й каже: 

- Пане Волинак, ми вже задихаємось тут. Виріши

пи їхати в таверну nри вашому rотелі, щоб трохи nро

холонути. Усе наше товарнст11о заnрошує й вас. 

- Дуже дику10, але я ж, голубонько, не л10днна, а 

редаІtтор: мушу сндіти ко кінця:, щоб усе бачити й чути ... 
І сидів. Реnортаж про відкрнттп nам'итинка мені кош

тує не тільки nраці, а ще й найменше 150 долирі11, а 

n. Ко5зей, відnовідаючи О. Гай-Головкові (це ж стосуєтьси 
й мене в однаковій мірі!), nише, що "таких мистці11, 

Боrу дякувати, у нас стільки, що самими ними можна 

було б заnоІІиити nлощу nеред nарлпмеитом і зали J!', 

rотелі nід час бенкету", як Ви nишите. 

Та Боr з ним! Я. ж не rиіва10сь на иьоrо (кк і на 

nрезиді10 КУК, що ст11орипа такі "доrідиі" умови дпи 

моєї nраці, і навіть йоrо заклик до мистців у цьому 

числі друкую. Бо це мій стиль nраці, дороrа nані Ло

rуш. Правда, ніхто мене з ре~актора не скине. І з nо

сади робочого вола теж не зіnхне. І мстивої торохтілки 

з мене теж не зробить. А от одиоrо мойоrо колеrу у 

Вінніnезі таки иезас:лужено nокё!орали. Шкода. І соромно. 

НОВІ КНИГИ 
Фірм~ "Українська Книга" в Торонті, має ве
ликии вибір книжок по уміркованій ціні. За
ходьте особисто до нашого складу або приси
лайте замовлення листовно разом з грішми. Наш 
склад відкритий кожного дня від І О години ран
ку до 6 години вечора. В n'ятницю від І-ої годи
ни nополудні, до 9-ої години вечора. 

Семен Скляренко - Святослав, роман 2.25 
І. Карпенко-Карий - І. К. Тобілевич, Твпри в 

З-ох томах $ 4.50 
Максим Рильський - Твори, в 3-ьох томах 4.50 
Л. М. Толстой - Твори, в дванадцяти 

томах 17.00 
Україна Сміється - Сатира та гумор, в 

3-ьох томах .... . ......... 5.50 
Антологія української поезії - в 4-ьох т. 7.50 
UKRAINIAN GRAMMAR - А. Medushevsky 

and R. Zyatkovska. 
Це єдина граматика української мови, 
наnисана англійською мовою. 1.00 

Ольга Кобилянська - Твори, в 3-ьох томах 6.50 
О. І. Білецький - Від давнини до сучасності 

- Збірник nраць в 2-ох томах 3.75 
Геологія України - В. Г. Бондарчук, 829 ст. 5.50 
Історія Київського університету - 1834-

1956, Київ, 1959 р. 5.50 
Київський Державний музей, українського 

мистецтва .. . ...... .. ...... ....... .. 7.00 
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Але все таки "всіх українці" - найкраща нація в сві

ті. Тільки "ми мало відnорні на зло". Ще раз повто

р1010: мені дуже nриємно бути у Вашому товаристві 

"жал10rідиих критиканів". Я nевен, що кк ми nерера

ховуватнмем осіб (Винен Волинки, Лоrуш, о. д-р Кушнір, 

П. Башук і т. д.), то ми наnравимо дещо. Та й наш 

найдорожчий Нестор Теофано11нч не матиме до нас nре

тензії, що ми пишемо не те, що думаємо ... 
А про все інше - колись (може й скоро І) усно, 

сам-на-сам ... 
3 nривітом і щирою симnатією (не кnіть з неіІ) 

П. Вол. 

3 НОВИХ ВИДАНЬ 

ВІЛЬНА УКРАУНА, журнал українськоі визвольної 

думки, ч. 30, 1961, квартальник, стор. 64, видає Українська 
Вільна Громада в Америці, Детройт, США. 

Володимир Дорошенко, БІБЛІОТЕКА НАУКОВОГО 

ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ, стор. 58, відбит
ка із Заnисок Наукового Т-ва ім Шевченка у Львові, 

Нью-Йорк, 1961. 
Леоиід Полтава, 1709, історичний роман з часів геть· 

мана Івана Мазеnи, стор. 218, літературна редакціи Іва· 

на Крилова, обкладинка Петра Сидорека, видавниче То

вариство "Кииrосnілка", Нь10-Йорк, США, 1961. 
Митроnолит Іларіон, ХРИСТИЯНСТВО І ПОГ АНСТВО, 

чоrо на світі сnоко10 немає, nроnовіді, стор. 64, в-во "Ві
ра і Культура", Вінніnеr, Канада, 1961. 

Вадим Лесн"І, КРЕЙДЯНЕ КОЛО, nоезій зошит сьомий, 

стаття: lropa Костецького, обкладинка Боrдана Доманика, 
в-во "На ropi", серік "Дли аматорів", стор. 101, тираж 
500 nрим., Нь10-Йорк - Мюнхен, 1960. 

А. В. Луначарський -про літературу, статті 2.50 
Антологія українського оповідання - в 

4-ьох томах . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 9.00 
Сергій Іванович Свєтославський - Альбом, 

Державне Видавництво образотворчого 
мистецтва і музичної літератури УРСР 3.00 

Михайло Старицький -Вибрані твори 2.00 
І. С. Нечуй-Левицький - Вибрані твори 1.75 
Голоси Життя - Збірник оповідань та нари-

сів сучасних письменників 2.50 
Письменники Радянської України, Довідник 2.00 
Знову цвітуть каштани, фотоальбом Києва 3.00 
Любов Моя - Читець декляматор 2.15 
І. П. Кот ляревськиt'r - Твори 1.25 
Григорій Квітка-Основ'яненко Вибране 1.25 
Дніnрова Чайка - Твори 1.35 
Українські народні пісні 1.35 
Євген Ггебінка - Вибране 0.85 
Юрій Мейгеш - Верховинці, роман 1.25 
Марко Вовчок - Оповідання та повісті 0.75 
Історія Української РСР - О. К. Касименко 1.25 
Географія Української РСР - О. Т. Діброва 0.80 
Григорій Іванович Петровський . .. . 0.90 
Українські ліричні пісні радянсhких 

комnозиторів 0.60 

Маємо на ск.1аді також українсhкі 
CLKi платівки з Радянського Союзу. 

ро сій-

Замовлення і гроші надсилайте на адресу: 

UKRAINSKA KNYHA 
962 Bloor St. West, Toronto 4, Ont. 

ll О Н l ;т, 1/ І, ;І.'ПНТЕ Іn, 196 І 



• 

ВАШЕ МАйБУТНЄ БУДЕ НРАЩЕ, 
ЯНЩО ОПИРАТИМЕТЬСЯ 

НА БОНДАХ 
ЩОБ ДОПОМОГТИ КАНАДЦЯМ ЗАОЩАДЖУВА
ТИ, І(анадськиtі Уr~д кожного року дає можливість 
мешканцям ціt:ї кrаїни побільшити їхні заощаджен
ня чеrез Канадські Ощадні Бонди. 
МИНУЛОГО РОК;}' ПОНАД ОДИІ-І МІЛЬйОН КА
НАДЦІВ заощадило майже один мільярд долярів 
цим безпечним, вигідним способом. 
ВЕЛИКА ПОПУЛЯРНІСТЬ Канадських Ощадних 
Gондів походить з їхніх нсзвичайних прикмет: 
/'1.. їх можна прямо куnити, за готівку або на мі

сячні сплати, у кожному банку, в авторизова
ного інвестиційного агента, біржевого посеред
ника, повірчій або позичкавій комnанії, або по 
заrплатному щадничому пляні на місці вашої 
праці. 

/\ ЇХ МОЖНа наuутн В ОДИНИЦЯХ Від $50 ДО $5,000. 
/'\ Кожний може їх посідати (навіть діти) до ме

ж і $10,000 нового випуску. 
і". їхні відсотки виплачуються річними купонами 

- 41! 2}~ перший рік, 4 1/г% за кожний наступ
ниїt протягом шістьох rюків, 5% за кожний в 
останніх трьох rоках. 

Л їх завжди можна виміняти за готівку у кожно
:'\1)' n;l.HІ<)' З;t nпвну НП.'\~іН3ЛhН)' ВартіСТJ, 3 ДО
uаВКОЮ наrосЛИХ ВіДСОТКіВ. 

КУПУйТЕ 

повністю гарантовані 

CANADA SAVINGS BONDS 
Добре д.1я вас --- а також для Канади! 
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МЕРІНО 

Спідне білля "9!>" 
і "71 ". Незрівня
не для тепла та 

вигоди. 

OTHER~ 

~ 
ПІДШТАНЦІ - ДЖЕРСІ - ПІД

СОРОЧКИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 

Безрукавні, спо-рrо.ві 
джер'Зі і ІПі:д
штанці ІЗ ешrс
тичним ПОІЯС'КО:\1 

ма

ють зміцнений най

ІІІОНовий комірчик. 

Прекрасне · спіднє 

~ 
Сарочи-н

·КИ та 

майточки 
для 2-4 і 
б-літніх 
щівчат. 

БіІЛі ІЗ ба,вовняно
го в ·пружки три 

іКОТУ 'СО\}ОЧИ'Н1КИ Та 

майточки д:ля 8 >li.O 16-
Л•і-гНІіх ді•вчат. Жі·ночі 
-сарочи-нки та довгі 

майточки з біл. ба·вов 
няно•го три•К'Оту н 

різних р~змірах. 

б
. . 
ІЛЛЯ, знамеНИТІ Ка- f'" rk - -·- ' ,,,,.,.· '"""""'''·~у:::~::·.· · · - ' .. . . Ji · ·' - :; ~· 4 .11>1 11; !!4&:«< ~-·- V""- "" ЛЇ'Сони з еля·сТИЧ'НИ~f . . -=; щ, ІЩ<sоо: ш ІІІ>::~ :щ.~. 9«:$ - ' 

0 . QS: k'>. :;f"""'"' І'ІІ .Нш lOk4 ~ 

<ffNttnn4 

~ 
ДЛЯ ХЛОПЦІВ 

Пеін·ман'с має я:кости , 
що виrrримують безцере 

J.ЮІННо ношен.Н!Я, якого 

матері хочуть для ~воїх 

хлсmц~в. 

Спідне білля для немовлят 

Сорочинки: до зав'•язувшня 
збоку, обвивання, а·бо з·апина
ють·ся з.пер-еду .на ГУ'д•зики, ще

лікатна бавов:на. Роо'Мі,ри -:для 

3"6-9 місячних, І та 2 

ІНШІ ПРОДУКТИ: Пухом nідшите сnідпе білля, теплове спіщие 
білля. паркас, руокавиці, светери та аоrійки . 

ВИХІДНІ ТА СПОРТОВІ 

СКАРПЕТКИ 

GP-1-2A 
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