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сіньким м. Гадячем, де мама мала спадщину від своїх бать· 

ків. Ми називали його "Зелений Гай". *) 
Місцевість та дуже здорова, природа розкішна, буди

нок був хороший, просторий, цілком відповідав не тільки 

вимогам гігієни, а й естетики. Отже наша родина щороку 

почала з'їздитися на літо до "Зеленого Гаю", а з нами і Ле
ся що-літа приїжджала сюди, хоч як і шкода було їй, що 
не могла жити у Колодяжному, на любому ВОЛl'нському 
Поліссі. Ми ж дуже раділи, що умови для відпочинку, чи і 
для її письменницької праці в "З. Г." дійсно були ідеальні, 

виняткові. Коли ~еся потребувала зосередження чи взагалі 

часового відокремлення, самотності, вона завжди мала 

його в своїй кімнаті. Ніхто тоді не заважав їй, не турбував, 

коли ж хотіла товариства, то ішла до гурту, що складався 

з членів нашої родини та дальших родичів (тіток, дядьків, 

кузенів і т. д.), а також із приятелів, друзів наших, які що 

літа у мами гостювали. 

Багато видатних людей побувало в "Зеленому Гаю" -
одвідини Лисенка, Кобилянської, або художників Красиць

кого чи Труша та інших н~ших славних мистців та науков

ців чи громадських діячів. Це добре пам'ятаю, 60 було вже 
за часів мого юнацтва та. дорослого віку. 

Отже Леся в Зеленому Гаю і відпочивала і творила. 
Товариство з З. Гаю, літом інколи досить чисельне, СК,,1а
далося з людей різного віку, різних уподо'бань, різних пе

реконань; людей так би мовити, з трьох поколінь. А в піз

ніших роках у Зеленому Гаю перебували ще й мамині малі 
онучата. Натурально, що у таких різних людей були різні 

зацікавлення, особливо різні політичні переконання, - бу
ли в товаристві помірковані демократи й ярі самостійники, 

а також соціялісти, ніколи серед цього товариства не було 

ані україножерів, ані чорної сотні, ані більшовиків. Тут до 
речі буде згадати, що в часі дискусій цієї різно дума

ючої громади, Леся завжди толерувала кожного "інакоми
слящого" і хоч твердо завжди обстоювала свої погляди 

й одверто висловлювала незгоду в будь-чому зі співбесід

ників (так само як. і мама), але особисто ніколи не обра-

.) Мої спогадй flРО "Зелений Гай", як назвала мама цю свою посі
.лirть, друкуються тепер в органі СУА, "Наше Життя". 





13 

твір письменник. Новеля Ольги ДlИсно була добре 

написана -- і змістом цікава і формою гарна. Леся завжди 

брала участь у цих конкурсах і як траплялося, що когось 

іншого твір одержував вищу оцінку ніж ЇЇ, щиро вітала 

автора. Тут до речі буде сказати - що скільки я мала на

годи за своє довге життя ближче знати багатьох видатних 

талановитих людей, то зауважила, що чим біЛьш.иЙ талант, 

тим скромніша та .1юдина, тим спокійніше ставиться до 

критики його твору, навіть до неrативної криТltки. І нав- . 
паки, бездари завжди амбітні, хотіли б~ щоб їхні навіть 
нездалі твори тільки хвалили, а в кожному, хто висловив 

неrативну оцінку його твору, вбачають особистого ворога. 

ЯК Леся уважно ставилася до читачів її творів, можна на

вести такий епізод. Якось мама, ceCTp~ Ольга з чоловіком, 

тітка наша Одена Тесленко з своїм чоловіком, дядина Л. 

Драгоманова та я зі6ра;.'1ИСЯ у мами і прочитали в цьому 

родинному гуртку вголос "Лісову пісню". Леся була тоді 

в Єгипті і прислала рукопис цього твору, щоб його віддати 

до друку. Ми всі, прочитавши твір, були в захопленні від 

цього Лесиного шедевра. с;>льга написала про це Лесі і Ле

ся зараз же відповідз, як вона рада, що її найближчі так 

привітади ЇЇ твір. У листі вона писала: "Кожен "пророк" 
таки найбільше домагається "слави в отчизні своїй і серед 

родини своєї"може саме тому, що цього найтрудніше 

осягнути". І просила Ольгу, щоб вона докладно написала, 

ІЦО саме сказав кожен з нас про "Лісову пісню": що мама, 

що тітка і т. Д., навіть, що я сказа.ТІа, хоч я тоді була мо

.10..1.а дівчина з невиробленим смаком. 

Біографи Лесі ~7країнки вірно характеризують ЇЇ, як 

.7Іюдину мужньої сильної вдачі, принципову, непохитну в 

обстоюванні своїх переконань. Це вірна, але неповна харак

теристика, бо Л. У. до того була ще й ніжна, .7JaCKaBa, чу

тлива до всякого страждання інших і ці її особливості ко

жен 3 нас найближчих її рідних з вдячністю це відчував, 

а я була щаслива не тільки тому, що зазнала її ніжної лю

бови, а ще й буквально завдячую своїм життям Лесі. Пер

ший раз вона врятувала мене, як я двохрічною дитиною 

хворува,;lа на дифтерію в тяжкій формі, - тоді ще не було 

анті-дифтерійної сироватки, отже вижила я тільки завдяки 

надзвичайно дбайливому Лесиному доглядові. Вдруге, це 
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Вulучні. Всі ми зростали в атмосфері родинного щастя, що 

порушувалося тільки турботами за здоро'я Лесі, яка стіль

ки натерпілася протягом свого короткого життя. 1 як ми 
всі раділи, коли Лесі лекшаЛ0 ! 

А.lе 1903 року нашу родину спіткало перше тяжке го
ре - несподівано помер наш старший брат Михайло, та

ulановитий молодий вчений. Лесю з Михайлом (що був 1 
рік старший від Лесі) в'язала така міЦ1Ш ніжна дружба з 
малечку і до кінця його життя, що немає слів висло
вити той жаль, ту Лесину розпуку, після отримання страш

ної вістки про смерть брата. Пізніше Леся пИ"tала до К06и

.Jянської, що КОЛИ б не чоловік її Квітка та її приятелька, 

Марія Биковська-Беляєва, що були тоді з нею,'tо певне во

на й не пережила б цієї втрати. 

На весні 1909 року другий удар - помер наш батько. 

Останні роки свого життя Лесі знову прийшлось ман

друвати далеко від рідного краю. У неї почався туберку
.1ЬОЗНИЙ процес у нирках. На цю хворобу тоді ще не було 

.1iKiB, єдине, як казали uliKapi, що може помогти організ
мові самому боротися з недугою - це було перебування 

в Єгипті з його гарячим і дуже сухим підсонням. Тричі 

Леся їздила на зиму до Єгип:гу. Перша подорож дійсно 
трохи допомогла Лесі, коли вона повернулася весною на 

Кавказ, де вона тоді стало мешкала з своїм чоловіком. 

Одразу вона почувалася значно краще та досить скоро 

стан здоров'я Лесі знова погіршав. Наступна подорож не 
да.аа сподіваного полегшення, а підчас останньої (зима 

1912-13 рр.) - Лесі ще погіршало. Залишатись довше в 

Е:::ГИП'~і европейцям, навіть здоровим, неможливо, бо вес
ною, КО.7ІИ там починає віяти так званий "хам сін" вітер з 
Сахари, що несе сухий гарячий пісковий пил з пустелі, на

стає нестерпна спека - нема чим дихати. 

Повертаючись з Єгипту додому на Кавказ, Леся за
Їхала до мами в Київ. ІДоб побачитись з Лесею, поприїзди
ди й ми до мами - сестра Ольга з Катеринославу з малим 
своїм синком, брат Микола з Колодяжного і я з своїм чо
ловіком з Могиліва-Подільського. Незабутній то був час. 
Одного вечора Леся читала родині й друзям у маминій ха

ті свою недруковану Іде п'єсу "Бояриня". Усім цей твір 
дуже сподобався і Леся його подарувала мамі. Пізніше в 
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1914 р. мама його видрукувала в ;,Р. К.". Під час того пере
бування в Києві Леся бачилася з українським товариством. 

В українському Клюбі "Родина" було навіть уряджено на 
честь Лесі спеціяльне зі'брання, де зібралося все Лесине 

ближче товариство. Було якось особливо приємно на цій 
вечірці. Обмін думок був дружній, щирий, привітний. Го
вори.і'Іося багато промов, промовляла і сама Леся. Між ін

шим Леся говорила про потребу приєднання до Клюбу по

зістаJ1ИХ товаришів. У той же час Марія Старицька влаш

TYBa"la в Музичній Школі Лисенка (де був відділ україн
ської драми, яким вона керувала) виставу з учнями Шко

ли. Поставили дві Лесиних п'єси, також була деклямація і 

співи -- теж переважно з творів Лесі. Дуже багато уваги 

і привітности виявили тоді Лесі і старі друзі, й нові зна

йомі, що були на зборах, і нікому не спадало на думку, що 

це бачуть Лесю востаннє. 

Лікування в Єгипті на цей раз не помогло - не затри
мало процесу хвороби. Температура у Лесі була увесь час 

підвищена, аналізи, що знову Їх зробили київські лікарі, 

БУollИ мало надійні 1 і лікар Фінк-Фіновицький, що раніше 

думав буol'lО лікувати Лесю якимись новими методами, огля

нувши знову Лесю, залишив цей намір. Та Леся казала, що 

таки лікуватиметься тими новими засобами вже на Кавказі. 

Мама, що дуже турбувалася за Лесю, теж покладала надію 

на те нове лікування. Навіть сестра Ольга, сама лікар, хоч 

і розуміла більше за нас, як загрозливо погіршало Лесі -
проте й вона не думала, що властиво вже становище без

надійне, - обидві нирки були вже хворі. Сама Леся, як 

завжди, завдяки своїй надзвичайній силі волі, так терпля

че переносила страждання, що у всіх нас близьких зміцню

валась надія, що це погіршення тимчасове. Думаю, щІ) тоді 

і сама Леся не гадала, що вже так скоро недуга її подолає. 

Наприкінці трав~я Леся поїхала додому в Кутаїс. Ма

ма в Києві "lишилася сама, бо ми всі теж мусіли вернутися 

до своїх домівок. Мама саме тоді рішила переїхати вже 

на стало до Гадяча. Отже всі свої справи підготовляла, 

щоб у червні виїхати до Зеленого Гаю. Від Лесі приходи

ли листи, але про своє здоров'я вона нічого потішаючого 

не могла написати, хоч і про погір.шення стану теж не пи

сала. А в половині червня написав мені Лесин чоловік, що 
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Лесі дуже погіршало і чи не могла б я приїхати, щоб по
могти йому в догляді хворої Лесі. Я зараз же виїхала ско

рим потягом на Кавказ. По дорозі заїхала до мами. Про 

лист К. В. я мамі зразу не зважилась сказати, а сказала, що 

маю ві,,'!ьний час і можливість - то й хочу одвідати Лесю. 

Але мама догадалася, ІЦО Лесі певне· зле, бо одразу 

сказала, що й вона поїд~ зо мною. Другого дня ми з ма

УІою виїха"lИ на Кавказ. По дорозі в Катеринославі з нами 

виїхали побачитися на двірець сестри Ольга і Оксана (Ок

сана саме перед тим приїхала з Швайцарії до сестри Ольги 

з своєю малою донькою) і тітка наша Олександра Шима

новська, що теж гостювала у Ольги (ми телеграфували, 

що їдемо до Лесі чёрез Катеринослав). Ольга іІОпросила 
мене, коли приїдемо до Лесі, телеграфувати їй докладно, -
як чується Леся, що вона (Ольга), щоб там не бу.тІО, візьме 

відпустку на службі й приїде теж до Лесі. 

Два дні по нашому приїзді до Лесі їй наче покращаJlО, 

знову діJ1идася з мамою своїми літературними намірами, 

тіши,,'!ася, що ми з нею. Та третього дня Лесі знову погір

шало, а в Кутаїсі тоді була жахлива спека, що дуже мучи

ла хвору Лесю. Лікар порадив перевезти Лесю в гори (як 

пізніше ми зрозуміли - це він радив, Іцоб хоч ТРОХИ; змен

шити страждання Лесі, бо він бачив, що жодне лікування 

ЇЙ вже не поможе). 

Ми перевезли Лесю в гори до Сур аму (це тиха мало 

заJ'!юднена здравниця (курорт) в околиці широковідомого 

живця "Боржом"). В Сурамі дійсно не було спеки, чисте 
гірське повітря, гарна природа. Лесина кімната була з бал

коном. Знову Лесі трохи покращало. Вона навіть щодня 

виход.и,,'!а на балкон, - Йш.'!а помалу, спираючись на мене, 

.ляга,,'!а в .lежака, дивлячись на чудовий широкий краєвид 

- гори вкриті лісом і долину, куди з'бігали гірські потоки. 

Але за три дні Лесі різко погіршало, - всяка Їжа їй до то

го спротиви,,'!ася, що при всій Лесиній .силі волі, вона ледве 

УІогла себе змусити щось випити, і єдине, що вона могла 

без огиди Їсти - це морозиво з ожини. На щастя навколо 

.нашого мешкання в горах було цієї ягоди багато. Я збира

ла її і робила Лесі морозиво. Весь цей час у мами надія 

змінялася одчаєм, а то знову десь у глибині душі жевріла 

надія, а може станеться чудо і врятує Лесю, та над усім му-
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чило почуття нашої безпораднqсти. Леся не тратила сві

домости, тільки часами вночі марила. Дізнавшись, що має 

приїхати сестра Ojlbra, Леся зраділа і нетерпляче чекала. 

Вночі спитала, - "коли саме приїде Ліля?" А довідавшись 

від мами, що вже скоро, що потяг Лілін приходить О 4-й 

год. ранком, Леся задрімала. Сестра приїхала насвітанку, 

але. .. Лесі не застала. Чуда не сталося! .. 
Поховали Лесю на Байковому кладовищі в Києві між 

МОГИ.;lами батька нашого і брата Михайла. І досі, через 50 
років, серце крається при T~X спогадах, але я вважаю за 

свій обов'язок про це написати, бо та сила волі й любови, 

що виявили в життю - мати і донька-безприкладні. Мама 

і в хвилини одчаю знаходила в собі сили володіти собою 

і перед Лесею не виявляти своєї зневіри в можливість ря

тунку, а Леся мала в СQбі силу з любови до мами так геро

їчно терпіти 'Страждання. Ніколи жодної скарги! 

Ізїдора Косач Борисова. 

ЛЕСЯ УКРАїНКА 

Пророк сказав би: )~ тихий край Волині) 

у пасіки) у вишні) у хмелі 

Упаде з неба зірка України 

І злине в світ - у всі кінці землі. 

Небесним сяйвом блисне ;"онад Київ) 
Сягне до Нілу) сфінксів і пісків)' 

у глиб віків промінням гострим кине) 

На древній Ур).до Трої смертних днів; 

В nееери Риму в вік тяжкий Неронів,' 
Зруйнований освітить )Русалим) 

І вернеться у рідні землі знову 

Гаряzим Сонцем) золотом живим)' 

Розсиплеться воно у проміннях піснями 

у всі хати) у всі сади й лани)' 

Будити буде 'nрисn,аних віками) 

В серця вливати твореий дух Весни". 

Чи був пророк) ніхто сказать не може, 

Але прийшла з Волuні зірка Божа. 

М. І. Мандрика 
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назву Русь. Він "прилучив" північно-західнє племя де
реВ,,1}ЯН і в 884 році наддеснянських сіверян. Наступного, 
885 року підкорив він радомичів. По:важний спротив зус
трів його з боку тиверців і уличів, поскільки літописи 

згадують, що він 3 ними воював - "імаше рать". Ця бо
ротьба не скінчилася безсумнівною перемогою Олега, по
скільки вісім років пізніше ці племена виступають, як 

"толковини"2), себто союзники. [11, ст. 18]. Показне та
кож те, що греки називали військо Олега ні руським ні 

словянським, а вживали окреслення "Великая Скуфь". [11, 
ст. 24]. 

Підбивання племен дніпрового Правобережжя, що не 

спіШИoJ10СЯ у залежність, проДо'вжує князь Ігор. У 914 ро
ці він знову змагається з деревлянами і накладає на них 

велику данину. Древляни замкнулися в своїх племінних 

городах, а сам Ігор був ними жорстоко замордований. 

Ігор також провадив довготривалі війни з уличами і ти

верцями. ДаoJ1і на за,хід руські князі не запускалися. Ли~ 

ше 981 року князь Володимир Великий відбіра€ від ляхів 
давні східньо-словянські городи Перемишль, Червень і ін., 

ЩО "суть і до сего дне под Русею". З цього часу Волинь, 

у давньому і широкому значенню, була прилучена до 

руської держави. 

Стільки довідуємося від київського літопи:сця. По

вернім же тему нашої праці до долі словянських племен, 

що від непамятних часів осіли на теренах правобережної 

України. Ці племена мали свою ба,гату історичну минув

шину, і про минуле є досить згадо,к в античних письмен

ників. 

Найдавніша вістка про народи на північ від Чорного 

моря знаходиться в праці батька европейської історії Ге

родота з Гелікарнасу (біля 480 до 425 до Хр.). 
Розповідаючи про війну персів із скитами, Геродот, 

у 4-ій книзі своєї історії [розділ 16, 17] називає низку 
народів, що тоді сиділи на північ від скитів. Він пода,є; 
що за алідзонами живуть скити-орачі, які сіють 'не на 

хліб, а на продаж. На північ ;від них, над річкою Гипаніс 
(Бог), на захід від Бористену (Дніпра) живуть неври. 

2) Від слова "толковатися", "столковатися" - домовитися, склас-
ти YMOB~ . 
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світовою ВlИною памятки висоцької культури3 ) (цвинта
рища, оселі і окремі предмети) треба уважаrrи за залиш

ки матеріяльної культури неврів. Хоч, за Гер'оДотом, нев
ри багато запозичили від скитів, але затримали свою не- ' 
залежність і мали своїх королів. D видно, що ця незалеж
ність не була фіктивна, ко'ли !Вони могли Івідмовити скитам 

військової помочі і виткнути їм, що самі винні, що попа
.. 1И у війну. Ця подія та;кож свідчить про чисельність і си

,пу неврів, які вже тоді мали свою племінно-державну ор

ганізацію. 

Розкопки висоцько'ї культури на Волині, Підкарпатті 
і ПО,,"Ііссю виявляють скитські впливи. HarrOMicTb мішаний 
ритуал, виявлений на цвинтарищах 'висоцької культури -
тілопальний-словянський і кістяковии-трацький - свід

чать, що на цьому терені у 7-6 віках до Хр. трацька люд
ність підпал,а словянському заlЛИВ1ові. 

Прихід скитів, змусив траків, що )J{ИЛИ над Чорним 

морем, масово і поступово відходити на північний захід, 

так, що в добі раннього за'ліза (Гальштату) вони пересу
ваються через Поділля' на Волинь. [5] . 

Архілох, старогрецький поет з ПОЛОіВИНИ 7 -го :віку до 
Хр., хвалячи трацьку зарадність і відвагу, називає траків 

"чубатими". [1, стор. 17]. 
Наступні археологічні досліди з-перед 1939 року, на 

підставі памяткового матеріялу нововідкритих 'селищ по

твердили це твердження (50 стійок висоцької культури на 
Волині). Серед великої кількости знахідок того часу ви

різняються виявлені на Волині селища, могили, а навіть 
печера, де жили неври. У тій печері, в стрімкому скеляс
тому березі теренового порогу Поділля знайдено кістяки, 

численні кости звірят, бойові сокири, глиняне начиння, 
прикраси тощо. [16] 

До тієї ж доби невр ів можна зараху,вати скарб грець

ких монет (атенська монета з 5 в. до Хр. і монет з грець
ких колоній над Чорним морем з 5---4 в. до Хр.). Знайдено 
також монету Олександра Македонського (кінець 4 в. до 
Хр.), сиракузьку монету з зображенням німфи Аритузи 
з одного і квадриrи з другого боку (5 в. до Хр.) й 

3) Назва висоцької культури походить від великого цвинтари
ща біля села Висоцького і Чехи під Бродами в Галичині. 
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хліборобських, ЯКИМИ були трипільська культура, куль

тура стрічкової кераміки і ін. 

Врешті кілька фольклористичних пригадок. Геродот 

у 4-їй книзі згадує, що неври це чародії, і що кождий 

Сиранузсьна монета 3 V в. до Хр. З одної' сторони голова німфи Ари
тузи, з другої - квадрига. Знахідка 3 Городища бі.'1Я с. Зимове, 

Волод. пов. на Волині. 

невр щороку замінюється у новка, а за пару день стає 

знову людиною. Це оповідання перетривало багато віків і 

передавалося йще в Київській Руси. У "Слові о Полку 
Ігоревім" згадується про князя полоцького Всеслава, який: 

"людем судяше, князем гради рядяше, а сам в нощь вол

ком рискаше: іс Києва дорискаше до кур Тмутороканя, 

великому Хорсови во'лком путь прерискаше". [13, ст. 26] 
Зрештою оповідання про вО'вкул.аків затрималося й досі 
на Волині, Поліссю і Галичині. Відомо кілька редакцій 

таких оповідань й автор надіється незадовго повернутися 

до цієї цікавої теми. 

У добі середнього латену (250-150 до Хр.) помітний 
посилений на,плив праслО'вян на Киїнщину, Чернигівщину 

й Поділля, про що свідчить побільшення памяток 'висоць

кої культури. [6, ст. 53] Цей рух найпомітніший в басей
ні Серету, Збруча і Бога, де прасловяни здобувають тере

ни, що з них відійшли скити. 

Приблизно в роках 400 до 100 до Хр. населення пра
вобережної України поступово підпадає під 'впливи пе .. 
реворської і зарубинецької культур, що з них з часом 
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Інший римський пис'ьменник Прокопій сам був ВІИ

СЬКОВИКОм Й бра'в уча'Сть у численних війнах. Він напи

сав в рр. 545---554 вісім книг під заголOlВКОМ "Про .війни 
з rотами", в котрих окремі розділи присвячує словянам. 
Так у восьмій книзі він називає народи, що мешкали на 

півночі від Чорного моря, підкреслюючи, що "за коме
рами або утіrурами на півночі сидять несчисленні племе
на антів". Він Їх уважає за ВОЙОВНИЧИХ і Івідва*них; анти, 

посуваючись на південний захід, вдарили у трацькі зем

аі, пограбували ці землі і захопили в noлон багато там

тешніх римлян, котрих забрали з собою, вертаючись до 

своїх рідних селищ. [12, кн. УІІІ, розд. 14, 22, 24, 25, 27-29]. 

Описуючи політичний устрій антів, Прокопій пише, 

що словяне (6а,лканські) й анти не підлягають владі од

нієї людини, але здавна живуть у народоправстві й тому 

усі, добрі і прикрі справи полагоджуються на спільнім 

зібранню. Можна припускати, що спільне зібрання людей, 

про яке пише Прокопій, це наше пізніше віче. Далі Про

копій описує, що анти живуть в нужденних хатах, що 

розміщені далеко одна від однієї. Ці два племени· (екл,а'
віни й анти ) РОЗМОrВЛЯЮТЬ тією самою мовою, нечуване 

варварською. Навіть зовнішнім виглядом вони не відріз

няються, бо всі вони високі і незвичайно міцні, а їхня 

скіра й волосся не дуже білі, більше русяві й напевно не 

переходять в темний ко,лір, але в'сі вони більше рудаві. 

Зникнення цього відважного народу з історичної сце

ни в 7 -ім віці пояснюють їхнім відходом, під тиском ава
рів, з наддунайських й чорноморських теренів у північно

західньому напрямку. Таким чином 'вони знайшлися поза 

засягом заінтересовань візантійських істориків. 

Наука й досі не вияснила назви анті;в. Проф. Лєр

Сплавінський уважає, що ця назва затрималася ДО 10 в. 

У хорватів і арабів, - Венетіт, Вантіт [9]. Припущення 
про відхід антів з давніх осель на північний захід Лєр
Сплавінський підтверджує такими мо,вознавчими спосте

реженнями: "бо наступило послаблення мовних звязків 
антів з полудневими (л,атанськими) словянами і їх мовне 

наближення до західніх СЛО1ВИН. Кількома віками пізніш·е 
зустрічаємо в сусідстві західніх словян племена полуд-
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діллю, Волині і в Галичині. Кількість відомих дотепер зна

хідок римських с"арбів на самій Волині начислюється на 
тридцять, а крім того зна,ємо понад 130 окремо знайде
них монет. [16] . Серед них варто згадати скарб з Боро
ЧИЦЬ, Горохівського повіту, з котрого уціліло лишень 

Предметовий скарб з УІ-УІІ вв. [10 Хр. Срібні, по

ЗО.10чувані ритони і миски, знайдені в с. Хоняків, 

Острізького пов. на Волині. 

1500 монет, переважно срібних, медаліон кесаря Іовіяна 
(363-364) і срібне на,чиння. Це промО'вляє незаперечно 

за тим, щО' на теренах України, а тим самим і на Волині 

(що по кількости знаходження римських монет і скарбів 
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займає одне з перших місць) і ІВ Галичині в часі від 1 до 
5 століття римська монета була загально прийнятим плат
ничим середником. Видко це ,виразно .в приложеної до 

праці М. Брайчевсько'го мапи знаходження римських гро
шей в Україні. [2] 

Найбільше загущення тих монет на Україні, це Тер
нопільщина і Станиславівщина та наддністрянські околиці 
на полудне від Києва, натомість степова Україна маЙЖ,е 

зовсім не знає знахідок того роду. Словянські терени на 

північ і північний схід від України дуже бідні в знахідки 

римських монет, а скарби належать до івеликих рідкостей. 

Цей факт свідчить, що словянські племена, які жили на' 
теренах України, між Дністром і Дніпром у часах Риму 

(1-4 віки), мали сталі торгові звязки з античним світом. 
Першорядну ролю в улекшенню тих звязків відігра

вали, очевидно, торговельні водні шляхи. Можливо, що про 

них думає автор Слова о Полку Ігоревім називаючи Їх 

"тропи Трояна". Вже при теперішнім стані 'археологічних 
дослідів, можемо цілко,м виразно прослідити концентра

цію знахідок імпорту римських монет і скарбів ~вздовж 
таких волинських річок як Буг, Стир, а особливо Горинь 

і Случ, які своїми джерелами зближаються до допливів 

Дністра і Богу (Золота Липа, Стрипа, Серет). Були ці • 
шляхи дуже старі, розуміється, не рахуючи найбільшого 

і найстаршого шляху Дніпром, що перетинали землі нев

рів, антін, тиверців, уличів, дулібів, волинян і білих хор

ватів. Легкий товар (тканини, кераміка, ювелірні вироби, 

вина, знаряддя і т. под.) експортований з Греції, римських 
провінцій Тракії і Дакії, як також з грецьких колоній 

на північно-західнім побережжі Чорного моря, легко міг 
бути довезений ріками до найдальших пунктів Полісся 

і в гору Дністром аж до Надсяння. 

На полудне до Греції транспортовано з бігом рік 
Дніпра, Дністра товар тяжкий: збіжжя, шкури, м'ясо, ри

бу, мед і віск. Можливо, що іВ круг зацікавлень купці-в, 
римських і словянських, входив іще один товар - по

ліський-бурштин, що знаходився на Полkсю у великих 

кусках. [15]. Про це свідчить цікава і цінна знахідка в ТОр
фовищі недалеко села Сераховичі, Ковельського повіту, 
де в 1935 році знайдено підчас меліораційних робіт чо-
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вен-до,вбанку, на дні котрого лежало кілька кусників бур

штину і шкіряний капшук з римськими динаріями. [16, 
стор. 137, поз. 6] . 

Видко держа!вна організація обєднаного антського 

союзу могла запевнити безпеку торгівлі і транспорту то-· 

варів. 

Арабський амулет з-під Городища на Волині~ 

Не дивлячись на те, ЩО між антами, за грецькими 

і римськими дж,ерел:ами, панувала демокра,тія сперта на 

"вічу" , виконна влада напевно належала до антських кня
зів і можновладців. Джерела заховали нам імена таких 

антських князів: Бож, Ардаf'аст, Піраf'аст і імена можних: 

Ідарій, Келаf'аст, Хилій, ДоБРОf'аст та інші. Військо їх, 
за тимиж джерелами, доходило до 100,000 вояків і здо

бу.вало перемоги над грекаіМИ, римлянами і rотами, і ли

шень неустаючі війни з а:варами значно підірвали мілі

тарну силу антів. 

Аналізуючи суспільний РОЗ'8иток полуднево-східніх 
племен, що творили сильну етнічну, економічну і полі
тичну одиницю на точно означеній території, не можемо 

не добачати в тім старовиннім союзі племен характеру 
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у римській добі, коли пра-анти з північного заходу 
(Волинь і Поділля) посувалися до Чорного моря, відбу
ваються мандрі'вки rOTiB, що долинами Висли і Бугу пря'
муютЬ на полудневий схід, прохО'дячи західнім Поліссям, 
через край ОЙкум. Перехід rOTiB через Полісся і Волинь 

був мабуть дуже скорим, бо не лишили вони над Бугом 
якихось слідів свого до-вшого побуту. 

У той час Волинь була втягненав орбіту римських 

впливів. Свідчать про це численні монети і скарби рим

ські, як також оселі з того часу. Відомі нам: окремі гро

би, землянки, копулясті печі, амфори римського типу, 

начиння і оздоби. Ці памятки переважно були продукова

ні місцевим населенням і лишень римські динарії, ме'J'lа
.1еве і скляне начиння були імпортовані з північно-схід
ніх римських провінцій. Так наприкла-д у центрі міста 

Во.10димира на його городищу, при різних земляних ро

ботах, відкриті типові для римського періоду копулясті 

печі. У середмістю знаходжено також, підчас копання 
фундаментів для будинків, чисельні римські монети та 

черепки з грецьких амфор. 

Доба ця позначується експансією словян з Волині 

на полудневий схід у напрямку Поділля і Чорного моря. 

у 5-ім і 7 -ім віках в часі мандрівки народів, завважу
ємо протилежне явище: відплив словянських племен з по

.7JУДНЯ на Волинь і Волинськ·е Полісся. ПО'стає в тому часі 

багато оборонних городів. Приплив словянського елемен
ту з полудня спричинює загущення на,селення. І на над

бужанській Волині постає новий союз під проводом ду

лібів. 

На полудне, ближче до джерел Бугу, жили Бужани. 

"Дуліби живяху по Бугу гді нині ,волиняне", так подає 
.літопис, завначаючи, щО' за панування кесаря Іраклія, на 
них напа,ли аlВ1ари (обри), що увійшли до Їх краю і зну

щалися над ними ("мучаху дуліби"). Про тих самих ду
:'1ібів довідуємося з арабських джерел Х віку. Арабський 
географ Масуді згадує в своїх працях племя, що нази

валося "дулаба" і Їхнього короля, ІЦО назива'вся "Ванд
Сла!ва" (може Ант-Слава, примітка аВТОРІа). 

По наїзді аварів, ослабла сила дулібського союзу 

і можливо, шо і сам союз розпався. 
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з часу мандрівки народів маємо великий скарб з Во
лині з села Хоняків, що складався з кільканадцяти 'сріб
них позолочу,ваних начинь східнього типу, що датуються 

на 6-7 століття, і інкрустоване ратище з села Любава, 
Звягельського повіту з того ж часу. 

Місце первісної дулібської племінної організації· на 
Волині займає новий міжплемінний союз під. назвою "Ва
лінана". 

Той самий арабський географ Масуді, що жив на по
чатку ІХ віку, в своїй праці "Перемивальні Золота", на
писаній мабуть на основі давніших праць, подає таке: 

"З тих (словянських) племен, одно мало перед тим в дав
нину владу (над словянами), його князь називався Ма·

джак (можливо Мужак - від слова муж), а саме племя 
звалося валінана. Тому племені в давнину підпорядкову
валися всі інші племена, тому що зверхня влада належа
ла йому і всі інші вожді підпорядковувалися йому ... По
тім поміж племенами виникли звади, порядок був зніве
чений, вони розділилися на окремі галузі і кожде П.lІемя 
вибрало co~i вождя". [3] . 

Польський хронікар ЯН Длуrош подає, що старинний 

город Волинь знаходився при устю ріки Гучви до Бугу 

(село Городок, Грубешівського повіту). Археологічні і то

пономастичні досліди перед 1939 роком виказали, що на 
терені села Городок знаходиться городище на місці вка

занім Длуrошом. 

Аналізуючи назву города, йще в ХІХ віці висувано 

багато фантастичних пояснеlJЬ, виводячи назву Волинь 
то від волів, що Їх тут переганяли через Буг з Волині, то 
від моря х.валинського (Каспійського), що ніяко гр від
ношення до Волині не мало. Вивченням місцевих назв, що 
виступають над Бугом, ще перед 1939 роком, прийшло 
до властивого пояснення цієї назви. 

у широку заплавну долину Бугу, особливо зо схід
ньої сторони, втинаються дorвгi якби півострови високо

го дилювіяльного берега. Півострови ці часто окружені 
з трьох сторін лахами-бужиськами (старими річищами 
ріки), що утруднюють доступ до них. Власне такі півос
трови часто називають "велині" - правдоподібно від 
слова "великий". Зближеним фонетично словом, що оз-
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мідь з ЗОЛОТИМ озброєнням (геральдичний термін для оз

начення пазурів, язика й очей )у ході в свою праву сторо

ну. З огляду на КОЛИШНЮ столичну гідність Холма гер60-
вий щит може бути увінчаний княжою митрою. 

Перед кількома роками в українській пресі появилася 

стаття історика В. Мацякаl1 ), в якій автор твердить, що 

польські займанці насильно скасували давніший герб Хол
ма, себто двоголового орла короля Данила, та накинули 

містові герб з зображенням ведмедя, як вияв зневаги до 

українського народу. В обороні цього давнього й доброго 

герба приходиться нам висунути кілька вияснень з доказа

ми. ДВОГОоіl0ВИЙ оре"l - не тільки короля Данила, але теж 

його батька Романа - був державно-династичним знаком, 

а не міським гербом12 ). Крім того слід зазначити, що на 

переломі ХІІ-го на ХІЕІ-е століття міські герби ще не існу

вали в Україні та вони стали появлятися з по'ширенням ні

мецького самоврядного права для міст. Приблизно 1382-го 

року, коли Хол'Мові надано це ж право, герб з зображенням 

ведмедя мусів уже існувати, а в тих роках, коли Холмщина 

зберігала ще останки державности в спадщині по Галиць

КО-ВОЛОДИМИРСЬКОМУ Королівстві, ВПoJ1ИВИ польської адмі

ністрації не були ще там такі сильні, щоб змогти накинути 

насе,,1енню СИ.1Jоміць зневажливий герб. Подібного випадку 

усунення давнішого герба польською владою не бачимо 

теж ні в інших українських містах ні в земській геральдиці 
(очевидно, що є випадки герботворення для безгербових 

до того часу міст чи земель). Надання зневажливого герба 

противиться теж духовості тогочасних завойовників чи 

займанців, які завжди користувалися т. зв. "адоптацією" 

гербів здобутих володінь, як теж приймали дотичні титули, 

щоб таким ладом додати собі більше величі та виказати ся 

з гордістю новими прибутками, а не принижувати їх. Вед

мідь не має в геральдичній символіці жодного образливо
го змісту; він означає силу, передбачливість і непохит
ність13 ) (тут вистачає вказати на те, що в гербі Берліну 

видніє він понад шість століть, а Німеччина - одна з ко

"lИСОК геральдики - не наміряє усунути його з герба своєї 
столиці). Причин вибору ведмедя на гербове титло Холма 
(як теж Холмської землі) треба дошукуватися в двох чин
никах: в якійсь місцевій, затраченій уже, традиції (напр. 
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У перших числах січня 1915 року Союз ВИЗВОJlення 

України (СВУ), щО в той час складався із таких громадян~ 

Всеволода Козловського, Вол,одимира Дорошенка, Антона 

Жука, Маріяна Меленевського, Олександра Скоропис-йол
туховського, за згодою центральних держав Австрії й Ні

меччини, організував табори Вlиськовополонених укра

їнців з ро·сійської армії. Перший такий табір був зорганізо

ваний в Австрії 'в місті ФраЙштаті. У цьому таборі була та

кож зорганізована з них дивізія сірожупанників. У Німеч
чині таких таборів було три: в Раштаті, Зальцведелі і Вец

лярі. У цих таборах СВУ провадив національно-освітню 

працю поміж полоненими українцями. На початку по та

борах були відкриті бібліотеки. Коли провід табору по

бачив, що полонені масово читають книжки та деякі з них 

цікавляться українською національною справою, тоді вони 

відкрили для них початкову народню школу, школу серед

ньої освіти і народНІИ університет. Культурно-просвітню 

науку в школах провадили українці, переважно професори 

з Галичини й Буковини. Викладачами початкової народ

ньої школи були учителі з українських полонених, а в се

редній школі та в університеті в Раштаті навчання вели 

Друга· більша хвиля кельтів прийшла коло 280 року перед Хри
стом. Це було войовниче плем'я, яке зайняло Галичину (звідси наз

ва на Табули Пеутінrеріана) та їх відгалуження Певкини, що зайни

.'1и південну частину Дубенського повіту на Волині. Крім того, разом 

із ними прийшли дрібніші відді.тІИ інших кельтських племен, від яких 

.1ИШИЛИСЬ тільки назви осель. 

Третя хвиля - Анти, які прийшли коло ІУ віку після Христа. ЯК 
подає історик Иордан, Анти зайняли простори між Дніпром і Дніс
тром понад Чорним морем, там де пізніше були Тіверці й Уличі. Від 

них залишились назви рік як Дніпро (з ан-Апер - річка Ібр), Дніс

тер (з дан-Астер - прудкий) - за Лер-Сплавинським. 

Після доповіді була дискусія, в якій брали участь Л. Грицак, О. 

Гердан-Заклинська, О. домбровський, Л. Чикаленко та інші. Н. Н. 
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..1iJli відбувалися театральні вистави. Праця кипіла, розви
валася просвіта та росла українська національна свідомість 

у всьому таборі. Хоча людина ходила кожного дня на вся

кі КУРСИ в проголодь, але хто хотів учитися, то навчився 

Пам'ятни" на могилах полонених побратимів у Раштаri 1916, про€"т 
проф. Паращу"а, побудований "оштом і працею побратимів. 

дечого доброго не тільки для своєї нації, але й для себе са

мого. 

Тут С.;'Іід згадати, що націона.;'Іьно-освітня праця в та

борі спочатку приймалася не дуже то легко, було чимало 

неосвідомлених людей, що стояли за "єдіную і нєдєлімую", 

не слухали своїх, не ходили до школи і Т. ін. Ця малоросій

ська "чорна сотня", як ми Їх називали, складалася пере

важно з бувших кадрових підпрапорщиків та унтір-офіце

рів. З цими малоросами приходило ся часто вести завзяту 

боротьбу. 

З кінця січня і на початку лютого 1916 року СВУ ор
ганізував з таборовиків "Запоріжзьку Січ". Громада по

"lОНjНИХ раштатського табору 22. IV. 1916 р. ОГОЛОСИollа се
бе військом самостійної України. Загальні збори січовиків 

затвердили статута, якого опрацювала комісія на підставі 

статутів УСС, "Січей" і "Соколів". Січ складала один Запо-
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школах Підляшшя, збирали статистику населення, що бу
ла представлена на Мирову 'Конференцію 1918 р. 

На окупованих Австрією землях Волині, Холмщини і 
Полісся були самі тільки галицькі січові стрільці. Вони, в 

час стоянки в запіллі фронту, провадили освітню працю по 

школах українських сіл під проводом сотника Косака. На 

початку 1917 року австрійське військове командування за
брало з того ТИЛЬflОГО фронту всіх галицьких січових 

стрі.lІьців і післало Їх на східній фронт. 2. 5. 1917 р. на 

Їх місце німецьке військове міністерство, в порозумінні з 

Чота І-го Запоріжеького полку ім. Т. Шеп',енка в Парчеві на Під-

ляшшю 20. 5. 1917 р. Під церквою. 

СВУ, відкомандирувало з українських таборів полонених 

з Раштату, Вецляра і Зальцведеля ще 100 синьожупанни
ків. Привезли нас до українського військового штабу в Бі

лій Підляській. Розмістити по таких повітах : Радзень, 
Володава, Парчев, Бересть, Кобринь, Іванів, Доротічин, 

ГliHCЬK. У Білій Підляській залишився персонал, що пра

цював при ред. газети "Рідне Слово". Перше число тієї га

зети побачило світ 23. 6. 1917 р. Редагував того тиж. М. Со
,,10ВІИ, а керівником усіх друкарських справ був Степан 

КордуБА. Обов'язки експедитора виконував В. Усенко, а 
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Провінція Чако розположена в північній частині Ар
rенти~И. Вона охоплює 99.633 клм., з населенням 568.000 
душ, у тому біля 90.000 чужинців з родинами. З них бага
то вже записані, як арrентинці. Клімат провінції тропічний 

і субтропічний, дещо вогковатий, тому що висота над рів

.нем моря 52 м. 
Уся земля є власністю держави; землю колись розда

вали даром, у тих безмежних лісах, що проходять ApreH
тиною, Параrваєм і Болівією, біля 700.000 клм.2 Нашим ко

лоністам, що приїхали сюди пізніше, приходилось уже 

землю купувати, дещо загосподаровану вже давніми посе

оІ1енцями-фармерами. Сьогодні, уряд дає вже грамоти й на 

власність землі, однак тоді, як на фармі є хоч пару будин

ків (мурована хата, шопа, чи стодола). У рр. 192'5-30 така 
середня фарма (чакра=25-30 га) коштувала 3 тисячі пезо 
(коло 30 дол. 1 дол. = 138 пезо). 

;Українці почали приїздити до Арrентини під кінець 

минулого сторіччя. У рр. 1905-1 О сюди прибула велика 

кількість людей з Волині. Найбільше Їх приїхало по зай

няттю Польщею наших Західніх і Північно-західніх Зе
мель. Не дивно, що в Чако переважають українці право

славні, біля 6.000 родин. Усі вони осідали гуртом близько 
себе, і, не маючи -грошей, заробляли Їх у давніх фармерів

греків, чорногорців. Були тут і пришельці з Галичини, Бу

ковини й дуже мало з Наддніпрянщини. Найбільше укра

їнців осіло в місцевостях: Білля, Анrеля, Ляс Бреніяс, Сан 

Бернардо, Ля Tirpa, Кльотильда, Бортrем, Ля Бестія та в 
містах - Саєнс Пенья і в столиці провінції Ресістенція. 

Залізниця у цих місцевостях доходить лише до Вілля 

Анrеля і Ляс Бреніяс, а далі йде автострада. Найкраще 

розбудовується Сан Бернардо, що випереджує у всьому 

інші місцевості. Між місцевостями процвітає проrресова 

конкуренція. 

Українські поселенці в останній час теж проявляють 

у цих місцевостях великий поступ, що постійно росте. Се

ред ,наших людей є власники вже по 40 га добре вичище-
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ного поля і все посуваються· далі в ліси. Коней у багатьох 
фарм ерів заступають трактори та тягарові авта. Трапля

ються центри, де постають кооперативи, електричні стан

ції, муніципальні уряди, початкові й середні школи. По

важна кількість учителів (-льок) - українці. М. Сан Бер
нардо має понад 2.000 мешканців, муровану православну 
церкву, "Просвіту". Люди наші не цураються торгівлі та 

всякого ремесла. Великі текстильні склепи в місті належать 

волинянам - Аркадію Балюкові й Сасанському. Бар та 

більярдова заля - Алекс. ТКjчукові з Малих Садків (біля 
Шумська). Фабрика соди провадиться волинянами - Мак

симом Котельчуком з Шумська (Рівенщина) й Аркадієм 

Мельником з-під Луцька. Це є спілкова фабрика соди й 

гуртівня усяких напитків. "Просвіта" має велику, на 1200 
люда залю (площу), викладену мозаїкою. Заля тут без 

даху, лише сцена покрита (даху тут не конче треба). Ди

риrентом хору в церкві і "Просвіті" є п. Котельчук. Є тут 
і мурований будинок на бібліотеку й канцелярію. Тартак 

і механізовану фабрику дверей, вікон, одвірків, ба й меблів, 

ведуть Віктор Ровський і Михайло Бортнік з Волині. Ме .. 
ханічні майстерні для ремонту авт та різних моторів мають 
- Юрій Підмогильний (наддніпрянець з першої війни) і 

волиняк Романюк. Кравецький заклад прецизної роботи 
мають п-во Прендіцькі - волиняни. Обидвоє співають у 

церковному хорі. Склеп мішаних товарів мають п-во Бі

локопитьки. Є ще багато інших підприємств наших земля

ків у Сан Бернардо, але усіх Їх я не вспів відвідати. 

Усі ці люди національно свідомі, працюють у ділян
ках культурно-освітніх і церковних. Тут слід згадати ро

дину Балюків, як старших так і молодих, п. Дмитра Гуца

ла - голову "Просвіти" і секретаря Братства УАПЦ, п. Ми
колу Ткачука - голову Братства та ін. 

Навколо Сан Бернардо, на десятки клм. розкидані фар

ми наших людей. Головним продуктом їхньої рільничої го
сподарки є бавовна (в 1963 р. дала надзвичайно добрий 
врожай - по півтора тонни з га, продажна ціна по 18-22 
тисячі пезо за тонну). Врожай бавовни забирає коопера

тива "АльrоДонера". Ця ж кооператива фінансує фармерів 
при неврожаю, сарані та інших ворогах польових КУ.ІІьтур. 

З інших пром. куль~ур слі~ згадати й чай (хінський), що 
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його ввели в культуру перше наші волиняни (про це далі). 
З полевих культур: пшениця, кукурудза (2 збори), риж, ба
тата (солодка картопля), фасолі. Жито і просо - невда
ються. 

Сади у наших посе,,"'!енців € помаранчеві, цітруси, бана
ни, дурани (великі з кулак абрікоси), виноград, наші ово

чеві дерева ніяк невдаються. Помаранчами часто годують 

худобу, свині. 

У м. Бернардо € і кредитівка "Відродження" (філія), 
що вже Ma€ біля 200 членів, а волинські жиди в провінцП 
мають своїх два банки, що мають багато наших клі€нтів. 

Не дивлячись на це, вони й тут, на жаль, нераз провокують 

і ображають українців у своїм, штучно видуманім, т. зв. 

антисемітизмі. Не поминаючи і св. пам. Симона Петлюру. 

У відплату за цю зневагу, українці в Сан Бернардо, пере

бирають у свої руки торгівлю і з гаслом "свій до свого", 
заставляють цих непоправних політиканів поволі звивати 

свої бизнеси і йти деінде. Так перенеслось з Сан Бернардо 

вже 17 їхніх підпри€мств, остало ще три. Тепер українці по
становили розбудувати свою кредитівку якнайкраще, щоб 

не йти до згаданих банків. Все це робиться спокійно, по

важно, інтуїтивно. 

В інших місцевостях українського поселення у провін

ції Чако слід згадати м. Ляс Бреніяс. Тут теж побудована 
мурована правосл'авна цер'"ва, однак священика вона не Ma€ 
і тому часто світить пусткою. Є тут і "Просвіта", що Ma€ 
муровану хату й при ній велику площу, але теж стоїть 

пусткою, за браком керівного проводу. З підпри€мців зди

бав я тут братів Сасовських. У м. Вілля Анrеля українці 

також мають свої підпри€мства: Ніна Корсунь Ma€ готель
ресторан, п. Труба Ma€ uу"орню, а п. Гордий Ma€ спожив
чу "рамницю. Усі три волиняни. Я не мав більше змоги 
обійти інших. 

Медична опіка для наших колоністів € у Чако. Там 
уряду€ доктор Рибак, приятель нашого земляка о. прот. 

Бориса Арійчука, по зброї в окопах. У Сан Бернардо пра

цю€ молодий лікар Франко, параrва€ць, син був. президен

та Параrваю (1936-37), який був великим приятелем укра
їнців і дещо навіть говорив по українськи. Під час візити 
в Чако Митрополита Іоана (з Америки), в 1962 р., д-р Ри-
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бак і д-р Франко весь час асистували владиці. Тут теж вар- . 
та зазначити, що наші старі колоністи, навіть по півстоліт

тю перебування тут, пильно зберегли свої звичаї, віру, на

ціональність. Однак, духовної опіки тут відчувається ве-· 

лика потреба, за браком с~щеників. Не раз при вінчанню 

молодої пари треба Їхати дуже далеко до церкви і там од
ночасно їх охрещують і вінчають, 60 не було кому, чи де, 
охрестити їх ще дітьми. 

у .провінції Місіонес, на границі Параrваю, теж є наші 

волиняНjl підприємці. Фірму "Проrрес" - торгівлю бла

ватних товарів, в Ельдорадо веде Дмитро Палащук. Фірму 
"Колон" - продаж полотна, одежі, взуття, веде волиняк 

]ван ГаЙковськиЙ. (Ельдорадо в пров. Місіонес). 

Другою нашою трагедією в Арrентині є те, що не ма

€MO подостатком нашої інтеліrенцїі. У Буенос-Айрес ми 

маємо біля 23 українських організацій, а в них організо
вано лише біля 2.000 людей, тоді як на провінціях є десят
ки тисяч наших людей, що прагнуть організації, але немає 

ані духовного, ані національного проводу. У самому Чако 

є аж 3 гарні, муровані, ще за св. пам. о. Т. Гнатюка, церкви . 
. Ці будови коштували 6агато народнього гроша, але сто
ять, у більшості, пусткою, бо по смерти о. Т. Гнатюка не

має священиків. А треба наших православних людей, з яких 

80~·~ наші волиняни, рятувати від усяких спокус, ба й ате

їзму. Люди, в більшості, свідомі, до праці горнуться, але 

немає кому Їх очолити. Коли "Просвіта" в Сан Бернардо 
часом робить яку виставу, то мусить її виставляти з 1 О ра
зів і завжди заля повна. Але й змонтувати таку імпрезу 

тяжко, за браком інтеліrентних сил. 

Культурно-освітню працю в Арrентині та в пров. Чако 

розпочав бл. пам. п. Сліпанський з Київщини, був. вояк 

УНР, а першу духовну опіку давав згаданий бл. пам. о. Ти

хін Гнатюк -- волиняк. Цей останній був місіонарем на Ча
ко, Місіонесі (Арrентина) і в Параrваю. Приїхав він було 

до Арrентини ще перед першою світовою війною. Багато 

він попрацював для наших поселенців. Він організував 

першу у АПЦеркву в Арrентині. Роз'їжджаючи в місійних 

подорожах по цих двох державах, він заініціював назви 

отим нашим колоніям, що розкидані по Параrваю і ApreH
тані. Навіть оту, згадану інж. Кущинським (див. Л. В. ч. 6), 

, 
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Перевертівку, о. Гнатюк охрестив отак припадково, але 

влучно, тому що там багато наших перейшло на штунду. 

Крім своєї місійної праці, о. Гнатюк, із своїм братом, за
провадили в пров. Місіонес, на границі Параrваю, першу 

плянтацію чаю в Арrентині. Сьогодні (1963 р.), наші люди, 
а в тому 80% волинян, посідають модерні сушарні чаю. 
у 1962 р. вони вислали на експорт 500 тонеляд сушеного 
чаю. Піонерська праця о. ієромонаха Т. Гнатюка, на цих 

теренах, варта поважної монографії, як матеріялу для істо

рії українських поселень в Арrентині і Параrваю. 

Арrентинська преса в м. р. відзначила заслуги о. Ти

хона як піонера чайних плянтаціЙ. 

у самій столиці Буенос-Айрес та її околиці з наших 

.;lюдеЙ, що мають свої підприємства, слід згадати таких: 

Лохоронне заведення Петра Сеньчука, вміло і добре ним 

адміністроване. Сам Сеньчук, совісна і чесна людина, спів

ЧУТ.lива до незаможних, яким дає опусти та всякі полекші 

в Їх нещастю. Фірма "Каросерія" - Степ. Сергійчука з В. 

Борщівки на Крем'янеччині; він веде Механічно-Стельмах

СЬ}{ИЙ за}{лад, що робить і оснащує всім необхідним мото

рові тягарівКи. Фірма ця на передмістю Ві.'ІЛЯ Селіна. Фір
ма "Бона" - торгівля текстильних виробів і робітничих 

одягів, веде Ст. Гаврилюк із Смиги (Волинь). Дмитро Го

раховський З Вишнівця, поваЖНИЙ еле}{три}{, електрівні 

"Чаде", що освічує цілу столицю і околицю, він же і май

стер артистичних виробів на металях включно до срібно

золотих, тепер вже на пенсії. Він же добрий співак і хорист 

часто заступає дяка в церкві Св. Покрови. Степан Гнатю}{ 

з Луцька, до недавна був }{онтра}{тором великих (12-15) 
поверхових залізо-бетонових будівель у столиці, тепер 

хворий і лікується. Кредитів}{а "Тризуб" недавно розпоча

.la працю при Братстві св. Покрови, веде кредитово-спо

живчу обслугу для членів і парафіян. Досі вже уділила 

зверх 50 тисяч пезо позичок. 
На закінчення цього, далеко неповного, репортажу, 

С~lід ще хоч пару слів подати про наші здобутки в ApreH
тині на полі друкованого слова - літератури і культури. 

Найважнішим здобутком наших арrентинців є друк Укра

ЇНСЬ}{ОЇ Малої Енци}{лопедії, що її заініціював і редаrує ві
домий усім наш учений і громадський діяч, проф. Е. Онаць-
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свіжий вітер так з в. "Весни народів", що оживив деякі сер
ця і душі тодішньої української інтеліf'енції, в якої ще же
вріло десь там в глибині душі ядро української духовости 
- почала відроджуватись наша література, наше письмен

ство, ·ба нааіть наща історична наука. Деякі наші вчені по

чали ближче цікавитись нашою минувшиною, нашою істо
ріографією, етнографією тощо. І хоч характер цієї науки 
був досить романтичний~ бо так дивились тоді на гетьман

щину як і на козаччину, а не як на Українську Державу, 

все ж таки це створило певну школу. 

Представником цієї історичної школи був Костомарів, 

а послідовниками його були - Куліш, Маркович і інші. 

Пізніше вже відомий наш учений-історик Володимир 

Антонович (який навернувся зі спольщеної української 

Вячеслав Липинський. 
(1882, 5. 4. - 1931, 14. 6. 
о 

шляхти) положив так би мовити, наріжний камінь для но

вої історіографічної шко.'1И так зв. КУЛЬТУРНО-НАРОД

НЬОї. Але правдивий фундамент положив під цю школу 
та її розробив щойно історик проф. Михайло Грушевський. 

ЯК Михайло Грушевський так його послідовники були 

соціялістами і піДХОДИJІИ до наших історичних подій через 

цей власне світогляд. Для них, наприклад, момент створен

ня гетьманом Богданом Хмельницьким української держа

ви не відогравав головної ролі: для них важне було, щоб 
нарід мав свободу своєї мови, релігії і землю. Росія, мовляв 
може далі управляти Україною через Київ, давши їй авто
номію. Говорячи простою мовою, це означало, що Україна 

це тільки рентівник (на власній землі), а властителем є Ро-
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сія, яка може затягати всяю позички на цю власність та 
репрезентувати її перед світом. 

Ця школа пересякнута виключно КУЛЬТУРН9-народ
ницьким напрямком без виразного державницьк6го пря

мування. Іначе кажучи, що представники цієї історіогра
фічної школи були ще й далі під сильним впливом мос

ковського комплексу мислення, та виховували провідну 

верству 'в тім же напрямку, що в значній мірі відбилось 

на цілому процесі наших визвольних змагань в роках 

1917-1920. 
Рівнобіжно до цього на нашому українському науко

вому горизонті появляється новий титан духа, великий· 

мислитель, новий учений-історик, соціолог, філософ не 

тільки українського, а й світового маштабу, Вячеслав Ли

пинський. Він належав до ідейних спадкоємців C.i'laaHoro 
в історії нашого відродження, гуртка предста~ників споль

щеної української шляхти, що повернулась до нашого на

роду, на чолі якої стояли Володимир Антонович, Риль

ський, Михальчук та інші. 

Родився В. Липинський 5. 4. 1882 р. в с. 3атурцях, Во

лодимирського пов. на Волині в родині польської куль

тури, але української душею, в якій то родині отримав 

дуже солідне загальне і християнське виховання. 

Будучи з природи дуже спостережливим, Липинський 

ще молодим хлопцем зауважив, що українському наро

дові діється велика кривда зі сторони польської шляхти, 

яка живучи з праці й поту цього народу, нічого йому 

не дає. 

Отож, коли він учився в київській гімназії, при якій 

був польський гурток, поступив В його члени та вів зав

зяту пропаганду серед членства, щоб вони повернулись 
душею, серцем і розумом своїм до цього народу, серед 

якого живуть. 

Крім цього пропонував, щоб ця організація злилась 

з українською громадою, що була там же. Праця в цій ор

ганізації не дала дуже великого успіху: колє['и дивились 

на нього, як на чудака. Тоді він з меншою групою своїх 

однодумців виступив з польської організації та присту

пив до українського гурту і усвідомив ceQe українцем. 
По скінченню гімназії і по вислуженню військової 
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служби, т. зв. вільноопреділяющим кавалерійського пол
ку в Крем'янц'і на Волині, Липинський виїжджає заграни

цю й поступає в Краківський університет на філософіч
ний факультет для студій так улюбленої ним історії. 

Вибрав Краків тому, що Краківський університет був 
найстарший у Східній Европі і мав дуже славну наукову 

традицію. 

Студіюючи історію та соціологію, він рівночасно 
працює в краківськи;х архівах і бібліотеках, ШУI(аючи 

джере.7І до історії своєї землі, до її такої незавидної долі. 
В цих студіях він знайшов дороговказ, вказівки на сучас

не й майбутнє України. 
Після закінчення Краківського Університету, виїжджає 

Липинський до Швайцарії, де вступає у Женевський унів. 
для дальших студій історичних і соціологічних наук, вгли

блюючись у суспільно-громадські взаємовідносини всіх 

народів і всіх часів від старої Греції й Риму починаючи 

та сучасними державами кінчаючи. Там же студіює і 

астроно~ію та аграрні проблеми. По закінченню цих сту

дій, він оселяється в своєму маєтку на Уманщині. 

У 1909 р. Липинський випускає книжку під заголовком 
"Шляхта на Україні і її участь в життю українського на
роду". 

Це є науковий трактат, де Липинський доводить з 
праць самих поляків та архівальних даних, що польська 

шляхта на Правобережжі є прямі нащадки старих укра

Їнських родів, які за Богдана Хмельницького творили 

Українську Козацьку Державу, і що вони навіть з антро

пологічного боку різняться від справжніх поляків. Рівно

часно ця праця є палким маніфестом і гарячим закликом 

до правобережної спольщеної шляхти, щоб вона зрозумі

ла свій обов'язок перед українським народом, щоб зв'язала 
свою до.7ІЮ з його долею та щоб стала до праці для Краю 

й народу, серед якого живе. Ось що пише Липинський: 

"Розкуються незабаром заковані люде, ІЦО коли не сьо
годні, то завтра вони питатимуть вас про ваші діла. І спи

тають вас тоді: ви, що посіли такий великий шмат землі, 

ви. що жили цілі віки нашою працею й потом, що ви зро
би.7ІИ для нас і для нашої матері-землі? Що ви Їм на це від

повісте? Що скажете їм, коли вони заглянуть до історії 
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своїх культурних іНС'tитуцій, ·своїх Просвіт, своїх Видав
ництв, своїх Наукових Товариств і коли побачуть, 

що ті, котрі колись не хотіли давати землі селянам, гово
рячи, що Їм тільки "культура" потрібна, самі потім, за
державши землю в своїм посіданню, не дали зломаного 

шага для піднесення цієї культури" ..• 
Мислі й думки, висловлені в цьому трактаті, стосу

ються не тільки спольщеної шляхти на Прав06ережжі, але 

й зрусифікованої на Лівобережжі. Книжка ця таки своє 

зробила: гарячі слова і щирі думки висловлені в ній, знай

шли відгомін у багатьох з-поміж спольщеної української 

шляхти. 

Отож, весною 1909 р. в Києві відбувся тайний з'їзд 

громади українців ПО,J1ЬСЬКОЇ культури. На тому з'їзді 

ухвалено піддержувати матерjяльно і морально україн

ський національний рух та засновувати видавництва по

пулярних книжок для YKpaїH~ЬKOГO населення. Однак 

книжку Липинського якась таємнича рука скуповувала 

й нищила, а російська цензура забороняла її в Україні роз
повсюджувати. 

У 1912 р. Липинський проголошує монументальну 

працю на 675 ст. великого формату під заголовком ,,3 
Історії України" (Z dzіеjбw Ukrainy) з присвято~ для Во
лод. Антоновича, Тадея Рильського й Павла Свенцицько

го- перших піонерів. ідеї повороту спольщеної верстви 

в Україні до українського народу та ідеї самостійної Укра

Їнської Держави. 

Праця ця викликала велике заінтересовання не тіль
ки серед українців, але серед поляків і росіян. Вона пред
ставляє історію України ХVП ст. за гетьмана Богдана 

Хмельницького. 
Це перша праця в нашій історіографії з таким роз

махом і широкою думкою та глибокою аналізою держав
ницької ідеї Козацької України. У ній Липинський подає 

багато нових подій, нікому ще невідомих, зовсім з новим 
насвітленням, що обгрунтовуються на невикористаних ще 

досі документах. При чім усю увагу в цій праці сконцен

тровує на особі великого гетьмана Богдана Хмельницько

го, який зумів своїм державно-творчим розумом і ро

зумною внутрішньою політикою притягнути і заохотити 
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до будови Української Держави всі верстви нашого су

спільства: селянство, міщанство, духовенство, шляхту і 

навіть чистокровних поляків, що жили на наших землях. 

Цю, як і першу працю написав Липинський умисне 

польською мовою (другу працю пізніше перевів на укра

їнську мову), щоб її прочитали нащадки українських ро
дів, яких предки разом з гетьманом Богданом пліч-о-пліч 

бились за самостійну Українську Державу, щоб зрозумі

ли "чиї сини, яких батьків" та зайняли тепер відповідну 
позицію, 60 ось уже сходить зоря визволення українсько
го народу. 

Цією власне другою працею Липинський започаткував 

нову історичну школу, так звану ДЕРЖАВНИЦЬКУ. 

Послідовниками цієї школи були і є відомі наші вче

ні-історики: проф. Дмитро Дорошенко, проф. Томашів

ський, проф. Чубатий та інші. 

Суть цієї історичної школи слідуюча: 

1) Патріотизм і любов до Батьківщини во імя співжиття 

всіх кляс і мешканців нашої спільної території. Отже 

патріотизм територіЯJlЬНИЙ. 

2) Релігія, як невідзивний виховний чинник християн

янської моралі народу, без різниці обряду. 

3) Пошана та ,додержання наших українських державно
творчих традицій і культури, як вияв суто-української 

духовости. 

4) Зірвання з промосковським світоглядом У нашій істо
ріографії, а досліджування її в загально-европейськім 

аспекті. 

Липинський, маючи характер повної eHepriї і темпе

раменту, не задовільнявся працею кабінетного вченого по 

ріжних архівах і бібліотеках: його тягнуло до активної 

праці, до боротьби. Він казав: "Моє покликання не писа
ти істо·ріЮ свого народу, а творити її". 

Отож, виїжджаючи часто закордон до Австрії, чи 

Швайцарії, він зустрічався там з українськими політични

ми еміrраНТqМИ, яким подав думку створення "Союзу 

Визволення України", девізом якого має бути боротьба 

за самостійну Українську Державу. 

Організація ця була зреалізована під час першої сві-
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тової війни У Відні і відогр"ала, як це ми знаємо, дуже 

важну ролю. 

Багато працював Липинський в НаУК0 вім Товаристві 

ім. Шевченка у Львові і за свої велетенські заслуги в укра

їнській історіографії HTlIl обрало його своїм дійсним 

членом, як вияв найбільшого узнання і пошани до вели

кого українського вченого. 

З вибухом першої світової війни Липинського мобі

лізували, як запасового кавалерійського старшину до ро

сійської армії на німецький фронт. Під час розгрому і від

вороту російської армії в Мазурських озерах Липинський 

захворів на легені. Головна російська команда відправила" 

його в глибоке запілля аж у Полтаву, Там він негайно 

зустрінувся з українськими патріотами та діячами, про-" 

довжував політичну роботу та працював далі над істо

рією й соціологією. 

Між іншим, тоді в Полтаві, ще перед вибухом рево

люції, Липинським була створена теорія т. зв. Культур

них Кругів, при помочи яких пояснюється історія де-яких 

суспільно-громадських взаємовідносин. Цих кругів три: 

мисливський, номадо-пастуший і хліборобський. 
Україна, власне тоді, находилась у сфері впливу куль

турного хліборобського круга. Ось чому Липинський 

свою другу монументальну працю "Листи до Братів-Хлі

боробів" назвав цією назвою. На цю концепцію з "куль
турними кругами" лише впали австрійські учені Коппер 

і Шмідт в 1926 р. 
З вибухом революції в 1917 р. Липинський не тільки 

як учений, але й як реальний політик, негайно формує в 

Полтаві військову збройну силу, як єдину опору .і єдиний 

засіб до зреалізовання самостійної Української Держави 

і про це він рапортує до Центральної Ради в Києві з прось

бою про дальші інструкції. 

На відповідь довго не, прийшлось чекати, вона зву

чала просто й лаконічно, а саме: "Сформовану військову 
частину негайно розпустить, бо мілітаризм - це вияв ре

акційних сил... Можете проявляти свою діяльність хіба 

серед польської меншини, лояльно наставленої до Укра
Їни". Це була відповідь для великого українського па

тріота і великого ученого, що тільки й мріяв про постан-
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ня самостійної Української Держави. Це був для Липин

ського моральний удар. 

Але що це значило? Отже, це був конфлікт двох сві

тоглядів, а саме: перший українсько-соціялістично-авто

номний з московською духовістю - а другий українсько

державницький зі західньо-европейською духовістю. - Це 

було перше грізне "мементо" для дальшого ходу наших 

визвольних змагань. 

Після цього конфлікту Липинський замкнувся в крузі 

своїх однодумців українських патріотів-державників, пра

цюючи далі над українською історіографією, та С.7Іідку

ючи уважно за ходом подій. 

З приходом до влади гетьмана Павла Скоропадсько

го в Україні, Липинський виступив на політичну арену 

і тим разом був призначений урядом на уповноваженого 

міністра при австрійському уряді у Відні. 

Цей віденський дипломатичний пост у той час був 

}Іадзвичайно важний з уваги на те, що Австрія, згідно 

з Берестейським договором (1918), зобов'яза.7Іась поділи
ти Галичину на дві коронні країни: польську зі столицею 

Краковом, та українську зі столицею Львовом і україн

ським Університетом. 

Австрія з ратифікацією договору все зволікала з ува

ги на сильні польські впливи. Однак, Липинський цю ба

талію виграв - Берестейський договір був ратифікова

ний. 

Після повалення гетьмана Директорією, ця остання 

затвердила Липинського далі на тім самім пості у Відні, 
на якому він залишився так довго, аж поки в Україні не 

постала анархія та різна отаманія, що гальмувала пра

вильну дисципліновану боротьбу за державу. Тоді Липин

ський сам офіційно зрікся посту та залишився в Австрії, 

як політичний український eMirpaHT. 
~T сю Україну тоді окупували московські большевики. 

До Евро.пи нахлинула перша українська політична eMirpa
ція, серед якої зараз постали різні орієнтації. 

Одні орієнтувались на новопосталу Польщу, другі -
на большевицьку Росію, треті - на власні сили й на слуш

ний момент. 

Тяжко було переживати Липинському упадок та ру-
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їну Української Державно сти, -але треба було на майбутнє 
знайти якийсь лік, щоб Україна таки постала. 

Отже, дальші історіографічні праці Липинського -
"Україна на переломі 1657-1659 рр." та "Релігія й Цер
ква в історії України" (19'25, 33) являються як би проло
гом до монументального твору "Листи до братів Хлібо

робів", який становить не тільки підсумок його поперед

ньої творчости, але рівно ж гаряче огненне кров'ю писане, 

по си,лі духа друге по Шевченкові послання, до земляків 

своїх в Україні і поза нею сущих тепер і в майбутньому. 
Це була його доктрина "Нової Державницької Школи"; 

Цей твір, як і всі праці Липинського, пересякнутий гли

боким загально християнським духом. 

"Листи" крім цього являються глибокою аналіз ою 
суспільно-громадських взаємовідносин взагалі, а україн

ських зокрема, у висліді чого постала його теорія lUIя

сократичної трудової монархії. 

Він подає три типи або системи суспільно-держав

ноого устрою: Охлократичну, Демократичну та Клясокра

тичну. 

У суспільстві, як твердить липинсы(й,' завжди ак

тивна меншість керує пасивною більшістю. 

Охлократична система полягає в тому, що активна 

меншість керує пасивною більшістю, яка завдя-ки малому 

розвиткові матеріяльного і культурного життя не витво

рила ще виразно зарисованих по способі своєї матеріяль

ної продукції клясів, міцно між собою зв'язаних. Така на

ція складається тільки з політично і економічно без~ 

формної маси-юрби (охлос) та тих, що нею правлять при 

помочі меча, при відсутності свободи. Рел.ігія в тій системі 

використовується правлячими для своїх цілей, або зовсім 

її відкидають. Прикладом такої системи є: давня царська, 

а тепер совєтська Росія та бувша султанська Туреччина. 

ЛИПИНСЬКliЙ цю систему відкидає. 

Демократична систем'а характеризується тим, ІЦО 

1) Суспільство в ній довільно (бе-зпляново) організоване, 
себто існують такі політичні партії, члени якої в біль

шості нічого з матеріяльною продукцією не мають -
це свого роду конrломерат різних людей з різним спо
собом життя і різних політичних стремлінь вільної са-
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модіяльности; рівновага між владою і сво·бодою часто 
порушувана в користь свободи, а тому економіка й на

родня господарка є часто теж порушувана. 

2) Гроші відіграють в тій системі рішаючу, домінуючу 
силу, а тому управляють державою (ніби вибрані) ба

гатії (плутократи). 

3) Мамона (гроші) - це є все: Бог, сила і розум, релігія 
є байдужа. 

4) СВdбода людини є лиш компромісом між свободою, 
а зиском. 

Найкращий тип такої держави США. На думку Липин

ського і ця система для України не підходить. Клясокра

тичний тип держави виражається після Липинського в слі

дуючім: 

Суспільство організоване в кляси не в розумінню со

ціялістично-марксистськім (кляс пролетарський і буржу
азний), але після різного рода кляс, проДукуючих мате

ріяльні добра, а саме: кляс хліборобський, кляс гірської 
промисловости, кляс траНС1портовців і т. д. 

Трудова інтеліf'енція пристосовується згідно за своїм 
фахом до відповідної кляси. Наприклад: агроном нале

жав би до хліборобської кляси, інженер-гірник - до кля

си гірничої промисловости і т. д. Вільні професії: лікарі, 

адвокати та ін. мали б свої клясові (професійні) органі

зації. 

Отже, як бачимо, чи то звичайний робітник від фа

бричного станка, чи інженер-директор даної фабрики

обидва вони належать до одної кляси ЦІЄl самої мате

ріяv'!ьної продукції. Це свого роду професійні союзи. Але 

так, як хліборобська кляса є в Україні найчисленніша, то

му ця кляса становила би ядро, наоколо якого об'єдна

лися б усі інші живі сили нації. 

Усі ці кляси на підставі З'агального, р,івного, безпосе

реднього, тайного й пропорціяльного ГОЛОСУВ'ання обира

ють самоуправну Повітову Раду, Раду Земель і нарешті 
Державну Раду (парлямент). ЯК бачимо, у всіх самоуправ

них органах засідають представники-депутати вибрані на 

засаді roro, що вони роблять, а не на засаді, що говорять. 
Тих вибраних кращих людей з найкращих від плуга, стан

ка чи. меча, Липинський називає аристократами нації не 
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в родовому значенню, а в значенню духових, моральних 

та державно-творчих здібностей. 

На чолі держави стоїть Гетьман-Господар, як голов

ний репрезентант маєстату держави та організатор зброй

них сил нації й державної адміністрації. Гетьман, як та

кий, є відповідальний перед Державною Радою не тільки 

на ціле своє життя, але за своїх нащадків. 

Отож, Гетьманство мусить бути, як учить Липин

ський, дідичне, тягле, щоб уникнути загально-державних 

потрясень, всяких політичних та спекулятивних інтриr, як 

внутрі так і назовні держави, що буває часто при виборі 
президента, чи виборного гетьмана, коли внутрішні та 

зовнішні деструктивні сили стараються підкопати маєстат 

держави. 

Цьому учить наша історія та історія інших народів. 

Коротко кажучи, вся влада гетьманові, а свобода наро

дові, а не навпаки. 

Релігія в такім суспільстві без різниці обряду, але 

овіяна глибоким християнським духом відограє важну 

виховавчу ролю через вщіплення в народі вічно-правди

вих християнських чеснот. 

Це була б коротка характеристика Клясократичної 

Трудової Української Монархії, яку пропаrував Липин
ський. 

Отже, як бачимо, гетьманство Липинського полягає 

не в. шапках - гетьман ках, не в кармазинових жупанах, не 

в 'булаві чи в безконечних військових парадах, а в стро
гій діловій суспільно-громадській державній системі. 

А тепер, які вимоги ставить він до української інтелі
rенції? Липинський твердить, що народи, які мають про

відну верству з випл'еканим розумінням і хотінням дер

жавности, хоча нераз і попадають під володіння чужин

ців, але скоро цю державність відзискують, як тільки во
рожий натиск ослаблюється так, як стальна пружина ви
простосується під час ослаблення на неї тиску. 

Дoc.тriBHO ось що він каже: "Ніхто нам не збудує дер
жави, коли ми самі її не збудуємо і ніхто з нас не зробить 
нації, коли ми самі нацією не схочемо бути". 

Далі Липинський твердить слідуюче: "В данний мо
мент ніхто в Европі, а зокрема сусіди, сильної і ве,,1ИКОЇ 
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Української Держави со,бі не бажає. Навпаки є багато 

сил, що власне заінтересовані в тому, щоб України не бу

ло, або щоб вона була як найслабша". 

Ось чому закликає Липинський провідну верству, щоб 
у собі виплекала передовсім глибоко-християнські чесно

ти: братолюбіє, вірність, скромність та безкорисність, 

щоб вона не дивилась на Україну, як на щось матеріяль

не: прирізку землі, теплу посаду тощо, а як на Дух, Вищу 

Маєстатичну Силу, що не допускала б до хао·су, анархії та 

братовбивства. 

Монополем якоїсь одної кляси, чи групи людей з ра

ціоналістич~ими теоріями в боротьбі за державність не 

створиться Українська Держава, лише боротьбою всіх 

кляс і гармонійними взаємовідносинами всіх мешканців 

нашої землі постане Україна. 

Умер Вячеслав Липинський в місяці червні 193'1 р. на 

еміrрації в Австрії на 49 році свого життя. 
Згідно з заповітом, тіло його перевезено на рідну 

батьківщину, де й поховано в родинному гробівці в селі 

Затурцях, пов. Горохівський (колись Володимирський) на 

Волині, при дуже чисельній участи українських організа
цій як Волині, так і Галичини. На гробі виритий короткий 

надпис: Тут спочиває великий син української землі 

Вячеслав Липинський. 

ПОВНЯКИ 
(Із ,,3іЛЬUU1са"). 

- Ми на cOHeZKo дивились, 
золото uozo відбили, 
кожен промінь, кожен промінь! 
Тож від нас і ясно в домі. 

І тому це так вимовне, 
що оквіття наше повне: 
даром Божим, даром Божим 
красні дні були й nоzожі. 

І тобі прийшли сказат'u: 
Стільки втрати, стільки втрати! 
Ти не був на сонці й досі, 
а вже осінь, осінь, осінь! 

о. Л ятуринська 
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Оl\сана Дучимінська 

БИТВА ПІД БЕРЕСТЕЧКОМ 

(Билина). 

Отець Антоній дужий, ядерний, мужній. В нього ма

єстатичний профіль клясичного героя. Він прозолочений 

сонцем і повний наснаги. Закучерявлене волосся і корот

ко пристрижена борода мають щось з бронзи золотіючих 

на порозі осені дубів. Сліпуче біла усмішка перекликаєть

ся з білістю шовкового підрясника, зібраного розшитим 

у важкі, сочисто-фіялові грозна винограду, поясом. Він 

молода людина, яка саме дозріла мужнім переступленням 

життєвого удару та якого ніздрі полоскотав уже аромат 

життєвого успіху. Дородна, буйногрудна матушка, яка 

не розворушила його нутра своєю важкою й вирівняною 

красою статуї, усвідомила своє значіння в його житті 

щойно несподіванкою відходу з нього. Прочунювання від 

удару відкрило для нього нов-Ї русла й вийшло так, що 

він, як свідома себе людина, народився щойно в болях її 

смерті. Страта налила змістом його життя, бо вона зму

сила його до шукання і - знаходження. 

Отець Антоній не- бажає признатися собі, що день 

проведений серед гамору великого міста оголомшив йо

го. Він приїхав з тихого закутка Волині по розв'язку своїх 
,проблем. Консисторія сконтактувала його із так же як і він 

свіжо осиротілою матушкою із гір, яка мала заступити 

маму його дітям та звільнити його енерrію для ширших 

діл. йдучи на цю зустріч, він свідомо кинув на опашки 

свою самопевненість, хай розгублена, сплакана матушка 

з гір пойме відразу необхідність діловости й підчинення. 

Та помимо всеї авторитетно сти його виступу, нотка три

вожного неспокою замоталася поміж загиби білого підряс
ника. Чи й які проблеми внесе ота стороння, нецікава й не
бажана, але водночас необхідна людина, яку неохоче вклю

чав у свою домівку - зависло запитом на зморшці поміж 

бровами. І то якраз тепер, коли до нього промовила істо

рія, він знайшов свій шлях і надходила година для пробу

дження лицаря, якого голову він досі несвідомо носив. 

В останній мент йому непереможно захотілося відсу-
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нути Їхню зустріч, а з нею нові ТРУДНОЩ1 и розчарування, 
та BC~ таки він з великим невдоволенням довідався, що вона 

прийде дещо пізніше. Чого можна чекати від людини не

обов'язкової й незорганізованої? - це питання виринуло 

перед ним чітко ніби присуд. Нехіть піднималася в ньому 

і наростала. Але слід було втиснути себе в рямці свойого 
опанованого обличчя. 

Панночка, яка тут була, привитала його - бу

ла ніпричому. Дрібна, русява й кучерява, вона була при

вітлива, хоч і не відривалася від креслення чогось на ве

,і'ІИКОМУ папері, очевидно якогось спішного завдання. Слід

кував за нею з-під ока - вона належала до незнаного йому 

досі, а тим і нового племені галичан. Це значило, що від 

неї можна було чекати національної свідомости, а тому він 
трохи бравурно, але щиро почав оповідати ЇЙ про свою 

працю та про те, що зовсім недалеко від нього місце слав

ної· битви - Берестечко. Панночка безперечно була свідо

ма, але їй далеко було ще до зрілої стадії сприймання істо

рії, в яку вже увійшов був отець Антоній. Битва? Очевидно, 

що славна битва, здається Богдан Хмельницький... Але 

чи він виграв чи програв? Питати не було зручно, але ма

буть таки виграв, бо хто ж пишався би місцем програної, 

а в його голосі була виразна нотка гордості з того сусід

ства. Вона так просто, наївно й рішуче була наставлена на 

виграну, що не могла уявити почуття гордости ізза самого 

тільки зриву. 

3амотавшись у своїх сумнівах, вона навіть не усвідо
мила всего мужеського чару отця Антонія. Окрім того, це 
БУ~'Іа ЇЇ перша зустріч з волинським священиком і її повні

стю полонила надзвичайність його появи, шовковий ше

,аест білого підрясника й біблійність винограду на його 

поясі, такого же сочистого як і він сам. Радісним рум'янцем 

огорнуло її оте несподіване почуття самозрозумілої при

на~lежности, зайвими й злинялими здалися зразу ті різні 

географічні назви, - раз одна однісенька битва, яка від

БУJІася перед сотками літ, стала умовним гаслом, яке так 
зразу об'єднало й зріднило їх. 

І коли так панночка переступала свій Збруч і все ще 
··метушилася внутрішно по шуфлядках своєї пам'яті за ви

слідом битви - повернулася матушка. Знайомлення, обмін 
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першими поглядами й при.вітами, маленький хлопчик, 

що настороженим вовченям притулився біля темної ма

териної спідниці, намагання найти початок нитки від клуб

ка розмов і панночка поринула назад у свій власний світ, 

запопадливо виводячи на папері довгі лінії та забуваючи 

негайно про вислідбитви під Берестечком, що стратив 

свою актуальність. 

Перебираючи ініціятиву розмови, отець Антоній почав 

підсвідомо сприймати новість істоти, яка з цим ментом 

входила в його життя. Вона не укладалася в рямці його 

сподівань. Він знав про те, що вона молода, але не перед

бачав в ній тої дівочости, яка в деяких жінок зберігається 

до кінця життя. Вона не була худа, жовтява й розгублена, 

як це він чомусь собі уявляв, ані не мала водяниста-синіх 

очей .. Не було в ній теж буйності форм жінок його оточен
ня. Струнка, дещо за бліда, вирівняна в зовнішности й по

веденні, вона поволі повертала на нього матовий погляд 

своїх великих, горіхових очей, які обсервували не відкри

ваючи її нутра. її уста, які в першій мірі вживала для мов

чання, навівали смутком і спокоєм водночас. Для отця Ан

тонія вона була зовсім несподівана й він нагло відчув, що 

починає розгублюватися. Усвідомлення цього факту біль

ше здивувало ·Його як вразило, але неприємною була сві

домість, що вона починає відчувати це й перебирає ініція

тиву в свої руки. Тісно сплетені й високо на її гладко при

чесаній голові упняті коси, підчеркали її ділову здержа

ніс1'Ь, а темний одяг придавав її постаті зболідого вдови

чого маєстату. Без дальших вияснень було ясно, що в неї 

не буде труднощів в оволодінні домашньою ситуацією. 
Остало ще тільки усталити їхнє взаїмовідношення, при чо

му це мусіло статися негайно. 

Отець Антоній мав дар носити свою мужність велич

ньо і достойно, як багряницю, він з rрацією повернув про

філь свойого загорілого обличчя й вирішуючи тим само
зрозуміло дальшу її долю, почав з повищеною уважливі
стю усталювати деталі її переїзду до Hbor<;:J. Вона мусить 
числитися з фактом, що в 'будучому ініціятива буде зав
жди і тільки в його руках. Складені долоні матушки без
помічно затремтіли, ніби збиралися до відле.ту, - її жіно

чість спрагло сколихнулася й на превелике своє здивуван-
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ня вона почула безпеку й полекшу замість обурення. Впер
ше, від довгих мkяців, кошмарне осамітнення безконеч

них вітряних вечорів зимою і пянких весняних ночей, оста

ли поза нею. Вона аж опустила вії, вкриваючи свої матово

горіхові очі у сумніві, чи вони все ще здібні дивитися не 

відкриваючи нутра. 

І ніби продовжуючи в голос її думки, отець Антоній 
заспокоююче почав розказувати про своє довкілля: пахо

щі покосів на луках над рікою, відгомін співів вулиці в мі

сячну ніч, нічне перекликання болотяних птиць, а далі, від

найшовши вже повністю свою самопевненkть, з деякою 

бравурою - ніби ненароком виструнчуючися перед нею на 

весь pkT - про свої пляни, пориви, про тіні могил під Бе

рестечком ... 

Заслухана гадова матушки насторожилася поволі, 

має(патично, ніби прикрашена чільцем а не косами, повер

нулася. Те, що на мент в ній степлилося і розтаяло

стверддо і застигло знова. Кутики брів підвелися: вона вже 

дозрі.lа була спинити голосіння по свойому дружині, але 

не· по його переконаннях, а світогляд наказного батюшки 

з Лемківщини був діяметрально протилежний і його не 
присипано разом з його домовиною. Для неї - вдови й ма

тері його сина - він усе ще діяв як закон. 

Ще раз підвелася в ній досі ніко.7JИ повністю не усві
ДОМ~lена жіночість, але вже не як слабість, а сила. Вона 
може ділити з ним пахучі вечорі, коли синяве світло міся

ця з маrічною силою відбивається в мякій біло·сті мазаних 
г.іиною хат, може слухати разом із темряви затихлого при

ходетва перекликання нічних птиць, але це може статися 

ті.льки ціною його повного відвороту. Чоловік У білому 
підрясникові упоююче смалив її полум'ям своєї могутньої 
мужеськости, але раз його Ш.7Jяхи розбігалися з тим випе

чатаним в її нутрі законом, не тільки її покійного чолові
ка, але цілої могутньої, хоч і відумерлої імперії - цим пе
рерішалося все. 

у короткій хвилі мовчання, що зависла нараз над ними, 
отець Антоній подивляв прозоро-білу дитячу безпоміч
ність її долонь, а панночка, про яку забули, докінчувала 

витягати останню лінію свойого спішного завдання й нагло 
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ТРАГЕДІЯ СЕЛА КОРТЕЛІС 

Село Кортеліси положене в самому закуткові Волин
ського Полісся серед лісів, піщаних дюн (кортів) та бо

літ -- відси й його назва. Село розбите на беЗ,71іч більших 

і менших хуторів. Населення біля 5000 осіб. Адміністра

ційно належало за польської займанщини до Гірницької 

rміни, а за Совєтів - до Ратнівського району на Ковель

щині. Від містечка Ратна 25 клм., а від Києво-Берестець
кої шоси - 12 клм. За національним складом, коли не ра
хувати кілька жидівських родин, виключно українське. А 

за релігійним - православне з невеликою скількістю 

штундистів. Була там православна парафія й кортеліочани 

відзначалися релігійністю та дбайливістю про свою цер

кву. Назагал село було заможне. Перша совєтська окупа

ція, що прийшла на зміну польській в 1939 р., не ВСТИГ.1а 

економічно знищити кортелісчан, і за німецької навали 

були ще деякі господарі досить заможні. Національна сві-

згадала, що битва під Берестечком не була успіхом, тіJ1ЬКИ 

програною. Це був один із тих боїв, які ізза несподіванки 

програють найталановитіші вожді. 

Примітиа Редаиції. Нарис змальовує фактичну подію. його акція 

відбувається в час після першої світової війни. По століттях окупації 

Москвою, головна частина Волині опинилася в складі новопосталої 

польської держави. Користаючи зі зміни, національно свідомий елемент 

усіх кругів суспільства активізувався. Зокрема ярко це позначилося 

в кругах духовенства, головно серед його молодших представників. Це 

явище було прийнято польською владою з великою неприхильністю 

і наступом на православну церкву й віру. 

Зовсім протилежний процес проходив у Карпатах, на Лемківщині, 

де представником православя був головно русофільський, немісцевий 

елемент, "кого діяльність і політичний ВП.1ИВ польська влада вважа.lа 

хвилево вигідним, протиукраїнським засобом. 

Головні дієві особи репрезентують ці два напрямки. (Ухня зустріч 

відбувається на терені Галичини, яку репрезентує постать панночки). 

Хоч світоглядово протилежні, вони тотожні, як сильні, виразно закро

єні, ідеологічно активні людські індивідуальности. На їх постатях мар

кантно зарисовуються національн~ проблеми їхньої доби й середовищ. 
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домість до 2-0Ї світової ВІИНИ була дуже низька. Лише 
одиниці усвідомлювали собі свою приналежність та чули 
щось про Шевченка, Петлюру чи про Україну взагалі. 
Проте на запит, чи ви часом не поляк або москаль, рішуче 
їдко відповідали - "ні". Деякі села в Ратнівському райо
ні, однак, були вповні національно <:відомі. Цю свідомість 
придбали завдяки молодим священикам, випусникам Кре
м'янецької Дух. Семінарії, чи Варшавського Теологічного 

Факультету, або українським учителям і лікарям, які ви

падково в тих околицях працювали. Частинне прозріння 
тієї частини Полісся прийшло, коли покуштували поль

ської акції "навертання до шляхти заrродової" й наступ
них обох "визволителів" совєтів і німців. А цілком полі
щук зрозумів хто він є, коли в 1942-43 рр. розгорнули<:ь 
дії УПА - в нашій околиці відділу "Річиця". Але ... було 
вже за пізно. 

Треба згадати, що в той час совєтські військові від

діли були замкнені німцями в трикутнику: р. Буг, Бересть 

ім-ко Мокрани (13 клм. від Надлісництва в сторону Бе
рестя) в непрохідних лісах, нетрях, багнах. Ці совєтські 

ВІиська розбрелись хто куди із зброєю, шукаючи їжі. За

ходили вони часто до сіл, а в тому і до Кортеліс. Наші, 

чулі на .71ЮДСЬКУ біду люди (що не знали ще законів вій

ни), дечим помагали їм, а деякі багатші господарі прий
мали Їх і на роботу. Але на весні 1942 р. ці "гості" раптом, 
повідкопували свої фінки і почали совєтську пропаганду, 

ЗНИІЦИЛИ Надлісництво, підбурювали селян не працювати 

і т. п. Потім було чути сутички наших УПівців з сов. пар
тизанами тай 3 німцями. Така неокреслена шарпанина 

тягнулась аж до осені. Німці, однак, усю цю картину від

носин селян до партизанів і навпаки звідкись спостері

гали. 

Настала осінь 1942 р. Збіжжя й сіно були вже в сто
долах. і стіжках. Селяни розпочали копання картоплі. Десь 

у першій половині вересня стояв похмурий день. І ми, як 

звичайно, були зайняті працею в бюрі. Раптом біля години 

9-тої вбігає до бюра командант кортеліської поліції й каже 
схвильованим голосом, що сьогодні відбудеться ліквідація 

Корте.ліс. Ця вістка всіх приголомшила. Ніхто вже з нас не 
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міг працювати. Здавалось, що й для нас прийшов остан
ній день. 

Пізнім вечором, десь біля 11 години, коли села наші 
звичайно засипають, численні німецькі з'єднання "зондер
дінсту" одночасно зі всіх сторін почали виганяти сонних 

і переляканих селян з Їх хат на велику піщану площу в цен

трі села, біля церкви. Німцям не була відома звичка нашо

го парубоцтва спати аж до морозів у хлівах, або стодолах 

на сіні, тому в більшості на площу смерти вигнано стар

ших людей, жіноцтво та дітей -- отже самих таких, що 

були взагалі нідочого непричетні. 

На ранок площа була заповнена переляканими корте

лісчанами. Похмуро зрезиrновано стояли чоловіки, плака

ли жінки й діти. Годі було вирватися зі смертельного кола, 

бо німці щільно окружили село й приречених. Серед не

щасних стояв 1 ІХ старенький священик протоєреЙ. Біля 

години 11-0Ї приїхав rебітскомісар, кривавий Каснер, пра

ва рука ката ~Ткраїни Еріка Коха. Вилізши на стjл, він звер

нувся через перекладача до людей з такою промовою: "За 

ваш· спротив Великонімеччині та вашому визволителеві 

ф'юрерові Гітлєрові, я маю наказ вас усіх живими спалити 

в ваших хатах. Однак, на власну руку я вирішив вас поми

лувати, замість живими палити, негайно всіх розстріляти, а 

саме село спалити. Після цього викликано 18 осіб, між ни
ми священика, сільського старосту з родинами й інших. Їх 

завели в школу обабіч і замкнули. А решту почади виво

дити групами по 10 осіб, стріляли Їх у потилицю (Сталін
ська наука не пішла в ,піс. Прим. складача) й складали не 

раз ще живими на купу на піску. Коли купа ставала зави

сока - розпочинали іншу. Так розстрілюва.71И людей до 

самого вечора. Одночасно сотні пjдвод з інших районів 

під примусом німців вивозили до району нсе рухоме май

но кортелісчан. У час грабіжки і наші хлопці, що сиділи в 
сіні, вивтікали. Наостанку ціле се,по з церквою, школою 
й громадським домом спалили. З великим трудом свяще
ник випросив дозвіл забрати метричні книги й архів та 

частину образів, церковних утворів, ризниці до Ратнівської 

церкви. З огляду H~ поспіх і брак транспорту багато дечо
го з церковного і громадського майна не вдалося вряту

вати. Значно пізніше священик, наражуючи своє власне 
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Інш. М. гадзяцыійй 

ЩЕ КІЛЬКА СЛІВ ПРО ПОЛІСЬКУ СІЧ 

Працюючи біля десяти літ як лісовий інженер на Во
лині, і перейшовши вздовж і впоперек, зосібна Сарненщи

ну і Костопільщину, не можу пройти мовчанкою біля не

докладно освітлених чи суперечних фактів, поданих в стат

ті Арт. Зубенка "До 20-ліття УПА" ("Літ. Волині", ч. 6). 
Загально із змістом тієї статті погоджуюся, 60 отамана 

Бульбу-Боровця, основоположника Поліської Січі (потім 
УПА), як рівнож його покійну дружину, замучену в селі 
Великі Стидині, знав особисто і навіть раз у місяці серпні 
1941 року, по дорозі до Рівного, заїздив до них і рвав 

яблука в їхньому саду. Тоді я був начальником господар

чого відділу Сарненського повіту. В Сарнах тоді друку

вався часопис Поліської Січі "Сурма", в якому я· читав, що 
відділи Поліської Січі, очищуючи терени, доходили аж до 

Білокорович на схід від Олевська й аж там нарвалися на 

дроти й бункери "Лінії Сталіна" і змушені були заверну

тися назад. В одному рейді в м. липні 1941 року брав уділ 
також один німецький капітан, не знаю, чи як спостерігач, 

чи як учасник, але в кожному разі все це відбувалося з ві

дома "Вермахту". Господарчий відділ повіту, через коопе

ративу в Сарнах, кілька разів видавав повстанцям Полісь

кої Січі деякі продукти з тих запасів, що лишилися ще, але 

не на 1 О тисяч люда. Цю цифру я приймаю критично. В 

кожному разі Поліська Січ існувала, бо такий пан В. Сте

чишин у статті: "Прожектором по комбатантських журна

Л9Х", надрукованій у "Вістях" ч. 198, за грудень 1962 Р., 
пише, що "Поліська Січ" (в лапках) не могла існув~ти, бо 
отаман Бульба-Боровець перебував того часу в Холмі. Зга

даний автор, мабуть з партійних міркувань (бо інакше не 

було б 20-ліття УПА), навіть підкреслює: "Я особисто мав 

життя, перевів реєстрацію тих, lЦО чудом залишились жи

вими й за його обрахунками того дня було замордовано 

~;800 осіб. Ті, що залишились живими, мешкали у викопа
Нl1Х землянках, або розбрелись хто куди міг. 

ПоліЩУIі. 
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мождивість перебувати від 10935 року до кінця 1943 року 
на тих земдях і стверджую, що це не відповідає правді" ... 
А я (М. Г.) кажу, що я перебував на Водині від 1928 року 
до січня 1944 року, а тому стверджую, що п. Стечишин гру
бо помидяється, щоб не сказати гостріше ... 

Повернусь ще до деяких неточностей в статті Ар. Зу

бенка. На ст. 50 в останньому абзаці, що починається так: 
"багнисто дісові терени Подісея німецькі армії обіЙш.lІИ і 

вже коди Київ та Смоленськ були в німецьких руках, то в 
Пінську, Мозирі, Сарнах, Коростені та в інших містах ще 

сидіди в укріпленнях "Лінії Сталіна" цілі дивізії москадів" . 
Стверджую, що в Сарнах не сиділи й що ці "лінії" буди да
леко на сході. Друге: "Проте до листопада 1941 року вся 
Подіська кіmовина була очищена від усяких задишків 
большевицьких військ" ... Не точно. Правдою є, що в ли
стопаді 1941 року Подіська Січ офіційно розв'язадася і 

змінида свою назву, але в такому седі як Ленчна, що ле

жить яких 50 км. на південний схід від Сарн, серед мало до
ступних багон, увесь час і до кінця війни заховалися від

ступаючі й відрізані большевицькі військові частини (не 
дивізії), до яких приєдналися втікаючі цивідьні комуністи 

з родинами. Вони потім стади гніздами для партизан пара

шутистів, бо вони нав'язади радійовий контакт зо своїм 

фронтом і їм вночі скидали сов. літаки З'брою й продукти 

на парашутах. Один ленчинський селянин оповідав, що од

ного разу, коли він з су.сідо'м смалили кабана, розк.лавши 
вогонь дадьше від седа в лісі, почуди, що набдижається 

літак і "шур" . .. - щось спадає недалеко них. Вони по
бігди туди, а це мішок цукру. "Добре й цукор, - кажуть, 

- але краще, коли б це була сіль"! 

Далі А. З. пише: "Аж тепер, коли рештки сов. армії 
були відтиснені з Полісся десь аж в Брянські ліси, почав 

Кох на звільнених теренах насаджувати свою цивільну ад
міністрацію". А я стверджую, що до Сарн гебітскомісар 

ще з трьома помічниками прибув вже в перших числах 

жовтня 1941 року, а "Віхо" - Віртшафтскомісар ще в сер
пні. Завданням їх було вимагати постачання продуктів від 
господарчих відділів повітів, а тому що виконати накладе

ний контиrент не було звідки й почасти не було у се.lІЯН ба
жання кормити нового окупанта, то німці українську владу 
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Німці прийшли до міста Вишнівця десь біля 30-го 
червня ] 941 року. Я тоді лежав у лікарні, що містилася 
в старовинному замку князів Вишнівецьких. Я чув через 
відкрите вікно гул автомашин, інколи чув далекі невиразні 
пострі,ли, гамір людей, але я був сильно хворий і не міг 

устати з ліжка, щоб подивитися надвір. 

Перед приходом німців, хто з хворих почувався кра

ще, ті виписалися з лікарні й поїхали додому, але я зму

шений був лежати і Ібув одиноким пацієнтом на всю вели

ку лікарню. До мене завжди приходив лікар-доктор Мело

диста, єврей, сідав на мойому ліжку і ми розмовляли з ним 

довгі години. Не мав він тепер багато праці, а тому прово

див свій віol'ІЬНИЙ час зо мною. Він був одиноким лікарем, 

я - одиноким пацієнтом. Правда, була ще одна низенька 

медична сестра, панна Оля, але вона тепер більше була в 

місті, ніж У лікарні і приносила нам звідтам різні новинки. 

Доктор Мелодиста був високого росту, мав густе по

сиві.'lе волосся, грубі рогові окуляри, а тепер ще мав сумне 

й зажурене обличчя. 1939-го року він, разом з багатьома 

багатими польськими євреями втікав перед німцями десь 

з-під м. Лодзі, направляючись через Крем'янець-Вишнівець

Тернопіль до Румунії. Але дійшов тільки до Вишнівця, а 

далі вже дороги не було... Він так і залишився в Виш

нівці, дочекавшись знову німців. Багатьох з тих утікач'ів 

большевики вивезли потім на Сибір, але доктора Мелоди

сту залишили, бо не мали ким його замінити в лікарні. Він 

увесь час був головним лікарем Вишнівецької лікарні й ба-

зліквідували, а завели свою адміністрацію. Українцям дали 

лише підрядні становища. 

До згаданої статті А. з. додам ще такий факт, щО УПА 

от. Т. Бульби-Боровця мала "в лісі" свою добре обладнану 

друкарню, до якої втікли, 'забравши деяке знаряддя, всі се

лянські хлопці-друкарі, учні, які працювали перед тим у 

друкарні "Голос Сарненщини" в Сарнах. Часопис цей був 

~ензурований німцями. 



92 

гатьом людям врятував життя. Тепер він лікував і мене 
й оповідав мені часто про своє минуле життя. Мав одного 
сина, який жив десь у Палестині, а сам він навчався і спе
ціялізувався в Парижі, Берліні, Мадриті, Лондоні. Пер
фектно володів усіма европейськими мовами, об'їхав у ми

нулому ввесь світ, був великою й широко знаною в науко

вому світі людиною. Тепер був забутий всіма, опущений 
і мав ... тільки одного пацієнта - мене. 

Воєнні часи були тяжкі й жорстокі, а особливо для 
єврейського народу. Я вийшов з лікарні, жив на тихому 

волинському селі далеко від міста, а по якомусь часі по

їхав до Вишнівця і завіз для доктора Мелодисти якихось 

харчів. Застав його в лікарні й побачив, що він за корот

кий час більше посивів, схуд, зігнувся, ніби справжній ста

рець. Матеріяльної помочі він не потребував, бо люди при

їздили з сіл до лікарні і привозили йому те, що треба. По

требував він тепер помочі моральної, чийогось доброго 

слова, щирого ,серця. Але що ж я міг йому зробити, чим 

помогти? 

Коли я йшов додому, він вийшов за мною за браму лі

карні, взяв мою руку й запитав: 

- Чи ви співчуваєте мені вмойому переживанні ? 
- Співчуваю вам від щирого серця, пане докторе -

відказав я. 

- А можете мені в одній справі помогти? - знову 

доктор. 

- Якщо це тільки можливо в моїх силах, то все зро
блю, - відповів я. 

- Отже, - казав доктор Мелодиста, - я маю дуже 
добрих своїх друзів у місті Сосновці в Польщі, але не мо
жу з ними пов'нзатися і дати про себе знати. Почта в Ha~ 
не ходить, але ходить у Галичині. Якщо можете, то знай

діть там когось, щоб туди могли приходити мої листи. Я 
ніколи вам того не забуду ... 

Другого дня я пішов через кордон до села КоБИJ1і, не
далеко Збаража, яке тепер входило до т. зв. Генерального 
Губернаторства. Там жив мій близький знайомий і йому я 
заніс кілька листів від доктора Мелодисти. За якийсь час 
я знову був у Кобилях, а там уже чекали на мене кілька 
листів для доктора Мелодисти з міста Сосновця і ще звід-
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кись. Від того часу я майже щомісяця ходив до Кобилі 
і був ніби якимось зв'язковим між доктором і між його 

рідними і знайомими на заході Польщі. 

у місті Вишнівці німці зробили для євреїв reTTO, що 
доходило до самої ріки Горинь, що в тому місці була гу

сто заросла очеретом і лепехою. До reTTa вела тільки одна 
брама, через яку довгі колони євреїв щодня виходили на 

різні роботи, а ввечері тією брамою по'верталися до своїх 

сумних домів. 

Доктора Мелодисту, його дружину й сестру (здається, 

сестра дружини) поселили в маленькій хаті біля замку. 

йому все ж доручили всю лікарню, бо в місті більше ліка
рів не було. 

Незабаром для євреїв прийшло те, що було по всіх 

країнах німецької окупації. До reTTo заїхали великі вій
ськові вантажні машини, на які силою садовили євреїв, ви
возили за Старий Вишнівець і там розстрілювали. Багато 
євреїв тоді кинулися через Горинь, перейшли очерети на 

Старий Вишнівець і потім врятувалися поміж нашими 

,пюдьми. Я не переставав ходити до Вишнівця. Кожний раз 
я приносив для доктора Мелодисти листи і кожний раз я 

бачив, як худло його обличчя, сивіло волосся, падали йо

го фізичні й моральні сили. Тоді власне мені хотілося най

більше чимсь йому допомогти. 

За якийсь час у селі Старий Олексинець, що лежить 
біля 5---6 клм. від Галичини, появилися знаки тифу. Кре
м'янецький гебітскомісар післав ТУДИ доктора Мелодисту 

боротися з цією страшною хворобою. Доктор Мелодиста 

поселився в домі колишньої польської поліції, а клініка 

була в домі православного священика. 

Я тепер ходив до Старого Олексинця, носив докторо

ві Мелодисті листи, а від нього брав нові. 

. Десь в місяці липні (здається, що це був 194'2 рік) док
тора Мелодисту покликали до гміни до телефону. Якась 
добра душа телефонувала йому з Вишнівця і сказала тіль

ки одне страшне речення: 

- ЯК можете, то втікайте, бо за вами вже поїхало 
Гестапо! ... 

Доктор Мелодиста вибіг з гміни, пустився через сад 

і побачив, що дорогою до села гнало двох німецьких мо-
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тоциклістів. Він устиг тільки·вскочити до своєї хати й крізь 
заднє вікно разом з дружиною і сестрою кинулися на су

сідські городи. Буйні коноплі й фасоля на тичках сховали 

їх і вони добігли городами на подвір'я Мирона Ш. Пере
ляканий господар якстій сховав Їх усіх трьох у хаті під 
ліжко, а сам вийшов на подвір'я і почав рубати на дровітні 
дрова. 

Не заставши доктора в його помешканні, Гестапо по

ставило на ноги всю українську поліцію, яка тоді стояла 

в Старому Олексинці. Вони перешукали всі по близькі го

роди, сади, а потім пішли по господарствах тих людей, які 

були найбільш знайомі з доктором. Розуміється, поліція 
українська шукала так, щоб тільки не знайти, надіючись, 

що скоро сонце зайде, а німці перед тим мусять вертатися 

до Вишнівця. Тому поліція ходила по селі, вдавала свою 

пильність, щоб тільки виграти час. Так вони прийшли й на 

подвір'я Мирона Ш. Він далі спокійно рубав дрова. 

- Дядьку, чи в вас не було сьогодні доктора? - спи

тався комендант. 

- Ні, не було, - сміJІИВО відповів господар. 

Гестаповець наказав перешукати в хаті і в СТОДОJlі, але 

поліціянти переконували його, що Мирон Ш. баптист, до

брий і чесний господар і якщо він що каже, то каже зав

жди правду. І німці послухали. Пішли далі, а Мирон Ш. ви

тер з чола піт і далі рубав дрова ... 

Увечері Мирон Ш. завіз доктора Мелодисту на хутір 

між Свинюхами й Кобилією, а до мене прислав піС,l1анця, 

щоб я пішов туди й чимбудь поміг справі. Хутір багатого 

ВО~lИНСЬКОГО селянина стояв між густими липами й топо

лями. Недалеко був ліс, а за лісом лежав кордон, який те

пер ділив Галичину від Волині. Пізно ввечері я прийшов 

до того хутора. Рипнув хвірткою, а господар стояв уже на 

порозі хати. Коли я спитався його, чи є в нього доктор Ме

лодиста, він зблід і заперечливо сказав: 

- Немає в мене жодного доктора і я нічого не знаю. 

- Не бійтеся, дядьку, - казав я, - він у вас і я прий-

шов чимбудь допомогти йому. 

Господар завів мене до стодоли і приставив у темряві 

драбину до конюшини в засторонку. Коли я тільки виліз 
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по драбині наверх, я почув, як чиїсь руки зловили мене за 

шию і тихий ледь чутний голос по-польськи казав: 

- Ми не вірили, що ви прийдете ... Ви добра людина ... 
Доктор Мелодиста обійняв мене, тиснув мою шию і 

плакав, ніби дитина. Я не бачив у темряві його обличчя, 
але чув його голос і чув, як гарячі його сльози падали на 

моє обличчя ... 
Тієї ночі ми довго сиділи в стодолі, обмірковуючи 

пл яни рятунку трьох невинних душ. Доктор Мелодиста 

знав і бачив сам, що ні я, ні цей господар не можемо його 

переховувати довший час, а тому просив перевести Їх до 

Галичини, а в місті Збаражі він має якогось знайомого 

єврея-вихреста, який обіцяв йому допомогу в разі потреби. 

Другого вечора я знову був на хуторі, взявши з собою 

свого знайомого з села Свинюх, який часто ходив до Ко
билі і знав туди кожну польову стежку. Була чудова лип

нева ніч, якої я ніколи не забуду. Було місячно і дуже 

теПJ10. Ми вийшли з лісу на доріжку, яка вела до кордону. 

Мій знайомий зо Свинюх пішов уперед, щоб бачити добре • 
дорогу й різні небезпеки, доктор Мелодиста йшов з дру

жиною за ним, а я з їхньою сестрою з-заду. Тоді мені най

більше було жаль доктора Мелодисти. Він, ко.,ись багата 

й відома людина, може мав свої доми, якийсь маєток, об'ї-

хав увесь світ, а тепер абсолютно не мав нічого, крім пади-

ці, на яку опирався, притримуючи другою рукою свою до-

краю змучену бідну дружину. Навіть не мали найменшої 

валізки, ні одного вузлика, бо тільки з життям устигли ви

скочити вікном. Місяць кидав на нас промінням, а ми пере

ступали через це проміння і без жодного слова, здається 

навіть без віддиху йшли поволі до кордону. Ось якась до-

.lина, а далі поле з вівсом. Ми перейшли через те поле, бу-

ли мокрі від роси, ніби від дощу, але щасливо вийшли на 

зарослу споришем доріжку, що мала бути кордоном. Док-

тор Мелодиста з дружиною ще якось ішли, але їхня сестра 

зовсім вибилася з сил і ми з моїм добрим приятелем наси-

лу тягнули її під руки. Так ми дійшли до перших хат села 

Кобилі. Надворі видніло й далекий обрій запалювався вог-
нями. Четверта хата на краю села була моїх знайомих, че-

рез яких я отримував для доктора Мелодиста листи. Ми 

зайшли тихо в двір, а потім до стодоли. Я пішов до хати, 
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розбудив господарів і РОЗПО'вів Їм всю історію з доктором 
і з його родиною. Вони сильно перелякалися, бо ж це на
ражало Їх на велику небезпеку. Але це були добрі люди і 
вони відразу прийшли до рівноваги. Господиня нагріла мо

дока, нарізала хліба і винесла до стодоли сніданок своїм 

гостям. 

Того ж ранку я попрощався з доктором Мелодистом 

і з його родиною і більше ніколи з ними не бачився. Я 
вернувся додому ще того самого дня, але за якийсь час 

знову. пішов до Кобилі довідатися, що з ними сталося да
лі. Мій знайомий, до якого я був запровадив доктора, ска
зав, що другого дня був у Збаражі ярмарок, він одягнув 

доктора Мелодисту в стару чемерку, дав йому соломяного 

капелюха, до рук дав якогось кошика, посадив Їх усіх на 

віз і вони так щасливо доїхали аж до Збаража. Там відда
ли Їх у дальші руки, які мали ними заопікуватися. 

Що далі сталося з тими людьми, я не знаю. Знаю тіль
ки те, що вони були живі, бо на початку 1944-го року че

рез село Кобилі я отримав від доктора Мелодисти малень

кий клаптик паперу, на якому стояло речення знайомого 

мені його письма: 

- Дяка Богові, ми живі. Вітаємо вас щиро і сердеч

но ... 
Більше я ніколи від нього нічого не мав. 

Те, що було зроблене мною для доктора Мелодисти, 

я не рахую якимось геройством, не рахую чимсь великим, 

бо я зробив тільки те, що повинна зробити кожна людина, 

а особливо кожен християнин. М. п. 

Інш. І. Гнойовий 

МОГИЛА ОЛЕКСИ СТОРОЖЕНКА У БЕРЕСТЮ 

Соме м. Берестя має для нас деякі цікаві й цінні 

об'єкти. Так, на передмісті Київка була українська народня 

школа ім. Ол. Сто роженка, якого могила знаходиться H~ 
берестейському православному цвинтарі. На полі поміж 

фортецею і Волинкою можна було бачити маленьку ка

пличку на тому місці, де, як оповідають, був замучений 

поляками святий Афанасій Берестейський. 
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Посеред фортеці стояв Білий Палац, у якому, 8 люто
го 1918 року, був підписаний мир між Україною і держа

вами німецького союзу. 

Крім згаданої української школи, культурно-освітню 

працю в Бересті й на Берестейщині провадила "Просві

та", яка, крім власної бібліотеки, переховувала у себе 

ще й бібліотеку Олександра Філяретовича Скорописа-йол

туховського. Був у Бересті також Українбанк і коопера

тива "Село", яка продавала селянам усе, що Д.7JЯ дому по

трібне, до господарських машин включно. 

Уперше до Берестя я приїхав у літі 1928 р. Припад

ково тоді зустрів я тут дуже поважне товариство, а в тому 

покійного уже тепер Андрія Лівицького, яке влаштувало 

прогульку автами до Білого Палацу та в інші околиці. 

У Білому Палаці ми оглянули залю, в якій відбувалися 

колись у 1918 р., мирові наради. 

На працю до Берестя переїхав я лише в 1929 р. і лише 

тоді відвідав місцевий православний цвинтар, де оглянув 

могилу нашого письменника Олекси ~тороженка, імені 
якого в Бересті була тоді українська народня школа, зго

дом закрита польською владою. Учителем і завідателем 

тієї школи був бл. п. Павло Федорович Артемюк, пізніше 

Рівенський епископ УАПЦ Преосв. Платон. Пригадуючи ці 

часи, приходиться лише дивуватись твердости характеру 

покійного Артемюка, який в тих часах провадив школу . 
. Православний цвинтар знаходиться на Кобринському 

шосе, за залізницею Берестє - Ковель. Перейшовши мо

стом залізницю, ще з пів кільом. до цвинтаря. 

Могила Олекси Стороженка знаходиться з лівого боку 

від доріжки, що від входу на цвинтар йде просто на пів

день. Могила знаходиться в старій частині цвинтаря. 

І. Стешенко, у своїй праці "Олекса П. Стороженко" (За
(Записки Наук. Т-ва ім. Т. Шевченка), говорить, що моги

ла О. Стороженка знаходиться на міському гробовищі коло 

церкви. Тепер церкви вже немає, лише колюмна з хрестом. 

У дивному оточенні спочиває покійний наш письмен

ник. Довкола пишні надгробники різних високих достой

ників московської армії, відділи якої тоді перебували в за-
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лозі Берестейської фортеці; ·генерали ,полковники, началь
ники дивізій. Прізвища Їх переважно німецькі, чи фран
цузькі. 

Нагробок над могилою Олекси Стороженка дуже про

стенький і майже не личить, так би мовити, "предводителю 

дворянства". Це проста чавунна плита, що спочиває на 

цегляному підмурівку, огороджена залізними штахетами. 

Плита положена трохи похило, від голови вділ. На плиті 

напис, в якому перераховані всі титули покійного, лише 

одного не сказано, як говорить Ф. Дудко: "Що він був 

українським письменнником" ("Свобода" ч. 36, 1952, "На 
могилі Олекси Сто роженка" ). 

Коли я бачив могилу вперше (червень 1929 р.), вона 
була ще в доброму стані, лише на підмурованні тинк об

сипався, а залізна огорожа в кутах починала хитатися. 

Розглядаючи могилу та її оточення, мій провідник ка

зав, що місцеве українське громадянство має замір моги

лу в найближчому часі направити, але для цього покищо 

бракує матеріяльних засобів. 

Якось так складалось, що всі наші панахиди на цвин
тарі за душі покійних, всіх поляглих У боротьбі за волю 

України, відбувалися на могилі о. Стороженка. 3 бігом 
часу могила все більше руйнувалася. Спочатку розпалася 

залізна огорожа й її рештки лежали в траві поруч, а потім 

облупився і тинк на підмурівку під плитою і відкрилася 

цегла. Десь у 1932 р. провалилося і саме склепіння над мо

гилою. Крізь діру можна вже було бачити саму труну. Бу.; 

ла вона, як тепер пригадую, темно-брунатного кольору, 

певно від часу й того пороху, що на ній осів. 

Справа направи могили стала наглою. Тим більше, що 

була небезпека, що хтось скористає з цієї діри й спрофа· 

нує тлінні останки покійника та й саму труну ограбить. 

Після кількох нарад у Відділі УЦК в Берестю, що там 

тоді існува'в, вирішено було звернутися до місцевої "Про
світи" з пропозицією, щоб спільними силами перевести 
направу могили. На нараді з просвітянами було вирішено, 
що гроші на ремонт могили збере "Просвіта", а Відділ 
УЦК перепровадить роботи власними силами. Отже гроші 
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потрібні були лише на закуп матеріялу для будови та на 

оплату фахівця-бетоняра. 

Збірка грошей затягнулась. "Треба, кажуть, ще тро
хи почекати". Але час наглив. Стан могили все більше руй

нувався. Не чекаючи на вислід збірки, Відділ УЦК власни

ми силами розпочав направу могили. Якщо не помиляюся, 

це було на весні 1932 р., у часі може найсильнішої мате

ріяльної крізи в Польщі. 

Десь під час робіт над могилою нас поінформували, 

що грошей 'Зібрано вже коло 70 зол. пол. Це вже була сума, 
з якою можна було братися за ремонт. 

Робота почалась. Поверхню СКJIепіння на! домовиною 
очистили від землі й румовища. Так само очистили й тинк 

на підмурівку, а діру в склепінні замурували, а потім усю 

поверхню забетонували. Для залізної огорожі дали підму

рівок. Стару але добру огорожу очищено і поставлено на 

своє місце. Огорожу й чавунну плиту помалювали на чор

но металевою фарбою і ремонт закінчено. 

Поміж підмурівками (під плитою і штахетами) зали

шили вузеньку смужку зеМJІі, на якій потім наше жіноцтво 

засадило квіти. 

Підрахунок видатків по закінченні праці над могилою 

виносив понад 80 зол. пол. Фізичну працю виконали члени 
Відділу УЦК в Бересті безплатно (на той час зареєстрова

ltих членів Відділу було коло 30 осіб). Серед них особли
во попрацював покійний уже сот. УНР., Микола В'юн, то

дішній секретар Відділу. 

Могила Олекси Стороженка спільними силами "Про
світи" й Берестейського Відділу УЦК була приведена до 

порядку, проте не так, як би нам того хотілося. Треба бу

ло б перебудувати ще й підмурівок під плитою, але брак 

коштів не дозволив нам тоді цього зробити. Цю справу 

залишили на пізніший час. 

Політичні обставини так для мене склалися, що в 1934 
р. я змушений був покинути Берестя і повернувся до ньо

го лише в кінці серпня 1941 р. Хоч нові окупанти~німці на 

терені України старих українських емігрантів не пускали, 
треба було хитрувати. 

Десь восені 1941 р. знову відвідав могилу О. Сторо-
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женка. Могила виглядала загально добре, лише тинк на 

підмурівках знову обсипався. Треба було це місце на мо

гилі знова направити. Але як, з ким і де взяти грошей на 

це? Та чи й можна було щось робити в той час завірюхи, 

На мурах міста висіли різні накази й оголошення аж у п'я

тьох мовах, при тому мову господаря цієї землі ставилося 

аж на останньому місці (німецька, польська, російська, бі

лоруська й нарешті українська)! З цього видно було, з кого 

мали дорадників німці та Їх наставлення до України. Дов

кола шалів терор, руїна, арешти. 

За кілька тяжких років німецької окупації, арештами 

й розстрілами нас сильно прорідили, а українські школи 

Б Бересті були зліквідовані десь на весну 1943 р. 
У червні 1943 р. я вийшов із німецької в'язниці. Куди 

було йти й що робити? Це lIИТ3ННЯ, тяжким каменем ля

гало на стомлену голову й душу. Були довкола люди, але ж 

і до них віяло страхом, терором. Кругом пустка і руїна. 

Припадково зустрінутий українець, що якимсь чудом за

cJ1ИШИВСЯ на волі, оббігав тебе десятою вулицею, щоб, бо

рони Боже, з тобою не спіткатися. Але спробував я звер

нутися за працею до інж. Юрка Самусенка, який мав у 

Бересті будівельне підприємство й також закоштував бу

.i'lO вже німецької в'язниці. Дуже легко ми з ним порозу

мілися й я зробився працівником його фірми. 

Одного разу, десь у листопаді, до бюра цієї фірми 

прийшов бетоняр-майстер і давав Ю. Самусенкові звіт 

про якусь бетонову працю, що провадилась на православ

ному цвинтарі. Слухаючи цю розмову, в мене зродилася 

думка просити фірму Самусенка зробити потрібний ре

монт на могилі Олекси Стороженка. Самусенко без наду

ми дав свою згоду на це й бетоняр-майстер негайно при

ступив до праці. 

Бетонова підмурівка під плитою була поправлена. 

Треба було ще П вигладити й допасувати до чавунної 
плити, а плиту закріпити. Але наступили морози й бето

нярських праць уже не можна було провадити. 

На весні 1944 р. я і інж. Самусенко покинули Берестя 
і непоправлену Стороженкову могилу в ньому. Що далі 
з нею сталося, не знаю. 
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НОВІ КНИЖКИ ПРО ПОЛІССЯ 
І. о. М. Маринич: УКРАїНСЬКЕ ПОЛІССЯ. Фізико-географічний 

нарис. Видавництво "Радянська Школа". Київ 1962. 164 стор. 

Книжка з серії географіЧilИХ описів окремих районів України. ПО 

українського Полісся автор зараховує терени положені на північ від 

смуги лісостепу. Терен цей не покривається з теперішнім адміністра

ційним подідом. його полуднева межа проходить в загальному дещо 

на північ від Луцька, Рівного, Шепетівки, сягає на полудне від Жито

мира, далі йде на Київ, Ніжин, Глухів і далі до границь УРСР. Пів

нічна межа описуваного терену - це теперішня границя між Украї

ною і Білоруською РСР. 

Автор, на основі давніших праць і своїх власних дослідів, дає 

характеристику фізико-географічних умов і природних ресурсів По

лісся та їх ВlІкористання в народньому господарстві; вияснює геоло

гічну будову, підземні багатства, кліматичні умови, внутрішні води, 

rрунти, J'ослинність і тваринний світ та дає характеристику окремих 

фізико-географічних районів Українського Полісся: Волинського, Ма

лого Полісся, ЖИТОМИРСl>КОГО, Київського, Чернігівського та Сівер

ського. В нарисі розглядаєТhСЯ питання про поліські болота та їх ос

!юєння і використання. В кінці книжки автор присвятив окремий роз

діл розрібці та ОПllСові основних маршрутів географічних прогульок. 

Книжка ілюстрована картами, схемами, профілями та характерни

ми знимками краєвидів, більшість яких друкується вперше. Знимки 

зроблені 1$ більшості автором, прекрасно ілюструють красу полісько 

го краєвиду і вже вони одні роблять цю книжку дорогою для кожно

го уродженця Пo.rІісся. Коли поминути обов'язкові в кождім радян

ськім видаНIІЮ, дитирамби партії і вихвалювання та вичислювання 

проблематичних успіхів в усіх ділянках за часів радянської влади, то 

книжку варта прочитаНІ кожному, хто цікавиться Поліс сям. Шкода, 

що цю книжку трудно дістати в наших умовах. 

до книжки додана бібліографія П9едмету, шо обіймає 133 точка 

українських та російських праць. 

2, Jerzy Tomaszewski: Z DZІEJБW POLESIA 1921-1939. Zarys sto
sunk6w spoleczno-ekonomiczllych. 1963 Warszawa, str. 210. Panst. 
Wydaw. Naukowe. 
. Предметом студій автора є Поліське воєвідство передвоєнної Поль

щі, що зацікавило автора як найбільш економічно відсталий терен то

дішньої польської держави. Праця написана на основі друкованих 

матеріялів. В сучасній ПО.'Іьщі нема багато архівного матеріялу, що 

відноситься до так званих колись Східних Воєвідств, а навіть ті, ЩU 

є, невпорядковані і в більшості недоступні дослідникам. 

Автор застерігається, що як економіст, не думає займатися по

.тІітичними питаннями. Політичних проблем: націонаЛЬН()-IЩЗВОЛЬНОЇ 

і революційної боротьби, політики польської держави, українського 

націоналістичного руху, автор мав намір торкатися лишень стільки, 

скі.тIЬКИ це було потрібно для зрозуміння економічних проблем. 

Одначе не дивлячись на заміри автора, книжка вийшла дуже 
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політична. Автор об'єктивно, що т.ак рідко трапляється у польських 

авторів, підходить до справи, але завдяки тому, що бувша польська 

адміністрзція на наших землях. до всіх справ підходила дуже полі· 

тично, чого автор не укриває, то навіть такі підставові дані як ста· 

тистичні покажчики, автор мусить пересівати, щоб, очистивши їх 
від політичного налету, дійти до більш менш вірного образу націо

нальних і суспільних відносин на досліджуванім терені. Між іншим 

автор незаперечно стверджує, що ціла полуднева частина бувшого 

поліського воєnідства була ?аселена виключно українцями з невелич

ким вкропленням жидів і поляків. Ствердження тим цінніше, що 

явно заперечує "справедливу" розв'язку національного питання те

перішніми правителями України, що включили увесь той терен до 

Білоруської РСР. 

Давши добрий обрзз соціяльного і станового розшарування на

селення і ствердивши, що економічні умовини виразно схилялися 3 

некористь українських і білоруських автохтонів, автор доводить, 

що розклад, за Польщі, примітивно-економічних відносин і по

вільний перехід від сільського товарового господарювання до почат

ків капіталістичногrJ, був зв'язаний не з направою, але з погіршенням 

життя населення. Дуже добрі розділи про матеріяльну культуру ав

тохтонного населення і розділ про поліську шляхту і міщанство. В 

цих розділах автор зібрав здається все, що в тій справі було досі 

написано. Розділ про політику польської держави на Поліссю згідно 

з задумом автора, торкається лишень економічної і дещо національ

ної сторони польської політики. ,,підставовою ціллю політики поль
ської влади у відношенню до Полісся, було тісне пов'язання його 3 

рештою держави, що в практиці стало політикою полонізацїї". (стор. 

147). Послужити до того мала, в першу чергу, колонізація краю поль
ським елементом і розбудоnс:. економічної бази міського польського 

населення. Але "фінансові і військові огляди зробили цілком нере
альними всякі проєкти успішної розв'язки основних проблем загос

по.царювання Полісся. В практиці це означало, що колонізаційна прог

рама. .. не могла бути реалізована на більшу скалю. Неможливо 

було влучити Полісся тісніше до господарського організму Польщі ... 
Польська держава не могла заоферувати місцевому населенню нічого 

дійсно притягаючого, не мада можливости піднести позему життя 

поліського селянина навіть до не дуже високого життєвого рівня 

інших околиць Польщі". (стор. 171). І нарешті, вислід польської по

літики: "можна припускати, що на протязі 18 літ польської влади на 

ПО.ТJіссю для населення наступило погіршення... Незаперечна поп

рава наСтУпила в стані освіти, здоров'я і гігієни, але все це осягнуло

ся коштом денаціоналізації місцевого населення". (стор. 188). Це 

безсторонне зроблення підсумків діяльности Польщі на наших зем

лях у ній праці є найцінніше. Для дальших дослідників Полісся 

праця цінна також тим, що подає масу статистичних даних, тут май

же недоступних і велику бібліографію Полісся в польській мові (9 
сторінок). (Далі буде). В. ш. 
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Свідерський, Микола Олексіевич (нар. 12. 12. 1892 - помер 2. 9. 
1951), родом з Поча€ва. Видатний культурний, громадський і коопе

ративний діяч на Волині. Старшина армії УНР, урядовець для особ

ливих доручень Мін. 3зк. Справ. Був одружений з Єлисаветою, ур. 

Вайденбах, урядовкою І ранги Мін. Зак. Справ. Вона згинула 1944 
мученицькою смертю з рук польських комуністичних банд. Мали 

двоє дітей: сина - Миколу й дочку - ? у' зв'язку з виділенням ук
раїнців з кол. російської армії, М. С. був призначений Укр. Військо

вим Комітетом і затверджений голов. отаманом С. Петлюрою Комі

саром Трапезундеького району, в Туреччині. Займав успішно цей 
пост впродовж другої половини 1917, після чого вернув в Україну 

разом з укр. військовими частинами. Один час був бурмістром По

ча€ва. На скитальщині перебував в англ. зоні. У 1950 виїхав до Ав
стралії і в рік потім помер в Сиднеї. 

ПРИМІТКА: Відомості подає син покійного - Микола Миколо

вич Свідерський, доповнив Лев Биковський, який знав особисто М. о. 
сliдерського з часів Києва та Трапезунду ... Дня квітня 10, 1963. Сид
ней, Австралія-ДеНF~ер, Колорадо ЗДА. л. Биковський. 

Фещенко-Чопівський, Іван АдріяноВИtІ. визначний український 
науковець, інж. металюрr, економіст, професор, д_р технічних наук, 

політик, патріот, народився 7 січня 1884 р. в Чуднові на Волині в 

сім'ї почтового урядника. Середню освіту здобув у Житомирській 

гімназії (1903). Закінчив Київський Політехнічний IHCTIlТYT (1908). 
Професорський стипендіят на Київській Політехніці (1912). У час І св. 
війни викладав в Київс. Політехніці, і консультант Во€нно-Промисло
вого Ком-ту. У 1917 р. член Укр. Центральної Ради в Києві. При 

Директорії - в Уряді УНР веде економічні справи. По нашій програ

ній - на еміграції в По.lьщі. Запрошений урядом Польщі на викла

дача в Варшавській Політехніці а згодом професором Краківської 

Гірничої Академії, в Кракові (Катедра металурr. та термічної оброб

ки меТRлів 1922-1945), де дicTa€ д-ра технічних наук (1927) і члена 

Польської Академії Техн. наук. Вида€ праці: Металознавства в 3 то
мах (1200 стор. і 284 таблиці). Назагал написав біля 140 наукових 

праць в мовах українській, польській, німецькій, французькій, англій

ській, російській. В рр. 1922-23 доїздив на виюшди до Укр. Ta€MHOЇ 
Львівської Політехніки, співпрацював в НТШ, якого був дійсним чле

ном і головою технічної Секції. Був почесним головою Укр. техніч

ного Т -ва у Львові. У час другої св. війни жив у Катовицях (Шлеск) , 
а в березні 1945 р. НКВД його заарештувало і вислало в концентра

ційні табори в т. зв. Карельській ССР, де він у вересні 1952 р. помер . 
. До кінця свого трудящого життя, на довгій службі у чужих не зла
КОМИDСЯ ані титулами ані посадами чи гонорами, а остав вірним си-

ном України до смерти. М. Б. 
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УРОЧИСТЕ АРХИ€РЕЙСЬКЕ ПОСВЯЧЕННЯ КОПП 

ЧУДОТВОРНОГО ОБРАЗУ ПОЧАїВСЬКОї БОЖОї МАТЕРІ 
в Уираїнсьиій Православній J{атедрі Св. Володимира в ТоронтІ. 

За прикладом І. Д. В. у Вінніпезі, що вже давніше офірував Ікону 

п. Б. М. Св. Троїцькій Катедрі у Вінніпезі, а головне завдяки ініціяти

ві та невсипучій енергії п. Івана Довгаля, протягом 1962 року вдалося 
зібрати серед волинян і прихильників-земляків коло $1,000.00, на які 

було замовлено Образ у Вінніпезі. 

13 січня 1963 року при участи соток парафіян і гостей, Владика 

Михаїл, у сослуженн~ десятка священиків з Торонта і ОКОЛИЦЬ, уро

чисто посвятив цю копію Чудотворного Образу Почаївської Божої 

Матері. До Торонта завітав також член І.Д.В. з Вінніпеrу, о. Архи

мандрит Іов С:жальський, ЯJ(иіІ гакож прийняв участь у посвяченні. 

Урочисте посвячення пройшло у підвищеному настрою всіх вір

них, багато людей плакали від зворушення. Всі вірні тримали свічки 

а також спеціяльні жовто-блакитні стрічки, що були протягнуті від 

образа серед вірних вздовж цілої катедри. Потім частини тих стрічок 

було поділено поміж учасників. 

Владика Михаїл rюсвячуе ікону Поч. Бnжої Матері при асисті 

о. Архимандрита Іова Сиаиальсьиого. 

Всі жертводавці на Образ були списані і ті списки уміщено при 
Образі (назвороті) у спеціяльній злюмінійовій скринці. 

Після посвячення відбулось урочисте прийняття для Владики, ду-
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ховенства і вірних. Були виголошені численні промови і привіти. 

Увечері того }t{ дня відбулося прийняття для о. Архимандрита Іова 

Скакальського з приводу 25-ліття його священо-монашої діяльности. 
В прийнятті, г.лаштованому побратимами визвольних змагань, взя

ло участь біля 200 осіб на чолі з Владикою Михаїлом. З військових 

старшин були: генерал Тур-Герасименко, ген. Садовський, ген. А. Кузь

мінський, сотники - Янішевський і Шкорупій та М. Плавюк та багато 

Урочисте ПРИЙНЯТТЯ ДЛЯ Владики, духовенства і вірних після 

посвячення Ікони "оч. Божої Матері. 

вояків І-ої Дивізії УНА, в якій В. lll. ювішп був капеляном. Вшанова
вання ювілята о. Іова випало надзвичайно велично гарно і товарисько. 

Треба ЗRзначити, що 13 січня цього, 1964 року відбулася урочи
ста с.'1ужба Божа перед спущеним ОБРRЗОМ Поч. Б. М. при великому 

здвизі вірних, відзначаючи річницю посвячення Образу. Було поміт

не ще більше як при посвяченню зворушення учасників, які знають, 

що біля Почаївської Лаври в Краю робляться різні безбожницькі екс

перименти, та арештовання служачих і вірних. 

А. ШумовськиЙ. 

~iBAГA ХОЛМЩАКИ! Не забудьте, що найбільший український 
історик Михайло Грушевський народився в м. Холм і 29. 9. 1866 р., 

а помер 24. 11. 1934 р. Отже в міс. вересні ц. р. буде 98 літ від на

родження, а зо літ від дня його смерти. Подумайте про відзначення 

його ювілею. - Ред. 
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СІ1\'1 ЛІТ ВОЛИНСЬКОї "КОЛОДКИ В ТОРОНТІ 

Не буду тут розписуватися про походження і значіння слова "Ко
лодка" - відсилаю шановних читачів до знаної брошури бл. п. Проф. 

С. Килимника: - "Колодка-Колодій", український стародавній звичай. 

Брошуру видав І. д. В. в 1962 році і кожний учасник "Колодки" в То

ронті в 1963 р. її отримав. 

Працюючи коло десятка років тому у Вінніпезі, я мав честь і при· 

ємність очолювати І. Д. В. протягом пари років і приймати участь s 
товариських зустрічах на масляну при чарці горілки та перекусці. Це 

увійшло !оді у традицію, хоч і не носило характеру широкої забави, 

танців, K()H!JepTY, 10 що. Га й громада наша у Вінніпезі не була така 

численна, як оце трапилось побачити у Торонті. 

Пригадалися якось мені святкування наших односельчан на масля

ну і запусти в Краю. Називали ми такі святкування "колодкою". Це 

була В.lІастиво весела пиятика, ходіння від хати до хати та чіпляння 

"колодки", або й просто доброї колоди парубкам, що спізнилися З 

жениханням. І ці підпиті хлопці волочили таку колоду часами через 

ціле село по снігу та болоті. 

Група ЗСМJІяків, що спричинилаСh ДП усріху вечірки "l<олодка" у То

ронті 1963 р. Сидять зліва: п-ні Ф. Галябар, М. Божик, о. Радкевич, 
п. Іван Довга.1JЬ, п-ні: Нечипорчук, М. Сергійчук, Ф. Волинець. Сто

ять зліва: п.п.: І. Шлапак, д. Волинець, п-ні 3. Шлапак, п. І. Радке-

вич, І. Баран, п·ні Шкурка, п. Б. Оранський, І. Олійник. 

По переїзді з Вінніпегу до Торонта, мені прийшло в голову від

новити звичай наш, як з Вінніпегу, так і з рідньої землі. І вже в 1958. 
році, на масляну, перша "колодка" у Торонті відбулася. Миз дружи· 
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ною змобілізували всіх нових своїх знайомих і приятелів з Волині та 

інших земель, найняли велику гарну залю, столи, скатерки, закупили 

продукти на "сендвичі" і перекуски, різне питво, а пані напекли масу 

тортів і т. д. Розподілили між собою ролі, приготовили також котильйо

ни, прикрасили залю квітами, п. Павло Волосевич заінсталював радіо, 

а пп. бл. п. Проф. С. Килимник та п. Улас Самчук згодились сказати 

пару слів на тему "колодки", пп. Черняки згодились заспівати пісень, 

дуетів і т. д. 

На першу колодку приїхало чимало гостей з Торонто, околиць, 

Гамільтону, Лондону, Онт. і навіть з Бофало. Загостили до нас земляки 
з ГаЛНЧИIjИ та інших земель, включно з Кубанню. 

З актинвіших УЧRСНИЦЬ мусимо зазначити пань: Волосевич, Ніте
фор-Ти~шенко, Мvлевич, Савченко, Котульську, Троян та інш. а 3 

мужчин - п. І. Довгаль був незмінним "виночерпієм", п. М. Котуль
ський -- скарбником, п. Радкевич - при продажу квитків на перекуски, 

напитки і т. д. 

Перша колодка пройшла з великим успіхом, ПЩlaд $100.00 з чи

стого прибутку було вислано дО І. Д. В. Учасників було біля 115 го
стей. Погода трохи не дописала, бракувало оркестри, що свідчило про 

малий досвід аранжерів, особливо в нових, торонтонських умовах. 

Тут, у пері()ді запустів. публика більш ПРИЗRичаеНR до танцювальних 

вечірок; імпрези літературні та музичні є в тій порі менш популярні. 

Друга колодка, як і всі слідую чі, прийняли вже інший характер 

- оркестра стала невідмінним атрибутом, хоч столики гуртували біля 

себе не лише танцюючих, Rле напр. і бриджистів, як п. І. Ф. Власов

ський й інші. У влаштуванні колодки певний час брали участь нев

томні п-во Кривицькі - приготування котильйонів, електричні ефекти, 

декорації. п-во Стефанюки - продаж котильйонів й інша поміч, та 

багато ще земляків і землячок, що спільно з нами трудились. 

З гостей мусимо згадати: п-ні Ізидору Петрівну Борисову, сестру 

Лесі Українки, яка в супроводі свого племінника, п. ВаСИ.1Я Кривеню
ка, дуже f)хоче РГ.lзділяла з нами товариство, приїжджаючи часами на

віть з далекого Нью йорку; письменник Улас Самчук з дружиною 

був завжди нашим гостем і жваво танцював усі танки - і свої і чужі. 

З бігом часу п. Іван Довгаль перебрав на себе організацію і ад

міністрацію колодок, чим звільнив нас, CT:.lPY "волинську гвардію", на 

відпочинок. 

Останньо всі працюючі учасники отримували спеціяльні відзна

ки - невеличкий герб Волині - срібний хрестик на тлі червоного ок

самиту. 

Остання КОЛОДІШ 29 лютого, 1964 року, пройшла дуже успішно. Як 
і в попередніх роках число присутніх майже не змінялося. Добра ор

кестра, перекуски і питво стягали звичайно кругло триста осіб кожної 

колодки. Вступи тепер були найдорожчі - по 2 дол. від особи, тому й 
дохід був добрий. 

. Одною з атракцій на цій колодці був вибір "королеви кшюдки", 
на ЯI<У обрано було панну Олю Баран, яка рівночасно була обраною 
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до контесту популярности "Нового Шляху" У Вінніпезі. 
Адміністрацією колодки офіР0 вані були чималі суми грошей 3 

чистого прибутку на різні філянтропійні і культурні та релігійні цілі. 

У минулому році було офіровано: на докінчення Церкви св. Андрія, 

Зах. Торонто - $25.00, на розб~;дову оселі Київ біля Тороша - $25.00, 
для о. Горленка n Параrваю, Арrентині - $20.00, Владиці Митр. Ніка
норові в Европі, почесному голові І. Д. В. - $..10.00, Колеrії Св. Андрея 
у Вінніпезі - $50.00 і на видавництво І.Д.В. - $50.00. 

Біжучого 1964 р. офіровано: на цеРКІ>У Св. Симона !3 Парижі -
$20.00, на нову церкву в Отт<ші - $25.00, на видавництво ІДВ - $200.00. 

Арсен ШУМОВСbl(ИЙ. 

ЗУСТРІЧ волинян 3 своїм ЗЕМЛЯКОМ ПРОФ. 
о. НЕПРИЦЬКИМ-ГРАНОВСЬКИМ 

Канадійська УВАН у березні 1963 р. запросила проф. Грановсько

го з Америки на свою Ювілейну Пlевченківську Сесію з рефератом. 

По закінченню цієї сесії, ,LlE: проф. о. Г. мав головну доповідь і де ді

став від УВАН Шевченківську нагороду, Інститут Дослідів Волині, 

влаштував свойому ВШанованому землякові і довголітньому членові 

JДВ товариську зустріч з прийняттям. У зустрічі прийняли участь і зе

мляки - члени Т-ва Волинь 3 РОДИН<JМИ. Прийняття відбулось в домі 

ПриfIЮIТТЯ для проф. о. Грановського під час зустрічі у Він

ніпезі. На чоловому місці СИД!lіh 3.ТJiBa: п-ні Полікша, д.р 

В. Зайців, проф. о. Грановський, М. Боровський та інші. 



109 

родини п-ва Онуфрійчуків. Після сесії в УВАН, проф. О. Г., всупро·, 

воді членів ІДВ, відвідав пам'ятник Т. llІевченка. Опісля привезли йо

го на вечерю, де його з нетерпінням чекали зібрані земляки .. Приві
тавши дорогого гостя, голова ІДВ представив. його присутнім, між інш. 

зазначивши, що проф. € одним З піонерів eMirpaHTiB до Америки, бо 
в ц. р. він може справляти 50-ліття свого виходу з рідної Вашті, пе

реслідуваний царським урядом за те, що любив свій нарід і освілом

ЛЮБав його, де лише міг це робити. Короткий житт€пис дорогого гостя 

такий: народився в м. Бережниці 1887 р. Високу освіту здобув у Ки

ївському У -ті. По закінченню освіти брав живу участь в українському 

русі, через що мусів виїхати закордон. В Америці тяжко працював і 

водночас вивчав мову. Опісля закінчив Каледж в Колорадо. У І-й світ. 

віАні. як вояк амер. армії на французькому фронті, був ушкоджений. 

Ііо війні був промований на д-ра філософії у Вісконзінському У-ті. 3 
1930 р. запрошений проф. Міннезотеького У -ту, де й досі провадить 

кабінет ентомології і аrробіології. Написав багато наукових праць. 

Проф. о. Грановський в ~упроводі земляків під 

пам'ятником Т. Шевченка у Вінніпезі. Стоять 

зліва: п. 1\. Продан, п. І\рещук, М. БОРОВСЬКИЙJ 
проф. о. Грановський, п. ОліАНИI!ькиА. 
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Не дивлячись на важку і важну працю в У -ті, весь час посвячує пра

ці для української громади і для України. Не дивлячись на свій вік. 

він, як той коренастий дуб, що виріс на Волинській благодатній зем

лі, тримається бадьоро і бере живу участь в українському культур

ному і громадському життю Сен Павль і Міннеаполісу. Вже 25 літ 
веде головетво в ОДВУ, був головою відд. УКК, є головою УНО на 

Америку, членом НТШ і УВАН в Америці і т. п. Помимо цієї багато

гранної праці, у вільні хвилини, збагачує українське письменств() 

своїми творами. Видав кілька збірок поезій, в яких описує рідний 

край, його природу, життя народу, його визвольну боротьбу і т. п. 

Після доброї вечері, при милій товариській гутірці, на прощання 

дорогий гість прийняв від земляків скромний дарунок, дякував при

сутнім за таку гарну несподівану зустріч, зосібна подякував госпо

дарям дому, паням та п. П. Крищукові, який не щадив ані часу ані 

труду, даючи гостеві поміч своїм автом, та Фото-апаратом. По цій 

зустрічі гість відїхав на Шевченківський концерт молоді в Катедраль

ній залі, де п. проф. мав реФерат. 

Про ти.l(;. які пас тіша11~'Ь і з яuuх ми ",орді 

ОЛЯ РАДІОН НЕБУДЕННИй МИСТЕЦЬКИй ТАЛАНТ 

Панна Оля Рапіон, донька представника ІДВ на Австралію, жур

наліста С. Радіона. успішно вчиться вже третій рік в Технічній школі 

в Coulfї€'ld і другий рік у Королівському Мельборнському Інституті, 

де студіює малярство. Оце недавно в м. Dandenong влаштували мис
тецьку виставу для молодих, до 23 р. життя, будучих мистців. На цій 

вистазі першу нагороду за картини дістала Оля Радіон. Уся преса в 

Австралії писала про цю виставу і успіхи її учасників, а надрукувала 

і фото п-ни Олі Р., про, яку є досить довгі статті, де подано, що вона 

українка, безпомилково говорить по англійськtr, добре вчиться і подає 

велику надію на талановитого мистця. Подібні статті з Фото уміщено 

в таких журналах чи газетах: Dandenong Journal (30. 10. 63), the 
Standard, і The Sun Daily МеlЬогпе. У цьому останньому бачимо гу
бернатора Р. делякомбе, який дружньо розмовляє з п. Олею і де во
на n національному строї. 

Сердечно вітаємо п-ну Олю З небуденними успіхами на полі куль

турної праці серед свqїх співгромадян і ба,жаємо їй дальших успіхів 

в її амбасадорській праці для своєї рідної батьківщини. Фото п-нн 

0.11 З батьками було в ч. 5 Літопису В., стор. 109. - Ред. 

Просимо усіх земляків подавати до цієї сторіикu Літопису 
про визuаzu?' успіхи uашої молоді иа високих студіях та 

про їх фах і працю. 
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НАТАЛКА СОЛОШЕНКО-ТИРАВСЬКА 

балетмайстер і хореограф Українського Народнього Балету 

в Сіднею, Австралія. 

Наталка Солошенко народилася 9. 3. 1924 р. ум-ку Ки
верці біля м. Луцька. Освіта: початкова в Киверцях, а се

редня в Українській Луцькій Гімназії. Потім закінчила Ба
летну Школу Зофії Вигурської в Ченстохові, Польща. 

У 1941 р. Наталка вступила до Українського Волин

ського Театру, що постав знову по відступі москалів з Во

·лині. У театрі з успіхом грала ролі з сольоспівами й танця

ми, там же познайомилась з адміністратором театру Вади

мом Тиравським і в 1943 році вийшла за нього заміж. 

Воєнна хуртовина заставляє п-во Тиранських залиши

ти ВО.'1инь і йти У мандри на чужину. Варшава, Ченстохо'Ва, 
Кенігсберг аж до Берліну. У Берліні п-ні Наталка вступає 

артисткою на працю в театрі "Вінєта". По упадку гітлерів
ського Райху вона опиняється в Австрїі. Потім переїжджає 
до американської окупаційної зони Німеччини до Офенба

ху. Там же зразу вступає до концертової групи о. Колісни-
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бросусідської Ради", що після перейшла на сталу власність' 
УНБ. За час існування балету Н. Тиравська зробила 300 
проб. 

Репертуар УНБалету на сьогодні складається з таких 

балетних танків з власною хореографією Наталки Тирав

ської: "На сіножаті", "Метелиця", "Козачок", "Запоро
жець", "Залицяння", "Чумаченьки", "Аркан", "Коломий
ка", "Великий гопак", "Біля криниці", "Ніч під Івана Ку
пала", "Страхополох", і "У Києві на Подолі". А з чужих 
танків: "Молдаванський танок", "Циганський танок", "Мо
ряцький танок", "Східній танок", "Тарантелла", "Танок 
Ляльок" і "Туга". 

Український Народній Балет Наталки Солошенко-Ти

равської придбав багато прихильних і похвальних рецен

зій в українській, австралійській й іншомовній пресі. 

9. ХІ. 63. Богдан Подолянко 

ЗУСТРІЧ СЕСТРИ JIECI УКРАУНКИ ПАНІ І. КОСА Ч
БОРИСОВОУ 3 ЗЕМЛЯКАМИ 

• Дня 29 ж~тня 1963 р. у Вінніпеrу відбулася симпатична товарись-
ка зустріч волинян зі своєю землячкою, рідною сестрою поетеси Ле

сі Українки пані Ізидорою Косач-Борисовою з Ню йорку. 3еМJІЯКИ, 

організовані в 1.д.В. та в Т-ві "Волинь", влаштували цю зустріч в домі 

родини п-ва Олійницьких і запросили Дорогу Гостю. Привітавши Ша

новну Гостю, як довголітню членкиню Інституту вм імені всіх земля

ків, голова ІДВ підкреслив цю небуденну подію милої зустрічі з се

строю нашої безсмертної поетеси, яку саме в цьому році ціла наша 

еміrрація і рідний край велично згадують. 

Потім студентка Оксана Онуфрійчук піднесла пані І. Косач-Бори

совій букет живих квітів. П-на Оксана приймала живу участь в кон

церті, присвяченому споминам Лесі Українки в театрі Плейгавзі, де 

Вш. Гостя мала головну доповідь. Коли п-на Оксана складала (рату

ляції Шановній Гості за гарну доповідь у Плейгавзі та сказала, що 

вона (Оксана) студіює твори Лесі, тут не обійшлось без зворvшливої 

сцени: пані І. Косач-Rорисова приступила до п·ни Оксани і вони в сер

дечних обіймах розцілувались... В очах двох rенерацій заблисли 

сльози радости. 

За доброю вечерою в дружній атмосфері присутні довго ділились 
спогадами про свою незабутню Волинь. На прощання Дорогій Зем

лячці вручено скромний дарунок - Поезії Т. Шевченка (двомовні) 3 
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3 УКРАіНСЬКОї ОБРЯДОВОї ПОЕ3Іі 
(Весільні примовки) 

Молодий під дверима молодої 

На дворі дощик аж шумить, 

Вода в сінечки біжить. 

Але в хаті сухо-сухо, 

Там діRчина щебетуха. 

Годі тобі щебетати, 

Пускайте нас вже до хати. 

З молодою в хаті 

Зелена Р: 'та 
- жовтий цвіт 

Довго жду тебе молодче 

- мій ти світ. 

Писала б я листенько 

- не вмію, 

Післала б я післанця 

~ не смію. 

О й пішла б я і сама 

- боюся, 

Б(\ далеК1 доріженька 

- втомлюся. 

Забирає зять дочну 

Прошу lебе, мій зятеньку, 

Бери собі мою доненьку, 

І як буде на дворі слота, 

Щоб не була та без чобота. 

А як бу де завирюха, 

Щоб не була без кожуха. 

Щоб по хатах не ходила, 

Хліба соли не просила. 

Щоб не були вікном двері, 

Щоб не спала без вечері. 

Перед вінчанням 

ЯК поїдеш, матінко, до міста, 

Не купуй для донечки намиста. 

Та купи донці гребінець, 

Розчесати росу-косу під вінець. 

Перед виїздом до вінчання 

Ой батюшка-батьку наш, 

Відчинь церкву проти нас. 

Звінчай наших молодят, 

Щоб все d'yло в добрий час. 
По дорозі з церкви 

Говорили на нас люде, 

Що невінчані ми будем. 

А тепер, як ізвінчали, 

Говорити перестали. 

Приїхали від вінця 

Ой матінко, голубко, 

Готуй курку та хутко. 

Нехай. курка не сокоче, 

Бо молода їсти хоче. 

ДЛЯ ФІЛЯТЕЛІСТІВ 

СарнеJfUJИПЯ ча Волині мала свій поштовий значон. 

у т. зв. Генеральній Губернії німецької окупації Півн. Зах. земель

України, саме на Сарненщині, забракло нормальних поштових знач

ків для листів і посилок. гебітсы<l\lісарp видав зарядження вживати 

замість ПОШТОІШХ значків печатку (чи значок), розміру ПО шт. марки, 

3 двомовним написом, як подано на знимці. Спочатку цей значок 

вживано в одній барві без німецького штемпля G. К. Ssarny, що був 
чеРRОНОЇ барви. Цей значок був в обігу від 18. Х. дО 5. ХІІ. 1941 р. 
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і то виклю'шо R C<lpHeHcbKoMY повіті. По 10 ДНЯХ обігу цього першо
го взірця (без штемпля), німці зарядили дати на значок згаданий 

штемпель. На штемплі були скорочені G. (rебітс), к. (Комісар), 
Ssarny, (місто). (Редакція Л. В. дістала один такий значок для ре

продукції кліша). 

Подав інж. М. ГадзяцьниЙ. 

НАДІСЛАНІ КНИЖКИ: 

Биновсь,ний Лев - Польське повстання у Варшаві, ст. 47, 1963, Лондон. 
Парамонів, С. д-р - Звідки ми, чиї ми діти? (нове з історії стародав

ньої Руси) ст. 118, 1963, Вінніпег. Нікава книжка, що трактує про 
нашу старовину по нововідкритих старих документах - т. зв. Ве

лєсовій книзі. Варта прочитати. Ціна $1.50. 
Винар, В. д-р .- Історія українського раннього друкарства 1491-1600 

років, ст. 88, 1963. Вид. Укр. Бібліологічного Інституту, Чікаго

Денвер. В праці у ділено чільне місце друкарству в Острозі. 

ЗбанаЦЬНIJЙ, Ю .. - Поліські билиці, ст. 327, 1962, Київ. 
Лисюн, Н. -- В Обороні Української Правди. (До українсько-жидів

ських взаємо-відносин.) Ст. 40. 1964. Вид. "Wake ир Аmегіса·'. 
California. 

Yuzyk Paul, ТЬе Hon. Sзпаtог Canada а Multicu1tural Nation. 
(De,bates of tl,e Sепаtе, Official Report). Ст. 11, 1964, Ottawa. 
Архиєписноп Сильвестр (проф. С. Гаєвський) - Александрія в

давнШ укр. літеР<lтурі, стор. 233, 1929, Київ. 
його ж - Заповіт Митроп. Петра .могили (1647), ст. 20, 1947, Ні-

меччина. 

його ж - Ладут (червона міль), ст. 4.5, 1947, Німеччина. 
його ж - Берестейська Унія, ст. 152, 1963, Вінніпег, Канада. 

його ж - Франків Мойсей, (розвідка), ст. 56, 1948, Европа. 

його ж - УАПЦ j партії для Батьківщини, ст. 16, 1953, Австрлія. 
його ж - На ПОС.1угах у сусідів, ст. 24, 1948, Вид. "Орлик". 
його ж - Іван Франко (основні ознаки його творчости), 1956, 

Австралія. 

Життєпис Архиєпископа Мельборнського та Австралійсько-Но

возеляндського, ст. 24. 1956, Мсльборн. 
Memorandum to the United Nation GeneraI АввеmыIy (Eighteen 

session), Ьу the Ukrainian Canadian Committee. 1963. 
(Меморандум дО ОН. в справі переслідування Почаїв. Лаври та її 

служителів і вірних). 
Hoffm~n J. - Instrukcja wydzialu ziem RШ;kісh, Teki Historyczl1e 

т. ХІІ, 1962-63, London (відбитка). Це розгляд праці В. І{орол~ка 
- УчеНЬІе записки славяноседения т. 11, 1950. (це документ про 
повстання R і86З р. на Rusi). 

Дучимінсьна, О. - Віктор Доманицький (Монографія). Стор. 82, 1964 р. 
Вид. УВАН, Вінніпег. Ціна $1.00. 
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Доманицький, В. - Етапи розвитку науки про націю, стор. 104, 1962. 
Чікаго. (Посмертне). Праця з глибокою аналізою та докумен

тацією. иіна ~1.00. Можна набути в ІДВ. 
Hoffman, J. - Ukrainskie Wolyniana па E:migracji, (про працю І. Вла

совського - Кн. острожський). Відбитка з "Teki Historyczne 
т. ІХ." 1958. Лондон. 

Федортюн, В. - Український календар 1964 р. Вид. Укр. Сусп.-Куль

турне Т-во n Польщі, Варшапа. 

Сердечна подяка усім хто прислав книжки до бібліотеки ІДВ. 

БІБЛІоrРАФІЯ ВИДАНЬ ВОЛИНЯН У ДІЯСПОРІ 

Одрач,Ф. - В дорозі (повість). Стор. 151, 1954 р. Вид. Перемоги 

в Аргентині. • 
Наше Полісся (нарис. Стор. 66, 1955, Вид. Бібліот. Літо
пису Волині, ВінніпеГ. 

Щебетун (поема-повість). Стор. 292, 1957, Нью йорк. 
І Іівстанок за селом (оповідання). Стор. 192, 1959, Вид. 

Середяка, Аргентина. 

Покинута Оселя (оповідання). Стор. 304, 1960, Вид. 

Добра Книжка, Торонто. 

На непевному грунті (спомини). Стор. 340, 1963, То

ронто. 

Наш сусід-зеМJIЯК Ф. Одрач, співець рідного Полісся, достойний 

заступник свого зеМ.т:rяка Д. Фальківського, вже ввійшов своїми прек

расними оповіданнями, повістями-поемами, спогадами з Поліського 

життя, в пантеон української художньої літератури про найменше 

нам знане тихе, казкове Полісся, що від віків € українське, лише 

ПОJIітикою сусідіп часто роздиране, продаване, ВИl\Iінюване і безбш,,

но визискуване. 

Бажаємо ВП землякові Одрачеві повних успіхів в його творчій 
праці, а !Зсіх УКРUЇіщів просимо ці його цінні видання розкупити і це 

буде для автора не тільки поміччю матеріяльною, але й моральною 

для дальшої так потрібної праці. - Ред. 

Хміль, І. - Гомін Полісся (поезії), стор. 243, 1960 р. Вид. Бібліот. 

Літопису Волині, Вінніпег. 

Хміль, І. - Іду з кобзою (поезії), стор. 244, 1962 р. Вид. Денисюка, 

Чікаго. Молодий поет початківець, патріот свого рідного Поліс· 

ся, подає добрі надії на опановання письменницької музи спе

ціяльного жанру. 

Подворняк, М. - Да.'1ека дорога (спомин), стор. 335, 1963, Торонто. 
Редактор місячника Християнський Вісник М. Подворняк, поми
мо праці в цьому журналі, де вміщує свої вірші на теми рідно

го краю та т:елігійні, видав окремою книжкою свої гарні, 

ЧУ,'lі, спокійні спомини з вимушеної мандрівки з краю, через уся-
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кі митарства наїженої війною Европи, аж до Канади. 
Снорупсьний, Мане - У Ііаступах і Відступах, ст. 256, 1960 (Про УПА). 

Див. реценцію на цю цікаву книжку в ч. 6 Літопису, стор. 61. 
Шум()всьний, А. Інж. - Поклін Св. Почаївській Лаврі, ст. 10, 1962, Еид. 

Братства Св. Володимира в Торонті. 

Єпиеноп Андрій - Будьмо вірні заповітам св. Рівноапостольного кн. 

Володимира Великого, ст. 24, 1962, Едмонтон. 
Млиновсьний Р. - Нариси з історії українських визвольних змагань 

1917-22 р. в 3 тома};., ст. 381 (н::\! правах рукопису), коли і де ви

дана - неподано). 
о. Дублянсьний, А. - Українські святі, ст. 98. 1962, Мюнхен. 
О. Грановсьний, проф. - Іскри віри (збірка поезій) 1953 р. Осінні зо

ри (збірка) 1957 р., Гимни сонцю (збірка) з 1958 р. та інш. 
І. 8лаеовсьний, проф. - Ііарис Історії YKpaїH~ЬKOЇ Православної Цер· 

кви, в чотирьох томах, стор. 1464, 1959-1964. Торонто. 
Borowskyj, М. - Name.s о! the basin Вleack Sea о! the International 

Botanical Terminologi. Стор. 16. 1961. (Відбитка зо Збірника УІІ. 

Міжнарод. Наукового Конгресу у Флоренції в Італії - 4-8 KBiTHst 

1961 року). 

3 ЖИТТЯ І ПРАЦІ ІДВ В 1963-1964 
Загальні Збори ІДВ за каденцію 1961.1962, відбулися 27 квітня 

1963 в залі ЧИТ2ЛЬН1 Просвіта. Присутніх 9 членів та 24 по уповнова
женнях. Відкрив Збори ГО.lJова ІДВ М. Боровський, предсідником об

рано П. Олійницького, секретарював І. Онуфрійчук 

Затверджено прийнятих Управою нових членІв: інж. А. Кущинсько
ГО З Чікаго, проф. Л. Бачинського з Клівленду, о. І. Стуса з Вінніпегу, 

І. Похильчука з Вінніпегу, П. Олійницького з Вінніпегу. 

Звіти Управи: голова підкреслив, що в звітовому році ІДВ видав 4 
книжки і 2 числа Збірника - Літопису. Організовано Представництво 

ІДВ в Австралії та Уповноважених у Торонті і в Бофалі. Оголошено 

збірку на Фонд ІДВ з приводу lО-ліття праці,. яка мала успіх. Взагалі 

праця в ІДВ поширилась і поглибилась. 

Сенретар - подав, що управа відбула 17 засідань, кореспонден

ція в звіт. періоді збільшилась до 1800 листів, пачок, крім РОЗСИ.IJОК 

видань; підкреслив брак людей до праці. 

Снарбнин - подав звіт фінансовий ІДВ: за два роки кадеНЦll 

вплинуло $4,896.70. Витрати (головно друки) $4,800.92. Саль,!(О з р. 

1960 - $603,33. Сальдо на 1. І, 63 р. - $699.11. Книжок на скл.аді і 
грошей на боржниках на суму - $8,470.49. 

Звіт lіОНТРОЛЬНОЇ номісії: голова ком. о. І. Стус - подав протокол 
перевірки кз.сопої книги і документів, в якому стверджено все в поряд

ку. Підкреслив велику заборгованість членів і передплатників та за ба
гато книг у магазині і подаR пораду, щоб знайти спосіб стягнути бор· 

ги, а книжки розпродати. Ilісля дискусій над звітами уділено абсо
люторію уступаючіИ } праві. 
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копи о. прот. Б. ЯКОЕкевича, управа Т-ва вручила йому "Мантію", 
уфундовану земляками Т-ва Волинь і ІДВ. та вислала відповідний при-

віт. 
Весняну вечірну Т-ва відбуто 18. 5. 1963 р. у Читальні "Просвіти", 

що пройшла J успіхом. 

Панахида по погибших землянах. - Заходами Управи Т-ва від

служено о. І. Стусом панахиду в Соборі св. Покрови за спокій душ 

помордоваНJlХ земляків під час другої свіТОІЮЇ війни. Більшість чле

нів Т-ва були присутні на панахиді. 

Відбуто спільне засідання Управ ІДВ і Т-ва 26. 12. 1963 р. n Чи
тальні "Просвіти", на якому обговорено співпрацю в діяльности ІДВ 

і Т-ва. 

Після спільного засідання членів управ ІДВ і Т -ва Волинь. Сидять 

зліва: К. ЩерБЛЮI\, І. Даl{еНІ<О, М. БоровсьюtЙ, В. Савчун. Стоять: 
г. J{а:IИНЮН, І. ПОХИЛЬ'lун, І. Онуфрійчун, п. ПРliХОШКО. 

Переведено НОЛЯДУ на добродійні цілі Т -ва. 

Влаштовано вечорниці "Колодну" 16. 2. 1963 р. в Читальні "Прос
віти". Господарем забави був п. А. Філіпчук, господинею _. п. Н. Ша
варська. llрнготопляли вечерю Пані·: К. Філіпчук, Г. Павлюк, Л. Рад

чук, М. Г/РИХОIl1КО, Г. Онуфрійчук, Г. Безрук, Г. Калинюк, Т. Гавриш· 

ків. М. ТОПО.'Іевська. М. Михайлова, В. Місяк, К. Бондарчук, О. Січ, Л. 

МатусеВlfll, К. Нитипчук, Н. Крещук, М. Зайцев, С. Корінь, Л. Редько, 

М. Кіріченко, Кушнір, А. Степаненко. :30крема належиться велика по

дяка пані Т. Полікші, яка 3 черги третій раз випікає і дарує чудовий 

торт, прикрашений шоколядними грибами. Також велика подяка п. П. 

Олійницькому за виготовлення бере.ювих колодочок, якими декорува-
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лося гостей на Р.е'Іірці. Вечорннці Колодки завжди проходять з вели
ким успіхом. 

Участь земляків у розбудові оселІ ВесeJП(8 прийняли: п. Прихошко~ 
А. Боднарчук, А. Нитипчук (будова будинків для оселі, садження де: 
рев тощо). 

ВИПРАВТЕ ПОМИЛКИ В ч. 6 ЛІТОПИСУ 
ЗМІСТ ч. 6 надрукований пізніше і окремо. При розісланню жур

налу н більшості змісту не вложено. Тому при ч. 7 цей зміст вклада
ємо. 

В статті про Камені самоцвіти, ст. 97, пропущено ГРАНАТ, якого 
на DО.'Jині є багато. 

В заміТllі - Воеводи Волині, ст. 102, проти кн. Боrуша замість 
1751 треба 1571. 

В статті _. До історії Просвіти в Бересті, стор. 100: Просвіта в 

Берестю заснована не в 1916 р. а в 1918, при Губ .. старості Скоропис
йолтуховському і при комісарі освіти Карпі Р. Дмитріюков (мойому 

братові). ие Т-во крім одної вистави Наталка Полтавка не вспіло 

працю розвинути, бо Польща, занявши в початку 1919 р. Бересть, усі 

укр. установи закрила-З.'ІЇквідувала. Відновити, а фактично наново за

реєструвати вдалося мені (тоді ПОС.'Іові сойму), аж у 1923 р. Засно

вання укр. шкіл, про які мова в статті, це праця Союзу Визволення 

України, бо Просвіти тоді ще не було. - Д_р В. дмитріюк. 

В статті - Мон:зх, ст. 94, стр. 11 згорн і 4 ЗНИ:іУ дату 18 серпня
треба змінити на 23 серпня, коли фактично о. Арсеній (Бордюговський) 
помер. Ховав його теперішній Владика Ніканор. 

На стор. 102 в першій стрічці є два знаки?? Правдою є, щО міс. 

"На Варті" ВИХОд'1В під редакцією і накладом А. Річинського. Він же 

редагував там міс. "Наше Братство". 

В статті А. Сойка, стор. 78, стр. 8 згори замість с. 3а.'Іісець, треба 
Підлісець. Там же стор. 74, стр. 7 і 14 знизу подано с. Терешки чи Б~

режки а треба - Бережець, над рікою Іквою. (Подав я. Лавриченко). 

ВИПРАВТЕ ВАЖНІШІ ПОМИЛКИ В КНИЖЦІ "ОСТРІГ" 
Стор. 6 рядок 9 - має бути замість "виклифана", - "ВИJ(Jlикана". 
Стор. 2() (під клішою) - має бути замість "Зимовій", - Замкови.Й". 

Стор. 30 рядок 12 - має бути замість "Перемишль" - ,,перемiJIь". 

Стор. 44 рядок 33 - має бути замість "собралися" - "собраТaJIИСЯ". 
Стор. 82 рядок 1 - (титул ілюстрації) - має бути замість "Брама 

Заславського замку в Мижиричі" - "Заславська Брама в Межи

ричі". 

Стор. 99 рядок 14 -- має бути замість "на единоверие" - "о едино-
верие". 

Стор. 103 рядок 7 - має бути замість "Фавт" - "Фавст". 
Стор. 106 рядок 9 - має бути замість, "нєіскал" - "нє іскал". 

Стор. 118 рядок - 6 має бути замість "багато" - "багатьох". 
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Стор. 121 рядок 26 - має бути замість " ... жиn'я. У часі." - ,,життя 

у часі ••• " 
Стор. 122 рядок 2 - має бути замість "погрозами" - "погромами". 
Стор. ] 27 рядок 24 - має бути замість "портрет Гальшки і Петра 

Скарги" - "Портрет Гальшки і Анни Радзивіл". 
Стор. 125 рядок 1 - має бути замість ,,1939" - ,,1956". 
Ріка Гарннь після автора мужеського роду тому на сторінках 12, 16, 24, 

] 25 - !Jідповідно виправити. 

РЕЦЕН311 

ЛІТОПИС ВОЛИНІ ч. 6 1963, Науково-популярний збірник волинезнав
ства Інституту Дослідів Волині, Рік УІ ч. 6. 1962 ст. 128. Вінніпеr, Канада. 

Літопис відкривається зверненням ІДВ дО земляків, які обложи

лись матеріЮІЬНИМИ добрами, забувають про рідний край, забувають 

за обіцянку, яку складали, лишаючи його: помагати Батьківщині чим 

мож.на, аж доки вона визволиться з кігтів окупанта. Далі це число Лі

топису заповнюється багатьма силуетами діячів різних ділянок життя, 

СПQгадами, нариса?:и, рецензіями і інш. цікавими матеріялами, які бу

дуть надзвичайно цінними для науковців-істориків у майбутньому. А 

все те переплетене гарними поезіями. Окремо треба зупинитися над 

змістом статті А. 3убенка п. з. "До 20-ліття УПА". В цьому матеріЯJlі 
цікаве для об'єктивного історика лише те, що відноситься до пересправ 

от. Бульби Боровця з проводом партизанки ОУН,а особисті комен
тарі ~убенкё::І. і ііого гарячо-годовні вискоки проти небульбівської УПА 

для такого популярно-наукового збірника як Л. В. зовсім не на місці 

і шкідливі. 

Чи подобається кому з нас чи ні, а події зіпхнули бульбівців з во

за і передали віжки бандерівцям у руки. У тих жорстоких часах, що 

створила в Україні гітлерівська Німеччина з большевицькою Москов

щиною, могла діяти тільки сила, яка могла стати жорстокою також. 

Бульбівці, видно на те не надавалися. Тому вони мусіли злізти з воза, 

стративши при тім майже весь свій актив. Кричати сьогодні про бан

дерівців, під фактичним проводом на той час Миколи Лебедя, як про 

різунів ПОЛЯІ{ів і бульбівців, нікому нічого не дасть. Ніхто з поляків 

не кричить на польських партизан за вир~ування ними в день укра

їнського населення. НаппаЮі - вони схвалювали те голосно колись 

й потихенько тепер. 

Багато гіршими різунами на наших землях і в їх власних країнах 

були московські большевики, гітлєрівці і поляки. Більше того, москов

ські большевики з гітлєрівцями свої беЗГЛУЗ.r{і людовинишування на· 

кинули і Заходові. Адже ж і англо-амеРИI<анці рівняли 3 землею май

же цілі міста з цивільним до війни не причетним населенням. Хоч 

яке це все було ганебне, а проте всі, хто хотів бути на поверхні то

гочасних подій, не то що не цурався людовбивства, а просто йшов 

на перегони в людовинищуванню (ворога, прим. складача). Отже, 



124 

те що накоїв руками своєї СБ Лебідь, то крапля в морі крови про

.ТJИТОЇ на наших і ненаших землях іншими. 

ЯК бачимо, в тих жорстоких часах міг вдержатися на возі тільки 
той, що саи міг стати жорстоким. А на українському грунті до того 

БУ.1И готові Д.ТУЯ добrа визвольної справи України лише бандерівці. 
Тому то вонн опинилися на українському визвольному возі і держа
ли ві~кки в своїх руках hK довго, як довго УПА могла встоятися в 
боях з ворогами, навіть на довго по закінченню війни. Так буде на те 
все дивитися історш\, що прийде по нашому ска ні; Бо так ми СЬО

годня ДИВИМОС){ на ношу славну КозаЧ1lИНV, за доби якої не раз JKY

панти заставляли козаків бути жорстокими також. Лука J{обринець. 

(за "Вільна Думка", Сідней ч. 21, 1963). 
Від Редакції: Від кожного автора рецензії можна вимагати, що

би він докладно розумів порушену в рецензованій статті тему і знан 

її принаймні так, як її знає автор статті. Ue відноситься і до рецен

зента п. л. Кобринця. Стапя А. 3убенка € зреферованням "Коротко

го ~арису попстання і боротьби УПА", п. з. "Армія без Держави" 0.1:

ного з учасників і організаторів УПА, під командою Бульби-Боровця, 

сотника о. Гриценка. Uей нарис був друкований R журналі "Україн

ська Земля", а пі'\ніше п(';редруко~аний різними українськими періо

диками. Між іншим, цей нарис вийшов окремою відбиткою накладом 

Союзу Українців Самостійників у Канаді. ДО Л. В. він попав із жур

налу "Тризуб" ... Таке велике зацікавлення матеріялами, поданими 

о. Гриценком, свідчи [ь про їх несумнівну вартість для істориків ук

раїнського ВИ1ТЮЛЬНОГf) руху. о. Гриценко написав свій нарис у 1955 
році, присвячуючи його 14-Ш річниці постання УПА, цебто він вва

жає дату 22 червня 1941 р. днем, коли започатковано організацію 

УПА. Чому тепер деякі наші орггнізацїі, а за ними і наші централі 

на цьому континенті, вирішили святкувати 20-тиріччя уПА в 1962 
році -- залишається таємницею лише' їх самих. 

А. Зубенко, реферуючи нарис о. Гриценка, додав деякі вартіс

ні і малопідомі історичні матеріяли, от як відозву проводу ОУН, гру

пи Бандери, п. з.: "Партизанка і наше ставлення до неї". Л. Кобри
неиь воліє у своїй рецензії промовчати зміст цієї відозви, бо ж вона. 

відозва, стnерджує незаперечний факт, щО ОУН, виступаючи в червні 

1942 року гостро проти самої ідеї повстанської армії, сьогодні чомусь 
вважає цю саму дату "історичною датою засновання УПА". 

Дуже важко вважати доброю реклямою для оун думку л. Коб

риния, що "в тих жорстоких часах міг вдержатися на возі тільки той, 

що сам міг бути жорстоким. А на українському грунті до того були 

готові для п06~а визво.lhНnї справи України .ТJише бандерівці". Жор

стокість без розуму <lедве чи є прикметою, якою 1\10же похвалитися 

політична організація. Порівнання ж безцільної жорстокости до ко

зацьких часів ці.1КОМ недоречне, бо ж ніхто і ніколи не обвинувачу-

вав козаків у жорстокости до своїх. Uілком інакше виглядала жор

стокість (без розуму, прим. складача) УПА 1943 року на Волині і По

ліссі. Коли б хтось хотів щось більше довідатися про це, ми радимо 



125 

щ>очитати книжку учасника УПА. М. Скорупського, п. з.: "У HaCTYJТax 

і відступах.", де подана непідфарбована дійсність про УПА., а також 

прочитати найновіше ч. 1. (15) 1964 журналу "Місія України", що про 
це пише сам був. коменд. Бульба-Бор()вець, а видає журнал с.В.У .. 

А. Сірий _. Оповідання, стор. 80, 19fiЗ, Вид. Бібліотеки Літопису 

Волині. 

Ми бу:ш дуже раді. коли пошта принесла нам цю чергову укр. 

книжку, що її видала Бібліотека Літопису Волині у Вінніпезі. Це, як 

довідуємось з переДМQВИ і фото автора-новелі - розповіді колиш

нього вояка УНР, що зібрав їх аж п'ять та, скрившись під псевдо

нім. видав їх своїм та свого приятелsr КОШТОМ у видавництві волиня

ків. на теренах яких він воював і перебував, та й писав ці розповіді 

з тих теренів. 

Завдали ми собі приємности прочитати усю книжечку і не жа-

. луємо. Всі оповідання надихані чимсь, що т::\к ріlДКО зустрічаєм в су

часних ПIfсаннях, :І. саме - ром::\нтикою, (змагання і боротьба за Рід

ну землю). Всі мають цікаву тематику та захоплююче розгортання 

дії; всі заставляють читача йти слідом за автором чи героєм події. 

По прочитанню цих оповідань у Вас назавжди залишаються в пам'я

ти живі картини і сильні моменти. Радимо усім, хто любить добру 

книжку, хай купить її і не пожалує $1.00, що вона коштує., А авто
рові гратулюємо, він повинен писати далі, бо вміє і знає, як цікаво 

розповісти пережиті незвичайні пригоди. А. К 

Прим. Ред. Повідомляємо. що той же автор видав у Бібл. Літопи

су вже ДРУІ'У з(,ірку оповідань не менш цікавих. Обидві книжки мо

жно купити в ІДВ, перша $1.00, а друга, що має ст. 190, - $2.00, 3 пе

ресилкою. 

ЗАМІТКА: Мусимо знати, що першу книгу Евангелія для моска

лів видрукував у 1606 р. українець-волинянин Онисим Радишевський, 

а в 1610 р. видрукував ЇМ другу книгу - Устав церковний. На Во

лині й досі є в Крем'янецькім повіті с. Радишівка, а в Ковельськім 

---, РоДошин. Ні нзави певно мають зв'S1зок з ім'ям волиняка - дру

каря. 

ЗАМІТКИ І СПРОСТОВАННЯ 
Преосвященний Нікон був ha Волині. - У числі 4 Літопису Во

лині, у відділі ,,[11.0 пишуть про Волинь" (Стор. 107) уміщена рецен
зія на видану у 19.і7 році Єпископом Ніконом Флоридським книж

ку, про життєпис Митрополита Антонія. На сторінці 118-їй збірника 

(стрічка 7 знизу), автор рецензії заперечує, ніби Преосвящ. Ніко на 

на Волині не було. 

У мене ще зберігається "Клірова Відомість" Св. Різдво-Богоро

дичної церкви села Воротнева Луцького повіту, за рік 1932, де у від
ділі про життєпис Священнослужащих при названий церкві мається 

життєпис і переміни по службі мого покійного батька Диякона Ди-
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митрія Сорочинського. У тому життєписі є зазначено (пишу дос

.lJiBHO): "Ре?олюціє~ Пгеосвященнєйшого Нікона Епіскопа Креме
нецькаго от 27-го февраля 1910-го года, переведен на службу в село 
Новоселкі, Острожскаго уєзда." 

З вищеподаного виходить, що Преосв. Нікон на Волині був. 
Подав Ст. Сорочинський. 

КАСОВИй ЗВІТ ЗА 1963 РІК ІДВ. 
ПРИБУТКИ: 

За видання до 1959 р. ............ .... ........ ........ ........ .... ........ .... 130.27 
За Гомін Полісся .................. ........................................... 34.00 
За Поч. Лавру і Слошшк ........................................... 248.1а 
За Літ. Вол. ч. 5 і 6 .......................................................... 599.82 
За Аграрну реформу і Колодку .. ...... ............................ 126.30 
За Укр. рік, оповідаНIiЯ і інші ................ ...... ..... .... .... 48.65 
На вид. фонд ІДВ. (Збірка і пож.) ................................ 214.23 
Членські ВЮІаДКИ .............................................................. 132.14 
Відсотки за 1962 р. в Кредит. ........ ................................ 19.49 
Зміна ваJІЮТИ і чеків ................ ............................. ........... 20.40 
Різні' .................................................... ............ ...................... 51.35 
Перенос конта з Кред. до Банку .................................... 420.09 
lUумовський на вид. "Остріг" ....................................... 210.00 
На Холмськнй Фонд ................ :................... ...... .............. 35.00 

ВИДАТКИ: 

ВШІачено друкарням ........................................ ....... ..................... 1,287.42 
Рент домівки і теJlефон ...... .................................................. ........ .... 198.00 
Поштові і канц. видатки ............................................................ 226.01 
Адміністраційні видатки .................................................................. 145.00 
РепреJентанійні видатки .................................. оо............ ...... 43.55 
Різні (КУК, Лагодюк і інші) ........................................................ 174.92 
Зміна чеків і переказів .............................................................. 3.41 
Перенос конта до Банку ...................... ..... .......... ...... ......... 420.09 

-------
Разом ....................................... 2,991.87 

Сальдо на 1 січня 1963 ................................ ........... 699.11 
Сальдо на ] січня 1964 .......................................... .. 

Білянс ........ ......... ....... ........... ..... 3,690.98 

КАСОВИй ЗВІТ ЗА 1962 РІК ІДВ. 
ПРИБУТКИ: 

За видання до 1959 р . ....................................................... 108.51 
За Гомін Полісся .... .......... ... ....... .. .... .......... .......... 26.60 
За Поч. Лавру і Словник .............................................. 594.18 

2,498.40 

1,192.58 
3,690.98 



За Літ. Вол. ч. 5 і 6. ........ ... ...... .. .... .................. ... ........... 378.05 
За Arp. реф. і Колодку ................................................ 133.00 
За Укр. Рік в Нар. Звич:. ..... ............. ............. ....... ... .... 10.00 
Вид. фонд ІДВ. ............................. ................................... 924.48 
Ч.'1еНСhкі Rкладки .... ... .......... ...... .... ... ....... ....................... 45.00 
Відсотки за 1961 р. в Кредит. .......................................... 28.67 
Різ'не (Змінне та інше) .................................................... 21.19 
Перехідні суми ................................................... 4R3.75 

РОЗХnДИ: 

За друки ......................................................................................... . 
Рент меш. і телефон ................................................................. . 
Поштові витрати ........................................................................ . 
Канцелярійні видаТЮl ...................................................................... . 
Рент поштової скриньки ............................................................... . 
Змінне ............................................................................................... . 
Оправа кни~I<Ок .................... ...................... .. . ............................ . 
Різні .................................................................................................... .. 
К. У. К. членська вкладка 
Перехідні суми ..................................................... _ ............. . 

Разом ..... ...... ........ $2,753.43 

Сальдо на 1 січня 1962 р. . ........................................... 579.46 
Сальдо на 1 січня 1~б3 р. .. .............................. . 

Білянс ............................................. 3.332.89 

НАШУ РЕДАКЦІЮ ВІДВІДАЛИ: 
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1,600.00 
187.33 
112.43 
а3.20 

8.00 
1.52 

120.00 
60.55 
30.00 

480.75 

$2,633.78 

699.11 
3,332.89 

.В міс. червні 1963 р. наш земляк, редактор ,,~rKpaїHcbKorO Слов.а" 

в Парижі п. о. Жданович, під час відвідин Канади, а зокрема Вінніпе

ry. після візити в обидвох наших владик, та зустрічі з своїми одно

думцями, відвідав і нашу редакцію в супроводі о. ігумена Іова Ска

кальського. ~! товаРИСhкій бесіді з головою ІДВ. гість цікавився пра

цею Інституту, його виданнями та взагалі життям і працею волин

ської громади R Канаді. На прощання дістав від редакції деякі видан

ня ІДВ дО своєї бібліотеки. ІДВ дістає в обмін тижн. "Українське Сло

во". 

Уродженець земель сумежних Волині і Полісся ред. о. Ждано

вич здобув середню освіту у Крем'янці а вищі студії у Варшаві і Пра

зі чеській. У другій світовій війні брав живу участь в УПА як адю

тант Бульби Боровця, 3 яким опісля був ув'язнений німцями в кон

центраційному таборі в Саксенгавзені. По 2 св. війні став головним 

редактором у.Со де працю€ і до сьогодні. 
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СПИСОК ЗБIРЩИI<ІВ І ЖЕРТВОДАВЦІВ НА ФОНД ІДВ 

(Продовження списку з ч. 6. Літопису). 
По $250.00 - І. Довгаль з Торонта, з Колодки 1963 і 64. 
По $50.00 - Т-во "Волинь" У Вінніпеrу (3 Колодки). 
По $11.00 - Довбанюк П. (збірка). 

По $12.00 - Грицюк М. (збірка). 

По $10.00 - Грановський О. проф., і Лобачевський А. 
П() $9.60 - 'радіон Х. (збірка). 

По $8.00 -- Мироненко Г. (збірка). 

По $7.00 - Гаркавий А. і Янчук В. 
По $6.50 - Захожий М. і Ющук І. ($6.00). 
По $5.00 - Дмитріюк В. Д_р, Костючук М., Крещук П., Jlісовський 

Д., Сорочинський М., Столярчук Г., Шумило Д. ($5.20) і Шишута В. 
($5.20). 

По $4.00 - Сопруняк В., Коваль Надія 

По $3.00 - Бризгун К. д-р, Бура Д. проф., Пундик І. проф., Чер-
няк k. _ 

По $2.50 - !2.00 - Ьіляк Д., Котульський М., О. Критюк М., О. 
Юцюк с., І.'ІЛЮК с., Клюковський В., Ліва й І., Мазей с., Л'\уха с., Ііай

чук Т, Никитюк А., Ситник Зоя, Семчишин Р.. Соколовський І., Фе

дорук Г. ($2.4(), Шатківський В., Черкаський М. 
По менше $2.00: Верба Д., Біласюк П., Климкевич Р. д-р, Кущинський 
А. інж., Луценко М., Мазуркевич ~., Матулко І., Омелюсік М., Прон
чук М., Романенко А., інж, о. Слюзар В., о. Шумський, Широцька Оле

на, Шевчук І., Якимчук В. 

Крім грошевих пожертв ІДВ дістав пожертви книжка~ш: від Ав

тора й. Сірого, що видав Оповідання (дві збірки), на суму -- $34,00, 
а пані л. J{илимник, вдови по св. пам. проф. С. Килимникові, пожерт

ву книг Укр. Рік на суму ~ $160.00. Сердечна подяка від вид.ав· 

ництва ІДВ. 

Виправте помилку в попередньому списку: п. Володарчик А. зложив 

не $8,(Ю 3 $12.00, його прізвище було подано А Владарчук; п. Хоруць
кий зложив $9.00 а не $14.40 як було. 

ХОЛМСЬКИй ФОНД від 1959-1964 зложили: 
По $20.00 - Бойко М. інж. (збірка), Гаранчук Евген (збірка). 

По $10.00 - Герляк М., Кмета-Теребус Ііс.дія, Лукащук І., Оле

сіюк Т. д-р. 

По $5.00 - Демус А., Красновська Люба, о. Левицький В. д-р, 

Пенкало О., Світуха І. 

По $.з.оо - Ворон М., о. прот. Лащук М., Польовий М. 

По $2.00 - П-ВО Коновченко Г. і О., Мал-Мамора Т., Слабодух 

Міля, ІІІолох Вол. 

По $1.00 - - Максименко Лена, о. прот. СRятослав. 

Збірка на Холмсько-Підляський фонд продовжується. 

Всім збірщикам і окремим жертводавцям щире спасибіг. Управа ІДБ. 



ЗМІСТ ч. 7. ЛІТОПИСУ 1964. 

М. І. Мандрика - Місія України (ДО 150 літ наРОДіІ<. Т. Шевченка) 1 
Любов Забашта - Пророк (вірш). ............ ........ ........... .................... 5 
І. Борисова - Леся Українка в оточенню близьких. (Спогади) 5 
М. І. Мандрика - Леся Українка (вірш). ...... .... .... ................. .... ...... 18 
Антін Бужанський -- Походження державности у південно-

східніх слов'ян ...................................................... ......... ............ 19 
Л. БИКОВСІ.киА - Свідерський Микола Олексієвич (переписка) 42 
Д-р Роман О. І{лимкевич - Герб і печаті м. Холм а ................... 48 
Ю. П. - Забуті джерела до нашої праісторії (за "Наш, Клич") 55 
о. Л. }{вартирук -- Організ,щія укр. війСЬКОВО-ПО.тюнених у Ні-

меЧЧlІні і Апстрїі ......... ..... ... ........... .... ........ ...................... 54 
Яків Лавриченко - Українці полиняки в Аргентині ........ .............. 65 
П. ОліЙНИ!l.hl""А - )!{ИТТн і творчість 13Я'lИслапа Липинського 70 
Оксана Дучимінська - Битва під Берестечком ......... ........ .......... ..... 82 
Поліщук _. Трагедія Cf'.'Ia Корте.ліс ......... .............. ....... ............. 86 
Інж. М. ГадзяцькиА - Ule кілька слів про Поліську Січ ............... :'3 
М. П. - Від смерти 11.0 життя ........ .............. . ........ ........................... 91 
Інж. І. ГНо~овиі1 .- Могила О. Стороженка у Берестю ~6 
В. Ш. - Нові книжки про Полісся .......................... :........ ................... 101 
Визна'!нl особи: Свідерський і'''. і Фещенко Чопівський ........ ............ 103 
А. Ш. - Урочисте Арх. посвячення Ікони Поч. Божої Матері 104 
А. Ш. - Сім літ волиНс .... кої КО.'10ДКИ в Торонті ..... 106 
Зустріч ВnЛllНЯН з прnф. О. Грановським ............. .............. .............. 108 
Оля Радіон, Оксача Онуфрійчук і Наталка Солошенко-Муравська 110 
Зустріч Ізідори Борисової з земляками ............... :~................................ 114 
о. Борис ЯJtоr.кевич - Єпископ У.Г.п.Ц. ........................................... 115 
З української обрядової поезії .................... :............. ............................ 116 
М. Гадзяцький - Для філятелістів ............... ...... .................... ....... ...... 116 
Надіслані книжки, Бібліографія видань волинян ............................ 119 
3 жигт~ і праці ІДВ і 1'-ва Во.1ИНЬ .... :............... ................................. 121 
Рецензії на !1ітопис ч. 6 і Оповідання й. Сірого ........................ 123, 125 
Касові звіти ІДВ (1962-1963). ........................................................ 126, 127 
Список жертводавців і збірщиків ................................. ..................... 128 
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