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П Е Р Е Д М О В А
Це восьме число УКРАЇНСЬКОГО МЕДИЧНОГО АРХІВУ о присвячене 

славній пам’яті д-ра Юрія ЛИПИ, який згинув геройською смер
тю сорок років тому, несучи лікарську поміч бійцям УПА.
Д-р Юрій Липа - це український лікар, поет, прозаїк, есе

їст та публіцист. Як практикуючий лікар він дописував до ме
дичних журналів, цікавився лічничими рослинами та написав 
112-ти сторінкову медично-популярну книжечку п.н. "Ліки під 
ногами" /диви - медична бібліографія на ст. 87/.
Проф. Мирослав Семчишин у своїй книжці "Тисяча років укра

їнської культури", пише про нього ось такі "Як поет Юрій Ли
па видав у роках 1925-38 три збірки оригінальних стилем і 
формою поезій /"Світлість", "Суворість", "Вірую"/ і відзна
чався як прекрасний перекладач західньо-европейської поезії 
на українську мову".
В 196 р. Українське Лікарське Товариство видало "Поезії 

Юрія Липи" /292 ст./, під редакцією поета Євгена Маланюка. 
/Диви - ст. 65/.
Як прозаїк, Юрій Липа збагатив нашу літературу тритомним 

"Нотатником", у якому увіковічнив самопосвяту лицарів укра
їнських Визвольних Змагань. Крім цього він с автором істо
ричного роману "Козаки в Московії", як також кількох драма
тичних творів.
Крім суто-літературних творів, Юрій Липа с автором есеїв 

у формі брошур чи книг, а самеї "Призначення України", "Чор
номорська доктрина", "Розподіл Росії", в яких із великою е- 
рудицією і філософічною інтуїцією підійшов до проблеми ми
нулого і майбутнього України.

"Це всеукраїнська трилогія, українське євангеліє, що є е- 
похальним явищем в історії всеукраїнської політичної думки"
- так схарактеризував ці праці книгознавець і бібліограф 
Лев Биковський у брошурі "Апостол новітнього українства" - 
/диви - ст. 28-31/.
Ця перша частина /87 ст./ обіймає 22 позицій /21 біогра

фічних нарисів та три оригінальні твори д-ра Юрія Липи/.
В другій частині є подані 11 цікавих статтей з історії у- 

української медицини.
Третя частина містить зібрані оригінальні газетні статті 

/іб/ про лікарські з’їзди та конференції в 1984 році.
Четверта частина - це лікарська хроніка за 1984 рік, що 

обіймає 41 оригінальних газетних чи журнальних статтей.
П’ята - містить 21 некрологів та споминів про українських 

лікарів, що від нас відійшли.
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В шостій частині поміщені 14 біографічних нарисів про мо
лодих українських лікарів, дентистів, оптометристів і фарма
цевтів о
При цій нагоді хочу щераз зазначити, що цей архівний мате- 

ріял о поданий в оригіналах, які друкувалися в газетах чи 
журналах, з поданням заголовних сторінок, датами і т.д0
Цей архівний збірних оригінальних газетних статтей с при

значений для внутрішнього бібліотечного вжитку як доповнен
ня до наукових статтей і нарисів у Лікарському Віснику, які 
треба зберігати для наступних поколінь та дослідників істо
рії української медицинио
Кінчаючи, щиро дякую шановним приятелям та колегам за мо

ральну та матеріяльну піддержку0

Д-р Павло Пундій 
/Архівар УЛТПА/
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Передмова д-ра Павла Пундія до Українського Медичного
Архіву ч.8 ст,

Зміст ст,
У СВІТЛУ ПАМ’ЯТЬ Д-РА ЮРІЯ ЛИПИ

1# Д-р П. Демус» Д-р Юрій Липа /1900-1944/
Лік.Віс. ч.ІІІ, літо 1944 р. ст,

2. Ю. Мовчані Іван Липа - борець за самостійну Ук
раїну. - Свобода,ч,65, 6 квітня 1984 р. ст.

3. Д-р Ю. Мовчан» Він був і залишився героєм./До
40-річчя смерти Юрія Липи/. Свобода, 4.213,
7 листопада 1984 р. ст.

4. Остап Тарнавський» Юрій Липа - поет національної
Думки. - Свобода,4,128-131, 9-12 липня 1985. ст.

5. Д-р Ростислав Сочинський» Спомин про Юрія Липу.
Свобода, ч.145, 1 серпня 1985 р. ст.

6. Валентин Мороз» Саґа про призначення. - Укр.Віс-
ті,4,36-37, ЗО вересня і 7 жовтня 1984 р. ст.

7. Ор. Ікаренко» 15 хвилин з Юрієм Липою, -Студент
ська Думка, ч,2 ст,

8. Лев Биковський» Апостол новітнього українства, -
Український Морський Інститут, 4,42, Женева, 
серпень 1946 р. ст,

9. С, М.» Ю, Липа - поет, - Орлик, 4.7,липень 1947, ст,
10. Юрій липа» Провідництво письменства, - Календар-

альманах, Авґсбурґ-Мюнхен, 1Ц48 р, ст,
11. М. Мухин» Яснозбройний Юрій, - Київ,сІ4ень 1953, ст,
12. 0. Требус» До біографії Ю, Липи, - Київ, 4.5,

1953 р. ст.
13. Остап Малюк» Спомин про Юрія Липу. - Київ, 4,2,

1953 р. ст,
14. Лев Биковський» До справи пізнання життя і твор-

4ости Юрія Липи. - Нові Дні, 4.200, верес.1966.
15. М. Антонови4» Нове видання поезій Юрія Липи, -

Нові Дні, липень-серпень 1967 р, ст.
16. "Поезія" Юрія Липи у виданні УЛТПА, Торонто, -

Л.Віс. 4.45, квітень 1967 р. ст.
17. Д-р В. Соханівський» Літературна година УЛТПА в

Торонто. - Л.Віс, 4,45, квітень 1947 р. ст.
18. Оксана Керн» Лікарі - лікареві. - Українська

Книга, 4.3, 1972 р. ст.
19. Ю. Липа» ЛІ4НИ4І ростини в давній і сунасній ук

раїнській медицині. - Л.Вісник, Львів, 1-го 
серпня 1937 р. ст.

20. А. Блонаровин» Юрій Липа. - Наша Мета, 4 . 4,
Торонто, ЗО СІ4НЯ 1985 р. ст.

21. Богдан Стебельський» Юрій Липа ст.
22. Д-р Павло Пундій» Бібліографія Юрія Липи /від

1917 до 1942 рр./
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З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЦИНИ
1. Д-р Іван Сеньківі Лікарська книжка з 1788 р. оо, Ва-

силіян у Почаеві. - Америка,ч.З, 5-6 1,1984, в*.
2. В. Бондарі Якою була перша аптека* - Укр, Вісті,

ч,7, 12 лютого 1984 р. ст.
3. Юрій Гаецькийі Киево-Могилянська Академія та

гетьманщина, /До 350-ліття Академії/, - Сво
бода, ч,37, 28 лютого 1984 р, ст,

4. Мирослав Семчишині "Могилянські Атени" /У 350-
річчя Киево-Могилянської Академії/, - Народ
на Воля, ч,21, 24 травня 1984 р, ст,

5. Микола Чубук і "Повій вітре на Вкраїну". /До 150-
річчя від дня народження українського поета 
Степана Руданського/, -Вільне Слово, Торонто,
18 лютого 1984 р. ст.

6. Юліян Мовчані Трагедія і тріюмф Степана Рудан
ського. - Укр,Вісті,ч,15 ,8 квітня 1984 р, ст,

7. М, Р.і Перещеплювання поодиноких органів. - Но
вий Шлях, ч,11, 17 березня 1984 р. ст.

8. Олена Несінаї Наука в 1983 році. - Нові Дні,
Торонто, квітень 1984 р. ст.

9. Микола Василега-Дерибасі Вчений, гуманіст, па
тріот, /До ІЗОеї річниці народження проф, Іва
на Горбачевського/, - Українські Вісті, ч.іб 
15 квітня 1984 р. ст.

10. Ю. Г.і Багатогранний український діяч, д-р мед0
Люцій Кобилянський. - Новий Шлях, ч. 18,
5-го травня 1984 р. ст.

11. 0. Т о і 200 років найстаршого університету в Укра
їні. - Свобода, ч,239, 15 грудня 1984 р. ст.

ЛІКАРСЬКІ З»ЇЗДИ В 1984 РОЦІ
1. Д-р Павло Джульї Наукова конференція українських

лікарів в Арубі* - Свобода, 4.8,14,1,1984 р, ст,
2, Д-р Павло Джульї Вшанували-українського лікаря •

/д-ра Романа Крупку/. - Свобода, ч, 25, 9-го 
лютого 1984 р. ст.

3. Маріян Коцьі Лист-подяка д-рові Крупці. - 12-го
лютого 1984 р, ст.

4, Д-р Пилип Демус* 24-ий з’їзд УЛТПА в Торонто, -
Свобода, ч,99, 25 травня 1984 р. ст,

5* Д-р Роман Осінчукі Чого сподіватися від чергового 
з’їзду українських лікарів. - Гомін України, 
ч,22, ЗО травня 1984 р. ст.

6, Д-р Роман Цурковськийі 24-ий науковий з’їзд Укра
їнського Лікарського Товариства.Америки, - На-
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8. Д-р Юліян Мовчані Українські лікарі "омолоди
лися", /Враження в 24-го наукового з’їзду
УЛТПА в Торонто/, - Новий Шлях, ч.ЗЗ, 18-го
серпня 1984 р, от, 137

9, П, Саварині Лікарі, СКВУ, українці в Канаді,
/Кілька думок на з’їзді УЛТПА/, - Новий Шлях,
ч. Зо-ЗІ, 28 липня 1984 р, от, 142

10, Д-р Пилип Демусі З ’їзд українських лікарів і
дентистів у Торонто, - Гомін України, Торон
то, липень 1964 р, ст, 144

11, Українські лікарі планують перший науковий В ’їзд
в Мюнхені. - Америка,ч,22, 10 лютого 1984 р. ст, 146

12, В Мюнхені відбудеться перший Світовий Конгрес ук
раїнських лікарів, - Америка, 4.138, 29-го
серпня 1984 р, ст, 146

13, Володимир Яніві Відкриття 1-го Наукового З ’їзду
українських лікарів. - Християнський Голос,
Мюнхен, ч,48, 25 листопада 1984 р. ст, 147

14, Д-р Б, Кузьі Концерт піяністки Юліяни Осінчук,
Християнський Голос,ч.52-53,23-30.ХІІ,1984. СТ. 150

15, 3 приводу з’їзду українських лікарів, - Христи
янський Голос, ч.52-53, 23-30 грудня 1984. ст. 151

16, Д-р Пилип Демусі Наукова зустріч лікарів на Сою»
зівці» - Свобода,ч,190, 4 жовтня 1984 р. ст. 152

ЛІКАРСЬКА ХРОНІКА ЗА 1984 РІК
1. Д-р Павло Пундійі Молоді лікарі перебрали керму 

УЛТПА в Чікаґо. - Нова Зоря, ч.І, 1.1,1984 р,ст.
2. Д-р Ахіль Хрептовський- Президент Вестлейк Гос-

пітал. ст, 157
3. Появилася книжка д-ра Михайла Качалуби, - Свобода,

чіЗ, 6-го січня 1984 р. ст
4. Д-р мед. Михайло Качалубаї Лікар і смерть, - Новий

Шлях, ч.41, 13-го жовтня 1984 р, ст
5. М. Качалубаї 3 нових видань. - Християнський Го

лос, Мюнхен, 10-го червня 1984 р. ст
6. Юліян Мовчані Туга за минулим. /"З моєї Одіссеї", 

част.і/. - Новмй Шлях,ч,11, 17 березня 1984. ст. 164
7* Михайло Лоза і Цікаві спогади, /"З моєї Одіссеї"/,

Америка, ч.56, 5-го квітня 1984 р, ст.
Василь Мельничині Труд і успіх /д-ра Леоніда Мос-

01 •
New 9 елАрел&ие^, Feb/шалу. 25, СТ*

DebUcLe. (j/іедо/іу.: 0  q o l aLcA i n  Риидіоі -  and. dLACjOvened 
hx>AJtLfyina ік е л л  koApi-daLd /teoLLuj але.. -  Factional 
fjrayuuuien., І еЬлшту. 28, 198b.

11. Панько Незабудької "Найпередовіша медицина",
Украпрес, ч.25, квітень 1984 р. ст.

12. М. Петровичі Русифікація культурного життя. - Но
вий Шлях, ч.И, 17 березня 1984 р. ст. 179
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155

159
160 
163

166
167
173

ст* 177
178
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13. Валь лікарів та інженерів в Ніс >Іорку. - Америка,
ч, 38, 9 березня 1984 р. ст.

14. Д-р Роман Сухий» Засипуемо греблю. - Америка,
ч. 48, 23 березня 1984 р. ст.

15. У Дев’яту річницю смерти бл. п, д-ра Томи Лапи-
чака. - Укр.Життя, ч,4, 1 квітня 1984 р. ст.

16. Євген Іванків» Валь дебютанток у Чікаґо, - Сво
бода, ч. 84, 4 травня 1984 р. ст.

17. 0. Зінкевич» Успіхи молодого українського вчено
го д-ра Ігоря Лемішки. - Свобода, ч. 75, 20 
квітня 1984 р. ст.

18. Вшанували українського лікаря. - Свобода, ч. 62,
З квітня 1984 р. ст.

19. Д-р М. Гнатюк відійшов на емеритуру, - Америка,
ч. 57, 6 квітня 1984 р. ст.

20* Степан Ненецький» Про що пише совстський журнал
"Здоровье". - Гомін України,ч,18,2.У.1984 р. ст.

21. В Чікаґо Осередок НТШ влаштував Дві доповіді. -
Свобода, ч. 64, 4 травня 1984 р. ст.

22. Михайло Кучер* Польська молодь поважно хворіє. -
Свобода, ч. 94, 16 травня 1984 р. ст.

23. М. Бараболяк» Проблеми Китаю на сходинах УЛ'ГПА
в Чікаґо. - Свобода,ч.99, 25 травня 1984 р. ст.

24. Д-р Юліян Мовчан» "Український Медичний Архів" за
1981 рік. - Свобода,ч.114, 15 травня 1984 р. ст.

25. М. Качалуба» Із нових видань /У.М.Архів за 1981
рік/. - Новий Шлях, ч .24, 16 червня 1984 р. ст.

26. Михайло Кучер* Ідеологія і психіатрія. - Свобода,
ч. 115, 19 червня 1984 р. ст.

27. Українська Медично-Харитативна Служба з. Т. -
Новий Шлях, ч. 27, 7 липня 1984 р. ст*.

28. З праці УМХС. - Гомін України, ч. 33-34, 22 серп
ня 1984 р. ст.

29. Д-р Роман Сухий» Чого з’їхалися були наші лікарі
до "короля" Прусії. - Америка, 4.150,18,ІХ.84 .ст

30. І. В. Манастирський* Д-р В. Пасіка - тіяра продана.
Рефлексії і конклюзії. - Новий Шлях, ч .48, 26 
листопада 1983 р. ст.

31. І. В. Манастирський* Завваження до "Рецензії на ре
цензію" д-ра В. Соханівського. - Новий Шлях, 
ч. 11, 17 березня 1984 р. ст.

32. Завваги до "Завважень" І. В. Манастирського, - Но
вий Шлях, ч. 17, 28 квітня 1984 р. ст,

33. Д-р В . Соханівський* "Тіяра продана". - Новий Шлях,
ч, 37, 15 вересня 1984 р. ст.

34. Юліян Мовчан* Голод в Африці - найбільша сучасна
трагедія. - Свобода, 4.231, 5 грудня 1984 р. ст.

35. В . Баран» В Дітройті відзначено 110-ліття НТШ. -
Свобода, ч. 238, 14 грудня 1984 р. ст.

36. Д-р Ю. Тритяк обраний на пост станичного в Нюарку,
Свобода, ч. 238, 14 грудня 1984 р. ст.
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37. Ярослав Новицькийs Рак можна вилікувати. - Свобода,
ч. 199, 17 жовтня 1984 р. ст, 215

38. Лік "Україн" притягає увагу науковців. - Свобода,
ч. 236, 12 грудня 1984 р. ст. 216

39. Д-р Б. Ворох очолив ВІДДІЛ УЛТПА. - Свобода,
ч. 218, 15 листопада 1984 р. ст. 217

40. Степан Женецькийі Совєтські дисиденти вмирають
із-за медичного недогляду. - Свобода, ч. 228,
ЗО листопада 1984 р. ст. 218

41. Марічка: Рік 1930. /Спогад про д-ра Прийму/.
Свобода, ч, 246, 28 грудня 1984 р. ст. 220

СПОМИНИ І НЕКРОЛОГИ ЛІКАРІВ
1. В Дітройті помер д-р Антін Жуковський. - Свобода,

ч,5, 11 січня 1984 р.| Америка,ч.5,10.1*1984.ст. 227
2. Богдан І. Лончинаї Св. п. Д-р Антін Жуковський.

Свобода, ч. 28, 14 лютого 1984 р. ст. 229
3. 0. Константин Височанськийі Прощальне слово над до

мовиною бл.п. Д-ра А. Жуковського, - Нова Зоря,
26 лютого, 1984 р. ст. 231

4. Бл. памо Д-р Петро Потоцький, - Поступ, ч. 4,
Вінніпег, 22 січня 1984 р. ст. 232

5. Д-р Роман Барановськийі У Десяту річницю смерти виз
начного діяча д-ра В. Помірна. - Свобода, ч.73,
18 квітня 1984 р. ст. 233

6. Пластові друзі "Дубової Кори"і Пам’яті д-ра Івана
Подригулі - члена куреня УПС "Дубова Кора", - 
Гомін України, ч, 18, 2 травня 1984 р. ст. 234

7. 0. проф, д-р Юрій Шумовськийі У річницю смерти проф.
д-ра Павла Шумовського. - Гомін України, Торон
то, 2 травня 1984 р. ст. 235

8о Бл. п. д-р Тамара Панчак. - Клепсидра в Свободі,
ч, 85, 5 травня 1984 р. ст. 237

9. Бл. По Д-р Володимир Мигаль. - Клепсидра і подяка 
в Свободі,ч. 106, 6 травня 1984 р. і в 4.129,
10 липня 1984 р0 ст. 238

10. Андрій Бірчані "Пісню ту лишив він нам на спомин"
/про Д-ра В. Івасюка/. - Новий Шлях, ч. 23,
9 червня 1984 р. ст. 240

11. Бл, п. Д-р мед. Андрій Васильович ПеДа« - Клепсид
ра в Свободі, ч. 114, 10 червня 1984 р. ст. 241

12. Бл. По Д-р мед. Володимир Станецький. - Клепсидра
в Свободі, 19 червня 1984 р. ст. 241

13. В. Д.і Доктор Константин П. Олійник, - Післанець Прав
ди, Морріс Плейнс-Чікапо, ч. 7-8, 1984 р. ст. 242

14. Д-р Павло Пундійі Бл. п« Д-р Марія Яросевич /і917-
1984/. - Свобода, ч. 129, 10 липня 1984 р. і ст. 243 
Нова Зоря, 12 серпня 1984 р, ст. 244

15. Бл. п. д-р Роман Топольницькийо - Клепсидра в Сво
боді, ч. 141, 26 липня 1986 р. ст. 245
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16. С. З.і Бл. п. д-р мед. Володимир Іванович - син
зеленої Буковини. - Клепсидра в Свободі, ч.
166, ЗО серпня 1984 р*і Свобода ч. 200, 18
жовтня 1984 р. С Т .  246

17. Д-р Павло Пундійі У світлу пам'ять патріота д-ра
Петра Синенького. - Клепсидра в Свободі,ч.150,
8 серпня 1984 р.| Свобода, 4.178,18.IX.1984. С Т .  24618. Помер Д-р Роман Лисяк, - Свобода, ч. 172, 8-го
вересня 1984 р. ст. 250

19. Д-р Галина Шимонович-Рудницькаї Св. п. д-р Роман
Турко. - Свобода, ч.178,18 вересня 1984 р. ст. 251

20. Роман Копачі Відійшов лікар-воїн-людина /д-р Р,
Турко/. -Вісті Комбажанта.чжі,Торонто,1984. ст. 25221. Бл. п. проф. д-р Володимир Б. Декун. - Клепсидра
в Свободі, ч, 234, 8 грудня 1984 р. ст. 254

22. Д-р Павло Пундійі У світлу пам'ять мґр. Марії Ве-
ременчук-Гик. -Нова Зоря,23 грудня 1984 р. ст. 255

МОЛОДІ ЛІКАРІ
1. Стефан Бурий і Д-р Ростислав Р. Глива. - Свобода,

ч. 37, 28 лютого 1984 р. ст. 259
2. Б. Ластовецькийі Д-р Христина Нирко - молода укра

їнська професіоналістка. - Свобода, ч. 38,
29 лютого 1984 р. ст. 260

3. 0. Зінкевичі Успіхи молодого українського вченого
Д-ра Ігоря Лемішки. - Свобода,ч,75,20.ІУ.1984.ст.261

4. Д-р Павло Пундійі*Д-р Марта Войтович. - Нова Зоря,
25 березня 1984 р. ст. 262

5* Д-р Павло Пундійі Успіхи нашої молоді /про д-ра Ми- 
рона Познака. - Америка, ч.ІОб, 29 червня 1984 
і Свобода, ч. 125, 3 липня 1984 р. ст. 263

6. Д-р Катерина Раїса Коцюба» - Церква і Життя, Авс
тралія, ч. 19, 6 травня 1984 р. ст. 2657. Петро Яцикі Досягнення одиниці - надбанням громади.
/Про д-р Зеню Андрусишин, денїистку/. - Новий Шлях, ч. 20, 19 травня 1984 р. ст. 266

8. Новий лікар-дентист М. Кулик, - Свобода, ч. 170,
6 вересня 1984 р .  СТ, 267

9. Д-р Марія Анна Шимків-Нолан - нова професіоналістка.
Гомін України, ч.38, 19 вересня 1984 р. ст. 26710. Я. К •і Д-р Тарас Семанюк - новий професіоналіст. -
Свобода, ч. 186, 28 вересня 1984 р. ст.. 26811. А. Мої Д-р Маруся Ірена Головінська. - Свобода,
ч. 196, 12 жовтня 1986 р. ст. 269

12. Д-р Марта Шепертицька - нова укр.професіоналістка.
Поступ, ч. 43, Вінніпег, 4 листопада 1984 р. ст. 27013. І .ПІ. і Українське весілля на Заході д-р^Люби Кігічак
і Брента Нормойлі. -Свобода,Ч.228,30.XI.1984.ст. 271

14. М. Б.і Д-р Евген Гудима - Новий професіоналіст. -
Свобода, ч. 237, 13 грудня 1984 р. ст. 272

15. М. Д.і Д-р Орест Стецик. - Свобода, ч. 245, 27-го
грудня 1984 р. ст, 273



В СВІТЛУ ПАМ'ЯТЬ

Д-раЮРІЯ ЛИПИ
(В 40-ліття ГЕРОЙСЬКОЇ СМЕРТИ)
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Д-Р ЮРІЙ ЛИПА 
(1900- 1944)

Юрій Липа — жертва жорстокого ча
су, сумління своєї епохи й ідеал самопо
святи. Він не був у воєнному однострої, 
але згинув у перших рядах Української 
Повстанської Армії, несучи першу допо
могу раненому упівцеві.

Щоб дати повну картину молодих ро
ків, діяльности серед студентів, а згодом 
професійної та літературної праці Юрія 
Липи, потрібно докладних джерел, яких, 
на жаль, ми не маємо. Величезний архів 
Юрія Липи в Яворові, доля якого під су
часну пору невідома, нам недоступний. 
Перед виданням його 292-сторінкової 
збірки "Поезія” в 1967 році Юрій Липа був 
мало відомий серед нашої молодшої Ге
нерації. У 4-му томі "Енциклопедії укра
їнознавства" написано про Ю. Липу дуже 
побіжно й недостатньо. Там читаємо, що 
він був родом з Одеси, сином Івана Липи, 
лікаря за фахом. Ю. Липа закінчив 
Познанський університет у 1929 році, жив 
у Галичині, загинув як лікар УПА. Друку
вати поезії почав з 1919 року, є згадка теж 
про його кілька літературних видань і про 
те, що його твори перевидано кілька
разово. І це все.

Юрій Липа у взаєминах із своїм бать
ком нагадує нам античного Ганнібаля та 
його батька Газдрубаля — історичні по
статі старинної Картагени. Ганнібаль зав
дячує свій патріотизм своєму батькові, 
який казав малому Ганнібалеві присягну
ти перед жертовником на вірність Карта- 
гені на випадок війни з Римом. Як знаємо 
з історії, син цю присягу дотримав.

Згадаємо коротко Юрієвого батька 
Івана Липу й побачимо цю паралелю. 
Батько Юрія Липи, Іван, був лікарем, полі
тиком, публіцистом і письменником. На
родився він в убогій сім'ї в Керчі на Кри
му. Бувши медичним студентом у Харкові, 
він стає в ряди українського студент

ського руху. Разом з трьома іншими сту
дентами засновує 1890 року таємну укра
їнську організацію "Братство Тарасівців” . 
Але незабаром Тарасівці потрапили до 
в'язниці на один рік. Знову ж в Одесі 
організує і підтримує видавництво 
"Одеська літературна спілка” , Україн
ський клюб і "Просвіту". Таємно допома
гає фінансово визначним українцям Оде
си. Під час відродження української дер
жави стає співредактором тижневика 
"Українське слово", належить до президії 
Керівного комітету першої управи україн
ських організацій в Одесі. Д-р Іван Липа 
належав до Української партії соціялістів- 
самостійників, перебираючи провід партії. 
Під час Української Народної Республіки 
українське громадянство висуває І. Липу 
на становище комісара міста Одеси, а за 
Гетьманщини він стає медичним інспекто
ром. Згодом І. Липа покидає Одесу й стає 
міністром віровизнань у кабінеті Чехів- 
ського, потім Остапенка. По катастрофі 
УНР ділить П долю й недолю. За царату, з 
уваги на заборону українського слова, д-р 
Іван Липа друкував свої твори в Галичині 
під різними псевдонімами, щоб оминути 
жандармських переслідувань.

Це тільки дуже коротенький нарис 
праці Юрієвого батька, щирого патріота, з 
міцною вірою у світлу долю України. Во
лодимир Дорошенко пише, що це була 
людина особливого характеру, розумна, з 
широким поглядом, щира, віддана бо
ротьбі за правду українського народу, пи
сьменник і філософ. Ось з якого дому по
ходив Юрій Липа, якого батька він був 
сином!

Очевидно, що державно-політична ді
яльність д-ра Івана Липи, особливо його 
перші кроки в творенні студентських ор
ганізацій, що були тоді дуже важкими й 
небезпечними, а потім його письменниць-
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ка діяльність, мусіли мати позитивний 
вплив на молодого Юрія. Він виховувався 
й зростав під опікою громадського діяча 
та став на твердий ґрунт українського 
державного будівництва. Але він також 
побачив і зрозумів, що Україну, окрадену 
з її святих національних цінностей, у вогні 
збудили ті, які її століттями обкрадали. 
Молодий студент медицини зрозумів вагу 
хвилини, бувши на студіях у Познані. Він 
побачив, що Україна потребує людей із 
почуттям патріотизму, посвяти, любови 
до всього, що рідне; людей із ширшим го
ризонтом думання, певних українського 
політичного "я" на інтернаціональній полі
тичній біржі, на якій Україною торговано й 
шматовано її живий організм.

У Познані Юрій Липа почав і закінчив 
медичні студії та був промований на док
тора медицини. Його поява в Познані 1922 
року зразу пожвавила життя серед україн
ських студентів — старшин армії УНР, як 
теж серед старшин колишніх УСС-ів. Він 
стає членом студентської організації, а 
згодом перебирає в ній головування. Та 
життя тієї організації його не задоволь
няє. По довгих заходах він творить побіч 
існуючого студентського нове товарист
во, інакше, яке мало б виконати спеціаль
не завдання "українського ордену". Одер
жавши згоду університету, нове товарист
во під назвою української корпорації 
"Чорноморе" стало легальним. Товарист
во мало два статути: один загального ха
рактеру для університетської влади, з іде
єю плекання товариських форм. Другий, 
т. зв. внутрішній, статут, який був таєм
ний, стосувався виключно до членів т-ва. 
Склад корпорації був таємний. Ідеоло
гічним референтом т-ва був Юрій Липа, 
головою став полковник Олександер 
Кузьмин. Корпорація "Чорноморе" мала 
три реферати: військовий, політичний і 
культурно-освітній. Кожний член, крім 
здобуття медичного диплому, мав іще ін
ші завдання. Обов’язком члена корпорації 
було опанування одної чужої мови з істо
рією, культурою та суспільно-політичним 
і економічним ладом даного народу. Зго
дом корпорація "Чорноморе" поширила 
свою діяльність на інші університетські

осередки не тільки в Польщі, а й за кор
доном. Головним її завданням було вихо
вання кандидатів на військових старшин 
та державних діячів, здатних керувати 
державним життям. Ю. Липа дуже гостро 
виступав проти втягання всіх студентів до 
підпільної роботи, бо, на його думку, не 
досить навчитися руйнувати старе й 
шкідливе, але треба вміти будувати нове і 
треба вміти не тільки збудувати корабель, 
але й пустити його на воду, перебороти 
бурю й довести його до означеної мети. 
Це завдання мужа-державника. Він 
постійно твердив, що ми перебуваємо 
саме в положенні корабля з чужою зало
гою на відкритому морі, отже мусимо 
опанувати його й повести до нашої мети.

1929 року закінчує Юрій Липа медичні 
студії й виїжджає до Варшави, де стає 
асистентом в університеті. Тут одержує 
стипендію на поглиблення своїх студій в 
Англії. У Лондоні знайомиться з ширшими 
англійськими політичними колами. Слід 
згадати тут один випадок, що скоївся з 
Юрієм Липою під час літературного ве
чора в польській амбасаді в Лондоні, де 
були представники різних держав. Ви- 
сланник Польщі полк. Мєчислав Сєвєр- 
ський, який говорив про національні мен
шини в Польщі, твердив, що такого питан
ня, як українське, в Польщі немає. Тут 
узяв слово Юрій Липа й скорегував допо
відача, виявляючи фактичний стан. Бага
то чужинців, особливо німці, італійці, ес- 
панці й литовці, щиро оплескували його. 
Тоді доповідач заявив, що українська 
справа це справа спірна, чисто партійна, 
"хлопська", яка буде розв'язана коло
нізацією тих теренів і впровадженням 
чисто польської культури. Після такого 
виступу Юрій Липа втратив стипендію й 
мусів вернутися до Варшави. Не мавши 
змоги одержати працю в державних 
установах, він відкрив приватну практику 
лікування зелами. З того часу походять 
його праці про лікувальні властивості 
зілля: "Ліки під ногами", "Фітотерапія", 
про л і кувальн і  рослинн і  засоби,  
"Симпіютум аспар” у відживлюванні 
дітей, "Лікування зелами хронічних хво
роб", "Лікарські рослини в давній і сучас
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ній українській медицині", "Вереди старе
чого віку та гоєння" і цілий ряд праць на 
лікувальні теми, чим Юрій Липа закріпив 
собі місце в польській та закордонній 
медичній літературі. Лев Биковський 
подає неповний список писань Юрія 
Липи, а саме його публіцистику, поетичну 
творчість, політично-літературні есеї, 
переклади з французько? й англійської 
мов, есеї про виховання молоді та більші 
його праці: "Призначення України", "Чор
номорська доктрина” і "Розподіл Росії” .

Остап Малюк із Ужгороду, бувши в 
Яворові (родинній околиці автора цих 
рядків), відвідував часто родину Липів, 
яка переїхала до Яворова. Остап Малюк 
оповідає про деякі цікаві речі з життя 
Юрія Липи. Одного  разу, поглянувши на 
полиці в мешканні Липів, Малюк запитав: 
"Юрію Івановичу, що ж ви з цим зробите? 
Таж це колосальний архів” . Відповідь бу
ла: "Маю надію, що колись українське де
ржавне видавництво видасть його для за
гального вжитку". На прохання його при
ятелів, щоб він виїжджав за кордон, від
повідь завжди була негативна. Знаємо з 
джерел, що Юрій Липа був симпатиком 
УПА й активно їй допомагав.

Юрій Липа — це була надзвичайна 
людина, доказом чого є велике число ук

раїнських поетів і письменників, які зали- 
лиши свої праці про нього. Згадаємо хоч 
кількох: Остап Грицай, Юрій Косач, Євген 
Маланюк, Улас Самчук та багато інших. 
Творчість Юрія Липи вимагає багато пра
ці, щоб її вповні проаналізувати, коли 
брати під увагу також його непубліковані 
речі. Юрій Липа з’явився серед нас як 
ідеологічний рятівник своєї нації. За сло
вами Л. Биковського, він витворив новий 
"всеукраїнський світогляд”, тобто систе
му мислення, що протиставилася довко
лишньому занепадові українства, зміц
нювала його духово в боротьбі з ворожи
ми силами та накреслювала дальші пер
спективи.

Юрій Липа своєю поставою й твор
чістю діяв підбадьорливо. Його вплив і 
значення для нації, не зважаючи на обме
жений засяг діяльности в ті часи, можна б 
порівняти до впливу творчости Т. Шев
ченка, що створив українську націю, чи до 
діяльности М. Грушевського, що поклав 
наукові й політично-державні підвалини 
під українство. Юрій Липа, основуючись 
на здобутках славних попередників, 
утвердив істоту українства та його істо
ричне призначення. Великі й пророчі 
задуми, на жаль, перекреслила смерть на 
44-му році його творчого життя.

Д-р П. Двиус
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Юліям Мовчан

І В А Н  Л И П А  —  Б О Р Е Ц Ь
З А  С А М О С Т І Й Н У  У К Р А Ї Н У

(З нагоди 60-ліття його смерти)

Хоч ще 13-го листопада минулого року сповнилося 60 
літ з дня смерти д-ра Івана Липи — поета, визначного 
патріота і борця за національно-державну та політичну 
самостійність України, проте, на жаль, за рідкими 
вийнятками, наша преса чомусь обійшла майже мовчан
кою цю видатну дату. Постать цього діяча зали
шила в історії українського національно-визволь
ного руху занадто глибокий слід аби ми так швид
ко могли про нього забути.

З біографічних даних довідуємося, що Іван Липа 
(пізніше, вже будучи письменником, часто підписувався 
псевдонімом Петро Шелес^ народився 24-го лютого 1865 
року в убогій родині в Керчі, в Криму. Він тут здобув 
середню освіту, заробляючи на свій прожиток. Потім 
поступив до Харківського медичного Інституту, де, 
захопивсь українським національно-визвольним рухом, 
заснував „Братство Тарасівців”, яке, зібравшись в, 1892 
році на могилі Тараса Шевченка в Каневі (від того й пішла 
назва братства) заприсягло служити рідному народові.

Але на весні 1893 року сталася катастрофа: царські 
жандарми правдоподібно за допомогою своїх продажних 
холуїв, вистежили, як тарасівці нелегально перевозили 
українські книжки із Львова до Харкова. Почалися обшуки 
та арештування. Закінчилося тим, що Іван Липа, як 
організатор Братства Тарасівців, відсидів 13 місяців в 
тюрмі, а потім був три роки під наглядом поліції. Все ж 
таки, завдяки обережності та вмілості царська влада так і 
не розкрила організації тарасівців, хоч йому самому не 
дали тоді змоги закінчити медичні студії в Харкові. 
Щойно згодом йому це вдалося завершити аж у Казансь
кому університеті на Московщині (в тому самому універ
ситеті, де приблизно в тих роках закінчив заочно юридич
ний факультет майбутній ватажок большевизму Владімір 
Ульянов- Ленін).

Спочатку молодий лікар Іван Липа працював як 
лікар, на Херсонщині, потім — на Полтавщині, а відтак 
оселюється в Одесі, бо ще з дитинства тягло його 
улюблене Чорне море. Тут він не тільки на протязі 
короткого часу здобуває широку популярність, як лікар, 
але також з великим завзяттям працює на українській ниві 
— видає українську газету „Народній стяг” та організовує 
видавництво „Одеська Літературна Спілка”, Український 
Клюб і „Просвіту —в тій самій Одесі, яка належала до 
одн и х з найбільш змосковщених українських міст.
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З настанням революції 1917 року І. Липа стає 
співредактором тижневика „Українське Слово” — першо
го часопису, що появився на Наддніпрянщині в час 
революції. А за часів УНР громадянство висуває його на 
пост комісара Одеси. Ставши членом уряду в часи 
Директорії, в січні 1919 року Липа залиш ає Одесу і 
переїжджає до Києва, де стає міністром віровизнань, а 
потім міністром здоров’я. З того часу його доля тісно 
пов’язана з долею уряду УНР, з яким він виходить на 
еміграцію та опиняється в Тарнові, де бере участь в Раді 
Ре< 5ліки.

ісля розбиття Тарнівського центру на весні 1922 
року І. Липа переселюється до Галичини і поселюється у 
Винниках біля Львова. Тут також швидко він здобуває 
широкі симпатії серед громадянства, як лікар, і людина 
взагалі. На жаль, польська окупаційна влада від самого 
початку починає ставити йому різні перепони щодо 
виконування лікарської практики — спочатку даючи на 
короткий час виконувати лікарську практику, а̂ , потім 
забороняючи йому працювати в лікарській професії. Це 
дуже тяжко відбилося на матеріальному стані Липи, тим 
більше, що він журився не тільки своєю власною долею, як 
передусім долею свого сина Юрія. Помер він від тяжкої 
недуги — шлункового рака* який згодом перейшов йа 
печінку. Хоч ця недуга довготривала і звичайно дуже 
болюча, проте, як згадує Володимир Дорошенко, покій
ний „ніколи не давав людям пізнати як він страждає”... 
Помер майже самітний серед чужих людей, на гіркій 
еміграції, хоч і на рідній, але окупованій ворогом землі, 
помер далеко від рідного гарячого півдня України —
Чорног о моря, на берегах якого він народився і де прожив 
майже все своє життя...

Якщо в коротких словах подати ролю д-ра Івана 
Липи в українській національно-визвольній справі, то 
однією з найбільших його заслуг є створення Братства 
Тарасівців — політичної організації суспільно-національ
ного характеру, яка своїм завданням мала не тільки 
обороняти суспільні й культурні права українського 
народу, але головно стояла на плятформі національно- 
державної самостійности України. Бо хоч були й раніше 
українські патріоти (правда відносно не так багато), які 
були за самостійність України, проте вони були ще не 
організовані. Н атомість, Братство Тарасівців було 
першою організацією чи товариством, яке своєю голов
ною метою поставило боротьбу за визволення України з- 
під російського поневолення, одночасно прагнучи повної 
автономії також для всіх інших народів російської імперії 
та соціяльної справедливосте.

Крім безпосередніх засновників Братства (Липа, 
Грінченко, Міхновський, Боровик), активну участь в 
ньому брали також такі загальновідомі і видатні діячі 
української культури, як клясик української літератури 
М ихайло Коцюбинський, поети Микола Вороний та 
Володимир Самійленко, лікар Олександер Черняхівський 
(майбутній активний діяч СВУ), громадський діяч з 
Полтавщини Володимир Шемет, та багато інших. І хоч
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Братство Тарасівців від 1898 року формально перестало 
існувати, проте його ідеї залишилися живими. Під 
впливом цих ідей в 1900 році молодше поколінняукраїнсь- 
ких‘патріотів створило Революційну Українську Партію 
(РУП) — першу українську політичну партію на Над
дніпрянщині (бо в Галичині Іван Франко та Кіихай- 
ло Павлик ще 10 років раніше організували Радикаль
ну партію). І першою брошурою РУП-у була брошура 
„Самостійна Україна”, що вийшла з-під пера одного з 
найактивніших членів „Братства” — Миколи Міхновсько- 
го.

У своїх цікавих спогадах відомий український 
меценат Євген Чикаленко пише, що вже під час перших 
зустрічей з І. Липою в Одесі на початку 90-их років Липа 
ставився вороже до всяких ,,залипянь” .до- росіян і
проповідував ідею самостійносте України. Чикаленко 
пише: ,,Д -р І. Липа й тоді вже (1890-94 роки) був 
самостійником і проповідував між свідомими українцями 
ідею самостійносте України. Я ж доводив йому, що оця 
пропаганда не тільки не наблизить здійснення ідеї 
самостійносте України, але ще більше віддалить її. Про
пагандою самостійности ми перелякаємо російське 
громадянство, бо воно боїться за цілість. Росії. Не треба 
нам пропагандою самостійности лякати російські посту
пові кола, бо вони з’єдиняться з урядом і задушать нас, а 
тепер вони готові допомогти нам ‘добитися української 
школи, яка приведе до відродження української нації і т. п. 
Тепер бачу, Що я і мої однодумці помилилися: поступове 
московське громадянство не допомогло нам добути 
школи” (Мих. Мухин — „Більше світла”, „Визвольний 
Шлях”, 1960 р, кн. Ill-VI).

Крім громадсько-політичної діяльносте, Іван Липа 
був також плодовитим письменником і поетом. Хоч тут не 
є моїм завданням ширше зупинитися над цією ділянкою 
його, діяльносте, проте пригадаю лише, що його літера
турна діяльність починається ще з його студентських 
років, коли в „Зорі” почали появлятися його перші 
статтейки,' підписані псевдонімом І. Степовик. П о
тім, дописуючи до „Правди” (не до московської, а до тієї, 
що виходила у Львові під ред: І. Франка) та інших газет та 
журналів, він здебільшого підписується псевдонімом 
Петро Шелест. 1935 року появилася його збірка оповідань 
„Оповіді про смерте війну та любов”, як також збірка 
„Тридцять притч”. Його твори — в тому числі і поезії, 
часто символічно-філософського характеру з ліричним 
забарвленням, і взагалі його літературна творчість ще 
чекає на аналізу наших літературознавців.

Нарешті, ще однією великою заслугою д-ра Івана 
Липи як людини і українського патріота є те, що він сам, 
будучи визначним патріотом, зумів виховати на великого 
патріота також свого сина — д-ра Юрія Липу (за фахом 
також лікаря). Юрій також був поет, письменник і 
публіцист. В серпні 1944 року він загинув геройською 
смертю в лавах УП А під час рукопашного бою з ворогом 
біля села Витвиці, повіт Долина. Вічна пам’ять йому і його 
батькові — д-рові Іванові Липі-
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Ч. 213. 214. СВОБОДА. СЕРЕДА. 7-го ЛИСТОПАДА. 1984

Цього серпня минуло 40 
років від смерти видатного 
українського публіциста, 
поета, громадського діяча, 
лікаря і передусім — визна
чного патріота і борця за 
українську державу, д-ра 
Юрія Липи. Та перед тим, 
як згадати про його публі
цистичну спадщину, коро
тко подамо його біографіч
ні дані.

Народився Юрій Липа 
в Одесі (дехто подає місто 
Керч в Криму) 1900 року в 
родині відомого лікаря, пи
сьменника і борця за само
стійну Україну, Івана Липи 
(більше про нього див. 
„Свободу" за 6-те квітня 
ц.р.). Там-же, ще в Одесі, 
він вперше почав друкувати 
свої твори і праці в заснова
ному його батьком видав
ництві „Народний Стяг”. 
Вже будучи 17ти річним 
юнаком, брав участь в укра
їнській визвольній війні 
1917-21 роках, як козак ку
реня української морської 
школи. Мабуть, можна без
помилково ствердити, що 
передусім завдяки своєму 
нерозлучному перебуванню 
з батьками у періоді боро
тьби за українську державу, 
молодий Юрій міг згодом 
так само стати видатним 
патріотом своєї батьківщи
ни і непримиренним воро
гом її поневолювачів.

Не маючи змоги через 
воєнні події закінчити сере
дню школу В СВОЇЙ рідній і

Одесі, Юрій Липа змуше
ний був здати матуру в од
ній з гімназій а Галичині 
(правдоподібно, у Львові), 
куди він виїхав з своїми 
батьками. Але ще перед 
тим в 1918-20 роках він 
студіював, — як пише Б. 
Стобольський у своєму спо
гаді („Київ”, 1953 р. ч. 2), — 
на правничому відділі Ук
раїнського Державного У- 
ніверситету в Кам’янець- 
Подільському. На еміграції 
спочатку перебував в Тар- 
нові, де заснував літератур
не об’єднання ..Сонцесвіт",

Д-р Ю. Мої

ВІН БУВ І ЗАЛИШИТЬСЯ ГЕРОЄМ
(До 4#-річчя смерти Юрія Липи)

Юрій Липа (1935).

а потім (1929 р.), закінчив
ши медичний факультет 
Познанського університе
ту, спеці ялізувався в Данці- 
ґу та Варшаві. Одночасно 
займався публіцистикою, 
друкуючи свої твори та ста
тті в „Літературному Вісни
ку”, „Обріях”, „Напередод
ні” та інших журналах. У 
Варшаві він також закінчив 
Вищу Школу Політичних 
Наук. Гам-же, від 1930 року 
працював, як лікар.

У 1943 році, тобто під час 
війни, д-р Юрій Липа пере
селився до Яворова (Гали
чина), де розпочав займати
ся приватною лікарською 
практикою. І ось тут, на
другий рік, тобто в серпні 
1944 року, він гине геройсь
кою смертю від руки воро
га. (На жаль, у доступних 
нам джерелах ніде не подає
ться точної дати ні його 
народження, ні дати його 
смерти. Дехто подає дату 
його смерти 21-го серпня 
1944 року, але ця дата непе
вна.

Щодо обставин смерти 
Юрія Липи, то існує аж три 
відомі нам версії. Свого 
часу Т. Морозенко в статті в 
газеті „Шлях П еремоги”

подав, що коли до Галичи
ни вдруге зближалися боль- 
шевики, в присілках Іванка 
та Козаківка в околиці Яво
рова був шпиталь УП А, 
недалеко біля якого мешкав 
Липа з своєю родиною (дру
жиною та двома донечка
ми). Одного разу упівці в 
одному з тих присілків зло
вили двох червоноармійсь- 
ких дезертирів. Після пере- 
слухання їх, команда УПА  
випустила їх на волю. Але 
незабаром большевицький 
від діл зловив тих дезертирів 
і тому була небезпека, що 
вони наведуть большевиків 
на ту одиницю, де був шпи
таль. Тому аби того не ста
лося, сотня Петренка,еваку-
вавши шпиталь, перенесла 
його в інше місце. Д-р Липа 
рішуче відмовився перенес
тися разом із шпиталем, 
гадаючи, що в селянському 
одязі він перебуде якийсь 
час разом із селянами і тому 
залишився в Іванівці. На 
жаль, це було його трагіч
ною помилкою. Незабаром 
до присілка прибув відділ 
НКВД з тими самими де
зертирами й арештував усіх 
чоловіків. Делікатні руки 
Липи зрадили його похо
дження. Коли почали його 
мучити, в одному моменті в 
своїй обороні Липа вдарив 
одного енкаведиста. Тоді 
енкаведисти замучили його 
на смерть.

Другу версію подав бли
зький приятель Липи Ос ran 
Малюк („Київ”, 1953, ч. 2). 
Він не був свідком, але йому 
сказав пізніше в Інсбруці 
один упівець з Яворівщини 
таке: „Коли большевики 
прийшли, вони Ю. Липу 
спочатку не чіпали, хоч і 
пильно стежили за ним. Але 
большевики захопили його 
тоді, коли в лісі він подавав
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лікарську допомогу ране
ному воякові УПА. Боль- 
шевицькі банди там, на міс
ці, прикладами з ґвинтівок 
поломили йому руки та но
ги, потім розтороїцили йо
му голову”.

А ще в одному часописі 
читаємо, що в серпні 1944 

року д-р Юрій Липа загинув 
геройською смертю в лавах 
УПА під час рукопашного 
бою з ворогом біля села 
Витвиці, повіт Долина”...

Та як би там не було, 
але він рішуче відмовився 
тікати на Захід і тому зали
шився в лавах УПА бороти
ся до останньої хвилини, 
тому про д-ра Ю. Липу ціп
ком заслужено можна ска
зати, що він був і залишить
ся героєм. Дуже хотілося б 
знати — що сталося з його 
дружиною та донечками?

Той факт, що подібно до 
багатьох інших, хоч Юрій 
Липа і мав повну змогу 
втекти за Захід, але залиши
вся й далі в лавах УПА, тим 
самим наражаючи себе і 
всю свою родину на смерте
льну небезпеку, є лише ще 
одним доказом про те, що 
на першому місці він завж
ди ставив інтереси своєї 
нації, а не свої особисті. А 
їх, тих доказів, в його біо
графії, є більше. О.Теребус 
в стаггі „До біографії Ю. 
Липи” („Київ”, ч 5, 1953) 
подає такий випадок.

„Закінчивши студії, — 
пише О. Теребус, — Юрій 
Липа виїхав восени до Вар
шави, де став асистентом 
при університеті. Після 
кількох років праці він, як 
нагороду за свої непересічні 
успіхи в навчанні, дістав 
урядову стипендію для пог
либлення свого фаху в уні
верситеті Лондону. Перебу
ваючи в Англії і цікавля
чись тамтешнім політич
ним і суспільним життям, 
він принагідно познайомив
ся з однією англійською 
журналісткою і письменни
цею аристократичного по
ходження. Вона відкриває 
йому шлях до ширших ан
глійських політичних кіл..

„Та недовго довелося Ю. 
Липі перебувати в Англії, — 
продовжує Теребус. — Од
ного дня отримав він, через 
свою приятельку-письмен- 
ницю, запрошення прибути 
до польського консуляту в 
Лондоні на спеціальну до
повідь, де мали бути пред
ставники різних держав. 
Користаючись з такої наго
да, він вирішив взяти актив
ну участь в тому літератур
но-політичному зібранні, 
влаштованому польською 
амбасадою в Лондоні. До
повідач намагався вмовити 
в англійців ідею польської 
великодержавности, при то
му, дуже негативно висло
вився про українців, а укра
їнське питання трактував, 
як неіснуюче. Ю. Липі, який 
був присутній на залі, ви
дно, було вже задосить те
ревенів польського шовініс
та і тому взяв слово. Неза
перечними фактами та до
казами він розторощив те
ревені Сєвєрського, показа
вши фактичний стан в тоді
шній Польщі. Після того 
доповідач вже навіть не мав 
відваги чи протиарґументів 
виступити в свою оборону. 
Він лише заявив, що ніяк не 
гадав, що англійські гості 
аж тах добре були поінфор
мовані про українське пита
ння в Польщі... Хоч Липа 
напевно знав, що за такий 
виступ польський режим 
його не 'погладить по го
ловці/ проте в інтересі обо
рони української правди він 
виступив на тому вечорі і 
сказав правду”.

і так воно й сталося. Вже 
на другий день, до пансіону, 
де мешкав Ю. Липа, прибуз 
представник польського 
консуляту з вимогою аби 
Липа негайно з’явився до 
польської амбасади. В 
амбасаді першим питанням 
було — хто дав дозвіл Ю. 
Липі на приїзд до Англії. 
Було ясним, іцо виступ на 
зібранні перекреслив йому і 
візу і стипендію. Липі ска
зали, що до 24-ох годин 
він повинен залишити 
столицю Англії, а як він

цього . не. зр обить, ТО 
„амбасадор застосує інші 
засоби”... . *

Характеристичною ри
сою Ю. Липи була також 
його подивугідна впертість 
з метою досягти накреслену 
мету. Свого часу журнал 
„Ідея і чин” подав такий 
факт з його біографії. Вже. 
будучи,лікарем, Липа дуже 
зацікавився питанням ліку
вання рослинами. З цією 
метою він двічі звертався 
д о  ректора і декана  
м еди ч н ого  ф акультету  
Виленського університету 
д-ра Яна Мушинського, 
щоб прийняти його на 
студії і той дві чі йому відмо
вив (правдоподібно, через 
його. Липи, „гайдамацьке 
прізвище, якого петент не 
хотів спольщити). Але 
впертий Липа пішов втретє 
до Мушинського і тоді цей 
сказав йому: „тепер завдяки 
вашій впертості будете 
студіювати в мене". І не 
тільки прийняв Липу на 
медицину, але сподобавши 
його за працездатність та
в ід д а н іс т ь  за д у м а н ій  
справі, зробив його своїм
асистентом.

Але, як відомо, подібно 
до свого батька — за фахом 
також лікаря, д-ра Івана 
Липи, Юрій Липа так само 
був дуже плодовитим в 
літературно-публіцистич
ній ділянці. Згідн о з 
даними, які зібрав і недавно 
подав відомий український 
лікар і архівар УЛТПА д-р 
Павло Пундій, бібліографія 
творів Ю. Липи в період за 
роки 1917-42 складалася з 
166 бібліографій „позицій”. 
Але це ще далеко не все, бо 
до цього числа входять 
лиш е го л о в н іш і а б о  
більшого розміру праці — 
публіцистичні есеї, вірші, 
оповідання, наукові праці 
на медичні теми, статті, 
більшого розміру перекла
ди і т.п. Бо якщо сюди 
дорахувати  всі в ідом і 
видані праці, то, на думку, 
бібліографа Л. Биковсько- 
го, кількість їх досягає 
цифри 253, а останні
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розшуки спадщини Ю. 
Липи доводять це число до 
майже 300! (Див. „Літера
турно-Науковий Збірник", 
Н. Йорк, 1952).

Але, виявляється, і це ще 
далеко не все. Як пише Л. 
Биковський, — не менш 
численна, ніж друкована 
спадщина Ю. Липи. — не 
група залишених рукопис
них матеріялів, які було 
не видано переважно через 
тяжкі для українського 
друку обставини або причи
ни різних катастрофаль- 
них подій у житті їх автора. 
Можна тільки дивуватися і 
подивляти — як людина, 
з а й м а ю ч и с ь  а к т и в н о  
лікарською  практикою, 
яка, як відомо, залишає 
дуже мало вільного часу на 
„щось інше”, таки якось 
знайшла час для написання 
такої великої кількости 
праць? До того ж в далеко 
несприятливих для писання 
такої великої кількости 
праць? До того ж в далеко 
несприятливих для писання 
умовах польської займан- 
щини.

Звичайно, тут нема змоги 
н ав іть  д у ж е  к о р о тк о  
згадати про багатогранну і 
велику літературну спадщи
ну Ю. Липи згадаємо 
лише коротко про його чи 
не найголовніші і найбільші 
три праці, які становлять 
квінтесенцію його публіци
стичної діяльности. Це — 
„Призначення України”, 
видане на 305 сторінках у 
Львові, 1938 року, „Чорно
морська доктрина” (ст. 1 ЗО, 
Варшава), та „Розподіл 
Росії” (ст. 96, Варшава). Ці 
три твори, як доречно 
зазначає Л. Биковський, не 
тільки є „стрижнем” публі
цистики Ю. Липи, але 
одночасно ідеол огічн о  
становлять разом т.зв. 
„Всеукраїнську трилогію”. 
Ці праці небезпідставно 
дали право назвати Липу 
ідеологом „всеукраїнської 
імперської політики”. Чому 
— зрозуміло.

Виходячи з концепції, що 
українство є спадкоємцем 
колишньої античної гелені- 
стично-понтійської культу
ри, Липа вважає, що для 
українців вже не досить 
здобути свою незалежну 
державу, кордони якої 
простягалися б від Нового 
Санчу на захід і десь аж до 
Волги на сході, але Україна 
повинна також  грати  
„першу скрипку" в цілій 
східній та південносхідній 
частині Европи. Як для 
народу, який стоїть перед 
загрозою знищення, як 
нації, це звичайно, як 
кажуть англійці, було б 
досить великим завданням. 
Коли, пригадую, 1942 чи 
1943 року я дав одному по
лякові у Львові прочитати 
книжку „Призначення Ук
раїни” і пізніше попрохав 
дати про неї свою думку, 
цей поляк (який до речі до
сить прихильно ставився до 
українців), сказав мені, що 
це — „маженєсцєнтей ґло- 
ви” („марення стятої голо
ви" - популярна польська 
приповідка).

Звичайно, я й не сподівав
ся від поляка іншої відпові
ді, бо Липова „глобальна 
українська імперська гсо- 

і політика”, була контровер- 
ісійною також серед бага
тьох українців, які вважали 

.ї ї  нереальною. Але з погля
ду Юрія Липи в цьому не 
було нічого фантастичного 
чи нереального. Чому — 
зрозуміло: він належав до 
категорії тих патріотів, які в 
питанні побудови і розвит
ку своєї держави ніколи не 
виходили з принципу „про- 
грами-мінімум”, але завж
ди лише з „програми-мак- 
симум” . 1 TOMV, логічно 
думаючи, він вважав, що 
Україна має всі умови й 
підстави — історичні, гео
графічні, економічні і т.д. 
стати в світі не в меншій 
мірі великою могутньою 
державою, ніж, — скажімо, 
— Англія, яка хочтериторі- 
яльно навіть менша від Ук

раїни, як також матеріяль- 
.ними ресурсами не дорів
нює Україні, проте перед 
війною дійшла до такого 
стану, що в більшій або  
меншій мірі взяла під свою 
контролю майже четверту 
частину світу.

Та біда лише в тому, що 
Липа, мабуть, не взяв до 
уваги того факту, що в цьо
му „грішному світі” далеко 
не все побудовано на зако
нах клясичної логіки, а тим 
більше — на законах спра- 
ведливости. Бо, наприклад, 
як логічно можна пояснити 
чи виправдати той факт, 
коли кількасотмільйонна, 
багата і територіяльно май
же така сама велика, як 
Европа — Індія, аж до 1947 
року була звичайною коло
нією порівняно маленької і 
до того ще тисячами кіло
метрів віддаленої Англії 
А бо чи є якесь логічне  

оправдання для вже 65-ти- 
річного існування деспотич
ної російсько-большевиць- 
кої імперії?

Також, мабуть, несвідо
му помилку зробив Липа, 
коли вищезгадану свою  
працю назвав „Р озп оділ  
Росії” — замість „Розподіл 
російської імперії”. Він на
певно мав на думці не Росію 
в її етнографічних кордонах, 
а російську імперію , хоч 
через помилку в заголовку 
непотрібн о дав підставу  
прихильникам збереження 
російської імперії обвину
ватити його в р о зп о д іл і 
Росії, як такої, чого повто
рюємо, він напевно не мав 
на меті.

Та незалежно від всього, 
постать д-ра Юрія Липи є 
занадто визначною постат
тю в нашій історії аби тіль
ки принагідно згадати її з 
нагоди дня народження чи 
смерти. І тому, було б дуже 
побажаним і конечно потрі
бним, аби ті, кого це стосу
ється, не відкладаючи „на 
завтра’.’ покищо бодай най
головніше і найважливіше 
перевидали з його великої 
публіцистичної спадщини. 
Це було б найкращим від
значенням його світлої па
м’яті.
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СВОБОДА - 4:128-131 - 9г12_липня_1985.

Остап Тарнавський

Ю Р І Й  л и п а  -  П О Е Т
Н А Ц І О Н А Л Ь Н О Ї  Д У М К И

І звідки вони взялися оці поети, які не тільки — за 
Шевченком — співали про Україну, про український народ, а 
перш за все, говорили про Україну і про її народ, як про 
націю — оту духово споєну спільноту, що від віків на 
широких просторах української землі живе, творить 
життя і творить вартості матеріальної і духової культури, 
щоб засвідчити своє право на повне і самостійне існування, 
оці всі поети нової, нехай і жорстокої,доби, які викарбува
ли свої важкі слова в новому періоді нашого літературного 
процесу, в початкових десятиріччях XX століття, — як 
Юрій Дараган, Евген Маланюк, Марко Антіох, Олег 
Ольжич, Олекса Стефанович, Олена Теліга, Оксана 
Лятуринська та й багато інших, а перш за все, Юрій Липа, 
якому сьогодні віддаємо цю скромну пошану.

Голос цих нових поетів прозвучав сильно і широко, як 
відлуння великого змагання за життя нації у революційний 
час, викликаний Першою світовою війною, змагання, що 
його не могли здушити переможні армії, ні модні гасла про 
інтернаціоналізм і загальнолюдський прогрес, залишив
ши свої ідеали, як дороговказ на майбутнє. Яка сила оцієї 
національної думки, що пробудилась у народі після 
вікового поневолення та пониження, вказують самі факти 
її назрівання, коли нагадаємо, для прикладу, бодай деякі 
імена, чи радше роди, що їх імена визначили шлях нашої 
історії. Ось Володимир Антонович — історик, який 
присвятився студіям минувшини нашої країни, а його син 
Дмитро Антонович — це вже один із засновників Револю
ційної Української Партії. Ось Тадей Рильський, який 
віднайшов своє українське походження та почав працю 
для піднесення освіти і свідомости, започаткувавши 
діяльність старої Київської „Громади”, а його син 
Максим Рильський — це вже свідомий діяч української
культури, передовий поет українського походження. Ось 
Микола Вороний — поет-модерніст, що плутався ще в 
перекладуванні „марсельєз” та „інтернаціоналів”, і щойно 
після революції віднаходив себе в тематиці знаменної 
книги під назвою „За Україну”, а вже його син Марко 
(Антіох) вступив просто на цей український шлях і за це 
був покараний засланням. Навіть О. Олесь — цей співець 
українського державного відродження залишився тради
ційним і не вийшов із народництва, а вже його син Олег 
Ольжич — це не тільки поет національної думки, але й 
орг-н ізатор революційної боротьби за національне 

а - єн-’я і в цій боротьбі загинув.
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Та найкраще можна спостерігати ріст цих двох поколінь 
на двох інших представниках літератури цих двох періодів 
літературного процесу, а саме: на особі сьогодні відзначу- 
ваного Юрія Липи і його батька Івана Липи. Іван Липа, 
народжений в 1865 році в Керчі — це майже ровесник 
Михайла Коцюбинського. Але Коцюбинському прийшло- 
ся жити у Вінниці, ближче осередків, де жевріла українська 
думка, та можна було знайти шлях до української 
культури і літератури. Не мав того щастя Іван Липа, який 
проживав з батьками в Керчі на побережжі Чорного моря. 
В керченській гімназії він чув про Андрія Желябова, 
революціонера-народника, який якийсь час співпрацював 
з М ихайлом Д рагомановим, ініціював терористичну 
організацію „Народна воля” і разом з нащадком роду 
гетьмана Кирила Розумовського Софією Перовською був 
страчений в 1881 році за вбивство царя Олександра 
Другого. Та про Україну гімназист Іван Липа не знав 
нічого, хоч і зустрічав українських селян і розмовляв із 
ними і симпатизував з ними, але це був просто вияв 
протесту проти гноблення селянства, а не якась свідомість 
національної приналежности. Послухаймо, як про це 
говорить сам Іван Липа, коли під час студій на медичному 
відділі в Харківському університеті він зустрів своїх 
співвітчизняників, які знали, що вони українці.

„Довго був я в Харкові самотнім, аж ось уже в кінці року 
якось ішов із медиком однокурсником, а він мене питає:

.— Ви — малорос?
— Малорос — кажу.
— То приходьте сьогодні ввечорі на таку адресу — там 

усі наші збираються.
Хоч Керченський півострів заселений українцями, хоч

моя баба і не вміла по-московському, а батько говорив 
мішаниною, хоч хлопцем я частенько бував у Чорноморії, 
а кубанські козаки раз-у-раз приїздили до батька, одн ак, 
я так мало знав українську мову, що навіть не всі слова 
розумів у „Кобзарі” Шевченка.

Окрім того, я, не бачивши корінної України, чомусь 
думав, що український народ уже не існує. На такі твори, 
як „Кобзар”, я дивився, що це останнє українське слово, і 
чогось мені дуже було жаль, що тепер уже ніхто не знає 
української мови і ніхто так не може написати, як писав 
Шевченко, Куліш і Костомаров. Про Галичину я нічого не 
чув, про нових українських письменників і зауважував ті 
місця, де вони говорили про українську літературу.

Однак, я покладав, що все це давно минуле... Історія 
українського народу, його повсякчасна боротьба за волю, 
за рівність мені здавалася, як якась славна, чарівна казка, 
що закінчилася навіки, а народ десь зник”. („Нові дні”, 
Львів, квітень 1943, стор. 9).

І треба було тільки зустрічів із земляками на терені 
Харківського університету, щоб усе це змінилось. На цих 
зустрічах говорилось і про український народ, який далі 
змагається за волю, і про українську літературу, яка, не 
зважаючи на Валуєвський циркуляр з 1863 року про 
заборону українських видань і Емський указ, чи радше 
указ Юзефовича, що його підписав цар Олександер Другий 
в 1876 році, не переставала рости. У цьому молодому
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гурті, не без впливів діячів старшого покоління, таких як 
Олександер Русов, що разом з Михайлом Драгомановим 
проявив активність на терені Старої Громади у Києві, 
відродився український дух у цієї патріотичної української 
молоді. Іван Липа став не тільки активний в гуртку, що 
його члени звали себе „свідомими українцями”, але почав 
писати українською мовою до так званих мазепинців та й 
був головним організатором так званої групи тарасівців у 
Харкові, що ставили домагання повної незалежности 
України. Це саме Іван Липа, оцей пришелець з провінції;., 
який думав, що український народ вже не існує, в лютому 
1893 року на Шевченківських поминках у Харкові проголо
сив ідеологічні основи тарасівців, вимагаючи незалежнос
ти для України.

В час творення української Держави Іван Липа 
був українським комісаром міста Одеси, а згодом 
отримав пост і міністра віроісповідань в уряді Українсь
кої Н ародної Республіки. І. Липа проявив себе як 
письменник, популярні стали його оповідання, які були 
видані окремими книжками „Оповіді про смерть, війну і 
любов”, „Тринадцять притч” (1935) й інші.

Життєвий і творчий шлях Ю. Липи був простелений вже 
його батьком. Юрій Липа народився в Одесі, коли його 
батько осів у цьому портовому місті, зайнявши не тільки 
професійний пост лікаря, але й був активним працівником 
в українському житті цього міста.

Синам Тадеїв Рильських, Володимирів Антоновичів, 
Олександрів Русових легко було вже віднайти себе в 
українському середовищі. Так і сталось з сином Івана 
Липи Юрієм. Коли І. Липа, закінчуючи гімназію, навіть не' 
був свідомий свого українства, його син Юрій вже 19-‘ 
річним юнаком став проявляти себе в українській поезії,' 
друкуючи свої твори в українських журналах. Щобільше, 
разом з батьком він активно надягнув однострій і став із 
зброєю в руках в обороні незалежности нової української 
республіки. По батьківській традиції він теж і перебрав 
професію лікаря. Медичні студії закінчив Ю. Липа вже на 
еміграції, в університеті в місті Познань в Польщі в 1928 
році, Після закінчення студій він відкрив лікарську 
канцелярію у Варшаві та почав дуже успішну лікарську 
практику. Але це не було єдиним призначенням сина 
лікаря, який віднайшов себе „свідомим українцем” і почав 
діяти для України, в час найбільшого російського терору. 
Юрій Липа відчув у собі письменницький талант, як і його . 
батько, свою письменницьку працю розумів як службу для
своєї нації. Його літературна діяльність проявилась не 
тільки у ліриці, що була першим виявом його таланту, але і 
в драматургії, і прозі, а теж і в публіцистиці. Можна сміло 
сказати, що свою лікарську професію Юрій Липа вважав 
тільки конечним засобом для життя, згодом, після 
одруження, для прохарчування рідні, йог о призначенням 
була поезія, що їй присвятив він перші й найкращі роки 
своєїтворчости. У Липи є один вірш „Призначення” і його 
варто тут пригадати:
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Коли прийшла пора і ти дозрів 
у муках днів, у боротьбі з собою, 
як образ берегів в імлі, на морі, 
в одній хвилині з'явиться тобі 
тсос призначення і зміст.

То лиш приходить раз, але назавжди.
Не стерти образу цього тобі, 
ти не втечеш, дивись вперед — і знай: 
одно побі зосталось тільки: жити ним, 
і сповнитися ним, — воно від Бога.
Якже ж не вчув призначення свого, — 
ти ще не жив і ще не вартий вмерти.

Юрій Липа не обмежився тільки поезією. Його твор
чість можна поділити на три періоди і кожний з них інший і 
багатший.

Біограф Юрія Липи Лев Биковський ще точніше 
визначив періоди життя Юрія Липи.

Перший період — це Одеська доба, від народження 1900 
до 1918 року. Тут життя Юрія Липи проходить під 
впливами батька-лікаря і громадського діяча та письмен
ника. Тут закінчив він середню школу та тут же почав 
писати, ба навіть і друкувати свої твори вже від березня 
1917 року, коли заснував видавництво „Народний шлях”. 
Тут теж під впливом батька почав свою участь у визвоть- 
них змаганнях, зголосившись до українського війська, як 
козак куреня /иорської піхоти. Ця романтична доба 
приводить його у Кам’янець Поді'гьський в І°>10 році, де 
опинився і уряд Української Народної Республіки. В 
Кам’янці почав він студії в тамошньому університеті та 
розгорнув ширше свою письменницьку і видавничу 
діяльність. Від осени 1920 до 1922 Юрій Липа перебував у
Тарнові, де опинились й українські міністеріяльні устано
ви та жив разом із своїм батьком, членом уряду УНР. 
Цей час позначений жвавою літературною діяльністю. 
Разом з деякими молодими літераторами, як наприклад, 
донька президента УНР Наталія Лівицька (тепер Холод
на) з Миколою Ковальським, Борисом Лисянським й 
іншими зложив літературне об’єднання „Сонцецвіт”, що 
видало там же чепурний альманах під такою ж назвою. В 
альманасі „Сонцецвіт” надрукований перший зрілий вірш 
Юрія Липи „Князь полонений”. На час перебування його у 
Тарнові припадає теж перша любов Ю. Липи з акторкою 
Лесею К., що напевно/, відбилось у його тогочасній ліриці. 
На весну 1922 року цей період кінчається, коли урядові 
установи переїхали до Варшави. Юрій Липа почав своє 
медичні студії в Познані, що їх закінчив в 1928 році. 
Вміжчасі помер його батько, що дало привід для Юрія 
Липи відвідати Львів (1923). Він брав дуже активну участь 
у студентському житті, був членом корпорації „Чорномо- 
ре” , виголош ував доповіді та реф ерати . Тут теж і 
залюбився, (Лев Биковський каже, що це було його перше 
велике кохання). Та дівчина була полька — пізнала у ньому 
великого укранїського патріота і тому, як розказує 
Биковський, не бажала зв’язувати йому рук. Після 
закінчення студій Юрій Липа відбув ще однорічну
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військову повинність і в 1929 році перенісся до Варшави, де 
прожив безперебійно до 1943 року. Відбувши приписану 
лікарську практик в Прложничому шпиталі, в 1929 році 
Юрій Липа відкрив свою лікарську практику та в той же 
час ще продовжував свої студії у Варшавському універси
теті, правда, не по вибраній професійній лінії, але по 
заінтересуванні. Його захопили тоді політичні науки, 
слухав виклади проф. Корнатовського. В той час разом з 
іншими студентами Варшавського університету як Авенір 
Коломиєць, Петро Кривоносюк, Юрій Косач, брав 
активну участь у студентському житті, належав до грона 
Чорноморців,

Після непорозумінь, які виникли між студента
ми наслідком орієнтації деяких з них на совєто- 
фільський журнал „Нові шляхи”, що їх видав Антін 
Крушельницький у Львові (наприклад, Авеніра Коломий- 
ця), Юрій Липа зв’язується ближче з Євгеном Маланюком, 
який тоді вже був відомим поетом і жив у Варшаві, та 
разом з ним закладає літературну групу „ТАНК”, що 
об’єднала таких діячів літератури і мистецтва, крім 
Маланюка і Липи, як П. Зайцев, Олена Теліга, Наталя 
Лівицька—Холодна, Петро Холодний, А. Крижанівський 
і інші; ця група перейменувала себе згодом на „Варяг”, щ о. 
від 1933 року видавала літературний журнал „Ми”. Зустріч 
з Маланюком не пройшла без впливу на Юрія Липу. 
М аланюк теж мав високу думку про Липу і високо 
оцінював його поетичну творчість. Та в той час Ю. Липа 
вже менше присвячував уваги поезії. Свою професійну 
лікарську працю він вважав тільки засобом для заробітку, 
а радше займався справами культури. Його в один час 
захопив ляльковий театр і він сам виготовляв ляльки і 
підготовляв вистави. Юрій Липа переходить на прозу та 
пише роман „Козаки в Московії”, що появився вже в 1931 
році, (згодом вийшло ще декілька видань), та новелі, що їх 
видав у трьох збірках під назвою „Нотатник” (1936-37). 
Він — теж автор літературно-критичних есеїв, що вийшли 
друком під назвою „Бій за українську літературу” в 
1935 році. Та і в прозі не затримався Юрій Липа на довгий 
час. Вже в 1938 році вийшла його книжка „Призначення 
України” історіософічна-політична праця, яка розглядає 
положення України на Сході Европи. За цією книжкою 
вийшли згодом ще два видання того ж жанру, а саме: 
„Чорноморська доктрина” (1940 і 1942 — друге видання) 
та „Розподіл Росії” (1941).

Перейшовши на публіцистичну діяльність з головним 
заїнтересуванням в історіософії, Юрій Липа теж упоряд
кував своє особисте життя. В 1938 році він одружився зі 
студенткою Віденської Школи Мистецтва Галиною 
Захаріясевич. Його дружина — це абсольвентка Василіян- 
ської гімназії у Львові з 1929 року, обдарована і здібна 
мисткиня в ділянці прикладного мистецтва, а при цьому це 
сильна індивідуальність. У подружжя народилось троє 
дітей, одна дитина померла, і вижили дві доні Івася і 
Марта. Війна була причиною мобілізації Липи, але він 
скоро повернувся і став в осередку організації українського 
населення у Варшаві, стаючи головою нового Українсько
го Громадського Комітету. Через непорозуміння в цьому
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Комітеті Липа відсунувся зовсім від політичної активнос- 
ти, а в 1943 році переїхав з ріднею на українські землі і 
замешкав в Яворові, в одному з найбільш українських міст 
в Галичині, в якому навіть за польського панування 
переважали українці та й вулиці носили назви українських 
історичних постатей і письменників. У той час у Липи 
слідний містицизм. Але цей період Яворівський у житті 
письменника не був довгий. Вже влітку 1944 року Галичи
ну зайняли совєтські війська, а в недовгому часу пропав і 
сам Липа. Про його смерть немає точних даних. 
Найправдоподібніша версія, що він загинув від больше- 
вицької кулі, виконуючи свою лікарську професійну 
службу десь у лісі, де таборував відділ УПА. 
Найцікавіший творчий період Юрія Липи — це перший 

період, в якому він присвятив себе поезії. Евген Маланюк 
— передовий поет цього періоду та приятель Липи, 
визначив, що „перше творче десятиліття Юрія Липи поки 
1920-1930 обіймало творчість мистецько-лпераіурну. Вже 
в початках 30-их років Липа — через критичний есей — 
переходить до історіософічної. відтак геополігичної 
тематики, відходячи все далі від красного письменства і 
майже цілком рвучи з поезією, що займала між роками 
1920-1930 центральне місце в його творчості”.

Маланюк найвище цінить цей перший період і ворчости 
Юрія Липи, головно його поезію. Ця поетична творчість 
Липи кількісно невелика. Липа тільки вийнятково позна
чив датами свої поетичні твори, тож треба подаз и дати їх 
видання окремими книгами. Цих книг було всього три: 
тоненький зшиток під назвою „Світлість”. 44 сторінки, 
виданий у Каліші, де приміщувався табір українських 
полонених і згодом осіло велике число українців, і що 
створили там у 30 роках інтенсивне кульгурно-освітнє 
життя. Там починав свою школу танців Василь Аврамен-

ко, там була навіть українська гімназія, і різні товариства й 
організації та виходили різні журнальні видання як 
літературний місячник „Веселка” за редакцією того ж 
Євгена Маланюка, „За державність” — орган Українсь
кого Воєнно-Історичного Товариства й інші. „Світлість” 
вийшла друком в 1925 році та й охоплю вала вірші, 
написані до того часу, в головному лірику. Обгортку 
проектував мистець Роберт Лісовський. Друга збірка 
„Суворість”, видана циклостилевим способом вже у 
Празі, ще менша розміром, бо всього 32 сторінки, вийшла 
в 1931 році. Наступна книга — вже більша розміром і 
більш репрезентативна — „Вірую”, вийшла у Львові у 
видавництві „Дзвонів” на 67 сторінках друку. Маланюк у 
своїй вичерпній статті про поетичну творчість Юрія Липи 
сказав дослівно так:

„Справді, поминаючи дещо акварельну і випадкову 
„Світлість”, треба визнати циклостилевий зшиток муж
ньо довершеної „Суворости” за одйу з тих книг поезії, які в 
літературному процесі творять епоху. Все в цій книзі було 
нове і незвичайне, починаючи від тематики і кінчаючи 
словництвом. В „Суворості” , в цім суворім виборі і 
влучнім доборі окремих поезії, відбилася постать автора 
найповніше і найяскравіше, без жадної зайвої риси, без 
жадної найменшої помилки: цю книжку створила впевнена
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рука майстра, свідомого своєї майстерности. І, що 
найважливіше, свідомого своєї творчої відповідальности 
перед словом і перед добою. .

Юрій Липа спеціально був чутливий до цієї відгіовідаль- 
ности письменника перед самою літературою, а теж перед 
народом і добою. В есеї про „Провідництво письменства” 
Липа писав:

,,В свідомім будівництві, в свідомім організуванні, 
свідомім провідництві відповідає кожний провідник, 
організатор чи будівничий. Чому письменник, що є 
організатор і провідник, не має відповідати за свої твори?”

І далі Липа вияснює:
„Як особа, як вільна людина, що творить і потрапить 

обмежувати свою творчість, письменник безумовно 
відповідальний перед своїм суспільством, перед своєю 
расою”. Прив’язання до своєї раси — це критерій провідни- 
цтва письменника”. (Календар-Альманах на 1948 рік, 
Авґсбурґ).

Поезія Юрія Липи міцно насичена історизмом. Мала- 
нюк шукає традиції „Суворости” глибоко в українській 
історії, в таких творах, як „Научення М ономаха” чи 
бароккові будівлі гетьмана Мазепи, чи згодом київська 
графіка Нарбута.

„Поезія Юрія Липи, — каже Маланюк, — вичерпувала 
нам самий дух історизму, самий дух героїчних діб нашої 
історії. І звідти її незвичайний тон”. Маланюк вважає Липу 
поетом для поетів, він малозрозумілий для загалу, його 
поезії не судилось широка популярність ані масовий читач.
І тут, — він підозріває, — лежить джерело повного 
самонезадоволення самого поета, який десь в роках 1929- 
30 зірвав з поезією, ба навіть згодом у приватних розмовах 
говорив про вірші з презирством.

Другий період творчости Юрія Липи — це проза, а 
радше критичний есей, праці з ділянки історіософії.

Перш за все треба згадати роман „Козаки в Московії”, 
що вийшов друком в 1931 році, і потім був ще перевиданий 
кілька разів. Роман Юрія Липи — це (як ствердив Юрій 
Косач ще 50 років тому) „художня візія державницької, 
соціяльно-економічної, геополітичної доктрини Хмельни
цького, що більше — це розглядання минулого України не 
в провінційному маштабі, як самобутнього процесу, а в 
зв’язку з всесвітньою історією. Ю. Липа писав у своїй 
знаменній статті „Розмова з минулим”, що український 
історичний белетрист ніколи не збагне як слід рідної 
історії, якщо не вивчить історії всього світу, і писати роман 
про Хмельницького, чи Мазепу, не відчуваючи зв’язків
цих українських мужів з їхніми сучасниками Кромвелем.чи 
принцом Евгеном, буде завжди фальшуванням минулого. 
Тимто Юрій Липа є першим українським європейським 
історичним романістом. Те, про що мріяв Панько Куліш, 
автор незглибленого своєю силою роману „Чорна рада”, 
здійснив Ю. Липа. Був реконструктором, що з точністю 
лікарського лянцетного розтину, з математичною кропіт- 
кістю відтворював і оживляв мертві епохи, маючи весь час 
на увазі не романтизацію нашого минулого, не прикрашу
вання його і не актуалізацію в тому дусі, якби хотілось 
нам, сучасникам, а викриття правди і тільки правди. Бо
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лиш Липина сумлінність у студійній роботі над джерела
ми, як і перед тим праця В’ячеслава Липинського, відкрила 
нам Україну, що її не знали попередні покоління принижу- 
вачів нашої історії. Відкрили Україну — рівнорядну з 
іншими європейську націю. Україну величі, героїзму і 
держ авного планування. Україну тих, за Г оголем , 
„лицарських залізних віків”, що, чарівно реконструйовані 
Липою, правлять нам сьогодні за надію в майбутньому".

Уміжчасі Юрій Липа надрукував у різних виданнях 
низку -новель, які були видані окремими виданнями у трьох 
малих томиках під назвою „Нотатник” (4936-37). Героями 
його новель є відважні люди чину. Та вся його увага була 
на творах, спертих на студійних джерелах, і тому він 
повністю присвятився есеєві. Вже в 1935 році вийшла у 
Варшаві книга Липиних есеїв „Бій за українську літерату
ру”. Тут виявив Липа велике знання не тільки української 
але й європейської літератури, даючи зразок по-европейсь- 
ки написаного есею, в якому він зформував етапи нашого 
літературного процесу і насвітлив такі постаті нашої 
літератури, як Шевченко, Гоголь, Куліш, Самійленко й ін
ші. Погляд Липи на історію нашої літератури оригіналь
ний і він стане предметом дослідів наших літературознав
ців. Та Липа не обмежувався тільки до теми літератури. 
Його цікавила вся духовість України і вислідом цих 
заінтересувань були три наступні публіцистично-есеїстич- 
ні книги., а саме „Призначення України”, що вийшло у 
Львові в 1938 році, „Чорноморська доктрина”, видана у 
Варшаві в 1940 році, вже в час війни, та вкінці „Розподіл 
Росії”, стосторінкова праця, що вийшла друком вже в 
Києві, ще й під фірмою Державного Видавництва в 1941 
році. В цих історіософічних працях Юрій Липа подає все 
бічний перегляд розвою проблематики „Українства” та
пробує накреслити історичне призначення України в 
загальному розвою людства. В „Чорноморській доктри
ні” Юрій Липа конкретизує це призначення України в 
напрямі Чорного моря, бо майбутнє України він бачить на 
Чорноморському просторі. В „Розподілі Росії”, що може 
й в незавершеному виді появилось саме в початках 
німецько-совєтської війни. Липа виходить із географічного 
й економічного районування Совєтського Союзу та вказує 
на конечність політичного поділу його на кілька головних 
бльоків-держав, Московщину, Україну з Кавказом, 
Ближчу Азію та Дальшу Азію. Розчленування Росії у 
Липи було в програмі „Призначення України", що 
творила свого роду імперіалістичну концепцію.

Юрій Липа теж знаменитий поет-перекладач. Він знає 
чужі мови, між ними і німецьку, і французьку, знав і читав в 
оригіналі чужі літератури і в перекладній праці був 
майстром. Липа виготовив досконалі переклади поезій 
Рільке, Гельдерліна, Ередія, Мюссета, Мопасана й інших. 
Євген Маланюк вважав переклади Липи вийнятковими. 
Він дослівно писав:

„Справді, рідко знайдемо у світовій поезії так конгені
альні переклади. Вони такі природні, такі невимушені, такі 
ненавмисні, що, власне, на них літературознавець може 
студіювати, трудне мистецтво і складну природу перекла-
„ . . я
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У своїй письменницькій праці Юрій Липа не осиротив 
теж і своєї вивченої професії. Він є автором багатьох праць 
на лікарські теми. Він присвячував увагу своїй лікарській 
професії, у своїй приватній практиці відкрив лікування 
зелами і про лікувальні властивості зел написав декілька 
праць. Головна з них — це „Ліки під ногами”, що вийшла 
друком у 1943 році. Крім того він є автором ще таких книг 
на медичні теми, як „Фітотерапія” , що вийшла ще в 
1933 році, та й праці про відживлювання дітей, про вереди 
старечого віку, про лікування зелами хронічних хворіб, як і 
історичної праці з ділянки лікування під назвою „Лікарські 
рослини в давній і сучасній українській медицині”. Його 
праці на теми лікування закріпили йому місце не тільки в 
українській але й чужій медичній літературі.

Юрій Липа — це незвичайна поява не тільки в українсь
кій літературі, але в історії української духовости.
Талановитий поет, що його Євген Маланюк визначує 
провідним поетом у час „епохового процесу відзискання 
історичної пам’яті та комасації історичної свідомости”, 
Липа не обмежився тільки поезією, але почав бій — 
висловлюючись його власним поняттям — за українську 
духовість, за визначення України в історичному і геополі- 
тичному положенні. В одному із своїх есеїв Юрій Липа 
писав про синтетиків української мислі, які ^слухають 
виття скаженої бурі в верховіттях ; українського дерева і 
переживають на всі глибини струси українського коріння”. 
Про них він так висловився:

„Життя цих синів своєї раси є завжди в небезпеці. їхня 
служба Україні — це не спокійна посада в інститутах чи 
університетах. їм  заглядає в очі смерть і вони вміють 
гинути. Цей інтелектуалізм зв’язаний з українською 
кров’ю й обагрений українською кров’ю в боротьбі”.

Таким сином українського народу виявив себе і Юрій 
Липа, який вийшов з покоління, яке щойно усвідомлюва
ло свою українську приналежність, та став шукати глибин 
української духовости, щоб могти віднайти призначення 
України у світлій майбутності. Він і загинув — цей новітній 
лицар Духа на посту, молодо на 45-му році життя, на 
рідній землі, що її не покинув у хвилину великої загрози, 
ще й виконуючи свою лікарську професійну місію в 
повстанському лісі. Мов епітафію на його невідомій могилі 
можемо вписати цю його поезію, що він її назвав „Голос 
забитого”:

Вознесіте знамено, 
святого великого краю! 
Говорить серце надхненно, 
говорить серце: „Я знаю!
Це твоя корогва, Україно, 
надімною клекоче, —
Хто ж мене вбив безневинно 
за мої вірні очі?”
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Рік І, ч. 5 (6) Жовтень, 1951. New York

Про Юрія Липу
Бувають люди, яких —  коли 

вони зникнуть — не можна уяви
ти собі мертвими. €  духовості, я- 
кі так промінюють, що ми не в 
силі вірити у можливість загину 
джерела цього промінювання. 
Трапляються очі, очі візіонерів, 
про які не можемо повірити, що 
вони на завжди погасли.

Таким був Юрій Липа, україн
ський синтетик.

Колись я спиталася в його:
— „Чому ви пишете так поспі

шливо, далі і далі, чому не розви
ваєте. не обгрунтовуєте ваших 
думок?”

—  „У мене не має на це часу, 
я залишаю це іншим1’, — відповів 
він мені, ласкаво всміхнувшись, а 
•його усмішка, то було щось дій
сно цілком своєрідне, то було я- 
кесь внутрішнє розквітання, що 
передавалось довкіллю, „я мушу 
дати синтезу і мушу поспішати, 
бо в мене немає багато часу”, до
кинув ще.

Ідеєю Ю. Липи було виростити 
в українському народі почуття 
спокійної гордости. Не тієї наду
тої й порожньої в середині, а та
кої, яка йде від почуття зв’язку 
з багатими культурами минулого 
і наснажується силою землі, з у- 
сіми її ніжними і жорстокими ви
явами. „То є Україна” —  каже 
гтличанин у гріховних обіймах 
випадкової дівчини в одному з 
кращих оповідань його „Нотат- 
ника”. Це є Україна, той Рубан, 
з якого промовляє сама родюча 
і безпощадна для слабких україн
ська земля. Українська гордість.

що має труснути основами землі 
і змести з неї все чуже, налетіле, 
випадкове. І не було ділянки ук
раїнської і чужої наук, від праіс
торії до геополітики, від біології 
до математики, від музики до ар
хітектури, на яких Липа не шукав 
би і не знаході і матеріалу для 
розбудови своєї провідної думки, 
лейтмотиву усіх своїх праць, від 
„Бою за українську літературу” і 
„Призначення України” до „Роз
поділу Росії” : думка про велике 
майбутнє, закладене в душі його 
нації.

Коли я бачила його востаннє у 
Львові, де він заходив до Україн
ського Видавництва вже як „про
вінційний лікар” з Яворова, він 
розказував мені, як це він, разом 
з обдарованим голяндським архі- 
тектом у Варшаві планував відбу
дову українських міст, де „зник
нуть вулиці —  канали й обабіч
розкішних бульварів забіліють у- 
країнські котеджі...”

І яка це сила потягла його ту
ди, де мало сповнитись так хут
ко й непомітно страшне призна
чення — його, великого інтуїта?

Ні, я не можу повірити і не по
вірю ніколи, що Юрій Липа не 
живе. Автім якщо він і не існує 
вже, як людина, він так проміню
вав, що те промінювання ще дов
го насичуватиме український про
стір. Це є щось більше ніж літе
ратурна і наукова спадщина. Він 
ще є десь тут, між нами.

Марія Струтинська
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Ч. 145. СВОБОДА, ЧЕТВЕР; 1-го СЕРПНЯ 1985

С П О М И Н  П Р О  Ю Р ІЯ  Л И П У

(Слово виголошене на вечорі в Ню Йорку 18-го травня
1985 року).

На мою думку, сьогодні
шній вечір, присвячений 40- 
л іттю  смерти д-ра Ю рія 
Липи, має велике націона
льно-історичне значення. 
Це вже вдруге українські 
лікарі, згадують свого виз
начного колегу: сьогодні — 
Українське Лікарське Това
риство Північної Америки, 
Відділ Метрополії Ню Нор
ку, разом з НТШ і Українсь
ким Інститутом Америки, у 
формі товариської зустрічі; 
у 1967 році — Відділ УЛТ 
ПА в Торонто.у формі 300- 
с/горінкової КНИЖКИ ЙОГ9 
поезій, прози і споминів про 
нього.

Після вичерпних статтей 
д-ра Юліяна Мовчана у 
„Свободі” в листопаді ми
нулого року й посмертної 
згадки д-ра Петра Демуса у 
останньому числі „Лікарсь
кого Вісника”, не згадуючи 
вже про доповідь д-ра Оста
па Тарнавського, голови 
Об’єднання Українських 
Письменників „Слово”, яку 
ми оце з цікавістю вислухав 
ли, — мені не багато лиша
ється сказати нового про 
цю незвичайну людину, яку 
я шанував, з якою прияте
лював, і ще досі вважаю її 
інспіратором багатьох моїх 
кроків і вчинків.

Мабуть у декого із шано
вних слухачів появиться на 
обличчі усмішка недовір’я, 
коли я скажу, іцо зустрів я 
Юрія Липу як молодого 19- 
літнього юнака ще в 1919 
році в Кам’янці Подільсь
кім. Мені тоді було заледве 
три роки... Цієї зустрічі я не 
пам’ятаю. Про неї оповідав 
мені мій батько Василь Со-

Д-р Ростислав Сочинський

чинський, який був тоді чле
ном місцевої Ради і голо
вою „Просвіти”.

У тому році Уряд УНР 
перебував у Кам’янці Поді
льському. Батько Юрія д-р 
Іван Липа, лікар, письмен
ник і громадсько-політич
ний діяч, був тоді Міністром 
віроісповідань при Уряді. 
Познайомивш ись з моїм 
батьком, вони обидва про
водили довгі розмови на 
тему тодішньої політичної 
ситуації, також про різні 
літературні та видавничі 
справи.

Відомий літературозна
вець Михайло Мухин зга
дує, що в половині літа 1919 
року в Кам’янці Подільсь
кому він кілька разів бачив 
Юрія Липу з його батьком. 
Юрій був одягнений у ясно- 
сіру курточку, що так пасу
вала до його блакитно-си
вих очей, ясно блідого об
личчя і сріблистої чуприни. 
Юрій вже тоді почав писати 
і його твори друкувались 
пізніше у календарі-альма- 
нахові „Дніпро” у Львові, 
яке видавалоТ-воДопомоги 
Емігрантам з України і з 
яким співпрацював мій ба
тько.

Доля судила зустрінути 
Юрія Липу особисто на по
чатку 30-их років, коли я ще 
був учнем Української гім

назії в Луцьку на Волині.
Одного літа з кількома 

товаришами відвідали ми 
гостинну літню оселю п-ва 
Підгірських. Самійло Під
гірський був відомим гро
мадським діячем на Волині. 
Він працював як адвокат у 
Ковлі. В 1945 році больше-^ 
вики його розстріляли. У 
цій оселі під час літніх вака
цій збиралось багато укра
їнської молоді: учнів серед
ніх шкіл і студентів високих 
шкіл. Так склалось,' що як
раз тоді відвідував Підгір
ських л ікар  Ю рій Л ипа. 
Довідавшись, хто я є, він 
пригадав собі зустріч з ііе- 
ред кільканадцяти років в 
Кам’янці Подільському з 
малим хлопчиком.

Юрій Липа, високий си
ньоокий пристійний мужчи
на з усміхненим лицем і 
спокійною переконливою 
мовою, викликав симпатію 
до себе вже при першій 
зустрічі. Він запитував мене 
про мої пляни після того, як 
я здам матуру. Я сказав, що 
моєю мрією є стати ліка
рем. Він радив мені пробу
вати дістатись до військової 
медичної школи у Варшаві, 
відомої Школи Підхорун
жих Санітарних, де він та
кож брав дворічні курси. 
Мовляв, Україна потребу
ватиме колись військових
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лікарів . Ми також  мали 
розмови на літературні те
ми, бо зацікавлення літера
турою викликав у мене вже 
давніше професор українсь
кої мови в Луцькій гімназії 
Модест Левицький, який 
був лікарем і відомим пись
менником.

До військової медичної 
школи я не дістався і стра
тив час, щоб податись на 
якийсь медичний факуль
тет. За порадою, а може й 
на приказ моїх зверхників, 
гбЬ був я годі членом під
пільної ОУН, подався я як 
доброволець до підхорун- 
жівки, куди я був прийнятий 
мабуть з допомогою коли
шнього старшини армії 
У HP, який був викладачем 
у тій підстаршинській шко
лі.

На другий рік мені вда
лось дістатись, як одному з 
двох українців, до медично
го факультету Варшавсько
го університету. Юрія Липи 
я не бачив кілька років, хоч 
пильно збирав його публі
ковані твори, які, на жаль, 
згинули під час воєнної заві
рюхи. Щойно у 1938 році, 
коли мене вибрано головою 
Медичної ланки при Укра
їнській Студентській Гро
маді у Варшаві, я запросив 
д-ра Липу прочитати кілька 
лекцій на медичні теми. Ці 
лекції розбудили не тільки 
наших медиків, але також 
інших студентів, Липа бо

стимулював до творчої пра
ці кожного, в якому знахо
див іскру таланту. Він був 
ласкавий і прихильний до
кожного: до великих і ма
лих, до славних і непоміт
них людей; гидував лише 
тими, які зраджували націо- 
нальну солідарність для 
особистої користи чи амбі
ції.

При зустрічах з ним мй 
старались розбудовувати 
українську медичну термі
нологію. Співпрацював з 
нами тодішній студент ме
дичного факультету Поз
нанського університету і 
пізніш е особистий лікар 
володаря Етіопії Гайлє Се- 
лязія — д-р Степан Зощук.

Під впливом розмов з 
Юрієм Липою і його друко
ваних творів, зродилась до
сить численна група лікарів 
письменників, поетів і публі
цистів, згадати хоч би кіль
кох: Теодозій Крупа, Юліян 
Мовчан, Тома Лапичак, 
Олег Волянський, Іларіон 
Чолган, Богдан Олесниць- 
кий та інші.

В останніх двох роках 
перед вибухом ІІ-ої світової 
війни зустрічав я ще Юрія 
Липу у Теліг, де Олена, яку 
ми називали Леною, читала 
свої найновіші поезії інтим
ним друзям, а її чоловік 
Михайло тішив гостей 
грою на бандурі. У тих ве
чорах, де Лена Теліга вияв
ляла себе за чудову госпо

диню, брали також участь 
поет Євген Маланюк, Олег 
Штуль-Жданович, тоді сту
дент філологічного факуль
тету. Варшавського універ
ситету, а пізніше голова 
ПУН, та інші, яких трчно 
сьогодні не пригадую. 
Знаю, що часом приїздили з 
Праги Олег Ольжич і Лео
нід Мосендз.

Це були незабутні і чудові 
вечори, які Юрій Липа дуже 
любив і, хоч мало говорив, 
сидів там, як зачарований.

Після вибуху війни і бага
тьох пригод я опинився в Бер 
ліні, де мене в 1942 році вже 
як лікаря Ґестапо арешту
вало. Просидів я кілька мі
сяців у в’язниці на Алексан- 
дер Пляц у Берліні, потім 
запроторили мене в Кон
центраційний табір Саксен- 
гаузен коло Ораніенбурґу, 
де я пробув майже до кінця 
війни, і не був би сьогодні 
живим, коли б під час транс
порту тиждень перед тим, 
як Совєтська армія здобула^ 
Берлін, я не втік під обстрі
лом.

Опинившись на волі, я 
довідався, що д-р Юрій Ли
па загинув геройською емер 
тю у серпні 1944 року, несу
чи лікарську допомогу по
раненому борцеві Українсь
кої Повстанської Армії.
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Валентин Мороз

Саґа про призначення
К о л и  прийш ла п ора  і т и д о зр ів  
У  м уках  дн ів, у  б о р о т ьб і і  со б о ю . 
Я к обр а з бер егів  в  ім лі, на м ор і, — 
В  одній хви ли ні зя ви т ься  т обі 
Т вої призначення і зміст .

То лиш  приходит ь раз, але назавж ди. 
Н е ст ерт и о б р а зу  ц ь о го  т обі.
Ти не втечеш , ди вись вп еред  — і знай: 
О дн о т обі зост алось т ільки: жити

ним,
/  сповнит ися ним, во н о  —  в ід  Бога. 
Якже ж не вч ув  призначення сво го , — 
Ти щ е не жив, і  щ е не варт ий вмерт и.

Це — вірші Юрія Липи, поета, не так 
уже й відомого на Україні. ЗІ і .рп- 
ня цього року сповнилося сорок літ 
з дня його смерти.

,,Без Липи-поета трудно уявити 
собі останнє півстоліття нашого лі
тературного процесу. Ані Юрія Я ііов- 
ського, ані Олега Ольжича чи Ок
сани Лятуринської, ані тим більше 
Миколи Бажана без Юрія Липи уя
вити не буде можна. Але непопуляр
ність Липи-поета зробили те , т о  без- 
сумнівз його присутність в тім про
цесі залишилася якби незримою. 1 
молодше поетичне покоління, при
пускаю, просто його поезії не знас”

Так оцінює творчість Юрія Липи 
упорядник його збірки поезій, шо 
вийшла в Торонто 1967 року. Я про
читав уперше ці слова в 1969 році, 
по першому виході з тюрми, і від
чув, шо вони написані для мене. 
Ми гостро відчували голод, спричи
нений відсутністю таких захованих 
від нас скарбів, як поезія Юрія Липи, 
Маланюка, Ольжича. 1 тому жадіб
но всмоктували в себе усе з цих 
книжечок, шо проривалися часом із 
Заходу. Саме тоді, в 1969 році, хтось 
із туристів привіз доньці поета, 
Іванні Липі, ш о  жила в Львові, поезії 
її батька. Завдяки цій книзі не один 
з нас пережив свято відкриття но
вого поетичного скарбу. Д о того ми 
знали Юрія Липу як мислителя. Його 
дуже багате змістом ,,Призначення 
України” , видане у Львові в 1938 
році, збереглось у приватних бібліо

теках Галичини; для нас, львівських 
студентів 50-60-х років, . ця книга 
часто була темою дискусій.

Юрій Липа народився в Одесі у 1900 
році. Можна без перебільшення сказа
ти, шо його породив наш чорноморсь
кий півлень; мабуть саме тому в його 
уяві Україна була передусім причорно
морським простором. Це відчуття 
Юрій Липа перетворив на чітку істо- 
ріософічну концепцію, висловлену в 
праці з характерною назвою — , ,Чор
номорська доктрина” . Іван Липа, 
батько поета, був активним діячем 
українського відродження. Один із ос- 
новноположників „Братерства Тара- 
сівців” , а потім „Братства самостій
ників” ,' вік стає в ' часи української 
дсржавности комісаром міста Одеси, 
а згодом — міністром в уряді УНР. 
З цих фактів можемо уявити атмос
феру, в якій зростав Юрій Липа. Виг
наний з рідної Одеси вихором війни, 
він пересилається разом з батьками 
ло Кам’янець-Подільська — міста, 
яке на протязі 1918-20 років часто бу
ло осідком українських урядових кіл. 
Пізніше ролнна переїздить ло Гали
чини. У 1929 році Юрій Липа закін
чує медичний факультет університе
ту в Познані, трохи згодом — шко
лу військових лікарів у Варшаві. Тут 
же, у Варшаві, Юрій Липа розпочи
нає свою лікарську практику і живе 
в цьому місті до 1943 року. Пацієнти, 
шо знали Липу як сумлінного лікаря, 
не здогадувалися шо ввечері, після за
кінчення праці, починається, так би 
мовити, друге життя цієї людини.

„Як лікар. Липа віддавав медицині 
свій день. Як мистець — працював і 
творив уночі. Відпочивав поміж ніч
чю і днем —ранками, — каже у своїх 
спогадах Богдан Стебельський, ві
домий український мистецтвозна
вець. — Режим його праці був ви
їмковий. І його праця була виїмко
вою. Розмову з книжками починав, 
коли затихав день, коли все довкіл
ля збиралося відпочивати. Саме сід
лав творчого коня, коли нічна тиша 
відгороджувала все, шо‘ спиняло б біг 
вільної, необмеженої думки” .
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У 1922 році читач отримує першу 
друковану річ Юр Липи — поему 
„Князь полонений” . У 1925 році 
з’являється збірка його поезій під наз
вою „Світлість” , в 1931 році — „Суво
рість” ; а в 1938 році виходить у 
Львові його остання поетична книга
— „Вірую” . Роман Юрія Липи „Ко
зак в Московії” витримав кілька ви
дань. Крім того, він видає в 30-х 
роках три томики новел під назвою 
„Нотатник” і збірку критичних есгів
— „Бій за українську літературу” . Да
лі йдуть речі з історіософічною та по
літичною тематикою: „Призначення 
України” та „Чорноморська доктри
на” саме ці твори принесли авторові 
прижиттєву славу.

У 1943 році Юрій Липа переселяєть
ся з Варшави до Яворова під Льво
вом, рідного міста своєї дружини, 
відкинувши думку про еміграцію на 
Захід. Його часто викликали як лі
каря до поранених воїнів УПА в 
лісі. „Мій обов’язок — бути з ними” , 
казав Юрій Липа. На всі аргументи про 
виїмковість його таланту, про потре
бу рятуватись на Заході, мав одну 
відповідь: „Тут вороги і там непри- 
ятслі. Одні і другі вимагатимуть 
упідлитись. Краше вмерти на своїй 
землі гідно у боротьбі” ! 31 серпня 
1944 року Юрій Липа був розстріля
ний енкавидистами в селі коло Яворо
ва. Ця поведінка Юрія Липи в останній 
період його життя органічно випли
ває з усієї його життєвої постави, 
шо її один з літературних критиків 
окреслив як „горду будівничість” . 
Саме з цього він почався як автор: 
з усвідомлення потреби будівничо
го підходу до української справи. Це 
зродило в ньому уміння глянути на 
українську революцію з висоти орли
ного польоту, відкинувши дріб’язко
вість еміграційних порахунків, таких 
типових для ситуації недавнього про
грашу. У передмові до „Призначення 
України” Юрій Липа каже: „В цій 
скромній синтетичній праці не буде 
місця для такого частого по 1920- 
1923 рр. тону „направлювача". Ще 
менше буде тут розсмаковування сва
рок, чи групкоїдства. Життя людське 
коротке, а сварки безконечні” .

Юрій Липа відкривав українську силу 
тоді, коли інші говорили про слабість. 
Окреслюючи ставлення Юрія Липи до

своєї нації, Богдан Стебельський пише 
„Не мав найменшої дози комплекс; 
меншевартости від того факту, иіс 
належав до неї. Був гордий українсь 
кою культурою, її минулим і перспск 
тивами в майбутньому. В тому часі, 
коли була мода подивляти та захоп
люватися нордійською „білою бесті
єю” , бачити в ній історією провіре- 
ного творця держав та імперій, Липа 
дивився на свою расу з гордістю” .

Пізнай самого себе, шукай у влас
них глибинах — це сковородинівське 
одвічноукраїнське кредо Юрій Липа 
зробив фундаментом власної творчос- 
ти. „Призначення України с тільки 
в ній самій, її доля є в її людях 
та в її моральних і матеріальних 
засобах, — каже Юрій Липа. — Нема 
ніяких т.зв. об ’єктивних перепон до 
вивищення і утвердження наново вели
кого народу, шо мав поразку” . Цим 
спокійним відчуттям джерельної сили, 
відшукування якої є місією правдивої 
еліти, пронизана вся творчість Юрія 
Липи. У вірші з характерною назвою 
„Дев’ятнадцятий і двадцятий” він 
описує трагічну атмосферу 1919-20 ро
ків, останнього періоду боротьби за 
українську державність:
П орохом  Україна взялася.
Чорна к о л о  гарм ат и ст оїт ь,
(Н е го во р іт е  т еорій , б о  т еорія п рода

лася.
Н е го во р іт е  н іч о го  — слова  т о во р о 

ги!)
/  коло Н е ї л ю д и  в  подерт ій  одежі.
К о л о  Н е ї  — б о с і полки.
Що боронят ь ост анні межі,
Щ о м олят ься  т ільки їй !

Та м оли т ва  їх  прост а, б ез  афектації, 
М олит ва полків:
— П равдо , т и  — зброя  Нації,
М и  — гнів!,
— І от  відст уп аю т ь у  розри вах .
Усе р ідш и х р о зр и в а в  гранат ,
і  от  відст упаю т ь, упадаю т ь, поки

д аю т ь свій  рідний  край:
— Д ерж аво, т и була, я к  огненна зли

ва!
Д ерж аво, прощ ай!

І все ж у цій мелодії поразки чу
ється сильний струмінь історичного 
оптимізму, висловленого, може, най
краще словами де-Голля: „Ми програ
ли битву, але ми не програли вій-
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НЕ ХОТІЛОСЯ ПРЯМО ВІРИТИ»
Ю Р І Я  Л И П И  Н Е М А Є  
Ж И В И Х .Аде,ні,- чорне на бідону надруковане» з г и н у в  о м е р т ю  г е р о я .ВІН,ЩО ВЧИВ МОЛОДЬ ЖИТИ,ЩО ВКАЗУВАВ їй ШЛЯХИ,ЩО РОЗКРИВАВ ПЕРЕД НЕЮ БЛИСКУЧІ ВІЗІЇ П Р И З Н А Н Н Н ЯУ К Р А Ї Н И ,  - ВІН,ЩО ВІВ ПЕРОМ БІЙ ЗА У К Р А Ї Н С Ь К У  Л І Т Е Р А Т У Р У ,ВІН,ЩО ОКРЕСЛЮВАВ У К Р А Ї Н О  ЬКУ • • Д О Б УІ КЛИКАВ У К Р А Ї Н С Ь  К У Р А С У  ■ Хтя несхибними пляхами до Мети, що іде так недавно вслухувався в могутній МАРИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ - ВІНкров'ю з а п л а т и в■ з а с в о ю  ін а ш у  В І Р У !

І прийшли ті,ідо бачили його це недавно,безпосередньо перед боєм:- ’’Ви не пізнали б Його!Зр# рослий,сивий,з невеличким пучком волосся на голові - такПВ був"...І болем отискасться серце, і думка вморожується дійсністюі пригадується....Здавалось,ще так недавно...

- т о и х г

^ a i - f  І  -

ВАРШАВА1 Малий Париж!Місто контрастів»ніби столиця,ніби провінція.Ба- г&ТМГяо попри вбогість,блеск біля иужденностя.ВАРШАВА 1937 р.З трммтінням в серці,з дивним почуванням - натискав ґузик електричного дзвінка,! входжу до елегантно влаштованої приймальні лікаря др.Юріл Липи.На елегантних кріселках сидять наперфумовані,вибагливо вдягнені дами, ждуть своєї черги.- Наш доктор 7 - дивуються моїй непоінформованості - цеж всім у Варшаві відомої один з найкращих!Лікар!Але чи тільки тіла - думається і серце не дає зловити віддиху.Сиджу терпеливо,жду своєї "черги”.Приходять нові пацієнти і ообі сідають на крісла,і ждуть...- Наступний,будьласка !Зриваюся не рівні ноги й ввесь просякнутий гарячкою входжу до кабінетуЯені,ласкаві очі доктора Липи глядять на мене уважно.Він бере мене
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ласкаво за плеча й ніжно,мов батько,пятааt- ' Вав» що болить ?Вдивляюся в його овіяні якоюсь,досі небаченою,мрійливіотв очі й хвилину не можу видобути з себе й слова.- Я не хворя! ! - видобувається з мого горла чужий голос 1 вся кров біжить до обличчя.НІ ? - усміхаетьоя 1 застигає в мовчанці.Тоді я звіра» воі ової сяля та ивндко прорецвтову» заздалегідь’ вивченої- Я ...учень української гімназії зі Львова,відбував прогульну піикон по цілій Польщі,приЯиов до Вараавн й хотів Вас бачити.І знову уоміика і погляд ласхавкх очей.- В мене небагато часу, 15 хрнлин можу пр'новятити вам,сідайте 1І тоді я розказував йому нвкдо,радісно і з юнацьким запалом про те, як молодь пялько чхтае його твори,як прислухається до його голосу,як багато вчиться від нього.Він слухав,схжлквкп голову,а мені хочеться почути знову його голос і я несподівано питаю:- Пане докторе,а це правда,що ви їздидя спеціально літаком до ГІаркаа, щоб та>м переглянути одну книжку,що була Вол: потрібна до написання одного з ессїж для "Бою за українську літературу"? Правда?1Іравда,що Вас там ареитувалх,бо Ви ве знащии.що цієї книжки не вільно братп з собою,але вільно чнклтя тільки на місці,в бібліотеці?Сміється і каже "правда",хоч в мене немає переконання,що говорять пн.ро Тоді позадумується і починає розпитувати £• про молодь,її змагаиияіїї працю.- Так,так,-каже какінець - КОЖНИЙ ПОВИНЕН ПРАЦЮВАТИ ДНЯ УКРАЇНИ ТАК,ЯК УМІЄ НАЙКРАЩЕ !І ці слова глибоко ховаються в моє серце,розпливаються з ировп по „воьому тілі,напружують до безконечностя мої нерва....ЯК УМІЄ НАЙКРАЩЕ...Розмові - кінець.
- Бачу,ви ще щось маєте на серці ? - звертається ласкаво.І я,вже вповні осміленяй,виймав гарно різьблений нотатник і прохаю благально:- Пане докторе,не підмовте,...автограф!Дивиться ііа мене уважно,бере з рук автографник,хвилинку думає і пишо| віддає назад книжечку і пращається.Сильним тиском руки і милою усміикою..йду...А в мене в руках - його автограф і прекрасний спомин з юнацьких днів.Автограф Ю р і я  Липи., Одна з моїх святостей.яку зеокдп мав при собі,рятував від вогню,від- грібував з поруйкоЕнЬар̂ підчас недавкої війни,будинку.С Л О В А  й П И С Ь М О  Ю РІЯ ЛИПИ.

др.Юрій ЛИП А,они лікар* др.Івана Липи, відомого українського діяча та письменника, лйкар,український поет«письменникпубліцист.* 1900 р.,автор повісти "Козаки в Московії", збірок оповідань "Котатник",творів.... читаю записане на другій сторінці картки з автографчпка з його підписом 1 трпмтячою рукоюдописую:згин у.в на с т 1 й ц і с м е р т ю  геро я!....
в

Так хочеться,до болю бажається прочитати тепер щось з його творів та ніяк не знайти.При й д е т ь с я  заждати, а п о к и щ о  л я т с ь  Його а в т о г р  афо. а . . . . в д о в о -
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МОЛИТВА ЗА  КОХАНУ Ж ІН КУ

О, Б ож е, світлом Ти —  у  всьому,
І Твій закон —  у  кожнім дні, —  
Прислухайсь голосу мойому,
І в болю поможи мені.

Вогню нерівносте дай міру 
У тіл і вутлому її,
Дай опановання і  віру,
Очисти духа для сем’ї.

Щ об слухати її, ярутені,
Коли «ввійде зо  мною в  рід,
Н е кроки пристрастей, щ о змінні, 
А  чистий королівський хід,

Щ об привітать її, як чудо,
Щ о входить в  сірий, ЛЮДСЬКИЙ (ВІК, 
Щ о розо р іте, і  що пребуде, 
Зіллється й житиме вовік!
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Український Морський Інститут 

-------------------------  4 2  ---------------------------

Лев Биковський

А П О С Т О Л
Н О В І Т Н Ь О Г О
У К Р А Ї Н С Т В А

(Ю рій Липа)

Друге видання

«Спокій прахові Юрія Липи! Слава Його 
думкам! Хай ж и в у т ь  і стануть за під
ставу до продовження Його діла!...»

Женева Серпень 1946



У сучасній боротьбі за право існування на землі український нарід 
втрачає багато своїх рядових і видатних громадян. З  огляду на 
швидкість подій та безустанне мандруваннй немає змоги докладне 
стежити за цими втратами й усвідомлювати собі їх болюче для нас 
значення. Про багатьох не маємо, через брак звязку, довший час 
жадних відомостей. Тільки згодом, інколи, доходять до нас запіз- 
нені звістки про долю наших борців за щастя Рідного Краю,

Ось і тепер, після багатьох здогадів про долю д-ра Юрія Липи, 
що через різні обставини залишився в Краю, із запізненням дізнає
мося з краєвого видання п. з. «Ідея і Чин», ч, 9, з 1945 року, з ла
конічної замітки, у відділі — «Впали на полі хвали», що:

«Д-р Юрій Липа; визначний публіцист і письменник, лікар 
УПА, згинув геройською смертю в бою з большевиками.»

Отже, з глибоким сумом сповіщаємо всіх, за вище згаданим дж е
релом, що основоположник Українського Чорноморського Інституту 
та його чоловий співробітник —  д-р Юрій Липа вже не живе!?

Обставини, .що серед них перебуваємо, не дають змоги вже тепер 
належно усвідомити собі всю велич втрати, яку поніс український 
нарід в особі покійного д-ра Юрія Липи. Про це згодом будуть пи
сати томи, його письменницьким дорібком будуть жити й діяти 
довший час численні покоління нашого народу. На наше щастя д-р  
Юрій Липа при другому виданні праці п. з. «Чорноморська Доктрина» 
умістив хронольогічний показник своїх творів. Він обіймає щось 
із 200 назов: поезій, повістей, рецензій, критичних оглядів, статей, 
атлясів, збірників, часописів, розвідок з різних галузів знання, 
окремих книжок, то що. Наявність такого показника значно полег- 
чить систематичне перевидання та вивчення його багатобічного, 
різноманітного письменницького, публіцистичного, наукового та полі
тичного дорібку. У цій короткій замітці з приводу героїчної смерти 
Юрія Липи можемо згадати лише побіжно про деякі його праці.

II
Історія кожного народу у своїй тяглості складається з неокремих 

періодів, що іноді дуже різняться між собою. Чим старший нарід 
і чим довша його історія, тим більше різноманітности й багацтва 
змін бачимо на протязі його історії. Особливо впадають в око доби 
взлетів і бурхливосте, коли даний нарід після довшого, чи коротшого 
супокою, або навіть і занепаду, наче б то, зібравшися із силами, 
активно виступає на кон історії, категорично вирішує назрілі в його 
лоні проблеми й намічає шляхи свого розвитку на майбутнє.
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В таких часах акцію супроводить, доповнює та інспірує і відповід
ний теоретично-умовий рух. Він підготовляє безпосередній чин, 
є виразник доби та визначає перспективи.

Так діялось та діється і в нашій історії. Український нарід, після 
відносного супокою, на протязі останнього ХІХ-го століття, знову 
чинно виступив у життю, змагаючись за кращу долю поміж наро
дами земної кулі.

Згадані змагання дійшли, здається, свого вершка вже тепер, під
час останньої світової війни. Вирішається доля нашого народу на 
довший час.

Напружена боротьба й великі її події викликали та викликають 
також і відповідне до цього письменство в усіх царинах нашого 
знання й уміння. Зпоміж численних і багатих українських умових 
доробків за останнє десятиліття належить звернути увагу на деякі 
твори, що мають для висвітлення і ствердження Всеукраїнства 
першорядне значення.

III

Маємо на увазі передовсім взагалі писання д-ра Юрія Липи, 
а особливо його останні три книжки: 1) Призначення України, 
Львів 1938, іп 8°, 305 стор. вид. «Хортиця»; 2) Чорноморська Док
трина, Варшава 1940, іп 4°, 130 стор. і друге видання — Одеса (Вар
шава) 1942, іп 4°, 165 стор. та 1 мапка, вид. «Українського Чор
номорського Інституту» чч. 1 і 13; 3) Розподіл Росії, Київ (Вар
шава) 1941, іп 8°, коло 100 стор. з численними схемами, вид. «Дер
жавного Видавництва України», ч. 1.

«Призначення України», писане ще за кілька років перед сучас
ною війною та видане майже за рік перед її початком (1938). Автор 
у цьому свойому творі подає всебічний перегляд розвою проблематики 
«Українства», викриває його істоту й зміст, та пробує окреслити 
історичне призначення України в загальному розвою людства. Автор 
передбачає активний виступ «Українства» на кон історії, як спад
коємця колишньої античної геленістичної культури.

«Чорноморська Доктрина», що вийшла була вже на початку війни 
(1940) і дочекалася навіть у сучасних тяжких умовинах другого 
видання (1942), випливає своєю тематикою й змістом з попередньої 
книжки. Автор, свідок великого напруження й здвигу українського 
народу та його сусідів, вказує напрям, що ним належало б, на Його 
думку, конкретно скерувати зусилля Українства, відповідно до його 
історичного призначення. Цей напрям є побережжя Чорного моря. 
«Чорноморська Доктрина» України полягає в майбутній організації 
Чорноморської України, що пануватиме в цілому Чорноморському 
Просторі в порозумінні з іншими народами, що його заселюють.
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«Розподіл Росії» вийшов друком у дальшому-1941 році, слідом за 
«Чорноморською Доктриною», одночасно з німецьким наступом 
проти москалів. У цій книжці автор, виходячи з географічного та 
економічного районування колишньої Росії, вказував на конечність 
її політичного поділу на кілька головних бльоків-держав: Москов
щину, Україну з Кавказом, Ближчу і Дальшу Азію. Він вважав, що 
розчленування Росії є в програмі історичного «Призначення України». 
Книжка, з огляду на поспішність, вийшла в недокінченому вигляді.

I V

Пляново продумані й уложені згадані три праці трактують новіт
нім, небувалим досі в українському політично-культурному пись
менстві, способом кожна свою проблему зокрема. Змістом вони 
повязані між собою та доповнюють одна одну, становлячи гармо
нійну цілість.

Вони передбачають, підготовляють та описують наступаючу, як 
каже автор, в історії людства «Українську Добу». Вони її відзерка- 
люють; це виразники і товмачі цієї доби, — вони вказують шлях, що 
ним має простувати український нарід у своєму історичному посту
пуванні на століття вперед.

Своєчасність появи цієї «Всеукраїнської Трильогії» напередодні 
й підчас світового зудару культур і народів, пекучість зачеплених 
для нас справ у ній та оригінальність і глибокість їх трактування 
й розвязання найкраще відбила в собі критика цих творів. Це 
позначилося й у запеклому галасі, що зчинився з приводу цього 
поміж громадянством та в часописах; одні іронічно глузували з ав
тора та його думок, інші підносили його діло під небеса.

V

Бурхлива- доба навіть фізикально відбилася на долі цих трьох 
книжок Юрія Липи.

«Призначення України» не встигло ще розійтися якслід поміж 
читачами, як Західню Україну зайняли москалі (1939) і більша 
частина його примірників була знищена большевиками.

«Чорноморську Доктрину» можна було, видати тільки нелегально, 
на цикльостилі, в обмеженій кількості примірників.

Нарешті «Розподіл Росії», виданий у 1941-му році, з причин не
залежних від видавця, з'явився тільки частково на книгарських по
лицях допіру у 1944-му році, напередодні большевицької інвазії на 
Польщу, а решта накладу загинула підчас польського повстання 
у  Варшаві.
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Але життя ідеї є міцніше за смерть!
Жорстоко переслідувані долею та ворогами, вище згадані книжки 

Юрія Липи потрапили всеж таки, здебільшого різними шляхами, до 
рук принаймні української еліти. Так само й час вирішив на користь 
змісту згаданих творів,

У міжчасі виявилася вповні ґеніяльність та пророчість думок їх
нього автора, надзвичайна цінність їх для українства. Вони стали 
«Всеукраїнською новітньою політично-культурною Євангелією». 
Читачі почали скрізь побиватися за ними. Вони стали епохальним 
з ’явищем в історії Всеукраїнської політичної думки.

УІ

Тепер, коли боротьба з окупантом України переходить у нову, 
здається, не менш ніж досі, гостро-затяжну фазу, коли український 
нарід напружує всі свої зусилля, в Краю та закордоном, у кривавих 
та дипльоматичних змаганнях за долю Батьківщини, відчувається 
потреба підсилити чин ще й духовою зброєю.

Кожний українець (українка) повинен бути не тільки озброєний, 
але й свідомий своїх національно-суспільних завдань. Окрім любови 
до Рідного Краю, він повинен мати також у своїй душі ясний образ 
тої майбутньої України, що за неї кладе своє життя. Він повинен 
виробити собі Новітній Всеукраїнський світогляд, а цього він зможе 
найкраще осягнути, перечитуючи передовсім раз у раз вище зга
дану— «Євангелію Новітнього Українства» д-ра Юрія Липи!

Спокій прахові Юрія Липи!
Слава Його думкам! #
Хай живуть і стануть за підставу до продовження Його діла!

5. 2. 1946.



є. м. 32

Ю. Липа - поет
Літературна діяльність Ю рія Липи була 

дуж е широкою. І вж е перед роком 1939 
плоди її  склали б велику бібліографію.

Оскільки десятиліття 1920— 1930 обійма
ло творчість майже цілком мистецько-літе
ратурну, остільки, вж е з початком 30-х ро
ків, Юрій Липа —  через критичний ессей —  
переходить до історіософічної, відтак геопо- 
літичної тематики, відходячи' все далі від 
красного письменства і майже цілком рвучи 
з  поезією, що, займала між  роками 1920— ЗО 
центральне положення в його творчості.

Тут не місце зупинитись на, правдоподіб
но, д у ж е цікавій темі розриву Ю. Липи з 
поезією, тим більш —  на порівняльній оцін
ці творчого доробку Ю. Липи в десятилітті 
1920— ЗО з доробком наступного десятиліття 
1930— 1940: це не відповідає компетенції ав
тора цих рядків. Зрештою, публіцистично- 
ідеологічна чинність Ю. Липи, хоча б з огдія- 
ду на її  актуальність в часі, напевно знайде 
(і вж е знаходить) ширшу заінтересованість і 
ширше освітлення. Натомість тема «Липа— 
поет» з часом мож е не лише збліднути, а й 
цілком, в своєрідних умозинах нашого націо
нального існування, затратитися і згубитися. 
Прикладів такого парадоксального явища 
достарчає нам подостатку історія нашої л і
тератури, надто ж  перебіг літературного 
процесу останніх десятиліть.

І.

Поетична творчість у Юрія Липи, беручи 
під увагу вірші і (як ж е мало знані й самим 
автором нехтувані!) драматичні поеми, —  
кількісно не велика: тоненький зшиток 
«Світлости» (19237-24?), циклостилева «Суво
рість» (19337), що обіймає майже увесь вірше- 
вий -доробок поета, та ряд поем — «Учень і 
маг», «Поєдинок», «Порада в ночі», «Мотря» 
— ось, либонь, і все*).

Та тут згадується експромт одного поета 
про «книжку невеличку», що «важча від 
важких томів» . . .

Справді, поминаючи дещо акварелеву і 
випадкову «Світлість», треба визнати цикло- 
стилевий зшиток мужньо-доверш еної «Суво
росте» за одну з  тих книг поезії, які в літе
ратурному процесі творять епоху. І можна 
не сумніватися, що т. зв. майбутній історик 
літератури (якщо його наша доба дочека
ється) повністю підтвердить цю думку, яка 
тепер видається, либонь, перебільшеною.

*) Без бібліотеки трудно подати навіть роки ви
дання тих двох книжок. Були ще й інші два ви- 

t дання поезії Ю. Липи (львівські), але то були, в 
головному, лише перевидання. Також наголовки 
поем, як й цитати, можуть бути неіучні, бо взяті 
лише з пам’яті.

Все в тій книзі було нове і незвичайне, 
починаючи від тематики й кінчаючи слов- 
ництвом. Головне ж  те, що вона була —  
може від часів Києво-Могилянських —  пер
шим явленням в новітній поезії нашій ціл
ковито викінченого стилю, себто осягненням 
того, що становить найвищу мету мистця і 
чого у  віршованій поезії нашій XIX ст. ми 
майже не мали. В «Суворості», в цім в-уво- 
рім виборі і влучнім доборі окрш их поезій, 
відбилася постать автора найповніше і най
яскравіше, без ж адної зайвої риси, без ж ад
ної найменшої помилки: цю книгу створила 
впевнена рука майстра, свідомого своєї май
стерносте і, що важніше, свідомого своєї 
творчої відповідальносте перед Словом і пе
ред Добою.

Недаром вище згадано Києво-Могилянсь- 
ку добу, бо на тлі нашої літератури XIX і 
початків XX століть «Суворість» Ю. Липи 
треба було б визнати книгою «безтрадицій- 
ною». Традиції «Суворосте» (а лінія тієї тра
диції є яскрава)' треба шукати далі і глибше, 
в тих добах національно-культурної повно- 
сги, що давали нам «Поученіє» Мономаха, 
барокові будівлі Мазепи, епіграми Велич- 
ковського та майже одночасно' з «Суворі
стю», — київську графіку Нарбута . .

Новим у «Суворості» був передовсім т о н .
Князівсько-київської т е м а т и к и  пер

ший в найновішій поезії нашій діткнувся не
забутній Юрій Драган. До речі: і тут наша 
поезія була піонером національої думки, бо 
ж  в цей час наша, напр., політична думка = 
області" історичної пам’яті не сягала далі ко
зацького тлика. Але, доконуючи цю рево
люцію в області тематики, Драган не воло
дів адекватними княжій тематиці стилістич
ними засобами: він увесь ще корінився в 
своїм пізньо-символістичнім яскраво-імпре
сіоністичнім (поза там богатім і барвнім!) 
минулім, де не було місця ані на суворо- 
гостру лінію, ані на до кінця викристалізова- 
ний слово-образ. Він до них почав набли
жатися вж е перед самою безжалісноранньою  
своєю смертю, що наздогнала Драгана перед 
його творчим зенітом.*) Та все ж  Драгано- 
ві належить вічний лавр за його піонерський 
чин у первопочатках епоховогб процесу від- 
зискання історичної пам’яті та комасації 
історичної свідомосте в десятилітті ‘ 1920—

•) Згадати б з останніх віршів хоча б «З літо
пису»:

Бисть тишина в Щипьорні у шпиталі,
Бисть тишина і тіпі-козаки . . .

Хто це робив? Пригадуєш. . .  не знпсш. 
Чи І’уіиі, чи Павлюк, чи Гордієнко Кість? 
Стояв облуплений, обдертий Каліш, 
Ридав нордвез. І — нічесоже бисть.
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ЗО р. р., що в цім процесі саме поетичній 
творчості Юрія Липи судилося відограти та
ку провідну ролю.

Поезія Юрія Липи міцно насичена істо
ризмом —  і то не «тематикою» чи навіть 
словництвом, — поезія Юрія Липи випару
вала нам самий д у х .  історизму, самий дух  
героїчних діб нашої історії. . І звідціля її 
незвичайний тон. Тимто така трудна і, мо
ж е навіть, безнадійна була б праця критика, 
формаліста над « Суворістю». ч Саме в цім мо
ж е й таїться причина того, що вірші Ю. Ли
пи ще довго залишатимуться тим, чим вони 
булй в 20-х  і 30-х роках: «пое.зією для пое
тів», якій fte судилася ані т. зв. широка по
пулярність ,ані т. зв. масовий читач.

І чи'не це було джерелом певного незадо
волення поета, навіть розчаровання його в 
«літературі» (прикметна під цим поглядом 
терпка і, властиво, самовбійч^ новеля його 
«Література» десь з  р. р. 1929—ЗО), і, либонь, 
чи не це й зумовилоо розрив Юрія' Липи з 
віршами і перехід до форм, які поет уважав 
«чиннішими» . . .

В ж е в роках 1930—31 Ю. Липа приватно 
говорив про вірші «з призирством» . . .

II.

Характеристичною і парадоксальною ри
сою Липи як поета, є те, що в його творчім 
життєписі трудно було відшукати такі зви
чайні періоди, як «юнацтво», «шукання се
бе», «розвиток», «доба дозрілости» і т. п., —  
невідмінні етапи в житті майже кожного 
письменника.

Дозрілим поетом він з ’являється одразу, ■ 
письменником зі сформованим стилем, те
матикою і навіть словництвом. І ці, стиль, 
тематика і словництво, далі залишаються на- 
загал незмінними. Вони не еволюціонують, 
не поступають наперед, може лише стають л 
часом дещо сухішими й гострішими, тратячи 
рештки (взагалі вельми скупої) барвистости 
і  якихбудь декораційних елементів. Пізні
ші поезії Липи —  це вж е чиста г р а ф і к а .

Візьмім перший, оскільки відомо, друко
ваний .виступ Липи-поета. Він дебютував в 
тарновським альманасі «Сонце — цвіт» 
(1922?) циклом віршів «Князь полонений», 
написаних, можливо, кілька літ раніше пе
ред друком, отж е написаних ще юнаком. 
Цикл цей, що починається рядком —

Господь міцним мене створив 
І душу дав нерозділиму.
Покинь .простори рідних нив,
Звільни вівтар Єрусалиму, —

темою мав лицаря-хрестоносця, що його по
кохала сарацинка і що її кохання він відки
нув для довершення свого покликання. Те
ма —  типово «липівська», бо в ній гніздилася 
вж е ціла система його тематики. З  неї ж  ви
ростала і його поетична ідеологія, що довер^ 
шується в «Суворості», до якої, доречі, увій
шов й цей ранній твір. Що більше, в цім 
циклі вж е бачимо типово «липівське» слов

ництво («і берло у  моїй руці вказало далечі 
ворожі»), яке, чим далі, лише яскравішатиме 
і вирізблюватиметься гостріше. Врешті — 
надзвичайно майстерний ямб «Князя поло
неного», одночасно легкокрилоліричний і 
важкоепічний, зраджував якусь аж  застра- 
шаючо-передчасну, як на вік автора, впевне
ність, впевненість майже вундеркінда.

Цей дебют для кожного, хто уважно слід
кував розвиток нашої літератури, вимовно 
вказав, що на небі нашої поезії з ’явилася 
звізда, у  всякім разі, немалої величини, і то 
така, якій подібної досі не було.

«Світлість», що вийшла кілька літ пізні
ше, могла б декого розчарувати, якби не ше
деври, ліричні і драматичні, .що з ’явилися 
тим часом у  Літературно-Науковім Віснику. 
І, як уж е згадувалося, «Світлість» була збір
ником випадковим, куди увійшло багато лі- 

’ ричних метеликів — одноднівок, переходо
вих ліричних настроїв, хоч, звичайно, і там 
були речі вартні і характеристичні. Ось для 
ілюстрації хоча б один з багатьох двох 
строфників, що починався несподіваним об
разом —

Як злотний дзвін монастиря,
Співає пристраснеє літо,

і що кінчався не менш характеристично:
Про дні, що йдуть, що я не встиг 
Хх, сміючися, покорити.

Цей вірш — одна з тих дрібничок, які 
Липа, дійсно «сміючися», записував і якими 
— щиро чи нещиро —  любив у  розмовах по- 
горджувати. До речі, серед цих погорджу- 
ваних і нехтуваних «дрібничок» були й такі 
стилістичні^ шедеври, як блискучий «Ярма
рок», у  формі вертепно-драматизованого і 
стилем XVII ст. написаного Посланія М. Му- 
хину, та «Карти», присвячені «Панові Євге
нові», —  обидві речі були друковані в остан
ніх числах празського «Студентського Віс
ника» і до збірок, на жаЯь, .не ввійшли.

Але були в «Світлості» й такі речі, що 
зайняли пізніш належне місце в «Суворо
сті», яка була властиво авторським підсум
ком і суворим вибором одночасно з цілого 
поетичного доробку Ю. Липи. Це ті речі, в 
яких Липа проявив незвичайне відчуття 
с е р е д н ь о в і ч ч я .  І знову ж  проявив він 
його не так в тематиці чи в зовнішніх образо- 
твор тих засобах, як в д у с і ,  що ним овіяні і 
просякнені ці вірші. Щ е М. Мухин в свій 
час звертав увагу на вірші, що починалися: 

Час людини, як вовк, утікає,
Він біжить без упину, кульгавий,
А попереду поле безкрає —
Сотворитель у славі,

як на неперевершений зразок «середньовіч- 
ности» —  в дусі, в темі, в стилі і в тоні.

Або такий середньовічний краєвид:
Був день, ік плач. А потім — горд і гнівен.
У колісницю відьм запряженії пси
....................................... гарчали на ліси,
На зляканість. І німо. Після зливен 
Зіп’явся міст у грі семибарвистій,
На хмарах, що летіли в мутній ристі 
На учту янголів, що тепло дорога 
У висоті глибокій, променистій.
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З  раціональних складників Липового сти
лю, що дозволяв йому так автентично пере
давати дух історизму і середньовіччя, на 
першім місці треба поставити, очевидно, 
словництво.

Мало кому відомо, що Липа володів літь- 
ратурнрю мовою литовської і "ранньо-ко
зацької діб, особливо мовою златинщеною 
(«макаронічною»), досконало, як то кажуть— 
«в слові і в пйсьмі». Для нього не становило 
жадної трудности сісти і написати одразу 
ціле посланіє цією мовою (так, доречі, був 
написаний «Ярмарок» з вступом — посланієм 
М. Мухинові). Та це знання чи ця залюбле- 
ність не були лише формальні. Це не було 
лише формальне збогачення авторського 
стилістичного інструментарій,. — це було 
плідним наслідком заліОблености і заглибле
носте автора в нашій історії, це було витон
чено глибоке і творче вчуття в дух давно
минулої і попередниками недоціненої епохи 
(«одірваність від народу», «схоластика» і т. п. 
наївно-народницькі забобони).

Не в тім справа, що Липа перший впрова
див у сучасну літературу, напр., скорочені 
(предикативні) прикметники, які загально 
вважалися за давно, мовляв, мертві архаїз
ми. Не в тім справа, що, замість «звичай
ної», мовляв, б у л а в и ,  Липа, напр., впрова
див «незвичайне» б е р л о чи консеквентно 
вживав, напр., замість слова с о б а к а ,  слово 
п е с ,  хоч треба вже тут признати, що ця на 
позір «проста» заміна не була в своїх наслід
ках такою «простою»: вона відсвіжувала, а 
то й воскрешала скарби наших -ніким не ви
користаних архаїзмів, але й одночасно сублі
мувала, підвищувала мову ніби раз назавше 
«селянську», підносячи її с т и л ь .  Найваж- 
нішим було те, що, впорскуючи в своє слов
ництво дух героїчних і державницьких епох 
нашого минулого, Липа радикально випалю
вав з нашої мови етнографічно-народницьку 
строкатість і традиційно-романтичну «ма
льовничість». _

На зміну їм верталися з нашої героїчно- 
державницької давнини

1) благородна ясність виразу,
2) аскетична доцільність слова,

і 3) динамічна ощадність речення.
Ось приклад:

Бездомних псів, що лижуть кість суху, 
Нагороди притулком теплим, Боже.
Вкажи ропухам їх вологе листя 
І гайворонам їх колючі гнізда.

А тим, що злочин тління розсівають, — 
Убійкикам душі — з’явись у гніві,
Показуючи путь, що — безконечна.

лай з божевільним острахом у зорі 
Покинуть справедливу Батьківщину 
І Іншої — довіку не знайдуть.

На позір — звичайні слова. Трохи сухуваті. 
Майже, «прозаїчні», без жадних «красот», а

III. в сумі — ляпідарність і емблематичність, не 
чувані в поезії нової доби нашої літератури.

IV .

Осягнувши «власної» мови, що становить 
найповажніший етап у кожного визначного 
письменника на шляху до осягнення власно
го стилю, Липа одночасно доконав величез
ної- ваги відкриття, відкриття цілої епохи в 
історично-мовнім процесі, а саме: епохи 
пізнього нашого середньовіччя. Тому то са
ме Липі-поетові судилося започаткувати і, 
в значній мірі, перепровадити справу істо
ричної к о м а с а ц і ї  сучасної літературної 
мови. Цей процес мав їй надати повности і, 
довершеносте вже не фрагментарної «мови», 
лише зінтеґрованого тисячолітнім триван
ням, історично-повного і національно-вивер- 
шеного я з и к а .

Цей піонерський чин Липи-поета знай
шов майже автоматично продовжувачів і 
поглиблювачів. Маємо на увазі язикову сто
рону творчости М. Бажана («Будівлі») і сти
лістичні особливості поезії О. Ольжича, О. 
Лятуринської та —- посередньо — О. Стефа- 
новича (який сконцентрував свою увагу на 
мові Княжої Доби). Але й — ретроспектив
но — словництво поезії Липи новим освітли
ло світлом минуле і виявило до того часу не- 
зауважену лінію традиції: від поетів Києво- 
Могилянської Школи через Сковороду-по- 
ета і до П. Куліша, М. Филянського та К. 
Гриневичевої (що ще й досі чекає на свого 
«критичного Колюмба») — включно. До 
речі тут також пригадати «Останній сніг» Л. 
Старицької-Чернявської, де дано спробу ре
конструкції мови XVIII ст.

Що ця язикова комасація перервалася 
вже на самім початку^ залишилася вже не~ 
довершеною, то на це* склалися, переважно, 
позалітературні причини. Та навіть і почат
ковий її етап лишив незатерті сліди на слов- 
ництві сучасних письменників і, в кожнім 
разі, поширив наш загальний мовний гори
зонт. Коли перед чвертьстоліттям якийсь 
«витязь» уважався б за очевидно «російське» 
слово, то нині поява його в літературнім тво
рі не викликає ані сенсації, ані наївних супе
речок навіть серед золотоноських пуристів.

Це відзискання давно вкрадених лек
сичних скарбів, ця ревіндикація нашого 
культурно-язикового майна, це засвоєння 
історичного духу нашого минулого — у вели
кій мірі заслуга Липи-поета.

V.

Годитеся на закінчення спинитися на Ли- 
пі-перекладачеві, бо це становить, знову ж  н*> 
кількісно ,а я к і с н о *  поважну рубрику в 
підсумкові літературної діяльности письмен
ника.

Перекладач,_якщо він є справжнім поетом, 
перекладає лише тих і те, що він справді
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п о к о х а в .  Тим пояснюється факт, що най
ліпші,себто найбільш творчі (конгеніяльні чи 
навіть лише ж  и в і) переклади трапляються 
не часто, а випадково і досить несповідано.*) 
Факт, що Липа-перекладач зосередив свою 
увагу на Р. М. Рільке і, почасти, на Гельдер- 
ліні, є досить вимовний. Липу завше тягнув 
світ( германський і англосакський (сонет про 
Байроиа, студіювання Шекспіра, постійна за- 
читаність в Кіплінґу і — пам’ятаю, кілька 
місяців — цілковитого оп’яніння Липи кни
гою полковника Лявренса). Та й лектура 
Липи під час формування в нім письменника 
— студентські роки в свіжопольськім Позна-7 
ню — була, поза польською, переважно ні
мецька. Серед неї перше місце в поезії зай
мав безперечно Гельдерлін. Тому 'печать  
його особливого романтизму лягла на слов- 
йицтво, і стиль Липових віршів, як і дух його 
особливого патріотизму визначив, до певної 
міри, характер патріотичної патетики, а мо
ж е й тематики, в його унятті батьківщини.

Коли поетичний «роман» Липи з Гельдер- 
ліном на перекладах з Гельдерліна кількісно 
позначився вельми скупо, то «роман» Липи 
з^Рільке обдарував нашу поезію рядом пере
кладів-, що їх  можна назвати винятковими. 
Справді, рідко знайдемо в світовій поезії та
кі конгеніяльні переклади. Вони такі п р и -. 
родні, такі Невимушені, такі ненавмисні, що 
власне на них літературознавець може сту
діювати трудне мистецтво і складну п р и 
р о д у  перекладу.

Справжній бо переклад поезії є творчість 
з тією різницею, що вона не б е з п о с е р е д 
ня,  а посередня, що й становить її  трудність 
і скомплікованість. Нормально поет інспі
рується поза-літературно, але, коли поет — 
з н е  м е н ш о ю *  ж  с и л о ю  —інспірує чу
жий твір, то це й є натуральна причина на
родження справжнього перекладу. Іншого 
роду переклади, очевидно, повстають наслід
ком невдячної й остаточно ремісничої' праці.

Коли ви читаєте:
Герр, ес іст Цант 

і порівнюєте:
Господарю, пора,

то, хоч метрично тут є певна розбіжність, 
але семантично і, що так скажу, ритмічно, а 
головне духово — є цілковита адекватність. 
А згадаймо кінець цього єдиного того роду 
перекладу:

. . .  Листи писати всуе,
Ходити безпритульно тут 1 там 
Алеями, де жовтий лист вирує. —

Навіть це архаїчне «всуе» — яке ж  воно 
Рільківське!

На цім приходиться обірвати думки на 
тему Липи — поета, автора властиво єдиної

*) Стосунково недавно трапилося Прочитати лі- 
г-;:чну поезію Валсрі в перекладі Рільке. Це була 
висока насолода, бо переклад був наслідком рідкої 
зустрічі максимально, в певнім сенсі, споріднених 
поетів.

«Суворости», сказати б «поета однієї книж
ки».

Ми знаємо, що історія світової поезії мас 
не одного «поета однієї книжки». їх  небага
то, але вони є. Щоб не згадувати про Ере- 
дія, який був занадто великим працівником, 
сягнемо поближчий приклад — «Соняшні 
клярнети» залишаються в нашій поезії не
повторними, і Тичина, кінець-кінців, зали
шиться в історії нашої літератури також  
«поетом однієї книжки».

Власне ця обстановина, в зв’язку з «анти- 
масовістю», непопулярністю, впрост «герме
тичністю» поезії «Суворости», спричиняла 

“Липі постійне незадоволення і постійну згри- 
з'оту. Не можна було його переконати у важ
ливості і актуальності його віршів, не мож
на було допроситися видати окремо його вір
шем написані драматичні поеми, може влас
не лише тому, що вони були написані вір
шем.

Липа-поет не вірив у себе як поета майже 
до кінця. А коли десь наприкінці 30-х років 
і повірив, то було вже пізно для поетичної 
творчости. Його останні речі, де він, між  
іншим, сягає теми, в нашій поезії рідкої —  
теми «Бога», зраджують ліричну вичерпа- 
ність і навіть стилістичне безсилля.

Від початку 30-х років «Суворість», як 
типова книжка «фір веніґе», не задовольня
ла літературних амбіцій Л' и. Він, особливо 
по шаленій закоханості в лвренсі і захоп
ленні економічно-політичними науками, з ве
ликою, може надмірною, енергією розширює 

і площину своєї літературної діяльности, ф а
тально забуваючи, що поезія, як може жад
на галузь людської творчости, крім ширини 
і довжини, має ще третій вимір, вимір —  
в и с о т и .  Фатально забуваючи, що дар по
ета, яким гірким і страшним він не є, є все ж  
даром вийняткового щастя. І тому муза, як 
сказав геніяльний чеський критик ІПальда, 
«не терпить конкубінату» і, додамо, метать
ся за всяке «сумістительство».

Липа-поет, автор «Суворости» і драматич
них поем, залишив, розуміється, лише фраг
менти тієї цілости, що м о гл  а б і мала бути. 
Але хіба лише він один такий в галерії на
ших письмєників останніх двох століть? Та 
ж  це явище у  нас досі постійне і майже за
кономірне. Це — традиція. Недобра* безна
дійно потворна, майже безвихідна і для самого 
поета, напевно, згубна. Хіба на своїм ювілеї 
р. 1906 Франко не признався прилюдно, 
що «може в мені загинув великий поет», але 
«дійсність наша така, що того роду діячі 
(себто одночасно поет, прозаїк, учений, полі
тичний діяч і т. п.) потрібні і ще д о в г о  б у 
д у т ь  п о т р і б н і » .

В самопобоюваннях Липи було може 
стільки слушности, що він як поет не був 
яскравим і сочистим. Це не була олія, ба на-
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віть аквареля. Це була — графіка, хоч і ко- Але від сухости і скупости віршів Липи 
льор^вана. Розуміється, Липа в нашім лі- б’ють електричні іскри справжньої поезії і 
тературнім процесі знайшов приблизно таке при тім Поезії в и с о к о г о  н а п р у ж е н н я ,  
місце, ЯК Рільке В СВІТІ германськім, а Ва- (Уривок з монографії «Юрій Липа — 1900—44», 
лері — в романськім. що має вийти небавом друком в Женеві.)

ОРЛИК
МІСЯЧНИК КУЛЬТУРИ 
■ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

з м і с т
З хроніки нашого життя •
Ю. Липа—п о е т ............................................Є. М.
„Поет"................................ .... Василь Барка
Трагедія одного континенту . . . . Д. Кирильчук
Летюча Естрада ....................................Січовик
Русифікація і большевизація
Пряшівщини.......................................  Д. С—кий

Італія по в ій н і........................................ В. Ф— ук
Східня Европа в призмі
книжкових появ ЗДА . . В. Косаренко-Косарсвнч 

Тенденції територіяльного росту
української м еталю рі'ії........................... Я. Дуб

Голяндський соиілліам на *ови.\
шляхах .................................... ...  Г. фон Ьруннор

Рецензії
З пресового фільму 
Бібліографія

Ч. 7 Липень 1947 Рік II
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Юрій Липа

Провідннцтво письменства

Письменник, що творить, мусить раз нава
житися, чи він друкує свої твори, чи ні? 
Коли він видрукував, — від тієї хвилини 
його твори належать не тільки до ньогоі 
від тієї хвилини люди зводять на його твір 
очі, від тієї хвилини він впливає на людей. 
Уже сама поява нової синтези почуття дає 
відчування чогось нового й несподіваного. 
Жадними обставинами, оточенням, вихова
нням і т. п. зовнішніми чинниками не мож
на обумовити появу таланту. Жадної глиб
шої синтези почуття не .вдасться передба
чити.

„Що ж є більш несподіване на світі, 
— каже Сент-Бев (Sainte Beuve) — від талан
ту ? Він не був би несподіваний, коли б не

І
був одним серед багатьох, одним серед усіх!“

Відгомін схвилювання від істотного, що 
пережив письменник, творючи свою нову 
систезу, створює для письменника читачів. 
Він у свому творі ВИСЛОВЛЮЄ v o u lo ir  v iv re  
своє; раси в спосіб більш окреслений, як 
його співбрати по мові, і своєю синтезою 
об’єднує їх більшу чи меншу групу довко
ла себе. І, це маючи на увазі, відповів 
Еннекен (Hennequin) Тенові на його тверд
ження, що „твір виростає з оточення".

„Ні,це твір формує оточення... Осередок 
сили є в мистці, а не в масі; юрба ото
чує мистця власне тому, що він дає їй змогу 
висловитися; вона існує тому, що він з’я
вився".

Література — це одна з найсправніших 
сил до порозуміння внутрі раси. „Літерату
ра, — каже П. Валері, — зробилася в моїх 
очах організаційною цінністю, що окреслює 
і розвиває наші духові можливості." Вона 
так само, як мова, дозволяє ті духові мож
ливості докладно позначити, сполучувати і 
побільшувати". (Lefevre, Entretiens avec Р. V).

Для письменника, що видрукував свій 
твір, по видрукуванні може найважливішим 
є істотний, живчиїсовий зв'язок із читачем. 
„Не адмірації й похвал треба бажати пись
менникові. Належиться йому стихійна (прис- 
їфаоча) увага, хочби й критикування. Нале
житься йому враження, що він глибоко змі
нив спосіб відчування або й думання люд
ських Істот". (Р. Valery).

Отже творчість письменника може мати 
нераз дуже велике значення для його раси. 
Письменницькі зусилля до синтези почуття 
важні для цілої раси. Література може ут
римати єдність і енергію раси так само, як 
і інші шляхи її духової організації. З цього 
погляду затирається всяка різниця між ор
ганізаторами раси:. письменниками-мистця- 
ми, філософами чи героями.
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Зрозумілого зробиться й заввага Валері; 
„Твори мистецтва цікавили і мене менше, як 
такі, більше цікавили мене їхні печаті, що 
вони накладають на свою ґенерацію. З та
кого боку дивлячись, побачимо, що- тоді 
зникає різниця мілс ученим і мистцем. За
лишається тільки гра побуджування уваги, 
ПОДІЙ І духових обставин11 (Lefevte, Entretiens).

Не тільки можливість знайти обриси сво
го нефоремносо почуття притягає людей 
до твору письменника, приваблює людей й 
інша риса твору, афірмативний, догматичний 
характер коленого твору літератури.

„Писати — це значить твердити11 — ка
зав Бальзак. В глибині кожного твору є пев
ний догматизм, чи як там названо його
— Standpunkt освітлення, ПУНКТИ бачення, 
становище. Без догми не можна нічого на
писати, в літературі, не тільки зсинтезувати,
але навіть розповісти. Той, хто оповідає,
— не вагається: він зробив вибір і він твер
дить уже тим вибором своєї оповіді. Це- 
втомимий французький дослідник літерату
ри бачить у коленого письменника—„навіть 
найбільш легковійного11 — догму в творчо
сті. І чим сильніша є догматичність пись-

В свідомім будівництві, в свідомім орга
нізуванні, свідомім провідництві відповідає 
кожний провідник, організатор чи будівни
чий. Чому письменник, організатор і про
відник. не має відповідати за свої твори?

Чому найменший робітник, що носить 
цеглу, відповідає за її укладення, чому 
найнииечий вартовий відповідає за свій від
тинок фронту, — а письменник, Vir illustris- 
simus свого оточення й культури, має бути 
невідповідальним ? Відповідальність не мо- 
лее понизити жадної особи. Думка, що пись
менник — це безхарактерна питія, шаман, 
кльовн, чи просто жак без відповідальности, 
далеко більш понижуюча, як те, що пись
менник — то людина, повна своєї гідности 
і гідности своєї духової раси.

Як особа, як вільна людина, що творить 
і потрапить обмелеити свою творчість, пись
менник безумовно відповідальний перед 
своїм суспільством, своєю расою.

менника (при одночасній силі його синтези), 
тим цікавіший він для свого оточення. „Ми
стецтво писацня, як і всі мистецтва, не мо
же обійтись без могутньої односторонносте 
(un robuste parti-pris) І МОНуМвНТалЬНОЇ трИ* 
валОСТИ11 (une heure avec Alain).

Самих догм багато і колена з них може 
більше чи менше впливати на письменни
ка. Є догми збірні, як догма „мистецтво для 
мистецтва11, догма поезії українського ба- 
рокка, догма футуризму, є догми окремих 
письменників, як Буальо, як Аполінер, і до
гми окремих творів, терен найменше досі 
опрацьований. Але всі вони разом, і кожна 
зокрема, є твердлеенням, афірмативністю, 
що провадить без вагань читача. Отже твір 
письменника організує і провадить почуття 
читача. Є підстави назвати місію письме
нника в суспільстві —провідницькою. Лише 
це провідництво письменника серед його 
раси, його суспільства, має характер несвідо
мий. Свідомим провідником є той, хто має по
чуття відповідальности свого провідництва.

Як стоїть справа з відповідальністю пи
сьменника за свою творчість?

II

Але чи може бути відповідальність пись
менника, як творця ? Чи на терені творчос
те, в самому процесі творення, може бути 
обмеження? Чи там, де є „боротьба з ян
голом11, молсе бути думка про такі „приземні” 
справи, як відповідальність?

Аджеж цим ставимо тільки ще одну пе
решкоду в боротьбі письменника за нову 
синтезу почуття. Таж ціла правдива твор
чість, то боротьба з перешкодами: з тех
нікою писання, опором реалій, з впливами 
очевидносте, з магізмом слів.. .  Властиво 
мужеською амбіцією письменника молсе 
бути тільки міцне бажання — не боятися 
перешкод і знайти собі в тій боротьбі з 
перешкодами якнайбільше сили. Тим самим 
висловити своє найглибше „я“. Вільна твор
чість, що лс то — як не радість переборе
ння невільництва перешкод? В боротьбі 
за свою синтезу письменник може бути 
тільки домінатором, вічно чуйним, аж,до
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остаточної перемоги. Чим більше перепон у 
тій боротьбі — тим радісніша перемога, 
тим яскравіше виявлення особистости. Мо
же тому великі доети часто вибирали для 
свого задуму дуже важкі форми, може тому 
великі письменники мали до дрібниць обду
ману ідеальну систему власного суспільс
тва і місце власної творчости в нім.

Борони, Боже, відповідальність не є жад
ною вказівкою в процесі творчости. Нема 
в ній того, як має писати письменник, є 
лише пересторога, річ, що її самовиховання 
може перепровадити з свідомости в підсві
домість. На творення самих образів тим 
самим могла б і цілком не впливати, вплив 
цей може б вилився тільки в експонуванні 
образів, в їх гієрархії, в підсвідомій части
ні ,,parti-pris“ письменника. Чи має право 
письменник бути валахом, або деправато- 
ром тися^ів, чи має право топтати найсвяті- 
ше для них, сіяти безнадійність, або кли
кати до безглуздого знищення власної раси?

Що ж є більш шляхетного й людського, 
яле повищі питання? Однак завжди будуть 
голоси серед письмЄйників : „Не хочемо жад
ного стриму і жадної відповідальности. Чому 
письменник конче повинен нести обов’язок, 
чому має себе обмежувати?"

Таких — не бракує, їх, що обходяться 
без відповідальности не лиш за свою духову 
расу, а й взагалі за людську гідність. Ніхто 
не може змусити письменника до відпові
дальности. Відповідальности не наказується 
згори, її беремо на себе. Відповідальність 
може бути тільки добровільна. Тоді лише 
це наложення на себе відповідальности не 
буде чином механічним. Тоді лише провід- 
ництво письменника буде чимсь свідомим і 
органічним одночасно, чимсь, що випливає 
з його почуття, з його пристрасти. Це про 
джерело відповідальности говорить один з 
найгуманніших слов’янських талантів.

„Це не розсудкова категорія, ані полі
тична система, це пристрасть, також як 
любов, ненависть, здібність до пробачення, 
прагнення до опановування і спрага помсти. 
То — почування сліпе, глухе й німе від

народження. Але, як нераз батьки люблятб 
більше від дітей—красунів своїх глухоні
мих і сліпих дітей, — так само й.те почу
вання є найбільш глухою, темною; врослою 
таємним корінням в інстинкт; пристрастю 
людини". (С. Жеромський. Щоденник подо
рожі. Патріотизм).

Патріотизм!.. Не як порожнє слово, як 
бляшане повторювання гасел, — але як 
почування. Те почування, що старається 
оборонити найбільш безборонне — істоту 
душі людини, істоту її крови, її раси. Спів
чуття до безборонного, батьківська і синів
ська гордість, бажання утвердити будуч- 
ність, віра в вищість своєї раси — то все 
прояви одного почування.

Прив’язання до своєї раси — то крите
рій провідництва письменника. Бо що ж 
маємо виразнішого й глибшого, як зв’язок 
із власною духовою-расою? Як же їй не 
бути високим -авторитетом у духовому жи
тті? Як письменник може не відчувати не
повторносте себе самого в житті людей, і 
божественної неповторносте у всесвіті йо
го власної раси? Як може не відчувати 
зв’язку із збірною духовістю, що постала з 
подібносте родини, історії,побуту,клімату? 
Як може не вважати її найвищою з усіх 
рас, її, що найближча до глибини його серця, 
що напуває живою водою його інстинкти, 
його творчість? Бути в обличчі інших рас 
— людиною ^своєї раси, бути тим, чим є, не 
зрадити нічого, дарованого людині Найви
щою Волею.

Про це все не може письменник багато 
говорите, про це все може довідатись читач 
не з того, що напише письменник, а час
то тільки з того, чого він не дозволив собі 
написати. Тут найвищою нагородою для 
письменника може бути хіба одно. Це, ко
ли почування свого зв’язку і відповідальнос
ти перед расою, кип’ючи в нім, ранячи його, 
тривожне і гнівне, раптом зірве заслону те
перішносте,' жадібно сягне поза в'язницю 
часу — і вкаже своїй расі її будуччину. Але 
тоді це вже буде — пророцтво.
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Ж урнал ЛітЕратури і М истецтва

СІЧЕНЬ
лютий

М.  Мухпн

Яснозбройний Юрій
( С п о г а д и )

В другій половині літа р. 1919 у  Кам’янці на Поділлі я кілька 
разів бачив Ю. Л, разом з його батьком на обідах в рнмо-като- 
лицькому дитячому притулку. ІО. Л. був у  ясно-сірій курточці, що- 
так пасувала до його блакитно-сивих очей, та ясно-блідого обличчя 
й сріблястої чуприни.

Н а весні 1920 р. довелося мені кілька разів зустрітися трохи 
ближче з його батьком, що брав участь своїми порадами у виданні 
щоденника „Новий Шлях". З своєю вічною люлькою та попелястим 
убранням і зрівноваженим виразом обличчя Іван Липа нагадував 
мені тоді німецького сільського пастора. Був маломовний, даваЬ. 
загальні вказівки щодо ведення тих чи інших відділів часопису. 
Чомусь був цілком задоволений відділом закордонної політики та 
преси, які провадив я, й уважав навіть, що в цьому напрямі все 
може лишитися, як є, без поправок, натомість був незадоволенйй, 
як зрештою й інші члени Надзірної Ради, браком лаконізму у  від
ділі „З часописів', що його вів Ст. Ш-ий. Сам Іван Липа брав ближ
чу участь у  редагуванні двотижневого літературного додатку до- 
газети, заснованого з його ініціятнви. Зрештою про це докладніше 
міг би папевно розповісти Іларіон Косенко, головний редактор 
„Нового Шляху".

Т оді ж на провесні я зустрів двічі чи тричі Ю. Липу в цікавому
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закутку коло православного Собору. Поспішаючи десь на обід, 
я все зустрічав Ю. Липу у  цьому пустельному закутку на тлі ефек- 
товних архитектурних декорацій —  таких рясних у  Кам’янці — 
в западині, звідусіль щільно огородженій мурами та вежами, по- 
хмуро-зосередженого, з маленькою книжечкою в руці, білявого 
й блідого, в проміннях ясного квітневого сонця, на тлі біло-роже
вих квітів маґнолії. , .  Н е мавши нагоди розмовляти, ми лише 
віталися при кожній зустрічі. Але тепер я поцікавився книжечками 
в його руках. Цим разом це були „Memoires d’un Veuf“ Verlaine’a. 
Іншим разом були —  рівнож у французькому ориґіналі —  вірші 
Мюссе. Зрештою мені завжди здавалося, що довша зупинка й роз
мова були б не на місці, і, глянувши на титульну сторінку поданої 
книжки, я швидко біг далі. Пізніше, в Празі, коло 1930 р., від Ново- 
селецького, знайомого Ю. Липи з Ковля та літніх відвідин у  Под- 
горських, я довідався, що зосереджено-похмурий вигляд ІО. Липи 
свідчить про те, що скоро настане творчий транс. В 1927 
році, прочитавши в ЛНВ переклад „Венеції" Мюссе Ю. Липи 
(„В Венеції злотавій ні корабля у  плаві, ні тіні рибаря, ні ліх
таря . . . “) я пригадав собі „Яснозбройного Юрія" в проміннях квіт
невого подільського сонця на тлі розквітлих маґнолій і подумав, 
що напевно він тоді вже збирався перекладати цей вірш, чи може 
саме навіть вже перекладав його „в умі“.

Дальша зустріч з ІО. Липою так само коротка і майже без роз
мов, трапилася в Станиславові в серпні 1920 р., коли москалі насу
нули на Варшаву, а південь Галичини від Стрия був хвилево від
тятий від сполучення з рештою окупованих Польщею земель. Зреш
тою й до Станиславова червоні москалі насувалися зі Сходу 
щодня ближче.

Яснозбройний Юрій підійшов до мене в провулку коло го
телю Варшава (р. 1919 — Одеса) й поважно стиха запитав, як 
я дивлюся на становище. Становище тоді справді щодня гіршало. 
Високий, ставний, ІО. Липа тоді вже значно змінився від таких 
недавніх весняних днів у  Кам’янці. Велика українська національна 
відзнака з св. Юрієм оздоблювала його маринарку. Він здавався 
вже не тим блідавим русявим юнаком, що неначе ненароком вий
шов на сонце з темряви книгозбірні, а добре розвиненим засма
леним спортовцем. Всі рухи його були повні сили, убрання незви
чайно гарно йшло йому до лиця й до постаті.

Я частіше зустрічав його на вулицях Станиславова в серпні 
того ж року і що разу впадала в очі така раптова зміна з Ю. Липою, 
що так хутко змужнів. На запит ІО. Л. —  мабуть одинокі слова, 
які я почув у  житті від нього —  я не встиг дати відповіді. Юрба 
озброєних підлітків, польських середньошкільниісів з „Лєґії гоно- 
ровей" оточила нас, зміряла очима, й, певно з приводу відзнаки 
з св. Юрієм, чемно затримала нас, наказавши йти чи не до магі
страту, недалеко зовсім від місця затримки, до будинку положеного 
на протилежному розі сумежної вулиці. У просторій залі в партері 
цього будинку, оточеного садом, було ще кілька осіб під охороною 
таких самих підлітків. По кількох хвилинах надійшли якісь старші 
особи з цієї самої „Лєґії“, чи може „Стражі Обивательскєй", і по 
короткій промові щодо непевних часів, блискавично швидко по
глянувши на папери затриманих, усіх було відпущено, але й по 
цьому було не до розмов, бо наближалася вже 8-ма година — по- 
ліційна — треба бупо прощатися й швидко вертатися —  мені до 
готелю „Під трьома коронами", а ІО. Липі —  не знаю куди.
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П о'цій невдалій'спробі розмови я вже більше ніколи не бачив 
Ю. Липи, не судилося мені більше зустрінути його ані на вулицях 
Станиславова, ані деінде в широкому світі.

Проте, яких 7— 8 років пізніше між нами розвинулося вельми 
жваве листування. Але про це трохи пізніше, треба зазначити дещо 
з цих проміжних років.

Під час моїх коротких відвідин Тарнова в квітні 1921 р. я не 
застав Ю. Липи —  він коротко перед тим виїхав до Познаня.

Н а весні 1922 р. до Праги дійшов тарнівський „Сонцесвіт", 
цс були вміщені „Князь Полонений" та „Час Людини" Ю. Липи —  
дві речі, що затямлюються на ціле життя і з яких вперше можна 
■було відчути й пізнати велич хисту Ю_. Липи.

Від осени 1923 р., по приїзді з Каліша до Подєбрад Є. Мала- 
нюка, який листувався з Ю. Липою, можна було посередньо з його 
листів мати про нього відомості. Отже коли на день 5. липня 1924 
мені довелося в Студентському Домі у  Празі готувати літературну 
вечірку, довідавшись від Є. Маланюка адресу Ю. Липи, я написав 
французьку листівку до Ю. Липи, запрошуючи „взяти участь" на
дісланням якихсь творів. По-українськи писати не зовсім личило, 
бо Познань (зокрема університет) були знані як фортеця вшех- 
польського романдмовського шовінізму, спрямованого в першій 
черзі проти українців. Отже щоб не зашкодити Ю. Липі, довелося 
писати чужою мовою. Але —  відповіді не було. Через Є. Маланюка 
мені було відомо, що листівку адресат одержав, —  але справжні 
слова Ю. Липи —  „від участи стримався". Чому —  не знати.

Зрештою вечірка відбулася з повним успіхом, що випав на 
долю одного з приявних поетів, а ще більше на долю композитора 
проф. Якименка, що на власне й публіки бажання, замріяний, 
грав щедро понад програму й час свої твори на роялі далеко за 
пі вні ч. . .

Рік пізніше Ю. Липа презентував мені через Є. Маланюка 
свою першу книжку віршів з написом. Двічі перечитавши її в по
тязі Подєбради-Прага, я був щиро збентеж ений. . .  Невже це 
справді твори автора незрівняного „Князя Полоненого"? Здава
лося, що на цій книзі ще тяжить спадщина манірної доби естетизму 
й модернізму, доби „Української Хати" (Київ 1908— 1914). О со
бливо дратував вірш з початковим рядком: „Садів аркади тріпот
ливі . . Зрештою,  під впливом цього була написана рецензія, 
тоді ж і надрукована, в якій було в повній мірі висловлене здиву
вання Перед несвоєчасністю „Тріпотливих аркад". Але —  дивна 
річ —  нефортунний зшиточок „Світлости" чомусь аж ніяк не міг 
вибрести з моєї актівки, і мало не щодня під час залізничої подо
рожі я заглядав до нього, бо, по-перше, деякі вірші мені одразу 
дуж е сподобалися. Але при цій нагоді я приглядався ft до тих, що 
мені напів або й зовсім не сподобалися. І от, що далі, то більше 
знаходилося непомітної спочатку краси ft глибини змісту, аж, за 
вийнятком 2—3 річей, ціла решта збірочки цілковито „сприй
нялася".

Приблизно тоді ж, цебто від початку 1925 р. ІО. Липа інколи 
через Є. Маланюка передавав до друку в Празі деякі свої руко
писи. Так м. ія. були надруковані в „Студентському Віснику" 
1926, ч. 4/вірш —  „Сімнадцятий" (рік) та драматичний етюд „Бен
кет". Спочатку цей етюд опинився в руках славнозвісного Микити 
Шаповала, колишнього співредактора „Української Хати", але 
у своїй „Новій Україні" Микита не схотів його друкувати, все ж
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льояльно повернувши рукопис. Гадаю, що причина відмови (справ
жня) була політична чи ідеологічна. Шаповал напевно, відчув 
„горду будівничість" ІО. Липи, сам же він стояв на позиції про
грамового дейпецтва чи руйнації, звідти й незвичайна рішучість 
тону його тодішньої відмови.

Д о речі, одного разу нід вечір, десь, певно, не пізніше, як 
влітку 1925 р. з рукописом „Бенкету" зійшлося невеличке товари
ство, з.чотирьох лише осіб, у  старовинному ґотичному замку ,Де- 
тогра^ку" (Letohradek), давній літній резиденції чеських королів, 
в парку „Кральовська Обора". Серед присутніх було двоє, україн
ських поетів. Один з них, на пропозицію керівника бібліотеки, що 
тоді переходово містилася в цьому замку, аж двічі мусів прочитати 
„Бенкет" наголос, аж двічі —  бо обстанова в Летоградку була аж 
надто придатна саме для читання „Бенкету" —  теж твору пізньо- 
ґотичноі чи ранньо-ренесансової доби. Темні корінці книжок — 
вузька висока заля була під саму стелю заставлена полицями кни
жок —  надавали освітленню таємничости, а за високими ґотичнимн 
розчиненими вікнами, крізь які було видко типовий чесько-мбрав- 
ський кучерявий, хвилясто-горбатий краєвид , з гаями, везками 
та лапами —  все більше западав вечірній сумерк. Кращу обста- 
нову й освітлення для утворення цілком відповідного настрою для 
читання й слухання „Бенкету" важко було собі уявити.,

Кілька років пізніше, не пригадую вже, з якого саме приводу, 
до мене звернувся листовно сам Юрій. Перед тим він звертався до 
мене лише в листах до Є. Маланюка. Через Є. Маланюка був наді
сланий рукопис „Черниці", невеличкої стилізованої прозової речі, 
що через Олексу Бойкова пощастило вмістити в „Студентському 
Віснику" (чч.: 5—6, травень-червень, 1927).

Незабаром по надрукуванні „Черниці" доцент Василь Королів- 
Старий, письменник (автор пригодницьких оповідань для молоді, 
тощо), зустрівши мене коло Готелю Централь у  Подєбрадах, одразу 
розпочав розмову з незвичайно переконаної заяви: „Перечитав 
Черницю, Липа дуже видатний письменник. Наші видавці, нічого 
в своїм фаху не тямлять. Вони зовсім не помічають Липи, Липа 
незвичайний, вийнятковий знавець українського пародньо.го роз
повідного стилю". Я відпровадив Королева до недалекого залізни- 
чого двірця (він вертався до свого Мельника над Лабою) пустель
ною Двірцевою (Надражні) вулицею, заллятою проміннями запа
даючого надвечірнього сонця. Протягом цієї короткої дороги моно
лог . Королева, що говорив так лагідно, плинно й переконливо, 
(з нього був видатний прелеґент) не уривався, монолог на ту саму 
тему - 7- про незвичайну літературну обдарованість Юрія Липи та 
сліпоту редакторів і видавців.

Але десь на початку 1929 р. Є. Маланюк опустив Подєбради 
і. від літа того року я вже напевно листувався з Ю. Липою без
посередньо.

■ Незабаром я почав діставати в,д нього частинами рукопис 
його роману пригод X V II. ст. —  „Козаки в Московії". Я передру
ковував па одній з академічних друкарських машин цей рукопис 
у кількох примірниках. Інколи було важко добути мозкливість дру
кувати На машині, бо в позаурядові години Василь Куриленко пе
редруковував на необсадзкеній машинці довші націолотічні праці 
Ольґерда Гіполіта Бочковського. Але з Курилепком завжди можна 
було, легко порозумітися щодо години, коли машинка буде до 
моєї диспозиції.
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Мушу па цьому місці покаятися: інколи (навіть часто) мова 
ІО. Липи в цьому романі була так педантично архаїзована відпо
відно до стилю X V II. ст. та пана Латки-Старушича, що я не був 
в етапі так само педантично передруковувати і всі суворо-дотри- 
манї автором архаїчні форми, —  мій передрук виходив з дещо су
часнішими зворотами та словами. Я щиро признався в цьому й пе
ред самим автором, написавши йому не менш переконаного,й —  
сподіваюсь —  переконливого листа, як тоді до Познаня. І  автор 
згодився зі мною й не заборонив мені надалі дещо модернізувати 
мову Латки-Старушича й інших дієвих осіб „Московії". У своїх 
листах, на моє здивоване запитання, автор мусів мені пряснити, 
чому він передруковує свій роман не у  Варшаві, але аж у Додє- 
брадах: бо  у  Варшаві значно дорожче . . .  Варто зазначити, що по
декуди на зворотній чистій стороні деяких аркушиків в рукоцисі 
містилися рисунки пером самого автора, з яких можна було ба
чити, як він уявляє ту чи іншу сцену свого роману чи окремі дієві 
постаті. Малюнки ці були трохи подібні до оздоб т .зв. Кеніґс- 
берзької Євангелії, чи радше до тих малюнків якогось француза 
чи фламандця, що прийшов 1651 р. у  зруйнований Радзявилон 
Київ-та зручно й легко пакреслював постаті кінних кавалерів на 
тлі руїн, київських церков__

Цей рукопис Липи, так само, як і інші, не було змоги зберегти. 
Довший час він зберігався у  родині Одинських в Ужгороді, пізніше 
десь на Східній Словаччині, але що сталося з ним у 40-их роках —  
вже не знаю.

В 1930—1931 рр. мені довелося деякий час редагувати празький 
„Студентський Вісник". Тоді мені пощастило вмістити деякі вірші 
Ю . Липи на сторінках цього вельми скромного щодо кількости сто
рінок журналу: „З Київських леґенд": 1. Кожум’яка, 2. Св. Софія; 
„Пан Адам Олеарій"*) та дві трошки більші речі —  вертеп „Ярма
рок" і присвячений „Панові Євгенові" цикл „барокових віршів- 
медальйонів" — разом шіснадцять —  з прозовим іронічним вступом 
про те, як колись залюбки бавився розкладанням пасьянсів Н апо
леон Бонапарте, та й під час наших евакуацій 1918— 1920 рр. дехто 
з мандрівників розкладав частенько пасьянса на зеленій траві поруч 
з східцями евакуаційних возів . . .

Тоді ж, взимку 1930— 1931 р. з доручення автора мені припало 
завдання потурбуватись видати в літографії Ярковського на Корун- 
ній вулиці на Віноґрадах у  Празі його другу збірку віршів „Суво
рість". Спочатку текст збірки передрукував на канарковий літо
графічний папір сумлінний та досвідчений друкар —  інж. Андрій 
Кість, що незадовго перед тим повернувся до Праги з Канади. Д о  
речі, Ю. Липа вже давно мене тоді повідомив був, що рукопис „Су- 
ворости" мені вже вислав, а я все даремно на нього чекаю, аж од
ного разу глянув на якісь два синенькі учнівські зошити на малій 
поштовій шафі в Канцелярії Української Господарської Академії 
в Готелі Централь —  і на велике здивування й не меншу радість —• 
це була давно вже заповіджена „Суворість", яку для мене хтось 
у  канцелярії відібрав від листоноші й забув мені про це сказати. 
Н а щастя цей рукопис не загубився, а в цілості опинився в моїх 
руках. Чому і як це сталося, що поручений пошті пакунок на моє

*) Умістив я тоді із свого „архіву", де він пролежав років із п’ять, не 
пригадую вже який вірш Ю. Л. з приводу чого дістав я здивований запит ав
тора, звідки я взяв цю забуту вже ним річ.
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ім’я опинився розкритий і не доручений мені й лише випадково 
був мною „відкритий" —  це вже інше питання, якого Я а  тоді не 
ставив, бо це було цілком зайвим формалізмом, тим більше, що 
рукопис, хоч і з двотижневим спізненням, опинився нЄПОШКОДЖЄ7 
ний у моїх руках. Зрештою, надто певно супроти службовців кан
целярії я також не міг себе почувати, бо був для Академії цілком 
сторонньою особою й лише через чемність шефа канцелярії діста- 
вав пошту на адресу Академії.

Влітку 1933 р. я переїхав до Ужгороду. ІО. Липа, довідавшись, 
що я опинився в такому, на його думку, провінційному загдушшю, 
почав мене літерально обдаровувати безліччю прерізних друків 
французьких та польських. І чого там тільки не було: Nouvelles 
Litteraires, 1933, потім —  1934, 1 9 3 5 ..., тижневий часопис без 
назви, лише з датою року; Marianne, Nasza Pszyszlosc, орган поль
ських консерватистів, де були статті Бобжинського мол. про Укра^ 
їну, розвідка Ґоломбка про Кирилометодіївців, Bunt Mlodych, де, 
були цікаві статті Бохенських, Mysl Polsika, Ріоп, та ще багато 
інщих назов'г"7 усього не пригадаєш. Своєю чергою надсилав мені 
ІО. Днпа) і foci свої власні публікації, в міру виходу їх  на світло 
денне. Щодо безлічі польських та французьких тижневиків він 
пояснював мені, що він працює в якомусь пресовому бюрі, де цих 
часописів не зберігають на довше.

Влітку 1934 р. до мене звертався редактор „Самостійної Думки" 
в Чернівцях на Буковині, чи не маю я чого придатного до друку. 
В моєму архіві було тоді затрималося від кількох років кілька по
чаткових віршів Леоніда Мосендза та „Подоріж Латки до Києва" 
(недрукований вступ до „Козаків"). Я все це без особливої надуми 
вислав і воно було надруковане —  з ініціалами авторів. Отоді то 
вже я дістав дуже коротенького, але суворого прочухана від Ю. 
Липи, бо я цілком забув, що польський уряд був „на воєнній стопі" 
з „Самостійною Думкою", як і з усіми іншими українськими націо
налістичними зокордонними часописами. Поява „Старушича" 
в Чернівцях могла викликати небажані для автора, мешканця Вар
шави, наслідки. Я вже почав гадати, що з Ю. Липою в мене все 
увірвалось, але незабаром знову одержав, як звичайно, дуже добро
зичливе посланіє від ІО. Липи і за „Старушича" на Буковині вже 
не було жадних докорів — ані слова, ані натяку, неначе я зовсім 
не зробив цієї незвичайної своєю нетактовністю помилки.

Тоді ж, пригадую, ІО. Липа переконував мене видавати мої 
речі окремими книгами й зокрема видати праці з обсягу францу
зької літератури, бо аж тоді зі мною почнуть рахуватися поважно 
сноби. Але до думки снобів мені було байдуже й останньої поради 
я не послухав, що ж торкається першої —  то постарався дещо ви
дати окремо, оскільки це мені пощастило.

Листи ЇО. Липи, яких у  мене назбиралося чимало, я старанно 
зберігав і перед опущенням Ужгороду в листопаді 1938 р. мені 
пощастило їх  щераз спакувати —  разом з іншими на мешканні 
проф. Г., де вони знайшли певний притулок у  попередніх роках на 
Підгородській вулиці. Проф. Г. замолоду мав листування з Лесею 
Українкою, яке 1914 р. москалі знищили у  Вижниці на Буко
вині —  „бо я занадто вірив у Женевську Конвенцію, —  казав про
фесор пераз, —  й нічого не заховав як слід". А  цим разом листи 
ІО. Липи вирушили з Ужгороду на схованку до одного з мальовни
чих сіл Карпатського Середньогірря, де їх  мадярське королівське 
військо урочисто —  під стрибки чардашу —  напевно спалило в бе
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резні наступного року разом з гарним медальйоном-мініятюрою 
портретом Ю. Липи барвними олівцями праці Петруся Холодного 
(дарунок Ю. Липи мені) та ще кількома іншими працями-мініятю- 
рами Петруся —  двома варіантами портрету проф. Сергія Мако, 
Юрка Матушевського (з балетмайстром Костіним та Гамідом Бе- 
кухом на дальшому пляні), тощо.

Отже, як читач може сам бачити, я майже не мав нагоди зу
стрічатися чи розмовляти з Ю. Липою. Наше знайомство було 
скорше листовне. Все ж я можу сказати дещо про історію його 
рукописів та друку цих рукописів.

Забув ще одну риску. Одного разу, певно влітку 1937 р. ІО. 
Липа викликав мене листівкою на побачення в області Високих 
Татрів на Штрбське Плесо, писав, що хотів би при побаченні „по
говорити на теми державні й політичні". Але мені за традиційним 
браком грошей та часу (листівка надійшла спізнено) не довелося 
вирушити на це побачення.

О. Теребус

До біографії Ю. Липи
Юрій Липа, як абсольвент середньої школи, втративши перед

часно свого батька, що був для нього усе життя прикладом людини, 
державника, політика і доброго публіциста, намагався йти в житті 
його слідами. Тому його поява в Познанському університеті 
восени 1922 р. дала привід до пробудження чи пожвавлення життя 
серед студіюючих там старшин кол. Петлюрівської армії, як теж 
і серед старшин кол. УСС. Юрій Липа від перших днів свого пе
ребування в Познані, де був записаний на медичному факультеті, 
входить у склад Української Студентської Громади, а по деякому 
часі перебирає головство цієї організації.

Та це його не задовільняє. Він відчуває потребу чогось нового, 
що зцементувало б українські старшинські кадри і студіюючу мо
лодь. Для цього він пропопує створення нової студентської органі
зації, цілковито відмінної від інших, яка мала б виконати спе
ціальне завдання українського „ордену". По довгих заходах вда
ється йому одержати згоду університетського сенату на заснований 
Української Корпорації „Чорноморе", якої кличем було: Честь, 
Україна, Товариськість.

Для одержання згоди сенату на нове товариство треба було 
подати для затвердження статут. Ю. Липа такий статут для сенату 
подав, дуже загального змісту, в основі якого було плекання топа-
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риських форм. Одночасно одначе він уклав і внутрішній статут для 
членів організації, який накладав на членів великі обов’язки.

Згідно з цим статутом не всі українські студенти могли нале
жати до цієї організації. До неї приймали членів на засаді добору, 
зважаючи не лише на зовнішний вигляд, але передусім на характер 
і особливі здібнощі.

Склад Корпорації був тайний. Предсідником став полковник 
Олександер Кузьмин, його заступником сотник Васильченко, а іде
ологічним референтом Юрій Липа. Вибір президії відбувався доро
гою призначення уступаючої старшини. Корпорація „Чорноморе" 
мала три реферати: військовий, політичний і культурно-освітній. 
Кожний член Корпорації мав студіювати не тільки для отримання 
диплому, але й для здобуття ширшого знання. Він мав бути тим,, 
ким нація могла б гордитися і з кого мала б повну користь. Обо
в’язком кожного члена корпорації було цілковите опанування одної 
чужої мови разом з історією, культурою та суспільно-політичним 
і економічним ладом того народу. Новоприйняті члени відбували 
однорічний новицький вишкіл, а потім складали іспити перед окре
мою комісією. Після успішного складення іспиту „новик" перехо
див у  склад .старшин корпорації. Тоді він отримував спеціяльне 
завдання чисто політичного характеру. Впродовж своїх студій він 
мав виховати бодай одного новика. Нескладення іспит)' членом 
Корпорації „Чорноморе" означало усунення його з організації. 
Тоді його трактували як людину меншвартісну.

Згодом корпорація „Чорноморе" поширила свої впливи на 
інші університетські осередки, не тільки в Польщі, але й закордо
ном. Головним її завданням було виховання кандидатів на військо
вих старшин та державних діячів, здібних кермувати державним 
життям.

Юрій Липа, в приватних розмовах, обстоював думку, що най
більшим сучасним завданням є виховання академічних кадрів, 
виховання українського „ордену". Тому домагався висилання сту
дентів по всіх країнах світу, щоб колись мати гідних репрезентантів 
у  всіх ділянках життя. Він дуже гостро виступав проти ангажу
вання всіх студентів до підпільної роботи, бо, на його думку, не до
сить навчитися руйнувати старе й шкідливе, але треба вміти буду
вати нове, треба конструктивно опановувати знання, треба вміти, 
як він часто висловлювався, не тільки збудувати корабель, але й пу
стити його на води, перебороти бурю і довести до означеної мети. 
Це завдання мужа-державника. Він говорив, що ми находимося як
раз у  положенні корабля з чужою залогою на повному морі, отже 
мусимо опанувати його й повести до нашої мети.

Закінчивши студії, Юрій Липа виїхав восени 1929 р. до Вар
шави, де став асистентом при університеті. По кількох роках праці 
дістав стипендію на поглиблення свого знання в університеті 
в Лондоні. Перебуваючи в Англії, він цікавився тамошнім політич
ним і. суспільним життям. У зв’язку з .̂нм, він відвідує різні уста
нови і  знайомиться з міжнародними колами. Принагідно знайо
миться з  одною англійською репортеркою й письменницею, лордів- 
ського, походження. Вона відкриває йому дорогу до ширших ан
глійських політичних кругів.

Та недовго довелося Ю. Липі побувати в Англії. Одного дня 
отримав він, через свою приятельку-письменницю, запрошення до 
польського консулату в Лондоні на спеціальну доповідь, де мали 
бути представники різних держав. Користаючи з нагоди, він вирі
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шив узяти участь у тому літературно-політичному зібранні, влаш
тованому польською амбасадою в Лондоні. Доповідав спсціяльний 
влсланнпк Польщі, полк. Сєвєрскі. Доповідач намагався вмовити 
в англійців ідею польської велнкодержапностн, причому він ви
словлювався дуже некорисно про українців, а українське питання 
трактував як неіснуюче. Ю. Липа, забувши про свою візу з Польщі 
і про стипендію, мусів скореґувати доповідача, виявляючи фактич
ний стан річей. По закінченні його промови багато чужинців щиро 
сплескували його, особливо німці, італійці, литовці й еспанці. Після 
того доповідач немав уже відваги на оборону. Він лише заявив, що 
ніяк не гадав, щоб англійські гості аж так добре були поінформо
вані про українське питання, бо такого в Польщі ніхто не знає. Він 
заявив, що це питання спірне, „малорусіньскє", чисто партійне, 
хлопське, яке буде розв’язане культивізацією тих теренів через 
впровадження там чисто польської культури . . .

На другий день, у  пенсіонаті, де мешкав Ю. Липа, з’явився 
представник польського консуляту з запрошенням Липи до поль
ської амбасадн. Ясно було, шо виступ ІО. Липи па зібранні пере
креслив йому візу, а тим більше стипендію. В амбасаді перпшм пи
танням було, хто дав дозвіл ІО. Липі на приїзд до Англії, а після 
вияснення, Липа отримав наказ негайно виїхати до Варшави. При-1 
тому було сказано, щ о коли Ю. Липа до 24 годин не залишить сто
лиці Великобританії, то амбасадор застосує інші засоби.

Від’їжджаючи несподівано з Лондону, Липа не встиг попроща
тися з своєю приятелькою, яка за той короткий час дуже прив’яза
лася до молодого, загадкового для неї, „Джорджі". З Варшави ви
слав він їй пращального листа, дякував за запрошення на польське 
літературно-політичне зібрання і з’ясував його наслідки. Ц е дуже 
заінтригувало молоду репортерку. Липа й далі підтримував з нею 
листовний зв’язок, інформував її постійно про українські справи, 
та час від часу обмінювався поезіями.

Не маючи змоги працювати в державних установах, Ю. Липа, 
відкрив приватну практику в Варшаві, а щоб притягнути пацієн
тів, оголосив спеціяльне лікування зелами. Одночасно пише й дру
кує статті з тієї ділянки, які викликали були велике зацікавлення 
в науковому світі Польщі.

Одного дня приїхала до нього до Варшави його англійська при
ятелька, з якою він потім поїхав був до Львова на оглядини, бо  
вона дуже цікавилася українськими справами. Оглянувши все гідне 
уваги у  Львові, вона побувала і на провінції, була в Заліщиках та 
в деяких українських селах. Потім Національний М узей у  Львові 
влаштував в її честь вечеру, де вона познайомилася з визначнішими 
українцями.

Н а "Другий день одначе вона несподівано відлетела літаком до 
Англії, залишаючи Ю. Липі' виправдання, що родина заборонила 
їй продовжувати відвідини і . . .  роман.
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Остап Малюк

Спомин про Юрія Липу
. . . Пр о  Юрія Липу почув я перший раз від М. Мухина 

в Ужгороді 1932 р., бувши учнем учительської семінарії.
Ми, закарпатська молодь, захоплювались творами Липи, зо 

крема я деклямував його вірші на сходинах Самоосвітнього Гур
тка, Марійської Конгрегації,.Пласту та різних народних святах,: 
а також поза, мурами школи.

А декламував я: „П арада;в ночі“, „Монітор", „Мушкети Ло-' 
єва", „Сімнадцятий", „Кавяр", „Вино Тарантулів" і багато інших.

Чи думав я тоді, що ці самі вірші декламуватиму самому ав
торові?!

Та роки минали . . .  І ось я опинився у 1944 р., 16. червня, в мі
сті Яворові, в Західній Україні, де мене службово відрядила моя.. 
Команда у  Львові. _ .
; В Яворові був я тоді уперше. Про Яворів читав ще на За-, 

карпатті з галицької преси, як про українську твердиню, а ще пе
ред тим, пригадую собі, читав я в повісті Шкрумеляка —  „Чета 
крилатих".

І ось я справді у  Яворові! В неділю під вечір вибрався огля
нути його. Дійш ов до середмістя. Біля господи Тригубенка 
бачу —  стоїть гурток знайомих бандуристів з Капелі Китастого, 
а серед них якийсь незнайомий пан. Старі знайомі щиро й друж 
ньо привітали мене, а пан Китастий представляє мені цього незна
йомого: —  Будь ласка, знайомтесь, це д-р Юрій Липа. Я пильно 
глянув на нього. Він був у  яснім убранні, середнього росту, міцно 
збудований, з  погідним обличчям, з  пронизливими очима, та та
кими веселими, що зразу з ’єднували собі прихильність.

З розмови я довідався, що бандуристи мали концерт у  Яво
рові, а Юрій Липа запрошував їх до себе на вечерю. Тоді він 
звернувся й до  мене, запросивши разом з усіми на вечерю. Взяв 
мене під руку і завів майже на край містечка, до  хати, в якій жив 
із своєю родиною та провадив лікарську практику. Це була не
велика партерова звичайна міщанська хата. Ми ввійшли до  про
сторої світлиці. В кімнату увійшла майже висока, струнка пані, 
середніх літ, одягнена скромно, але із смаком. Це була його дру
жина. На столі вмить з ’явилася вечеря й напій.

Я спробував цей напій. Такого я ще зроду не пив то й кажу: 
— А це що за нектар? І д е  Ви його здобули, чи зробили?. Він за
сміявся: —  А, це моя і нашого аптекаря таємниця, не скажу. Коли 
так, кажу, то я цей сладкодрательний напиток прозву —  „Липів- 
кою". Відтак ця назва й прилипла до цієї горівки.

.Я увесь той час непомітно приглядався устаткуванню світ
лиці. Юрій Іванович помітив, як я спинив свій погляд на величез
них полицях, якими одна стіна була цілком заложена, а всіполиці 
повні книжок, журналів і рукописів.

—: Це, —-  показав він рукою на одну з  полиць, —  твори мого 
батька, друковані й недруковані, та все те, що про нього 
писано. :— А це, —  вказав він на іншу полицю, —  мої твори, та 
що пр.о мене написано.

—  А тут щ о? —  показав я на решту.
—  Це, —  каже він, —  мої рукописи.
А їх там було сила-силенна.
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—  Невже ж  ви, пане докторе, хочете перегнати Бальзака?
Він зі смутком відповів:
—  Якби були видруковані, а то Бог зна, чи за теперішніх  

умовин будуть видруковані? То вже побачать світ, як буде наше 
Державне Видавництво.

Вечеря протяглась на милій гутірці. Й ого дружина увесь час 
товаришила нам у розмові, а була вона говорливш юю, як він. 
Сам Ю. Липа більше слухав, як говорив. Бандуристи відійшли на 
нічліг, а я ще довго лишився в Липів.

Пізно вночі вертався я додом у. Ю. Липа відпровадив мене 
аж д о  м оєї служ бової кватири і запросив завтра відвідати його.

Слідуючого дня, в умовлений час, о  6 . год. вечора; я був вже 
у  них. Мене знову мило прийняли і я мусів повечеряти з  ними. 
Я відмовлявся.

—  О го-го! То ви ще не знаєте нас і наших звичаїв, —  каже 
його дружина. —  Від сьогодні ви будете у нас постійним учасни
ком вечері, доки ваш ої дружини немає і доки влаштуєтесь на 
новім місці! Зрозуміли?!

—  Так! —  відповів я по-військовому.
—  Це я розумію, —  сміючись, сказав Липа.
На їхнє бажання, я оповідав їм багацько про Карпатську 

Україну —  Срібну Землю, а зокрема про визвольні змагання.
А Юрій Іванович увесь час приглядався моєму одностроєві 

й тризубові на шапці, а далі й каже:
—  Ви мені нагадуєте своєю постаттю старшину, що на о б 

кладинці мого „Нотатника“, або теж бачу себе у  своїх юнацьких 
роках. Люблю я однострій, а ви, здається, також?!

Кінчаючи працю я щодня поспішав д о  Липів. Часом прихо
див раніше. Тоді ще заставав його при лікарській праці. Н ераз 
усе подвіря було повне селян, що прибували пішки й на фірах  
д о  „чудотворного добр ого  дохтіра нашого". А він нікому й ні
коли не відмовляв своєї помочі. Як би не його дружина, то па
цієнти були б замучили його. Та дружина о  четвертій повідом 
ляла всіх, які не дочекалися черги, що години прийнять скінчені, 
бо  приходить секретарка і лікар перетворювався в письменника 
і диктував. Так диктував він д о  год. ш остої, коли ми засідали до  
вечері і проводили вечір на гутірках, читанню його творів і р із
них дискусіях.

Оповідали мені, що як Ю. Липа ще жив у Варшаві, то не 
одного порятував у біді. Кажуть, що останнім ділився, як хто  
потребував його допомоги. Були випадки, що роздавш и всі свої 
убрання, не міг якийсь час показатись у товаристві.

У цьому я переконався. Пригадую собі: одного пополудні, 
я прийшов вчасніше, як звичайно, бо прийшов у ролі пацієнта. 
Увійшов до  його скромного лікарського кабінету. Привітались. 
Там застав я якогось селянина. Селянин і питає:

—  Пане дохтір, та скільки вам маю заплатити?
Ю. Липа зміряв дядька від стіп до  голови, і його погляд спи

нився на мозолистих, спрацьованих, поморщених руках селянина, 
на його босих ногах, пилом припорошених і порепаних та по
трісканих. Болюча усмішка мигнула на його устах. Похитав го 
ловою:

—  Нічого, дядьку любий, нічого.
—  А то як? —  здивовано спитався дядько.
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— А так, ось там у куті черевики, вони якраз на вашу ногу, 
натягайте і ходіть здорові.

— Та бо  вони ваші, а ви в чому будете ходити? —  питав 
здивований дядько.

То бо і е, що мюї, тому й даю вам. А осьде ліки. А прийдіть 
знову, як вам буде на час.

На прощання Липа подав старому руку, наче старому дру
гові. Я вийшов за дядьком, бо цікавий був, що він дальше роби
тиме. Довкола старого зійшлись селяни-пацієнти. А він їм каже:

— Ну, бігме, ще такого дохтіра не видів, такий добрий чо
ловік. Та він не тільки нічого не взяв за оглядини й медицину, але 
ще й черевики дарував мені. Дав би йому Бог здоров’я і щастя, 
та хай його Матінка Б оно береже від злого.

Селяни, що стояли довкола нього, відізвались:
— Е, та то ви десь здалека, що не знаєте нашого дохтора. Та 

він не одному поміг та й помагає. А таку легку руку має, що до  
якої хвороби не візьметься, то її мов рукою зняв.

— А, кажу вам, —  докидає інший дядько, —  як лише на вас 
подивиться то вам відразу стає легше, а на серці робиться так 
благо, що аж-аж. Та мені так голова лупала, що страх, а я прий
шов до нього та й кажу: так і так, а він каже: —  Та вам голова не 
болить! Ви вже здорові, та й не буде вас більше боліти. А притім 
глибоко подивився до  моїх очей та й любо всміхався.

Іншим разом довелося мені бачити, як якомусь бідному  
дядькові Ю. Липа дав гроші на ліки. Таких випадків була багато. 
Це ж була війна. Селянство, обложене страшними „контингента
ми*, ледве дихало. Яворівщина небагата, б о  земля піскувата 
й мало врожайна. Він це бачив і знав селянську недолю. Навколо 
по-лісах і селах ховалася УПА, а прохарчовувало її місцеве се
лянство.

У кожній порі дня, чи ночі був Ю. Липа до  послуг місцевому 
населенню. Д о хворих у віддалених селах цієї околиці їхав підво
дою. Мав і інших пацієнтів, про яких знав тільки він ї той, хто по 
нього приїжджав. Це були бійці УПА.

Під суботу завжди приїздив до  Яворова письменник д-р К. 
Він жив у Львові, бо працював там у лічниці, але в Яворові мав 
також кватиру, де жила його дружина і двоє діточок-дівчаток, 
років 3 і 5. Повітряні налети, а також напади польських боївок, 
вбивства наших визначних людей, зокрема лікарів, спонукали 
д-ра К. вивезти дружину до  затишного Яворова, під опіку Липів.

Д-р К. і д-р Липа були друзями з фаху, музи й однодумцями.
Суботні й недільні вечори були для нас особливо радісні. 

Липина хата перемінялася на малий мистецький клюб. На цих ве
чорах мені давали читати їх твори, а решта товариства слухала. 
Потім починалася дискусія.

Отож наше товариство суботніх і недільних вечорів склада
лося з господаря хати —  Ю. Липи, його дружини, д-ра К., його 
дружини, м оєї дружини, мене, а часом бував і місцевий аптекар 
і ще дехто. Тоді я залюбки деклямував поезії Ю. Липи. Найкраще 
виходив мені вірш „Сімнадцятий*. За деклямацію цього вірша 
Ю. Липа щиро стиснув мені руку і сказав:

—  Коли я писав „Сімнадцятий*, мені було тоді сімнадцять 
років. А що ви деклямуєте залюбки цей вірш, то ось вам щось 
на спомин.

Він встав з-за  столу, підійшов до  однієї з  полиць з  книжками,
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взяв альбо.м і вибрав фотознімок, написав дедикацію і подав  
мені, зазна'чуючи: —  Не дуж е я Люблю роздавати особисті сві
тлини, але вам u дам..

На світлині я побачив юнака в однострою. Голова відкрита, 
з  розвіяним волоссям, високе чоло, шнурковані брови, рівний ніс, 
трохи затиснені уста і певний себе погляд.

Фронт зближався. Московські „полчища" зайняли Волинь 
і перейшли границі Галичини. Пригадую собі, що ні д-р  К., н і - 
Ю. Липа тим зовсім не журилися, навпаки, леліяли якусь-надію, 
на щось, що може принести для нас зміну. Д -р К. твердив, що. 
німці відступлять з-п ід  Львова, а большевики не займуть його. 
Львів опиниться б ез усякої влади і війська. Поляки будуть нама
гатися за всяку ціну захопити владу в свої руки, а українці е с в о ї. 
Це буде тривати 48 годин. Нам конечно треба буде витримати 
цей Стан облоги, 48 рішальних годин, доки наша провінція не на
спіє з виручкою.

—  Я нікуди не тікаю, —  казав д-р К. —  Лишаюся у  Львові!
Щ о він вірив у цю облогу, то я сам переконався, коли відві

дав його у  Львові, й о г о  кватира виглядала на якусь твердиню. 
Двері, вікна і балькон на поверсі —  забарикадовані. Д о  мене він, 
звернувся з  проханням: —  Дайте мені кілька гранат, набоїв до  
р'евольвера й кріса. —  Бачите, я нічого й нікого не бою ся. В ід на
летів не ховаюся, польські боївки вже кілька разів пробували  
сюди дістатися, але не дістались, а майбутнього ще менше бою ся.

Д-р Ю. Липа також не думав рушатися з місця. Своїм сп о
коєм він впливав на тих, які з страхом запитували в нього, що 
і як дальше діяти? З яворівчан не багато покинуло рідне місто, —  
„бо і як же подаватись Бог зна куди, коли наш доктор лишається 
з нами".

Я переконував, що це неминуча смерть, бо большевики зразу  
його замучать.

:— Вам москалі не забудуть „Розподілу Росії" і всієї ваш ої 
творчости, —  казав я.

—  А чого ж би я мав сам лізти їм в руки! А ліса нема в нас, 
як би щось трапилось?! —  відповідав він.

—  Та у вас же сім’я. І оці рукописи й книжки. Лікарське зна-. 
ряддя! —  переконував я.

—  І про це я подумав. Як би що до  чого, то я родину пошлю  
д о  Балигороду, до  рідні. А мої лікарські причандали і тут зд а 
дуться і то дуж е, бо лікарів не буде. Хтось мусить тут лишитися 
з  народом!

За увесь той час я ніколи не чув у Липів про стигматиків та  
їхнє віщування, що большевики не займуть Львова, а спиняться 
біля Яворова. Вже на еміграції стрінувся я з одним нашим пи
сьменником д-ром Е. Він дозволив собі називати Ю. Липу б о ж е
вільним, мовляв, він вірив стигматикам.

Одного дня я приніс з  собою  до Липів рукопис сценічного 
образу д-ра К. з „Листопадового зриву", щ об показати його  
Ю. Липі, ну й авторові, який навіть не знав у кого рукопис зна
ходиться. Ми домовились з д-ром Липою, що приготуємо д-рові 
К. милу несподіванку, получену з  невинним жартом^

Найближчої суботи зійшовся наш гурток, як звичайно. П ро
читали дещ о, обговорили різні справи, нарешті Юрій Іванович, 
каже:
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— Ну, а тепер почуємо власний твір нашого поручника, який 
він нам зараз зачитає.

Я взяв рукопис і почав читати, а Ю. Липа тільки підсмію
ється до мене та й поглядає на д-ра К. Як тільки я прочитав наго
ловок: „У вирішну мить“, то д-р К. прижмурив очі, потер чоло, 
і видно було, що щось нагадує собі. Далі все сильніше потирав 
чоло та здивовано дивився на нас .. . Не встиг я докінчити, як д-р 
К. не витерпів:

— Як цей твір у вас знайшовся? Де ви його дістали?
— Де? Написав, — кажу.
— Ви? Мій твір?
— Чому ваш? Чому не мій? На доказ, що це мій твір, ось вам 

рукапис, а ви маєте свій. — І вже сміюся. А потім кажу:
— Може й цей ваш рукопис?
Д-р К. глянув на рукопис: — Таж це моє письмо! По кілька- 

канадцяти роках знайшовся рукопис!..
Я віддав власникові-авторові віднайдену згубу та мусів роз

повісти яким способом одержав рукопис.
Було це, коли я працював у пропагандивному театрі під ке

рівництвом режисера й балетмайстра Дема-Довгопільського. Цей 
твір ми ставили на сцені. Я зберігав усі Тексти нашого мандрів
ного театру. Коли я покидав театр, рукопис замішався поміж 
мої речі. Позавчора знайшов його.

Одного разу почав я оповідати д-рові Ю. Липі про міжусо
биці, що відбувалися в рядах ОУН. Про ці речі я так зворушливо 
й болюче оповідав, що д-р Липа глибоко замислився, а потім 
раптом весело підніс голову і сказав:

— Я вас вповні розумію. Не журіться, це справи скоромина- 
ючі в порівнянні з вічним життям нашої нації. Не нам судити, хто 
з них правий, а хто лівий і не час на це. Наше діло: працювати 
й робити те, що корисне Україні.

Знову нав’язалась розмова і я якось запитав:
— А Ви самі на кого орієнтуєтеся?
Він усміхнувся і лагідно відповів:
— Ясніше кажучи, вам цікаво знати, який мій світогляд, так?
— Не зовсім, Юрію Івановичу, бо за цей короткий час 

я прийшов до переконання і пізнав у Вашій особі тільки все- 
українця.

— Так, я в першу чергу тільки українець, я той, ким був мій 
батько. Чули й напевно знаєте „Тарасівців11, от я і є Тарасівець, 
Шевченко1 мій ідеолог, а Кобзар моя ідеологія. Я був, є і буду 
людиною чину і сьогодні я йду з тими, що діють і з ними за
лишуся.

В пізніших розмовах він час-до-часу натякав про УПА і від 
зайвих слухачів приховував свої симпатії для неї.

Фронт зближався. Бої велись уже в Галичині. Львів щове
чора бомбили большевики. Неспокій почав закрадатись і до за
тишного Яворова. В тихі ночі доносився сюди далекий гук важ
ких гармат. Літаки почали кружляти понад містом і освічувати 
його. Загравами ясніло небо від запалених бомбами містечок. 
Палала Судова Вишня, дрижало повітря від розриву бомб в су
сідніх селах невеличкі загони УПА, які там відбували вишкіл 
і поповнення.

Ядром УПА на Яворівщині була українська поліція, що з ці-
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лого повіту смикнула д о  лісу. УПА помагала нашому населенню  
обороняти своє майно від німців, польської партизанки та"совєт- 
ських диверсантів, яких скидали щоночі в німецькому запіллю  
совєтські літаки на пасовищі біля села Великі Очі.

Наближення фронту і партизанка зовсім не тривожили Липів 
і доктор щодня приймав пацієнтів та диктував секретарці свої 
тв о р и . . .  Так само щ осуботи приїздив д-р К. і перебував з нами 
й неділю, а в понеділок раненько вертався д о  Львова . . .

Д -р Липа любив ходити над річку й, роздягнувшись, від
почивати.

—  Ех, як чудово отак роздумувати й вглиблюватись у та
ємниці життя. Які чудові думки —  говорив він . . .

Одного пополудня я зайшов до  Юрія Івановича, а що мені 
сидьцо боліла голова, я попросив аспірини.

Юрій Іванович каже до' мене жартома:
—  В моєму товаристві не сміє бути хворих, похнюплених 

і нервових. Д руж е Остапе, чи конечно потрібно вам аспірини, 
щ об втихомирити біль голови? Для своїх пацієнтів я цього не 
вживаю. Та заки приступимо до  лікування, поставимо вам кілька 
запитань:

—  Часто болить вам голова?
—  Так, Юрію Івановичу, це не звичайний біль, але так наче 

якийсь тягар лежить на чашці.
—  А ви не здогадуєтесь від чого та з  якої причини почи

нається біль?
—  Гм, здогадів у мене багацько, а причин ще більше. Пер

ша, можлива причина, це з  1939 р. Підчас перевороту на Кар
патській Україні попався чехам в руки і ці рушницями сильно 
побили мою голову. Можливо теж, щ о це від ношення шолому  
або й перестуди. Два рази був засипаний від вибуху стрільна. 
Д алі-ф ронтові переживання, сильні душевні переживання і т. п.

Під час мого оповідання Липа зближився до  мене й уважно 
дивився мені в очі. Відтак весело відізвався:

—  Чи вам ще болить голова?
—  Ні, —  кажу.
—  І не буде висе більше боліти.
Справді, кілька років після цього я не відчував болю  голови.
Іншим разом я прийшов до  нього дуж е неспокійний. Десь  

недалеко бомбили, а я по кожнім вибуху здригався.
—  Любий друже, —  звернувся до  мене Ю. Липа, —  я заува

жив, щ о ви стаєте щ ораз нервовіший. Чим це пояснити?
—  Це минуле вертається, власне вже вернулось. Ще при 

лікуванні болю  голови я згадав Вам, що кілька років тому ви
бухом гарматнього стрільна мене присипало землею. Я дістав  
досить сильне нервове потрясення. Після цього я знов пережив 
подібний випадок. Але з  моїми нервами все бул о впорядку. 
А потім з-п ід  двох розстрілів смикнув смерті з-п ід  самото носа. 
Чотири рази був ранений. І нічого. А оце недавно, в березні 
цього року (1944) на пограниччі Волині й Галичини ледве вир
вався красноармейцям з рук. Утікав 4 години, голий, босий, як 
мати на світ привела! Ще були сніги, морози, кілька разів пере
пливав річку Стир, поки врятувався. А у Львові тод і щоночі 
переживав сильні совєтські налети. Бомба вдарила в сусідню 
каменицю, коли я заснув. Відтак перебув ще інше бом барду
вання, що тривало від 9-ої веч. до  6-ої ранку.
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Наслідки колишнього потрясення повернулися. В такім 
стані я не міг виконувати служби і звернувся д о  команди з про
ханням в ід п у стк и ... Але я її належно не використав, бо  мене 
покликали знову д о  служби, ніби в спокійне місце, д о  Яворова.

Я замовк, а Ю. Липа взяв мене за рамена й кілька хвилин 
дивився мені в обличчя, в очі. й о го  вигляд був спокійний, трохи 
усміхнений. Потім він засміявся привітно до  мене:

— Тепер уже все в порядку з вами. Ви вже почуваєтесь д о 
бре й уже веселі. Забудьте про минуле, будьте веселі й спокійні. 
Бачите, ви вже смієтесь. Мої друзі мусять бути веселі й ща
сливі в мене.

Хоч вибухи зближалися, я на них уже не реагував. Цим ра
зом Ю. Липа вилікував мене, здається, назавжди . . .

Не диво, що селяни говорили про нього, що як подивиться, 
то якби камінь з серця зняв, а дивиться глибоко, аж на душ і 
благо робиться.

Ю. Липа завжди старався лікувати природніми ліками. 
Зрештою написав окрему книжку: „Ліки під ногами", й о г о  щире 
розуміння хворого, співчуття й добряче серце сильно причи
нялись до видужання.

Був початок липня 1944 р. Фронт невблаганно зближався. 
Німці „пляново" відступали. Моя команда переслала мені тай- 
ний наказ напрямку маршу на всякий випадок. Д-рові Липі я ска
зав, що наші дні в Яворові вже почислені, просив його не зали
шатись та бути готовим до в и їзд у . . .

—  Любий друже, —  відповідає мені безжурно, —  я вже ви
рішив. Лишаюсь. Не бійтесь за мене. Будьте спокійні.

Те саме я почув і від д-ра К., хоч його дружина не дуж е 
виявляла охоту залишатись на місці.

В неділю, 14. липня, під час обіду, одержав я зі Львова від 
моєї команди змінений плян маршу —  з напрямком на Рудки- 
Самбір-Турка, бо попередній, на Городок відпав з  уваги на б е з 
посередню близькість фронту.

В понеділок, 15. липня, я ще мав телефонічно зв’язатись 
з моєю командою по останні накази. Того ж  самого дня моя 
дружина поїхала раннім потягом до  Львова, але вже не верну
лась, бо  вечірній по їзд  вже не прибув.

Наступного дня я знову спробував зв’язатися зі Львовом, 
з моєю командою, але це мені не вдалося!

Я побіг д о  Юрія Івановича сказати йому, що зв’язок зі Льво
вом перерваний:

—  Пане докторе, я дальше не лишаюся, як до  позавтра. . .  
Прошу вас, їдьте з  нам и!. .

—  Не бійтесь. Все в порядку. Не спішіться, —  жартуючи 
відповів мені д-р Липа.

Цього вечора хотілося мені багато говорити з  Ю рієм Іва
новичем. Я передчував, щ о ми вже ніколи не побачимось. Неве
селий вертався я від Липів. Цілу ніч не спав.

Ранок 19. липня 1944 р. застав мене вже на ногах. Я запорядив 
негайне пакування й палення актів.

О 10-тій год. я знову спробував зв’язатися з і Львовом, але 
раптом почув, що в телефоні відзивається хтось по-московськи. 
Я відразу зорієнтувався, що якась большевицька партизанська 
банда перервала сполучення, або . . .  може, ми відрізані регуляр
ними військами, цебто нас уже окружили . . .  Видаю наказ паку
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ватися Негайно на підводи. О 12-ій год. виїзд. Виїжджати б ез  га
ласу, щ об не робити паніки серед населення і не звернути увагу 
німців, невеличкої залоги містечка, та німецької жандармерії, бр  
ті були б  нас не випустили.

Щ е дав наказ повідомити деяких осіб, яким не можна було  
залишатися. . .

О 12-тій год. ми були вже на возах і в повній зброї. Н епо
мітно прослизнулись повз місцеву Ортскоманду. Д о  нас прилучу- 
вались з  бічних вуличок решта підвод —  наших і Цивільних.

Сідаю на ровер і лечу д о  Липів. Але там усе на своєм у місці, 
вони й не думали пакуватись . . .  Ю. Липа лише посміхнувся:

—  Стійте так, хай подивлюсь на вас. Ну й козак з  вас!
Я стояв перед ним у походнім однострою, озброєний в авто

мат через плече, при б о ц і револьвер, а за  поясом дві ручні 
Гранати. . .

Я приглядався їм усім, щ об зберегти назавжди образи д о р о 
гих облич__ Пані подала мені клуночок. . .  Д-р Липа подав мені
чималу пляшку „Липівки".

—  І оце візьміть, хай не придається, але мати при с о б і не 
зашкодить. У цім пуделочку маєте ліки перш ої пом очі і пе-* 
рев’язку!

Я щиро подякував. Липа завважив, як мені важко було п р о
щатись. Наші погляди зустрілись і враз впали ми один-одном у  
в обійми і розцілувались. . .

Маленьку Липівну я підняв на руки й теж обцілував, а вона 
взяла квітку, закосичила мою шапку й не хотіла пустити 
мене з  хати.

—  Щ е хвилиночку, —  здержав мене Юрій Іванович. —  Опи
нившись у  скрутнім положенню —  думайте на мене. Я відчую вас 
з  будь-якої віддалі і буду  завжди з  вами . . .  Пам’ятай те!. .

Було вже по полудні, Яворів був за  нами. Зник за лісом . . .
По трьох тижнях ми добились д о  Балигороду, а далі ми п о 

дались до Криниці. . .
В цім поході пережив я чимало прикрих хвилин, та коли 

бувало мені найважче, я думками лучився з  Ю рієм Липою і від
чував, що я не сам, що він зі мною. З  найважчих ситуацій я ви
ходив ціло, а на душ і мені було легко . . .

Війна скінчилась. Я опинився на чужині, в Інсбруці. Між зна
йомими зустрів упівця з  Яворівщини, що в 1946 р. прибув з  Яво
рова. Перше м оє питання було, що сталося з  д-ром Липою? В ід
повідь була:

—  Згинув на стійці, як лікар УПА, виконуючи о б о в ’язки. Як 
прийшли большевики, його зразу не чіпали, але уважно за  ним 
слідкували. Аж захопили в лісі при раненім воявові УПА. Вбили 
на місці, жахливо, прикладами крісів поломили руки й ноги, 
а потім розторощ или голову. Такий був кінець ц іє ї особливої 
лю дини. .  .*

Пітсбурґ, 27. X. 1951.
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Лев БИКОВСЬКИИ

До справи пізнання життя і творчостн
Юрія Липи

Сан-Франціско є, або повинно бути містом о. 
Андрія Аґапія Гончаренка! Тому відвідуючи його де
сять літ тому, у 1956 році, я доповідав на засіданні 
УККА про Гончаренка “як політичного мислителя”.2 
Отець А. Гончаренко, визначний український патрі
от, діяч і мислитель, жив, думав і діяв на терені 
Америки. Він був майже геніяльним візіонером, ство
рив, між іншим, концепцію “Тихоокеанської Укра
їни”.

Подібним йому, кількадесят літ згодом, був дру
гий, також майже геніяльний візіонер —  Юрій Липа, 
визначний український патріот і мислитель. Він тим 
відрізнявся від А. Гончаренка, що жив, думав і діяв 
почасти в Україні, а почасти на чужині. Йому по
щастило свої концепції сформувати й переказати нам 
виразніше за його попередника.*

Ці дві історичні постаті у своїх світоглядах і 
устремліннях мають багато дечого спільного. Тому 
сьогодняшню доповідь у Сан-Франціско я присвятив 
Ю. Липі, це буде посмертною символічно-ідеологіч
ною зустріччю цих двох велетнів української думки.

У коспективному рефераті хотів би повідомити, 
що працюю, поруч з іншими темами, також і над 
своїми спогадами. Трактую цю тему трохи ширше не 
так з огляду на власну о собу, як на обставини, у
Н О В І  я  НІ,  ВЕРЕСЕНЬ, 1966

яких перебував, події, що їх переживав, та видат
ніших осіб, що з ними зустрічався, був під їх  впли
вом тощо.

Серед останніх видатне місце займає д-р Юрій 
Липа, родом з Південної України (1900— 1944), ук
раїнський письменник, лікар, публіцист, мислитель. З  
ним мені довелось співпрацювати впродовж майже 
шести літ, від 1938 до 1944 р. включно. Під його 
особистим впливом і його творів формувався оста
точно мій світогляд. Мав честь бути також з ним 
та його родиною у приятельських взаємовідносинах. 
Тому в моїх спогадах ця тема займає особливе міс
це не тільки в “автобіографії”, але й у виді окремих 
розвідок про Ю. Липу як людину, його життя й 
творчість.

1 Доповідь прочитана на зборах Деиверськоі Групи 
УВАН, улаштованому разом з Відділом УККА у  Сан 
Франціско, Каліф., 7 серпні 1966 р.

2 Л. Биховсьхий. Проблема о. А. А. Гончаренка. 
“Визвольний Ш ли” Лондон, 1957, ч. II, стор. 164—155, 
ч. Ill, crop. 380—S27.

* П. Бяховеьхкй. “Апостол Новітнього Українства’* 
(Юрій Липа). Друге вид. Женева (Майнц-Кастель), Сер
пень 1946. •*, •  ст.
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Творчість Ю. Липи можна згрубша поділити на 

два періоди: 1. від 1917 до 1938 р. та 2. від 1938 
до 1944 р. У першому ’ періоді переважала літера
турна творчість, головно поетична. Поза окремими 
віршами та прозовими творами, як “Козаки в Мос- 
ковії", Варшава, 1934 р. (друге видання Краків-Львів, 
1 9 4 2 ), “Нотатник”, “Новелі", тт. І-ІИ, Львів, 1936- 
37, —  він опублікував три збірники віршів: “Світ
лість" (Каліш, 1925 ), “Суворість” (Прага, 1931) та 
“Вірую” (Львів, 193 8 ). Отже його літературний до- 
рібок не був чисельно великим, але за своєю вар
тістю новаторсько-своєрідним і займає визначне міс
це в історії українського письменства.

У роках 1938-39 Ю. Липа, як “організатор на
ц ії” (Ю . Косач), прийшов до переконання, що слід 
у  цілях більшого ефекту змінити форму впливання 
на українське суспільство. Тому він свої літературо
знавчі4 та літературні засоби змінив на публіцистич
ні. Відтоді, не вдаючись у подробиці,л він створив ряд 
публіцистичних творів синтетичного характеру, що 
забезпечили йому ім’я на довший час.

Серед них слід згадати передовсім такі три: “При
значення України” (Львів, 1938), “Чорноморська 
Доктрина” (Варшава, 1940 і друге видання 1942) 
та “Розподіл Р осії” (Варшава, 1941). До цієї “три
логії" належить також альбом “Чорноморський Про
стір” (Варшава, 1941), написаний з Л. Биковським. 
Згадані твори Ю. Липи зробили його “півпророком” 
для своєї нації, їх  вивчення та спори над ними не 
вгавають.

Появу постаті Ю. Липи та його творчість вза
галі, особливо публіцистичну, можна розглядати істо- 
рико-соціологічно як ідеологічну “протидію” само- 
охоронну реакцію, яку витворила нація за останнє 
лихоліття в XX ст. спочатку підпольських, а потім 
підмосковських і піднімецьких часів...

Він з ’явився на коні історії як ідеологічний “ря
тівник" своєї нації від остаточної, здавалося, заги
белі. Усупереч і в обличчі жахливої дійсности він 
виступив з підбадьоруючими програмовими, незвич
ними у  той час, гаслами. Ось деякі з них.

1. Час нам перейти вже до політики більшої від 
політики тільки сорока міліонів...

2 . Цю політику уявляв він собі у вигляді все
української універсальної імперської політики...

3 . Про перехід “від хутора до метрополя”, писав 
він у  своїх останніх статтях. Це мала бути, на його 
думку, політика в перспективі, а не питання сьогод- 
няшнього дня. Здійснення ї ї  мало бути попереджене 
внутрішнім національним українським самоутверджен
ням у  цьому напрямі. Окрім того в своїх творах він 
з ’ясовував т. зв. “генеральні лінії” (сили), що дія
ли і діють супроти України.

4. Ствердив природній напрям руху життєвих 
сил нації, ї ї  експансію (на південь і півд. схід). *

4 Ю. Липа. Бій за YKP®‘HcbKY літературу- Варшава, 
1935 та інші літературознавчі твори.

* Ю Яипві "Українська Доба". Варшава. 1936/ "Ук
раїнська Раса". Варшава, 1937 та інші того роду твори.

5. Накреслив програму діяння для нації на дов
шу мету.

6. Витворив новий “Всеукраїнський світогляд", 
тобто систему думок, що протиставилися довколіш- 
но.му занепадові українства, зміцнювали його духово 
й фізично в боротьбі з ворожими силами, та креслив 
перспективи...

Ю. Липа своєю поставою й творчістю діяв ожив
лююче, не дивлячись на ніби “утопійність” його га
сел і діяльности. Його вплив і значення для нації, 
помимо обмеженого, а то й підпільного, засягу діяння 
в ті часи, можна б прирівняти до впливу творчости 
Т. Шевченка, що створив українську націю, до діяль
ности М. Грушевського, що підвів наукові й палі- 
тіично-державні підвалини під українство, а Ю. Липа, 
основуючись на здобутках славних попередників, 
ствердив істоту українства і його історичне призна
чення, накреслив плян діяльности для української на
ції на століття вперед.

Але ця майже пророча діяльність Ю. Липи, на 
жаль, спинилась з його смертю в серпні 1944 р. з 
рук московських більшовиків, які стреміли до цього 
і знали що вони роблять. Тому його творчість, що 
так раптово обірвалась у менті розцвіту, слід пізна
вати не тільки з того, що він зробив, але і з  його 
задумів, з недовершеного, з методики його мислення 
й діяння.

На стикальщині довідались про смерть Ю. Липи 
досить пізно. Звістка про це дійшла до нас щойно 
в половині 1946 рє У біжучому, 1966-му році, ми
нає двадцять літ від того часу.

Особи, що знали Ю. Липу, були обізнані з йо
го творчістю, відкликнулися на т о  сумну вістку пе
редовсім різними спогадами про покійного мислителя. 
Появилось у тодішній пресі також кілька розвідок 
про його життя й творчість, бо за життя Ю. Липи, 
поза полеміками й рецензіями, їх  було обмаль.

Пригадаю деякі з них.
Борковський Роман. Основні ідеї Драгоманова, 

Липинського, Донцова і Липи. “Студентські Вісті”, 
Мюнхен, чч. 4-5, 1947.

Грицай Остап. Юрій Липа. Рубан. Новеля (1 9 4 6 ), 
8 ° , 78 ст. (Рецензія). “Альманах МУР-у”. “Проме- 
тей”. Новий Ульм, ч. 1, 1946.

Ікаренко Ор. Легенда і дійсність (15  хвилин з 
Юрієм Липою). Спомин. “Студентська Думка”. Авг- 
сбург, ч. 2, 1946.

Косач Юрій. Юрій Липа. Організатор україн
ського почуття. “Українське Слово”. Регенсбург, ч. 
17, від 15 жовтня 1946.

Косач Юрій. Юрій Липа (до дворіччя смерти). 
“Час", ч. 34, 1946. Фюрт.

Косач Юрій. Українська література і Юрій Липа. 
“Час”, ч. 50. Фюрт. 1946.

Косач Юрій. Юрій Липа (п ’ятиліття загибелі). 
“Українські Вісті”, ч. 66. Новий Ульм. 1949. 
“Українські Вісті", ч. 66, Новий Ульм. 1949, та інші 
статті й причинки.

Були також перевидані й деякі твори Ю. Липи, 
на жаль, досить недбало, головно через скитальчі
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умови життя, наприклад, “Рубай” та “Кіннотчик” у 
1946 році.

У тому числі й автор цих рядків, як колись 
близька до Ю. Липи людина та тодішній секретар 
“Українських Науково-Дослідчих Інститутів”, опублі
кував кілька причинків на цю тему.

Одночасно заходами “Українського Чорноморсь
кого Інституту” була видана утретє “Чорноморська 
Доктрина” Ю. Липи, Майнц-Кастель (Женева) 1947, 
з передмовою Л. Биковського. Вона вийшла в світ у 
скромному циклостилевому виданні, накладом тільки 
біля 100 примірників.

Окрім того, старанями “Українського Суходоло- 
вого Інституту", у серії його видань під ч. 15, був 
виданий збірник присвячений Ю. Липі: “Юрій Липа, 
1900— 1944". Збірник І. Майнц-Кастель (Женева), 
1947, 49 ст. +  21 ілюстр., розміром 31x22 см. У 
ньому взяли участь кільканадцять авторів своїми ори
гінальними причинками й передруками з  інших часо
писів. То були:

Юрій Липа. Символ Чорного моря (передрук). 
Стор. V.

Л. Биковський. Апостол Новітнього Українства 
(Юрій Липа). Стор. 5.

М. Колосенко. З  передмови до новелі “Рубан”. 
Авгсбург, 1946 (передр.). Стор. 6.

O. Грицай. Юрій Липа ( “Рубан”. Рецензія. Пе
редр.). Стор. 7.

Ю. Косач. Юрій Липа (до дворіччя смерти. Пе
редр.). Стор. 7.

Євг. Маланюк. Юрій Липа —  поет. Стор. 9.
Ю. Косач. Українська література і Ю. Липа (Пе

редр.). Стор. 15.
• Ю. Рудич (Євг. Архипенко). Юрій Липа й ро

довідна справа. (Жмуток спогадів). Стор. 18.
Ор. Ікаренко. Легенда й дійсність. 15 хвилин з 

Юрієм Липою. Спомин. (Передр.). Стор. 18.
Ю. Косач. Юрій Липа організатор українського 

почуття (Передр.). Стор. 20.
P. Борковський. Основні ідеї Драгоманова, Ли- 

пинського, Донцова і Липи. (Передр.). Стор. 24.
О. Несич (С. Парфанович). Чарівна поява (Юрій 

Липа). Стор. 29.
Л. Биковський. До проблематики життя й твор- 

чости Ю. Липи. Стор. 31.
Л. Биковський. Матеріяли до бібліографії творів 

Ю. Липи за час з 1917 по 1948 рік. Стор. 36.
З поважніших рецензій, що доповнювали цю пуб

лікацію слід згадати рецензію В. Дорошенка в “Ук
раїнських Бібліологічних Вістях” (ч. І. Стор. 61. 
УВАН. Авсбург, 1948).

Збірник, хоч і багато ілюстрований, також був 
виданий вельми скромно, циклостилево, накладом тіль
ки у  50 прим. Тепер це велика бібліографічна рід
кість. Він був виданий жертвенно коштом проф. д-ра 
П. Курінного, за посередництвом “Товариства При
хильників УВАН”.

З  того збірника була зроблена відбитка з двох 
статтів Л. Биковського під спільним загаловком —  
“Д о проблематики життя й творчости Юрій Липи”

(Майнц-Кастель. 1948. “Укр. Суходоловий Інститут”, 
ч. 19, розмі 31x21 см. +  8 ілюстрацій, також на 
циклостилі, накладом біля 50 прим,).

Л. Биковський у цій брошурі порушив справу 
організації вивчання постатті Ю. Липи та його літе
ратурної й публіцистичної спадщини. Були накрес
лені такі етапи у цій праці: 1. Усталення якнайповні
шого життєпису Ю .Липи; 2. Усталення бібліографії 
його , творів; 3. Створення монографії про нього та 
його творчість; 4.. Видання повного зібрання його 
творів; 5.. Ці заходи мали уможливити пізнання в 
ширшому засязі його ідей-думок і популяризувати їх  
серед ширших верств українського громадянства, бо 
до того часу про них знали лише обмежені кола 
прихильників і співзвучних йому діячів. Усі ці захо
ди мали сприяти втіленню їх  у життя.

... Додатково в тій цілі була видана, нормальним 
друком, інформаційна брошура Л. Биковського —  
“Апостол Новітнього Українства” (Юрій Липа). 
Майнц-Кастель (Ж еуева). Друге вид. Серпень 1946. 
8°, 8 стор., в серії видань “Укр. Морського Інститу
ту”, ч. 42, накладом у  1,000 прим. Заголовок роз
криває ї ї  зміст.

Але розпочаті того роду заходи на скитальщині 
в напрямі пізнання життя й творчости Ю. Липи від 
1946 року скоро (коло 1949 р.) припинились через 
роз’їзд й розпорошення скитальців з Німеччини й 
Австрії по всьому світі.

Пройшли роки акліматизації новоприхідьків по 
різних, передовсім заокеанських країнах. Українська 
еміграція по місцях ї ї  нового поселення почала жи
ти новим, упорядкованим життям. Через боротьбу за 
існування, добробут, а також і з інших причин, по
волі поточні й другорядні проблеми заполонили ува
гу більшости емігрантів. Головні ж проблеми, ізза 
яких ніби то вони подалися на еміграцію, згадані *ли- 
лівські” проблеми всеукраїнського характеру, проб
леми великодержавні, проблеми “на дальшу мету", 
якось затьмарилися... Ці ідеї по давньому плекала 
здавалось лише горстка ізгоїв.

Того роду стан національно-державної пасивно
сте, або втоми, серед більшости українських емігран
тів запанував у той час, коли по всьому світі, у при- 
спішеному темпі* відбували великі зміни, із щораз то 
новими “генеральними лініями”, з новим укладом сил 
і “грачів", як колись писав Ю. Липа.

По відношенню до України, та й українства в 
цілому, становище, порівняно з попередніми часами, 
значно ускладнилося і набрало навіть «подекуди не
сприятливих для нас виглядів.

Але, звичайно, ці давні й нові “генеральні лінії- 
ідеї”, далекойдучі задуми та ворожі нашій нації за
ходи, розвиваються все ж таки поволі. Вони вираз
ніше формулюються в публікаціях, різних виступах 
та в сприятливих їм принагідних історичних обста
винах.

Очевидно, на ці задуми й дії наростають і про
тидії, із супротивною їм ідеологією. Українство та
кож організується, міцнішає* самоутверджується, зи- 
скуе собі прихильників та спільників. Воно щораз то
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більше також усвідомлює згадану загрозу свойому 
існуванню й суцільності нації. Українство чинить опір 
і активно виступає на чужині й по всьому т. зв. “ук
раїнському життєвому просторі” , на який зазіхають 
згадані менші й більші потуги, зокрема т. зв. “вибра
ні народи”.

Не можемо тут говорити про стан свідомости й 
розвій цих думок та дій у напрямі українського на
ціонально-державного самоутвердження в нашій мет
рополії, т. зв. УССР. Зате на еміграції спостерігає
мо, на фоні згаданого невідрадного стану, щораз то 
більше проявів і заходів серед думаючої і державно- 
діяльної частини української нації в розпорошенню. 
Приміром, згадаймо про організуючі націю останні ве
личні святкування шевченківських роковин у Кана
ді (1 9 6 1 )  та США (1 9 6 4 ) . Тепер на черзі маємо, 
у біжу чому 1966 р. ряд ювілеїв: 40-ліття від часу 
трагічної смерти Гол. Отамана Симона Петлюри, свят
кування подвійного ювілею —  50-річчя з дня смерти 
та 110-ліття з дня народження Великого Каменяра —  
Івана Франка. У цьому ж році сповняється століття з 
дня народження найвизначнішого вченого й діяча, 
творця новітньої української держави —  акад. Ми
хайла Грушевського. Усі ці ювілеї йдуть у парі з вив
чанням і усвідомленням собі думок ювілятів, їхніх 
чинів та заповітів. Останньо довідуємось з преси про 
скликання в листопаді 1967 року в Нью-Йорку —  
Світового Конгресу Вільних Українців.

Зрозуміло, що в цій наростаючій системі несві
дом ої та свідомої самооборонної протидії, самоут
вердження, консолідації нації, щораз то більше про
кидається також і зацікавлення постатею, думками 
та чинами, усією спадщиною Юрія Липи —  “органі
затора української нації” (Ю . Косач)... До путє- 
водних ідей, що їх голосив цей визначний ВСЕУКРА- 
ЇНЕЦЬ. Отже ми є свідками і учасниками відновлен
ня “липознавчих” заходів, що перервались у  кінці 
1940-их рр.

У цьому русі, за традицією та збігом обставин, 
мені довелось взяти також скромну участь не тільки 
в характері “спогадописця”, але й “липознавця”. При 
тому було нав’язано до колишніх липознавчих захо
дів, започаткованих ще на скитальщині з 1946 року.

Від 1949 року починаючи, багатьом емігрант
ським авторам удалося опублікувати на чужині, най
більше в США та Канаді, кільканадцять причинків 
та спогадів у  пресі та енциклопедіях, про життя, твор
чість і діяльність Ю. Липи. Мені відомі такі з  них.

У. Самчук. Юрій Липа. Поет і лікар. “Свобо
да", ч. 248, 1949.

Л. Биковський. Юрій Липа (1900— 1944). “Сво
бода”, ч. 303 , 1950.

М. Струтинська. Про Юрія Липу. “О брії”, ч. 
5 /6 .  Нью-Йорк. Жовтень, 1951.

Л. Биковський. Спадщина по Юрію Липі. “Літ.- 
Наук. Збірник” УВАН, Нью-Йорк. 1952, кн. І, стор. 
29S— 300 .

Л. Биковський. Юрій Іванович Липа (Життєпис
ні доповнення). “Нові Дні”, ч. 30, стор. 12— 16. 1952.

М. Сндор. Від Видавництва. Передмова до ви

дання: Юрій Липа. Призначення України. 2-ге вид. 
Нью-Йорк. 1953, стор. 2.

М. Мухин. Ясноволосий Юрій (Спогад). “Ки
їв ”, кн. І, стор. 41— 47. Філядельфія. 1953.

Остап Малюк: Спомин про Юрія Липу. “Київ” , 
кн. II, стор. 89— 96. Філядельфія. 1953.

М. Мухин. Матеріяли (зауваження до реєстру 
друкованих у “Збірнику” творів Юрія Липи). “Ки
їв”, кн. III, стор. 160— 161. Філядельфія. 1953.

О. Теребус. До бібліографії Ю. Липи. “Київ”, 
кн. V, стор. 237— 239. Філядельфія. 1953.

Дм. Бучинський. Юрій Липа —  християнин і пат
ріот. “Свобода”, ч. 215, 1954.

Л. Биковський. Публіцистика Юрія Липи (Спо- 
гади-твори-завваги). “Розбудова Держави”, ч. 1 (1 6 ) ,  
стор. 57— 58 та ч. 2 (1 7 ), стор. 115— 121. Ден- 
вер. 1955.

Л. Биковський. З  листування Юрія Липи. “Ви
звольний Шлях”, II, стор. 221— 222. Лондон. ,.1950.

Є. Онацький. Липа Іван. “Укр. Мала ,Енц9’, кн. 
VII, стор. 830, Буенос-Айрес. 1960. •

Є. Онацький. Липа Юрій. “Укр. Мала Енц”, кн. 
VII, стор. 830. Буенос-Айрес. 1960

Липа Іван. “Енц. Українознавства”, т. 4, стор. 
1291. Мюнхен. 1962.

George Lypa. Ukraine. A consise Enc., vol. I, 
p. 1061. Toronto. 1963.

Б. Данилевич. Іван Липа.. У століття народжен
ня. “Овид”, ч. 1, стор. 27— 29, Чікаго. 1965.

Є. Онацький. Тарасівці. “Укр. Мала Енц.” , кн. 
XV, стор. 1878— 1879. Буенос-Айрес. 1966.

Позатим, оскільки нам відомо, у рукописах є кіль
ка причинків різних авторів. У тому числі:

Л. Биковський. Галина Липова (Життя й тзор- 
чіст). Нью-Йорк, від 1951, розм. 28x21, біля 5 стор.

Окрім згаданих причинкових зусиль в царині “ли- 
познавства” в пресі та енциклопедіях, робилися за
ходи й видавничого характеру.

На початку 1950-их рр. Юрій Тищенко (Сірий), 
письменник, видавець і колишній особистий секретар 
проф. М. Грушевського, після того як він розійшов
ся з УВАН у США у справі поглядів на організацію 
видавничої діяльности УВАН, заснував у Нью-Йорку, 
на спілку з колишнім друкарем А. Білоусом “Укра
їнське Видавництво, Ю. Тищенко та А. Білоус”, з 
книгарнею при ньому. У програмі видавничої діяль
ности Товариства було видання в кількох томах “Пов
ного зібрання творів Ю. Липи”. У цій справі Ю. Ти
щенко порозумівався з автором цих рядків. Але у 
зв’язку з хворобою та смертю Ю. Тищенка 23 ли
стопада 1953, цей задум не був здійснений.

Книгарня “Говерля” в Нью-Йорку, в особі ї ї  
рухливого керівника д-ра М. Сидора-ЧарторийськогО, 
поставила собі ціль передрукувати низку творів виз
начніших укаїнських мислителів “щоби уберегти їх  
від забуття й спопуряризувати серед українського 
громадянства на еміграції”. У цій серії “Говерля” 
фотографічно перевидала три твори Ю. Липи: “При
значення України” (1953  р.), “Розподіл Р осії” (1954 
р.) та “Ліки під ногами” (1 9 5 5 ). “Чорноморської
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доктрини” Ю. Липи з  1940, 42 або 1947 рр. книгар
ня не спромоглася перевидати у подібний спосіб, то
му що вона була виконана первісно циклостилево, а 
поновне видання ї ї  нормальним друком вимагало біль
ших коштів. Тому д-р М. Сидір-Чарторийський тіль
ки заохочував інших до виконання цієї праці, ува
жаючи, що перевидати треба без ніяких змін. Зате 
пок. проф. В. Дубровський, історик, знавець чорно
морського простору й туркознавець, радив цей твір 
Ю. Липи перевидати з його коментарями.

У 1955 році видавництво “Україна" в Детрой
ті, США, заходилося й перевидало більший прозо
вий твір Ю. Липи: “Нотатник. Новелі”. Томи 1, 2 
і 3. (2-ге вид., Детройт. 1955).

Слідом за цим видавництво "Українець” в Па
рижі перевидало, користаючи' з примірника в книго
збірні Наукового Осередку НТШ в Сарселі, у 1957 
році, під редакцією Дмитра Штокала інший прозовий 
твір Ю. Липи —  “Козаки в Московії”. Роман з XVII 
ст. Париж. 1957 (Третє вид).

Пізніше в деяких колах українського громадян
ства у Філадельфії, цьому поважному осередку укра
їнської еміграції в США, організувалася ініціативна 
група з проф. Іваном Коровицьким у проводі. Вони 
задумали також видати повне зібрання творів Юрія 
Липи. Знайшли охочих фінансувати цей задум. Але 
організатори опинились перед неможливістю зібрати 
всі твори Ю. Липи, Річ у  тому, що поза окремими 
творами, які були опубліковані у вигляді книг, бро
шур, збірників, значна частина Липиних дрібних тво
рів (віршів, драм, прози, з ділянки театру, публіци
стики, полеміки, рецензій, заміток, етапів, різних 
причинків і т. п.) розпорошена по часописах, кален
дарях, збірниках в кількох країнах. Значна частина 
з того тепер недоступна, а в книгозбірнях т. зв. “віль
ного світу” їх  майже немає. Тому цей шляхетний по
чин не міг здійснитися. Окрім того, оскільки мені ві
домо, один з видавців-фінансістів помер, а другий 
відмовився. Отже -не тільки організаційно-видавнича, 
але й фінансова проблема видання творів Ю. Липи 
в Філадельфії лишилася не розв’язаною.

Далі, на початку 1960-их рр., справою видан
ня, на цей раз тільки поезій Ю. -Липи, зацікавились 
деякі кола українського громадянства в Торонті, теж 
значному осередкові української еміграції, на цей раз 
у Канаді. Д-р Богдан Стебельський, редактор часо
пису “Гомін України”, повідомив автора цих рядків, 
що має видавця на збірник поезій Ю. Липи і пропо
нував йому редакційно зайнятися цією справою.

Врешті, у 1964 році гурток молодих українсь
ких істориків, на чолі з доктором Любомиром Вина
рем, започаткував в Боулдері-Денвері, Колорадо, під 
фірмою “Зарева”, видавання квартальним “Україн
ський Історик”. Згодом на цій основі заснувалося 
Українське Історичне Товариство. Воно перебрало 
часопис і має на увазі видавати також і твори з ца
рини української історії та різні бібліографії. Ці ко
ла мали зрозуміння й для творчости Ю. Липи. Ре
дактор “Українського Історика” запропонував авто
рові цих рядків давати відповідні матеріяли для ча

сопису, з розрахунком, щоб у майже кожному числі 
було там щось про Ю. Липу.

Ідучи назустріч цим задумам я опублікував пе
ревірений і доповнений життєпис Ю. Липи, з подан
ням відповідної про це літератури (Див. “Укр. Істо
рик”, чч. 2-3, 4 за 1964 та чч. 5-6 за 1965 рр.). 
Була думка зробити з того матеріялу відбитку, але 
з переносом часопису з Чікаго до Мюнхену із-за різ
них причин цього не вдалося здійснити.

У наступних числах “Укр. Історика” передбача
ється розпочати друк т. зв. “Липіади”, тобто збірки 
дрібних, але важливих відомостей і творів про життя 
і творчість Ю. Липи. Досі зібрано для того кілька
надцять творів таких авторів: Іл. Косенка, д-ра Іла- 
ріона, д-ра В. Безушка, В. Дорошенка, інж. Л. Би- 
ковського, д-ра М. Прокопа, М. Куниці, П. Силенка, 
проф. д-ра В. Тимошенка, проф. д-ра В. Кисілевгько- 
го, д-ра М. Антоновича та інших.

Одночасно, дбаючи про дальше опрацювання 
“липознавства”, редакція “Укр. Історика” запропо
нувала інж. Л. Биковському укласти “Бібліографію 
творів Ю. Липи”. Він погодився й розпочав цю пра
цю. Показник обійматиме твори Ю. Липи за час від 
1917 до 1948 рр. Має бути укладений методою “біб
ліографічної документації”. Окрім суто бібліографіч
них описів, на підставі здебільшого оригіналів, мають 
бути додані до багатьох позицій: зміст твору, перед
мови, післяслова, критики, рецензії, відгуки та різні 
примітки. Текст буде ілюстрований відбитками з ти
тульних сторінок творів виданих книжками, брошу
рами й збірниками. Над цим власне упорядник на
полегливо нині працює з наміром закінчити свою 
працю десь у 1967 році. У цій кропїткій праці кори- 
ст є він з широкої і зичливої допомоги різних осіб 
та установ, що мають окремі, рідкісні тепер, твори 
Ю. Липи, випозичають їх або надсилають упорядни
кові відомости про них. Отже праця буде збірною, 
інша справа, що, мабуть, не пощастить ї ї  викона
ти досконало через брак відомостей про деякі твори 
Ю. Липи.

Після видруковання згаданого показника творів 
Ю. Липи на сторінках “Укр. Історика” з нього про
ектується зробити відбитку. До неї додається пе
редрук життєпису. До того біо-бібліографічного ма
теріялу має бути уложена відповідна передмова літе
ратурознавця з додатком ілюстрацій. У такому вигля
ді публікація має бути видана в серії монографій 
Українського Історичного Товариства.

Останньо довідуємося з листування й преси, що 
Українське Лікарське Товариство запропонувало при 
кінці 1965 р. відомому українському письменникові 
інж. Євгенові Маланюкові зібрати й зредагувати збір
ник поезій Ю. Липи. Він пристав на це й приступив 
до праці.

Оскільки нам відомо, інж. Євг. Маланюк зібрав 
уже майже всі поетичні твори Ю. Липи. Деякі, ще 
бракуючі йому, він замовив у книгосховищах, де вони 
зберігаються. У листі від 3 травня б. р. до автора 
цих рядків інж. Євг. Маланюк повідомив, що части
на матеріялу вже навіть віддана до друку. Отже спо-
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діваємось, що найдалі при кінці 1966 або на почат
ку 1967 року, в додатку до вже перевиданих вище
згаданих прозових, публіцистичних і лікарських тво
рів, з ’явиться друком цей перший повний збірник по
етичних творів Ю. Липи, коштом Українського Лі
карського Товариства.

Звичайно, заповіджене видання поезій Ю. Липи 
не розв’язує питання опублікований й інших, або всіх 
його творів. Але справа очевидно рушила, як то ка
жуть, з  місця. Тепер ми ближчі до  "Повного видання 
творів Ю . Липи”, ніж 15 літ тому, коли уперше цей 
задум започаткував був Ю . Тищенко в Нью-Йорку.

Тепер громадянство дістане, врешті, до рук тво
ри мислителя. Воно зможе ознайомитись з ними, вив
чати їх. Це сприятиме проясненню або зміні світо
гляду багатьох і українська громадсько-політична 
думка із сучасних манівців, може, скерується на при
таманний ї ї  національний великодержавний шлях, на
креслений ще 25— ЗО літ тому цим визначним мис
лителем. Такий творчий процес на еміграції міг би 
згодом перекинутися і в Україну, з  усіма виплива
ючими з  того наслідками.

Але це вже царина не науково-дослідчич мірку- 
ван, або публіцистичних вправ, а політики.

ЮРІЙ Л И П А
ДОКТОР МЕДИЦИНИ

ЛІКИ ПІД НОГАМИ!
ПРО ЛІКУВАННЯ РОСЛИНАМИ  

З —Т Є  НЕЗМІНЕНЕ ВИДАННЯ

С о  1» Y К І С. Я Т , І 9 5 4  » В У

“ H O Y V E R L A ”
All Rights Reserved

Published by

"HOWERLA"
UKRAINIAN BOOK STORE &  VARIETIES 

41 East 7th Street, N e w  Y o rk  3 , N . Y .  
T e l .  G R . 5 -0 1 9 3

1962



S3

НОВЕ ВИДАННЯ ПОЕЗІЙ 
ЮРІЯ ли пи -

Юрій Липа належить до найрізносторонніших 
українських письменників після 1917 року. Поет, про
заїк, драматург, есеїст, літературний критик, автор 
сзітогл.ядойЬ-філософських, наукових та популярно- 
наукових праць (не згадуючи його цінного листуван
ня) —  ось широчезне амплуа його творчости, а вклад 
його в різні галузі цієї творчости непересічний. На 
жаль, Юрій Липа як поет, і справді, мало відомий, 
як правильно зазначає Є. Маланкж у своїй передмо
ві до обговорюваного Еидання (стор. 9 ) .

На це склався цілий ряд причин: еміграційні умо
ви, глибина думок і символіки, а часом неясне вис
ловлювання думки не сприяли розумінню його пое
зії широкими колами. Але одна з найголовніших при
чин його невеликої популярности як поета була та, 
що Ю. Липа' не був міцно й тривало пов’язаний з 
будь-яким політичним рухом чи напрямком. Він був 
просто українцем. І великим українцем. Для кіл УНР 
1930-их років він був надто націоналістичним, для 
націоналістів він був замало націоналістичним, а для 
Д. Донцова він був мало що не зрадником, зокрема 
після того, як розійшовся з “Вісником” в середині 
1930-их років. Зближення Ю. Липи з містичними цер
ковними колами наприкінці 30-их років також було 
досить випадковим явищем.

Сталося так, що жодне середовище після дру
гої світової війни не було зацікавлена в популяри
зації Ю. Липи як поета. Тому велика подяка нале
жить Є. Маланюкові, що вмів піднятися понад колиш
ні дрібні непорозуміння з Ю. Липою і піддати спа
сенну думку торонтському відділові Українського Лі
карського Товариства Північної Америки, щоб воно 
взяло на себе кошти видання поетичної спадщини 
поета. Велика подяка належить також згаданому то
вариству за фінансування цього видання. Це трива
лий пам’ятник покійному колезі по фаху, який від
дав усе своє життя творчості для кращого майбут
тя України. Книгу видано охайно і на доброму па
пері, так що ї ї  радо придбають любителі гарної ук
раїнської книжки, а поезії зокрема.

На превеликий жаль, на цьому й обриваються 
наші похвали, бож саме здійснення цього прекрасно
го задуму не відповідає найскромнішим вимогам до 
такого видання. Ю. Липа подарував нам три поетич
ні збірки, які становлять не лише три різні етапи в 
його творчості, але й еи я в л я ю т ь  три зовсім різні об
личчя цього непересічного і багатого майстра пое
тичного слова.

Перша збірка —  “Світлість” вийшла 1925-го ро
ку в Калуші, друга —  “Суворість” —  1931-го року 
в Празі, а третя —  “Вірую” —  1938-го року у Льво
ві. Перша збірка —  це ніжна, здебільшого любовна

лірика, на 'якій позначилися впливи ранньої творчо
сти М. Рильського. Друга —  національне кредо Ю. 
Липи і його заповіт майбутнім поколінням україн
ської нації, —  хоч це й звучить, може, трохи пре- 
генсійно, а третя —  релігійно-містичні вияви поето
вої душі, хоч і включено в неї деякі вірші з двох 
попередніх збірок.

Замість того, щоб подати в хронологічному по
рядку тексти всіх трьох збірок, а в останній лише 
вірші, що не ввійшли до двох попередніх збірок та 
зазначити, як: вірші були друковані раніше й подати 
нову редакцію їх у збірці “Вірую”, Євген Маланкж 
“по надумі... розпочав цю книгу передруком книги 
“Вірую” (стор. 10).

До катастрофічнішого рішення укладач прийти 
не міг. Цікаво, що сказав би сам Є. Маланюк, як
би хтось хотів його літературну спадщину (надіємо
ся, що ї ї  хтось таки вирішить видати!) складати на 
підставі останньої збірки поета? А Маланюк же да
леко суцільніший поет, ніж редагований ним Ю. Ли
па. І відзначаючи ще раз велику заслугу Є. Маланю- 
ка, як ініціятора видання поетичної спадщини Юрія 
Липи, жалкуємо водночас, що він цим не обмежився, 
а взявся за упорядкування збірки, замість того, щоб 
передати цю справу довголітньому другові Ю. Липи 
інж. Л. Биковському або М. Мухинові чи Б. Прав
цеву.

Упорядкування поетичної спадщини якогось по
ета —  це кропітка й дрібна праця, яка вимагає ве
ликої уваги, послідовности, витривалосте й витрати 
часу, а не кожен до цього надається. У нас же за 
малими винятками такі видання підготовляються не
охайно, а потім на виправдання подається аргумент, 
мовляв, тут зібрано матеріял, а потім можна буде 
зробити остаточне критичне видання. Чи ж таким ар
гументом можна виправдувати працю, роблену, як то 
кажуть, “Стук, грюк, аби з  рук"?

Базуючи своє видання на останній збірці віршів 
Ю. Липи, Маланюк позбавив читача змоги зрозуміти 
творчий шлях і розвиток поетичної музи цього пое
та. До того ж , збірка “Вірую” проходила крізь тісні 
лещата польської цензури, а Маланюк нехотячи ле
галізує ці цензурні заходи колишньої Польщі. Най
краще це видно з вірша "Перші осадчі” (стор. 52 ), 
який закінчується так: “Се поргіги, се -— кручі, сб 
—  море кричить наздогінці: (далі в тексті три рядки 
крапок). Ясно, що польській цензурі не сподобались 
останні три рядки:
До незнаних краївҐ На коня! Острогів! І  до бою.

Юрій Липа. Поезія. Уклав Євген Маланюк. 
Накладом Українського Лікарського Товариства 
Північної Америки, Торонто, 1961. Стор. 292.
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Д о нового підбою все далі, все далі, все далі, 
Завойовники в творчому шалі, — вперед, українції

Саме той факт, що вірш кінчається двокрапкою, 
є доказом, що Липа цей цензурний пропуск назна
чив трьома рядками крапок, а обізнаний читач міг сам 
собі доповнити ці рядки із збірки “Суворість” (стор. 
2 7 );  той хто добре ознайомлений з думками Липи 
знає, що він мав на ду.мці не лише заклик до фізич
ного, але й до духового здобування в різних галу
зях науки й творчости. Полякам це могло не подо
батись, але чому ці рядки випустив Є. Маланюк і не 
дав їх у збірку —  це вже інше питання. Недружелюб
ні люди могли б йому закинути щось більше, а ми 
закидаємо просто недбалість, якої він уникнув би, як
би текст вірша подав зі збірки “Суворість”.

З  вірша “Знак цей рунічний завис над народом 
міцним, важкостопим” ( “Поезія”, стор. 5 4 )  польський 
цензор викреслив був третій рядок “Світиться знаком 
Тризуба уся ця земля”. Цензорові нема щ о дивува
тися, але й тут треба було доповнити на підставі 
збірки “Суворість” (стор. 2 2 ) згаданий рядок, яко
го, однак, читач не знайде у виданні Є. Маланюка. 
Можна припускати, що й з вірша “Батькові” (стор. 
4 4) не без втручання цензури випав кінець вірша, зо
крема рядки:

О  Україно, будь, як Божий світ,
В Тобі небес сади многопоясні,
В Тобі земель розквітла різнородність,
В Тобі довершення Одвічного й Людського...

Крім того, взявши за базу останню збірку 10. 
Липи, Є. Маланюк унеможливив зовсім розуміння де
яких віршів. У збірці “Суворість” (стор. 6 )  Ю. Ли
па надруквав свого часу два вірші, присвячені Бай- 
ронові, а з них лише перший був включений в остан
ню збірку Ю. Липи "Вірую” і передрукований Ма- 
ланюком (стор. 7 6 ). Другий вірш зовсім не зрозумі
лий без першого, Є. Маланюк помістив окремо (стор. 
9 2 ) , без назви і невідомо про що він. Лише знаю
чи, що цей вірш присвячений Байронові і що Бай- 
рон був кривий можна зрозуміти трагізм рядків:

А  ступлю крок, —
Потемніє небо із орлами,
Потемніє поле з самоцвітами,
Стихне пісня моя,
Стихну я.
Згасну.

Досі ми згадали прогалини повторені за поль
ською цензурою і незрозумілість деяких віршів по
ганого упорядкування. Але цим недоліки упорядку
вання не обмежуються. Хоч Є. Маланюк і зазначає, 
що він подає різні редакції творів Липи, але зробле
но це, на жаль, лише двічі (вірші! “Стрілець” і “Ба- 
ляда”, стор. 131— 134 і “Ярмарок”, стор. 105— 113 
і 216— 2 2 5 ). А втім, ідучи за своєю ідеєю фікс бу
дувати книгу поезій Ю. Липи на основі останньої 
збірки, Є. Маланюк не звернув уваги на цілий ряд 
різних редакцій віршів, а внаслідок недостатньої ува- 
жности упорядник пропустив цілий ряд віршів, лише 
через те, що він сполягав на останню редакцію і не 
переміряв ї ї  з текстом віршів у “Світлості” й “Суво-

рос.ті”;. Так, наприклад, оригінал незвичайного вірша 
•“Шпіцрута” . ( “Суворість”, стор. 2 3 -24 ) має 40 ряд
ків, а у виданні Є. Маланюка лише 15 (стор. 5 0 ).  
З  першого вірша “Суворість” із однойменної збірки 

;Липи у  видання Маланюка не потрапили вірші п ’ятий 
( “Час людини, як вовк утікає”) і 6-ий ( “Не мовте 

.слова..,” (стор. 2 ) .  Також із вірша “Могила незна
ного бійця” випав у Маланюковій збірці кінець (пор. 
“Вісник”,. 1936, кн. 2, стор. 8 5 ) . Таких пропусків 

.більше, а тому, на жаль, треба критично поставитись 
до твердження Є. Маланюка, що з поезій Ю. Липи 
зібрано 99% усього ним надрукованого. Чи не “з цен

зурних” причин із “Поезії” Ю, Липи випав і прекрас- 
, ний переклад із Ґі де Мопасана “Прагнення” (пор. 
“Літературно-Науковий Вісник”, 1927, кн. 1, ст. 8 1 )?

Зустрічаються й інші недотягнення. Так, напри
клад, на стор. 96 надруковано як шостий вірш із 
збірки “Світлість” вірш “Зорі великі дрижать...” Та- 

-кого вірша в згаданій збірці немає! Неконсеквентність 
укладача проявляється й у тому, щ о він, згуртовую
чи переклади Ю. Липи окремо (стор. 10 ), не провів 
свого задуму до кінця і на стор. 75 і 78 подав окре
мо від інших перекладів по одному віршові Гелдерлі- 

, на і Шпіттелера. Це саме торкається вірша “Львів”, 
який виключено із циклю “Міста” за польською цен
зурою, що не дозволила друкувати у “Вірую” цьо
го вірша, хоч нічого нецензурного в ньому не було! 
Його подано окремо із збірки “Суворість”.

. Не згадуємо помилок, бо- їх, на жаль, у всіх на
ших виданнях досить багато, але не можемо не зга
дати того, хто ставив наголоси над окремими слова
ми. Зустрічаються неправильно поставлені наголоси: 
“1 дзвенить, і повне молодости...” має бути, очевид
но, молодости (стор. 147), “Певний грач із тисячами 
має бути “тисячами” (стор. 48  такий наголос як 

.єдиний подає словник Голоскевича й навіть Киричен- 
ка (1 9 5 5 ). Лише найновіший словник Погрібного має 
і другий наголос). Найчастіше зустрічаються зайві 
наголоси: “на деревах” (стор. 3 1 ) , “валом” (стор. 
5 1 ), “порохом”, “продалася” (стор. 7 4 ) , “вогненні”, 
“тілами” (стор. 7 6 ), “чавун ненависти” (стор. 144), 
“твої минули роки” (стор. 145) і т. д. і т. д. А як 
же ж інакше? З  другого боку нема часто наголосів 
там, де їх  справді треба було б поставити “Моїй ви- 
бранниці” (наголос на а, стор. 143), “мертвота” 
(стор. 84, на о в цьому не зовсім літературному сло
ві можна було б поставити наголос), “жнива духу 
твого” (треба було б “твого”, стор. 75) тощо.

Усі ці помилки, звичайно, зовсім зайві і при тро
хи уважнішому підході до Музи Ю. Липи їх  усіх 
можна було б уникнути, а ми ж не згадали з браку 
місця багатьох інших недотягнень. Надіємося, шо те
перішнє видання стане майбутнім видавцям поетич
ної спадщини зразком як не треба упорядковувати 
поезії, а тоді й це видання матиме своє значення. У 
всякому разі з поезією Ю. Липи варто докладно оз
найомитись не лише гиді, хто любить поезію, але й 
тим, шо цікавляться хоч деякою мірою українським 
життям і його аспіраціями.

М. АНТОНОВИЧ



65

„Поезія" Юрія Липи у виданні УЛТіїА, Торонто

П риблизно рік тому Українське 
Технічне Т-во в Торонто запросило 
на один свій вечір поета й письменни
ка Євгена Маланюка. Вечір цей був 
зорганізований гарно, з мистецьким 
смаком, прецизійно, по-інженерськи. 
Й ого кульмінаційною точкою був ви
ступ поета Є. Маланюка. Цей, такий 
багатий своєю  власною творчістю по
ет, несподівано прочитав нам твір Ю. 
Липи.

Особою Ю. Липи та його творчістю 
цікавився наш гість вже від давніх  
літ. Б ез нього ми так мало знали б 
про Ю. Л ипу. Помимо того, що заці
кавлені слухачі, які виповнили залю  
по береги, були приготовані й настав
лені слухати твори М аланюка —  всі 
з неабияким зацікавленням і насоло
дою  прослухали такий цікавий, гар
ний та актуальний твір Ю. Липи „Яр
марок”. Ц ей момент був надзвичай
ний і мимоволі пригадується одна іс
торія з біблійних часів: ж иди прися
гнули свойому предкові Йосифові, що 
залиш аю чи єгипетську неволю, вони 
заберуть із собою його кості. Коли од
наче час визволення прийшов, жиди  
були цим так сильно переняті, щ о за
були за свою присягу. Одиноким, хто 
пам’ятав про неї, був сам Мойсей. 
Ц е ж саме Мойсей носив підчас дов
гих і затяж них доріг втечі, перед ар
мією Фараона ковчег з кістьми свого 
предка. П ісля Синаю старинні жиди  
двигали два ковчеги, один з кістьми 
предка, а другий з плитами запові- 
дей-законів. Ц е означало майж е рів
н у важність і респект жидів до своїх 
предків та Б ож и х Законів.

Ми не перебільш уємо, порівнюючи 
біблійний приклад пош ани з глибо
ким відчуттям і пош аною до наших 
історичних і культурних цінностей та 
р :ш енням зберігати й поширювати д у 
хові вартості предків по тяж ких і тер
нистих дорогах сучасного національ
но-суспільного життя, щ об продовжу
вати й зміцнювати культуру свого на-

І  все' ж таки: в началі було — Слово!
І асе ж таки начальний дух — Любов!

Євген Маланюк „Істотне"

роду. Маестро Маланюк дав нам при
клад такої шляхетної постави й дії.

В  цю ситуацію і захоплення при
сутніх твором Юрія Липи вчувся за 
гальновідомий ініціатор поважних су
спільних починів, д-р Петро Глібович. 
Гарний людський жест інж. М аланю
ка та розкриття для нас глибин д у 
мок Ю. Липи та актуальности його 
творів, так вимовно продемонстровані 
на тому вечорі інженерів, і захоплен
ня слухачів спонукали д-ра Глібови- 
ча поробити конкретні заходи і домо
витися з маестром Маланюком у  спра
ві видання творів Ю рія Липи за його 
редакцією. Хоч енергійний і охочий 
до праці д-р Глібович, по правді, не 
потребував помочі, але, щоб діло ро
бити гуртом, щоб були заступлені всі 
три професії нашого медичного Т-ва, 
він попросив ще фармацевта, мґра 
Ореста Яримовича та лікаря д-ра В. 
Соханівського, щоб разом поробити 
конкретні заходи і видати цю книжку  
поезій Ю. Липи. Д -р П. Глібович діяв, 
переговорював, зустрічався та листу
вався з маестром Маланюком, органі
зував ефектовні сходини.

Багато праці вложив також мґр О. 
Яримович. —  Голова нашого Т-ва, 
д-р С. Кучменда, радів успіхами цієї 
праці.

І ось ми маємо твір великого й не
забутнього д-ра Ю. Липи, чепурну, в 
полотняній обкладинці, 292-сторінко- 
ву книгу „ПОЕЗІЯ”, друковану у  Ви
давництві „Гомін України”, плід дов
голітньої праці і розшукувань маест- 
ра Маланюка, щоб зкомплектувати ці 
поезії Ю. Липи.

Читаючи їх. людина немов вжива
ється у  найбільш інтимно-сердечну 
розмову з поетом, у  розмову брата з 
братом. У розмову, яка випливає з  
глибини його натхенної душ і й глибо
кого ума п р о  речі, які тільки вія, л і
кар і поет, Ю. Липа, зміг у  даний час 
відчути, заобсервувати, висловити та 
полонити наші почуття і ум. Та роз
мова збагачує душ у мислями й візія- 
ми та зове до серіозної задуми.

П оезії Ю рія Липи мають не одне 
важливе сказати нашій суспільності.

Р ік X I V .  Ч. 2. (4 5 ). Квітень 1967. 

Лікарський Вісник
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Літературна година УЛТПА в Торонто
В  неділю, 9 квітня 1967, в гарній за- 

•лі Української Кат. Церкви св. П о
крови в Торонто, Відділ УЛТПА зор
ганізував „Літературну Годину” в 
честь сп. п. д-ра Ю. Липи, у  25-річчя 
УПА, членом якої він і  був, та 70-ти- 
річчя поета й письменника Євгена 
Маланюка.

Сходини ці відкрив і ними проводив 
д-р С. Кучменда .нав’язуючи також  
до століття Канади, та 75-річчя посе
лення українців у  Канаді.

З  доповіддю про Є. Маланюка ви
ступив проф. 'Ш елест. Він висловив 
сумнів, чи зможе в своїй короткій до
повіді висловити все важне про Є. Ма
ланюка, бо це великий поет та велика 
й творча особистість. Ц е автор чис- 
сленних книг, форматор світогляду, 
який відчув поклик доби та виповнив 
свою творчість ідейністю, героїкою, 
стимулював до напруження духових  
сил нації. Він став авангардом у  літе
ратурі та мав і мав неаби-який вплив 
на інших.

Д о  його творчости прислухалися  
так на Батьківщині як і на еміграції. 
Є. Маланюк стежив за подіями в Ук
раїні, живо реагував на них та одно
часно підіймав духа еміграції та дбав, 
щоб література й поезія не сталися 
публіцистикою. Ц е ж  його, Є. Мала
нюка, названо „Імператором Залізної 
Остроги”. Його творчість викликала 
дискус’ю  в літературних кругах в Ук
раїні. Ц е до нього Сосюра звертався 
віршем. Ц е ж  там названо його „куль
турним та талановитим ворогом боль- 
шевизму”.

Євген Маланюк це поет з уродже
ним талантом і поетичною душею. 
Його творчість має три важливі еле
менти —  особистого, особлившого та 
загально людського, з  одночасною ін
телектуальною обдуманістю —  гово
рив проф. Ш елест.

В  свойому слові Є. Маланюк гово
рив знову не про себе, але про Ю. Ли
пу, його творчість та якраз видану 
Укр. Лік. Т-вом у  Торонті книгу „По

езія” Ю. Липи, з якої він читав урив
ки. Є. Маланюк згадав, щ о це е пер
шим обов’язком і завданням еміграції 
видавати вагові книги.-

Творчість Ю. Липи заповнила про
галину останніх 50 років та запобігла  
„перерві в культурі*. Така перерва 
була після мазепинських часів аж  до 
вибуху Ш евченкового вулькану. За  
життя Ю. Липа не здобув слави. Він  
це прикро переживав. Він був дина
мічний, творчий, суспільний. Він хо
тів бути поетом, письменником, полі
тиком, провідником, „пянів” Лаврен- 
оом Аравії, працював лікарем, студію
вав політику й економію, виявив себе 
в поезії, драматургії, прозовій епіці, 
критиці, публіцистиці, в історіософіч- 
них писаннях, знаними нотатками, 
специфічною стилістикою, мовним ба
гатством і т. п. Й ого особливим заці
кавленням була „Суверенність укра
їнської особовосте”, не невольничість, 
рабськість, неусталеність, безхребет
ність. Він не хотів бути тільки поетом, 
опанованим шалом творчости. Але 
муза того не вибачає, вона не любить 
других коханок.

Відтак д-р П. Глібович подякував 
маестрові Є. Маланюкові, який умож 
ливив Українському Л ік Т-ву в То
ронто прислужитися українській спі
льноті публікацією поезій Ю рія Липи.

Привіт від КЗГК злож ив д-р М. Куш- 
пета.

Д -р  В. Соханівський
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УКРАЇНСЬКА__КНИГАа_Ч£За _1972

Оксана К ерч  
Лікарі —  лікареві

Ю р ій  Л и п а . П оезія . Уклав Е. М а
ланюк. В ид. У країнського л ік ар
ського товариства, В ідд іл  в Торон- 
ті, 1967, 292 ст.

В идання лікарським товариством  
в К анаді книги „П оезія” свого 
колеґи за  ф ахом  д -р а  Ю рія Липи 
— ф ак т в наш ій дійсності досі б ез
прецедентний*. В ін  подає надії, що, 
мож е, й інш і пр оф есій н і товариства  
підуть цими слідами і хоч  би й 
таким способом пітримуватимуть  
розвиток наш ої культури, яка п ід 
тримки дош кульно потребує.

В ш анування творчости л ік аря- 
поета, письменника, публіциста, 
істор іософ а і героя останньої в ій 
ни саме собою є незвичайною  п о
дією . В оно варте багатьох академій  
та інш их святкувань пам’яті д у ж е  
визначного письменника. А  до н е-  
звичайности цього видання причи
няються і те, щ о упорядником і р е
дактором ц іє ї книги був Евген  
М аланюк, близький приятель Ю. 
Липи і ш анувальник його суворої 
поезії.

Книга „П оезія”, це збірник р із 
них творів Ю. Липи, п о ез ії й  прози. 
До неї входять вибрані п о ез ії з  
трьох поетичних збірок, виданих  
у р ізн і часи: „Світлости”, щ о ви
йш ла в К аліш і в 1925 р., „Суво
р осте,” виданої в П разі в 1931 р. 
і „В ірую ”, щ о появилася у  Львові 
1938 року. Окрім п оезій , до зб ір 
ника ввійш ли так ож  нариси й но
велі та деяк і статті, друковані в 
„С тудентському в існи ку” в П разі 
та л ітературно-науковом у віснику  
й „В існику” за  редакцією  Д. Д он- 
цова. І щ е крім того, сюди ввійш ли  
й переклади з  н ім ецьких, ф р а н 
цузьких, ш вайцарських та австрій
ських поетів, як Отто Бірнбаум, 
Ф р ідр іх  Гельдерлін, А л ьф р ед  М ю с- 
се, Ґю  де М опасан, Райнер М арія  
Р ільке та сатиричні твори, як  „Яр
марок” та „П асьянс”.

Ю рій Липа — син свого часу, 
своєї доби. В ін залиш ився в пам’яті 
сучасників поетом -  вістниківцем, 
тобто поетом того „В ірую ”, що  
об’єдн увал о  всіх  вістниківців, як 
Дараган, Л. Ю. М осендз, Оксана 
Л ятуринська, Евген М аланюк, Олег 
О льжич, О лена Теліга й Олекса  
Стефанович —  всі вони свою твор
чість наснаж ували ідеєю  визво
лення України.

О бдарований не лиш е л ітера
турним талантом, але й озброєний  
солідною  ф іл ософ ськ ою  освітою, 
Липа присвятив свою творчість п о
глибленню світоглядових основ та 
пош иренню українських обріїв, 
ш укаю чи в історичних процесах  
р о зв ’язки наш ого національного  
питання.

К нига „П оезія” є лиш е частиною, 
і невеликою , р ізном анітної л ітер а
турної творчости Ю рія Липи. П із
ніш і твори, писані в старш ому віці, 
як роман „К озаки в М осковії”, щ о  
був двічі перевиданий на ем іграції 
і все таки залиш ився б ібл іогр аф іч
ною рідкістю , та публ істично-істо- 
ріософ ічн і твори чекають свого п е 
ревидання, ані трохи не втративши  
своєї актуальности.

К нигу заверш ую ть цікаві спогади  
про Ю рія Липу, М. М ухина й Б. 
Стебельського і біограф ічний нарис 
Е. М аланюка та скорочена б ібл іо
граф ія  Ю. Липи, творця частини  
української б ібл ії наш их часів.

Х оч книж ка вийш ла читири чи 
п’ять років тому, але вона, як д ов і
дуєм ося від видавців, спокійно л е 
ж ить собі м ай ж е усім  накладом  
на полицях і мало хто  нею ц ік а
виться, а ш кода, її  повинні вмить 
розхапати, бо Ю. Липа належ и ть  
до тих письменників, які за л и 
ш аються в перш их р я д ах  ук р аїн 
ської літератури.



ЛІКАРСЬКИЙ ВІСНИК
ОРГАН ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ НАУК. ТОВ. ІМ. ШЕВЧЕНКА 
І УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА У ЛЬВОВІ.

РІК XV. Львів, дня І. серпня 1937. Ч. 4.

Ю. Л ипа  
(Варшава.)Лічничі ростини в давній і сучасній українській медицині.

ї. Значіння ростин в лікуванні й харчуванні та коротка історія ліку
вання ростинами.

Уміння найти відповідну до приправи харчу, чи здатну до 
їдження рослину було притаманне вже найдавнішим племенам і на
родам. У словнику проф. Драґендорфа (1897 р.) вміщено коло 13 ти
сяч назв ростин, уживаних людьми в світі, з того четверта частина 
це ростини, що е або самі харчем, або помагають травленню. Такою 
ростиною е в нас напр. борщ <щербач(Негас1еит spond.), що надав на
зву взагалі кожній ростинній юшці, давніше кожній зеленій ква
шенині.

Можемо вказати кілька ростинних груп, що без них людський 
організм нидіє і хирляе, як це буває нераз у місті зимою. Назвім 
головніші: група ростин із ф л я в о н а м и ,  як петрушка, 
селер і кріп. Споріднені з флявонами к а р о т и н и ,  що є в дуже 
потрібних для здоров’я моркві, червоній .капусті, помідорах і в ба
гатьох присмаках (паприка, шафран) та зеленині. Деякі вчені 
утотожнюють каротини з вітаміном. А. Людина від тисячоліть пле
кала овочі й городину, щр мають в собі а н т о ц і я н и ,  отже ма
лини, черешні, вишні, порічки, сливи, чи буряки, або редьківця. 
Таннінова кислота в малій кількості впливає на зміцнення цілого ор
ганізму, тому охоче споживаємо багаті в таннін яблука, грушки, де- 
рень, афини. Дуже йажяою в українськім харчуванні є група а р. о- 
м а т и ч н и х  ростин. Вони побуджують виділювання слизової обо- 
лони кормового проводу; сюди належать пастернак, петрушка, ко- 
ляндер, майран, м’ята. Врешті важна група а н т р а х і н о в а ,  що 
побуджує товсті кишки, як рабарбар (ревінь). Чи маємо пригаду
вати значіння у підживлюванні такої важної складової частини ро- 
стин, як с і л і ц і'й і х л ь о р о ф і л ь? Без них, як і без ароматич
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них складників, антоціанів, антрахінонів, каротинів і флавонів не 
можна собі уявити людського харчу й доброто травленна.

Багато з вищеназваних ростин має значінна і ак присмак і ак 
лік. Згадаймо тільки улюблений присмак англійських кухонь — сос 
з мати і наші широко знані м’атні краплі. Певне, що й івідкриття 
лічничих прикмет ростини йшло обіч з шуканням їх харчових при
кмет. В кожнім разі відкриття лічничих, як і харчових ростин треба 
віднести до передісторичних часів; сучасна культура не може по
хвалитися великими відкриттями 'В цій ділянці.

Перші лікарські підручники в Бвропі були властиво збірни
ками дієтетично-природолікувальних вказівок. Певне, що там велике 
місце займали й лікарські зела. Гіппократ подає опис 150 лічничих 
ростин, Теофраст —* 500, Діоскорид аж 1.200 прерізних дород. Були 
то рецепти нераз запозичені греками від їх сусідів, єгиптян, персів 
і арабів. У всякому разі терапевтичний арсенал Діоскорида був ба
гатший від арсеналу теперішнього лікаря, що має ледве кількадесяти 
офіцинальних ростин у своїм розпорядженні. Пізніше, в середньо
віччі особливо вибилися на перше місце як знавці зел араби, що 
в своїх мандрівках зустрічалися з лікуванням у Китаю, в Монголії, 
Тибеті чи Індії. Недарма ж лікування в добі середньовіччя, потім 
і гуманізму сплодило дуже велику кількість гербаріїв і зільників. 
Сліди деяких з них знаходимо в серії наших зільників XVIII. ст., 
описаних на сторінках „Врача" та в збірці Флоринського. .В цих 
зільниках домінував (нераз фантастично представлений) світ місце
вих зел. Коли ж після великих відкрить XVI—XVIII ст. прий
шли заморські зела, починає повставати не завжди й слушна мода на 
чужоземні лічничі ростини. Вони витискають з лікування поволі 
місцеві зела. Від цього першого перелому в лічництві ростинами 
мало зосталося з європейської, чи середземноморської рістні і досі 
в арсеналі лікаря панують хіни й їпекакуани, а не краєві гіркоти 
й протикашлеві ростини.

Цілковитий удар завдало зелознанню й зе'лолікуванню XIX. 
ст. з його розвитком синтетичної хемії. Від синтези пірамідону швид
кими дроками йшло в передвоєнних лікарів усування ростин з ліч- 
ництва. Майбутність, здавалося, належить тільки до иробівок хе- 
мічних лябораторій. Мати-земля, найліпша лабораторія, не мала 
більш продукувати ліків.

Проти хемізму виступив в 1913 р. на конґресі в Лондоні вели
кий фармакогност Тширш, що кинув гасло „повороту до зел“. Під
час війни цей поворот стався фактом; народи, винищені недоїданням 
.і хоробами, оцінили дієтетичну й лікувальну вартість ростин. Б а
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гато зробила теж і нехіть до монополю німецьких хемічних фабрик. 
Сьогодні науково-біологічна праця над годівлею, властивостями 
йстосуванням зел кипить по цілім світі. Правда, Европа значно від
стає від інших країн. Коли в Японії за останнє десятиріччя нара
ховують коло 2.000 наукових фітотерапевтичних праць, то у Фран
ції чи в Німеччині їх вийшло ледви по кількадесяти; але число їх 
зрбстає. Невелику свою пайку вкладають до того й сучасні українці: 
зрештою мають у тому свою традицію.

II. Роля лічничих ростин в українській народній медицині.

Перші зелознавчі підручники це властиво впорядковані відо
мості з народньої -медицини, а перші етнографічні записки народнього 
лікування є свого роду невпорядкованими підручниками фітотерапії. 
Несміливі спроби наукових дослідів над лічничими розгинами 
в XIX. ст., а й теперішні в .своїх шукальних напрямках нав’язують 
до попередніх тисячолітніх досвідів народньої медицини. Тому й ці
каво їм придивитися.

Перші згадки про плекання ростин на українських землях зна
ходимо ще в Геродота, отже дві тисячі п’ятьсот рокі.в тому. Городові 
ярини, як цибуля й інші, плекали орачі-Алазони на правобереж
ній Україні. Правдоподібно це плекання сягало ще далі аж до по- 
чатків колонізації України месопотамською, передньоазійською ра
сою перед 4—5 тисячами років. Ствердити це було би дуже важним, 
бо це зв’язало би традиції нашого зелолікуваняя з традиціями Пів
дня, отже Середземного моря -і його культур, передусім греко-рим- 
ської й геленістичної. Замітне, що дехто з українців-фітотерапевтів, 
здається, цікавився дим питанням. Василь Демич в своїй праці, опи
суючи ростину, стало передавав її застосований в українців, у над- 
балтійських, сибірсько-алтайських народів та в греків і римлян. По
рівнюючи примінення зел у народній медицині бачимо, що вказівки 
стосувати їх інше в українців, ніж у народів з балтийським підлож- 
жам, як естонці, чи з угро-фінським, як москалі й сибірські народи; 
за те знайдемо подібні, дуже часто цілком тотожні вказання стосу
вати зела в старинних греків і римлян та українців. З цього боку 
повчальним є порівняння’ нпр. вказівок Діоскорида чи Гіппократа 
з даними Парпури й Демича, що опираються виключно на на
роднім українськім лічницгві. І тому .при обговорюванні історії й на
прямних українського зелолічництва можна трактувати зелолічничу 
літературу старинних греків і римлян, як свою близьку традицію,
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тільки з н а ч н о  раніше від нашої утривалену письмом. Українська 
писана традиція починається значно пізніше; поминувши різні 
зільники і гербарії, початком її слід уважати дрібні праці перших 
українських лікарів-універсантів при кінці XVIII. ст., скажім праці 
знаного лікаря Кавупника-Елланського.

III. Праці і погляди окремих українських лікарів протягом остан
нього сторіччя.

Треба зазначити відразу, що між російськими лікарями, які 
працювали в зелознанні, переважають цілковито лікарі-українці. 
Писали вони в різних мовах. З визначних можна згадати передусім 
С. Псірпуру з його дисертацією з 1S30 р., писаною в латинській мові: 
De remediorum domesticorum usu atque praestantia (Москва). 
В лакон ічн ій  формі, що нагадує Плінія, подає він головні вка
зівки стосовання зел, походження .народнього, але справ
джені університетського практикою. Варто пригадати подібну, але 
слабшу працю, що її видав в німецькій мові лівобережець Гнгдич: 
Von einigen Arzneimittellehren її. Krankheiten (Ляйпціґ, 1778 р.) 
Крім лікарів працювали багато в цій ділянці і природники-українці, 
як Августииович: Про дикорослі лічничі рослини на Полтавщині 
(Київ, 1853 р., в рос. м.), Т. Вержбицький: Ростини, збирані як ліч
ничі в околицях Києва (1867 р., по рос.)', Чоловський: Нарис фльори 
Могплівщини (1882 р.). Дуже важною є праця С. Горницького: За
мітки про деякі дикорослі і домашні ростини фльори України, вжи
вані як народці лічничі середники (Харків 1887) і праця Булгсі- 
кова присвячена зелолїчництву Чернігівщини (1827 р.). Співпраці 
природника й лікаря завдячуємо двотомовий „Зільник і народні 
ліки“ В. Борецького і Вілька, шо вийшов у 1SS5 р. у Києві. Врешті 
багато матеріялів можна найти в праці про зільники Флоринського, 
в книжках • Дерипера (Про зела чарівників), Рихтера, Палляса, 
в Ботанічному словнику Анненкова і врешті в статтях, що появля
лися тоді в журналі ,.Врач“ (1880—1885 рр.).

Певним блискучим науковим та ідеологічним завершенням 
цього періоду є дисертаційна праця на доктора медицини чернигівця 
Василя Демича, видана по німецькії в Дорпаті 1SSS р. Демич вико
ристав дуже великий йому доступний матеріал про важніші лі
карські ростини. Цікаві його тези, що їх подає при кінці праці:

і. Народне лікування заслуговує на більшу увагу лікарів, бо 
посідає дійсно доцільні ліки.
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2. Нарід вживає певну кількість зел derjvantia. міцних odorata 
і ашага як ліки;- дейкі з них отруйні.

3. Народня фармакопея не має за багато засобів, одначе є най
кращою 1 постачає народові найдешевші ліки.

Заміткам є деякий націоналізм у лічництві. Так пише Демич: 
„Пересаджена їв XVI. ст. із Зах. Еврогіи на наш ґрунт офіціяльна 
медицина не могла й не може мати ніякого н а ц і о н а л ь н о г о  
підложжа, служить тільки великости й багацтву Росії та цілком не 
Дбає про простий нарід... З другого боку т. зв. „народня медицина" 
далеко старша, її початок лежить правдоподібно в пітьмі передісто
ричного життя: Це продукт нашої фльори, фавни і релігії, коротко 
вислід матеріяльного й духового життя русичів. Вона носить у собі 
характер народу і є більше чи менше достосована до кліматичних, 
соціяльно-економічних і інших потреб".

Демич признає слушність закидів, що в народі зв’язано з ліку
ванням зелами багато забобонів. Але є й добрі прикмети: „Народні 
засоби дуже дешеві і всім доступні. Уживання їх ясне і більшість 
беззастережно вірить у їх ділання. Тут не знайдемо ніяких аптик 
з їхніми колосальними цінами, ніяких зачумлених шпиталів і т. д.*). 
Народні ліки дають цінний матеріял і для наукової медицини, бо пов
стали вони протягом багатьох століть, завдяки розумові багатьох 
мільйонів людей і тільки спочивають під грубою корою забобонів 
маси. Я розрізняю в народній медицині п о ; з и т и в я і  і н е ґ а -  
т и в н і ('Шкідливі, нерозумні) с т о р о н и ,  при чому останні нераз 
переважають... Лікарі мусять до народньої медицини зближуватися, 
не бути „бюрократами". В цей спооіб вдасться може лікарям ближче 
підійти до народу і одночасно здобути його довір’я". У Демича 
можна знайти неодну дуже цікаву заввагу і про практику ліку
вання зелами.

Перейдім тепер від цього блискучого ляконіка-вченого до вже 
справжніх новочасних наукових праць українців у лікуванні ро- 
стинами. Перше місце належить тут гарній праці-дисертації донця 
Протопопова: Клінічні спостереження над діланням ростини Хе- 
ranthemumannuum виданій у Петербурзі 1900 р. Перепроваджуючи 
наново досліди над цією насерцевою рослиною уже в сучасних нау
кових умовах, в клініці, не міг я ні в чому відмінити кінцевих ви

*) Пригадаймо, що були це часи великих епідемій чуми в Р осії і зав о
рушень проти лікарів і шпиталів.
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сновків автора. Від 1900 р. до сьогодні вийшло небагато праць ліка- 
рів-українців з ділянки фітотерапії і ті, що вийшли, на жаль, дру
ковані в чужих мовах (польській, російській, німецькій). Характе
ристичне, що в Совітах вийшла тільки одна фітотерапевнична праця 
і то написана лікарем-українцем (Левчук: Серцеві і сечогонні серед
ники ростинного походження. 1929 р. 215 стор.).

Не можна поминути мовчанкою ростиннознавчих праць при
родників та популяризаторів. Серію їх починає книжка (здається 
фармацевта) Д. Максименка: Лікарські і пахучі рослини. Вказівки 
культури, збирання і споживку. Вийшла в Полтаві за часів Україн
ської Держави (1913 р.) і викликала дуже прихильну рецензію Е. 
Лукасевича. Варто згадати праці галицьких авторів, Теодора Па
нича (Лічничі ростини, Львів 1924). Гр. Бобяка (Ростини як до
машні ліки 1926), 3. Кириловича і інш. Зрештою лічничими рости- 
нами завжди займаються не тільки лікарі, що мають передусім на
уково-лікарські завдання, але й знавці плекання зел. Бо плекання 
їстивних і лічничих ростин це велика ділянка добробуту кракь

IV. Зілярство на Україні.

„Ще в великокнязівську добу знаходимо згадки про лаврські 
городи та городників, що садили гарбузи, фасолю, цибулю та час
ник", — пише В. Щербаківський у своїм „Етнографічнім типі Укра
їнця". Правдоподібно київські манастирі, як осередки лікування, 
мали і плантації лічничих зел.

З праці 10. Ростафінського: „Про назви й вжиток цвікловиці, 
буряків і борщу" (Краків 1916) довідуємося, що польські княжі 
двори переносили годівлю ростин з Києва. Напр. годівлю т. зв. 
куцмерки, їстивної ростини, перенесли з двору Великого Князя Ки
ївського Із’яслава в 1075 р. не тільки до Кракова, але й до Моґунції. 
Так само було й із свєкловицею.

З традицій гетьманських часів треба згадати нашу першу зда
ється, українську дерле, аптику, заложену разом з годівлею зілля 
в Лубнах десь на самім початку XVIII. ст., можливо, що за геть
мана Мазепи. Знаємо, що в XVIII. ст. там повстав був навіть експорт 
зілля (донедавна зберіглися навіть гуртові комори, куди селяни при
возили сушене зілля із своїх плянтацій). Традиція експорту збері- 
глася аж до Великої Війни, під Лубнами залишилися деякі, назви 
(напр. Ботанічна Левада), а також відомий шлях експорту зілля — 
до Кеніґсберґу в Прусії.
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Цікаво, що ці традиції не зтасли й під Совітами. Власне пишучи 
про Совіти Стрижевіч зазначуе: „тепер Совіти пробують зорганізу
вати на широку скалю працю над селекцією цілого ряду лічничих 
ростин. З дотеперішніх осягів цих праць заслуговують на увагу 
тільки здобутки Лубенської Досвідної Стації Лічничих Ростин на 
Україні, особливо в селекції перцевої м’яти і ляванди". (Рад. Фарм. 
№ 9, 1935). Про українські годївляиі стації пишуть моск. „Ізвєстія" 
з 10. X. 1935 р.: „На Харківщині в районі колгоспів „Зірка“ і „ім. 
Косьора“ на Лубенщині плекають лічничі ростини. Врожай в 1935 р. 
камфорної базаліки дав добрі наслідки що до якости. Тепер в У. С. 
Р. Р. культуру лічничих ростин управляють вже 65 колгоспів з пло
щею до 870 га. З одного га одержують 2г/2—3 тис. карб, прибутку".

Слід згадати також  і галицькі станиці культури  л ічничих ро
стин, я к  напр. при манастирі о. о. В асиліян  у Ж овкві.

Я к  важ н і прислуги може дати знання вартости л ічничих си
рівців, нехай  послуж ить ф акт знаний тим, хто перебував в Одесі 
підчас Великої Війни. Тоді забракло на'просторах під Росією йоду 
та йодини. З н ач ін н я  йодини підчас війни, коли воювали міліонові 
армії, хиба не треба підкреслю вати. Отже -на велитенськім тр и к у т
нику моря, обмеженому з одного боку одеським, з другого севасто- 
пільським  узбереж ж ям , з третього гирлами Дунаю , на глибині ЗО 
до 90 м. росте н а  мулі суцільним килимом червона водорість, ф ілло- 
фора, Д осліди українського, київського природника Л. В. Писаржев- 
ського та  його асистента Аверкіева виказали, що попіл, ф іллофори 
має від 1.01—2.04%, а навіть 2,82% металічного йоду. Тоді, я к  опо
відає Загоровський у своїм „Ж итті Чорного моря" (Одеса, 1928): 
„за  почином санітарного відомства було зроблено декілька рейсів 
пароплаву з великою сіттю-тралом на взірець гамака. П ароплав цей 
робив свою роботу в д ільниці філлофорного моря, волочучи  по дну 
того гамака. В ж е за  годину роботи на облавки пароплаву викиду - 
вано в сіті ц іл і гори ц іє ї водорости... Т ільки  нагальна потреба, по
треба на йод спонукала до використання тих  великих скарбів"...

в  тих скарбів більше. Топчуть його нерозумні люди. Тимчасом 
з цього може повстати і велика талузь  л ічництва і велика галузь  
українського батацтва. Одночасно слід  підкреслити, щ о н а  мою 
дум ку піднесення традицій українського зелолікування, хоч і в  но
вому, науковому освітленні, щ е більш е органічно зв ’я ж е  у к р аїн 
ського л ік ар я  а  традиціям и української землі й  раси.
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Рік XXXVI Ч. 4 «Н А Ш А М Е Т А »  —Середа, 30-го січня» 1985 р.

ЮРІЙ ЛИПА

Мингушо 40 літ (19І44НІ984) 
від смерти визначного на
шого письменника, поета, лі 
осаірія, героя та борня за во
шо України. Вже від 17-го 
року життя словами й діла
ми дав він доказ геройських 
діл у боротьбі за незалеж
ність Украйни, ідучи слідами 
свого батька д-р Івана Липи,, 
письменника та учасника 
наших визвольних змагань.

Д-р Юрій Липа народив
ся 1900 року в Одесі. Разом 
з батьком, залишивши самі
тню матір, як 17-літній ю- 
нак включився до боротьби 
за'державність України. На 
аміїїраїціа в Польщі, зпачат- 
ку в .Тернополі, переходить 
на сгудіц до Познання, де 
закінчив медичний факуль
тет у 1929 році. Переборов
ши труднощі, будучи відмі
нним студентом, стає ліка
рем у Варшаві. Пише він від

17-іго року життя. Пережив
ши національну ровошацію, 

"у своїх творах звеличує він 
м силу, з другої сторони шу
кає причини її невдачі і при 
чини нашої бездержавнос- 
ти. Як надзвичайно талано
вита людина з замилуван
ням віддається письменниць 
к-іїй праці, залишаючи цінні 
твори: „Козаки в Московії”, 
нотатники „ЧорномОрський 
простір”, „Призначення Ук
раїни” їй Ьн. іВ них є спроба 
української людини оовідо- 
імити себе історично, знайти 
своє місце у світі та знайти 
призначення свого народу.

Його твори особливо цін
ні сьогодні, коли саме по
неволення нашого українсь
кого народу триває і продов 
жіуєтьая.

ІВ його творах відчуваєть
ся непереборима віра в мі
сію України, та української 

і людини, тому свою твор
чість ставить він на службу 
будівництва нового україн
ського життя. Цій великій'

! ідеї присвячує він все, на
віть своє власне життя, бо в 
нього славо і діло було од
не і те саме. В його особі і 
український нарід поніс ве
лику втрату, бо загинула мо 
лоща людина в самому раз-1 
квіті своєї діяльности.

Д-р Юріїй Липа повинен 
служити прикладом для 
всіх нас, а його твори по
винні бути дороговказам 
для молодої генерації, для 
ПИСЬМеННИКІВ І ПОеТІВ, 'ЯК 
треба розуміти свою ралю в 
житті поневоленого народу. 
'Не можна забувати, що тво

ри письменника зроджують 
великі ідеї, якими живуть 
і на яких виховуються по
коління.

Юрій Липа вказує, що ве
лика любов до Бота і силь
на непохитна віра є конеч
на для осягнення нашої волі 
і незалежности.

Бажаючи якнайбільше до
помогти своєму народові, 
він іде далеко від гамору 
великого міста на тиху Бо-
йківщину, і пише, вдень і 
вночі, не гаючи ні одної хви
лини, бо, мовляв, „життя 
коротке”. Якраз „Призначе
ння України”, на який то 
твір покликувався прези
дент 0KBY, адв. Петро Са- 
варин в своїй статті „Змаг 
за конкретне життя”, став
лячи автора за приклад до 
наслідування, писав Юрій 
Липа у нас на Бойкіївщині.

Можна також згадати, що 
в Торонті, при вул. Христі, 
є Рідна Школа ім. Юрія Ли
пи, яка належить до най
кращих місцевих українсь
ких шкіл, з якої користа- 
тоть багато українських ді
тей.

А. Блонарович
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Богдан Стебельський

ЮРІ Й Л ИПА

В 1974 році Юрію Липі було б завершилося 74 роки життя, 
коли б він у 1944 році не впав був від окупантської московської 
кулі, як лікар УПА.

Народився Липа в 1900 р. над Чорним морем у найбіль
шому портовому місті України, в Одесі. Там його батько, Іван 
Липа, теж письменник, був теж  лікарем. Юнацькі враження 
від моря, від його просторів і від таких ж е просторів степів пів
нічного побережжя лишили глибокий слід не лише у  спогадах 
письменника, але й в усій його психіці . Мріяв про далекі плава
ння. про сірі очі моряків, задивлені у  простір із твердим рішен
ням мого перемагати і відкривати дальші горизонти.

Липа в розмові, бувало, переривав тему і, придивляючись 
співрозмовникові ввічі, починав ніби зовсім припадком харак
теризувати фізичний тип його, а особливо спинявся на кольорі 
очей .і їх  виразі.

—Чи ви знаєте, — казав він, — ваші очі — типові очі 
моряка?!

—Я ж  горянин, і ніколи в своєму житті моря не бачив —  
казав йому співрозмовник.

—Нічого, нічого, хай це вас зовсім не турбує! Сотні мільйо
нів китайців живуть над кількома морями і  з  них ніяк не мо
жуть . народитися моряки. Вони навіть можуть народитися на 
воді, на своїх човнах, що їм хати заступають, але від моря від
городилися таким ж е валом, як муром на суші і  на далекі пла
вання не йдуть.'Китайці — не романтики! А, от, у  ваших очах 
простір. Ви на морі не були, а ваші предки напевно були.

Такі розмови з Липою були часті. Дивився на людей і чи
тав їх, проникав їх  аж до найдрібнішого елементу істоти. Відчи
тував Гени їх  талантів, бо вірив, що вони у кожного українця 
дрімають своїми потужними силами і їх  треба тільки визволити. 
А щоб їх  визволити, треба їх  усвідомити, повірити в їх  існуван
ня і пустити їх  у хід, у творчу працю.

Молодість Юрія Липи дозрівала скоро. Вона мужніла і пе
ретворювала юнака відразу з  дитячого світу у світ людей доро
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слих не лише тілом, але й думками та цілою системою оігіній 
про все, що його оточувало близько і те, що було далеко, в 
Україні і далеко поза нею.

Стрічаючись з молодим Липою, Мухин згадує про те вра
ження,що його залишив у пам’яті поет. Це було в 1919 році. 
Липі було 19 років. Всі зустрічі лишилися без розмов. Такі були 
часи, що старші не мали часу на розмови. Уряд евакувався. Дер
жава тратила територію. У 1920 році відступ на Захід. У такий 
час, звичайно, люди втрачають нормальний ритм праці. Чуття 
бере верх над розумовим використанням часу. Все, що волів спо
стерегти Мухин з і зустрічі» із юнаком, це його повага до життя, 
стоїчний спокій у калейдоскопі подій, спокій філософа. У Липи 
в руках постійно —  книжка. У першій зустрічі —  „Мемуар д’ен 
В еф ” Верлена. В другій — вірші Мюссе. І за кожним разом —  
цей юнак, у зустрічі, був з книжкою на розмові із великими.

Лина готовився. І вже в 1925 році появилася його перша 
збірка власних творів — „Світлість”, в 1931 році —  „Суворість”, 
а в 193'8 р. ,,Вірую” — третя, .і остання збірка поезій.

Свої поетичні твори друкував між появами збірок у аль
манасі' „Сонцесівіт” у  Тарнсмві, в празькому „Студентському ВіСт- 
нику” і в львівському „Вістнику”, редагованому Д. Доицовим.

Липа —  юнак — готовився до звання поета, яке покинув 
дуж е рано, не досягнувши ЗО-го року життя. Дата видання ос
танньої збірки поезій —  це тільки утривалтовання написаного 
раніше.

Липа — лікар — поширив коло своїх зацікавлень чи засо
бів свого вислову, вважаючи поезію чимсь другорядним у  його 
житті. Негайно після медичних студій, у  1929 р., Липа, практи
куючи як лікар, почав студії економії і політики в Школі1 полі
тичних наук у Варшаві.

Він зацікавився історією, соціологією, археологією, антро
пологією та, як лікар і поет, психологією і філософією.

Ці широкі гуманістичні студії скоро зійшли багатим уро
жаєм на творчім полі талановитого Липи.

Талант поета давав Липі відчування того, що для ума те
мне, давав йому силу інтуїції. Вивчання широкого матеріалу 
різних наук озброювало його знання, що допомагало, відчуте 
інтуїцією, визначувати і утривалювати науковими категоріями 
фактів. При цьому у Липи була розвинена велика любов до 
минулого свого народу, що казала дорожити теж  і всім сучасним 
його та обережно відноситись до оцінок йото історії, а вже, зок-
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рема до хаірактеру народу і самого народу, що історію творив і 
пробудився з летаргу, щоб її творити „в добу люту, як вовчиця”.
, Літературну творчість Липи- поета переняв Липа-лрозаїк.
В 1931 році появився роман „Козаки у Мооковії”, а в роках 1936- 
1937 три томи новель „Нотатник”. В 1935 р. появилася збірка 
критичних есеїв на теми ліггературознавіства — „Бій за украї
нську літературу”.

Цикль політичних творів Липи починають есеї з  ділянок 
історіософії та соціології — „Українська доба” (1936 р.) і „Украї
нська раса” (1937 р.). Найважливішим твором цього циклу е 
„Призначення України”, виданий у Львові в 1938 році. Його 
доповнення творять наступні дві книжки, що разом дають три
логію політичної думки Липи — „Чорноморська доктрина” у 
Варшаві (1940 р.) і „Розподіл Росії” (1941 р.).

Якщо Липа - поет виринає у нашій літературі на провідне 
місце сучасної нашої поезії, то Липа-соціолог виступає теж  од
ним з найвидатніших теоретиків української політичної думки.

Д. Донцов, у  розмові з  автором цих рядків, висловив опі- 
нію, що великою помилкою Юрія Липи було те, що він як поет 
замовк і піднявся нової своєї місії соцїолога^науковця. В оцін
ці Донцова з Юрієм Липою прийшов у нашу літературу найбі
льший сучасний неоромантик і, взагалі, найбільший поет після 
Шевченка, Лесі Українки і Івана Франка. На думку Є. Маланюка 
не могли б появитися без Липи такі поети, як Яновський і Бажай, 
як Ольжич і Оксана Лятуринська.

Липа, як і в поезії і у своїй прозі, так і в своїх політичних 
творах — незмінний філософською тенденцією.

Народи як і одиниці, на думку Липи, мають своє призна
чення, дане їм їхнім Творцем Богом. Це призначення дане у їхніх  
талантах, що їх  треба виявити і здійснити. Лише труд, повна 
посвята своєму призначенню — здійснить його і людина гідна 
своєї смерти. Не виконавши свого призначення, людина не лише 
не здійснила життя, але вона негідна — недостойна відходу 
(„Призначення” — „Поезії”, crop. 21.).

Людина це органічний зв’язок між поколіннями роду у ви
щій спільноті, якою є нація. Родові він присвячує твір „Ланцюг 
ніжности” — „Поезії”, crop. 26.).

Із розуміння ролі роду для о д и н и ц і  і нації поет підносить 
культ жінки „Жінка” —  „Поезії”, стор. 29.).

Аіютеоза нації відтворена пером у його творі „Суворість”
(„Поезії”, стор. 68).
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В книзі критичних і  літературних творів Ю. Липи є ціка
вий есей присвячений творчості. Цей есей називається „Боротьба 
з янголом”.

Липа в тому творі боронить потребу великого схвилювання 
в тракті творчости і рівночасно організаційної впорядкованости 
думок, почувань у конструкції, яку своєму творові надає мис- 
тець у формі.

Творчість — це велика боротьба за конкретну форму ідей, 
боротьба великого напруження і сили. Нічого не може постати 
великого від припадків. Великі твори появляються у висліді 
великої боротьби і концентрації сил духових —  творчих, що 
конструюють твір, виснажуючи творця з  усіх сил. Поет не має 
ніякої пошани для мрійників, що творчість уважають відпочи
нком від поважної праці. Навпаки, творчість мистця— це не 
творчість ботеміота, а творчість духового провідника, що від
криває мільйонам світ у найбільшій напрузі і найвищій концен
трації сил.

Липа вважає, що з традиціями народу треба бути обере
жним. Сьогодні пережиток, нікому непотрібний, може завтра 
бути елементом, що відкриває не лише карту історії, але й стає 
елементом нової культурної конструкції у розвитку духовости 
народу. Віджиті елементи етнографії забувати не треба, якщр 
вони скріплюють навіть механічну єдність народу.

„Добре знаємо ту єдність, що її  дає українська етногра
фічна мімікрія. Не відкидаємо цієї єдности, що існувала не 
тільки в часах Котляревського чи Шапжевича, вона зробила 
своє і робить своє —  хоч плитко, хоч завдяки смушевій шапці, 
чи „Сватанню на Гончарів ці”, але уподібнює українців. Не за
шкодили шотляндцям їхні спіднички- кільти і танці в підби
ванню світу, не зашкодять і українцям їхній гопак і шаравари, 
і їхні предківські святочні звичаї...

„...З легкої, хоч гістеричної руки М. Хвильового почалися 
напади на „просвітянство”, а в кінці і взаталі на „єдність меха
нічну”. Цікаво, якби могли попросту з р о з у м і т и  не одного 
доктринера з „наших” ці тисячі селянських синів, що масово 
поринають в українську культуру, коли б якраз не перейшли 
перед т р ім , власне, „просвітянської” школи чи самої „Просвіти”,, 
чи „просвітянського” духа сучасної української преси?

„...І коли маємо говорргги про найвищу єдність українців, 
єдність не сумаррічну, не доктрршальну, чи етнографічну, ТО' 
передусім мусрямо знайти дорогу до свого Великого Збірного- 
Українця. І то знайти йото в сучасності.
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„ ...Не сектярство й ексклюзивність мають силу при орга
нічнім єднанню духової раси*), лишень свелиггенський критерій, 
мірила, що йога рано чи пізно визнали б усі українці... Той мір
ник не ма© би бути чимсь, що приголомшує і нівелює індивіду
альність, муоіїв би, навпаки, давати тій індивідуальності' побу
джений до зусиль, до енергії, навіть до морального переродже
ння. З другого боку мірник мав би впроваджувати зусилля усіх  
труп і індивідуальностей у спільне русло органічного єднання, 
єднання більше чуттєвого як розумового. Єднання української 
одиниці' з  другими одиницями не на підставі формули, канону, 
„принципу”, але на підставах, що походять з  самої споріднено
сте крови й духа.

„...Отже, не тільки не розділяємо української духової раси, 
але шукаємо в 'своєму підході того, що в ній творить певну єдні
сть, дає їй певне обличчя.

„...Бо, може, на тім і полягає життя духової раси, щоб зав
жди бути приготованою до великих питань ззовні. І щоб бути 
готовою до відповіді-, до органічної відповіді цілою своєю істотою. 
Слово „український”, що вказує на тяглість раси в віках, слово 
традиційне треба вміти виповнювати змістом нової життєздат
носте. І все наново дає їм раса відповідь, повну власної правіди. 
Стало треба заглиблюватися в істоту духової раси, і звідти вино
сити ще один доказ її іготовости до прийнятого сучасного.

„...Як можна інакше дивитися на світ, як не знутра власної 
раси? Божеським законом є відчувати своє власне я, свою ро
дину, і  цілий свій Рід— найвищим!”

Протиставним до цієї теорії — споглядання „знутра” є 
теорія бачення „ззовні”. Батьком цієї теорії за свідченням Ли
пи був Куліш. Липа так характеризує авторів та їх  теорію:

„...Куліш, поет і перекладач Шекспіра, кидає в лице своїй 
расі „народе без пуття”. В 'ім’я індивідуальносте західної німе
цько -  англійської культури відкидає цілком культурну іидиві-

*) Липа вживав термін раса (найчастіше — духова раса) на 
визначення поняття — нарід, нація. Подібно,як в англійській 
мові цей термін вживається. Що розумів під цим терміном Липа 
показує його пояснення в книжці „Призначення Украни” (crop. 
126):

„Раїсою звемо цілість населення, що його духові прикмети 
укриті і' явні (як звичаї, мова, властиво мови), а також аінтрооіо- 
біологічні риси — становлять виразну цілість упродовж часу- 
історії”.
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дуальність власної раси. Лишень тому, що вона не була німе
цько - англійською, обвинувачує Україну.

„Дальші його спосунення — це тільки відміни однієї і тієї 
самої засади: в ім’я формулки (засади чи чужинецького прик
ладу) треба згола знищити своє, хочби те своє було орґанічним 
вицвітом віків. В ім’я зразка московсько - німецької ієрархіч- 
ности нищить з  пасією рідке минуле (Історія івозсоедінєнія Ро- 
ссїї), а  в ім’я (як йому на коротко здалося) пишної культури по
льських магнатів паплюжить козацький період української істо
рії. Як часто в нього Україна — це якась убога кревна на лавці 
підсудних, а він сам ї ї  обвинувач з катедри. Обвинувач безж а
лісний, аж до безнадійности.

„Поза всіма заслугами „гарячий Куліш ” мав, на жаль, і на 
цім терені свою сумну заслугу, — після нього постали сотні 
обвинувачів України, покоління прокураторів власного краю, 
еліта з верхівців, що обвинувачували коня за те, що кінь не 
вмів їздити.

„Зрештою, часами вистачав для суспільника ідеолога при
клад, чи хоч ітривид прикладу чужого суспільства, щоб він, як 
апостол, починав проповідувати відкинення частинне або цілко
вите усього дотеперішнього в ім’я того привиду. Чи в ім’я швай- 
царської демократії не кликав це робити Драгоманів? Чи перед 
1917 р. міраж російської ліберальної демократії не параліжу,вав 
Єфреімава та інших близьких до .нього українців? Чи, врешті, 
тепер не манить декого міраж творення України „на взір італій
ської демократії”? Отже знову на взір?”

„Ці всі „взори” і формулки, що їх  Україна має виконувати 
з ласки доктринерів, завжди мають у собі, щось з оамюскаліЧу- 
вання. Чи це буде в ній сам „абсолютний динамізм” без сатири
чного елементу, чи це буде історія культури без історії війська 
(як у деяких етапах Куліша), чи тільки чиста історія бунтів без 
історії влади й культури (як у советській історії Яворського) —  
завжди це буде поняття організму з дефектом, якогось інваліда 
без рук чи без ніг.

„Єсть якийсь траґізм у цьому образі: беруть навмання за
саду вироблену чужим расовим організмом (все одно: чи пер
ську чи німецьку), спостерігають із здивуванням, що ця засада 
не пасує до України, і  —  засуджують вкінці... овій власний край, 
а не чуж у засаду. Ці „принципи”, доктрини, догмати, взяті від 
чужинців і  не достосовані до української психології й традиції, 
стають не засадами, а засудами. Поменшування елітою власного
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краю, d вічний песимізм, це найхарактеристичніше явище украї
нського ХІХчго і початку ХХ-го століття.

.... Чужа доктрина мусить дати вкінці розбиття, понижу
вання і' безнадійність. Бо завдяки їй трактуємо свій край ззовні, 
як чужинці”.

Вадим ХЦербакішський, якого цитує Ю. Липа, каже:
„...Нарід треба пізнавати, як людину. Не можна знати лю

дину, раз побалакавши з  нею, — треба знати ї ї  молоді роки, 
виховання батьків і середовище, в якому розвивалася, —  тоді 
тільки можна оцінити її  і  дати їй відповідне доручення, місію...”

Думки Липи можна звести до остаточного висновку: „Єди
на правда, що є, це дивитись у себе, бути самим собою, ставати 
самим собою”.

„Було б зле, коли б якась психічна перешкода заслонила 
перед очима українців найважливіше — самих себе і своє вла
сне значення”.

Бо стоїмо, як нарід, формально в обличчі боротьби ідеоло
гічних доктрин, а в суті у боротьбі за духове і фізичне життя 
націй, або, як каже Липа, рас.

„Виїмковим щастям для тієї (української) раси є випові- 
дження їй безжалісної боротьби. Донедавна, боролися навіть 
із самою назвою „Україна” (1876), тепер боряться з найменшим 
виявом української гордости.”

„Та боротьба з великою українською расою ке мас собі рів
ної в Евроаті. Може, тільки кілька століть тому можна було б 
порівняти її з  боротьбою .релігійною”.

В тій боротьбі, що розколола світ на Схід і Захід, Липа ви
разно вказує орієнтацію на себе, свою націю, на власну мету:

„Европеїзм, західність, як метода, шукання свого „я”, але 
ставання собою — як мета”.

Сьогодні), коли боротьба в Україні ще загострилася пересо
люванням народів, коли зблідли всі теорії, всі доктрини марк
сизму, інтернаціоналізму і інших „засобів”, лишилася гола дійс
ність — боротьба рас.

Вона, коли продовжувати передбачення Липи, приведе До 
повного усвідомлення українців своєї національної особовости 
і  кристалізації. Сучасна трагічна дійсність українського народу 
є кузнею його особовости і порогом на арену нової доби його 
історії.
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73. "НА ТИХИЙ ДЕНЬ". /Вірші/. "Літ. Наук. Вісник", ч.2 .Львів, 1924 р.
74. "СЛОВО В ПУСТИНІ". /Театр/. "Літ. наук. Вісник", ч.3-4.Львів,1924.
75. "З ВІГІЛІЙ". /Переклад/. "Літ. Наук. Вісник", Ч.З-4. Львів, 1924.
76. "НЕ КЛИЧТЕ СЛОВА". "БУВ ДЕНЬ". - Календар "Дніпро". Львів, 1924 р.
77. "ДИКІ ГУСИ". /Переклад/* "Літ.Наук. Вісник",ч.7-9. Львів, 1924 р.
78. "БАЙРОН". /Вірш/. "Літ.Наук. Вісник", ч.4. Львів, 1925 р,
79. "АНТОНІЙ І КЛЕОПАТРА". /Переклад/* "Літ.Наук. Вісник", 4.6-8.

Львів, 1925 р.
80. "ОДЕСА". /Вірш/. Збірник "Чорноморе", ч. 2, Данціґ, 1925 р.
81. "СВІТЛІСТЬ". /Збірка віршів/. Каліш, 1925 р. 8-ка, 44 ст.
82. "СІМНАДЦЯТИЙ". /Вірш/. "Студ. Вісник". Прага, 1925 р.
83. "БЕНКЕТ". /Театр/. "Студ. Вісник", ч.4. Прага, 1926 р.
84. "СКАЖІТЬ МАЙСТЕРНЯМ", /вірш/. "Літ.Наук. Вісник", ч.7. Львів,1926
85. "ЛЬВІВ". /Вірш/. "Літ.Наук. Вісник", ч.ІІ. Львів, 1926 р.
86. "ОФІРА". /Театр/. Календар "Дніпро". Львів, 1926 р.
87. "ЯЛТА"."КАМ’ЯНЕЦЬ"."ПОЛТАВА". /Вірші/. "Літ.Наук. Вісник", ч.12.

Львів, 1926 р.
88. ВІРШ. - "Студ. Віснин", ч.12. Прага, 1926 р.
89. "ПОЄДИНОК". /Театр/. "Літ.Наук. Вісник", ч.І. Львів, 1927 р,
90. "ГІСТЬ ІЗ ЗАХОДУ", /віри/. "Держ. Нація", ч.І. Прага 1927 р.
91. "ВЕНЕЦІЯ"."ПРАГНЕННЯ". /Переклад/. "Літ.Наук. Вісник", ч.І.

Львів, 1927 р.
92. "ПІСНЯ НІЧНАЯ"."МИ ЙДЕМО”. /Переклад/. "Літ.Наук. Вісник", ч.З,

Львів, 1927 р,
93. -В ПРОВІНЦІЇ". /Переклад/. "Літ.Наук. Вісник", ч.4. Львів,1927 р.
94. "ОСІННІЙ ДЕНЬ"."ПІСНЯ НІМЦІВ"."УНЕСЕННЯ"./Вірші/, "Літ.Наук, Віс

ник", 4.5. Львів, 1927 р.
95. "ЇЗДЕЦЬ". /Вірш/. "Студ. Голос", ч. 1. Варшава, 1927 р.
96. "ВАЖКЕ І СОРОМЛИВЕ", /вірш/. "Літ.Наук. Вісник", ч. 7-8. Львів,

1927 р.
97. "ДВІ ПІСНІ". /ПерекДід/."Літ.Наук. Вісник", ч.9.Львів, 1927 р.
98. "ЧЕРНИЦЯ". /Оповідання/. "Студ. Вісник", ч.5-6. Прага, 1927 р.
99. "ПІСНЯ ПРО ПОТУГУ ВІРНУ І СТАТЕЧНУ". Календар "Дніпра". Львів,

1927 р.
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"ВЕРБУНОК". /Театр/. "Літ.Наук. Вісник", ч.П. Львів, 1927 р.
"ЛОЇВ"."ЧЕРНЬ"./вірші/. "Літ.Наук.Вісник", ч.2. Львів, 1928 р.
"МАРШ ЧОРНОМОРЦІВ". "ПІСЕНЬКА ЧОРНОМОРЦІВ". Журнал "Чорнопере", 

ч.З. Давціґ, 1928 р."З ДІАРІУША ХУІІ-ГО СТ*"."0 ПОЛЬЩІ". Календар "Рідний Край". 
Чернівці, 1927 р."СПІВАЄ ПТАШКА". /Переклад/. "Літ.Наук. Вісник", 4.5. Львів, 1928.

"ПАРАДА ВНОЧІ". /Вірш/. "Літ.Наук.Вісник" ч.б. Львів, 1928 р.
"ЛІТЕРАТУРА". /Оповідання/. «Літ.Наук.Вісник", я.11.Львів, 1928.
"ПЕТЬКА КЛИН, НАЛЬОТЧИК". /Оповідання/. Календар "Дніпро", Львів 

1 9 2 6  р *

■ВІДСТУП". /Вірш/. Календар "Дніпро". Львів, 1928 р.
ТНВРОДІЙ". /Оповідання/. "Укр. Інвалід", 4,14-18. Калій, 1929 р,
"ТАНК". /Стаття про мистецтво/. "Тризуб". Париж, ЗО,УІ.1929 р.
"СТАТТІ ПРО ТАНК"./Ред, вступ/і "ЛИСТ ДО ЛІТЕРАТОРІВ". Варшава, 

1929 р. 8-ка, 32 ст."СПРАВЖНІЙ ВОРОГ", /Оповідання/. Календар "Наш Прапор". Пере
мишль, 1929 р.

"СІМНАДЦЯТИЙ", /Вірш/. Календар "Дніпро". Львів, 1929 р.
"ПОЕТ ГУЛЬВІСА". /Про Гр, Чупринку/. "Укр. Інвалід", Ча ІШ£. |а*£ш,19ЖЖ р.
"ВАРТОВИМ". /Оповідання/. Календар "Черв. Калини". Львів, 1930 р,
"МОСКОВІЯ". /Роман пригод в XII ст./. Друковано в місяжинуу"Шля

хом Незалежности". Варшава., 1931 р."З КИСВСЬКИХ ЛЕГЕНД", /вірші/. "Укр. Студент". Прага, 1930 р.
"СУВОРІСТЬ". /Збірник віршів/. Прага, 1931 р. 12-ка, 32 ст.
"ЯРМАРОК*. /Театр/. "Студ. Вісник", 4.7-8. Прага, 1931 р.
"ПАН АДАМ ОЛСАРІЙ". /Вірш/."Студ.Вісжик", 4.7-8. Прага, 1931 р.
"ДОРОГА ДО ЧИГИРИНА". /Уривок з роману/. "Літ.Наук. Вісник", ч,7 

Львів, 1932 р.
РЕЦЕНЗІЇ в Літ. Наук. Вістнику 1932 р. - Культурна хроніка в що

деннику "Новий Час", 1932 р,"Р83М0ВА З ПОРОЖНЕЧОЮ". /Стаття/. "Вісюіж*",ч. 6. Львів, 1933 р,
"РОЗМОВА З МИНУЛИМ". /Стаття/. "Вістник", ч.И. Львів, 1933 р.
"СОВІЦЬКІ ФІЛЬМИ». /Підп. Е. Чеховнч/. "Вістнжк", ч.12,Львів,

1 9 3 3  р .

"РОЗМОВА З НАУКОЮ". /Стаття/. "Вістник", ч.2. Львів, 1934 р.
"ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЧУТТЯ". /Стаття/. "Вістник", ч.З. Львів, 1934 р.
"БОРОТЬБА З ЯНГОЛОМ". /Стаття/. "Вістник", ч.5% Львів, 1934 р.
"РОЗМОВА З ЗАХОДОМ". /Стаття/. "Вістник", ч. 7-8. Львів, 1934 р,"СЕЛЯНСЬКИМ КОРОЛЬ" /Стаття/. "Вістник", ч.9. Львів, 1934 р.
"CAMPUS MARTUIS”. /Стаття/. "Вістник", ч,12. Львів, 1934 р. /Пере- 

кладане на польську "Bunt Mlodych"./Варшава,26.І.1935 р.
"2 ПІСНІ МАЛЯЙСЬКОЇ ДІВЧИНИ". /Переклад/* "Віотник" ч.З. Львів, 

1 9 3 4  р .

"ПОДОРІЖ ЛАТКИ ДО КИЄВА", /Вступ до роману/. "Самостійна Думка", Чернівці. 1934 р.
КОЗАКИ В МССКОВІі. /Роман/. Варшава, 1934 р. 8-ка, 840 от. Друге 

видання дещо змінене. Краків, 1942 р. 8-ка. 224 ст. /Ури
вок переклад, на польську мову "Problemy", 15.11.1935 р/"ПРОВІДНИЦТВО ПИСЬМЕНСТВА*. /Стаття/. "Вістник, ч.І. Львів,1935. 
/Передрук у журналі "Дажбог" ч.І., 1935 р./"БАТЬКО ДЕФЕКТИСТІВ". /Стаття/. "Вісник", 4.2. Львів, 1935 р."СІРІ, ЖОВТА И ЧЕРВОНА". /Стаття/."Вістник",ч,4. Львів, 1935 р.

"БІЙ ЗА УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ". Варшава, 1935 р. 8-ка, 152 ст.
"МОГИЛА НЕЗНАНОГО БІЙЦЯ". /Віри/. "Вістник", ч.З. Львів, 1936 р»



140* "БУТИ ВЕЛИКИМ СВІДКОМ". /Стаття/. "Обрій", ч.5. Львів, 1936 р.
141. "ВУДЬ ГОТОВ". /Перекл. вірш./ "Обрій", ч.7. Львів, 1936 р.
142. "УВХКГб І УКРАЇНЦІ". /П р о Ол. Толстого/, "Обрій*, ч.12.Львів,193§
143. "НОТАТНИК" ч.І. Новелі. Львів, 1936 р. 16-ка, 144 ст.
144. "НОТАТНИК" 4.2. Новелі. Львів, 1936 р. 16-ка, 124 ст.
145. "ГАРКАВИЙ", /Оповідання/. Щоденник "Новий Час".Львів.С&*ип*}9В9*
146. РЕЦЕНЗІЯ на К0сача "Мить з майстрами". "Новий Час", 3,111,193? р,147. "ВІСЬ", /Вірші/. Календар "Дніпро"* Львів, 1937 р,
148. "МЗРЕНКО". /Новелі/. Календар "Червоної Калини", Львів, 1937 р.
149. "НОТАТНИК" ч.З. Новелі. Львів, 1937 р. 16-ка, 159 ст.
150* "КАВ’ЯР". /Вірш/. Календар "Дніпро". Львів, 1939 р.
151. "ВЕЛИТЕНСЬКЕ ЗАВДАННЯ". /Св. Письмо рідною мовою/, "Рідна Мова"

4 .2 . Львів, 1939,
152. "ПР6 М. ҐАВРИЛКА". /Стаття/. "Наші Дні". Львів, 1942.

в/ Лікарські праці.
153. "ФИТОТЕРАПІЯ" /Phyto-therapia /. /Ростинні лічничі середники/.

Підручник для лікарів. Варшава, 1933 р. 16-ка, 191 ст.
154. "SYMPIYTUM AS PAR " В ВІДЖИВЛЮВАННЮ ДІТЕЙ". /У польській мові,

відбитка з журналу "Wiedza Lekarska ",4*5*1936„Варшава, 1935 р. 16-ка, 10 ст.
155. "ФИТОТЕРАПІЯ В ДЕЯКИХ ХВОРОБАХ ПЕРЕМІНИ МАТЕРІЇ".Варшава, 1935.

16-ка, 26 ст. / У  польській мові,відбитка з "Рагтасіі 
Wepe/cz.". 4.4-5, 1935/.

156. "ЛІКУВАННЯ ЗЕЛАМИ ХРОНІЧНИХ ХВОРОБ". -"Polskie Zio/a ч. 5.
1935 р. / У  польській мові/.

157. "ВЕРЕДИ СТАРЕЧОГО ВІКУ ДО ГОЄННЯ". /Стаття/. "Medycvna ", я.Ю,1935 р. /В польській мові/.
158. "РОСТИНИ В ЛІКУВАННЮ". /Стаття/. "Wiadomosci Zielarskie ", ч,8-91935 р. /В польській мові/.
159. "ІСТОРІЯ ЗЕЛОЛІЧНИЦТВА". /Стаття/. "Wiadoraosci Zielarskie "•ч,12, 1935 р. /В польській мові/.
160. "ЗНАЧІННЯ РОСТИННИХ СЕРЕДНИКІВ ПРИ ЛІКУВАННЮ ДІЯБЕТУ". /Стаття/.

"Polskie Zio/a "і ч * 3« 1936 Р« /В польській мові/.161. "ФИТОТЕРАПІЯ ХВОРІВ ТРАВЛЕНЕВИХ ОРГАНІВ". Варшава, 1936 р*.16-ка
24 ст. /Монографія польською мовою/,

162. "РОСТИНИ ПРОТИ ПОЛОВ? БЕЗСИЛЛЯ". /Стаття/. " E L a  xiroirla ", Ч. 4,
1936 р. /В польській мові/.

163. "РЕЦЕНЗІЯ НА ВІЛЛІ ПАСРА". "Wiadoraosci Ґаташеewtyc^fcne", я.31,1936 р. /В польській мові/.
164. "ЛІЧНИЧІ РОСТИНИ В ДАВНІЙ І СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЦИНІ"./ОДа*

тя/. "Лікарський Вістник". 1.УІІІ.1937 р,
165. "РЕЦЕНЗІЯ НА ВІЛЛІ ПАСРА". "Sad a owoce", Ч. 3. 1938 р. / У  поль

ській мові/.
166. "ЛІКИ ПІД НОГАМИ". Нью-Йорк, 1962. 16-ка, 112.ст.
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Ч. З „АМЕРИКА” — ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПА., ЧЕТВЕР-ГГЯТНИЦЯ, 5-6 СІЧНЯ І984

Лікарська книжка з 1788 року 
ОО.Василіян у Почаєві

Унікальна бібліографічна рідкість

K S I A Z K Aо

L E K A R S T W
Konfkich ,

O R A Z  S P O S O B Y  .

ratowania w Chorobach , 
Bydh у  Owiec,  &c.

w 7ypoqrafii WW* 0 0 •  SBazyL'anou/ 

za ЗїггушіїеіетЯ* X .  Ж сі. 17 8 8« »

w POCZAIOW1-6 ,
Заголовна сторінка унікальної книжки, що її видали ОО. Ва

силівни в 1788 році.

Під час своїх розшуків у 
різних архівах за етнографіч
ним матеріалом для україн
ського видання монографії Гу- 
цульщини впав мені в руки 
зовсім випадково ветеринар
ний та господарський порад
ник, що його видали в 1788 році 
оо. Василіяни в Почаєві коло 
Бродів. Вона має 109 сторін, 
писана староцерковною 
абеткою, але українською 
народною мовою. Лиш титул 
книжечки і передмова напи
сані по-польськи. Цей титул 
такий: "Ksi^zka lekarstw koA- 
skich, oraz sposoby ratowania 
w chorobach bydla, owiec і c. W 
topografn. WW. OO. Wasylia- 
ndw za przywilejem J.K. Mci. 
1788 r. w Poczaiowie”. А укра
їнський титул такий: „Книжи- 
ця для господарства, указую-

S2 £ Q

К  Н  Н  Ж  И  ДО А
дла Готе дд̂ ствд

О уАДЗ& ІфДА МК1 fCTOM TH С І
ГО̂ ОСДД* СІЛАМИ СКОТНІЇ * ТО 
е«ть , Коп'і « Водії , «
K03U « Gsswi t  міг* к 'ілн т н  
Подотно f икг со̂ оинч'н Пдиш'Б
«і.СД)ДН<ін f  МА* С̂ТОВАТНІ A W  

Д .ягі?ми 4 т і  гасити П/<мнніу« І
W (дп&«гн« мк* довити ГиБо • I 
ма* гасити Мишн н цЦч;, шт* 
|ДТ0ВДТН саджспїн С оедан t MV* 
fCTOBATH Д|*ДЖ * KOTOfUJft СО- 
БДАН СКДЖмТн НОА^ЛДН 1  МЛ* 
^ДТОБДТН ЧСДОВ'Єа Д « IvbTOfUH НІ 

ДДВНОМ* ВИМІНИ 3  • уме 
3UHA«r*.

Л ^К Д ^ТВ Д

С то р ін к а  (зм енш ена) із 
книжки ОО. Васнліян виданої 

в 1788 році
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щая як ратовати в хоробах 
всяку скотину, то єсть: коні, 
воли, вівці, кози, свині, як бі
лити полотно, як боронити па
шу від саранчи, як р товатися 
від джуми, як губити гусениці 
від капусти, як ловити рибу, як 
губити миши і щури, як ратова
ти скажені собаки, як ратовати 
людей, котопих собаки скаженії 
покусали, як ратовати чоло
віка, кото рий не в давном вре- 
мени з ума зийдеть”.

Знахідка цієї ветеринарної 
книжечки була для мене, етно
графа, приємною несподіван
кою. Я знайшов у ній багато 
практичних відомостей про па
стушу культуру західних укра
їнців 18 ст.

Про почаївських Василівн 
відомо, що вони займалися 
релігійним вихованням мо
лоді та публікацією книжок 
релігійного змісту. Славний 
є їх „Богогласник”, збірник 
українських релігійних пісень, 
який появився в Почаєві в 1790 
році, і був пізніше багато ра
зів перевиданий. Знаний є теж 
підручник проповідей п.з. 
„Науки парохіяльнія”, що 
появився у василіянській дру
карні в Почаєві в 1979 році, 
якого автором є о. Ю. Добри- 
ловський. Але не знайшов я в 
нашій науковій літературі 
ніякої згадки, що оо. Васи
лівни, побіч релігійних кни
жок, видавали теж світські кни
жечки, як згаданий ветери
нарний порадник. В енцикло
педії українознавства НТШ, 
словникова частина, я знай
шов статтю про греко-като- 
лицький чин Василіян у По
чаєві (ст. 213-215), але нема в 
ній згадки про публікації кни
жок нерелігійного змісту. Сте
пан Шах пише у своїй моно

графії („О. Маркіян Шаш- 
кевич та Галицьке відро
дження”, Париж, 1961, ст. 22), 
що початків Галицького відро
дження не можна в'язати аж з 
особою М. Шашкевича, воно 
має свої початки в монасти
рі оо. Василіян у Почаєві. Шах 
мав на думці якраз згаданий 
підручник проповідей о. Ю. 
Добриловського з 1979 року, 
писаний українською народ
ною мовою, і вважав його пред
течею „Русалки Дністрової” 
Шашкевича та його товари
шів. Шах, видно, нічого ще не 
знав, про цей ветеринарний по
радник оо. Василіян від 1788 
року, яка також написана укра
їнською народною мовою. 
Якраз цю книжечку треба вва
жати предтечею українського 
літературного відродження, бо 
вона появилася на 10 літ рані
ше від „Енеїди” Котлярев
ського.

Автори почаївської книжеч
ки не порушують питання про 
походження людських та тва
ринних хворііб. Нема тут 
згадки про християнську 
демонологію та християнський
дуалізм, про боротьбу Ісуса 
Христа з сатаною, Отців 
Церкви з демонами та чорта
ми, які віками мали христи
яни за джерело всяких хворіб 
та атмосферичних нещасть. Ще 
в XIX ст. багато лікарів в Евро- 
пі були переконані, що цим сві
том керують не закони при
роди, лише демонічні сили. 
Вони вірили, що людські і тва
ринні хвороби походять від 
чортів, злих духів, відьом та 
опирів, з якими вони, віруючі 
християни мусять важко бо
ротися.

Але віруючі християни були 
свідомі своєї безпеки супроти

диявольських сил. В небезпеці 
вистачало християнинові пере
хреститися або промовити го
лосно ім’я Ісуса Христа чи 
Марії, щоб прогнати від себе 
чортівське мариво. Ця свідо
мість безпеки супроти чортів 
та їх прислужників відіграла 
важливу ролю в народних ві
руваннях європейських наро
дів. Вона дала людям привід до 
магічного розуміння та сто- 
сування християнської релі
гії. Нарід був переконаний, 
що всі церковні обряди та пред
мети мають велику магічну 
силу, яка може охоронити 
людей від всяких хворіб та не
щасть. Тому ворожбити та во
рожки, які віками по селах за
ступали лікарів, користува
лися між іншим, також мі
стичними засобами лікування, 
вживаючи Отче наш, Богоро
дице Діво та Вірую як закли
кання до уздоровлення хво
рих.

В почаївській книжечці нема 
згадки ані про божественну 
медицину, ані про її магічне 
стосування. Ніде автори не 
покликуються на Бога, ані на 
святих. Ця повна відсутність 
релігійних засобів лікування 
є характеристичною рисою 
вет. порадника почаївських 
монахів. Нема в ній теж згад
ки про хвороби, зв’язані з не
чистими силами, як поганими 
очима, про хвороби від уро
ків або лукавих похвал, які ві
ками грали в українській на
родній медицині дуже важливу 
ролю. Нема також згадки про 
ворожбитів, чарівниць та ба- 
бів-акушерок.

Натомість багато уваги при
свячено різним хворобам коней 
та засобам їх лікування. їх 
можна поділити на зовнішні,
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внутрішні й емпіричні, ро
слинного або тваринного по
ходження. Коли коневі з хво
ста волосся випадає, треба його 
смарувати собачим або лися
чим салом. Менше уваги до 
хвороби волів, овець та свиней.

В кінці книжечки поміщені 
(від 84 стр.) деякі людські 
хвороби та способи їх ліку
вання. Починає цей розділ по
рада, як треба чоловіка ря
тувати, який з розуму зій
шов: „Тому человікови треба 
пустити з ноги єдной кров 

рано, а вечером з другой ноги, 
а умочивши хустку в зимную 
воду на карк єму приклада
ти, на ніч даваги ему напер
сток води з салітрою”.

Лік на кашель і сухоти:
„Шишки соснові зелені зби- *
рай і тими підкуритися й дим 
ликати треба. Також шишки в 
воді вари й рано натщо і йду
чи спати, напийся добрЬ. До
бре є зварити верболозові га
лузки з листом і в цім відва
рі купатися”. „Возьми листя 
з простой вербини, потовчи 
і сок з неї витисни, змішай його 
з квартою пива, і пий рано через 
вісім днів”. Порада, як позбу
тися струпів і пархів з голови: 
„Збирай дубовії яблочка, ко- 
торії на листях ростуть, по
край і намочи їх в оцті і тим 
смаруй злегка гусячим пюром 
поки струпи не згинуть”.

Цей старий спосіб лікуван
ня струпів і пархів на голові 
був теж поширений на Київ
щині. Про нього згадує лікар 
Юліян Талько-Гринцевич у 
своїй монографії народної ме
дицини, виданій 100 років пі
зніше у Кракові 1893 р., ст. 295. 
Він вичислює ще багато інших 
способів, як смарування голо
ви нафтою, дьогтем, ставлен
ням баньок на голові та зми

ванням голови відваром ці
лющих рослин, вівсяними 
отрубами, звареними в оцті, 
потім смарувати голову свин
ським салом, а ще ліпше мед- 
вежим.

„Коли зуби болять, як ряту
ватися: „Лучину смольною 
вари з оцтом і тим губи часто 
полощи, а хріну утерши на тер
ці, приложи на руку до локтя з 
противної сторони з которой 
зуби не болять!” „На пухли
ну людям лікарство: „рути з 
оливою fra сіллю утерти і тим 
натирай пухлину, пий варені 
ягоди ялівцю, а кому ноги 
пухнуть в урині власной умо
чивши хусту щораз наноги при
кладай”.

Від 87 сторінки йдуть го
сподарчі поради, з котрих 
зацитую кілька: „Як перехо
вувати яйця курячі або гуся
чі, щобся в літі не псували: 
обмий яйця зимною водою, 
посип їх ізлегка навколо сіл
лю, нехай обсохнуть, і... не зо- 
псоються. Можна також вло- 
жити яйця в мятную брагу 
і подержавши три або чотири 
години в бразі, вложити в по
лову або в отруби пшеничні”. 
„Коли хто хочеть, аби кури 
несли яйця цілу зиму, вари їм 
муку з жолуддя, змішану з пше
ничними отрубами і з лену і тоє 
давай їм їсти”.

Далі йдуть поради як горі
хи волоські садити, крі лики го
дувати, як цибулю везти на 
торг, щоб не перемерзла зи
мою, о прищепах садових 
яблок, грушок і прочих і як 
з пирію хліб печи в „голодних 
літах”. На 110-ій сторінці ври
вається книжечка, бракує даль
ших сторінок. Тут стоїть ще 
остання порада, як треба хліб 
пекти, мішаючи до нього сиру 
терту картоплю з лупиною.

В передмові до цієї щкарської

книжечки повідомляється чи
тачів, що це видання є пере
кладом з польських та інших 
авторів на jezykRiuki”. . Ю- 
ліян Талько-Гринцевич, який 
був майже 20 років лікарем на 
Україні в 2-й половині мину
лого століття, пише у своїй 
монографії про українську на
родну медицину, що Східна 
Україна є великою скарбни
цею народної медицини. Тут 
народ розрізняв багато хоріб, 
зв’язаних з нечистими силами, 
як уроки, пристріт, підливан
ня і насилання хоріб. Тут баби 
— чарівниці знають багато 
гарних замовлень та закли
нань, якими виганяють або ви
кликають всякі хвороби з тіла 
хворого. Тут ходить серед на
роду багато вірувань та за
бобонів ще з поганських ча
сів, які переходять з покоління 
в покоління. Коли ми посу
ваємося на захід у сторону 
західних українських земель, 
тоді багатство народної ме
дицини зменшується і хара
ктер вірувань, народної меди
цини зміняється. Причиною 
цього є те, що медичні віру
вання приходили до українсь
кого населення Галицької 
України з заходу за посеред
ництвом панських дворів, ду
ховенства, дорогою лікарсь
ких книг та календарів. Деякі 
лікарські відомості перебирав 
народ від двірської служби, 
монахів та лікарів німців і жи
дів, які лікували панів та ба
гатих міщан. Серед такої мі- 
шаниин дуже важко зорієн
туватися, що є народне, а що 
запозичене з наукової меди
цини. Почаївська книжечка 
відбиває якраз цей стан на
родної медицини на західних 
землях України.

Д-р Іван Сенисів
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Якою була перша аптека?
Аптека. Як свідчить тлумачний 

СЛ()ВНИК, це слово прийшло до нас з 
древньої Греції і означало комору 
для цінних продуктів та вина. Зго
дом так почали називатися лаборато
рії середньовічних альхеміків, які шу
кали вічне золото чи ліків від усіх 
хвороб. Вони й започаткували науку, 
якій судилося велике майбутнє, науку 
про ліки — фармацію.

Цікаво, що досі було зовсім неба
гато свідчень про становлення у нас 
аптечної справи, зокрема, у Києві. 
Тільки 1970 року працівникам Інсти
туту археології АН УССР пощастило. 
Випадково в ленінградському архіві 
вони натрапили на цензорський при
мірник рукопису М. Ф. Берлинського 
,,Истоия города Києва от основания 
его до настоящего времени” , дато
ваного 1800 роком. Книга ця вва
жалась втраченою.

Серед цікавих відомостей з історії 
древнього міста автор наводив адре
су першої державної аптеки. Заснована 
1715 року, вона обслуговувала гарні
зон. Містилась у невеличкому будиноч
ку на Подолі (нині вулиця Г. Ліве
ра, 7). Твердження М. Ф. Берлин
ського було підкріплено розкопками 
спеціялістів інститутів археології АН 
УССР та „Укрпросктреставрація” . На 
подвір’ї колишньої аптеки вони знай
шли чимало предметів фармацевтич
ного побуту, особливо посуду. Все 
це й стало першими експонатами 
музею.

Якою ж вона була, перша київ
ська аптека?

Про наш прихід голосно сповіщає 
дзвінок над вхідними дверима. З го
мінкої вулиці потрапляємо у прохо
лодну тишу царства фармації. Велика 
заля перегорсжена рецептурним сто
лом з вишуканим різьбленням. Біля 
стіни — старовинна шафа для го
тових ліків.

Першим київським аптекарем був 
Іван Гейтер. На жаль, історія, крім 
імени, не зберегла ніяких відомостей 
про нього. 1728 року відкрив першу 
приватну аптеку Георг Бунге. Люди
на діяльна й до всього цікава, він 
серйозно займався дослідженнями. Ви
ховав шість синів, дочку га багатьох 
учнів, які з часом стали відомими 
фармацевтами й медиками.

Вузькі сходи ведуть у підвал — свя
тая святій аптекаря та його поміч
ників. Під кам’яним склепінням твори
лося таїнство приготування ліків. У 
металевих казанах та скляних ретор
тах кипіла цілюща рідина. На особ
ливих млинках перетиралась рослинна 
сировина, робилися лікувальні суміші.

Усе, що вдалося зібрати організа
торам музею, розміщене на полицях 
відродженого закладу. Це — ком
плекти старовинного аптечного по
суду, колекції пляшечок та коробочок 
з-під ліків, етикетки, млинки, книги, 
рецептурні довідники тощо.

— Більшість експонатів, — розпо
відає завідуюча аптекою-музеєм Л. П. 
Євдокова, — зібрано з участю добро
вільних помічників. Ми звернулися до 
слухачів обласного радіо, розповіли 
про створення музею. Результат, як 
бачите, перед вами.

Людмила Павлівна показує на сте
лажі:

— Ось ці пляшечки та коробочки 
з приватних аптек минулого століття 
подарували музеєві кияни А. Пили- 
пенко та X. Ткаченко, а старовинні 
книги, аптечні сллянки надійшли від 
Є. І Загурської.

Отже, незабаром музей гостинно 
прийме перших відвідувачів. Хочеться 
вірити, що й надалі він поповнюва
тиметься експонатами, адже у бага
тьох з нас на горищах, у коморах 
припадають порохом аптечні атри
бути, що можуть виявитися рідкіс
ною річчю для музею.

В. Бондар
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Ч. 37. СВОБОДА, ВІВТОРОК, 28-го ЛЮТОГО 1984

Юрій Гаєцький

К И Є В О - М О Г И Л Я І І С Ь К А  
А К А Д Е М І Я  Т А  Г Е Т Ь М А Н Щ И Н А

(до 350-ліття академії)

І.
Цього року припадає світлий ювілей створення найви

щої школи в Україні. Для гідного відсвяткування цієї події 
Український Науковий Інститут Гарвардського Універси
тету (УНІГУ), влаштував два семінари на цю тему і 
присвятив одно число журналу Києво-М огилянській 
Академії.

Києво-Могилянська Академія виводить своє поход
ження від Братської школи Богоявленського Братства на 
Подолі в Києві, яка була зорганізована в 1613 році.

Від початків свого існування вона потребувала 
матеріяльної опіки та охорони від Запорізького війська та 
від гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного (1616-22). 
Сагайдачний розумів велику вагу цієї школи та жертвував 
великі суми грошей для її підтримки з козацької скарбни
ці. Він також записав усіх козаків до Братства та залишив 
малий Гарнізон в Києвідюб охоронити школу від напасти 
з боку місцевої адміністрації. Після смерти, в 1622 році, 
Сагайдачний залишив велику частину майна на своєму 
тестаменті на потреби школи і тим зробив прецедент для 
своїх наслідників.

Один з них, гетьман Іван Кулага-Петражицький, в 
1632 році, прихильно ставився до плянів митрополита 
Петра Могили і допоміг йому злучити Братську школу з 
Лаврською школою в Київську Могилянську Колегію. 
Свою апробату Петражицький потвердив універсалом, і 
обіцяв новій колегії підтримку „всего Війська запорізько- 
го .

Це створило відповідну атмосферу і багато козаків 
почали посилати своїх синів туди до інколи. Під час 1630 і 
1640 років багато з них покінчили колегії і брали визначну 
участь в Хмельниччині та в урядах його безпосередніх
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наступників. Між ними були гетьман Іван Виговський 
(1657-59), Павло Тетеря (1663-65), Іван Самойлович 
(1672-87) та генеральні старшини Федір Лобода, Тиміш 
Носач, Іван Чернята, Іван Кравченко, Семен Третяк 
й Іван Груша. Також в той час виховувалися учні, які 
опісля стали духовними провідниками українського 
народу. Йоанікій Ґалятовський, Варлаам Ясинський, 
Антоній Радивиловський, Теодосій Сафонович і Гавриїл 
Доме ць кий.

За гетьмана Богдана Хмельницького (1648-57) і після 
заснування Гетьманської Держави, Могилянська Колегія 
ввійшла в іншу фазу. Тепер школою опікувалася козацька 
адміністрація. Хмельницький розумів потребу мати 
наукову інституцію, яка б вишколювала кадри для 
козацької адміністрації і щедро опікувався колегією. Він 
надав Братському манастиреві, який був патроном колегії, 
сім сіл для фінансової підтримки колегії. Також Хмель
ницький виробив для манастиря привілеї шинкуван- 
ня горілкою і медом без податків для збільшення при
ходів для колегії. Його земельні надання, привілеї та 
спеціально асигнування грошей для колегії створили 
новий прецедент піклування школою для його наступників 
і дало колегії можливість існування в пізніших часах. 
Хмельницький також післав свого сина Юрія туди на 
навчання.

Крім фінансування Хмельницький всіляко Гаран
тував існування колегії у своїх трактатах з поляками. В 
Зборівській Угоді (1649), яка визнала нову козацьку 
державу, окрема стаття відносилася до колегії. Також в 
Білоцерківській угоді (1651) після Берестечка, колегія була 
запевнена свого існування.

Під час гетьманату Хмельницького створилася 
традиція посилати дітей козацької старшини до Могилян- 
ської Колегії, щоб вони, здобувши вищу освіту, стали 
представниками нової старшинської верстви. Знову з боку 
колегії та її академічних кіл вияви вдячности Хмельниць
кому появилися під час його переможного в’їзду до Києва в 
1648 році. Тоді його величали в спеціальних панегіриках,як 
„Мойсея України ” та „Богом даного самодержавця Руси”. 
Інші панегірики були скомпоновані після Зборівської 
кампанії та по його смерти.

Політику Хмельницького до колегії продовжував 
його наслідник Іван Виговський, сам учень цієї школи. Він
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включив існування тієї школи в свою Гадяцьку Угоду 
(1658), яка мала включити Україну як третього партнера в 
Польсько-Литовській Державі.

Та почалася „Руїна” — період воєн, наіїздів, урядів 
двох чи трьох гетьманів нараз. Польща і Московщина 
поділилася Україною в т. зв. Андрусівській Угоді (1667). 
Київ був кількакратно сплюндрований. Будинки коле
гії згоріли, студенти і професори були розпорошені, а 
Братський манастир втратив свої посілості на Правобе
режній Україні, які залишилися під Польщею. Московські 
воєводи в Києві втручалися у внутрішню адміністрацію 
колегії і виганяли студентів з Правобережної України. 
Загрожувало закриттям колегії.

Одначе навіть тоді козацька старшина підтримувала 
Могилянську Колегію . Київські полковники Павло 
Яненко-Хмельницький та Василь Дворецький подарували 
понад двадцять будинків в Києві на приходи школи. 
Гетьман Юрій Хмельницький сконфіскував посілості 
свого попередника Виговського в Києві і подарував їх 
колегії. Гетьман Петро Дорошенко надав Братсько
му манастиреві приходи з перевозів через Дніпро, а 
гетьман Іван Брюховецький та Дем’ян Многогрішний 
надали посілості в Остерській та Козелецькій 
сотні, Київського полку, Братському манастиреві.

Та це була тільки тимчасова опіка, яка не могла 
забезпечити існування та розвиток школи. Щойно за 
гетьмана Івана Самойловича (1672-87), прийшли більші 
пожертви. Період „Руїни” закінчився і почалася відбудова 
Гетьманщини — тепер обкроєної тільки до Лівобережної 
України. Самойлович як ґрадуант колегії відновив річні 
дотації грошей на колегію з козацької скарбниці та 
розпочав період меценатства, яке закінчив його наступник 
Іван Мазепа.

За час „Руїни” вийшли нові ґрадуанти, які пізніше 
посіли визначні становища в Гетьманщині. Між ними 
були: Олексій Туранський, генеральний писар 1709-16; 
Андрій Руновський, наказний генеральний писар 1742-49; 
Степан Максимович, наказний полковник стародубський 
1725; Константан Лисеневич, суддя чернігівського полку 
1739-57 та Михайло Мокрієвич, суддя чернігівського 
полку 1730 -их років.
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За його каденції почалася традиція висилання учнів — 
синів козацької старшини на закінчення студій до універ
ситетів Західньої Европи. Багата козацька верхівка могла 
позволити собі на утримання своїх синів у містах 
Західньої Европи. Тоді були на студіях ґрадуанти академії: 
брати Кулябки у Віттенберзі, Василь Ханенко в Кілю, 
Яким Борсук в Берліні, Петро Симоновський в ҐІарижі, 
Аполон Кочубей в Оксфорді, Яким Сулима і Григорій 
Милорадович в Ґеттінґені, Іван Пашковський в .Ляйпщґу.

В середині XVIII століття число студентів дійшло до 
тисячі. З походження це були вбільшості сини козацькі та 
духовенства, хоч були й міщани та селяни. Академія далі 
продовжувала приготовляти молодих людей на посади в 
козацькій та церковній адміністрації в Гетьманщині та в 
російській імперії. Ґрадуанти теології мали можливість 
монашої та церковної кар’єри при багатьох церквах, 
манастирях та вищій духовній ієрархії. Інші випускники 
йшли в центральні установи Гетьманщини, в полкові та 
сотенні канцелярії, або в міське управління. Також велика 
сітка народних шкіл потребувала учителів і більші церкви 
давали можливість дякувати. Одначе багато поплатнішу
кар’єру вибрали собі ті, котрі пішли на північ служити в 
Петербурзі. Тоді то Гетьманщина втратила сотні молодих 
людей, що пішли на північ служити цареві і новій імперії.

Одначе багато залишилось в Гетьманщині. Вони 
стали тією світською інтелігенцією, що перенесла ідеали 
Гетьманщини після її скасування і дала стим ул до 
відновлення української ідентичности. Це були такі діячі й 
письменники, як Ділович, Покас, Калинський, Степано
вич, Борозна, Ханенко, Кулябка, Полетика, Лукомсь- 
кий і т. п.

Після скасування Гетьманщини в 1782 році та 
секуляризації манастирів у 1790 році, Академія втратила 
своє фінансове забезпечення і була на утриманні російсь
кого імперського уряду. Офіційні чинники старалися усу
нути все, що нагадувало українцям їх колишню автоно
мію. В 1819 році Академію перетворено в православну 
теологічну семінарію, яка проіснувала в такім виді до 1917 
року.

Підсумовуючи зв’язки Києво-Могилянської Академії 
з Гетьманщиною, можна побачити, що роки розвитку й 
найкращої діяльности були за часів Хмельницького і 
Мазепи — роки розквіту Гетьманщини. Без опіки, 
матеріального забезпечення і охорони гетьманів Академія 
не могла б встоятись. Зате: Академія довгі роки виховува
ла кадри гетьманського уряду та інтелігенції і давала вищу 
освіту синам козацької верхівки; інша справа, що багато 
вихованців Академії йшли на службу російської імперії.
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Під час гетьманування Івана Мазепи (1687-1709) 
Києво-Могилянська Академія дійшла до свого зеніту. 
Тоді вона отримала статус академії (1694) та понад 2,000 
студентів там навчались. Мазепа культивував знайомства 
з головними діячами культури Д митром Тупталом, 
Йоасафом Кроковським, Захарієм Корниловичем, Іваном 
М аксимовичем, Степаном Яворським і Варлаамом 
Ясинським. Він видав мільйони дукатів на віднову церков 
та манастирів та своїм прикладом вплинув на інших з 
козацької старшини, щоб і вони стали меценатами 
культури в Гетьманщині. В той спосіб створилася 
фінансова база для блискучого „козацького барокко”.

Києво-Могилянська Академія була також і частиною 
меценатства Мазепи. Він збудував мурований будинок для 
Академії в 1703-04 році. Він надав, або повернув Братсь
кому манастиреві шість сіл, чотири хутори та шістнадцять 
посілостей в Києві. Крім того призначив 1,000 дукатів 
річно на потреби академії з козацької скарбниці.

Це дійсно було меценатство на велику скалю. За це 
студенти й професори академії складали Мазепі подя
ку в панегіриках та змінили назву на Могило-Мазепинську 
Академію. Теофан Прокопович присвятив свою драму 
„В олодимир” гетьманові Мазепі. Між ґрадуантами 
академії в той час були: Пилип Орлик, генеральний писар 
1706-09, гетьман в екзилі 1709-39, Іван Обидовський, 
полковник ніженський 1695-1701 і наказний гетьман в 1701 
році; Семен Чуйкевич, наказний генеральний писар, 1727.

Поразка під Полтавою в 1709 році поклала кінець
„золотій ері” академії. Студенти були розпорошені (тільки 
161 залишилося в 1711 році), маєтності академії сплюнд
рувало московське військо, а ієрархія  У країнської 
Православної церкви була примушена виклясти свого 
мецената, гетьмана Мазепу. Тінь Полтави та підозріння в 
„сепаратизмі” висіло над академією до смерти Петра І в 
1725 році. Друкарні академії було заборонено друкувати 
книжки українською мовою, студентів з Правобережжя не 
допускалося, а ґрадуантів академії скеровувано на північ, 
щоб ішли служити новій імперській адміністрації в 
Петербурзі та в ряди вищого московського духовенства.

Щойно за гетьмана Данила Апостола (1727-34) та 
митрополита Рафаїла Заборовського (1731-42) академія 
опинилася в кращій ситуації. Апостол привернув академії 
всі маєтності надані Мазепою і відновив щорічну стипен
дію 200 дукатів із скарбниці. Заборовський перевів 
фінансові та адміністративні реформи, добудував другий 
поверх в будинку академії та усунув підозріння „сепара
тизму” суворо дотримуючись нових імперських законів 
щодо заборони української мови в нових підручниках. 
Реформи Заборовського впровадили в навчання чужі мови 
та суспільні науки.
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ЧИСЛО 21 НАРОДНА ВОЛЯ, СКРЕНТОН, ПА. ЧЕТВЕР, 24 ТРАВНЯ 1984. 
/Наростав Сеагашшн

“МОГИЛЯНСЬНІ АТЕМГ
(“У  350-річчя Кяево-Могмлянської Академії)

У повені різних ювілеїв, відзначень знаменних дат і 
подій, що статтями і споминами про них рясніють сторін
ки нашої преси, призабулася років Тому два насправді 
важлива в історії українського культурного процесу дата 
— рік 1632-ий. Призабувся рік заснування першого вищо
го навчального закладу не тільки України але і всього 
Православного Сходу того часу, що ним стала Киево- 
Могилянська Академія. А 350-річчя цієї дати — це пригад- 
ка великого культурного почину, що за документував рі
вень нашої тодішньої науки. Саме тієї науки, яка, не зва
жаючи на несприятливі історичні чи внутрішньо-україн
ські обставини, зуміла підіймитись на високий рівень. 
Репрезентантом цієї науки саме стала Києво-Могилянська- 
Академія, що як педагогічним складом своєї професури 
та її науковими досягненнями, так теж і зв’язками з за
кордонними центрами науки, заслужила собі на почесну 
назву “Могилянських Атен” Сходу Европи.

Треба, одначе, признати, що цієї знаменної дати 350- 
ліття не призабули наукові кола українського Гарварду,, 
бо саме в 1982 році рішили відзначити її спецїяльним ан
гломовним виданням (в серії своїх збірників) десятка роз
відок і статтей, українських і чужинецьких авторів та за- 
презентувати різні аспекти розвитку-діяльности та зна
чення Академії.

Цікавим явищем у цьому пляні треба вважати зріст 
наукових зацікавлень з боку українських підсовєтських 
дослідників. Прикладом цього може бути декілька добре 
опрацьованих статтей з історії філософської думки на 
Україні XVI-XVII сторіччях у збірній праці п. н. “Від Ви- 
шенського до Сковороди”, виданої Інститутом Філософії 
АН УССР (Київ 1972). Там — чотири автори розглядають 
питання джерел вищої освіти в Україні і схоластичність 
філософських курсів у Киево-Могилянській Академії фі
лософський відділ її бібліотеки.

Окрему монографію про Києво-Могилярську Акаде
мію, присвячену 1500-літтю Києва, видав у 1981 році Ки
ївський Держ. Університет. Ми маємо на увазі невелико
го формату, 234 сторінок, з мистецького боку розкішно 
оформлену працю п. н. “Києво-Могилянська Академія”, 
друге видання Зінаїди І. Хижняк, що крім трьох основних 
розділів (“Становлення вищої освіти на Україні", “Києво- 
Могилянська Академія-центр освіти і науки”, і “Культур
ні зв’язки Києво-Могилянської Академії”) — має теж до
волі багату бібліографію-список джерельних праць, при
свячених цій темі від найдавніших часів (тобто почина
ючи 1825 роком). Зрозуміло, що в цій, з претенсіями на 
повну науковість і тільки науковість зрештою доволі все
бічно представленої теми, не обійшлось без лромосковсь- 
кого "кадила”, бо, мовляв, Києво-Могилянська Академія 
служила теж ідеям зближення і “воз’єднання” трьох на
родів і т. д. І цій ідеї авторка складає очевидно свою обо- 
«’язкову данину . . .
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Киево-Мопмянська Академія і  i f  жаАжс дагістйгітнє іс
нування, праця, заслуги та значенім, •—  на жаль, не у д о 
стоїлись досі якоїсь соліднішої української монографії. 
Ми маємо ряд статтей розвідок і т. н., розсипаних по р із
них журналах давнішого передусім періоду часів царської 
Росії, маємо статті епізодичного порядку в підручниках 
Історії української літератури, але основної праці моно
графічного'порядку, яка зібрала б  увесь досі досл ідж е
ний матеріал, пов’язаний з  існуваням КиєвоМогилянсь- 
кої Академії, на жаль, не маємо. І тут треба признати, що 
чи не найбільше підняли цю справу підсовєтські дослідни
ки, а (крім 3. Хижняк, згадаймо тут ще історика україн
ської культури Марченка чи. дослідника історії українсь
кого вищого шкільництва Ісаевича) і інших, але ж  всі ці 
праці в більшій чи меншій мірі* мають виразний штамп 
комуно-московської ідеології і насильного підтасовуван
ня всіх типічних українських культурних процесів під ви
моги партійних догм . . .

То ж відзначуючи в оцих скромних рамках 350-ліття 
заснування “Могилянських Атен’’, пригадаймо коротко ви- 
никнення-працю і заслуги установи ,що в свій час викона
ла таку важливу і далекосяглу функцію-репрезентанта ук
раїнської науки на Сході Європи.

Дещо з історії українського-вищого шкільництва

Виникнення Києво-Могилянської Академії не було  
якимсь випадковим явищем. .Навпаки, заснування її, як 
вишого типу науково-учбового закладу, було послідов
ним вивершенням того національно-культурного процесу, 
який, не зважаючи на дуж е несприятливі обставини, по
значився ще в другій половині XVI сторіччя на західніх  
і центральних українських землях і довів тоді до”"постання 
церковних братств, а при них шкіл (колегій), друкарень, 
їх метою було не тільки ширити грамотність серед мало- 
освічених середніх чи вищих кляс населення, але впарі з 
цим протидіяти національній асиміляції (тобто польоні- 
зац ії), а після Берестейської унії 1595 р. боронити основ 
і прав Української Православної Церкви та поборювати 
всякі підступні практики вимушеного окатоличування за 
допомогою  розлогої мережі своїх шкіл. Крім дій польсь
ких католицьких місіонерів на українських землях, не 
менш шкідливими і небезпечними для українського пра
вослав'я були теж діяльність р і з н и х  протестантських 
шкіл.

Найбільш почесна роля у цьому процесі оборони ук
раїнської народности основою якої тоді було саме право
слав'я, припала славнозвісній Острозькій Академії (1576- 
1608) і її заслуженому фундаторові і меценатові князеві 
Константинові Острозькому, та школі Львівського Успен
ського Братства (1586). А ця школа своєю научною про
грамою в нічому не поступалася перед найкращими шко
лами пол. монаших чинів (єзуїтів, згодом  піярів чи теати- 
нів). Щобільше, вона стала теж зразком для інших п од іб
них братських шкіл західньої України.
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З програмами 1 діяльністю цих шкіл пов’язаний теж 
розвиток українського друкарства і поява основних тво
рів богослуж ебного і світського наукового змісту. А 
врешті на зламі XVI-XVII сторіччя в парі з реформаційним  
рухом, в Україні того часу відомі були ідеї гуманізму та 
просвічення і вони були тією рушійною вилою, яка спону
кувала українську молодь в системі тодішньої польської 
державности шукати такої вищої секулярної освіти, що 
давала б потрібну професійну освіту. Тоді то і пізніше 
прийшло до масових виїздів тієї ж молоді на студії д о  ві
домих західньоевролейських університетів.

Ще більше ці культурні прямування скріпились в пер
ших трьох десятиріччях ХУ1І сторіччя, коли у відповідь 
на той колоніялізм, який практикувала ягайлонська Поль
ща на загарбаних землях України, прийшло до зф орму- 
вання і кристалізації української мілітарної сили-козац- 
тва, а з його появою починається нова доба в історії ук
раїнського народу і його культурних змагань. Д о голосу  
приходить новий тип української людини, що, не зваж а
ючи на соціальні зрізничковання, драматично шукає ви
ходу зі свого національно-економічного положення, а 
притім продовжує розбудовувати свої культурні надбан
ня. В авангарді цих ідей стає саме козацтво, а в його про
воді гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. Він в корот
кому відносно часі зумів собі здобути славу не тільки пер
шорядного лідера-стратега але й визначного національно- 
культурного діяча, який повернув Києву значення передо
вого культурного центру. Це ж бо за його гетьманування 
і особистою підтримкою прийшло до заснування у 1615 
році Київської Братської Школи, яка започаткувала ста
новлення вищої освіти в Україні та стала родоначалницею  
Києво-Могилянської Академії.

А прийшло до цього 16 років згодом, коли то перед
часно погасла зоря гетьмана Сагайдачного (1621) а на 
церковно-культурному фоні тодішньої України появилась 
постать київського Митрополита Петра Могили, що був  
не тільки людиною великих історичних заслуг, вченим-тео- 
логом-реформатором але й організатором українського 
вищого шкільництва. У 1631 році засновує Митрополит 
Могила при Києво-Печерській Лаврі, на зразок західньо- 
европейський, другу побіч Братської тзв. Лаврську ш ко
лу. Викладачами в ній стали нововишколені абсольвенти, 
що покінчили свої вищі студії закордоном, а теж спеці
ально запрошені зі Львова такі видатні вчені як Сильве- 
стер Косів та Ісая Козловський. Школа мала 100 учнів а 
навчання велось у латинській, а теж частково, в польській 
мовах.

Але швидко прийшло між двома школами до своєрід- 
нього компромісу. Митрополит погодився об ’єднати їх в 
один репрезентативний заклад, і 1632 року постала в Киє
ві вищого типу школа колегія, згодом перетворена на 
академію (1701 р.). А що головну ролю у її заснуванні і 
початковім керівництві нею зіграв Митрополит Могила, 
прийнялась для неї назва Києво-Могилянської Колегії, —  
згодом Акедемії.
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Організація І програма навчання а Академії ’
Діяльність колегії (Академії) після її об’єднання, роз

горнулась на вищій основі. Зосередились у ній кращі про
фесорські сили, яким відомі були досягнення і стан захід
ноєвропейської науки. З одного 6 o kv  Академія вберіга
ла національні традиції Шкіл України, а >— з другого 
прийняла програму і методи вахідньоевропейських уні
верситетів і пізніше в нічому перед ними не поступалась. 
Основною рисою реформ, що їх перевів Митрополит Мо
гила, було введення латинської мови як виключно викла- 
дової, бо її знання вважалось тоді життєвою конечністю. 
А щоб учні швидше могли оволодіти латинською мовою, 
їх зобов’язували розмовляти з наставниками і між собою 
не тільки на лекціях але і вдома чи в бурсі по-латині. І 
справді, студенти Академії блискуче володіли цією мо
вою; вони вільно читали, перекладали, розмовляли, скла
дали похвальні промови (орації), писали листи тощо, бо 
ж латинська мова була мовою урядування і всіх публіч
них зібрань-судів і т. д.

На зразок єзуїтських колегій, що тоді стояли найви
ще в Европі, Могила прийняв програму т. зв. сімох віль
них наук: граматики, реторики, поетики, філософії, мате
матики і музики, що їх викладали у восьми клясах. Окре
мо викладано богослов’я. Увесь курс навчання тривав 12 
років, але з бігом часу введену зміни. Наприклад, з почат
ком XVIII сторіччя латинську мову поволі витіснила то
дішня літературна (книжна) мова, але у вищих клясах ще 
далі вживано латинської мови. Важливе місце в програмі 
Академії займала старослов’янська і грецька мови (ця 
остання була дуже важлива при богословських студіях), 
так, що Київська Академія виховала чимало відомих ук
раїнських елленістів XVD-XVIII сторіччя.

Була в програмі Академії і польська мова, що було 
зумовлене польською літературною традицією в академіч
них колах і в культурних зв’язках України і Польщі. Ав- 
тім чимало видатних українських учених того часу, зокре
ма теологів, що були професорами Академії, — писали 
свої твори по-польськи, зокрема в діляці релігійної по
леміки так, щоб їх могли читати і розуміти і польські осві
чені кола.

Окреме місце займали студії філософії. Викладали її 
професори, які слухали курси з філософії на закордон
них університетах. Оцінка початкових дослідників цих 
курсів (як от проф. М. Возняка) була доволі негативна, 
мовляв, ці курси філософії були схолястичні, відірвані від 
життя. Новіші дослідники (зокрема підсовєтські) в остан
ніх десятиліттях довели, що не тільки філософія томізму 
(вчення св. Томи з Аквіну), що обгрунтовувало передусім 
вогословські науки, була в програмі, але теж була Арісто- 
телівська філософія, і що професори Академії популяри
зували м. і. теж ідеї реформації і світського гуманізму. 
Крім античних філософів професори брали під науковий
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розгляд теж  філософські вчення Еразма з  Ротердаму, 
Амоса Коменського, а вже Куди пізніше Декарта, Спінози  
чи Гобса. Передове місце у  розвитку ф ілософ ії Займали 
такі вчені того часу як Іннокентій Гізель, Степан Яворсь- 
кий, Георгій Кониський, Теофан Прокопович. Цей остан
ній у  своїх викладах виступав проти схолястики, а пропа
гував філософське вчення Декарта, Локка, Бекона та п о
пуляризував вчення Коперника і Галилея.

Почесне місце в розвитку прогресивно! ф ілософ ії на
лежить вихованцеві Академії —, Григорієві С. Сковороді.

Із заснуванням Києво-Могилянської Академії прий
шло теж до  систематичного відряджування найбільш та
лановитих абсольвентів Академії закордон. Майже всі ви
датніші професори навчались в закордонних університе
тах. Згадати б тільки прізвища таких видатних вчених-дія-» 
чів як Іннокентій Гізель, М. Кононович-Горбацький, Си- 
меон Полоцький. Цікава постать першого з них, що був
ши з  походження німЦем-протестантом. (походив з  Пру
сі!) зукраїнізувався, перейшов на православ’я, був вислан- 
ником Могили на вищі студії в Західню Европу, а після 
смерти Митрополита став професором а згодом ректором  
Академії. Ці виїзди на вищі студії закордон, які втішались 
загальним признанням,-проходили інколи в дуже дивних 
умовинах. Абсольвенти Академії, відзначавшись великим 
бажанням поглибити чи поширити с^ою академічну осві
ту, не зупинялись перед ніякими небезпеками чи перепо
нами. Будучи ревними православними, вони вирушали до  
Польщі чи Парижу, Венеції чи Риму, і по-неволі ставали 
на цих університетах уніятами, ба навіть католиками, щ об  
лише отримати доступ до  джерел знання —  “віночок на 
голову і перстень на руку”. А потім, добившись своєї п о
таємної місії, покірно вертались на батьківщину і . . . зай
мали скромні місця у тій самій монашій келії, де раніше 
були учнями. . .

Бібліотека Академії

Справжньою гордістю Києво-Могилянської Академії 
була її бібліотека. Самостійні праці викладачів їхніх нау
кових досліджень, писання теологічних чи філософських 
трактатів чи полемічних творів, усе це вимагало добре  
засобленої і різновидної літератури. Для того вже з пер
ших років свого існування Академія встановила широкі 
міжнародні зв’язки. На її адресу приходили різні видання 
з таких центрів європейського книгарства як Венеція, 
Рим, Париж, Берлін, Ляйпціґ, Краків і т.д. Дійсний поча
ток бібліотеці дали твори видання Києво-Печерської 
Лаври, а теж видання друкарні Львівського Братства, в і
денські видання й інші. Тут згадати б тільки такі основні 
для науки того часу видання як “Часослов”, греко-слов’ян- 
ську граматику” Адель-фотес”, . “Граматику” М. Смотриць- 
кого, та “Лексикон славено-руський” Памви Беринди.

Безпосередньою заслугою П. Могили було придбання 
до  книжкового кладу Академії творів видатних клясиків 
і замітних творів західньоевропейських вчених того часу. 
А, вмираючи записав Могила Академії всю свою приват
ну бібілотеку, яку ледве чи можна було порівняти до
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якоїсь іншої книгозбірні в Україні. На жаль, бібілвтека  
Академії не збереглася до наших часів. Особливо постра- 
дала вона під час пожеж 1780 і 1811 років. Згоріло тоді 
близько 10,000 томів, а між ним;: цінні джерела до наш ої 
історії.

Висновки

Хоч як короткий цей інформативний нарис про Києво- 
Могилянську Академію, все ж таки необхідні висновки, бо  
вони знаменні Своїми різними інтерпретаціями ролі і зна
чення тієї інституції, яка так видатно збагатила українсь
ку культуру. Визначний дослідник старої української літе
ратури М. Возняк ще в 1920 роках відмітив що Києво-Мо- 
гилянська Академія мала в своєму професорському скла
ді високоосвічених людей, які ознайомлювали студентів 
а в тім і все тодіш нє передове громадянство зі західньо- 
европейською наукою, "й знання латинської мови відкрива
ло їм шлях до  західньоеьропейської вищої освГіти.

Могилянська Академія, —  каже історик М. Чубатий 
стала першим правдивим українським університетом . . . 
Вона майже за 200 літ свого існування виховала цілу пле
яду державних, політичних, церковних, військових та ін
ших діячів, які дали велекий вклад у національно-виз
вольну боротьбу та в розвиток української культу
ри. Доба, Могили була апогеєм сили і значення Українсь
кої Православної Церкви в польській державі, епохою  
самопевности і свідомости своєї сили та далекосяглих на
д ій ” —  стверджує категорично М. Грушевський. А чіль
ний і дуж е заслужений історик О. Оглоблин м. і. пише: 
“Великим щастям для України і української Церкви було 
те, що в цей критичний момент української історії, на ч о
лі Церкви став ПІегрб Могила, цей великий чужинець (з 
М олдавії), що зробив для неї стільки, що кілька наступ
них століть не могли витратити того величезного капіта
лу, що його утворено в часах Могили. Було ним утворен
ня Києво-Могилянської Академії — цієї слави і гордости  
київських Атен, що незабаром стала “Альма Матер” для 
всього православного Сходу” . . .

Незвичайно високу оцінку Академії, її значення і за 
слуг, зокрема в ділянці високої освіти та взагалі українсь
кої духовости дає нам у своїй монографії вже згадана 3. 
Хижняк, підкреслюючи м. і. що “саме з Академії вийшло 
багато визначних громадських, політичних державних і 
освітніх діячів, вчених, письменників, художників . . . В о
ни були організаторами і викладачами численних освітніх 
закладів країни; вони поповнювали органи управління 
Війська Запорозького, працювали в державних установах 
України і Росі?’.

Але Академія була не тільки джерелом-центром зв ід
кіля український народ черпав силу і мудрість для своєї 
культури. її вплив сягав далеко поза її кордони. З  послуг 
Академії, п професорського складу та наукових праць 
повними пригорщами користала передусім культурно да
леко-відстала, напівграмотна Московщина, яка понад дв і
сті років дослівно експлуатувала українську культуру, з о 
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крема ж  науку і ї ї  кращих творців, у  різних галузях Тут 
наштовхуємось на досить для нас сьогодні болюче питан
ня “перелетних птиць”, або “культурних емігрантів”, т о б 
то найбільше чільних представників української Науки, 
вихованців і згодом  професорів Могилянської Академії 
які “посунули” на північ у  Московщину і там клали осно
ви під неіснуючу або малорозвинену науку (Симеон П о
лоцький, Епіфаній Славинецький, Дм. Туптало, Степан 
Яворський, Теофан Прокопович і ін.). Явище це набуло 
масового характеру, зокрема після злощ асного договору. 
Переяславського 1654 р.

Цій проблемі присвячено десятки різних праць і сту
дій в мовах українській, російській, німецькій, англійсь
кій. Досить ґрунтовно розглянув теж це п и т а н н я  Фр. 
Корчмарик у  своїй монографії “Духові впливи Києва на 
Московщину в добу  гетьманщини (1964 р.).

Києво-Могилянській Академії дуж е багато завдячува
ла у  XVU-XVIII сторіччях теж Білорусь, а крім того шу
кали за нею у різний час і в різний спосіб такі країни як 
Мадярщина, Дальмація, Молдавія, Болгарія, Сербія і ін
ші країни.

З  різних причин Академія ця поволі втрачала свій 
світський характер. У 1817 році вона була закрита, а за 
мість неї у  1819 році створено Київську Духовну Акаде
мію.

(Кінець)
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«fel/ІЬНЕ СЛОВО» — bVILNE SLOVOim Saturday, February 18, 1984

“ПОВІЙ, ВІТРЕ, НА ВКРАЇНУ”
ДО 150-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО
У безмежному морі україн

ських народних пісень чарів
ною фольклорною перлиною 
сяє «Повій, вітре, на Вкраїну». 
На загал мало кому відомо, 
що цей твір мас свого автора. 
Ним с український поет Сте
пан Руданський, якого наз
вав «талановитим ліриком» 
і «незрівнянним анекдотис- 
том» Іван Франко. Байки, 
приповідки, вірші обдарова
ного майстра слова полошиш 
й полоняють серця читачів 
гостротою бачення життя в 
найрізноманітніших його про
явах, справді народною, со
ковитою мовою літератур
ної оповіді.

Рідні, а тахож близькі зна
йомі, пророкували Степану 
Руданському велике майбут
нє, вбачаючи в ньому духовну 
особу високого сану. Адже 
широта світогляду, розумові 
здібності юнака давали всі 
підстави для таких сподівань.

За велінням батька (багато
дітного сільського священи
ка) Степан закінчив бурсу в 
подільському містечку Шар- 
городі, відтак семінарію в 
Кам’янець-Подільському. За 
батьківським же благословен
ням він поїхав вступати і в 
Петербурзьку духрвну ака
демію. І в цьому чарівної 
краси місті над Невою Сте
пан Руданський вирішує кру
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то змінити свою долю. За
мість духовної він вступає 
до Медико-хірургічної ака
демії (того часу вельми по
пулярного в країні навчаль
но-наукового закладу, де ви
кладали М. Пирогов, І. Сече- 
нов, С. Боткін, М. Зімін — 
вчені з світовим іменем).

Дізнавшись про остаточ
ний вибір сином свого по
дальшого життєвого шляху, 
батько дуже розливався. Між 
н и м и  стався розрив, що три
вав упродовж усіх подальших 
років. І, відповідно, студент 
одразу потрапив у скрутне 
матеріальне становище.

ЗЦити довелося в бідних 
міських кварталах, в сирих

напівпідвалах, в голоді й хо
лоді... Що й спричинило до 
захворювання туберкульо
зом. Єдиною втіхою в Сте
пана були навчання в ака
демії та літературна твор
чість, якою він, до речі, зай
мався ще з часу свого про
живання в Кам’янець-Поділь
ському. В Петербурзі ж ви
рувало літературно-мистець
ке життя. Більше того, в 
самій академії діяло україн
ське земляцтво.

Степан Руданський не по
лишав своїх літературних 
вправ, хоч видавці були до 
нього не вельми гречними. 
З-посеред невеликої кількості 
його творів, надрукованих 
за життя, в журналі «Основа» 
1861 року було вмішено і 
вірш «Повій, вітре, на Вкраї
ну».

Саме цьому віршу, покла
деному на музику, судилося 
довге і славне життя — він 
став народним, так як і інші 
пісні літературного похо
дження — «Віють вітри», 
«Чого вода каламутна» Іва
на Котляревського, «Гуде 
вітер вельми в полі» Віктора

Забіли, «Дивлюсь я на небо» 
Михайла Петренка, «Ні, ма
мо, не можна нелюба лю
бить» Євгена Гребінки...

Попри активне літератур
но-мистецьке середовище ака
демії, Степан Руданський пе
реважно жив усамітнено.



108

Очевидно, першопричиною 
цього були матеріальні не- 
статки. У листах до брата 
Григорія він із сумом і гір
кою іронією говорить про 
своє існування в Петрополі 
(так вік називав Петербург).

Сум, печаль, самотність, 
туга за коханою дівчиною і 
стали мотивами інтимної лі
рики Степана Руданського. 
Отже, в .результаті таких 
настроїв і народився вірш 
«Повій, вітре, на Вкраїну» 
— ця глибоконародна пое
тична фреска:

«П овій , віт ре на Вкраїну,
Д е  покинув я  дівчину,
Д е  покинув карі очі,
П овій , віт ре, оп івночі».

Розлого й тужно бринить 
спів, малюючи в уяві смараг
дові ниви, білокрилі хати в 
обіймах садів і зоряного без- 
доння українських ночей... 
Чіткість ритмомелодики, 
простота й глибока емоційна 
сила слова до сліз зворушу
вали слухачів.

Встановлено, що поштов
хом до написання вірша була 
розлука із дівчиною Марією 
Княгницькою, що лишалася 
у рідному Поділлі. Перше 
кохання — ніжне, вразливе, 
нетривке і крихке, мов криш
таль, — лихоманить душу й 
думки Степана Суданського. 
І на папір лягають розпач
ливі рядки:

«К оли  ж м и л а  позабула,
Та д р у го го  пригорнула.
То розв ій ся  п о  долині,
Н е верт айся з  Україния.

Час, життєві умови пере
креслили мрії закоханих. І з 
баладним трагізмом лунає:

« Віт ер в .с -н е  верт ає,
С ерце з  ж алю зам ирає».

Цей літературний твір од
разу прийнявся на крислато
му дереві народної поезії, 
бо має він напрочуд виразну 
пісенну основу. Руданський 
досконало володів народно
поетичною формою, що бу
ла органічним виявом його 
літературного хисту. Навіть 
свої рукописні збірники вір
шів (так за життя і не надру
кованих) він лаконічно. Й про
мовисто називав: пісні.

«Повій, вітре, на Вкраїну» 
невдовзі, після опублікування 
в журналі «Основа» і пере
друку в календарі «Львовя- 
ннн» була покладена на му
зику. Мелодію до пісні ство
рила Л. Александрова — дру
жина лікаря за освітою пал
кого збирача фольклору і 
письменника В. Александро
ва. З голосу чоловіка Люд
мила записала багато мело
дій, що згодом увійшли у 
«Народний пісенник з най
кращих українських пісень, 
які тепер найчастіше співа
ються з нотами особно». 
Скомпонував його В. Алек- 
сандров і 1887 року видав 
у Харкові.

Пісню «Повій, вітре, на 
Вкрдіну» аранжував В. За- 
ремба і вона була включена 
в оперету В. Александрова 
«За Немань іду», вперше 
поставлену на сцені 1872 року. 
Композитор Владислав За- 
ремба народився, як і Рудан
ський, на Поділлі. Він є ав
тором багатьох творів для 
голосу з фортепіано на тексти 
Тараса Шевченка, також ба
гато виконав обробок україн
ських народних пісень.

Пісня «Повій, вітре, на 
Вкраїну» здобула, либонь, 
найбільшу популярність се
ред пісень літературного по- 
ходження. її записували нау
ковці у містах і селах Харків
щини, ВінниЧинн, Полтав
щини та інших областей Ук
раїни. Фольклористи завва
жили деякі відмінності (влас
не, окремі слова) із першо
джерелом, які надали тек
стові більшої мелодичності. 
Відомі і білоруські варіанти 
цього твору.

... У тридцять дев’ять літ 
Закотилася життєва зоря Сте
пана Руданського (1834— 
1873 рр.). Поховали його у 
Ялті на масандрівському кла
довищі. В цьому чорномор
ському місті він працював 
протягом дванадцяти років 
земським лікарем. За безко
рисливу поміч хворим, щиру 
добродушну натуру місцеві 
жителі його дуже шанували.

Новою зорею зійшла твор
чість Степана Руданського 
вже по його смерті»
Його твори, крім Радянсько
го Союзу, видаються поль
ською, угорською, румунсь
кою, чеською, болгарською, 
грецькою, німецькою, фран
цузькою, англійською мо
вами. Пісня «Повій, вітре, 
на Вкраїну» записана на де
сятках платівок. її викону
ють велети світового вокаль
ного мистецтва

Справжній мжлецькнй твір 
завжди сучасний, завжди 
хвилює людські серця. Пісня 
«Повій, вітре, на Вкраїну» 
житиме допоки є любов на 
землі.

Микола ЧУБУК.
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Неділя, 8 квітня 1,984 р. № 15 (2597) У К Р А Ї Н С Ь К І  В І С Т І

Ю л і я н  М о в ч а н

Трагедія і тріюмф 
Степана Руданського
6-го січня ц. р. минуло 150 років 

з дня народження Степана Рудансько
го — „незрівняного анекдотиста і 
талановитого лірика” , як назвав ного 
Іван Франко. І він був таким. Ук
раїнська література була б значно 
бідніш ою , якщо б ми не мали С те
пана Руданського. Але спочатку ко
ротко згадаєм о про ж иттєвий шлях 
поета, який (шлях) хоч і був корот
ким, але водночас був дуж е тернис
тим .

Степан Руданський народився на 
П оділлі в селі Х омутинці недалеко 
Бердичева, де його батько був пра
вославним священиком. Й ого родичі, 
як також  близькі знайом і, судячи 
по його поведінці та  успіхах у школі, 
пророкували Степанові велике м айбут
нє. Спочатку він вчився в Шарго- 
родській парохіяльній школі, а по
т ім  за спонукою  свого батька — ба
гатодітного сільського попа —  закін
чив семінарію  в К ам ’янець-Подільсь- 
кому. П отім , знову таки за батьків
ським благословенням, Степан поїхав 
до  П етербургу аби там  поступити до  
духовної академії і таким чином вив
читися на попа. І тут  розпочалася  
особиста трагедія Степана Рудансько
го, яка, одначе, закінчилася його трі- 
ю м ф ом . В чому справа?

А в том у , що ще в кам’янець-по- 
діл ьськ і р оки  п оч али ся  се р й о зн і 
непорозуміння між  сином і батьком, 
який дивився нерадим оком на те, 
шо син захоплювався українською на
родною  м овою , українськими пісня
ми та хилився серцем д о  просто
лю ддя. І коли Руданський опинився 
далеко від батька — в П етербурзі, 
він вирішив круто змінити свою  д о 
лю  — .замість духовної, він 1856 
року вступає на медичний факультет 
П етербурзької М едично-Х ірургічної 
Академії (в той час дуж е солідного  
навчально-наукового закладу, де ви
кладали такі відомі „ т у зи ” росій

ської медицини, як П ирогов, Сеченов, 
Боткін, Зімін та інші — вчені з 
світовим іменем.

Батько дуж е розгнівався, коли дові
дався про непослух свого сина. М ов
ляв: як-то так — я його послав вчи
тися на попа, а він проти м оєї волі 
пішов вчитися на лікаря! Тепер' ні
чого не дістанеш  від мене! Т ут до- 
речі буде зазначити, що приблизно в 
ті самі роки те саме сталося з ін
шим загальновідом им  українським  
діячем — Іваном ПулюєМ з Г рим ало- 
ва, який так сам о, зігнорувавш и ба
жання батька вивчитися на священи
ка, пішком помандрував до  Відня аби 
там закінчити фізико-математичний  
факультет і таким чином згодом  ви
битися на українського вченого із 
світовим іменем. І також  без ж о д 
ної матеріальної допом оги  з боку бать
ка.

Не зважаючи на тяжкі матеріальні 
злидні, на ж иття в голоді і холоді 
в вогкому і туманном у П етербурзі, 
1861 року Степан успіш но закінчує 
медичну академію . А ле ж иття у вог
ких напівпідвалах, ж иття в холоді 
і голоді не залишилися .безслідно на 
здор ов’ї м олодого  лікаря і поета — 
він захворів, на туберкульозу (сухоти). 
Рятуючи себе від неминучої і повіль
ної смерти, Степан Руданський ви
їж дж ає працювати т ам , де є теплий  
клімат — переселюється д о  Ялти в 
Криму, де розпочинає л: :арську пра

цю. П роте, тяжка й напружена лі
карська праця, невідрадні обставини  
ж иття, трагізм  недібраного подруж жя  
остаточно підірвали його слабе зд о 
ров’я, і він, не проживши навіть пов
них 40 років, помер у тій самій Ял
ті 1873 року. Поховали його там  на 
м асандрівськом у кладовищ і. Л иш е  
впродовж дванадцяти років він пра
цював як земський лікар, і за без
корисливу доп ом огу хворим, за  його 
шире й сердечне ставлення д о  хво
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рих, місцеві люди його дуже шану
вали. Та не зважаючи на цс, з 
наближенням смерти його все більше 
огортав безнадійний смуток і скор
бота. У одній із своїх передсмерт
них поезій він це висловив такими 
словами:

На могилі не заплаче 
Ніхто по мені.
Хіба чорний крук закряче.
Чорна хмаронька заплаче 
Дощем по мені...

1892 року, тобто, лише 19 років 
після смерти, на його могилі було 
споруджено пам’ятник.

Літературну діяльність розпочав 
Степан Руданський ще в семінарії. 
Поет змальовує в своїх баладах на
родні віруваня в мерців (,,Опир” , 
„Вечерниці” ), перетворення людей у 
рослини („Тополя” , „Верба” ), го
ворить про чар-зілля („Розмай” ).

Поруч балад, поет пише також лі
ричні поезії. Сум, печаль, самотність, 
туга за коханою дівчиною — все це 
стало головними мотивами лірики Ру- 
данського наслідок цього, з-під 
його пера появилися такі невмирущі 
і загальновідомі поезії, як „Повій, ві
тре, на Вкраїну” , „Ой, чому ти не 
літаєш” , „Коли ж мила позабула” 
та інші, які стали народніми пісня
ми і тому їх співатимуть доти, доки 
існуватиме український нарід.

Не оминув Руданський в своїй твор
чості також мотивів на громадські 
теми. Напр. в поезії „Над колис
кою” він виступав із засудженням 
кріпацтва (також і в поезії „Не 
кидай мене”). Не зважаючи на свою 
тугу і тяжкі умови життя, він таки 
не „падає духом” і вірить в успіш
ність праці на народній ниві. Про це 
свідчать його такі чудові, навіяні 
оптимізмом поезії, як „Гей, бики!” 
та „До дуба” . В таких поемах, як 
„Віщий Олег” , Мазепа” , „Іван Ско- 
ропада” , „Апостол” , „Павло П олу  
боток’Л; та інші, Він звертається до 
славного минулого нашого народу.

Парадоксальним можна вважати те, 
шо поруч поезій на теми туги і 
розпачу, Степан Руданський здобув со
бі також невмирущу славу, як автор 
„Співомовок” — менших і більших 
гумористичних віршів, жартів, при
казок і сміховинок про панів, попів, 
москалів, циганів, жидів, поляків, чор

тів і т. д. зачерпнутих здебільшого 
з уст народу (напр., „Баба в церк
ві” „Циган з хроном” , „Хоробрий 
лях” , „Мошко — асесор” та багато 
інших). Всі вони визначаються, як 
пише проф. В. Радзикевич, „гнуч
ким дотепом та щирим гумором. 
Ними, як штучним засобом, розважав 
себе Руданський у невідрадних хви
линах життя. Завдяки жартівливій 
формі викладу та легкому стилю, во
ни здобули широкі кола читачів” , 
(див. його „Історію української лі
тератури” , т.2).

У кримський період свого життя Ру
данський займався в основному пе
рекладами творів з чужих мов (Го- 
мерової „Іліяди” , Вергілієвої „Ене- 
їди” , частина „Демона” М. Лєрмон
това, „Сни” Гайне та ін.)

На жаль, через тяжкі обставини іс
нування в умовах російського царизму 
з його варварськими Валуєвськими за
конами за життя поета мало його 
творів вийшло друком. Лише після 
його смерти пощастило Олені Пчілці, 
Василеві Лукичеві, Іванові Франкові 
та Агатангелові Кримському зібрати 
його розсіяні твори.

Як пише Микола Чубук у торонт- 
ському „Життя та слово” (ЗО січня 
ц. р.), крім видання творів Ст. Ру- 
данського в СССР, вони видаються те
пер1 також польською, угорською, ру
мунською, болгарською, грецькою, ні
мецькою, французькою та англій
ською мовами Пісня „Повій вітре на 
Вкраїну” записана на десятках пла
тівок і її виконують „велети” світо
вого вокального мистецтва. Наскільки 
в цьому правда — на жаль, ми не 
можемо перевірити. Як також не зна
ємо, наскільки ті твори є „перечи
щені” від ріжного „буржуазно-націо
налістичного намулу” , як це звичай
но роблять кегебівські цензори з тво
рами видатних українських письменни
ків.

В кожному випадку, Степан Рудан
ський, який, як пише вищезгаданий
В. Радзикевич, „силу глибокого ніж
ного почування та поруч з тим швид
кий дотеп та щирий гумор вклаів у 
свої—неетичні твори і визначався ве
ликим поетичним талантом якого, на 
жаль, не мав можливости виявити в ці
лій повноті” , вічно житиме срред на
шого народу.
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ПЕРЕЩЕПЛЮВАННЯ 
П О О Д И Н О К И Х  О Р Г А Н ІВ

Рятування життя за допомо
гою заміни хворого органу 
здоровим від іншої людини 
зачалося в 1950-тих роках. Але 
згадки про перещеплювання 
органів були знайдені вже в 
старинних єгипетських руко
писах.

В 190S р. австрійському 
окулістові вдалося перещепити 
рогівки очей 11-літнього юнака 
старшому віком чоловікові, 
якого рогівки були знищені 
гарячим вапном.

У ЗСА перше перещеплення 
нирки відбулося в 1954 р. 24- 
літній молодець з хронічним 
запаленням обох нирок в 
кінцевій стад ії погодився  
прийняти чужу здорову нирку. 
Але Його організм відкинув цю 
нирку по короткім часі. Лікарі 
перевели другу операцію , 
перещеплюючи нирку від його 
брата-близию ка. О рганізм  
прийняв цю нирку і вона вряту
вала йому життя. Генетична 
подібність поміж близнюками, 
чи часто поміж братами і 
сестрами від тих самих батьків, 
заохотила медичну професію 
до дальших перещеплювань.

В 1963 р. французький лікар 
врятував життя 26-літньому 
чоловікові, який захворів на 
гостру левкемію (пістряк крови, 
що характеризується злоякіс
ною формою білих кров’яних 
тілець). Він усунув увесь кіст
ковий мозок і по великих дозах 
радіяції, які припиняють відки
неная чужої тканини, заступив 
його мозком взятим від братів і 
сестер одних батьків.

В цім самім році амери
канські  л ікар і  пере ве ли  
експериментальні трансплан
тації легенів і печінок у двох 
інших осіб, але операції не 
врятували їм життя. Причиною 
були поопераційні комплікації, 
яких важко було уникнути.

В 1967 р. д-р Крістіян 
Б а р н а р д  перевів перше  
перещеплення серця в місті 
Кейп Тавн в Південній Африці, 
послуговуючися мето до ю,  
випрацьованою американ
ськими лікарями (д - р о м  
Шамвсй і Ловер). 55-літній 
Люіс Вашкански перещепив 
серце від 25-літньої жінки, яка 
згинула в автомоб ільн ій  
к а т а с т р о ф і .  Він сп ер ш у  
почувався добре, нове серце 
працювало справно, але по 18 
д н я х  п о м е р  н а с л і д к о м  
запалення легенів. Його ослаб
лений організм і нове серце не 
мали сили побороти недуги 
легенів.

Згодом в Америці і в Европі 
відбувалися дальші перещеп
лювання сердець,  які в 
більшості не давали задо
вільних вислідів. Відпор-  
ностева система організмів 
стояла цьому на перешкоді. 
Вона по довшім або коротшім 
часі відкидала чужий орган і 
знеохочені лікарі обмежува
лися тільки до експеримен
тального перещеплювання у 
людей і тварин.

Але вже 1981 р., здобувши 
завдяки, інтенсивним дослідам 
цикльоснорину, яка придушує 
відпорностеву систему і не

дозволяє їй відкидати пере
щепленого органу, американ
ські лікарі перевели першу 
успішну трансплантацію серця і 
легенів у 45-літньої жінки, яка 
досі живе і працює зарібково.

Для людей, неознайомлених 
з хірургічною процедурою, 
перещеплення серця виглядає 
досить просто. Хірург усуває 
хвору долішню частину серця, 
залишаючи непошкодженими 
передсердя зі судинами до 
легенів і решти тіла та заступає 
II шлуночками (коморами)  
д о н о р а ,  т о б т о  пом ер ло ї  
людини, звичайно, у нещасли
вім випадку. В останніх роках 
такі перещеплення врятували 
життя тисячам осіб.

Перещеплення легенів є 
більш скомплікованою проце
дурою тому, що важко є знайти 
такого донора, який не має 
якоїсь інфекції легенів, на яку 
легені майже завжди є більше 
або менше наражені. Вони 
мають безпосередній контакт із 
зовнішнім світом. У вдихува- 
нім повітрі часто бувають 
бактерії, які в загальному не є 
шкідливі, як довго легені не є 
пош кодж ені  фізично або  
загальними процесами. Але 
вже саме перенесення легенів 
від одної людини до другої 
творить догідне підложжя до 
помножування бактерій і їх 
шкідливої діяльносте. Що- 
більше, легені донора є майже 
завжди наражені на пошко
дження наслідком інтенсивного 
рятування його. Величина 
легенів також грає важливу 
ролю. Вони мусять бути такої 
величини, щоб відповідали 
відциховим вимогам пацієнта.

Останньо хірурги перекона
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лися, що одночасне перещеп
лення легенів і серця, як 
цілости, дає кращі висліди, ніж 
перещеплення самих легенів.

Є описаний випадок, що 33- 
літній людині в Тексас пере
щеплено минулого літа серце і 
легені, заступаючи пошкоджені 
легені, хоч її серце було 
здорове. Вона по однім місяці 
вийшла з лікарні і сьогодні 
бігає, плаває, підносить тягарі 
та почувається пов ністю  
здорового.

Найбільш утяжливою опера- 
ц іє ю  є п е р е щ е п л ю в а н н я  
печінки. Саме видістання  
печінки донора протягається 
біля чотирьох годин і вимагає 
великої оборежности, щоб не 
пошкодити кровних судин і 
жовчевої протоки. Усунення 
хворої печінки пацієнта вима
гає перев’язування численних 
малих судин, які наросли в 
черевній ямі наслідком довгої 
н е д у г и .  П е р е щ е п л ю ю ч и  
печінку, хірурги мусять щільно 
полу ЧИТИ три великі вени і 
печінкову артерію та дуже делі
катну жовчеву протоку.

Печінка це великий і 
важливий орган. Вона проду
кує жовч, необ х ідну  для 
травлення товщів і виконує 
багато функцій в обміні  
засвоєних з кишок вуглеводнів, 
б іл к ів  та т о в щ і в .  Вона  
невтралізує токсичні речовини, 
що дісталися до обігу крови з 
органів травлення і прОдукує 
Рспарин, який з а п о б іг а є

хворобливому зціпенінню  
крови. Без неї організм не може 
жити. По винаході цикльоспо- 
рини в ід соток  усп іх ів  у 
перещепленні печінок подво
ївся.

Перещеплення підшлункової 
залози (pancreas) дозволяє  
пацієнтам з важкою цукрицею 
(діябет) перервати іньєкції інсу
ліни і запобігти пошкодженню 
зору, високому тискові крови, 
серцевим приступам тощо.

Найкращі висліди дають 
перещеплення нирок. Заміна 
двох хворих нирок одною 
здорового дозволяє хворим на 
хронічні недуги нирок пере
рвати коштовні і часті діялізи 
(очищення) крови. Крім цього 
пацієнти з хворими нирками 
мусять перестерігати стислу 
дієту і обмежувати пиття води, 
що обезсилює організм.

Технічно найлегше є пере
щеплювання кісткового мозку. 
Хірург витягає шприцом кіст
ковий мозок з мискової кости 
донора і впорскує його в рам’я 
пацієнта. Проте це є досить 
ризиковна метода, бо крім 
тканини, продукуючої нові і 
здорові червоні і білі тільця 
крови, там є й лімфоцити, які є 
головним спричинникбм відки
нених чужої тканини. Цей 
спосіб перещеплення може 
викликати струс (шок), гоибто 
гострий стан ослаблення крово
обігу, і наглу смерть. Ця метода 
Ьимагає дальших наукових 
дослідів для усунення серйозної

перешкоди.
Перещеплювання шлунків і 

поодиноких відтинків кишок 
досі показалися неможливими з 
огляду на велику кількість 
бактерій в тих органах. Припи
нена діяльність відпорностевої 
системи організму цикльоспо- 
риною дає змогу тим бактеріям 
помножуватися і атакувати 
свіжі поопераційні рани та 
викликувати гнійні і токсичні 
процеси, які часто вбивають 
пацієнтів. Ця ділянка вимагає 
дослідів на собаках і інших 
тваринах і прадрлодібно неба
вом щось нове виклюється.

Про перещеплювання рук і 
ніг зараз ще мало відомо. Вони 
м а б у т ь  т а к о ж  с т а н у т ь  
можливими в недалекій будуч- 
ності.

В останніх десятьох роках 
медична професія зробила  
великий поступ в ділянці  
трансплянтацііі. По баігатьох 
початкових невдачах і розчару
ваннях вона йде назустріч 
кращим успіхам, хоч стовідсот
кових успіхів ніхто не може 
очікувати, бо природа керму
ється  св о їм и  правилами,  
а хворобові процеси бувають 
часто дивні і незбагнені.

М. Р.
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ЖИТТЯ 1 ЗНАННЯ

Олена НЕСІНА

НАУКА В 1983 РОЦІ

Пророки існують з ранніх цивілізацій, але 
ясна візія майбутнього не була дуже популярною 
аж до кінця 18-го століття, коли ідея прогресу 
— постійна швидка соціальна і технологічна змі
на —  опанувала людством.

Двадцятий вік називають наукові журнали зо
лотим віком прогнозів. Сьогодні багато людей, т. 
зв. футурологів, читають лекції в коледжах, ор- 
іанізовують різні конференції і дістають за це 
гроші. Ці люди мають нахил до сенсаційних пе
ребільшень і малюють перед слухачами картини 
майбутнього надзвичайно чудовими або жахли- 
гими.

Одначе, пророцтво може бути цікавим» часом 
корисним, але тільки випадково правдивим. На
віть наукові гіпотези часто відкидаються, коли 
факти й інформації не підтверджують їхнього 
змісту.

Отже, подамо тут коротко тільки підсумки 
наукових досягнень в 1983 р., утримуючись від 
передбачень навіть на 1984 рік, залишаючи про
гнози для оптимістів, які в них вірять.

В 1983 р. домінуючою новиною в астрономії 
був інфрачервоний астрономічний сателіт (IRAS), 
який рекордує в космосі джерела інфрачервоних 
радіяцій. У процесі виконування цього завдання 
сателіт відкрив багато небесних явищ, невідомих 
до цього часу. В 1983 році на фотоплатівках, взя
тих Гарвардським телескопом у Південній Афри
ці, побачили три зірки, які час від часу вибухають 
і випромінюють потужні гамма промені, що ре- 
г.ордуються нуклеарним детектором. Вчені вва
жають що це гігантські термоядерні експльозії, 
викликані газом, який падає на поверхню ней
тронної зірки» тобто, малого г у с т о г о  залишку 
зірки, яка вибухла як супернова. Знайдено також 
т. зв. Чорну Дірку, тіло, яке утворилося в на
слідок гравітаційного колапсу масивної з і р к и  і 
яке має таку велику густину, що навіть світло не 
може з нього випромінюватися. В цьому ж році 
радянські астрономи змодернізували контровер- 
сійчий експеримент, який показує що, можливо, 
нейтріно має масу. Якщо це підтвердиться іншими 
вченими, то теорія про те, що присутність вели
кої кількості цих маленьких частинок у космосі 
може дати досить податкової маси до існуючого 
Всесвіту, так що Всесвіт перестане розширюва
тися і. нарешті, виникне коллапс Всесвіту, що 
приведе до кінцевого катаклізму, буде прийнята 
більшістю науковців у  світі.

Фундаментальні відкриття сталися v фізиці в 
1983 ропі. Науковці Европейської Організації 
Япеоних Дослідів розбили протони разом з анти
протонами і дістали т. зв. W частіші, а також 
знайшли частинку Z, компаньйонку W, Це від-
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кригтя підтвердило теорію, що електромагнітні 
сили і сила відповідальна за деякі форми радіо- 
активности є те саме. Ц е є важливий крок у під
твердженні теорії, яка оо'сднус всі сили у Все
світі. Одначе 1983 рік був нещасливим для фізи
ків в ділянці дослідів для підтвердження гіпотези, 
що протон розпадається. Детектори глибоко під 
Землею в Японії, Европі і Індії, ніби, показали 
миттьові спалахи світла, що, може, є розпадом 
протона, але найбільший у світі детектор в соля
ній шахті біля Клівленда нічого не показав.

Хемія 1983 року стала ще складнішою. Знай
дено ще один хемікалій. Багато опубліковано 
наукових паперів і наукових книжок. Група аме
риканських і німецьких хеміків показали, що при
наймні теоретично, вуглець може з’єднуватися 
стабільно з 5 або 6 атомами літія. Це протирі- 
чить тому, що думали дотепер, тобто, що атомна 
структура вуглецю не дозволяє з’єднувати одно
часно більше ніж чотири атоми.

Біологи в 1983 р. досліджували мову запахів 
і нові дані про життя рослин і тварин. Американ
ський популярний науковий журнал "Дісковер” 
пише, що в 1982 р. вчений з Вашингтонського 
університету заявив, що дерева вживають хеміч- 
ну мову, щоб "говорити". Науковці віднеслися 
до цього твердження скептично, але в 1983 р. ін
ші вчені підтримали цю заяву додаючи до цього, 
що розсади тополів і кленів, після того як на них 
напали і пожували комахи, змінили хемічний 
склад листків в які ввійшли неприємні для комах 
феноли (карболова кислота), а потім подали 
знак сусіднім деревам, можливо, за допомогою 
хемікаліїв, які переносяться повітрям. Дикі кар
топлі також вживають хемічний захист. Коли на 
них нападають попелиці (дрібні комахи) вони ви
пускають хемікалій, що має запах, подібний до 
того, який випускають самі комахи коли виникає 
якась для них небезпека. Хемічні передачі відо- 
грають соціяльну ролю в багатьох видах.

В науці палеонтології також відбулися цікаві 
відкриття в 1983 р. Знайдено скам’янілі залишки 
(! 55 мільйонів рокІБ старі) октопуса, залишки 
(124 мільйонів років старі) динозавра, розміром 
від 13 до 9 футів висотою і більше ніж 19 футів 
довжиною. Це перший добрий кістяк м’ясоїдного 
динозавра того періоду. Нарешті, в Пакістані 
знайдено найстарішого й найпримітивнішого ки
та, а також знайдено кістяк гігантського лемура 
з Мадагаскару, один з тих лемурів, які зникли 
після того як людина прийшла на острів 1,500 
років тому.

В науці генетиці в 1983 р. розпізнали декілька 
важливих генів. Сконструювали перші синтетич
ні хромозоми. Більше генів запрограмовано для 
виконання неприродних для них дій. Багато мо
дерних поступів у молекулярній біології були 
вже давно передбачені в працях генетика Барба- 
ри МекКлінтон, 81 років віком, яка дістала в 
1983 р. Нобелівську премію в медицині. її праця 
була надрукована ще в 1951 р„ але мало хто 
звертав на неї увагу. Доктор МекКлінтон була 
першою, яка розпізнала існування т. зв. "стри
баючих генів”. Великий прогрес зроблений моле

кулярними біологами в зрозумінні генетичного 
ме^нізм у пістряка.

Найбільшою сенсацією в медицині в 1983 р. бу
ло те, що вперше вставили в людське тіло штуч
не серце з яким Барні Кларк, 61 річний дентист, 
прожив 112 днів. 1 Юмер Кларк не від штучного 
серця, яке працювало добре, а від того, що від
мовилися функціонувати легені і нирки. В жовтні 
вставили механічне серце теляті. В 1981 р. помі
тили таємничу смертельну хворобу (AH’>S)j яка 
руйнує імунітет, що захищає тіло від інфекцій. 
Хвороба, яка приймає майже епідемічний харак
тер е дуже дивною. В основному дістають її мо
лоді гомосексуали — мужчини, вживаючі нарко
тики і їхні сексуальні партнери, гаїтяни, гемофі- 
ли і діти. Спочатку хворі почувають себе так ні
би вони мають інфлюенцію, але це почуття не 
проходить а тримається 6-18 місяців. Ці люди не 
знають, що вони втратили здібність поборювати 
хвороби. Після цього 1/3 з них дістає один з ви
дів саркоми —  пістряк шкіри або внутрішніх ор
ганів. Інші хвороби приходять із запаленням ле
генів. Лікування немає, ніхто не знає причини 
хвороби. В 1983 році наукові досліди над цією 
хворобою були важливими в ділянці імунітетної 
системи людини. Нью-Иоркські науковці показа
ли, що ця система дуже ослаблюється після смер- 
ти дружини (чоловіка чи жінки) тому той хто 
виживає є часто жертвою хвороби в той час. Т а
кож у 1983 р. виявилось, що відомі хвороби —  
включаючи склерози і деякі форми діябетів, —  
можливо, виникають в результаті розладу в іму- 
нітетній системі. В 1983 р. Національний Центр 
Статистики Здоров’я вирахував, що в кінці року 
пістряк легенів у  жінок перевищить пістряк гру
дей. За останні десять років число смертей від 
пістряка грудей залишилось те саме, а смерть від 
пістряка легенів у  жінок росте дуже швидко. Це 
сповільнений ефект великого збільшення числа 
жінок, що стали курити цигарки після 2-ї Світо
вої війни. Лікарі кажуть, що десь біля 2,000 року 
пістряк легенів буде таким же звичайним у жінок, 
як і у чоловіків.

В геології в 1983 р. появилася нова теорія. Згід
но цієї теорії континенти не є однорідні шматки 
Земної кори, які віками плавають непошкоджени- 
ми кругом плянети Землі, але є порізаними вели
кими шматками грунтів, які відрізняються від мі
сцевих грунтів композицією і походженням. От
же деякі науковці твердять, що континенти, що
найменше вздовж їхніх границь за довгий час зі
брали маси матеріялів в наслідок багатьох колі
зій. У  1983 р. були активними сейсмографи. Бу
ло багато землетрусів: Колюмбія, Чілі, Туреччи
на, Айдаго, Китай, Японія. Також відкривалися 
деякі вулкани.

В околишньому середовищі прогресу в 1983 ро
ці дуже мало. Кислотний дощ. який вбиває рибу 
і інше життя в озерах, а також руйнує ліси, зда
сться, залежить найбільше від кількости сірки, 
яка попадає в атмосферу. Отже, очевидно, кис
лотний дощ можна припинити працюючи над 
тим, щоб поменше сірки виділялося в повітря.
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24 травня 1942 року в Празі по
мер Іван Якович Горбачевський — 
одна з легендарних постатей в істо
рії науки. Як і його земляк — ректор 
Болонського університету Юрій Ко- 
термак, він став славетним ученим на 
чужині і возвеличив свою батьківщину.

Народився майбутній учений 15 
травня 1854 р. в селі 'Зарубинцях 
на Тернопільщині в родині священика. 
Закінчивши в Тернополі польську гім
назію, Іван Горбачевський їде сту
діювати медицину до Віденського 
університету.

Вже на студентській лаві допитли
вий юнак збагнув, що медицина му
сить стояти на міцних підвалинах хе- 
мії. Саме тому він не .лише слуХас 
лекції, а й працює спершу Демон
стратором у хемічному інституті про
фесора Шнайдера, перегодом — у фі
зіологічному інституті і нарешті стає 
асистентом в інституті лікарської хе- 
мії професора Людвіга. Тут молодий 
науковець експериментує систематич
но і наполегливо, що й привело його 
до відкриття світового значення — 
синтезу сечової (уреатної) кислоти.

Як відомо, уреатйа кислота є кін
цевим продуктом обміну білків у 
організмах птахів і плазунів, подіб
но до сечовини (карбаміду) у ссав
ців. 1776 року скромний упсальський 
аптекар і великий шведський хемік 
К. В. Шеєле виділив її в твердому 
стані з сечових камінців, а згодом 
виявив її і в сечі. Проте тривалий 
час не вдавалося синтезувати уреат- 
ну кислоту в пробірці.

Іван Горбачевський вирішив синте
зувати сечову кислоту з продуктів її 
гідролізу — сечовини та найпрості
шої амінокислоти — гліцини (глікоко- 
лю). Отож століття тому стоплюван
ням сечовини з гліциною при 200-300° 
С і наступними вимиванням та очист
кою він у лабораторії професора 
Е. Людвіга добуває перші кристалики 
рукотворної сечової кислоти. Його 
праця під назвою ,,Синтеза сечової 
кислоти” з ’являється на сторінках ав
стрійського, німецького та поль

ського наукових часописів.
Того ж таки знаменного 1882 ро

ку ,,найясніший” цісар нарешті мило
стиво дозволив поневоленим чехам 
відкрити вищі школи з РІДНОЮ'мовою 
викладання. Відтак Празький універси
тет розділили на два: чеський — Кар- 
лів та німецький — Фердииандів. Че
рез відсутність власних національних 
кадрів Карлів університет запросив 
Івана Горбачевського викладати тут 
біохемію та фармакологію. Його при
значають екстраординарним, а через 
рік — ординарним професором ме
дичного факультету.

1885 року учений здійснює синтез 
метилсечової кислоти шляхом нагрі
вання сечовини з метилгідантоїном 
або ж з ізоаміловим ефіром алло- 
фанової кислоти. І нарешті 1887 ро
ку — завдяки стоплюванню сечовини 
з хлороцтовою кислотою або трихлор- 
молочною чи амідом останньої. Усі 
вищезгадані синтези, вперше розроб
лені нашим співвітчизником, стали 
класичними і вписали їм ’я Івана 
Горбачевського золотими літерами на 
скрижалях світової науки.

До Горбачевського сечовій кислоті 
приписували чимало неправильних 
структур. Остаточно цю структуру об
грунтував Е. Фішер лише через три 
роки після Горбачевського, спираю
чись на його експериментальні дані. 
Отже, тільки фундаментальні дослі
дження молодого празького професо
ра допомогли німецьким хемікам — 
Е. Берендові, О. Роозену, Е. Фіше- 
рові, Л. Ахові і В. Траубе заверши
ти повний цикл еинтезу пуринів. Гор
бачевський не заспокоюється на до
сягнутому, і 1889 року встановлює, 
що джерелом утворення сечової кис
лоти в живих організмах є пури
нові основи — гіпоксантин, ксантин, 
аденін, гуанін, які виникають внас
лідок ферментативного гідролізу 
складних білків — нуклеопротеїдів, 
що розпадаються при цьому на зви
чайні білки — протеїни і нуклеїнові 
кислоти.
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1953 року французький журнал “Semcrine des HoDitaux” відзначив:

„Всі праці Горбачевського про утво
рення сечової кислоти досі непере- 
вершені” .

Тільки йому вдалося розробити ме
тоди відокремлення сечової кислоти 
від ксантину і гуаніну, а також впер
ше виділити їх у кристалічному стані. 
Величезне значення цих досліджень 
можна належно оцінити лише тепер, 
коли вивчення нуклеїнових кислот нев
пинно наближає нас До розгадки та
ємниць життя на молекулярному рів
ні. Вчений одним з перших виділив 
також у чистому вигляді амінокис
лоти і показав, ' що вони є буді
вельним матеріалом білків.

Горбачевський був не тільки вели 
ким ученим, а й видатним педаго
гом. До лекцій завжди готувався над
звичайно ретельно і серйозно. Упро
довж 1904-1908 років він видав пер
ший підручник із загальної та фізі
ологічної хемії українською і чесь
кою мовами в чотирьох томах, а 1924 
року опублікував у Празі свою відо
му „Органічну хемію” . Ці видання 
побачили світ завдяки його титаніч
ним зусиллям і стали справжнім гро
мадянським подвигом ученого.

Уболіваючи за долю рідного народу, 
який віками знемагав під колоніаль
ним гнітом, дбаючи про розвиток ос
віти і культури серед своїх співвіт
чизників, 1905 року він створює ук-: 
раїнську хемічну термінологію, іДб 
грунтувалася на інтернаціональних за
садах. Над опрацюванням її трудив
ся до кінця свого життя. Остання його 
праця — „теперішній стан українсь
кої номенклатури неорганічної хемії” . 
у повоєнні роки її блискуче розвинув 
і довів до логічного завершення про
фесор Київського університету А. М. 
Голуб.

Як видатний учений, педагог і гро
мадський діяч І. Я. Горбачевський 
зажив великої слави, пошани і автори
тету. Про це свідчить хоча б той факт, 
що його неодноразово обирали дека
ном медичного факультету Кардового 
університету, а в 1902-1903 роках — 
ректором.

У грудні 1907 р. австро-уґорський 
уряд нарешті погодився відкрити у 
Львівському університеті катедру хеі 
мії з українською мовою викладання 
на чолі з І. Я. Горбачевським. Та цьо
му перешкодили шовіністично настро
єні професори філософського факуль
тету і сенату університету.

Після розвалу Австро-Угорщини І. 
Я. Горбачевський повертаєтсья з Від
ня до Праги, виходить на пенсію і 
читає виклади з хемії в українському 
університеті, господарській академії 
та педагогічному інституті ім. М. Дра- 
гоманова, відмовившись від платні.

Як добру і чуйну людину Івана 
Яковича дуже любили його юні земля
ки, котрі навчалися в Празі. Він 
читав їм лекції, заохочував до влаш
тування концертів і театральних вис
тав, а для матеріяльної підтримки бід
них студентів створив спеціяльний 
фонд, на користь якого зрікся своїх 
гонорарів за публікації і виклади. Цей 
фонд існував аж до 1939 року, поки 
його не ліквідували гітлерівські оку
панти. ’

Горбачевський підтримував тісні 
контакти, приятелював і листував
ся з видатними українськими вченими, 
письменниками, громадськими дія
чами, зокрема — з Лесею Українкою.

Наукова громадськість України ви
соко і належно оцінила наукові і 
громадянські заслуги Горбачевського, 
обравши його 6 квітня 1925 року 
дійсним членом ВУАН. Отримавши 
звістку про це, Іван Якович у листі 
на адресу Президії ВУАН писав: „У  
справі вибору до Академії дозволяю 
собі повідомити, що евентуальний 
вибір радо прийму...” .

З нагоди 40-х роковин від дня емер-, 
ті І. Я. Горбачевського і століття 
зробленого ним наукового відкриття 
віку згадаймо і ми з почуттям шано
би і вдячности цього великого вче
ного гуманіста, який прокладав мости 
братерської дружби і співпраці між 
українським і чеським народами.

Микола Василега-Дерибас
(Знання т а праця)
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БАГА ТО ГРА Н Н И Й  
УКРАЇН СЬКИ Й  ДІЯЧ  

д-р мед. Люцій Кобилянський
Поміж багатьма українцями, 

що знайшли на чехословацьких 
цвинтарях вічний спокій душі 
своєї, знаходиться і таланови
тий мовознавець, музика,  
публіцист і активний учасник 
Лисенківських хорів Люцій 
Кобилянський.

Він народився на Київщині в 
1855 році в родині українського 
п о м і щ и к а  Р е м і г і й о в и ч а  
Кобилянського. Мати Люція, 
як він писав про це, була щира 
українка і дуже любила співати 
українські пісні. Якраз від неї 
Люцій вивчив безліч цих пісень, 
які опісля ціле його життя 
проводжали й розвеселяли.

Люцій,  бувши учнем в 
Житомирі, мешкав у своїх 
родичів, які так само мали 
фортепіано й як сам згадує 
(Остап Лисенко: М. Лисенко у 
спогадах сучасників, Київ, 
1968, с. 209-228).. .,  поміж 
усякими нотами знаходився і 
збірник українських пісень 
Антона Коцюпінського та 
вельми популярні на той час 
твори для форпепіяна компо
зиторів “польсько-української 
школи”. (Читачам напевно 
відомо, що так зв. польсько- 
українська школа існувала не 
лише в.письменстві, але й в му
зичнім мистецтві). До цієї шко
ли належали: Михайло Завад- 
ський (шумки), Вітвицький, 
Яворський (транскрипція), іБан- 
ковський, Заремба, Зентарський 
і інші. Як пише далі Л. 
Кобилянський: “Я з великою 
насолодою та захопленням 
слухав, а по змозі сам грав або 
співав у двох зі сестрою твори 
згаданих авторів” ... “ Ім’я 
Л исе нк а ,  як пише далі  
Кобилянський, було мені вже 
тоді відоме. Пам’ятаю, мене 
дуже інтригував виставлений у

час від часу у Житомирі 
появлялися.

Кобилянського, будучи дома 
у батьків на вакаціях, відвідав 
його товариш, який навчався в 
музичній школі у Києві. Він 
розповідав про чудові хори в 
Києві, які співають і на оперних 

Щ виставах, де оркестрою орудує 
знаменитий Альтані, а хором 
навіть сам Пфеніг, директор 
музичних шкіл. У цім хорі по
трібно добре володіти грою на 
фортепіяні й співати з нот. Та 
що у цім хорі виступає і він, тоб- 

\  то згаданий товариш Люція.
У 1871 р. Кобилянський 

прибув до Києва, щоб тут 
с т у д і ю в а т и  м е д и ц и н у  в 
університеті св. Володимира. 
При тім з надприродною силою 
проявилася у нього мрія співати

вікні книгарні Оглоблина нгГ в хорі, . яким диригував сам 
Київській вулиці чималий Пфеніг. А ніж туди дістанеться, 
Зшиток, на обгортці якого буро знайшов біля 10 хлопців охочих* 
надрукованого :  “ Збірник співати в хорі й за диригента 
українських пісень”. Зібрав, у запросив учня учительської 
ноти завів Микола Лисенко. Я семінарії. Вони співали пісні 
довго простоював перед тим українські, російські й навіть 
вікном та все думав: Хто такий польські та чеські.
Лисенко?... Гм, купити?... Еге! Але цей хор дуже швидко 
Якби було де взяти тих 2 р о з п а в с я .  П р и б л и з н о  з 
карбованці та ще 50 копійок. Ті початком лютого 1872 р. прибіг 
гроші, що татусьо посилають До Кобилянського на помеш- 
на снідання? Так коли їх сам не кання той самий семінарист, і як 
збереш, а тут пробі як кортить згадує далі Люцій, “він заявив 
глянути в ті ноти”... йому, що прийшов запросити

Аж якось одного разу в його взяти участь у хорі, бо 
одного з товаришів я таки по- незабаром має відбутися  
трапив на той бажаний зши- великий концерт з хором і 
ток, вхопив його і почав пиль- оркестрою, а ви ж до того діла 
но розглядати. Щось нове гля- дуже охочі та й голос у вас єсть і 
нуло на мене з тих чепурнень- ноти читаєте... А хто орудує 
ких сторінок: і пісні не такі, ї хором? Пфеніг? Та який там 
акомпаньямент інший. Я не міг Пфеніг... Цур йому! Концерт 
гаразд уявити собі, що воно впорядковує Лисенко, він і
власне є, але серцем відчув, що 
все і єсть справжня українська 
народня музика, тоді як збірник 
Коцупінського завжди здавався 
мені підробкою”...

орудує хором.
Лисенко? Який Лисенко? Чи 

не той, що збірник...?
Отой самий Микола Лисен

ко. А тепер вдягайте пальто та
У кожнім разі Кобилянський ходіть зі мною на репетицію, на 

музикою жив. Він не пропустив якій вже зібралось чимало 
ні однієї проби гімназіяльного панночок і паничів, 
хору, ні однієї атракції музич- Коли прибули на місце 
ного чи театрального жанру, які назначення, Кобилянський
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збентежений замітив, що за 
фортпепіяном сидів молодий 
панок, гарний на вроду, з 
чорною бородою, з незвичайно 
симпатичним виглядом своїх 
карих очей. Це був М. Лисенко.

Тут співрозмовник предста
вив Кобилянського і Лисенко 
запитався його, який у нього 
голос. Кобилянський з якимсь 
фальцетом пискнув зі себе б., 
б... бас. Лисенко глянув на 
нього й усміхнувся своєю 
лагідною усмішкою.

Ну, гаразд, беріть ноти та 
ставайте до гурту, будемо спі
вати. І як пише Кобилянський: 
... “Я став до первих басів. 
Почалась репетиція. Співали 
добре пам’ятаю — фінал з 
оперети “Чорноморці”.

“У перерві, як пише далі 
Кобилянський, коли Лисенко 
вчив партію з жіночим хором, я 
взяв свої ноти, вийшов у 
передпокій, став у куток та й 
почав стиха мугикати. До мене 
підійшов один хорист, а далі 
другий, третій, четвертий... 
Стали кругом мене і слухають.

Я збентежився та й замовк. А 
один з них:

“Ануте, каже, товаришу, 
п р о с п і в а й т е  ще раз та 
голосніше. Як воно там?” От 
такої! Я ж думав, що то все 
“артисти”, а вони мене ще 
прохають, щоб я “пройшов” з 
ними партію. Виходить — не 
так воно вже страшне, як я собі 
думав.

Вернувся я до вітальні 
почуваючи себе вже бадьоро: 
став на своє місце і почав 
співати вже повним голосом. А 
Лисенко й каже до мене: “У вас 
дуже густий голос. Ставайте у 
другі баси: ви ж і ноти, як бачу, 
незгірше читаєте.. .” (Хоч 
професійних музик у Лисенко- 
вім хорі не було, все ж таки за 
словами Кобилянського хор 
був на висоті свого завдання — 
це було саме життя. Це саме, 
але в іншій формі твердив такий 
строгий критик і капельмай-

стер імператорських росій
ських опер Альтані: ...  
“Лисенків хор виявляє таку 
солідну школу, техніку й 
дисципліну, що його в ніякому 
разі не можна вважати за 
аматорський хор”).

Після репетиції Кобилян
ський радий, що буде співати у 
хорі Лисенка, весело розказу
вав усім , кого зустрів, що йде з 
проби співу, який веде не якийсь 
там Пфеніг, але Микола 
Лисенко, який має далеко 
більшу ціну ніж цілий таляр. І 
так Л. Кобилянський протягом 
цілого 6-ти річного періоду 
свого побуту в Києві був 
активним учасником репети
цій і концертів і рівночасно най- 
відданішим другом видатного 
українського музики Миколи 
Лисенка аж до самої смерти. 
Від нього так само Кобилян
ський навчався записувати 
українські народні пісні разом з 
гармонізацією й на рекомен
дацію М. Лисенка Кобилян
ський вступив у члени “Старої 
Громади”, де познайомився 
майже зі всіма визначнішими 
українськими діячами, пись
менниками, поетами тощо.

У 1877 р. після закінчення 
студій мусів Кобилянський 
відбути військову службу аж у 
Баку (на Кавказі). Тут він 
зорганізував Т-во “Просвіта”, 
де часто виступав з доповідями 
в галузі медицини, музики й 
співу і разом з одним зі своїх 
товаришів зорганізували там 
знаме ни тий хор.  Навіть,  
напередодні  35-ої  річниці 
музичної, особливо компози
т о р с ь к о ї  д і я л ь н о с т и  М.  
Лисенка влаштували в 1903 р. 
знаменитий концерт, з якого 
весь чистий прибуток переслали 
Ювілянтові. Тут Кобилянський 
між українською колонією так 
само зібрав і зорганізував низку 
українських народніх пісень, які 
так с а м о  п е р е с л а в  М.  
Лисенкові.

Востаннє відвідав Кобилян

ський свого великого вчителя 
щойно у 1909 р., а в 1912 р. вже 
прибув сюди,  щоб гірко 
заплакати над його домовиною 
й написати сумний некролог.

У 1917 D. Кобилянський вже 
працював у Києві як військовий 
лікар і був обраний за члена 
Української Центральної Ради, 
а в 1919 р. його вислали до 
Ц а р г о р о д у  і з г о д о м  до  
Будапешту, щоб там при 
українськім посольстві у ранзі 
радника виконувати функції 
лікаря. Після закінчення тієї 
місії Кобилянський перейшов 
до Праги, де отримав від чехо
словацької влади назначення 
головного лікаря санаторії у 
Квасах (на Закарпатті). Своєю 
лагідною вдачею протягом 
скорого часу зискав всесторонні 
симпатії як між пацієнтами так і 
між персоналом та іншими 
людьми, з якими які-небудь мав 
взаємини..

Протягом свого довгого 
життя написав Люцій Коби
лянський низку статтбй і 
розвідок як з ділянки медицини 
так і музики, особливо рецензії 
та критики про різні культурні 
атракції. Йому завдячуємо 
першу монографію про Миколу 
Лисенка, видану у 1930 р. у 
Львові. Є то монографія 
високої цінности, яка не 
втратить ні на своїй вартості, ні 
на а к т у а л ь н о с т і  ( Д р у г а  
моногр афія  ' п р о  Миколу  
Лисенк» вийшла з-під пера 
Валерії О’Коннор-Вілінської, 
“Лисенки і Старицькі”, Львів 
1936). Так само написав Л. 
К о б и л я н с ь к и й  “ І с т о р і ю  
музики”. Як ми вже знаємо, 
визначався Л.Кобилянський як 
етнограф, засновник недільних 
шкіл по селах, в яких навчав 
простий люд грамоти.

Помер цей видатний діяч 
Люцій Кобилянський 15 
березня 1941 р. у Празі на 86 
році життя й був похований на 
православнім відділі Олшан- 
ського цвинтаря на відд. 18. »

ЮГ
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Шістнадцятого листопада 1984 року сповилася важли
ва дата в історії культурного життя в Україні. Двісті років' 
тому у столиці тодішнього Королівства Галичини і Льодо- 
мерії, що була частиною Австро-угорської монархії 
(австрійський цісар під час коронації отримував титул не 
тільки цісаря Австрії, але й титул короля Угорщини, як 
також і титул короля Галичини і Льодомерії), У Львові 
відбулась урочиста інавгурація нової святині науки — 
Львівського університету, що тоді в честь тодішнього 
австрійського монарха дістав назву „Універсітас 
Йосефіна”. Це була перша на території України висока 
школа, що тепер загально має назву університету.

Універсітас за старинною римською дефініцією 
означував громаду, спільність, певного роду цілість. 
Щойно згодом додали до цього слова пояснення „універсі
тас магістрорум, чи схоляріум,” — і це вже означало гро
маду чи суспільство учителів, чи вчених. Звичайно сам}' 
школу цього університетського типу називали спочатку 
„студію м Генерале” . Завданням цієї інституції було 
подготовити учителів. Щойно згодом цю громаду вчите
лів і студентів, які мали стати вчителями, почали називати 
університетом, суспільством учителів і вчених. Спочатку 
ці університети мали місцеве значення, підготовляли 
учителів для дієцезії, чи певної територіальної одиниці; 
щойно згодом  для заснування такого університету 
ширшого значення треба було дозволу Папи, імператора 
або короля.

Вже в УІ столітті нашої ери перестали існувати давні 
світські поганські школи, що їх було немало на великих 
просторах Римської імперії. Темні віки, як загально 
називають середньовіччя, не знали та й не турбувались 
шкільництвом. Щойно в XII столітті почали поставати 
школи при катедрах чи в манастицях, а їх головним
завданням було приготовляти священиків і монахів. Це 
були саме ті льокальні школи, що їх організували більш 
відповідальні в церковній гієрархії єпископи, чи ігумени 
манастирів. Перший більшого засягу „студіюм”, як тоді 
називали ці школи, постав v місті.славному собором з IX
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століття та з останньої війни висадкою альянтських 
військ, Салсрно. Там вже в IX столітті був медичний 
відділ. Відродження уваги для правничих студій поставило 
на першому місці університет в Больоні, що вважається 
одним із найстаріших і найважливіших університетських 
осередків в стародавній Европі. ІІочатки Больонського 
університету датуються 1158 роком, він вже був зразком 
такого загального осередку науки — „студіюм Генерале” і 
в ньому вже бачимо аж чотири „універсітатес” — наукові 
громади: італійську, яка поділялась на мешканців Тосканії 
і Ломбардії, англійську, французьку і провансальську, яка 
теж мала дві громади, а саме: еспанців і каталонців. За 
прикладом Больонії пішли й інші міста і скоро постали 
університети в Реджо, Модені, Падуї, а також у Римі в 1ЗГОЗ
ПОЛІ.

Конкурувати з Больонією може тільки Париж. Вже в 
1 !50- 1170 роках формувався університет у Парижі із шкіл, 
що давніше там існували. За Парижем пішли й інші міста у 
Франції; в Монтпельєр відкрили університет в 1289, а в Ту- 
люзі в 1233 році. Англійські студенти спочатку студіювали в 
Італії, головно в Ьольоні, а згодом у Парижі. j a вжев 1167 
році, коли1 прийшов розрив з Парижем, почав свою 
діяльність славний вже тепер університет в Оксфорді, а 
його конкурент — університет в Кембриджі, постав в 1231 
році. Також й еспанцям наприкрилось їздити на студії до 
Італії, тому в 1254 році вони відкрили свій власний 
університет у Севіллі. За еспанцями пішли португальці; 
університет у Лісбоні заснували в 1290 році.

Найстарший університет в середній частині Європи — 
це університет у Празі; він існував як „студіюм” вже в XIII 
сторіччі. Цей університет у столиці чеського народу можна 
б вважати і найстарішим слов’янським університетом, хоч 
в печатках він не був слов’янським. 26-го січня 1347 року 
Папа Клеминт ХУІ видав спеціальну буллю, якою підніс 
цей студіюм до рівня „студіюм Генерале,” тобто надав 
йому університетські права. Щойно згодом був заснований 
університет у Кракові (1364 рік), в наступному році (1365) у 
Відні, а потім в інших німецьких містах; в Гейдельберзі в
1385 році, а в Кельні в 1388 році. Далеко пізніше засновано 
університети в таких тепер славних осередках науки як 
Ляйпціґ (1409), Ґрац (1586), Інсбрук (1672), Штрасбурґ 
(1621), а в Ерлангені аж у 1743 році. Будапешт мав свій 
університет вже в 1465 році.

Для порівняння треба подати, що на новій землі, в 
Америці, скоро зрозуміли значення університетів. Ггарвар
дський університет почав свою діяльність вже в 1636, не так 
дуже багато років після того, як прибули перші англійські 
втікачі з Англії до Ню Інґленд. Єйльський університет да
тується 1701 роком, а Пенсильванійський університет у 
Філадельфії почав діяти в 1755 році; він славний ще тим, 
що в ньому ще в 1765 році був відкритий перший в Америці 
медичний факультет.
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Цісар Йосиф 2 дав згоду відкрити у Львові університет і 
його назвали іменем цісаря „Універсітас Йосефіна”. 16-го 
листопада 1784 року відбулась інавгурація цієї нової 
святині науки, першої на українській землі, хоч наука 
відбувалась у цій високій школі головно німецькою 
мовою. Губернатор Королівства Галичини і Льодомерії 
граф Йосиф де Брігідо передав в той день усі інсигнія, а 
саме: диплом створення університету, академічну печать і 
ключі, новому ректорові, що ним став перемиський 
єпископ В. Бетанський. Новий університет мав свій акаде
мічний сенат, свої інсигнія, чи знамена чотирьох факульте
тів — теологічного, правного, філософічного і медичного. 
Мав університет і свою бібліотеку, на яку вже на початку 
дістав від цісарського уряду 6,000 золотих ринських. 
Правда, після 20 років існування, згідно з декретом цісаря, 
Львівський університет був злучений з Краківським, а у 
Львові створено ліцей, що провадив ті ж самі виклади, що 
раніше університет. Це сталось в 1805 році. Та вже в 1817 
році новий австрійський цісар Франц привернув львівській 
високій школі право університету. Це сталось із великою 
урочистістю 4-го листопада 1817 року. Університ дістав
тоді назву нового цісаря. Хоч викладова мова у Львівсь
кому університеті була німецька, але приділено'увагу і для 
української культури. Там існувало так зване Студіюм 
Рутенум, що могло стати при сприятливих обставинах 
зародком повного українського університету. При Львів
ському університеті існувала від 1785 року гімназія, що 
підготовляла студентів до вищих студій в університеті.

Як бачимо, Львів став університетським осередком 
найраніше не тільки на всю Україну (Харківський універ
ситет постав щойно в 1804 році, Київський ще пізніше — в 
1835, в Одесі — в 1865, в Чернівцях — в 1875), бо й 
московський університет був створений щойно в 1755 році, 
а Петербурзький аж в 1819 році. Тільки університет у 
Вільнюсі, столиці Литви, що творила була колись з 
Україною бдну Литовсько-руську державу, датується від 
1578 року.

Згадка про Львівський університет повинна бути 
приємною багатьом з нашої останньої еміграції. Багато з 
нас, як також багато наших попередників, пізніше 
молодше покоління, вчились у цій давній і славній вищій 
школі, що на свому віку пережила Дікаву історію. Тепер 
Львівський університет чи не найбільш український 
осередок науки і названий він іменем одного з тих визнач
них українців, які в ньому студіювали і тільки через ворожі 
затії не змогли стати у ньому професорами. Ім’я великого 
письменника і вченої о Івана Франка, що його носить тепер 
Львівський університет, надає цій високій школі значення і 
поваги, як українській високій школі на українській землі.
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Та повернімось до Львова. Для того, щоб відкрити 
університет у Львові йшли заходи ще під кінець ХУІ 
сторіччя. Вже в 1586 році існувала школа при Ставропігій
ському Братстві, і ця школа була на вищому рівні, бо 
накладом Братства була видана в 1591 році граматика 
слов’янсько-грецької мови. Найбільшу акцію за універси
тет у Львові повели єзуїти. Вже в 1608 році єзуїти відкрили 
у Львові школу вищого типу на рівні гімназії та з уваги на 
те, що Львів вважався столицею давньої Руси, цей закон 
домагався створити у Львові Академію. Ці заходи 
увінчались успіхом і за привілеєм, наданим польським 
королем Яном Казимиром, у Львові постала Академія на 
зразок тої, що існувала у Кракові. Якщо вважати, що 
Могилянська Академія у Києві постала ще в 1631-32 
роках, треба ствердити, що давня велика столиця України- 
Руси таки першою зуміла створити школу вищого типу в 
Україні, і ця Академія відіграла велику ролю у вихованні 
вчених мужів не тільки для України, але й для їїсусідів. Ця 
львівська Академія не проіснувала довго, бо сойм у 
Варшаві не затвердив її на своєму засіданні в 1662 році. 
Єзуїти не зупинили своїх старань про високу школу у 
Львові і звернулись із цією справою до Папи Олександра 
УИ. Хоч Папа Олександер прихильно поставився до цієї 
просьби єзуїтів, проте польські пани у Варшавському 
соймі не дали згоди на існування академії у Львові, 
заявивши, що для польського королівства вистачить, 
якщо йому світить сонце і місяць, тобто, дві високі Школи, 
а саме: університет у Кракові і Замостська академія, 
(академія в Замості, що її там заложив ще в 1595 році поль
ський канцлер Ян Замойський). Із цієї академії Замойсько- 
го вийшли вчені, які прославилися своєю діяльністю в 
У країні: К. Сакович, С. Косів, І. Трофимович. Та єзуїти не 
піддавалися і знову, вже за панування польського короля 
Яна 3 (Собєського), спровадили професорів і почали 
виклади фізики й анатомії, а потім медицини, і щойно тоді 
намагались дістати на це дозвіл короля. За панування 
короля Августа II єзуїти не тільки продовжували викла
дання цих нових предметів, включно з медициною, але й 
почали скуповувати будинки, що їх планували перетвори
ти у приміщення для університету.

Справа університету у Львові увінчалась успіхом 
щойно тоді, коли Львів, як столиця Галичини і Льодомерії 
(як це офіційно називалося в урядових документах у Відні), 
підпав під панування Австрії. Цісарева Марія Тереса, а ще 
більше її наслідник Йосиф 2 приділЮвали увагу прилуче
ним до монархії країнам і їхнім народам. Слід згадати, що 
ще в 1774 році, завдяки цісареві.постало у Відні так зване 
„Барбареум ” , осередок, що відіграв поважну році у 
розвитку українського релігійного і культурного життя.
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Наукова конференція 
українських лікарів

Українські лікарі з дружинами під час Наукової конфе 
ренції УЛТПА в Арубі,

Розвиток медичних наук 
іде сьогодні з астрономіч
ною швидкістю і слідкуван
ня за новими медичними від
криттями вимагає все біль
ше зусиль т ї  часу. У зв’язку 
з цим вишкіл молодого лі
каря триває тепер від 11 до 
14 років, залежно від медич
ної ділянки або хірургічної 
спеціалізації. Також і після 
закінчення медичної школи 
лікар мусить постійно себе 
вдосконалювати, щоб удер
жатися на висоті своїх про
фесійних завдань. З допомо
гою приходять численні 
установи, які у співпраці з 
медичними школами влаш
товують часті наукові' кон
ференції. щоб дати змогу лі
карям познайомитися з ме
дичним поступом та поліп
шити свою хірургічну техні
ку або навчитися нової. Те
пер уже щораз більше степ
лів вимагає від кожного лі
каря принаймні 50 юдин на 
рік активної участи в конфе
ренціях з науковою програ
мою для постійного медич
ного вдосконавл ювання. 
Залежно віл учительського 
стажу доповідачів,, організа
тори таких конференцій ма
ють уповноваження від Аме
риканської Медичної Асо- 
ціяції (AMА) давати їхнім 
учасникам години-кредити 
першої або другої категорій, 

Українське Лікарське То
вариство Північної Амери
ки (УЛТПА) вже від бага
тьох років улаштовує науко
ві з’їзди в різних містах ЗСА 
й Канади. Програма україн
ських медичних конферен
цій завжди була на високо

му рівні, тому що ряди УЛ
ТПА постійно збільшують
ся молодими, добре вишко
леними спеціалістами різ
них ділянок медицини. Піс
ля докладного провірення

наукових програм українсь
ких медичних з’їздів АМА 
уповноважила УЛТПА при
знавати години-кредити пер
шої категорії для програми 
вдосконалення лікарів.
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Останній Науковий З’їзд 
УЛТПА ( 24-ий з черги) від
бувся від 11-го до 18-го груд
ня 1983 року на острові 
Аруба, що є складовою час
тиною Нідерландських Ан- 
тилів. На цьому з’їзді обпь 
ворювано актуальні медич
ні теми наших часів, а  саме: 
застосування мікроскопіч
ної хірургії в ортопедії та 
отоларингології, питання 
компю торної радіології, 
діагностику судинних зах
ворювань, запобігання сер
цевим хворобам, гормона
льні розлади в жінок та 
вплив оточення на ракоутво- 
рення.

У науковій програмі взя
ли участь: д-р інж. Михайло 
Головатий, д-р Павло 
Джуль, д-р Роман Дикун, 
д-р Степан Дудяк, д-р Бог
дан Іванець, мґр Джоанна 
Каммак-Целевич, д-р Воло
димир Кассараба, д-р Мар
ко Конюх, д-р Василь Трух
лий і д-р Петро Харук.

На цій конференції дуже 
відрадним явищем було те, 
що майже всі доповідачі, 
уродженці Америки або Ка
нади говорили виключно ук
раїнською мовою та вжива
ли добірного українського 
медичного назовництва.

Д-р Ярослав Туркало роз
повів про своє відкриття у 
швайцарській медичній біб
ліотеці першої медичної 
книжки, друкованої україн
ською мовою в 1879 році.

На з’їзді було зареєстро
ваних 68 осіб. Учасники ма
ли змогу познайом итись 
ближче та утворити ще тісні
ший зв’язок поміж лікарями 
та їхніми р.одинами, які 
живуть у різних місцях Аме
рики і Канади.

Технічне влаштування з’ї
зду провела дуже вміло кон
сультантка бюра подоро
жей Марта Федорів у спів
праці з головою УЛТПА . 
д-ром Мирославом Колен- 
ським, Голова Світового» 
Об’єднання Українських 
Лікарських Товариств д-р 
Ахіль Хрептовський запро
сив М. Федорів підготовити 
науковий з’їзд цієї організа
ції, який запляновано на 
вересень 1984 року в Мюн
хені, Західня Німеччина.
Вона вже договорилася з 
летунськими фірмами та 
готелями в Західній Німеч
чині, щоб забезпечити учас
никам вигідну подорож і 
комфортабельне перебуван
ня в готелевих приміщею 
нях. Зацікавлених лікарів та 
всіх колишніх студентів е в -  
ропейських шкіл прохаєтьі 
ся зголошуватися вже тепер} 
на адресу Головної Управгі 
УЛТПА в Чикаго: Ukrai
nian Medical Association of 
N orth America, 2320 W: 
Chicago Ave., Chicago, ІЩ 
60622.

Д-р Павло Джуль



127

СВОБОДА (g&SVOBODA
ТЯМІисмгмЛ Щ О А І Н Н Н *  К І П К И »  0 * 1 1 *

FOUNDED 1833
Ч. 25. _____________СВОБОДА. ЧЕТВЕР, 9-го ЛЮТОГО 1984

Вшанували українського лікаря

Члени УЛПТА під час відзначення 80-літт* д-ра Романа 
Крупки. Стоять (зліва): д-р А. Фаріон, д-р Р. Крупка і д-р 

А. Хрептовський.
Уже від давніх часів відо

мо, що іікарі, рятуючи жит
тя ІНШИМ; не можуть ПРО
ДОВЖИТИ свого власного. 
Статистичні дані вказують, 
що пересічний вік життя лі
карів нижчий від решти насе 
лення. Мабуть, тут велику 
ролю грають життєвий сти 
ль лікарів і духова напруга. 
Довгі години праці та пос
тійні турботи про здоров’я 
хворих мають згубний 
вплив на працю серцево-су
динної та нервової систем.

Тому з радістю треба при 
вітати дні, коли лікарі свят
кують свої 70-ліття чи 80-лі- 
ття, а зокрема, коли вони й 
далі розпоряджають бист
ротою ума й фізичними си
лами. До таких щасливців у 
нашій громаді належить д-р 
Роман Крупка.

Він народився 14-го груд
ня 1903 року у Львові, де 
закінчив гімназію та почав 
студії медицини в Таємно
му українському універси
теті. Після розв’язання цієї 
академічної установи він пе 
рейшов ма медичний фа
культет Львівського універ
ситету, де одержав ступінь 
доктора медицини. 11 ісля

двох років обов’язкової ін
тернатури в місцевій лікар
ні він став асистентом д-ра 
М. Панчишина в Народній 
лікарні ім. Митрополита 
Андрея Шептицького і пра
цював там аж до вибуху 
Другої світової війни разом 
зі спокійним д-ром Яросла
вом Ґінелевичем і д-ром Ва
силем Кашубинським.

Уже від молодих років 
він був активним пласту
ном і його відзначено орде
ном св. Юрія.

По довгих роках скиталь- 
щини він опинився у Чикаго, 

де в 1949 році став одним із 
осноположників місцевого 
Відділу Українського Лі
карського Товариства.- Він 
був довголітнім членом Уп
рави і також головою чи
казького Відділу Українсь
кого Лікарського товарис
тва Північної Америки. 
1981 року Головна Управа
УЛТПА наділила його по
чесною грамотою за працю 
для товариства і громади. 
Американська Медична Асо 
ціяція вручила д-рові Р. 
Крупці почесну грамоту за 
50 років лікарської праці.

Д-р Р. Крупка був основ- 
ником Пластового дому в 
Чикаго. Прикладне подру
жжя п-ва Крупкі в виховало 
дві дочки — Марту Білинсь- 
ку та Атіо Крупк.у-Саланців, 

а тепер утішаються чотир
ма внуками.

Д-р Р. Крупка є членом 
Українського Народного 
Союзу (Пластовий відділ ч. 
472).

Українська лікарська гро 
мада вшанувала д-ра Рома
на Крупку з нагоди його 80- 
ліття під час 24-го Науково
го з’їзду УЛТПА, я к и й  від
бувся 11-18 грудня 1983року 
на Караїбському острові 
Аруба. Голова УЛПТА д-р 
М. Коленський привітав 
ювілята з днем народжен
ня та побажав йому продов
жувати віддану лікарську 
працю серед нашої грома

ди.
У мистецькій частині взя

ли участь: д-р Іван Рудавсь- 
кий, сольоспів, д-р Володи
мир- Кассараба,- фортепія- 
новий супровід, і д-р Осип- 
Шандра, скрипкове сольо.
Д-р В. Кассараба скомпо
нував мелодію до пісні про 
острів Аруба, текст якої ук
лала його дружина Лїда Ка
ссараба. Цю пісню виконав 
з великим мистецьким відчу 
ттям д-р І. Рудавський.

Серед учасників був при
сутній також д-р Володи
мир Пасічник, який на 83-му 
році життя брав активну 
участь у нарадах цього З’ЇЗ
ДУ- -

Цим обом лікарям з наго
ди закінчення їхніх 80-их 
років життя висловлюємо 
найщиріші побажання бути 
серед нас ще довгі роки та 
успішно продовжувати свою 
лікарську працю.

Д-р Павло Джуль
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Аппер Монтклер, 12.II,1984

Вш, Пан
Д-р Роман Крупка 
5636 Н.Редвуд Др,
Норвуд Парк, Ілл., 60631

Вельмкщановний Пане Докторе І
У "Свободі” з 9-го ц.м, поміщено репортаж про 

Ваш ювілей 80-ліття життя й 50-ліття лікарської праці.
Дозволю собі прилучитися до тих усіх, хто вітав Вас 

з цієї нагоди. Вам завдячую моє життя, а з тим й успіхи 
та життєві дерзання,

У 40-вих роках, мені, 19-літньому підпільникові 
грозила увязнення Ґестапом, За Вашою згодою, д-р Ши- 
манський примістив мене у шпиталі при Потоць^кого у 
Львові, де Ви були головним директором і "лікували" 
продовж двох місяців мій ішіас. Якщо б мене були тоді 
арештували, я, молодик без досвіду, бувби наніс шкоди 
моїм найблищим та й собі. Якби віднайшли мене у шпиталі, 
певне й Вам дісталобся неменше.

Пригадую Ваші ранішні візити, слова розради, вка
зівки для польки медсестри, нка чомусь не носила габіту. 
Вона опікувалася пацієнта^ поляKgd/ який, мабуть також 
укривався. Допомогли Ви мені, та й Бог вислухав тоді 
моїх молитов, що їх я вимолював у каплиці, яка, якби 
чудом опинилася там із колишньої моєї гімназії.

Я певний, що не притулившись тоді у тому шпи
талі, нині не вітавби Вас. Нехай Господь благодарить 
Вас, Вару Вш. Родину усім добром, здоров’ям і успіхами.

Остаю з висловами справжньої 
пошани й вдячности, ____

П.С. '
Осібною пачечною пересилаю деякі мої видання
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Ч. 99. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 25-го ТРАВНЯ 1984

24-ий з'їзд УЛТПА в Торонто
Рішенням Головної Упра 

ви Українського Лікарсько- 
j o  Товариства Північної 
Америки 24-ий з’їзд УЛТП- 
А цього року відбудеться в 
Торонто від 28-го червня до 
1-го липня Це вже тре
тій з черги Науковий з’їзд 
цього Товариства в Торон
то. Ці з’їзди організовано 
вже протягом одної трети
ни сторіччя й вони здобули 
собі тверду позицію в істо
рії професійного життя УЛ
ТПА.

Коли кинути оком в мину 
ле, то можна занотувати 
такі місця з’їздів: Союзівка, 
Нк> Йорк, Дітройт, Вашінг- 
тон, Торонто, Вінніпег, Мо- 
нтреаль, Аруба, Мехіко. Ко 
жний з’їзд проходив з біль
шою або меншою ефектив
ністю. Одначе, коли прихо
дила черга на Торонто, то 
члени ту вістку радо вітали 
не тільки на словах, але й 
всебічною підтримкою. Як 
показують архіви Товарис
тва, чикаґська група допису 
вала своєю  присутністю  
повністю. Витворилися осо 
бливі сантименти до Торон
то й Канади.

Автор цього допису при
гадує подорож чикаґської 
групи до Вінніпегу 1978 ро
ку. Це був якраз час страйку 
канадської летунської лінії, 
^ож мандрувати довелося 
туди дещо літаком, дещо пі
шки, а вкінці таки добилися 
канадським автобусом до ці 
лі. Гамір, співи й загальний 
веселий настрій не вгавали, 
а автоводій, канадець'укра
їнського походження, брав 
активну участь у веселому 
товаристві. Такі моменти 
ніколи не даються затерти й 
завжди залишають приємні 
спогади.

Дещо про саме місто То
ронто, що залишило стіль
ки вражінь у нас з поперед
ніх з’їздів. Хочу згадати  
коротко про початки й роз
вій українського Торонто, 
бо брак місця не дозволяє 
на ширший допис.

Торонто є столицею про
вінції Онтаріо. Кількістю 
населення найбільше місто 
Канади; воно t  найбільшим 
промисловим, торговель
ним й фінансовим Центром 
цієї країни, як теж важли
вим науковим, культурним, 
мистецьким та релігійним 
осередком. Тут є найважли
віше українське скупчення в 
діаспорі поза СССР, поруч 
з Ню Йорком, Вінніпегом і 
Едмонтоном. Українців жи 
ло в Торонто в 1978 році 
70,000, тобто 2.3 відсотки.

Українці почали поселю- 
ватися в Торонто досить піз 
но. Початки їх поселяння ся
гають 1903 року. По 1950- 
их роках, тобто, після Дру
гої світової війни, число ук
раїнців зростало дуже ско
ро. Після Першої світової 
війни, на жаль, частина на
ших людей подавали себе 
'до різних національностей, 
й через те в нашій субстанції 
ми понесли велику втрату. 
Перепис з 1978 року нарахо
вував тут приблизно 50 ден- 
тистів, 200 інженерів. 200 ад 
вокатів, понад 100 лікарів 
та кількасот учителів.

У господарчій ділянці ве
ликим здобутком українців 
Торонто є 16 кредитових 
спілок, а найбагатшою з 
них є Кредитова Спілка при 
Філії У НО. Дуже активним 
є Клюб Українських Профе 
сібиалістів і Підприємців, 
який об’єднує українців без 
уваги на партійні й релігійні 
переконання. У І978 році ка
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Полюси мали 11 церков, s ви
давництвом „Наша Мета”. 
Отці Василівни мають сере
дню школу з інтернатом
для хлопців й видають теж  
^місячник „Світло”. При па
рафіях засереджусться знач 
на частина українського гро 
мадського життя як „Рідні 
Школи”, курси українознав
ства, хори, мистецьки клю- 
би, як теж кредитові коопе
ративи.

Статистика з 1078 року 
показує чотири українські 
греко-православні громади, 
Торонто є осередком Укра
їнської Греко-Православ- 
ної Епархії Східньої Кана
ди. Інститут св. Володими
ра має гуртожиток для сту
дентів, бібліотеку й музей. 
У країнські протестанти ма
ють п’ять церков і ви
дають три періодичні жур
нали. Не можна не згадати 
тут однієї церкви Пресвятої 
Евхаристії, архітектом якої 
був Р. Жук. Вона являє со
бою відмінний стиль й її за
числяють до наскрізь модер 
ної архітектури.

З усіх українських това
риств та інституцій нале
жить згадати хоч декілька: 
Спілку Української Молоді, 
Пласт, Українське Націона
льне Об’єднання, Відділ Ук
раїнського Лікарського То
вариства, Спортове Т-во 
„У к раїн а” . Тут є осідок  
Канцелярії Світового Секре 
таріяту Конгресу Вільних 
Українців. Діє теж Інститут 
ім. Лисенка й Т-во „Україн
ський Музичний Фестиваль! 
Українці Торонто влашто
вують кожного червня фес
тиваль в рамках інших наці
ональних груп. В Торонто є 
теж Ґалєрія Українського 
Образотворчого Мистецт
ва „Фокус”, Канадсько-Ук
раїнська Мистецька Фунда
ція й Ґалєрія при Інституті 
св. Володимира. Тут теж 
,жив і творив один із найвиз

начніших мистців українсь
кого походження, автор нео 
цінених „Страсїей Христо
вих” та серії ,*Український 
Піонер”, Василь Курилик.

У Ьоловному парку мож
на бачити пам’ятник Лесі 
Українки, скульптуру робо
ти Михайла Черешньовсь- 
кого. Торонто може справді 
похвалитися найкращим 
домом для сеньйорів під 
зарядом п-і Пастернак. /

Будучи положеним безпо 
середньо над озером Онта
ріо, це місто розрослося в 
скорому часі на многомільй 
онову столицю провінції. 
Тут члени Українського Лі
карського Товариства Кана
ди й З’єднаних Стейтів Аме
рики відбудуть при кінці чер 
вня ц. р. свій Науковий з’їзд. 
Ці з’їзди стали такими попу
лярними, що на них ми ба чи 
мо не лише самих членів з 
родинами, але теж багато 
приятелів та прихильників. 
Помилково було б тверди
ти, що наші з’їзди стали 
виключно науковими, що 
ми перетворилися в штив- 
них і штучних схоластиків. 
Ні! Хоч наші з’їзди, з одно
го боку, є справді наукові, 
однак, як вказує наша прог
рами, ми ніяк не занедбали 
товарисько-розвагової час
тини. Товариський харак
тер цих з’їздів є важливою 
психологічною базою на
ших зустрічей, яка зближує 
членів та вносить приємну, 
дружню атмосферу.

Лікарське Товариство мо 
же похвалитися щораз біль
шою участю й прихильніс
тю молодої генерації, як в 
управі, так і у членстві. Це й 
є тим цементом, по якому 
ми певнішою ходою ступає
мо в певніше завтра.

Д-р Пилип Демус
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Чого сподіваємося від чергового з’їзду українських лікарів
(З нагоди 24 Наукової Конфе
ренції Українського Лікарсь
кого . Товариства. Північної 
Америки (УЛТПА) в Торонті 
26 червня і— 1 липня 1984)

--------— ------------

Н едавно в Пальо Альто, 
К аліфорнія, відбулася цікава 
конференція лікарів, соціоло
гів та економістів н а  тему: 
„Хто б у д е  контролювати лі
карську практику?” Довго
тривала економічна стагнація, 
інфляція та колосальний 
зріст коштів шпитального й 
лікарського догляду хворих 
викликали сильну реакцію се
р ед  політичного та суспільного 
світу, а особливо із  сторони  
ш видко зростаю чої частини 
населення, щ о зродило потре
бу  контролю кош тів лікуван
ня. З  другої сторони, сильно 
розвинена медична техніка 
поступово заступає в значній  
мірі працю лікарів вж е тепер. 
Згадані проблеми є незвичай
но цікаві та викликають ж иву  
дискусію  у  'медичних кругах 
Чи товариствах, особливо те
пер коли є  теж  великий ррй- 
ріст числа лікарів.

Наша громада та українські 
Дізсарі мож уть радіти, щ о ма
ють також  досить великий 
Приріст молодих, лікарів чи  
студентів медицини, які вибра
ли цю досить важ ку й відпові
дальну професію  одн і з  зами

лування, а деякі м ож е й  з  
престижевих чи, матеріяльних 
причин. Про те радість скоро  
минає, коли усвідомимо собі, 
як мало з  цих молодих колег 
поповнює членство УЛТПА по 
його відділох. Н е зауваж уєм о  
теж  у тих, які є членами Т-ва, 
якоїсь більшої професійно- 
організаційної праці по відді
лах чи наших громадських 
установах. Не видно й не чути  
про них також  у  фахових ме
дичних товариствах & Америці. 
Д е шукати причини відносно  
малого зацікавлення та рівно- 
душНої постави досить велико
го числа наших лікарів чи ін
ших наших спорідених профе
сіоналістів до  одинокої своєї 
рідної установи? Ч ом у навіть 
серед _ членів УЛТПА така 
індиферентність д о  ш ироко  
закроєних завдань Т-ва, щ о  
торкаються наших проф есій
но-організаційних медичних 
наукових завдань, пропаганди  
доброго імени українського  
лікаря таінашого народу серед  
чуж ого оточення та до  обор о
ни наших колег і братів ьо  
проф есії в Україні? Тому нам  
треба застановитись, як ці не
домагання лікувати та як  
притягнути до  УЛТПА наших 
молодих лікарів іто нерідко  
дітей наших старш их колег 
кленів УЛТПА.

Н е ленше важною  пробле
мою є  теж  організаційні захо-
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дн наших колег у діаспорі. В 
тій справі діє створена Світо
ва Федерація Українських Лі- 
'карських Товариств. Хоч та
кож не може похвалитися 
якимись успіхами. Цілковитий 
брак контакту з лікарями кра
їн Південної Америки.

Як відомо мабуть усім колег 
гам, в Україні немає професій
ної організації лікарів, бо 
„Мед-сан-труд” включає обов' 
язково не лише лікарів, але 
усіх робітників, що працюють 
в • системі охорони здоров'я. 
Що спільного має санітарка, 
що спрятує кімнати, з ліка
рем? На жаль лікарі є майо
ризовані таким елементом і 
тому нема в Україні професій
но-медичного журналу. Немає 
теж в українській мові медич
них наукових журналів, а 
наукові праці великих нераз 
учених лікарів-українців пу
бліковані в російських медич
них журналах, ідуть на раху
нок російської медицини й 
медичної науки

І сьогодні наш скромний 
квартальний журнал .Лікар
ський Вісник” це одинокий 
.медичний журнал у світі укра
їнською. мовою та одинокий 
репрезентант у медичному 
світі -української медичної 
професії, медичної науки та 
історії української медицини. 
Цей факт говорить сам за се
бе. В цьому колоніальному, ста
ні України існування нашого 
журналу є конечне, а його 
вигляд, його науковий зміст 
та його вартість залежить ви
ключно від нас самих. Сьогод
ні в ЗСА, Канаді чи Европі вже 
е багато визначних лікарів 
українського роду, професорів 
ведичних шкіл, науковців- 
дослідників та висококваліфі
кованих лікарів, лікарів-ден- 
тистів, фармакологів, біохемі- 
ків, генетиків, а навіть спеція- 
дістів у простірній медицині, 
.багато з них бере участь у 
мйкиародніх конференціях,

друкує свої наукові праці в 
медичних журналах на різних 
мовах світу. Чи в такій ситуа
ції наш журнал мав би жури
тися браком високовартісних 
наукових матеріалів? Хіба ні! 
Треба лише їх бодай частину 
друкувати в .Лікарському 
Віснику". Хіба праці сл. п. 
проф. Дмоховського чи проф. 
Горликевича та інших наукові 
ців друковані українською мо
вою, не мають такої самої нау
кової вартости як ці, що дру
ковані англійською чи німець
кою мовами? Для нас вони 
мають подвійну вартість. Так 
на гіаш журнал дивляться на
ші колеги в Україні, Польщі 
чи в інших країнах. Від колег 
з Польщі ми й отримуємо 
таке признання, які цінять 
працю УЛТПА досить високо.' 
Так теж ацінює працю УЛТПА 
та його журнал московсько- 
большевицьке КҐБ, заховуючи 
під ключем .Лікарський 
Вісник” від наших колег в- 
Україні.

Ці й подібні життєві справи • 
нашого членства й рорту 
УЛТПА повинні викликати 
широке зацікавлення та Щире 
обговорення на добре підгото
ваній т. зв. „громадській кон
ференції" -УЛПА в Торонті.

Очевидно, до численної 
участи лікарів, стоматологів, 
фармацевтів, біохеміків та чле
нів інших спорідених професій 
членів і не членів УЛТПА, а 
зокрема наших молодих колег 
га родини усіх згаданих, із 
ЗСА й Канади, запрошують 
організатори згаданої конвен
ції наші активні колеги 
трронтонці, які приготовили 
для учасників не лише добру, 
наукову програму, але також; 
приємну зустріч для учасників 
і їх родин та інші товариські 
радісні розрнвкові підпри
ємства.

До побачення у Торонті!
Ц-р мед. Ромам Осіичук 

Нмо flops
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« Н А Ш А  М Е Т А »  — Середа, 17 жовтая, 1984 р.

24-ий НАУКОВИЙ З'ЇЗД УКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА АМЕРИКИ

Від 27-со череня До 2-го чаїми були лікарі спещіадіс- 
липінія, ц. р., в Торонті від- ти’ Переважно з 1 оранта, і 
бутвсія 24-ий Науковий З’їзд ®Р~а ствердити» щб асож-
Українськото Лікарського Т- нии викла« ^  на «У5*? ®и" 
ва Північної Америки. На сокому касовому рівні, і в 
теремі Торомга ще [вже тре- “  не 'УстУпав ^лвнеш ви
тій з черги того (роду З'їзд,:Киіадів американській чи ка
— перший відбувся в 1962 лікарських Асощі-
рощі, а другий — в U972. *“*!!“•
Сьогорічний З’їзд відбувся Наукова сесія почалась в 
в Просторім ,,Фор' Оізбнс” ПЯТНИІР0> 29 червня, і три- 
Готеяі, при Авеню Ровд, з (В?ла в1д Д°Д- <8-оа рамо до 6- 
цікаївсш науковою іпроора- ш вечеРа- ® цьому дні були 
мою та приємними «товари-.«итлошені такі доповіді: 
ськимй зустрічами. 0анови «фитичн^о лакува-

В  четвер, 28 червня, по ння. ~  ^  ^  Л ^ к№> І с ’  
полудні, перед відкриттям немічна р®ороба серця — 
З’їзду, відбулося засідання сучасне лікування д-р Ю. 
Управи Товариства, на яко- Рава’ Иуюрична Кетоащидо- 
му звітували: толова Т^а за ~  лшування -
д-р М. Коленський з Чіка- Д1Р Б- СниУРа. [Оітаяд і лі
го, др  Р. Цукрошський -  «У?аиня пшунково-китіжо- 
гсшова Торонтонського від- В?1 іф0®̂ 1'041 днр Е. Про
ділу, панна Таоя Сагайда- к тч УІК> 'Рвнтґенологіч™ об - 
ківська — толова студент- яви кишкової непрохіднос- 
ської вромади, та адвокат ти Д~Р Д- Мостович, За- 
Вербовий — правний дора- тяжна ~  ДЧР М‘ ,Не‘
діник тоїрбитонсьїкого віїшді- И1льсккий, СПОТЗДИ з лика- 
лу. Офіційно Відкрито З’їзд рської практики ® ^Підкар- 
цьсиго самото дня, в четвер Л̂кРашн1 і^20-
вечаром. Доктор Роман Цу- РР* “  Д"Р Д \ Ваосер- 
рковський, голова відділу, MaH> Дослідження і лілсува- 
та д-р Мирослав Коленсь- ння «шкірних недуг на віщді- 
кий, голова Управи Това- Л1 ’Критииноа Медицини 
риства, в присутності око- Д*Р -* Кунинець, Критичні 
ло 150 осйб, членів Т-ва та випадки в ґенекології — д-р 
представників української Двр-яско, Злоякісна над- 
гроімади, офіційно відкрили ^ Р я,чіка ИіР К. Бубела, 
З’їзд. Вітаючи членів Т-ва [хворого із самотуо-
та гостей, д-р Р. Ціуркошсь- ною сююшіспо —д р  д. 
кий передав символічно при Д0^ 1» Хвороба 20-го столі- 
віт від 100 тис. лікарів з Ук ™  наростаючий сиад- 
раїни, після чого д-р Ю. Ore- jP0®4 И'Р А. Нокіфо- 
цик перечитав деякі привіти РУ*’ Фармакокінетика і »ра 
(д було Юх досить багато), ЧІіоналіиа дозовашсть ліків
— від -Блаженнішото Пат-на жритчної меди—
рііярха Йосифа,, Преосв. чини — мар. М. Корнієнко. 
Владики Кир .Ізидора Боре- Цьо'го самого дня були ви 
цького, Українського Гноти- полошені також -виклади і з 
тугу /Америки та деякі інші. Двнтистики, а саме: ;

Якщо йде |про аміт нау- Апексіфікація апексоґеяе- 
кових викладів, то їх тема- за ДгР Таїса Л. Шере- 
тика була відносно широка ®4Єта-Бровар, Множно-дисци 
і .розошядала „Критичні вила «псарний підхід до ліку- 
дки в медицині’’. Доповщца- вання зубно-лицевих спот-
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варень — д-р Родней 
Д. Гудик, Прогноза та 
лікування довколозубних 
недуг —• д-р Євген Кри- 
штальський, Внутрішньо- ве 
нне заспокоєння для відно
вленої деятистики — д-р 
Лавренс Пал мер, Амелобла- 
стома — діятиоза та ліку
вання — д-р Володимир До 
бровольський, Рак ротової
порожнини у дентисгичній 
практиці — д-р Володимир 
Максимів, іРезиновоз’єщнані 
стопори у довколозубйому 
унерухомленйі —д-р В. Бро

вокат Петро Саіварии,’ црез. 
CKBY, В.. Маларик, редак
тор „Гловб енд Мейл”, який 
насвітлив способи та мето
ди впливу на англомовну 
пресу. Підчас бенкету д-р 
М. Коленський та д-р Р. Цу- 
рковський з рам єни товари
ства вручили також почесні 
грамоти чотирьом заслуже
ним членам товариства: ро
дині покійного д-р Мигала, 
д-р Н. Борух, Торонто, д-р 
Ігор Тадач, Торонто, та 
д-р О. Волинський, Моїггре- 
аль

вар.
На другий день, в суботу, 

ЗО червня, продовжувано на 
уксхву сесію від год. 8-ої ра
но до 2-ої по полудні, «а я- 
кій виголошено слідуючі ви 
клади, переважно з хірургії: 
Запалення жсхвчевих проток 
•— д-р М. Байда, Статеві й 
сичові поранення — раннє 
проти оізних розпізнань — 
д-р А. В. Микальчук, Уш
кодження Карксхвого хребта
— д-р Б. Дзьоба, Сколіоза
— д-р В. Бобечко, Звича
йні ї рідкі ушкодження в 
ортопедії — д-р Р. Цурков- 
ськиїй, Передчасні роди — 
правдива критична ситуація
— д-р І. Воєвідіка, Звичай
ні проблеми перед, усним і 
щелепо-яицевим хірургом на 
відділі критичної медицини
— д-р В. Добровольсьїкий, 
Мозговий крововиплив — 
об’яви і рання діяішоза — ' 
д-р В. Гачинський.

В суботу вечерам відбувся 
бенкет Із забавою. Зашя була: 
вщерть виповнена запроше-і 
ними гостями та .членами j 
Товариства. В цьому бенке-j 
ті взяли участь біля 400 о-' 
сіб. 'Бенкет відкрив Цреосв. 
Владика Кир Ізидор моли
твою/ а мітр. прот. П. Бу
блик, ийд Православної Це
ркви, закінчив його. Голо
вними промовцями були: ад-

іБенкет. закінчився заба
вою, яка тривала до 1-ої го
дини ночі.

На слідуючий день, їв не
ділю, 1-го липня, в тому са
мому готелі, відбулися дві 
доповіді для публіки, д-р Т. 
Самотушси, про біологічне і 
культурне збереження (наро
ду, та сеньйора лікарського 
Т-ва д-р Романа Осін- 
нчуїка, про ролю украшнсь- 
кого лікаря. Вечаром, того 
самого дня, біли 200 членів 
Товариства та гостей відбу
ли прогульїку на кораблі по 
озері Онтаріо, від години 7- 
ої веч., до год. 12-ої ночі.

Загальне враження з того 
наукового з’Езду було дуже 
Позитивне. Багато учасників 
дратулювали конвенційному 
Комітетові, до якого з торо- 
нтоиоьїкого відділу входили: 
д-р Роман Цурковський, д-р 
Надія Борух, мір. Калина 
Беахлібник-Батлер, д-р Юрій 
Стецик, дір Ігор Ґадач; а з 
американського — д-р Бог
дан Дзьоба, іза срлідне;йо(го 
приготування та успішне пе
реведення. В З’їзді взяло у- 
часть понад 350 осіб, з того 
половина членів Товарист
ва.

д-р Роман Цурковський
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UKRAINIAN ECHO — Novem ber 2І, 198'

24th UMANA Conference held in Toronto
By ROMAN M. CURKOWSKYJ, M.D., F.R.C.S.

The successful organization of 
the 24th Scientific convention of 
the Ukrainian M edical Associ
ation of North America 
(U.M.A.N.A.) by its Toronto 
branch is a far cry from the 
m eager beginnings of this orga
nization. On Decem ber 15, 1957,

fifteen doctors gathered in the 
Ukrainian-Canadian Legion on 
Queen Street and decided to 
form the Toronto Branch of 
U.M.A.N.A. Today our member
ship numbers 120 and includes 
physicians, dentists and phar
m acists as well as 22 students 
of these professions.

The 24th Scientific Confer
ence, which took place from  
Wednesday June 27 to Monday 
July 2 at the Four Seasons 
Hotel in Toronto, was the third 
conference which the Toronto 
Branch had the honor of spon
soring. (Previous c o n f e r e e s  
were sponsored in 1962 and 
1972.) It was the m ost success
ful conference in the history of 
U.M.A.N.A. and boasted the re
gistration of over 180 doctors, 
dentists and pharm acists from  
throughout Canada', the United 
States and even Australia.

Dr. Nadia Boruch receives citation from Dr. R. Curkowskyj 
(right) and Dr. M. Kolensky.
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The Conference was Officially 
opened on Thursday June .28 by 
Dr. R. Curkowskyj, head of the 
Toronto Branch, and Dr. M. Ko- 
lensky, head of the Central 
branch of U.M.A.N.A.

The educational program ran 
on Friday and Saturday. The 
theme of the conference was 
“ Em ergencies in M edicine.” 
Twenty-two speakers, m ost of 
whom currently practise in 
Canada, presented papers, all 
of very high . caliber. Among 
them  were such world renown 
practitioners as Dr. W. B'obech- 
ko and Dr. G. A NikifCruk.

A concurrent dental program  
ran on Friday June 29 with 
eight Speakers presenting topics 
dealing with E m ergencies in 
Dentistry.

Public lectures given by Dr.
T. Samotulka and Dr. R. Osin- 
chuk were heard on Sunday. 
Respective topics were “Biolo
gical and cultural survival of 
a nation” and “The role of a 
doctor in society” .

During the conference, the 
delegates were able to partake 
in displays held by six pharma
ceutical com panies. An exhibit 
of art and historical m aps of 
Ukraine was organized by Mrs.
I. Moroz and Mrs. C. Stodilka.

The social program was also 
of great success. An organized  
tour of Toronto on Friday took

in Ukrainian establishm ents 
such as the Ivan Franko Senior 
Citizens’ Home and the Ukrai
nian Art Gallery, as well as a 
tour of Casa Loma and the CN 
Tower.

On Saturday a banquet and 
dance were held fo r , approxi
m ately 350 guests. The speakers 
were P etro Savaryn, President 
of the World Congress of Free  
Ukrainians (WCFU), who S'poke 
on goals erf WCFU, and Victor 
Malarek, reporter from the 
Globe and Mail who enlightened  
the audience on methods of in
fluencing the m edia to Ukrai
nian causes.

Dr. R. Curkowskyj and Dr. 
M. Kolensky presented citations 
to several U.M.A.N.A. m em bers 
for their contributions to this 
organization, nam ely Dr. Myhal 
(deceased), Dr. N. Boruch, Dr. 
I. Gadach, and Dr. B. Volansky.

The conference culm inated  
with a moonlight cruise on the 
Mariposa Belle on Sunday eve
ning.

Organizers of this m ost suc
cessful 24th Convention of the 
U.M.A.N.A. should be com 
mended for the tim e and effort 
spent in preparation. They in
cluded Dr. Rdman Curkowskyj, 
Dr. Nadia Boruch, Professor  
Dr. Smylskyj, Dr. Ihor Gadach, 
Dr. Yurij Stecyk, Mrs. Kalyna 
Bezchlibnyk-Butler, and former 
Torontonian but a t present re
siding and practising in Texas, 
USA Dr. Bohdan Dzioba.

The convention brought a sub
stantial financial return, and a 
cheque was sent to the editor 
of The Ukrainian M edical As
sociation Journal which is a 
unique publication and the only 
m edical professional journal in 
the world published in the 
Ukrainian language.
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Ч. 33. 18 СЕРПНЯ 1984______________________ НОВИЙ ШЛЯХ

Д-р Юліям Мовчан

Українські лікарі 
“омолодилися”...

(Враження з 24-го наукового з’їзду УЛТП А  
в Торонто)

Так, вони вже “омолодилися”. Бо 
якщо ще кілька років тому можна 
було твердити, що Українське Лі
карське Товариство Північної Аме
рики ще “омолоджується”, тобто, 
на місце “старої генерації” посту
пово приходять лікарі нового по
коління, які якщо не народилися на 
цьому континенті, то в кожному ви
падку виховалися і здобули вищу 
освіту на американській землі, то 
тепер можна з певністю сказати, 
що процес “омолодження” вже 
закінчився. Про це свідчить те, що з 
21 наукової доповіді (не врахо
вуючи дентистичної секції, де 
окремо було виголошено 7 допо
відей), за вийнятком кількох — 
решту виголосили фахівці молодо
го покоління. Крім того, якщо в 
минулому доповідачами були 
“звичайні” собі наші лікарі “з ста
рого краю”, то тепер чимало допо
відачів було з титулами професо
рів або доцентів медичних 
факультетів відомих університетів
— також за віком людей молодих.

З’їзд відбувся в днях 27-го червня
— 2-го липня в залях розкішного 
готелю “Чотирьох сезонів” при 21- 
ій Авеню в Торонто з участю 150 
лікарів не тільки з американського 
континенту, але також з інших 
країн — включно з далекої Австра
лії (доктор дентистики Ірена 
Ш ех о в и ч  з С и д н е ю ) .  На 
величавому балю і бенкеті в суботу 
30-го червня, голова Відділу Торон
то УЛТПА д-р Роман'Цурковськнй 
під оплески всіх присутніх до вище
згаданого числа долучив ще двох 
“почесних членів” — присутніх на 
залі голову СКВУ д-ра Петра 
Саварина та кореспондента канад
ської газети “Ґлоб & Мейл” канад

ського письменника українського 
походження Віктора Малярика.

Програма з’їзду була присвячена 
дуже важливій темі — наглим 
випадкам у медичній практиці. Не 
будемо тут зупинятися над всіма 
доповідями — на це нема тут місця. 
Коротко згадаємо лише деякі з 
них, які не можуть бути байдужими 
для кожного, кому залежить на 
здоров’ї самого себе і своїх 
ближніх. Мабуть тому, що 
господарем з’їзду була канадська 
секція УЛТПА, майже всі доповіді 
виголосили українські фахівці, які 
працюють і проживають у Канаді.

Першим доповідачем був д-р 
Юрій Лучків — клінічний інструк
тор медичного факультету Торонт- 
сьКого Університету. Говорячи на 
тему “Основи критичного лікуван
ня”, він підкреслив, що рятуючи 
життя людини, ми й надалі повинні 
дотримуватися давно відомих, але 
добре випробуваних в таких 
випадках правил — звільнення па
цієнта від його одягу, очищення 
дихальних проводів з метою 
негайного застосування штучного 
дихання, лікування шоку всіма 
можливими й доступними засоба
ми і перевезення пацієнта до 
най ближчого  л ікувального  
закладу.

Цікаву своїм змістом і значенням 
доповідь виголосив професор 
ортопедичної хірургії та директор 
ортопедичного відділу Шпиталя 
Хворих Дітей в Торонто д-р Воло
димир Бобечко. Він говорив на 
тему сколіозу — викривлення 
хребта в бік — аномалія, яка відома 
з часів старого Єгипту, яку 
здебільшого можна бачити в дітей. 
Працюючи дуже багато років у цій 
ділянці, д-р Бобечко (а, може, його
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прізвище повинно писатися 
Бабенко?) винайшов новий, не- 
операційний метод лікування — 
імплантацію (вставлення) т. зв. 
“пейс-мейкера” системи, за допо
могою якої вдасться вилікувати 
понад 90% випадків сколіозу. 
(Правда, мінусом цього методу е 
висока ціна — що у випадку США, 
де медицина ще й досі не удержав
лена. не кожен може дозволити на 
таку бобечкову терапію).

На тему — “Оцінка ризиків 
випадків самогубства — факти 
проти фантазі?’ доповідала д-р Ді- 
яна Дейл — психіятр загального 
шпнталя в Міссіссага (Канада). 
На підставі багатьох фактів вона 
ще раз підкреслила, що погляд про 
те, що хто, мовляв, багато гово
рить про замір поповнити самогуб
ство, той фактично рідко його 
поповнює, не відповідає дійсності. 
Насправді воно є навпаки і тому 
ніколи не можна легковажити 
замір людини покінчити з своїм 
життям.

Як це може для декого дивно, але 
самі лікарі належать до тієї 
категорії людей, серед яких випад
ки самогубства трапляються най
частіше. А саме: згідно з інформа- 
ціями газети “Новини Американ
ської Медичної АсоціяціГ, на 
кожних сто тисяч лікарів кількість 
самогубств лікарів є 61 в той час, як 
кількість самогубств на таку саму 
кількість решти населення є лише 
10,9 випадків. Звичайно, на це є свої 
причини. Як свого часу доречно 
завважив наш відомий лікар і гро
мадський діяч д-р Ярослав Воє- 
відка,  “ лікарська загальна 
практика в американських умовах 
викінчує фізично майже кожного 
лікаря” . (І вона викінчила і 
Воєвідку, який нагло помер 1981 
року на 72-му році життя. Я б лише 
хотів додати, що “викінчує” лікаря 
така практика не так фізично, ях 
скорше нервово-психічно).

Треба також не забувати, що 
протилежно до решти населення, 
лікарі, можливо, тому, що краще 
обізнані із законами природи і 
життя взагалі (бо інакше б вони не

були лікарями), в загальному 
менше вірять байкам в “позагро- 
бове життя”, розглядаючи смерть, 
як неминучий процес перетворення
речовини з одного стану в другий. 
До цього ще треба додати, в той 
час, коли не-лікар здебільшого не 
знаючи суті своєї хвороби, ще може 
потішати себе думкою про 
можливе виздоровлення, лікарі, 
навпаки, не були б лікарями, якби 
не знали, що їх чекає. 1 тому, аби 
вкоротити собі страждання (в тому 
числі безсенсовні і дуже часто 
великі матеріяльні видатки на 
безнадійне лікування), воліють 
самі собі приспішити безнадійно- 
трагічний кінець. Із спостережень 
та студій д-ра Павла Блачлі з 
Орего нсь ко го  Університету  
довідуємося, що лікар, який 
вирішує сам себе забити — це 
п ер ев аж но  “ к о м п е т е н т н а ,  
к о м п у л ь с и в н а  та  а м б і т н а  
індивідуальність, яка не надається 
до життя в полоні консервативно- 
релігійних та побутових забо
бонів”. Згідно звисновками цього 
дослідника, які він зробив на 
підставі аналізу 249-ти лікарів. 53 з 
них покінчили самогубством у віці 
20-40 років.

Тому, трохи "контроверсійним” 
виявилося твердження д-р Дейл, 
яка вважає, що завданням лікаря є 
робити все можливе аби людину 
переконати не кінчати самогуб
ством. Багато людей вважає,-що 
коли людина дійшла до переконан
ня, що її життя вже не варте того, 
щоб довше жити, тоді вона має 
повне право зробити з собою що 
хоче і тому нічий “бизнес” робити 
їй будь-які перешкоди у здійсненні 
такого наміру.

Д -р  д е н т и с т и к и  Г о р д о н  
Нікифорук, який є професором і 
донедавнім деканом дентистики 
Торонтського Університету,  
оповідав про “Недуги ХХ-го 
століття”. На його думку, до 
типових недуг нашого століття 
належать такі: діабет, серцесудинні 
хвороби, алергічні та інші недуги, 
спричинені або пов'язані з недо-
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статністю імунітету (відпорности) 
організму. Підраховано, що тепер 
приблизно 50 мільйонів американ
ців в більшій або меншій мірі 
страждають на різного роду недуги 
т.зв. імунологічного походження, 
які клінічно проявляють себе 
хронічною втомою, шкірними 
висипками, набряками, розладами 
шлунково-кишкового проходу, 
зменшеною чутливістю до запахів 
та о слабленням  інтелекту.  
Зважають, що все це в якійсь мірі 
обумовлюється впливом оУочення, 
серед якого живемо, зокрема, 
хемікаліями (у повітрі, воді і т.д.), 
недоброякісною, хоч і висококало
рійною їжею та алергією.

Д-р Ігор Воєвідка, який продов
жуючи працю свого славного 
батька д-ра Ярослава Воевідки, 
тому тепер працює доцентом 
відділу гінекології університету 
Невада, зробив доповідь про 
передчасні роди. Приблизно дві 
третини смертей дітей в США в 
післяпородовому періоді спричине
ні передчасними родами, що є 
серйозною проблемою сучасного 
акушерства, бо, на жаль, ще й досі 
не зовсім досконало вивчено їх 
причини та методи лікування.

З приємністю з’їзд заслухав 
виступ свого найстаршого члена — 
87-річного д-ра Давида Васермана, 
який поділився своїми спогадами 
на тему “Мій досвід, як загально- 
практикуючого лікаря в наглих 
випадках в Україні в роках 1920- 
40”. Незважаючи на свій вік, він 
вигляда є  “ б а д ь о р о ”., "по -  
молодечому”, і тому ще навіть не 
думає переходити на пенсію (він 
працює д е р м а т о л о г о м  при 
Д о к т о р с ь к о м у  Шпитал і  в 
Торонто).

Хоч будучи за національністю 
жидівського походження, д-р 
Васерман народивсь на Гуцульщи- 
ні, не тільки вважає себе україн
ським лікарем, але також все своє 
життя був на службі здоров’я укра
їнського населення. Закінчивши 
віденські медичні студії 1923 року в 
ділянці дерматології та венеричних

недуг, він повертається до своєї 
рідної Гуцульщини, де з доручення 
пов ітово ї  управи здоров ' я  
розпочинає нелегку боротьбу зі 
страшною тоді пошестю гуцуль
ського населення — т. зв. 
ендемічним сифілісом. Це був 
сифіліс, який передавався з 
покоління в покоління. Він був 
принесений на гуцульські землі 
1848 року московськими військами, 
яких московський цар Микола І (в 
історії  прозваний за свою 
жорстокість “Микола Палкін” — це 
він запроторив на Сибір Тараса 
Шевченка на 10 років “без права 
малювати і писати”) був послав для 
придушення угорської революції. 
Видно, гуцулки тоді ще не читали 
знаменитого заклику нашого 
великого Пророка і Кобзаря 
Тараса Шевченка, який у своїй 
знаменитій поемі “ Катерина" 
писав:

Кохайтеся, чорнобриві.
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люди, 
Роблять лихо з вами”.

1 москалі тоді дійсно зробили 
велике лихо проти гуцульського 
населення. “Люди вмирають — 
молоді і старі — рятуйте, докторе, 
чим можете!” — пригадує наш 
доктор розпачливі заклики селян.

В одній родині, каже він, 
померло аж п’ятеро людей — 
четверо дітей і їх мати. І д-р 
Васерман лікував, як міг, хоч в тих 
умовах це було не легко — не було 
ні ефективних ліків, ні близько 
шпиталя. На цілу околицю 
Космача він був тоді єдиним 
лікарем. Часто майже не було 
змоги дістатися до дому пацієнта. 
Маючи також замилування також 
до малювання, д-р Васерман 
показав присутнім кілька своїх 
досить добре виконаних малюнків.
На одному з них Показано, як 
поклавши кладку через великий 
рівчак, він з лікарською сумкою в 
руках, нарешті, дістався до хати 
одного тяжко хворого пацієнта. На
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іншому малюнку показано віз, на 
якому ридаюча мати випроважае 
своїх мертвих дітей на цвинтар...

Крім молодих лікарів та кількох 
представників “старої гвардіГ, на 
з'їзді бачимо також багато лікарів 
середнього покоління — лікарів, 
народжених на рідних землях але з 
лікарськими дипломами, здобути
ми на еміграції. Ось з фотоапара
том в руках метушиться по залях 
“невтомний архіваріюс” УЛТПА 
д-р Павло Пундій. Вже ось майже 
впродовж десяти років він не 
оминає жодної події в житті україн
ських лікарів на еміграції, жодної 
статті чи замітки в нашій чи 
англомовній пресі, де є будь-яка 
згадка про наших лікарів. Все це він 
старанно редагує і видає у формі 
солідно зроблених альманахів 
“Український медичний архів" (вже 
вийшло таких 4 альманахи). До 
речі, д-р Пундій є батьком 
чотирьох лікарів.

Зустрічаю своїх колег з 
мюнхенських часів — д-ра Остапа 
Барана — відомого лікаря з нью- 
йоркського давнтавну, та д-ра 
Михайла Логазу, який крім лікар
ської та громадської праці, час від 
часу пише цікаві статті в нашій 
пресі на актуальні теми (тепер 
менше — правдоподібно тому, що 
працює над книжкою спогадів).

Хоч вже з досить посивілими 
скронями,  але й досі “ по 
молодечому" й бадьоро виглядає 
попередній голова УЛТПА д-р 
Петро Моцюк. Це він із своєю 
дружиною — також лікарем за 
фахом, психіатром д-р Ольгою 
Моцюк недавно “ошоломшили" 
українську спільноту приємною 
сенсацією — дотацією “магнат
ської” суми 100,000 дол. на наукові 
потреби НТШ.

В порівнянні з минулими 
роками, значно більше бачимо 
тепер на з’їзді лікарів-жінок. Ось 
бачимо члена конвенційного 
комітету і в той же час модератора 
над дискусією щодо критичних 
випадків у медицині д-р Надію 
Борух з Торонто; члена головної 
управи УЛТПА д-р Марію Фішер- 
Слиж з Іліноїсу; молоденьку, але

вже досвідчену і талановиту 
спеціялістку від очних недуг д-р 
Ірену Насадюк з Нью-Йорку; д-р 
Христину Держко,  доцента 
гінекології Торонтського Універ
ситету, яка доповідала про наглі 
випадки в гінекології, та багато 
інших.

Як і завжди, повільним і важким 
:фоком “шпацерує” по залі д-р 
Микола Дейчаківський з Огайо, 
якого за видатну діяльність у Т-ві 
два роки тому було нагороджено 
Почесною Грамотою УЛТПА. Бу
ло б цілком оправданим, якби його 
та його дружину Надю нагородити 
ще другою почесною грамотою за 
те, що вони своїх трьох синів 
виховали на добрих українських 
патріотів. Напр., хто з присутніх на 
маніфестації минулого року в 
Вашінгтоні у зв’язку з 50-ти річчям 
Великого Голоду в Україні не 
пригадує їхнього 28-річного сина 
Ореста (працює в "Смолоскипі”), 
який через мікрофон прочитав до 
всіх присутніх на 16-ій та К вулиць 
(один квартал від будинку 
совстського посольства) знамени
того “Листа до Кремля”? Вся 
столична преса тоді подала його 
знімок як також витяги з того 
“Листа”.

На жаль, не довелося ближче 
зустрічатися з нашими добрими 
“сусідами по фаху” — дентистами, 
які мали свої наукові збори в 
сусідній залі. Але якщо всі вони такі 
дружні, щирі й так добре обізнані з 
проблемами медичних лікарів, як 
їх високий, стрункий колега д-р 
Юрій Кишакевич з Пітсбургу, з 
яким ми мали приємність 
зустрітися на з’їзді, тоді їх треба 
було б назвати не тільки сусідами, 
але й “братами по фаху”...

Все це дуже добре: Добре, що вже 
понад тридцять років існує УКРА
ЇНСЬКЕ Лікарське Товариство, 
яке п о п о в н ю є т ь с я  н о во ю  
генерацією лікарів. Добре, що і 
далі виходить журнал “Лікарський 
Вісник” — єдиний у ceVri незалеж
ний медичний журнал українською 
мовою, вихід якого треба 
завдячувати його редакторові д-
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рові Павлові Джулеві та його 
адміністраторові  Степанові 
Павлинському, з яким ми знову 
мали приємність зустрітися. На 
жаль, на нашу думку, є певні 
ознаки, що українське лікарське 
професійне товариство поступово 
не тільки суттю, але формою все 
більше уподібнюється американ
ському професійному товариству 
ніж українському. Напр., із 21-ої 
доповіді, тільки 2 було виголошено 
українською мовою (на минулоріч
ному з’їзді в Чикаго було 
виголошено 3 доповіді україн-; 
ською мовою).

Або таке: чи конче потрібно 
починати з’їзди чи збори 
“коктейлами”? Але ж Для чого тоді 
б ал ач ки  про ш к ід л и в іст ь  
алькогольних напитків? Кому- 
кому, але лікарям аж ніяк не личило 
б практикувати “коктейли”... У 
зв’язку з цим, не можна забути 
такого “ моменту” : офіційне 
відкриття з’їзду, яке відбулося о 8- 
ій год. вечора 28-го червня, 
відбулося в невеликій, досить 
переповненій залі, де всі присутні 
не сиділи, але стояли, попиваючи 
“коктейли”... Це вперше в своєму 
житті я був свідком подібного роду 
відкриття поважного наукового 
з’їзду...

З цими думками ч звернувся до 
нашого “генералісімуса”, якщо 
вже дотримуючись військової 
термінології, треба було б назвати 
найвизначнішого представника 
нашої “старої гвардії" лікарів — 
вельмишановного д-ра Романа 
Осінчука. Якої думки він про це?

Трохи подумавши, д-р Осінчук 
відповів, що незважаючи на все, він 
залишається оптимістом. “Взяти 
хоча б наш журнал “Лікарський 
Вісник”, — каже він. Якщо б ми 
могли подати з наукових статтей, 
які там помішуються, бодай 
коротке резюме також англій
ською мовою, і якщо б наш журнал 
в такій формі ми змогли розіслати 
до всіх наукових інституцій, 
бібліотек, і т. д. — хіба це не 
промовляло б до читачів, що існує 
не тільки лікарське товариство, але 
це товариство українське, і що

українці на ділі показують, що їх 
науковий дорібок'не в меншій мірі 
вартісний ніж такий дорібок будь- 
якої іншої етнічної групи. Про це 
може свідчити також наш 
теперішній науковий з’їзд.

Дуже добре! Блаженні ті, що 
вірять! Хочемо вірити, що 
“незважаючи на все”, не тільки 
українське лікарське товариство, 
але також всі інші українські това
риства чи організації на еміграції 
існуватимуть так довго, як довго 
будуть тут люди, які почувати
муть себе українцями...

Нарешті, як ми вже вище 
згадали, з’їзд вшанував своєю 
присутністю голова Світового 
Конгресу Вільних Українців д-р 
Петро Саварин. Представляючи 
його присутнім на прощальному 
бенкеті, д-р Цурковський зазначив, 
що подібно, як українські лікарі 
робитимуть все можливе, аби 
вилікувати чи “направити” різного 
роду ненормальності в людському 
організмі, так само д-р Саварин, 
треба сподіватися, робитиме все 
м о ж ли в е  в його  си л ах  і 
спроможностях аби “вилікувати” й 
направити всі ті ненормальності 
громадсько-політичного характе
ру, на які ще й досі недомагає 
українська спільнота на еміграції.

Треба сказати, що за всіма 
ознаками д-р Саварин добре 
надається на свій відповідальний 
пост. Добре освічений, спокійно- 
рівноважний, не молоденький, але 
й не старий, не зв’язаний із 
жодними партійними угруповання
ми — все це промовляє за тим, що 
якщо навіть не всі “хвороби” йому 
вдасться вилікувати в суспільно- 
громадському організмі україн
ської спільноти, то в кожному 
випадку в майбутньому їх вже буде 
менше ніж у минулому. А втім, 
похгавемо — побачимо...

Нарешті, голові УЛТПА д-рові 
Мирославові Коленському та 
голові Відділу Торонто д-рові 
Романові Цурковському та їх 
управам належить щира й 
заслужена подяка за так добре 
орі анізований^4-ий Науковий З’їзд 
УЛТПА в Торонто.



142

Ч. 30-31, 28 ЛИПНЯ — 4 СЕРПНЯ 1984 НОВИЙ ШЛЯХ — 3 — THE NEW PATHWAY
П. Самрии

ЛІКАРІ, СКВУ, 
УКРАЇНЦІ В КАНАДІ

К ілька думок на З ’їзді У Л ТП А  
(скорочено)

Я Вам дуже дякую, п-е 
докторе Романе Цурковський, 
за запрошення взяти участь у 
Вашім бенкеті і сказати до 
Вашого товариства кілька слів. 
Зоклрема дякую за те, що не 
казали мені говорити на якусь 
медичну тему, хоча я не раз чув 
про те і читав, як деякі під
робляють папери і зовсім добре 
функціонують як лікарі, аж 
поки їх не приловлять. Як 
пригадуєте, ми домовились, що 
я скажу дещо на тему СКВУ, а 
тоді буду говорити — на тему 
українців у Канаді. Загально.

Довідавшись, що я тепер 
головою СКВУ, мене часто 
питають: “А що таке то 
СКВУ?” А коли я відповім на те 
запитання, мені ставлять ще 
одно: “А як Вам іде?” На перше 
запитання, яке є легше, я 
звичайно відповідаю так: 
СКВУ — це вільне демократич
не об’єднання різних україн
ських установ і організацій у 
різних державах вільного світу, 
яких членство не лише хоче 
зберігати й розвивати свою 
українськість, але й допомогти 
Укра їн і  в ідзи ск ат и  свою  
втрачену державність. Це не 
якесь політичне тіло, у стислім 
т о г о  с л о в а  з н а ч е н н і ,  а 
г р о м а д с ь к е  о б ’ є д н а н н я  
повноправних громадян різних 
держав, ЗСА, Канади, Англії, 
Австралії, Німеччини, Франції, 
Арґентіии, Бразілії і т.д., що , 
беруть повну участь у житті 
своїх держав, але водночас 
зацікавлені у своїй українській 
спадщині, мові, культурі і т.п., 
як і в долі України, з якої вони 
чи їхні предки вийшли у світ. 
Звичайно моя відповідь ні ие

повна, ні не точна, але звичайно 
вона питача задоволяє, а мені 
дає змогу сказати ще дещо про 
у кр а їн ськ і  сп р ави :  нашу 
і с т о р і ю ,  культуру ,  мо ву ,  
церкви, кінчаючи звичайно 
моїми заввагами про російську 
комуністичну імперію. Про 
українську проблему я згадую 
частенько навіть тоді, коли я 
виступаю, як канцлер універ
ситету, нпр., складаю привіт, 
відкриваю чи закриваю якусь 
конференцію.

Хоч живемо тепер в часи 
блискавичної комунікації у сві
товому маштабі, я завважую, 
що інформування наших спів
громадян про українську спра
ву не дається легко. Залізна 
куртина робить своє, а терор і 
страх допомагають. Коли ж 
йдеться про нас, то кожний

країни, в якій живемо. В 
кра їнах,  у яких живемо, 
найбільшу ролю грає реаль
ність. Теорії, філософування, 
говорення, резолюції — звичай
но не ціняться. Тут у кожний 
день, кожну годину, кожну 
хвилину — йде боротьба за 
конкретне життя. А проте, і нас 
вислухають, якщо ми щось 
значимо, щось робимо, чимсь 
окремим відзначаємось. І чим 
вищу освіту, чим вищі позиції 
здобудемо, чим більше чимсь 
відзначимось — тим більше 
нам повірять, коли будемо 
говорити про Україну, тим 
більше користі принесемо укра
їнській справі. Взагалі, як 
сказав колись якийсь мудрець, 
“якщо хочеш, щоб твої сни 
здійснилися, прокинься". В 
ж и т т і  м о ж н а  б у т и  або  
активними, або пасивними, 
негативними, або позитивни
ми, конструктивними. А в 
кра їнах,  в яких живемо,  
можемо жити як повноправні 
громадяни, або як громадяни 
другої кляси, асимілюватися чи
інтегруватися лише, тримаю- 

народ, кожна організація, кож- чись міцно свого коріння бути
на людина зацікавлена в першу гордими на свое ПОХОд ЖЄНня -  
чергу собою, своїми інтереса- або його стидатисЯі йти крізь 
ми. А проте, перестати як ми життя ,  почуттям менШевар-

тости. Кожний вибирає собі 
свій “статус” сам і своїм дітям 
навіть. Як усі ми знаємо, є 
будівничі, архітекти, але є й 
матеріяли, є продуценти — і 
споживачі, зорганізовані і

часто кажемо голосити правду 
про Україну” було б фаталь
ним. І ми повинні це робити 
скрізь і завжди, при всякій най
меншій нагоді. Питання тільки, 
як. На мою думку, найкраще це 
будемо робити, коли будемо аморфна нсзорганізована маса, 
свідомо . добровільно жити не “Все залежить”, всі собі вибира-
лише в нашому вужчому укра 
їнському, але й в широкому сві
ті, коли будемо не лише добри
ми українцями, але й добрими 
канадцями, американцями. Ми 
можемо зберігати нашу укра
їнськість і передавати її нашим 
нащадкам, коли будемо брати 
участь в українському житті, а 
водночас придбаємо приятелів 
для української справи, коли 
будемо брати участь у житті тієї

ють, доля кожного передусім в 
його руках.

Як усі ви знаєте, я не належу 
до жадної української партії, 
але я й не хотів, як дехто мені 
радив на конгресі, “відполіти- 
зувати” Президію СКВУ. Біда 
не в тім, що в нас є різні партії, а 
в тім, що вони не вміють чи не 
хотять “в мандрівці до великої 
мети” зі собою співпрацювати. 
Ними часто керують особисті
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амбіції, упередження чи навіть 
заздрість. А найбільше лихо, на 
мою думку, в тім, що ми 
українці взагалі, хоча вже 
живемо в демократичних 
вільних державах, але досі тієї 
демократії, тієї волі, . тієї 
зрізничкованости не вміємо 
застосувати в практиці, в 
стосуйках між собою, гризе
мось і сваримось між собою, 
поборюємо одні одних замість 
одні одним допомагати, почи
наємо від “проти” замість від 
“за."Особистоякщо я не можу 
комусь чи в якійсь справі допо
могти, то я бодай не буду 
ніколи шкодити. У великім на
роді, а ми без сумніву таким є, є 
місце на всіх і на все, на всі тони, 
всі кольори, всі філософії, а най
важливіше — є що робити.

А тепер дозвольте сказати 
дещо на тему нашої спільноти в 
Канаді, та й взагалі у вільному 
світі і на тему — лікарів 
зокрема. Я — непоправний 
оптиміст, коли йдеться про 
українство і українців. Для мене 
Україна — це ріка, яка пливе у 
вічність і струму якої не 
зупинять ні наші вороги, ні ті з 
нас, які не сповняють супроти 
України своїх обов'язків. Якось 
у якийсь спосіб вона буде жити 
так, як і жила досі, бо має три 
передумови: велику територію, 
велику культуру і великий з по
чуттям окремішности народ. 
Хотілося б лише, щоб жила во
на краще, щоб жила вона віль
но, щоб жила вона самостійним 
господарем на своїй землі.

Я говорив недавно на 
золотому ювілеї праці д-р Ма
русі Бек у Д етройті. Я 
підкреслював її працьовитість, 
її ідейність і її однакову любов 
для двох батьківщин: ЗСА, де 
вона народилася, і України, з 
якої вийшли її батьки. Але я 
пр обував  п оясни ти  теж  
важливість еліти в народі, ролю 
еліти і що таке еліта взагалі. 
Народ без еліти це так, як 
страва без солі, як хліб без 
дріжджів. Інтелігенція, профе

сія, дипломи — не мають нічого 
спільного з елітою. І немає 
еліти як кляси, але є люди еліти, 
з усіх середовищ, з усіх кляс, з 
усіх професій. Елітарність — в 
готовості служити народові, в 
праці, посвяті, жертвенності 
для того народу, елітарність у 
р іш ен н і д а в а т и  п р о в ід  
народові. Звичайний робітник 
належить до еліти', коли він 
служить своїй спільноті, щось 
для неї робить поза своєю 
працею на хліб насущний. Хто 
сумнівається, що Лех Валенса, 
звичайний електрик, належить 
до еліти? А з другого боку хто 
повірить, що лікар-професіо- 
нал, який тільки дбає про своїх 
пацієнтів і бездоганно виконує 
свою професію, може себе 
враховувати ~г> еліти?

Я звертаюся до тих, які 
нічого не знають, тільки 
пацієнтів, і своє власне, добре, 
вигідне життя, до членів усіх 
професій, усіх фахів, усіх станів: 
до адвокатів, інж енерів, 
архітсктів, до учителів, еконо
містів, промисловців, І Т.Д., і 
т.п., всіх, що мають вищу 
освіту і мають усі дані, щоб 
послужити своєму народові, а 
не служать; всіх, яким чуже 
слово “посвята”, “обов’язок”, 
“вірність”.

В Канаді, якщо попрацю
вати, можна здобути все, чого 
тільки хто захоче: освіту, 
майно, позицію, політичні 
впливи. І можна бути собою, 
без огляду на те, якої ви 
національности, раси, релігії, 
яких переконань! У Канаді, так 
як і в А м ериці, можна  
асимілюватися, або — як д-р 
Маруся Бек, стояти твердо 
ногами в двох стінах. А все таки 
я скажу, що Канада нічого нам 
не винна, перефразовуючи 
фразу “Новбоді овз ю е лівінг". 
Українці змагаються в Канада 
не лише за своє біологічне існу
вання, національне, релігійне, 
але й за розвиток своєї культу
ри, мови, свого церковного, су
спільного життя, але Канада —

ще раз кажу — не має обов’язку 
нас духовно годувати, вона дає 
нам тільки нагоду. Бо що таке 
багатокультурність і багато
мовність, як не нагода? Тільки 
нагода! Тільки — теорія, яку 
треба самим ввести в практику, 
в життя. Недавно всі ми 
д и в и л и ся , як в и б и р а л и  
провідника ліберальної партії. 
Чи був між кандидатами хтось 
із нашої крови і кости, а якщо не 
було, то кого винувати як не 
самих себе? Адже вже раз ми 
мали свого кандидата Михай
ла Старчевського, значить, є 
навіть прецедент. Зрештою, як 
не на провідників партії, то 
чому б не на послів? На тарілці 
ніхто нам ніколи рівности не 
піднесе! “Любиш життя? — То 
не марнуй часу, бо це матеріал, 
з якого якраз складається 
життя” , — казав колись 
Френклін. А я кажу: все, що нам 
належиться в Канаді — це 
нагода; нагода — здобути най
вищу освіту, нагода здобути 
найвищу в державі позицію в 
політиці, науці, адміністрації, 
мистецтві чи комунікації.

Пані і панове! Спільнота 
мусить чимсь жити, мусить 
мати якусь ціль, якусь ідею, і 
саме освічені професії — 
повинні дати їй те, що потрібне, 
і духа, і провід, і мету! А 
зокрема — лікарі, що можуть 
гордитися такими, як убієиний 
на полі слави д-р Юрій Липа. 
Еліти треба, посвяти, праці, 
жертвенности, на кожнім 
відтинку життя в Канаді: в 
політиці, в науці, в мистецтві, в 
адміністрації, в професіях.

Д озвольте закінчити — 
загадкою. Яка різниця між 
вікном і дзеркалом? Крізь вікно 
— можна бачити цілий світ, а 
додайте трошки срібла і будете 
мати — дзеркало, в якім будете 
бачите тільки себе! Пані і 
панове! Дивімся у вікно, не в 
дзеркало, а побачимо — потре
би наших братів і сестер тут у 
Канаді і там на рідних землях!
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РІК LV, Ч. 24, 16 ЧЕРВНЯ 1984 НОВИЙ ШЛЯХ —

24-ИЙ НАУКОВИЙ 
З’ЇЗД УЛТПА 
В ТОРОНТО

Рішенням Головної Управи 
Українського Лікарського То
вариства Північної Америки 24- 
ий з’їзд УЛТПА відбудеться 
цього року в Торонто в днях від 
28 червня до 1 липня 1984 р. Це 
вже третій з черги Науковий 
З’їзд цього Товариства в місті 
Торонто. Ці з’їзди здобули собі 
тверду позицію в історії профе
сійного життя УЛТПА. Коли 
кинути оком у минуле, то 
можна занотувати такі місця 
з’їздів: Союзівка, Нью-Йорк, 
Дітройт, Вашінґтон, Торонто, 
Вінніпег, Монтреаль, Аруба, 
Мехіко. Кожний з’їзд проходив 
з більш ою  або менш ою  
ефективністю, бо такий є 
диктат життя. Одначе, коли 
приходила черга на Торонто, то 
члени ту вістку радо вітали не 
тільки на словах, але і 
всебічною піддержкою. Витво
рився особливий сантимент до 
Торонто й Канади.

Автор цього допису прига
дує подорож чікагської групи 
до Вінніпегу у 1978 р. Це був 
якраз час страйку канадської 
летунської лінії, то ж мандру
вати прийшлося туди дешо 
літаком, дещо пішки, а вкінці 
таки добилися канадським 
автобусом до мети. Гамір, 
співи й загальний веселий 
настрій не вгавали, а водій, 
канадець українського похо
дження, брав активну участь у 
веселім товаристві .  Такі  
моменти лишають приємні 
спомини.

Дещо про саме місто Торон
то, яке залишило у нас стільки 
вражень з попередніх з’їздів.

Торонто є столицею провін
ції Онтаріо, розташоване на 
північно-західнім побережжі 
озера Онтаріо.  Чисельно  
найбільше місто Канади, воно є 
найбільшим промисловим,  
торговельним і фінансовим 
центром цієї країни, як теж 
важливим науковим, культур
ним, мистецьким та релігійним 
осередком. Тут є найважливіше 
українське скупчення в діяспорі 
поза СССР, поруч з Нью- 
Йорком, Вінніпегом і Едмонто
ном. Українців жило в Торонто 
в 1978 р. 70.000.

Українці почали поселюва- 
тися в Торонто досить пізно, у 
1903 р. По 1950-их роках, себто 
після Другої світової війни, 
число українців зростало дуже 
скоро. Перепис з 1978 р. 
нараховував тут приблизно 50 
дентистів, 200 інженерів, 200 ад
вокатів, понад 100 лікарів та 
кількасот учителів.

У го сподарчій  ділянці  
великим здобутком українців 
Торонто є 16 кредитових 
спілок, а найбагатшою з них с 
кредитова спілка системи У НО. 
Дуже активним є Клюб Україн
ських Професіоналістів і Під
приємців у Торонто, який об’єд- 
нус українців без огляду на 
партійні і релігійні переконан
ня. У 1978 р. католики мали 11 
церков, видавництво “Наша 
Мета”. Оо. Василівни мають
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середню школу з інтернатом 
для хлопців і видають теж 
місячник “ С в і т л о ” . При 
парафіях зо с ер ед ж у є т ь ся  
значна частина українського 
громадського життя, як “Рідні 
Школи”, курси українознав
ства, хори, мистецькі клюби,як 
теж кредитові кооперативи. 
Статистика з 1978 р. показує 
чотири українські греко-право- 
славні громади. Торонто є 
осередком Української Греко- 
Православної Епархії Східньої 
Канади. Інститут св. Володи
мира має гуртожиток для 
студентів, бібліотеку й музей. 
Українські протестанти мають 
п’ять церков і видають три 
періодичні журнали. Не можна 
не згадати тут однієї церкви 
Пресв. Евхаристії, якоїархітек- 
том був Р. Жук. Вона являє 
собою відмінний стиль й її 
з а ч и с л я ю т ь  д о  н а с к р і з ь  
модерної архітектури.

З усіх українських товариств 
та інституцій слід згадати хоч (з 
браку місця) декілька: Спілку 
Української Молоді, Пласт, 
Укр. Нац. Об’єднання, Відділ 
Укр. Лік. Т-ва, Спортивне Т-во 
“ Україна". Тут є осідок  
канцелярії Світового Конгресу 
Вільних Українців. Діє теж 
Інститут ім. Лисенка й Т-во — 
“Укр. Музичний Фестиваль”. 
Українці  міста Т о р о н т о  
влаштовують кожного червня 
фестиваль у рамках інших на
ціональних груп. В Торонто є 
теж Ґалерія Укр. Образотвор
чого Мистецтва “ Фокус",  
Канадсько-Українська Мис
тецька Фундація, й Ґалерія при 
Інституті св. Володимира. Жив 
тут і творив один із найвизнач
ніших мистців українського по

ходження, автор неоцшених 
“Страстей Христових” та серії 
“ Український Піонер” — 
Василь Курилик. В головнім 
парку можна бачити пам’ятник 
Лесі Українки, скульптура 
роботи Михайла Черешньов- 
ського. Торонто може справді 
п о х в а л и т и с я  н а й кр а щ и м  
домом для сеньйорів під 
керівництвом п. Є. Пастернак.

Будучи положеним безпосе
редньо над озером Онтаріо, це 
місто розрослося в скорому часі 
на багатомільйонову столицю 
провінції. Тут члени Укр. Лік. 
Т-ва Канади й З’єднаних 
Стейтів відбудуть при кінці 
червня ц.р. свій науковий з’їзд. 
Ці з’їзди стали такими популяр
ними і на них ми бачимо не 
лише самих членів з родинами, 
але теж багато приятелів та 
прихильників. Помилкою бу
ло б твердити, що наші з’їзди 
стали виключно науковими, що 
ми перетворилися в штивних 
схоластиків. Ні! Хоча наші 
з’їзди з одного боку є справді 
наукові, однак, як доказує наша 
програма, ми ніяк не занедбали 
товарисько-розвагової час
тини. Товариський характер 
цих з ’їздів  є важливою  
психологічною базою наших 
зустрічей, яка зближує членів та 
вносить приємну, дружню 
атмосферу. Лікарське Товарис
тво може похвалитися щораз 
більшою участю й прихиль
ністю молодої генерації, як в 
управі, так і в членстві. Це й є 
тим цементом, по якім ми 
певнішою ходою ступаємо в 
певніше завтра.

П. Демус
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Українські лікарі планують 
перший науковий з’їзд в Мюнхені
Чікаґо — В суботу, 21-го 

січня ц.р., тут відбулися схо
дини членів управи Світової 
федерації українських лікар
ських товариств та гол. управи 
Українського лікарського т-ва 
Північної Америки для обгово
рення плянів першого науково
го з’їзду українських лікарів в 
діаспорі.

Участь в засіданні взяли 
голова СФУЛТ д-р Ахіль 
Хрептовський (голова), д-р М. 
Коленський (голова УКТПА), 
д-р П. Моцюк, д-р П. Пундій, 
д-р Ю.. Грицеляк та Віра Хреп- 
товська.

Після дискусії та різних 
пропозицій схвалено, що 
перший науковий з’їзд укра
їнських лікарів поза межами 
України відбудеться в Мюн-

Аме£иках_4£і38_г_

хені, Зах. Німеччина, 9-го до 17- 
го вересня ц.р.

Учасники з’їзду матимуть на
году взяти участь в одній із про- 
гульок — на грецькі острови 
або до Італії.

Присутня на сходинах була 
також Марта Федорів, дорад
ниця подорожнього бюра Ема- 
нуель, яка взяла на себе обо
в’язок зайнятися організацією 
з’їзду. Раніше вона організу
вала з’їзд українських лікарів в 
Арубі, в грудні 1983 року.

Зацікавлені взяти участь у 
першому науковому з’їзді укра
їнських лікарів діаспори, 
можуть зголошуватися до 
Марти Федорів (тел.: (215) 
437-6982) або до подорожньо
го бюра Емануель (66 Н. 3-та 
вул., Істон, Па., 18042).

2 9 _ с є ]з п н я _ 1 9 8 4  .

В Мюнхені відбудеться перший
світовий Конгрес

Чікаго (ах) — Від середи до 
суботи, 12-го до 15-го вересня 
ц.р., в Мюнхені в Зах. Німеччи
ні відбудеться Перший конгрес 
Світової федерації Українських 
лікарських товариств, що їх 
очолює д-р Ахіль Хрептов
ський. Участь у конгресі візь
муть українські лікарі з 
чотирьох континентів,

Відкриття конгресу відбу
деться в середу, 12-го вересня 
ц.р., о год. 8-ій вечора, в авлі 
Українського вільного універ
ситету при участі українського 
громадянства та медичних 
представників Баварії. Голов
ним промовцем буде почесний 
президент СФУЛТ Д-р Роман 
Осінчук. Темою його доповіді 
буде „Український лікар учора 
й сьогодні".

українських лікарів
Наукова частина конгресу 

відбудеться в готелі .Холидей 
Інн”. Доповіді читатимуть 
українські лікарі з Америки, 
Швеції, Австрії, Польщі та 
Німеччини.

У п’ятницю, 14-го вересня 
ц.р., в тому ж готелі, запляно- 
вана зустріч лікарів з україн
ським громадянством. Госпо
дарем цієї зустрічі буде Укра
їнське лікарське т-во Зах. 
Німеччини, що його очолює д-р 
Володимир М’ялковський.

До участи в зустрічі зголоси
лися українські лікарі з Австра
лії, Аргентини, Венесуелі, 
Норвегії, Швеції, Франції, 
Швайцарії, Австрії, Німеччини, 
Польщі, Англії, ЗСА й Канади. 
Можлива участь лікарів з ЧСР 
та Югославії.
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ХРИСТИЯНСЬКИЙ ГОЛОС 25 листопада 1984 року, ч. 48 (1873)

ВІДКРИТТЯ
1-го НАУКОВОГО З’ЇЗДУ 
УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ
(Мюнхен, 11 вересня 1984 
мііценнях УВУ)

лицького Університету у Римі, що, 
р., в при мовляв> «наука збирає у розсіянні 

сущих»; в цім Домі знайшли своє
Як Президія Світової Федерації приміщення ще й секція европей 

Українських Лікарських Товариств ського НТШ у Німеччині із важли-
(СФУЛТ) рішалася — після кілька
десяти років активносте у діаспорі 
— організувати свій перший науко
вий з’їзд, виникло питання місця; 
вибір впав на Мюнхен. При відкри
ванні з’їзду мотивував Президент 
Федерації д-р Ахіль Хрептовський 
у свойому вступному слові це рішен
ня: Мюнхен є із міст Вільного світу 
розмірно найближче до Батьківщи
ни і своїм вибором хотіли українські 
лікарі — а серед них чимало вже на
роджених поза межами України — 
виявити свій безпосередній зв’язок з 
Рідними Землями та підкреслити, що 
вони й у діяспорі української спіль
ноти хочуть своєю працею служити 
таки рідній справі. Незаперечно, до 
рішення спричинився й той факт, що 
Мюнхен залишається й досі одним з 
поважніших центрів українського 
духового життя — із осідком Екзар
хату Української Католицької Цер 
кви із власним собором, із проводами 
політичних партій та центрів, із ді
яльним громадським сектором, чи — 
зокрема — із активним науковим осе
редком: цеж у Мюнхені діє найдавні
ша чяпія екзильна науково-навчаль
на установа, Український Вільний 
Університет (УВУ), насьогодні най
старший екзильний університет у 
світі із своєю понад 60-дітньою тра
дицією; УВУ спричинився в значній 
мірі до постання об’єднання інших 
діючих на тому терені наукових уста
нов у «Домі Української Науки» — із 
власним репрезентативним будинком, 
що його уфундував Патріярх Блажен- 
нітггий о. Йосиф з призначенням, яке 
Він у словах сформулював в написі 
над входом до Українського Като

вим завданням технічного видання 
монументального твору Енциклопедії 
Українознавства; із НТШ тіоно спів- 
діє торговельно-видавниче підприєм
ство «Книга», безпосередньо відпові
дальне за видання ЕУ; врешті в «До
мі» є «Український Технічно-Госпо
дарський Інститут», який довгі роки 
мав свій фармацевтичний відділ, без
посередньо зв’язаний із лікарською 
професією.

Інтеграційна роля УВУ «збирання 
у розсіяні сущих» виразно підкрес
лена у останьому звідомленні із ді
яльносте, в якому є подані підсумо
вуючі статистичні дані, із яких діз
наємося, що Професорська Колегія 
УВУ, зложена із 92 членів, розкине
на у Вільному світі в чотирьох краї
нах Зах. Европи та трьох країнах 
Південно та Північної Америки; ще 
більше видна інтегруюча роля УВУ, 
яку дуже доцінюють місцеві німець
кі наукові й урядові чинники, у роз
селенні студентів і курсантів, яких 
було за 1968—84 рр. 1886: вони по
ходили із 19 країн поселення (14 єв
ропейських, а крім того із ЗСА, Ка
нади, Австралії, Арґентіни та Бра- 
зілії). Це творить специфічну атмос
феру, яка проявилася й у часі з’їзду 
наших лікарів. їх зї’халося понад 60 
із 12 різних країн, — зазом з дружи
нами до 100 осіб.

Настрій великої зустрічі проявив
ся вже й у часі відкриття, яке треба 
було пересунути на день скоріше, як 
пляновано (із середи 12 на вівторок 
11 вересня) в зв’язку із смертю і по 
хоронами Блаженнішого Патріярха 
Йосифа, в яких хотіли прийнята 
участь деякі з лікарів. Тому на від
криті не могли з’явитися ще всі лі-
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карі-гості, але зате авлю УВУ випов
нило громадянство, зокрема числен
ні представники місцевих централь
них Установ (разом бл. 120 осіб). Від
повідно до обставин і пересунення да
ти відкриття була дещо змодифіко- 
вана сама програма, і своє вступне 
слово зачав д-р А. Хрептавський від 
віддання пошани У сопшому Патріар
хові і Главі Української Католицької 
Помісної Церкви, Який глядів на при
сутніх із  портрету, як великий пок
ровитель української науки, безпосе
редньо зв’язаний із  самим місцем: 
Він не тільки дарував будинок УВУ, 
але Він його також особисто святив. 
Ще перед тим Патріярх був відзна
чений майже точно перед 15 роками 
почесним докторатом УВУ (2 вересня 
1969 р.). Цей безпосередній зв’язок 
місця й обставин мусів ще скріпити 
зміст вечора, тим більше, що він був 
наче потвердженням заповіту Бла- 
женнішого щодо «збирання розсія
них», над чим довелося глибоко при- 
задуматися в хвилині мовчазного від
дання пошани; і саме наші лікарі, які 
стільки вклали енергії й ініціативи 
для здійснення ідеї Українського 
Патріархату, мали оце заслужене 
почуття вдоволення, що це вони од
ні з перших змогли віддати збірну 
пошану Покійному, Якого так вірно 
підтримували за йото Багатого Ж ит
тя. Не дивно, що свідомість зосере
дж еної поваги відбилася на обличчях 
присутніх.

Після віддання пошани й хвилини 
мовчанки, привітав д-р А. Хрептов- 
ський зібраних Гостей, відзначивши 
сердечність української мюнхенської 
спільноти, як теж  Президію вечора, 
в якій поруч із  представниками Се
нату УВУ засіли інші промовці вечо
ра: почесний голова СФУЛТ д-р Ро
ман Осінчук, який мав отримати від 
Філософічного факультету УВУ по
чесний докторат; голова Центрально
го Представництва Української Еміг
рації у Німеччині мґр А. Мельник та 
д-р В. М’ялковський, як репрезентант 
місцевих лікарів і  співорганізатор 
З ’їзду та координатор співдії між  
СФУЛТ та УВУ. Годиться відзначи
ти, що серед Гостей був м.ін. особи
сто заііриязнений з д-ром Осінчуком 
з часів творення Тимчасового Прав
ління у  Львові (1941 р.) його Голова 
Я. Стецько та Лондонський Владика 
УАПЦ Преоав. Володимир (кол. дов
голітній головний секретар УВУ), що 
їх  д-р Хрептовський окремо привітав, 
звертаючися також зокрема до ко
лег і дякуючи їм за участь, яка ви
магала від них чимало часу, коштів
Й  Н Р П И Г О Л . •

Коли перший промовець при за
кінченні, запрошуючи до слова, спів- 
господаря вечора, Ректора УВУ В. 
Янева, склав на його руки подяку за 
співдію і гостину, цей останній вис
ловив свою радість з  приводу успіш
ного здійснення великого задуму ук
раїнських лікарів, який дозволив по
ширити інтеграційну функцію УВУ. 
Коли 1-ий Науковий з ’їзд  українських 
лікарів увійде незаперечно у  історію 
української науки у  діаспорі і стане 
свідоцтвом доброї служби для Рідних  
Земель, тоді він одночасно запише 
світлу сторінку в історії УВУ. Від
значивши саме ту об’єднуючу ролю,
В. Янів вказав, що це тільки завдя
ки єдності у  дії всіх розпорошених 
Колег пощастило УВУ здобути собі 
визнання й признання, а вслід за тим 
певну тривалу позицію у  міжнарод
ному науковому світі, про яку най
краще можуть свідчити його видан
ня, як налр. три перші франкомовні 
праці про наших духовних Велетнів 
Г. Сковороду, І. Франка та Л. Укра
їнку, видані спільно із французьким  
Інститутом Сорбонни, чи теж  видан
ня німецької версії «Української Іко
ни» С. Гординського, яке змогло по
явитися тільки завдяки допомозі ав
стрійського міністерства (із вступом 
віденського Архиєпископа, Кардина
ла Кеніґа); подібно, тримовний ми
стецький багатоілюстрований альбом 
Галини Мазепи вийшов у 20-ліття До
му Української Науки за окремою до
помогою німецького Федерельного 
Уряду, а 2 мистецькі альбоми Гри- 
гора Крука завдяки приватним ні
мецьким меценатам. Взагалі 1984 р., 
в якому відбувається з ’їзд  лікарів, 
був дуж е багатий в житті УВУ, бо 
саме в звітному році появилася ре- 
кордова скількість видань: 14 позицій 
із 2 500 сторінками.

При побажаннях успіхів для З ’їз
ду В. Янів підкреслив, що він справ
ді не буде мати тих зовнішніх вия
вів, які були заплановані, але тим 
глибший буде його зміст і зобов’язу
юче значення продовжувати працю 
в напрямі постійного узгіднювання 
наших починів. Тоді щойно виявить
ся справжня функція СФУЛТ на на
ступні роки.

Цю думку ще раз підкреслив мґр 
А. Мельник, промовляючи в імені 
всіх об’єднаних в Центральному Пред
ставництві Української Еміграції Кра
йових і Регіональних Організацій і 
Товариств Німеччині і вітаючи одно
часно З ’їзд  від Координаційного Осе 
редку Українських Центральних Гро
мадських Установ у  Европі. Бажаю-
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чи повних успіхів Першому науково
му З ’їздові, він висловив думку, Що 
це не останній, і  побажав, щоб з ’їз- 

. ди в майбутньому відбувалися періо
дично.

Д-р В. М’ялковський, Голова. Укра
їнського Лікарського Товариства у 
Німеччині (який автоматично репре
зентував всіх лікарів у Европі) подя
кував Центральному Проводові Фе
дерації за  довір’я, виявлене фактом 
вибору місця зустрічі,, при чому ве
лика частина праці припала саме То
вариству у Німеччині. Підкресливши 
гармонійну сяівдію, він вказав на ве
лику працю, вкладену у підготову 
з ’їзду з боку Президента д-ра А. Хрен- 
товського та голови УЛТ у Америці 
д-ра М. Коленського.

З гостей промовив Голова Ярослав 
Стецько, який вказав на ролю ліка
рів у  нашій Визвольній боротьбі, зок
рема у рядах наших партизанських 
відділів, при чому лікарям доводило
ся засвідчити свою служ бу найвищою 
ціною життя, як це було у  випадку 
такого нашого видатного лікаря-іонте- 
лектуаліста, що ним був Юрій Липа. 
Він відзначив теж  позитивну працю 
д-ра Р. Осінчука, що був передбаче
ний на пост Державного Секретаря у  
Тимчасовому Правлінні, а згодом був 
членом Української Національної Ра
ди у важкий час німецької окупації 
після включення Галичини до т.зв. 
Генеральної Губернії.

На привітах закінчилося офіційне 
відкриття З ’їзду, а  продовженням  
було надання почесного доктора Фі
лософічного факультету УВУ д-ру 
Романові Осінчукові, сеньйорові укра
їнських лікарів, який керуванням 
студій, фаховою порадою та інтервен
ціями спричинився до промощї кіль
кох десятків молодих Колеґ. Промо
торами були: Ректор УВУ, який ска
зав шану вальне слово; проф. д-р Г. 
Васькович, як Декан Філософічного 
факультету, з  рамені якого УВУ на
дав докторат, і проф. д-р 3. Соколюк, 
як Декан Факультету права й сус: 
пільно-економічних наук. В шану- 
вальному слові («лявдації») підкрес
лив В. Янів в рівній мірі наукрво-дос- 
лідну пращо відзначуваного (бл. пів 
сотні наукових студій та праць), що 
й його безпосередній вклад у  форма
цію молодих лікарів, як теж  —  вреш
ті —  його громадську поставу. Це не
даремно вибрав він, як тему своєї
інавгураційної доповіді на З ’їзді, проб
лему «рола українського лікаря в 
громаді»; він сам був найкращим прик
ладом такого лікаря, і то в найсклад
ніших умовах життя, чи то ще в

краю за  різних окупацій, чи на еміг
рації. Це д-р Р. Осінчук клав підва
лини насамперед під УЛТ-во у  ЗСА, 
а згодом під СФУЛТ. Головою УЛТ 
у ЗСА був він впродовж кількох ка
денцій, засновуючи одночасно фахо
вий орган і бувши роками його ре
дактором; що більше, він змагав до 
поглиблення медичного освідомлен- 
ня загалу, опублікувавши чимало 
популярних статтей у  нашій періодич
ній пресі.

Відчитанням та врученням спеціяль- 
ної грамоти (у латинській мові) та по
данням руки промоторів закінчився 
акт промоції, а сам Відзначений зво
рушено подякував Сенатові УВУ, а 
присутнім за ґратулящї у  виді спон 
танних оплесків. Згодом перейшов 
він до прочитання своєї лекції, що її 
текст буде напевно опублікований у  
актах З ’їзду, або й у нашій щоден
ній чи тижневій пресі. Взагалі треба 
висловити побажання, щоб не тільки 
інформація про відкриття З ’їзду, але 
й всі матеріали його наукової части
ни знайшли своє місце на сторінках 
окремого пропам’ятного видання. Імо
вірно саме таке утривалення подій, 
що на деякий час зв’яж уть увагу на
шої громадськосте:, було б найкра
щою заохотою до підготови наступ
ного з ’їзду.

Вечір закінчився відспівали ям ві
домого студентського гимну «Ґавде- 
амус іґітур» (Ото ж  радіймо всі), але 
з огляду на жалобу відпала вж е то
вариська зустріч, зокрема у  зв’язку 
з від’їздом частини присутніх на по
хорони до Риму (ранком наступного 
дня, із майже безпосереднім поворо
том). Натомість доречним доповнен
ням вечора був. окремий концерт До
ні нового почесного доктора —  відо
мої п ’яністки Юліяни Осінчук — у  
четвер 14 вересня ввечорі (подамо ок
ремо).

Варто ще згадати, щ о один із  на
ших жертвенних лікарів —  д-р Пи
лип Демус —  офірував для УВУ за 
посередництвом Фундації УВУ у  ЗСА  
2 000 ам. дол. із  спеціяльним призна
ченням: в Мюнхені перебуває акту
ально більша група українців-біжен- 
ців із Польщі, що стараються виїха
ти заокеан і  бажають опанувати під
стави англійської мови. Для них ор
ганізує УВУ окремий курс; це саме 
на кошти цього курсу д-р Демус по
жертвував необхідні фонди, щоб зас
відчите цим свою присутність із Ко
легами, коли сам не зміг приїхати до 
Мюнхену.

Володимир Янів
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МЮНХЕН

КОНЦЕРТ ПІАНІСТКИ  
ЮЛІЯНИ ОСІНЧУК

З  нагоди З ’їзду  українських ліка
рів в М юнхені (12—15. IX.), та від
значення титулом почесного доктора 
Українського Вільного Університету 
д-ра Романа Осінчука, відбувся 13 ве
ресня 1984 р. фортепіяновий концерт 
відомої піяністки Ю ліяни Осінчук з 
Нью-Йорку (ЗСА).

Концерт відбувся у  Ґалерїї Ленбах. 
З власної ініціативи підготовок) та 
оформленням програми концерту зай
мався дириґент і композитор Степан 
Спех.

З уваги на жалобу після смерти 
Блаж. Патріарха Йосифа, піаністка 
присвятила свій концертовий виступ 
Світлій Пам’яті Покійного і відповід
но достосувала програму, додавши 
дві відомі жалобні композиції на по
чатку концерту: Хорал Й. С. Баха (в

обробці Ф. Бузоні) «До Тебе взиваю, 
Боже», та жалобний етюд В. Кооенка 
(оп. 8, нр. 10).

Після жалобної частини, концерт 
відбувся за укладеною програмою.

Піаністка виконала майстерно ві
дому Сонату (Ас-дур оп. 110) Л. в 
Бетговена, потім баляду (Ф-моль, оп. 
52) Ф. Шопена та 2 етюди (Фіс-моль, 
оп. 8 та Ціс-моль оп. 5) В. Косенка, 
за які присутні, в тому числі учас
ники Наукового лікарського з ’їзду, 
нагороджували її щедрими оплеска
ми.

Після перерви Ю ліяна Осінчук 
майстерно виконала сонату (Г-моль) 
Ф. Лішта, та на додатки, після три
валих оплесків, етю д (Ціс-моль, оп. 
10, нр. 4) і на кінець ноктюрн (Ес-дур, 
оп. 9, нр. 2) Ф. Шопена, які д у ж е вда
ло доповнили цілість програми.

Ю ліяна Осінчук, дочка д-ра Рома
на Осінчука, відома професійна піа
ністка нашої молодшої Генерації в 
ЗСА, викладач музичних колегій в 
Чікаґо, в Алабама, а також і в місько
му Університеті Нью-Йорку. Як кон- 
цертова піаністка, з  добрим стилем і 
технікою гри, зокрема в ділянці кля- 
сичної музики, вона виступала з ві
домими оркестрами в ЗСА, Канаді та 
в Европі, а недавно давала й само
стійні концерти з  рамени музичних 
фундацій.

Д-р Ю ліяна Осінчук є членом ук
раїнського оперного Т-ва в Торонті

Її мюнхенський концерт був дуж е  
вдалим. Присутніх чарувала динамі
ка її гри.

Концерт залишив тривалий спо
гад в учасників 1-го З ’їзд у  Світової 
Ф едерації Українських Лікарсвких 
Товариства в Мюнхені, а  також і в 
мюнхенської публіки, яка численно 
виповнила простору залю.

д-р Б. К узь



151

ХРИСТИЯНСЬКИЙ ГОЛОС 23—30. 12. 1984 р., ч. 52— 53 (1877—78)

З ПРИВОДУ З ’ЇЗДУ 
УКРАЇНСЬКИХ ЛІКАРІВ

В нашій газеті за 7 жовтня ми вже 
подали інформаційну замітку про 
з ’їзд  українських лікарів у  Мюнхені.

1-ий Світовий Науковий З ’їзд  ук
раїнських лікарів відбувся у  Мюн
хені 11— 15 вересня 1984 р. З ’їзд  влаш
тували: Світова Ф едерація Україн
ських Лікарських Товариств (СФУ 
ЛТ) та Українське Лікарське Товари
ство Північної Америки (УЛТПА). Під
готовок» З ’їзду  керували голови обид- 
вох лікарських товариств —  д-р Ахіл  
Хрептовський та Д-р Мирослав Ко- 
ленський, а в М юнхені —  д-р Воло
димир М’ялковський.

Учасники З ’їзд у  були присутні в 
неділю в соборі. Архиерейську Бого 
служ бу й Панахиду відправив з от
цями Преосвященніший Владика Пла- 
тон Корниляк. Владика Платон при
вітав учасників Наукового з ’їзду. Сло
во Владики до лікарів ми також на
друкували в згаданому числі.

По Богослуженні Владика особи
сто знайомився з учасниками З ’їзду,
провів з багатьма розмову, а на закін
чення цієї зустрічі зроблено спільну 
пам’яткову знімку всіх учасників у  
парафіяльній залі.

З  приводу з ’їзд у  відбувся концерт, 
про який друкуємо окрему замітку.
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Ч. 190. СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 4-ГО ЖОВТНЯ 1984

Наукова зустріч лікарів на Союзівці

Вакаційна оселя Україн
ського Народного Союзу 
Союзівка в Кергонксоні ві
тала і цього року значне 
число членів Українського 
Лікарського Товариства Пі
внічної Америки, що прибу
ли сюди на літній, відпочи
нок. Особливо в тижні пе
ред святом „День Праці” 
можна тут зустріти знайо
мих друзів, по яких, здава
лося, слід загинув по довгих 
роках Другої світової війни.

Цього року—це вже сьо
мі з черги курси викладів 
для колег —вакаційників 
на Союзівці. На ці курси цьо
го року зголосилися слідую
чі колеги: д-ри Олександер 
Якубович, Михайло Гук, 
Пилип Демус, Маріян Юзич, 
Володимир Ростенко^Орест 
Городиський, Володимир 
Ястрембський, Іван Кизик, 
Марія Дицьо, Олександер 
Ґудзяк, Володимир Коко- 
рудз, Юрій Куріца, Маріян 
Демус, Юрій Дицьо.

У викладах взяли участь: 
д-р О. Якубович—„Про ліку
вання рака грудей у жінки”, 
д-р М.Гук—„Про напруги у 
житті людини”; д-р В. Росте- 
нко—„Переклад про .стрес’ 
з російського тексту”, д-р П* 
Демус—„Дефініція напруги 
та її значення в житті люди
ни”, д-р О. Городиський— 
„Про вплив напруги на пато
логію вінцевих бючок”.

Д-р О. Якубович, випуск
ник медичного факультету 
університету в Каса Блянці, 
Еспанія, підійшов до проб
леми і терапії пістряка гру
дей у жінок із зовсім іншого 
аспекту. Він твердив, що піс
тряк грудей представляє 
собою зовсім іншу ПОЗИЦІЮ 
в ряді пістряків інших орга
нів. На його думку й думку 
інших учених дослідників, 
пістряк грудей не є льока-

льною недугою, а пробле
мою загального системати
чного характеру. По усуне
ні пістряка радикальним  
способом, оперативно, ста
тистика виказує високе чис
ло рецидивів або появи 
того самого тумору в інших 
органах як кости, мозок або 
печінка. Тому д-р Якубович 
є приклонником льокальної 
терапії в формі радіяції, без 
хі рургії.

Цікава дискусія розвину
лася про „стрес” або напру
гу, що представляє собою  
особливий психологічно- 
соматичний стан, який, як 
твердив д-р О. Городиський 
негативно впливає на захво* 

рюванняя вінцевих артерій.
Про проблематику „стре

су” говорив д-р М. Гук, 
який має на цьому полі особ
ливі здобутки. Д-р П. Де
мус твердив, що напруга є 
дуже поширена в житті лю
дини. В багатьох випадках 
вона є життєвою конечніс
тю. Коли природа вивінува- 
ла людину такою психічно- 
соматичною наснагою, зна
чить, що цей стан є людині 
потрібний у критичних випа
дках.

Ціллю таких семінарів, 
зорганізованих на швидку 
руку, є дати присутнім ціка
ві матеріяли й заохотити ЇХ 
до живої дискусії, що ми 
вповні осягнули.

Ці курси мають ще аспект 
вони зближують наших чле
нів до себе, а нових притя
гають. У цей спосіб витво
рюється близкість, товарис- 
кість і співжиття серед чле
нів нашого Товариства. Ми 
осягнули теж і цю останню 
ціль.

Д-р Пилип Демус



Л І К А Р С Ь К А  Х Р О Н І К А  

за 1984 рік
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НОВА ЗОРЯ -  НЕДІЛЯ, І СІЧНЯ 1984

МОЛОДІ ЛІКАРІ ПЕРЕБРАЛИ  
КЕРМУ УЛТПА В ЧІКЛГО

НОВООБРАНА УПРАВА І КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ УЛТПА, 
ВІДДІЛ ІЛЛІНОЙ -  Зліва до права сидять: д-р Василь Марчук, 
Д-р Іван Дачишин, д-р Юрій Процик, д-р Марія Грицедяк, 
д-р Юрій Грнцеляк. Стоять (зліва до права): д-р Борис Верн, 
д-р Богдан Іванець, д-р Євген Ковальський, д-р Андрій 
Бровар.

П риємно нам повідом ити м е 
дичну гр ом аду та українське  
гр ом адя н ств о , що в неділю , 
2 7 -г о  листопада 1983 р ., після  
Б огосл уж ен н я , в р есто р а н і К о-  
м о - ін н , в ідбулися  Загальні з б о 
ри та вибір н ов ої управи УЛТПА  
-В ід д іл  Ілліной.

По см ачном у о б ід і та то в а 
риській гу т ір ц і, в ід бул ося  з в іт у 
вання уступ аю ч ої управи. Г ол о
ва, д -р  Юрій Грицеляк, дав щи
рий і  відкритий з в іт .  Почав він 
і з  н ед іл ік ів , бо й ом у не вдалося  
зд ій сн ити  в с іх  й ого  плянів, а г о 
ловно притягнути і за к т и в ізу в а -
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ти м олодих л ікар ів , яких в Ч ік а -  
ґр  начислю єм о понад сотк у . Н е
зважаючи на це -  два роки ск о 
ро минули та успіш но зак інчив
ся. перелом овий ек сп ерим ент з 
молодими лікарями в управі. У 
зв іто в о м у  ч а с і, п ід  час ширших 
сходи н , м ісц ев і л ік ар і, сп ец ія л і-  
сти в р ізни х гал узя х  м едичн ої 
науки, виголосили так і реферати: 
2 0 - г о  бер езн я  1982 р.: д -р  Б о 
рис Берн -  "Н едуга спання", 
1 5 -го травня 1982 р .: д -р  Андрій  
Левицький -  "Х ірургічне л ік у 
вання короткозоросте"-,
І 2 -г о  жовтня 1982 р .:д -р М о д е с т  
Ріпецький -  "П ечінкові а м е б іч -  
ні нариви",
І 4 -г о  травня 1983 р.: д -р  Андрій  
П ундій -  "Г іп н оза  в клінічній  
практиці",
9 -г о  жовтня 1983 р .: д -р  Є вген  
К овальський -  "Компютерна т о 
мограф ія х р еб та * .

Традиційні бал і з п р е зе н т а 
ц ією  деб'ю тан ток  в ідбулися  6 -г о  
лю того 1982 р .т а  5 -г о  лю того  
1983 р . в К онрад Г ілтон  го т ел і 
в Ч ік а ґо .

Р ічн і пікніки на О сел і "С а
м одопом ога"  в Р авнд Л ейку в ід 
булися 2 6 -г о  вер есн я  1982 р . і
2 5 -  го  вересня  1983 року.

У співпраці з Г оловною  У п
равою  УЛТПА в ід бувся  в днях в ід
2 6 -  2 9 -г о  травня 1983 р . Х Х -ий  
З 'їз д  д ел ег а т ів  і  ХХПГ Н аукова  
К онвенція в Овк Б рук, Ілліной.

Управа брала участь  в таких  
гром адських ім п р е за х , як: Юві
лейний бен к ет  з нагоди  5 0 -л іт т я  
С ою зу Українок Америки в Ч ік а 
ґо ;  посвячення П л астов ого  д ом у

в Ч ік а ґо ;Ін а в гу р а ц ія  а к а д ем іч 
ного року У країнського К а т о 
лицького У н івер си тету  з нагоди  
б О -л іт т я  У країнського Т айного  
У н івер си тету  та ІО О -л іт тя  н а 
родження д -р а  М аріяна Панчи- 
шина; Ювілейний бен к ет  з н а г о 
ди П О -л іт т я  НТШ.

Р еасум ую ч и , мож на с т в е р 
дити, що перша управа в м о л о д 
ш ому ск ладі б езд о га н н о  п е р е в е 
ла два роки д ія л ь н о сте  і  що "дж е- 
нерейш ен ґеп" в цьому не п е р е 
ш коджав, а проф есійна робота  
поступала вп ер ед .

Загальні збори уділили у с т у 
паю чій управі абсол ю тор ію  з п о 
хвалою  і  признанням та вибрали  
на наступних два роки нову упр а
ву в таком у складі: 
голова: д -р  Юрій Процик, 
з а с т . голови: д -р  Борис Б ерн, 
го л о в а -ел ек т : д -р  Я рослав Б ан - 
ДУра,
сек р етар : д -р  Оля З а г р е б е л ь н а -  
М аркевич,
скарбник: д -р  Б огдан  Іванець, 
вільні члени Управи: д -р  Пилип 
Д ем у с , д -р  Мирон Іваницький, 
д -р  М арія Грицеляк, д -р  Андрій  
Бровар і  д -р  Є вген  К овальський  
К онтрольна К о м іс ія : д -р  Іван  
Дачишин, д -р  Василь Марчук і  
д -р  Юрій Грицеляк.

При кінці Зборів  ріш ено п е 
редати  5 , 0 0 0 . 0 0  до л . (з  1 6 ,0 0 0 .
0 0  д о л .) н аф он д Л ік ар сь к ого  В і
сника, а новообраний голова д -р  
Юрій Процик подякував за  вибір
1 дов ір 'я  до в с іх  членів н о в о о б 
ран ої управи.

Д -р  Павло Пундій

9
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Donald E. Heldkamp

New medical breakthroughs, state-of-the-art equipment, specialized practices ... for 
a hospital to keep up with these advancements is a challenge. It is with great pride 
that I am able to report Westlake Community Hospital has kept pace with progress and 

continues to provide the highest quality of medical care.
Our purchase of a full-body computerized tomography scanner (CT scanner) is an 

example of the technical levels of excellence Westlake maintains. This CT scanner 
combines traditional x-rays with a computer to make a cross-sectional view of a patient's 
head and body. Because of the scanner's high-tech efficiency, it is able to show, within a 
matter of seconds, parts of the body that could not previously be visualized on an x-ray. 
These areas include the lens of the eye, the bones of the inner ear, optic nerves as well as 
brain tumors and neurological diseases.

Additional equipment for arthroscopic surgery was purchased this year as well. Using an arthroscope, a 
physician is able to directly see inside a patient's knee, shoulder, elbow, or ankle, operate through a Vi' long 
incision if necessary, and have the patient walk out of the hospital that afternoon or the next day.

During 1982, Westlake's affiliate, Midwest Center for Sports Medicine, opened. This comprehensive center 
incorporates diagnosis and evaluation of sports-related injuries, fitness and rehabilitation seivices, as well as 
important educational programs on injury treatment and prevention. The Center serves all athletes... from the 
"weekend athlete", the serious amateur high school and college competitors, to the professional player.

Advanced equipment and the new wing with its modern facilities alone are not the story. Our Medical Staff 
is concerned with the patients' overall well-being. Westlake Community Hospital implemented a new pre
admission testing program whereby patients have their x-rays and laboratory work done up to 72 hours before 
actual admission. This streamlines the admission procedures, shortening a patient's hospital stay by one to one- 
and-one-half days. ,

Achille Chreptowsky, M.D.MEDICAL STAFF OFFICERS President, Medical Staff
1982___________________
President

Achille Chreptowsky, M.D. 
Vice President 

Raul Villasuso, M.D. 
Secretary

Henry Wienke, M.D. 
Treasurer

Rafath Rasheed, M.D. 
Executive Committee Member-At-Large

James Andersen, M.D.

1983_____________________
President

Achille Chreptowsky, M.D 
Vice President 

Raul Villasuso, M.D. 
Secretary 

Henry Wienke, M.D. 
Treasurer 

Jose Parisi, M.D.
Executive Committee Member-At-Lprge 

James Andersen, M.D.



158 West
Winds

February • 1984 Vol. 4/No. 2

onthly publication for employees and friends of Westlake Community Hospital

Achille Chreptowsky, M.D.

Newly elected medical staff officers for 1984 are, from left to right: John Kelly, M.D., 
Member-at-Large; Behrooz Eshaghy, M.D., Vice President; James Anderson, M.D., Secre
tary; and Raul Villasuso, M.D., President. Missing from the photo is George Tsatsos, M.D., 
Treasurer.

Message From Outgoing Medical 
Staff President

“ During my last days as President of the Westlake Medical Staff, I 
received many heartwarming expressions of thanks from physicians, 
the Board of Directors, hospital administration and employees. In turn, 
I would now like to express my deep gratitude to all those who have 
helped make my term as President such a rewarding and enjoyable 
experience.

“ First and foremost, I must thank the other physicians on the staff 
here at Westlake for giving me the opportunity to serve them for the 
past two years. Special thanks to those who have served on the execu
tive and other committees; their help and guidance has been much ap
preciated. In addition, the Board of Directors should also be recog
nized for their interest, compassion, and dedication to making West- 
lake the dynamic and progressive health care facility that it is today. 
The administration has also been extremely supportive and coopera
tive, including Len Muller, whose door has always been open for me. 
Thanks also to Chris Phillips, our indispensable Medical Staff Sec
retary, who has made my job so much easier. And finally, a great big 
“ thank you” to each and every Westlake employee, who contribute so 
much of their time and talents to building our prized ‘Westlake spirit’. It 
has been a joy and an honor to work with you all, and I look forward to 
finding new ways to serve this outstanding hospital in the coming 
Vears” Sincerely, *

Dr. Achille Chreptowsky

N e w  M e d i c a l  S t a f f  E l e c t e d
Medical Officers for 1984 have 

begun their one-year terms at West- 
lake Community Hospital. Raul Vil
lasuso, M.D., steps into the role of 
President for the coming year, with 
Behrooz Eshaghy, M.D. succeed
ing Dr. Villasuso as Vice President. 
Elected Secretary was James An
dersen, M.D.; Treasurer, George 
Tsatsos, M.D.; and Member-at-Large, 
John Kelly, M.D. Officers were an
nounced during the January 18th 
Medical Staff quarterly meeting with 
139 doctors in attendance.

Announcement of departmental 
chairpersons for 1984 was also 
made. They include: Rebecca Lim, 
M.D., department of Anesthesiol
ogy; Enrique Lara, M.D., depart
ment of Family Practice; Ulrich 
Danckers, M.D. department of Med
ical Imaging; William Monaco, M.D., 
department of Medicine; Clara Ben
dersky, M.D., department of Pathol
ogy; Nabil Saleh, M.D., department 
of Pediatrics; Fedele Morelli, M.D., 
department of Surgery; and Shak- 
untala Rajagopai, M.D., depart
ment of Pathology.
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Ч. 3. СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 6-го СІЧНЯ 1984

Появилася книжка д-ра
Михайла Каналу би

Буенос Айрес, Аргенти
на. — Із Видавництва Юлі- 
яна Середяка, цього року, 
тут вийшла книжка поета, 
письменника, публіциста і 
лікаря, який сьогодні живе у 
Швайцарії, д-ра Михайла 
Качалуби п.з. „З моєї Одіс
сеї” (Частина перша. Спога
ди з дитячих і юнацьких 
років). Обкладинка: Хрис- 
тина Качалуба-Кишакевич.

Спогади, присвячені бать ні дотепом

ко приспівує: 'ОЙ, люлі, 
люлі, моя дитино’ ...Ось 
так почав свою життєву 
путь ще один Качалуба”, Та 
це тільки початок цих спо
гадів, далі читач зустрінеть
ся з дитячими роками М. 
Качалуби, а відтак юнаць
кими, його роки навчання в 
Тернопільській  гім назії 
(1922-29). Рядки писань М. 
Качалуба часто переплете-

кам, автор починає розпо
відною, приступною фор
мою: , ,Перша привітала 
мене на цім світі сільська 
акушерка Марія Ґрешко- 
вич, а охрестив мене пан
отець Теодор Пайкуш, що 
кожної неділі приїздив з 
Киданець, бо це одна пара
фія з Романовим Селом. 
Моя сестра Мариня, що є 
від мене старша точно на 
десять років, помагає мамі 
мене купати, а мій старший 
брат Стефань, молодший 
від неї на два роки, підска
кує з радости, що має брата. 
Тато мій підкручує гордо 
чорні вуса та повторює з 
радістю речення, котре ви
читав в котрійсь книжці: 
'К озацьком у роду нема 

переводу!’ А мама годує 
груддю малесенького коза
ка, тобто мене, та тихесень

М. Качалуба колись спів
працював в таких українсь
ких газетах, як „Д укля” , 
„Нове життя”, „Дружньо 
вперед”. У Словаччині вий
шла його перша збірка пое
зій п. з. „Польові дзвіноч
ки”. У Швайцарії він- видав 
збірки поезій — „Бульвара
ми серця”, „Вільним крн: 
лом” „Відлуння моєїдупіі” 
та збірку віршиків для дітей 
„Тріпотіння крилят”. Остан
ньо видана книжка — „З 
моєї Одіссеї” — це перший 
більший прозовий твір М. 
Качалуби.

Спогади М. Качалуби — 
в ціні 5 доларів, плюс і 
доляр на кошти поштової 
пересилки, — можна набути, 
звернувшись на адресу: Mr. 
М. Xatchaliiba, M.D.; Parc 
Horizon I., 1822 Chernex, 
Switzerland.
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ЛІКАР І
Що- це таке смерть? Це 

“необоротне припинення жит- 
т є д ія л ь н о с т и  о р г а н із м у .  
Смерть характеризується при
пиненням функцій нервової 
системи, кровообігу, дихання” 
(У РЕ). Знаємо, що смерть буває 
фізіологічною, цебто замовля
ється старінням; або патологіч
ною, навіть передчасною, цебто 
спричиненою хворобами чи 
травмою. При цій останній 
причині смерть може бути рап
товою. При кожній смерті роз
різняємо два головні етапи: 
смерть клінічну і смерть біоло
гічну. При першім етапі, котрий 
може тривати 5-6 хвилин, биття 
серця і дихання припиняються, 
але необоротні зміни в ткани
нах ще не настали. У такім стані 
деколи пощастить лікарям 
привернути хворому життя. 
При стані біологічної смерти 
настає необоротне припинення 
ж и ттєд ія л ь н ости  тканин. 
Підручник медицини подає 
п’ять т. зв. певних знаків 
біологічної смерти: припинення 
серцебиття, охолодж ення, 
зупинення здатности скорочу
вання м’язів, трупне одубіння і 
гниття. Очевидно, що лікар, 
котрий має сконстатувати 
смерть, керується ще мертвот
ною  си н ю в атістю  нижче 
положених частей тіла та 
мертвотною мідріязою зіниць.

Звичайно лікарі не люблять 
ані думати ані говорити про 
смерть. Вони в більшості ува
жають смерть за хворобу, 
котру дасться лікуванням  
віддалити, а не за реальність, з 
котрою треба числитися і про 
хотру треба поважно думати.

СМЕРТЬ
Самі пацієнти примушують 

лікаря думати про смерть. 
Дуже часто старші пацієнти 
питають лікаря: Як воно з моїм 
серцем? Як довго ще видер
жить? Мусите, докторе, мені 
п р ав ду  ск а за т и , щ об я 
полагодив ще деякі свої справи. 
Я смерти не боюся.

Часто те серце в поганому 
стані. Що має лікар йому 
сказати? Я звичайно кажу: — 
лікар лікує, але Бог уздоров- 
лює. Мудрі люди кажуть: — так 
треба працювати, як би людина 
мала вічно тут жити, але так 
треба жити, як би людина мала 
завтра вмерти й стати перед 
суд Божий!

Я маю дві пацієнтки, котрі, 
при кожній візиті, пригадують 
мені, що, мовляв, їхня смерть є 
недалека й тому я мушу їм 
приобіцяти, що не робитиму їм 
жадних лікарських заходів, 
щоб продовжити їхнє життя, 
коли бачитиму, що воно вже на 
склоні. Довідуюсь, що вони 
належать до якогось комітету 
так зв. “Екзіт”. Л-п Ґ.Р. 
Гунцікер в офіційнім журналі 
швейцарських лікарів, під 
заголовком “Гідно вмирати в 
ш п италі” , зга д у є  т. зв. 
“комітети етики”, у склад яких 
входять юристи, теологи й 
інші, котрі мають у їхнім 
розпорядженні долю пацієнта й 
рішають про лікарські заходи. 
Теж т. зв. “місія Сайселі 
С аундрс” , в лікарні Св. 
Х р іс т о ф е р а  в Л о н д о н і,  
старається передусім бути 
присутнім при вмираючих у 
їхніх -скорботах психічних і 
душевних. Ця “місія” прийшла 
вже до сутички з лікарями там і

в інших шпиталях. В цій самій 
ст а тт і ч и таєм о , що оці 
втручання публіки зміцнилися 
особливо після довгої агонії 
генерала Франко, Тіто та 
перського шаха. Даються чути 
публічні голоси, що хворий 
хоче бути сам відповідальним 
за своє життя, цебто бажає 
мати автодетермінацію і так 
зб е р е г т и  св о ю  л ю д сь к у  
гідність.

Дотепер було так, що у 
віруючих пацієнтів, лікар робив 
все, що було в його силах, а 
потім уступав місце священи
кові, котрий старався віДповід- 
ним д о б р и м  сл о в о м  та 
м о л и т в а м и  п р и го т о в и т и  
вмираючого на цей перехід до 
вічного життя. Папа Іван- 
Павло II у проповіді до лікарів з 
“Ворлд Медікаль ассосієйшен” 
(опублікований в лікарськім 
журналі “Жама” з 8 серпня 84) 
між іншим говорить: “Для нас 
людина — це єство сотворене 
на образ Божий, відкуплене 
Спасителем Ісусом Христом і 
покликане до вічности”. А 
дальше говорить: “Є дуже 
важливе, щоб ви постійно 
намагалися розглядати не 
тільки єдність єства людини, 
співдіяння всіх функцій її тіла, 
але також сфери духовні, 
емоціональні й інтелектуальні”. 
Для віруючого пацієнта та 
віруючого лікаря це ясне, Шлях, 
з життя дочасного, через 
тілесну смерть до вічного життя 
— є очевидним, неминучим і 
єдиним. З матеріалізмом та 
атеїзмом ситуація змінилася. 
Люди бояться смерти, а ще 
більше терпіння. Тому тепер 
так багато самогубств. Ті, що
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хочуть гідно й природно 
померти, шукають підтримки й 
потіхи в інших. Хто їм може цю 
потіху принести? Тепер вже 
мало т.зв. родинних лікарів, 
котрі лікують хворого довгі 
роки, знають не тільки його 
тілесний стан, але знають 
г л и б о к о  й о г о  п с и х ік у .  
Родинний лікар дуже тактов
ним і психологічним способом 
приготовляє свого хворого на 
неминучий кінець. При цім 
рідня та духовна особа пома- 
гаю ть  й о м у . К ол и сь  у 
шпиталях були сестри-черниці 
як медсестри, котрі дбали про 
приготування вмираючого до 
в іч н о ст и . Т еп ер  це все 
змінилося. Бо, хоч наші універ
ситети пожвавили виховну 
практику лікарів загальної 
медицини, спеціялізація та т.зв. 
дижурні служби віддалили 
ролю родинного лікаря. В 
наглих випадках, а це звичайно 
перед см ертю , приходить  
дижурний лікар, котрий часто 
перший раз бачить хворого. Як 
же він може його потішити? В 
ш питалях тепер цивільні 
м едсестри. Це, звичайно, 
молоді дівчата, котрі добрі, як 
фахівці, але які не мають 
найменшого відношення до 
приготування хворого на 
смерть. Остається тільки свя
щеник, котрого не вистачає на 
всі ці завдання у численних хво
рих, приречених до останньої 
земської дороги.

На щастя, природа Божа 
координує це так, ’що багато 
хворих у своїх терпіннях ба
жають собі смерти, як освобо- 
дителя від мук. Сам лікар часто 
у своїм лікувальнім безсиллі 
в іт а є  см ер т ь , як св о го  
помічника. Також, у спеціаль
них ситуаціях, кличуть смерть, 
як свого союзника. Я сам пере
жив за війни ось такий випадок: 
Було це на Словаччині в !944

році. Закликали мене до гір
ського села, де лежав важко 
поранений радянський парти
зан — капітан. Під час хірургіч
ного втручання зблизилася 
німецька стежа. Наша ситуація 
показалася трагічною. Капітан 
мені каже: “Стріляти вмієш?”

— “Вмію, кажу, але не маю з 
чого.”

— “Тут мій револьвер. Я маю 
автомата й ручні гранати. Не 
бійся нічого! Ми живими не 
піддамося.”

Я зрозумів, що тут смер-гь 
мала стати нашим союзником. 
Але я, як лікар, хотів ще 
боротися проти смерти й з 
Божою поміччю виграв.

Лікар і поет — Степан Рудан- 
ський написав ось таку байку: 
Старенька бабуся назбирала 
в’язку сухих гіллячок і не має 
сили піднести її собі на плечі. У 
відчаї кличе: “Смерте моя, де 
ти?”

— “Я ось тут, каже зубата, 
виходячи з-за корча. Що ти собі 
бажаєш?

— “Поможи мені ось ту в’язку 
дров закинути на плечі!” — 
каже старенька.

Дуже навчальна сміховинка, 
котру нам подав лікар і поет Ст. 
Руданський. Старенька не 
боїться смерти. Вона в своїм 
старечім безсиллі бажала б вже 
освободитися від цього життя. 
Але, коли смерть з’явилася і 
запитала, що вона хоче, 
старенька просить, щоб їй 
помогла піднести дрова, бо 
знає, що тільки Бог може 
рішити, ;оли вона має померти.

У моєму вірші “Бабуся, і 
лікар” є таке закінчення: 
“ — Скільки же літ у вас, 
бабусю? питає лікар. — Сто без 
двох. — Щасливі! Я не доживу. 
Життя спішне... Лиш знає Бог.” 
Або у вірші “Лікар і смерть” ось 
так звучать мої лікарські думки 
про смерть:
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“О, ти нікого не минеш.
Це вічна правда, та пожди!
Твоя черга аж після мене,
боя життя повинен боронить.
Воно є перше.
Нема життя, нема тебе.”

Д-р Гунцікер, у згаданій 
статті, журиться, як цей драма
тичний перехід з життя до 
смерти злагіднити? Припускає, 
що, на щастя, існують приємні 
почуття (“перейти з темноти на 
світло”), котрі є основною 
проблемою співіснування тіла 
та духа з необмеженими мож
ливостями. Але він думає, що 
н а й ч а с т іш е  ці п о ч у ття  
вм ираю чої лю дин и, або  
людини в стані реанімації — це 
органічне безладдя (мозкова гі
поксія, розлад електролітів 
тощо) або є це вплив ліків. В 
кожному разі він радить, щоб 
питанням смерти — гідної 
людини, інтересувалися не 
тільки рідня та духовні особи, 
але щоб утворився (особливо в 
шпиталях) загін піклувальни
ків, призначений виключно на 
цю ціль. Цей загін мав би скла
датись з добровольців  з 
духовним на чолі.

Лікареві Гунцікерові йдеться 
тільки про те, щоб злагіднити й 
утихомирити цей душевний 
стрес вм ираю чої л ю дини. 
Глибшим питанням самої 
смерти він не цікавиться. 
Подібно, як Сократ, засудже
ний атенцями на смерть, каже: 
“Коли смертть... є подібна до
сну без снів, це чудово вмерти”.

Самою смертю людини та її 
н а с л ід к а м и  д о к л а д н іш е  
займається д-р медицини  
Ремонд М у д і у своїй книжці 
“Життя після життя”. В першій 
частині під заголовком “Життя, 
як феномен” він цитує Гомера, 
котрий називає сон “братом 
смерти” та інших, котрі кажуть, 
що вмерти — це “забути”, а сам 
пише: “... ці порівняння — “сон” 
і “забуття” показуються врешті

досить неадекватними помічни
ками, щоб нас потішити”. Тому 
він пише далі: .“коли пробу
дження зі сну не має з'явитися, 
вся користь глибокого сну 
а н у л ю є т ь с я .”  А дал ьш е  
доказує, що існує інший спосіб 
розглядати смерть. А цей 
спосіб “відкидає прирівнюван
ня смерти до дефінітивної 
втрати свідомости. “За цим 
поглядом”, — пише дальше — 
якого традиція є, без сумніву, 
найдавніша, частина людсько
го єства продовжує життя, тоді 
коли його фізичне тіло, 
призначене конечній деструкції, 
перестало функціонувати. Ця 
частина людини, котра триває 
після смерти, дістала численні 
назви: психе, душа, думка, дух, 
Я, єство, свідомість. Яка б не 
була назва, — поняття, за 
яким кожний з нас переходить в 
часі смерти в іншу форму 
екзистенції, творить одне з 
найбільш гідних вірувань 
людини.”

Ось так пише лікар і філософ, 
бо він є переконаний, що існує, 
після нашої смерти, вічне 
життя. Щоб самому утверди
тися в цій вірі та показати 
приклади іншим, він, у другій 
частині своєї книжки, під заго
ловком “Досвід смерти”, подає 
більше ніж сто .свідчень чолові
ків та жінок, котрі, після 
клінічної смерти, у хворобі чи 
при важких нещ асливих  
випадках, вернулися до життя, 
завдяки сучасній медицині. 
Цікаво, що всі ці свідчення 
зводяться до спільних рис: 
почуття спокою, щастя тощо 
після цієї клінічної смерти.

Лікар, озброєний в ось таку 
сильну віру в “Життя після 
смерти”, не тільки сам дивиться 
спокійно смерті в вічі, але може 
дуже благодійно діяти на 
психіку вмираючого пацієнта. 
На жаль — це рідкість.

Д-р мед. Михайло Качалуба
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З нових видань
Український Медичний Архів при 

Українським Лікарським Товаристві 
Північної Америки в Чікаґо видав, у 
60-ліття заснування Українського Тай- 
ного Університету у Львові, друге 
число свого журналу.

Передмову написав невтомний ар- 
хівар д-р Павло Пундій. У передмові 
автор пише, що хоче «познайомити 
наших колеґ та будучих істориків 
української медицини з матеріалами, 
які друкувалися в українських і чу
жинних журналах та часописах про 
українське лікарське товариство та 
про українських лікарів, дентистів і 
фармацевтів у минулому 1981 р.» Ці
ле оце видання поділене на чотири 
частини з кінцевим показником пріз
вищ.

Перша частина присвячена 60-літ- 
тю Українського Тайного Універси
тету у Львові (1921—25). На титуль
ній сторінці публікації поміщена фо
тографія групи професорів і студен
тів медичного факультету У країн- 
енського Тайного Університету у 
Львові в 1923 році. Вступне слово до 
першої • частини написав ред. Іван 
Кедрин-Рудницький; він виявляє, що 
національна політика Польщі між  
двома світовими війнами була зло
чинною і немудрою. Ця політика злік
відувала майже цілковито українські 
школи в Галичині, Волині та Лемків- 
щині. Так званою (на глум) «пацифі
кацією» масово виарепггувала укра
їнський інтелігентський та селянський 
актив, зруйнувала українські куль
турні та матеріальні установи. Далі 
в своїй статті описує автор героїчну

боротьбу української молоді за укра
їнські школи та взагалі права укра
їнського народу.

В другій частині публікації є від
битки газетних і журнальних стат- 
тей з організованого життя наших 
лікарів. З них бачимо дуж е інтензив- 
ну наукову та культурну працю на
ших колеґ для прославлення україн
ського ймення та народу.

До третьої, частини згорнув наш та
лановитий архівар — д-р П. Пундій —  
газетні відбитки некрологів та біогра
фічних нарисів і споминів про укра
їнських лікарів, зубних лікарів та 
фармацевтів. В одному з цих відбит
ків читаю його статтю в «Свободі-» 
від 23 вересня 81 р.: «В першу річни
цю смерти сл.п. Д-ра В. Кархутд*. В 
цій статті д-р Пундій віддає заслуже
ну честь лікареві й письменникові В. 
Кархутові: І так помер наш незабута 
ній Адьо —  Д-р Василь Кархут 9-го 
жовтня 1980 року в лічниці у Львові. 
Перестало битися серце пластуна, лі
каря, письменника, а перш за все —̂ 
українського патріота, що перейшов 
свою Голгофу. Намучився він По 
польських та німецьких тюрмах і на 
18-річному большевицькому засланні, 
терпів, але не заломився. . .»  Це один 
яскравий приклад з тисячів наших 
героїв за свободу України.

Четверта частина публікації є при
значена бібліографічним дописам про 
наших студентів, Гра дуантів і моло
дих лікарів.

Цінне видання!
Михайло Кача луб а ст.
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З нових видань
Юліян Мовчан ТУГА ЗА МИНУЛИМ...

Михайло Качалуба: “З МОЄЇ ОДІССЕЇ”, частина І, 
видавництво Юл. Середяка, Буенос Айрес, ст. 130

Так уже є; що коли людина 
старіє і все ближче наближа
ється до того “пункту”, звідки 
вже нема вороття, вона дуже 
часто все з більшою тугою і 
ностальгією пригадує собі 
давно минулі роки в своєму 
батьківському домі, пригадує 
життя серед своєї найближчої 
родини. Зокрема, туга за мину
лим особливо болюча тоді, ко
ли ще в дитячому віці людина 
втратила молодшого від себе 
брата чи сестру. Знаю одного 
приятеля, тепер вже після сімде- 
сятки, який часто з сльозами на 
очах пригадує свого молод
шого на пару років брата, який 
маючи років дванадцять, помер 
біля 60-ти років тому від 
гострого запалення горла. При 
тому, тужить мій приятель за 
своїм братом не стільки тому, 
що смерть скосила брата в 
такому молодому віці, як пере
довсім тому, ЩО.: ВІН, МІЙ 

приятель, н а . його думку, так 
мало доброго зробив для свого 
незабутнього брата Івасика... 
Ще більший жаль його огортає 
тоді, коли він пригадує, коли — 
як то звичайно буває серед 
дітей, раз чи два він зробив 
деяку кривду своєму братчи
кові...

Дуже правдоподібно, що 
саме туга за своїми рідними і за 
батьківщ иною  спонукала  
нашого колегу, д-ра Михайла 
К ачалубу написати свої 
спогади з дитячих та юнацьких 
років п.н. “З моєї одіссеї”. Його 
“одіссея”, як, він пише, почалася 
вже понад 75 років тому, коли в 
Романовому Селі, (“точно” по 
середині, між Тернополем та 
Підволочиськами) він 7-го 
л и ст о п а д а  1 9 0 8 -го  року  
народився в родині споконвіч
них хліборобів Олекси та Анни

Кача лубів. Але справжня 
одіссея, якщо під цим словом 
розуміти довгу подорож із 
переш кодами, почалася . з 
вибухом Першої світової війни. 
Вертаючись з мамою від дідуся 
Теодора, одного соняшногс дня 
в серпні 1914 року, тоді вже 
майже шостирічний Михась 
раптом чує від пробігаючих 
лю дей стурбовані вигуки: 
“Війна! Війна!”

Тривожно зустріло село 
вістку, що австрійські війська 
відступаю гь все далі на захід, і 
тому москалі ось-ось можуть 
увалитися до села. Люди 
почали тікати хто-куди, хоч вже 
не було куди тікати, бо москалі 
з’явилися, як саранча над селом.
І ось, тут, молоденький  
Михась, мабуть, вперше в 
своєму житті стає наочним 
свідком трагедії українського 
народу, насильно поділеного 
між окупантами. Виявилося, 
що не всі москалі були 
справжніми москалям. Бо вже 
на другий день після вступу 
російських військ до села 
приходить “джура” до хати і 
поздоровившись “добридень”, 
почав з родиною Качалубів 
розмовляти “по нашому”.

— Як-то, що ви розмовляєте 
по-нашому? — питає сестра 
Мариня.

— Бо я українець, тобто, по- 
їх н ь о м у  “ м а л о р о с ” а бо  
“хахол”. Всіляко нас назива
ють, хоч я такий самий, як і ви, 
— відповідає “москаль”.

І це було трагедією україн
ського народу. Бо як інакше 
можна назвати стан, коли 
будучи примусово мобілізова
ними до двох ворожих армій,, 
наші люди, як-то кажуть, ні за 
цапову душу вбивали одні 
других. В одному випадку під

гаслами спасіння ..“царя і 
отєчества”, в другому — під 
гаслами оборони австро-угор- 
ської імперії. Батько Михайла 
Качалуби вислужив три роки в 
“72 Кайзерліхе :унд Кеніґліхе 
реґім ен ті” , дослуживш ись  
ранги “цуґсфюрера”.

Цікаво оповідає Автор про 
революцію в царській Росії:

— Одного дня, — пише він, — 
прибіг брат Стефань і оповідає, 
що діється щось несамовите, ще 
недавно немислиме, а тепер це, 
мовляв, факт: в Росії скинули 
царя і створився уряд якогось 
Керенського.

— Хто тобі оповів такі байки? 
— питаються мама і Мариня.

— Віктор стрийка Миколи 
прийшов із Збаража. Там всі 
про це говорять. Навіть газети 
йому показували... Він сам 
бачив газету, писану по-україн
ському. Пише, що в Києві тво
риться Українська Центральна 
Рада. Будемо мати Україну! — 
аж підскакує з р адости  
Стефань. (Ст. 41).

Або ось короткий опис 
зворушуючого епізоду з років 
українськ ої н ац іон ал ь н о-  
визвольної революції.

“Через село проходить відділ 
війська, Російські шинелі і 
шапки, але на шапках синьо- 
жовті стрічки. Це наше рідне 
військо.

— Куди йдете? — питають 
люди.

— Відступаємо за Збруч.
— Чому?
— Такий наказ. Кажуть, що в 

Брест-Литовському підписано 
якийсь договір, на підставі 
якого ми мусимо залишити 
Західньо-У країнські Землі. 
Нема сили — нема волі...

Мариня і Стефань плачуть:
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— А хто до нас прийде?
— Вернуться австрійці.
S— А ви не станете нас 

оборонити?
— Ми знов прийдемо сюди. І 

Австрія розвалиться. Там вже є 
наші Усусуси.

— Хто такі Усусуси?
— Це є Українські Січові 

Стрільці. Ми з ними злучимося 
і,: збудуємо нашу Україну.,. 
Прощайте! Ні! До побачен
ня!”... (Ст. 49).

Гірку, хоч і незаперечно- 
Правдиву причину трагічного 
фіналу української держав- 
ности подає Автор, наводячи 
слова свого брата Стефаня. 
Коли прийшов із села сусід 
Кушла і сказав, що хоч вже 
большевики не показуються, 
проте на конях вже появилися 
польські жандарми, Стефань 
сказав:

—. Як, бачу, поляки поділи
лися з москалями українськими 
землями. Москалі від Збруча, а 
поляки по Збруч, як перед тим 
Австрія.

— А що сталося з україн
ським урядом та українською 
армією? — питаю.

т- Український уряд мусів 
тікати, бо українська армія 
розбіглася, або перейшла до 
большевиків, тобто москалів.

— А як-то, що поляки не 
перебігли до москалів, які не 
розбіглися?

— Бо поляки знають, хто 
вони та чого хочуть. В єдності, 
Михасю, сила. Цю польську 
свідому силу побачив світ і 
допоміг полякам”... (Ст. 78)

Чи хтось заперечить, дцо воно 
дійсно так, а не інакше?

Цікаві спогади подає Автор з 
часів польської окупації земель 
Західньої України, хоч браї 
місця не дає змоги детальніше 
тут н ад . цим зупинитися. 
Здавши матуру 29-го травня 
1929 року, Михайло Качалуба 
на цьому не зупиняється '— він 
їде аж до Женеви (Швайцарія), 
де після закінчення медичних 
студій, вже з дружиною-швай- 
царкою переселюється до 
Чехо-Словаччини, де також не 
припиняється, його “одіссея" 
Одночасно маючи “іскру Божу" 
до писання, він продовжує 
співпрацювати в українських 
газетах та журналах — в тому

числі таких, як “Дукля”, “Нове 
Життя”, “Дружньо вперед" та
інш.

А взагалі, якщо йдеться про 
спогади, то д-р Качалуба пише 
їх цікаво, “від серця" і  тому їх з 
приємністю чатаєгься. Одно
часно не зважаючи на всі ті 
неприємні переживання, які 
він зазнав впродовж свого не 
раз вистеленого терном життя, 
він і далі не “падає духом”, з 
б а д ь о р іс т ю  ди ви ться  в 
майбутнє. Ще давно колись у 
ш кільному часописі він 
висловив свій погляд  ̂на життя 
такими словами, які стали 
девізом його майбутньої праці 
та діяльносте:

“Не гнись, не корись
Проклятій судьбії
Життя віддай
За край у боротьбі” (ст. 100).

Сподіваємося, що вже в 
недалекому - майбутньому д-р 
Мих. Качалуба видасть решту 
своїх спогадів. яків значній мірі. 
збагатять нашу Мемуарну 
літературу.

Спогади, лх літературний жанр, 
займають широке поле у твор
чості письменників. В нашій лі
тературі цей жанр не е ще на- 
лежно розроблений. В часі до 
вибуху П Світової війни рідко 
зустрічалося в кас спогади. А 
шкода, бо в спогадах відзерка- 
люстьси не лише особисте жит
тя, але й загальне. Сьогодні 

бачимо, яка велика шкода, що вена в кас написаних 
спогадів визначних наших людей, як гетьманів, по- 
літичких діячів, науковців, поетів, військовиків. Все 
те в нас пропало, і ми, хоч-не-хоч, шукаємо про нас 
вісток в спогадах чужинецьких авторів.

Кожний з кас, що пройшов роки П Світової вій
ки, вккинений Молохом знищення поза рідкий грунт, 
нас свою «Одіссею*. Має П теж і Михайло Качалуба, 
автор вашого видання, що після закінчення медичних 
студій а Женеві, переїхав з дружинмо-шаайцеркою 
до Чехо-Словаччини, і там — заткавши по закінченні 
війни переслідування і ув'язнення — не покидає твор
чої діяльносте та співпрацює в українських газетах 
1 журналах, як «Дукля», «Нове югтте», «Дружньо впе
ред». В Словаччині вийшла і його перше збірка поезій 
п. а  «Польові дзвіночки*.

Після відомої «відлите» за часів Дубчака, Качалуба 
яидістасться закордон, до ШаайцаріІ, 1 тут амдае збірки 
поезія — «Бульварами серця», «Вільним крилом», «Від
лущиш моєї душі» та збірку віршиків дія дітей «Тріпо
тіння крилят», «З МОЄЇ ОДІССЕЇ» це перший більший 
прозовий твір Михайла Качалубщ і ми впевнені що 
любителі українського друкованого слова ка чужині 
радо прочитають ці спогади та ждатимуть зацікавлено 
на появу наступних частин цього твору.
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Ч- 56 „АМЕРИКА" — ФІЛАДЕЛЬФІЯ. ПА, ЧЕТВЕР, 5 КВІТНЯ 1984

З НОВИХ ВИДАНЬ

Цікаві спогади
родини в першу чергу, 

Михайло Качалуба наро
дився в 1908 році. Його дитячі

Михайло Качалуба.З М О ЄЇ ОДІССЕЇ, частина І,(Спогади з з роками
дитячих і юнацьких років). Видавництво Юліяна Сере дяка.

Буенос Айрес, 19S3.
Коли читаю будь-чиї спо- Перечитуючи спогада, дові- 

гади,. завжди приходять на Дамося про непересічний по
етичний талант Михайла Ка- 
чалуби, який виявився ще в 
його юнацьких роках. На 100-й 
сторінці цих спогадів натра
пляємо на строфу вірша для 
шкільної газетки.

думку слова Тараса Шевченка:

„У всякого своя доля 
І  свій шлях широкий... ” 

(„Сон”)

Про свою долю і про свій 
шлях розказує й Михайло Ка- Не гнись, не корись 
чалуба у своїй книжці. Проклятій судьбі!

Автор багато розказав про Життя положи 
себе, але ці спогади доведені За край в боротьбі! 
покищо до 29 травня 1929 ро- Віршів з гімназійних часів 
ку, до закінчення гімназії іспи- у Михайла Качалуби було біль- 
том зрілости, коли авторові ще. Ось слова автора: „До
було 20 з чимось років. Він машню задачу дістали ми як 
народився 7-го листопада вільну тему, „Рільник і його 
1908 року. Про дальшу його праця”. Я знаю добре працю 
долю можна буде довідатися з рільника, знаю добре його по
дальших спогадів. Покищо — чуття до ріллі, знаю, що рілля 
кілька фактів з його життя — це його життя. Оті душевні 
з короткої біографічної довід- зв’язки рільника з його рідною 
ки на останній сторінці об- ріллею викликали в мене ба- 
клацинки. жання написати цю задачу вір-

По закінченні гімназії в Тер- шем. Це пішло без великих
нополі Михайло Качалуба сту
діював медицину в Женеві, по
тім переїхав на Чехословач- 
чину і Після „відлиги” за 
Дубчека вернувся до ІІІвайца- 
рії, де проживає й досі. З тієї ж 
довідки довідуємося ще, що д-р 
Михайло Качалуба зацікавле
ний не тільки в медицині, але й у 
літературі. В нього є навіть по
важний літературний дорібок
— 4 збірки, поезій („Бульва
рами серця”, „Вільним кри
лом”, „Відлуння моєї душі”' і 
„Трепотіння крилят”; остання 
збірка — вірші для дітей) і оце
— незакінчений ще прозовий 
твір „З моєї Одіссеї”

труднощів. Очевидно, мій вірш 
не був безхибний. Але сьогодні 
дістали ми назад зошити з оцін
ками, і я дістав оцінку „добре”. 
Це мене заохотило до писання 
віршів”.

У примітці автор додав , що 
він „багато написав віршів, але 
всі вони деСь пропали... .

Михайло Качалуба — син 
села. Із селом в’яжуть його тісні 
вузли любови. Тісними вони 
були не тільки в часі,, коли він 
хлопцем перебував у рідному 
селі, але й пізніше, коли став 
учнем Тернопільської гімназії, 
бо вакації проводив на селі, 
тому в його спогадах проби
вається любов і пошана до 
села, до його мешканців, а до

першої світової війни, а юнаць
кі роки з повоєнними роками — 
польської окупації західно
українських земель. Воєнні й 
післявоєнні настрої україн
ських селян, ріст їх національ
ної свідомости, їх патріотизм 
займають у спогадах Михайла 
Качалуби передове місце. Ба
гато уваги автор присвячує 
культурно-освітній праці, яка 
відбувалася іноді в дуже склад
них умовинах.

Свої спогади автоо написав 
з чималим письменницьким хи
стом. Шкода тільки, що деякі 
епізоди своєї „Одіссеї” по- 
трактував він занадто загаль
но. Можна було, наприклад, 
докладніше описати життя в 
Тернопільській Гімназії.

Трапляються в книжці деякі 
мовні недоліки: зам. Олексові, 
треба Олексі, форма другої 
особи однини дієслова від
повісти звучить відповіси, а не 
відповісиш (ст. 79).

Прізвище Костюшко в ро
довому відмінку має форму 
Костюшка, а не Костюшки 
(ст. 88). Але автор вживає і 
правильної форми Костюшка. 
(ст. 97).

Є в тексті й декілька дру
карських „чортиків”, напр. 
по хати, замість по хаті; (ст. 
43), сих, замість сил.

Є помилки в російських 
фразах: Вот харашо пакушав 
— треба покушал.

Спогади Михайла Качалуби 
читаються з приємністю; 3 осо
бливою приємністю прочитає 
їх син села, який пройшов у сво
єму житті шлях, подібний до 
шляху Михайла Качалуби:

Михайло Лоза
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ТРУД І УСПІХ
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Життя людини — це одна велика проба її фізичних і 
духових сил; це арена думки й волі, що заставляє людину 
до постійної впертої конфронтації з вільним Гамлетівсь
ким „Бути чи не бути?”.

Динамічна особистість Леоніда Мостовича є саме 
тією рушійною силою, яка оприділила його до тих, що 
вибирають „бути”. Воно й стало моттом його творчого 
життя, позначеного вже від зарання юних літ не одним 
твердим іспитом долі. Творче горіння свідомого юнака, 
відданого над усе визвольним ідеям свого народу, 
приводило до арештів, тюрем та концтаборів під польсь
кою, російською та німецькою займанщинами. Проте, з 
усіх тих пекельних страждань виходив він живим і мужнім, 
із сильною вірою у свій народ та з дальшою снагою 
повновартісного себевиявлення.

Нелегкою пробою життя були й післявоєнні голодні 
роки, коли треба було не тільки гоїти рани пережитого в 
таборах смерти, але й починати формувати своє майбутнє. 
Обдарований здібним аналітичним умом пильний студент 
закінчив з відзначенням студії медицини в університеті в 
Інсбруку, Австрія, і там же почав спеціалізацію у внутріш
ній медицині та радіології.

Еміграція до Америки перервала на деякий час оці 
почини, але вже за декілька років, закінчивши успішно 
нострифікаційні та інші стейтово-федеральні медичні 
іспити, д-р Мостович зосередився над продовжуванням 
радіологічної спеціалізації, яку завершив іспитом т. зв. 
борду в 1964 році.

Від цього часу очолював він відділ радіології ветеран-1 
ського медичного центру університету Кентакі в Лексінг- 
тоні, проходячи рівночасно всі фази академічної медици* 
ни, почавши від асистента, а скінчивши на повній 

Феслрі з „теніор”. Процес цей не був легким, коли взяти 
до уваги вимоги постійних наукових публікацій тощо та й , 
очевидно, певну ізольованість американських медично- 
академічних кіл у відношенні до чужинецьких лікарів. Д-р 
Мостович є членом багатьох професійних медичних 
товариств, був президентом та членом управи радіоло
гічних організацій стейту Кентакі, а оце недавно отримав 
„феловшип” американського коледжу радіології.
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Д-р Леонід Мостовим
Крім всіх своїх обов’язків, д-р Мостовим виявив 

особливий, талант у ділянках адміністрації та технології. 
За його проектом збудовано й вивінувано модерний 
комплекс радіологічного відділу в новому місцевому 
ветеранському центрі. Різні установи та преса неоднократ
но відзначали великий вклад праці д-ра Мостовича для 
добра міста й стейту, нагороджуючи його різного роду 
трофеями, а міжстейтова шпитальна асоціація іменувала 
його уповноваженим для контролі та акредитації пооди
ноких шпитальних рентгенологічних відділів.

У кінці липня ц. р. одержав д-р Мостовим одне з 
найвищих відзначень централі ветеранської адміністрації 
у Вашінґтоні за його непересічний вклад у розбудову 
місцевого радіологічного центру, що виріс з малого 
непомітного відділу в модель для наслідування цілій 
радіологічній спільноті.

Професійною девізою Леоніда Мостовича є гін до 
досконалости, яка є, на його думку, неосяжним фантомом. 
Проте, саме стремління до неї веде людину на верхи. Він 
бачить життя як найбільш божественне чудо природи, а 
звання лікаря — як служіння йому. Якщо на цій службі 
~  ^ П ІЙ  П П Т Р Ш Т ІЯ Л . він не змарнував свого
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А все ж таки не йде тут мова виключно про академічно- 
професійні успіхи українського науковця, а про цілий,так 
би мовити, діапазон його діяльносте як людини, лікаря, 
громадянина-гуманіста та понад усе українця. Не було, 
мабуть, такого випадку, щоб д-р Мостович відмовив 
комусь із своїх друзів, знайомих, чи незаможних безкош
товної медичної .опіки та уваги. Двері його хати завжди 
відкриті для тих, хто у потребі.

Він боліє тим, що відірваний далекими простора
ми від українського громадського життя, але коли глянути 
на списки жертводавців на прерізні українські цілі, там 
Постійно видніє його' прізвище. Коли ж переглянути його 
бібліотеку, там більшість наших видань та численна
українська еміграційна преса. Якщо є різні види патріо
тизму, то саме такий говорить більше за себе, як увесь 
найголосніший національний гамір. Зрештою, на терені 
свого міста виступає він часто з докладами про Україну, 
про її місце в світі й історії та про нашу боротьбу за 
самобутність і визволення.

Д-р Мостович уважає, що не тільки чільні постаті 
нашої політики чи культури репрезентують наш народ 
серед моря інших етнічних груп чужини, але й кожна 
приватна українська людина, без огляду на її звання чи 
позицію в суспільстві, є volens-nolens амбасадором свого 
народу. Як вона себе поводить як людина, фахівець, член 
спільноти тощо, такою її чужинець побачить, оцінить і 
зіідентйфікує з її народом та батьківщиною.

Ось у суботу, 10-го вересня ц. р., відбулася на одній з 
місцевих телевізійних станцій дуже цікава програма, 
спонзорована ж идівськими орган ізац іям и , н атем у  
гітлерівського голокосту. В ній брали участь колишні 
в’язні німецьких концентраційних таборів та колишні 
американські вояки, які перші відкрили брами цих таборів. 
До цього панелю, що його проводив ректор Кентакського 
університету, професор історії д-р Отіс Сінґлтері, був 
запрошений і д-р Мостович, який провів найдовше 
гітлерівське ув’язнення, бо майже цілих п’ять років у таких 
таборах як Аушвіц,Маутгаузен, Мельк та Ебензее.

Серед своїх колег по званні має д-р Мостович немало 
жидівських друзів, що відносяться до нього з прихильніс
тю і повагою. У розмовах з ними він постійно підкреслю
вав оцей факт, що жидівські імпрези, фільми, телевізійні 
й радіові передачі, музеї чи публікації в справі голокоету, 
хронічно поминають інші народи, які також понесли 
великі жертви під гітлерівським режимом. Це промовчу
вання, а часто й оскаржування тих народів у співпраці з 
нацистами ображає ці народи і викликає обурення. Вже так 
буває в історії, що коли якась імперія окуповує інші 
народи, все знаходить певне число коляборантів. Така 
ситуація існувала і в Другій світовій війні, коли Німеччина 
знаходила їх між французами, поляками, чехами, україн
цями і т. д. Не виключені з цього були й жиди, які мали 
свою поліцію чи Жидівську раду, що співпрацювала з 
гітлерівцями. Через отих кількасот коляборантів не 
можна, одначе, кидати оскарження на цілі їхні народи.
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І'саме ця жидівська помилка підсичує антисемітизм, що 

його жиди намагаються поборювати своїми виступами та 
пригадками про голокост.

Такі міркування д-ра Мостовика спонукали жидівсь
ку спільноту в Кентакі підготовити одногодинну телеві
зійну передачу і згадати, згідно з історією,й інші народи, а 
зокрема український, який потерпів у Другій світовій війні, 
хіба дещо менше, ніж жиди.

Під час панелю д-р Мостовик зосередився на 
порівнянні нацистського'голокосту із сталінським в 
Україні, що забрав голодовою смертю мільйони невинних 
жертв. Цей штучно викликаний голод та безперервні 
розстріли й вивози нашого населення, зокрема інтеліґенції,- 
витворили підсоння постійного жаху. Тому не дивно, що 
ми, українці, очікували приходу німців, оцього західноєв
ропейського культурного народу, з надією на краще. Наше 
розчарування прийшло швидко, і тому наша інтелігенція 
Почала заповняти німецькі тюрми, табори смерти та знані 
$  незнані масові могили розстріляних. Зустріч на нашій 
землі лівого й правого фашизму навчила нас, що це — 
однакове зло, лише під іншим ім’ям, тому український 
нарід боровся проти обидвох фашизмів — німецького та 
російського комуністичного.

Із зворушенням прийняли глядачі розповідь д-ра 
;Мостовйча про ліквідацію українських дітей в Аушвіці, що 
їх забрали від батьків, призначених до Німеччини на 
працю.

Одного ранку почув я, — розповів д-р Мостові-1, — 
дитячий гамір за вікном. Я почув українську мову і глянув 
туди та побачив сотні наших хлопчиків у віці від 7 Дс^2 
років життя. Вони спочатку бавилися і бігали, не усвідом
люючи сббі,де вони є. Але це не тривало довго, бо зараз же 
а’явився шарфюрер Клер із своїми асистентами і зарядив
дітям роздягатися та ставати в ряди перед брамою 20-го 
бльоку. Тоді піднісся дитячий крик до неба. Кликали вони 
своїх батьків, братів, сестер, просили помилування, але 
воно ні від кого не приходило. Вбивча голка злочинця 
Клера прошивала їхні груди і падали дитячі тільця, як 
метелики на шпильках. А в сутінках вечора вантажні авта 
вивозили тіла цих невиних дітей у крематорій чи незнані 
могили. Вже сорок років минуло від того часу, а я все ще 
чую той крик дитячої розпуки і’не можу його забути. Він не 
подібний до жадного іншого звуку людського горя та 
жадного іншого крику переляканих дітей, що чув я 
колинебудь на протязі останніх десятиліть свого життя”.

Д-р Мостович заявив у дальшому перебігу панелю, 
що він, одначе, не має у своїй душі ненависте до німецько
го народу. Він уважає, що кожний нарід може-бути здібний 
до такого, якщо очолений злочинним урядом, злочинними 
провідниками. На запит, яким чином він пережив оці всі 
страхіття табору д-р Мостович відповів: „Я прийшов туди 
з Богом, перебув з Богом і вийшов з Богом, і лише Він 
може дати відповідь, чому мене зберіг живим”.
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Цю програму повторювано з успіхом в містах 

Кентакі (Лексінгтон та Луівілл) і Індіяни (Індіанаполіс), а 
може ще й в інших місцевостях. Реакція глядачів та 
слухачів на цю передачу, а зокрема на розповідь д-ра 
Мостовича, була надзвичайно жвавою. Невідомі люди 
дзвонили чи писали до нього, священики й учителі 
запрошували до виступів у їхніх церквах чи школах, а 
жидівська громада подякувала йому за правильну інтер
претацію історичної правди.

Дуже хосенним для популяризації української справи 
був теж недавній виступ д-ра Мостовича на терені 
університету східнього Кентакі в місті Річмонді, де 
відбувся панельщрисвячений культурі та історії східноєв
ропейських народів. В ньому брали участь болгари, 
поляки, українці, чехи і росіяни. Після короткого загаль
ного опису своїх країн кожним із прелеґентів, почалася 
цікава дискусія. В серії запитань, багато з яких відносилися 
до справ У країни, д-р Мостович мав змогу проаналізувати 
правильно проблеми, зв’язані з Україною та її взаємини з 
Росією. Знову ж порушив він особливо енергійно справу 
Великого голоду, згадав про український виступ у 
Вашінґтоні 2-го жовтня ц. о._ та розповів про зоргані
зований наступ Москви на українську культуру та взагалі 
на цілу українську духовість.

Чотири особливо актуальні питання в дискусії про 
Україну вилонилися із серії чисельних питань.

Перша з них відносилася до взаємовідносин поміж 
українцями і росіянами. , ,Ви твердите, — звернувся 
дискутант до д-ра Мостовича, — що у вас немає ненависти 
до німців за все вам заподіяне зло.але нарікаєте на Росію;” 
Д-р Мостович відповів: „І до тієї частини росіян, що не 
піддержує та не репрезентує і не репрезентувала злочинно
го уряду та його імперіалізму, я не маю ненависти. Ні я, ні 
ввесь мій нарід” . Друге питання торкалось причин 
непорозумінь між українським і російським народами та 
мотивів дисидентського руху в Україні. У відповідь д-р 
Мостович з’ясував суть психологічно-історичних розбіж
ностей між тими двома народами, що, до речі, як два 
географічні сусіди, повині жити в мирі. Проте конфлікт 
між ними лежить в тому, що Росія витрачає всю свою 
енергію та засоби на підбій світу, а в усіх її отих імперіаліс
тичних починах український народ не є зацікавлений. 
Україна є економічно багатий край і не потребує загарбу
вання інших земель. Ми не маємо, — сказав д-р Мостович 
— жадного зацікавлення в тому, щоб наші сини гинули в 
Афганістані чи Середній Америці за російську імперію, чи 
щоб їх уживали до здушування волелюбних рухів в 
Польщі, Мадярщині, Чехо-Словаччині, чи погрожували 
цілому світові ядерною зброєю. Одним словом, ми не 
хочемо бути інструментом накинутому нашому народові 
силою російського імперіалізму”. Ці слова заля, виповне
на сотнями студентів та професорів, прийняла гучними 
оплесками.
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Третє питання зрушйло знову справу антисемітизму 

в Україні. Д-р Мостовим зауважив, що Україна не має 
монополю’на антисемітизм, що він існує всюди, а в 
Україні має він виключно політично-історичне, а не 
расово-економічне підложжя. Від століть наш народ 
бореться за незалежність. Жиди в Україні мали дві 
альтернативи: бути з нами, або бути невтральними. На 
жаль, вони як правило, з дуже малими вийнятками, 
ставали по боці нашого ворога. Проте ситуація під сучасну 
пору змінюється і наші два народи шукають порозуміння 
Ніде правди діти, совєтські тюрми та Гулаґи заповняють 
сьогодні переважно українські та жидівські в’язні.

Четверте питання поставив чех, завважуючи,що для 
нього1 є незрозумілою або може українцями перебіль
шуваною справа нищення української культури Москвою. 
„Чому, — запитав він, — Москва не нищить чеської, 
польської, румунської, мадярської культури, а зосереди
лась на нищенні української?” „Причина цього стану, — 
відповів д-р Мостович, — лежить у тому, що Росія може 
собі дозволити втратити Чехо-Словаччину, Польщу. Ру
мунію чи Мадяріцину. Без них вона все ще буде імперією. 
Втративши Україну, одначе, Росія перестане бути імпе
рією. Велика шкода, що державні мужі вільного світу над 
цим не застановляться”.

З усіх прелеґентів східньоевропейських народів, 
присутніх на цьому панелі, вибрала одна із радіових, 
найбільш популярних станцій саме українського представ
ника на 45-хвилинне інтерв'ю, під Час якого розглянено ще 
раз українсько-російські та українсько-жидівські взаєми
ни. Д-р Мостович виразно підкреслив, що вільна Україна 
— це ключ до миру не лише в Европі, але й далеко поза 
нею, і ніяка політична концепція цього поминути не зможе, 
якщо схоче розв’язати загрозу російського імперіялізму.

Такі та цьому подібні виступи наших людей серед 
моря чужини освідомлюють наше середовище про те, хто 
ми та чому ми тут.

Підсумовуючи все сказане, ще слід наприкінці додати, 
що в особистому житті Льоньо Мостович — щирий друг 
своїм приятелям, відданий батько своїй родині та вірний 
опікун сиріт покійного брата. Глибоке відчуття обов’язку 
та відповідальности перед Богом за все, чим доля 
наділила, це, мабуть найбільш вагома прикмета характеру 
цієї вартісної людини.

Д-р Л. Мостович є1 членом УНС Відділу „Співпраця”.
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Abuse o f  psychiatry in the USSR

P s y c h i a t r i c  a b u s e  a s s u r e s  

s i l e n c e  w i t h o u t  t r i a l s
by- A l e x a n d r a  R a d k e w y c z

“What sort o f  drugs do they 
give the politicals?”

“All sorts...."
I  could see the effects o f  the pcr- 

tent sedative haloperidol on my 
fellow inmates.... One inmate was 
writhing in convulsions, head 
twisted to the side and eyes bul
ging. Another patient was gasping 
fo r  breath, and his tongue was 
lolling. A third was screaming fo r  
the nurse and begging fo r  a cor
rective to alleviate the physical ef
fects o f  the haloperidol. The drug 
was given in such large doses... to 
break any resistance.

L e o n id  P lyu sh ch  
H is to ry ’s  C arn iva l

What kind of a regime would 
tolerate, let alone encourage, stich 
brutal behavior? What do persons 
condemned to a psykhushka  (psy
chiatric hospital) have to face? 
How can we in the West help these 
people?

The issues brought out by these 
and other questions were, tackled 
by a three-member panel on Psy
chiatric Abuse in the Soviet Uni
on, which took place on January 
24 during Ukrainian Students’ 
Week at the University of Toron
to. Two psychiatrists and a bio
physicist wove their professional 
expertise in personal accounts of 
their struggle against the Soviet 
regime into a tale of horror.

Silence without trials. This is 
the sole reason behind the incar
ceration of “persons who do not 
comply with thp rules as interpret
ed by the Soviet authorities,”

stated Dr. Felix Yaroshevsky, 
who once practised psychiatry in 
the Soviet Union. Today he coup
les his practice with defense activ
ities on behalf of Soviet political 
prisoners. He told the audience 
that a system of chemical torture 
immobilizes any dissent very effi
ciently and effectively.

It was the courageous efforts of 
Soviet dissenter Vladimir Bukov
sky that first pricked the con
science of the West. At great per
sonal risk, Bukovsky documented 
the cases of several Soviet dissent
ers interned in psychiatric hospi
tals. These cases, along with offi
cial Soviet psychiatric reports, 
were smuggled to the West in 
1971.

The World Psychiatric Associa
tion however, did not take any 
official action, despite the fact 
that the Canadian Psychiatric As
sociation endorsed Bukovsky’s re
port, and that forty-four British 
psychiatrists strongly protested 
on the pages of The Times that the 
official diagnoses had been made 
“in consequence of actions in 
which they [the dissenters] were 
exercising fundamental freer 
doms...”

Several months later Bukovsky 
was arrested and sentenced to 
twelve years of imprisonment. He 
ran the gamut from labour camps 
to psychiatric hospitals.

While serving his sentence in a 
harsh labour camp, Bukovsky 
combined his research into psych
iatric abuse with that of Dr. Sem
yon Gluzman. GlUzman liad re
jected publicly the official diagno
sis of General Petro Grigorenko, 
and was subsequently sentenced

to seven years in a strict regime 
camp, followed by three years of 
internal exile.

The collaboration between Bu
kovsky and Gluzman gave birth to 
a compelling dpeument that de
scribed Soviet practices of psychi
atric torture, and proposed a se
ries of possible countermeasures. 
A Manual o f  Psychiatry fo r  Polit
ical Dissidents reached the West 
in 1975.

A t least 1000 persons
A short time later Alexander 

Podrabinek, a Moscow ambu
lance driver, began to compile his 
own material on people put away 
in psychiatric hospitals. His Pu
nitive Medicine was received in 
the West in 1977. In Podrabinek’s 
estimation, there are at least 1000 
persons detained in “special psy
chiatric hospitals for political 
rather than medical reasons.” He 
also compiled a “Black .List”, 
which named 102 Soviet psychia
trists who specifically practice 
“punitive medicine”. ,

In the West, Sovietologist Peter 
Reddaway arid psychiatrist Sid
ney Bloch, having access to mater
ials from the Soviet Union, pub
lished their study Psychiatric Ter
ror: How Soviet Psychiatry Is 
U$ed ToSuppress Dissent. T o this 
day, it remains one of the most all- 
encompassing analyses of Soviet 
psychiatric abuses.

For the first time, the doors 
were being opened on these living 
“houses of the dead”. Like the car
nage itself, the reports kept spill
ing out.

Maladjustment to Soviet socie-
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ty: that is the core definition of 
mental illness for Soviet psychiat
ry. Illness, therefore, is taken out 
of the medical-rehabilitative 
realm and viciously slammed into 
the political-punitive arena. Polit
ical dissidents are gathered up in 
the met of official materialist dog
ma—regardless of theiractual be
haviour during psychiatric assess
ment sessions.

Dr. J. Jeffries, a psychiatrist df 
the Clarke Institute in Toronto, 
and founder and head of Psychiat
rists Against Psychiatric Abuse 
(PAPA), pointed out that several 
diagnoses are made l^uite fre
quently by Soviet psychiatrists in 
their labelling of dissenters: slug
gish schizophrenia, reformist ma
nia, and delusions of grandeur.

One of the most original contri-. 
butions to clinical psychiatry,-the 
concept of creeping or sluggish 
schizophrenia was developed by 
Dr. Andrei Snezhnevsky. This ill
ness is only “slightly” manifest, 
and the more explicit symptoms 
are absent altogether. According 
to a text used at Soviet medical 
schools, its normal.symptoms inc-
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lude mild attacks of pessimism 
and melancholia, concentration 
on inner experience, inadequate 
thoughts and actions, stubborness 
and inflexibility of convictions.

Doctors at the notorious Serb
sky Institute of Forensic Psychiat
ry in Moscow, which steadily gor
ges itself on dissidents, have even 
diagnosed schizophrenia on a 
purely “theoretical” level. It seems 
that at this stage, the disease has 
yet to catch up to its outer clinical 
rpanifestations.

Jhose with delusions, on the
other hand, exhibit a vocal and an 
overvalued conviction in their 
own righteousness, an obsession 
with their individual rights, and 
an over-inflated ego. The individ
ual feels that he must transform 
reality by changing other peoples’ 
attitudes. Often they use court 
hearings" to make speeches *and 
launch their appeals. A persecu
tion mania may be closely associa
ted with reformist mania and de
lusions of grandeur.

Looking beyond these farcical 
diagnostic tools, Jeffries pointed 
out that the root issue of psychiat
ric abuse is not the inaccurate use 
of labels, but the reason why in
dividuals are put away in the first 
place. “In Canada,” Jeffries 
stated, “there are very strict crite
ria for incarceration, based on the 
possibility of harming oneself or 
others.” In the Soviet Union, 
those summarily shoved into a 
hospital would be perceived as 
“eccentric or. radicals in other 
countries.”

Of the thirty or forty former 
Soviet psychiatric patients subse
quently examined in the West, 
only two might have possibly 
needed some form of treatment. 
“A measure of overtreatment that 
is inexplicable by most Western 
standards is in evidence,” Jeffries 
concluded.

Amnesty International has con
firmed that psychiatric diagnoses 
are carrigd out usually by official
ly approved doctors. Often such 
perfunctory examinations use 
subjective interpretive methods, 
and last ten to fifteen minutes.

Sometimes confinement in a hos
pital occurs without any psychiat
ric diagnosis at all. It therefore fol
lows that further abuses are quite 
naturally extended into the daily 
running of the hospitals themsel
ves.

Psychiatric hospitals have two 
designations: special psychiatric 
hospitals (SPH’s) and ordinary 
psychiatric hospitals (OPH’s). Al
though inmates of both are ab
used, the SPH’s are geared to
wards “especially dangerous per
sons” and so traffic more heavily 
in brutality. Podrabinek estimates 
that there are at least twelve such 
special hospitals in the Soviet Uni
on. Several years, in certain cases 
even fifteen to twenty, is the com
mon term of incarceration in an 
SPH.

The unofficial Soviet Working 
Commission for the Investigation 

.of the Use of Psychiatry for Polit
ical Purposes reports that several 
hundred OPH’s are scattered 
throughout the country. They are 
often used as holding pens; the in
mates spend, on the average, 
about a year in these hospitals. 
They may be then transferred to 
an SPH.

Unlike the OPH’s, which are 
run by health authorities, the 
SPH’s are administered by the 
Ministry of Internal Affairs 
(MVD), which also oversees the 
corrective labour system. Virtual
ly all of the staff, including the 
doctors, are MVD personnel; se
nior staff are often KGB officers. 
Those in the lower ranks of the 
staff are usually criminals recruit
ed for their skillful handling of the 
inmate population.

In both types of hospitals, med
ical treatment is perverted into 
punishment. Insubordination is a 
catch-all term used to turn the 
lives of dissidents inside out. Doc
tors can do this by prescribing 
promiscuously all kinds of drugs. 
Most commonly used are neuro
leptic drugs—powerful tranquili
zers such as aminazin and halo- 
peridol, as well as insulin and sul- 
phazin.

Each drug has serious side-ef
fects which in legitimate medical 
practice are carefully monitored 
and corrected with other drugs. In 
the Soviet hospitals, doctors allow 
their patients to wriggle gro
tesquely, their suffering cushioned 
only by their own searing pain.

Sometimes increasing doses of 
insulin are prescribed so that the 
dissenter eventually goes into a 
hypoglycaemic coma, and then 
into shock. Such therapy can con
sist of twenty-five to thirty insulin 
shocks to a single dissenter.

Sulfazin, no longer recognized 
as therapeutically useful in the 
treatment of schizophrenia; is 
used in Soviet hospitals because of 
the particularly potent effects 
which rip through an inmate—in
tense pain, raging fever, progres
sive paralysis and, finally, paranor 
iac and catatonic conditions.

Other forms of punishment 
which do not rely on such sophis
ticated drug techniques are. the 
“fixation” or “wet pack” methods. 
In the former, the inmate is strap
ped to the frame of a bed and just 
left there. Frequently, only the 
care of his fellow inmates keeps 
him from dying.

The “wet pack” is a variation of 
“compulsory immobilization”. 
Here the inmate is wrapped up 
like a mummy in wet sheets. As 
they dry, the sheets slowly tighten, 
causing such excruciating pain 
that they must be loosened perio
dically. This allows the inmate 
time to recover for the next on
slaught.

The status of inmate automatic
ally cancels any prerogatives for 
seeking any appeals against psy
chiatric or judicial errors and abu
ses. Although ministerial instruc
tions specify that a commission 
should review each inmate’s case 
every six months, in practice this 
simply does not happen. More
over, any commission’s rulings are 
overshadowed by the recommen
dations of the Serbsky Institute, 
regardless of where the inmate is 
confined. And the Serbsky Insti
tute is, in turn, attached to the 
state security organs.

Roman Fin, a biophysicist who
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was forcibly administered the po
werful tranquilizer aminazin 
while suffering from stomach ul
cers, pointed out that to dissidents 
a sentence to a labour camp is pre
ferable to a stay in a psychiatric 
hospital. He notes that protest 
and the active pursuit of human 
rights activities in а cgmp are the 
very life-blood of a dissident’s ex
istence.

He refers to Bukovsky’s ingeni
ous .organisation of a letter-wri
ting campaign while the latter was 
serving time in Vladimir Prison. 
At the height of the campaign, Bu
kovsky had succeeded in pulling 
most of the bureaucratic institu
tions within the Soviet Union into 
his net. Due to his adroit manipul
ations, each ministry was soon 
barking and snapping at the other, 
all the while casting furtive glan
ces at the mounting complaints 
spewing forth from some devil’s 
chain-letter scheme gone berserk.

Down toppled the governor of 
the prison. Moscow balked, and 
the prisoners were not forced to 
work in Vladimir Prison. Such a 
coup could never have been pulled 
off in a psychiatric hospital.

Roman Fin, who is also the 
founder of the Canadian Institute 
for Study of the Soviet Union, 
told the audience that it took ap
proximately ten years for him to 
start to gain back his health after 
his ordeal at the Oryol SPH. "No 
longer does he get a vile cold or 
sinus congestion with every breeze 
that blows.

However, in the Soviet Union, 
recuperation is even more diffic
ult. Officially, former inmates are 
registered on special lists and 
branded as “invalids”. They must 
report regularly to clinics and are 
usually denied jobs. Since they 
have a psychiatric record, authori
ties can confine them at any future 
time, citing sluggish schizophre
nia.

Difficult to ignore
It is difficult to ignore the ever 

increasing evidence of psychiatric 
abuse leaked by samizdat sources. 
For as Roman Fin so eloquently 
pleaded, “it is a simple matter of 
humanity; we qannot allow our
selves to become'indifferent.”

Although other countries, such 
as South Africa, Romania and 
Bulgaria have practiced psychiat
ric abuse, no other country has en
couraged it in such я chillingly 
brutal manner.as has the Soviet

Union.
Groups have been set up to try 

to heal these Soviet psychiatric 
sores. In 1977, the Working Com
mission to,Investigate the Use of 
Psychiatry for Political Reasons 
was established underthe auspices 
of the Moscow Helsinki Watch 
Group. Its tiny core of members, 
such as Alexander Podrabinek 
(who received a sentence of five 
years’ internal exile in 1978) and 
Petro Grigorenko (currently in 
the West), works tirelessly to 
bring to light cases of abuse.

Sometimes Soviet psychiatrists 
like Dr. Alexander Voloshanov- 
ich lend their services to the 
Working" Commission. Now in 
London, England, Voloshanovich 
personally examined thirty-six 
dissidents who lived under the 
threat of being re-admitted to psy
chiatric hospitals. He concluded 
that they should never have been 
in any hospitals, nor was any 
treatment warranted at the time of 
his examination.

Anatoiy Koryagin, currently 
Serving out his twelve-year sen
tence, was another psychiatrist 
who aided the unofficial Moscow 
group. He broke down Western 
barriers by having his article “Un
willing Patients” published in the 
prestigious British medical jour
nal Lancet. Koryagin was also 
made an honorary member of the 
World Psychiatric Association— 
the first such individual to have 
been so named, despite his lack of 
direct involvement with the asso
ciation.

Due to the impeccable and con
tinuous . research activities of the 
Working Commission in the Sov
iet Union, the World Psychiatric 
Association, prodded on by Brit
ish and American psychiatrists, 
gave birth to the Honolulu Decla
ration.. Adopted at the 1977 WPA 
World Congress, the Declaration 
was made “in reference to the ex
tensive evidence of the systematic 
ibuse of psychiatry for political 
purposes in the USSR.”'

To give teeth to the declaration, 
the Congress alsb set up a Com
mittee to Review the Abuse of 
Psychiatry for Political Reasons. 
The Committee receives comp
laints of abuse and then passes 
them on to the offending country 
for its response..
.... The Soviet Psychiatric Associa
tion ignored aiii protests, arid in 
1983 forrthJIy resigned from the
tt/P  лг RoKuiW' if  і г о ім  tbj» Bul

garian, Czechoslovakian and 
Cuban contingents. The Rumani
ans, Poles and-Hungarians, how
ever, elected to stay on.

International body
Twenty countries throughout 

the world have created working 
groups on behalf of psychiatric 
political prisoners. France is the 
mother country of the Interna
tional Association Against the 
Political Use of Psychiatry, which 
sends out a regular information, 
bulletin to its members around the 
world.

In Canada, the Toronto-based 
PAPA'group has twenty members 
and meets every two to three 
months.'PAPA reviews cases of 
psychiatric abuse as wellas instan
ces of retaliation against psychiat
rists who choose not-to keep'silent 
about abusive practices. Its strate
gies consist of lobbying Canadian 
and Soviet officials, contacting 
the media, letter-writing and 
prodding the Canadian Psychiat
ric Association to concrete action 
on these issues.

PAPA’s closest tiqs are with the 
vibrant British working group in 
London. Composed of both psy
chiatrists and lay persons, the 
British group spearheads research 
and political action on behalf of 
those behind psychiatric walls.

* * *

Victor Nekipelov, a victim of 
the black arts practiced in the 
Serbsky Institute, wrote in his 
memoirs Institute o f  Fools that 
Western pressure is absolutely 
crucial in forcing the Soviet au
thorities to recognize basic prin
ciples of human rights. If not for 
the consistent pressure on the 
Soviet Union from such worldr 
wide groups as International 
League for the Rights of Man, 
Amnesty International, and 
P.E.N., dissidents like Vladimir 
Bukovsky and Leonid Plyushch 
would probably still be languish
ing in cell blocks.

And finally, Sidney Bloch and 
Peter Reddaway leave us with the 
nagging thought that “if such 
practices are not resisted, they 
may become irretrievably en
trenched and, at the same time, 
spread gradually to other count- 

, ries. For they have an obvious ap
peal not only to repressive regimes 
of left and right, ЬиОДзо to autho
ritarian groups in what aĵ e still re
latively free societies ”
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American Nurse Tells of Her Iron Curtain Nightmar

/ Got Sick in Russia —  And Discovere
How Horrifying Their Hospitals Really At
_ . ■ .. ,   ̂ ........................................ Judging by the scar I  haveBeing a hospital patient in the Soviet Union is a trip to hell, says 
American nurse Debbie Gregory. The 31-year-old head nurse of medi
cal intensive care at the Veterans Administration hospital in Nash
ville, Tenn., was traveling in Russia last July when she got the flu.
And her inside look at a Russian hospital turned out to be a night
mare. Here, in her own words, Gregory tells her fascinating story.
By DEBBIE GREGORY*

“Dear God, please don’t let me die here!” _ ____
I  was a v ir tu a l p risone r in  a tin y  room  w ith  bars on the  w in - jo in  your group.”  

dow. B leeding fro m  a gash unde r m y ch in , racked by d ia rrhea  and I  had no choice. But I  was 
vom iting , I  was dehydrated and feared I  was b leed ing ins ide  m y beginning to fear fo r my

Judging by 
now, it ’s easy to see that the 
wound should have been 
stitched.

By the second morning I  
fe lt better. I  demanded to be 
released. That’s when a tour
ist o fficia l told me, “ Some
one w ill come fo r you tomor
row at 6 p.m. and you w ill re

sku ll. As a tra in e d  nurse I  knew  
I  needed m edical a tten tion .

But I  wasn’t  getting i t  — because 
I  was in  a Russian hospital!

That’s what they called it, a hospi
tal. To me it  was a liv ing  hell.

My torturous ordeal started inno
cently when my sister Diane and I  
joined a group fo r a two-week tour 
of the Soviet Union.

On the sixth day of our tour, in  
Tbilisi, a city of well over a m illion 
people, I  got te rrib ly  sick.

Standing in  my hotel bathroom in  
the middle of the night, I became 
unconscious. As I  fe ll, I  h it my chin 
on the toilet, gashing it, then 
slammed my head against the floor. 
Diane called fo r help.

An hour and a half later a doctor 
fina lly  arrived. By then I ’d regained 
consciousness. The doctor ordered 
me to the hospital — a stark group
ing of old yellow brick buildings. My 
sister was ordered to stay behind.

The emergency room was the sor
riest I ’d ever seen — it  had one 
table, one chair and one w riting  
desk.

The doctor took my temperature, 
blood pressure, pulse and heart rate. 
But she didn’t  do the absolutely 
basic things any U.S. emergency 
room doctor should do. They took no 
X-ray of my head despite the fact 
that I  had a bad in ju ry, had been un
conscious and could have been 
bleeding internally.

They gave me no intravenous 
feeding to replace flu ids I  had lost.

, They didn’t  check my reflexes. And 
they didn’t  even clean out my cut 
and bandage it!

They put me in  a room that held a 
tin y  cot w ith a three-inch-thick mat
tress. The bathroom was at the end 
of the hall. There were no toilets —

I needed medical at
tention but I wasn't 
getting it . . .  I began 
to fear for my sanity.

BACK ON THE JOB: Intensive 
care nurse Debbie Gregory after 
her Russian disaste.. 

ju s t two holes in  the floor. No to ile t 
paper. And it  was a stinking mess.

The only medicine I  was given 
was aspirin fo r my headache and 
some unlabeled liqu id  in  three open, 
wide-mouthed bottles.

My situation te rrified  me.
“ My God,”  I  thought. “ No one 

even knows where I  am. I  could die 
in  here and no one would even know 
about it ! ”

I t  wasn’t  u n til late that day that 
— by rubbing my in jured chin and 
showing a doctor the blood on my 
hand — I  fina lly  got medical care 
fo r the gash. She washed the cut, 
then stuck on a large patch of gauze.

sanity.
I  waited through the sec

ond and th ird  days. But 6 
p.m. came and went — and 
no one showed up to get me.

I  tried to call the Amer
ican Embassy, but couldn’t  
figure out how to make the 
phone work. I  demanded 
that the nurses and doctors 
do something!

F inally they decided I  was 
creating too big a disturb
ance and marched me over 
to an angry administrator. 
She le t me go. A t last I  was 
free!

I t  was way past m idnight 
when I  caught up w ith my 
tour group. Diane hugged 
me. “ They never told us any
thing about you — where 
you were or what was wrong 
w ith you!”  she exclaimed.

We read of many advances 
in the Soviet Union, but I  
guess most of them have to 
do w ith weapons. As fa r as 
everyday liv ing  goes — espe
cia lly medical care — it  
can’t  hold a candle to the 
U.S. A.!
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«НА НАШІЙ  —  H E  СВОЇЙ З Е М Л І»

«НАЙПЕРЕДОВІША МЕДИЦИНА»
У москалів, а особливо в тих червоних, все, 

що є московське — найкраще, найпоступовіше: 
культура, наука, технологія, політична система, 
спосіб життя, конституція і т.д. Самозрозуміло, 
що й їхня медицина в їх хворій голові також 
найкраща, найпередовіша. Як ця «передова» 
совєтська медицина направді виглядає, 
зацитуємо не якусь «українську буржуазно- 
націоналістичну» газету чи журнал, а таки 
стопроцентову совєтську на «украинском язике» 
київську газету «Літературна Україна», яка із 
справжньою літературою має стільки спільно
го, як коза з сідлом. Ось цитата з тієї «ЛУ» з 9-го 
червня м.р., де є надрукована скарга таки з 
самого Києва: “ Захворіла донька, у неї 
підвищилась температура. Вранці викликали 
по телефону лікаря. Однак він прийшов аж 
наступного дня. Причина — відсутність 
транспорту».

Оце так! Коли вже немає транспорту для 
лікарів в центрі республіки та ще й в 
курортному селищі Ворзель, звідкіля прийшла 
скарга, то як же мається справа в першому- 
ліпшому віддаленому провінційному містечку 
чи селі?

А ось інша скарга, також з Києва: «У першій 
поліклініці може захворіти й здорова людина. 
Бож хіба можна місяць очікувати лябораторно- 
го аналізу, тижнями в реєстратурі розшукувати 
медичну картку, чекати прийому лікаря, який 
взагалі може не з ’явитися на роботу?..» А 
скільки вже було випадків в «найпередовішій 
країні перемігшого соціалізму», що, коли лікар і 
дасть рецепт, то ліків навіть і з свічкою в білий 
день не знайдеш.

Я мав нагоду говорити з однією жінкою, яка 
жила в СССР і тому кілька років прибула до

Америки. Між іншим розповіла вона мені про 
побут у совєтських шпиталях. Самозрозуміло, 
це була мова не про шпиталі, призначені для 
большевицької номенклятури, а про шпиталі 
для совєтського пролетаріату. Розказала вона 
менш-більш так:

«Працювала я маляркою при малюванні 
мешкань. Якось упала я з драбини й зламала, 
руку. Опинилась у  шпиталі. Було надвечір, і 
поки мене оформили, то й не було змоги 
повечеряти. Але тоді мені й не до вечері було.

Другого дня ранком вбігла медсестра, що 
своїм виглядом  нагадувала міліціонера, і 
різким , наказуючим голосом прокричала:

— У кого ноґа не больная, паднімайтесь 
сєйчас і ідіте в ґород за продуктамі. После 
делайтє себе абєд!..

Пішла я з іншими, що могли ходити, з 
перев’язаною рукою , підв'язаною до шиї, 
«покупать продукти». Після довжелезного 
вистоювання в черзі, купила, що вдалось, і 
поспішила назад до шпиталю, щоб щось собі 
зварити. Кожний пацієнт і пацієнтка мусять 
самі собі готовити обід в шпитальній кухні. І 
так було щодня...»

Відносно совєтської «найпередовішої 
медицини» чи не найдотепніше висловилось 
«радіо Еривань»:

Совєтські вчені ветеринари провели 
операцію бика й пришили йому коров’яче вим’я 
із зарізаної корови. Результат операції такий, 
що бик, замість одну корову, полагодить нараз 
чотири і ще п’ять літрів молока дасть.

Оце така справді совєтська «найпередовіша 

медицина». Панько Незабудько
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М. Петрович

Русифікація 
культурного життя

^У країнська культура в 
УССР, не зважаючи на всі 
завдавані їй жорстокі удари, на 
і з о л я ц ію  н а й к р а щ и х  ї ї  
представників у концтаборах, є 
все , так и  іще д о м е н о ю  
українства, , хоч і в Надто 
казенних форм ах. П роте, 
протягом останнього чаЬу 
почалися й на відтинку  
української культури загроз
ливі русифікаційні процеси. 
Правда, назверх ніби все ще 
виглядає на “розквіт”, як це 
твердить совєтська пропаганда. 
Вийшов 11-донний “Словник 
української мови”, появився 
перший том “Етимологічного 
словника української мови”, що 
його заплановано видати в семи 
томах. Два роки тому почали в 
Києві видавати новий літера
турно-суспільний місячник 
“ Київ”, річно появляється 
українськ ою  м овою  ніби  
“ іь ґп о за н -тн а ” к іл ь к іст ь  
українських книжок, більшість 
газет і журналів друкуються 
українською мовою.

Це„ так би мовити, “опти
містичні” куліси. Але щ о, ж за 
ними окривається? Як де 
недав н о ствердив проф. 
Білинський на стор ін к ах  
ж у р н а л у  " П р о б л е м  оф  
комюнізм” імпозантне число 

.українських книжок, які в 1982 
році появилися - в Україні

українською мовою (понад 
2.200) є лише 25 відсотків усіх 
к н и ж о к , що в У к р а їн і 
друкуються. При тому проф. 
Білинський подав статистику 
українських видань а  Україні у 
повоєнних роках, з якої

наукових книжок, а  й журналів. 
У 50-их роках проходив процес 
їх українізації, сьогодні немає 
вже, як здається, ні одного 
н а у к о в о г о  ж у р н а л у  (з а  
винятком українознавчих), які 
появлялися б українською  
мовою. Наприклад, у КиОві 
появилося протягом останніх 
років декілька цікавих книжок 
на ; тему історії філософії в 
Україні ч— ,всі вони написані 
російською мовою. До того

виходить, що найкраще ще треба’ ще'додати, що і т.зв.
сп р а в и  з у к р а їн с ь к и м и  
виданнями в Україні стояли в 
1956 р., коли то майже 60 
відсотків книжкових, появ в 
Україні друкувалися україн
ською мовою. Це був час 
імперіяльних зрушень, так. зв. 
“ см ути” , і це в Україні 
використано для “україніза- 
ційних” заходів. Але швидко 
після того відсоток українських
книжкових появ в Україні 
починає спадати, щоб у 60-их 
роках досягнути 45 відсотків^ 
тепер же 25 відсотків.

Причини такі, що під щораз 
суворіш им русифікаційним  
тиском усі майже наукові 
видання в Україні друкуються 
російською мовою. Навіть у 
Львові, де ще донедавна 
Львівський університет мав 
майже український характер і 
там наукові книжки друкува
лися українською мовою . 
Сьогодні і це належить до 
минулого, “уравніловка” н а 1 
всесоюзну мову і там пройшла. 
Т орк ається  це не лиш е .

красне письменство підпадає 
щораз більше русифікаційному 
курсові. Х то сл ідкує за 
списками різних літературних 
видань по журналах, то 
побачить, що з., року на рік 
більше повістей та поезій 
з’являється російською мовою.

Якщо докладніше пригля
нутися до преси в Україні, то 
незважаючи на велике число 
обласних та районних газет, які 
й далі друкуються українською 
мовою, загальнореспублікан
ська преса щораз то більше 
набирає російського характеру. 
Не так давно на т. зв. 
“ д в о м о в н іст ь ” перейш ов  
“Вечірній Київ”, що на практиці 
є першим кроком до його 
повної русифікації, подібно як 
це сталося з такими ж вечірніми 
газетами в Одесі і в "Харкові. До 
того ж, в головніших містах 
України спеціальними видан
нями виходять “всесоюзні” 
газети “Правда” та “Известия”, 
які друкують в Україні.- Отже 
заодлйя російської преси »
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Україні'з рогу на рік зростає; 
Ми не знаємо, якими тиражами 
виходять українські газети в 
Україні. Але, з усією певністю 
можна сказати, що за таких 
умов фаворизації російської 
преси, вони маліють, можливо, 
лише за винятком сатиричного 
“Перцю”, який має майже 2,5 і 
м іл ь й о н ів  т и р а ж у . А ле  
“Перець” має окреме значення, 
бо крізь його т.зв. сатиру 
можна зрозуміти справжнє 
життя в Україні. Припадково 
ми взяли до рук деякі числа 
‘-Вітчизни” з-перед 5-ти років і 
порівняли тодішній тираж 
“Вітчизни” з сучасним. З того 
часу він зменшився на понад 
три тисячі примірників. Таке 
зменшення тиражу української 
преси в користь російської 
стосується, мабуть, до * всіх 
україномовних газет.

Не краще маються справи і на 
відтинку кінопродукції. З 
журналу Україна” та інших 
джерел можна побачити, що 
к ін о сту д ії в У к раїн і, не 
виключаючи і київську ім. О. 
Довженка, не лише випускають 
фільми переважно російською 
м овою  (за винятком^ як 
здається, пропаґандивнйх, 
антинаціоналістичних), а й 
передають головні ролі в 
фільмах росіянам і росіянкам. 
Це вже доходить до повних 
абсурдів., Так, наприклад, в 
недавно '  випущеному фільмі 
к ін о ст у д ії ім . Д овж енка  
“Повернення Баттерфляй” про 
життєвий і творчий шлях 
славетної*української співачки 
С о л о м ії К руш ельницької 
головні ролі в ньому зіграли дві 
росіянки і одна латишка. 
Г ол  Овну р о д ю  f С о л о м і ї 
КрушельвицькоГда вершинах її 
слави зіграла росіянка Олена 
Сафонрва, родео Солрмії- 
дівчинки також  росіянка  
Катерина Казанцева, а ролю 
співачки да схилі !ї років-— 
латишка Аніра Дієдскалииня. 
До тоТо Ж-фільм випущений ... 
російською мовою, невідомо,

чи є українська версія.
Та це не є  єдиний приклад 

патології русифікаційного  
курсу в галузі кінематографії. 
Ще до часу випуску фільму про 
Соломію Крушельницьку та ж 
студія ім. Довженка випустила 
фільм про життя геніальної 
українськ ої поетеси  Л есі 
Українки “Йду до тебе”, у 
якому головну ролю поетеси 
віддали росіянці з Москви Алі 
Д ем идовій . Фільм також  
награний російською мовою. 
Хоч, як кажуть, вона не могла 
віддати постаті Лесі Українки, 
фільм вийшов сірий, нецікавий, 
його швидко зняли з екранів.

Все це не є якісь винятки, але 
правила. Кіностудії в Україні 
сьогодні випускають філь
ми російською MOB0JO, 
прагнучи, мабуть, оминути 
“малоросійського” акценту, 
ангажують росіян і росіянок. А 
в той же сам час українські 
актори дістають підрядні ролі, 
а то взагалі не можуть у 
фільмах грати. Усі ці процеси в 
галузі української культури 
говорять самі за еебе. Йдуть 
повільні, але планові зусилля 
довести до того, щоб за яких 10- 
20 років, українська культура 
стала російськомовною, щрб 
відпала потреба видавати 
українською мовою навіть 
красне письменство, щоб 
довести до повної провінція- 
лізації українську культуру,- 
залишити за не!ю ще гопаки, 
народню музику, малоросійські 
п’єси “Як ковбаса та чарка...” і 
тим подібне, тобто етнографію, 
а то й може ще подекуди 
видання для с іл ь с ь к о г о  
населення, видання “простою 
мовою”. Все, що сьогодні 
п р о х о д и ть  в У країн і на 
Відтинку української культури 
ясне на це вказуй. А' різні 
словники української мови є 
лише ширмою, мовляв, бачите, 
як у .нас українська мова 
процвітає! Д а  того часу, доки 
українці “добровільно” не 
перейдуть на російську мову:
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ч  38 „АМЕРИКА” — ФІЛЯДЕЛЬФІЯ' ПА, П’ЯТНИЦЯ 9 БЕРЕЗНЯ 1984

Баль лікарів та інженерів

_  _ Фото: Д’Арлін Студія
Дебютантки та їх партнери на спільному балю УЛТПА і ТУІА, що відбувся 4-го лютого 1984 
в П’єр готелі, в Ню Норку. Зліва: Марія Гладун — Андрій Ганкевич, Калина Чолган — Корнило 
Чорній, Галя Сонна — Денис Чорній, Наталка Семчишин — Роман Білинський, Галя Клим — 
Ігор Черник, Рома Когутяк — Зенон Мельник, Христина Зінич — Олесь Кмета, Ляриса Ворох — 

Маркіян Черник, Марта Бачинська — Роман Явний. (Гляди стор. 3)
В суботу, 4-го лю того ц.р. 

в р е п р е з е н т а ц ій н о м у  П ’єр  
готелю в Н ю  Йорку відбувся 
традиційний баль У Л Т П А  і 
Т У ІА ; В ід д іл ів  М етр о п о л ії 
Н ю  Й ор к у  з п р е зе н т а ц іє ю  
дебютанток.

Ці балі відбуваються кож
ного року і належать до  вда
лих культурно-розвагових ім
през. Вони стали дуже попу
л я р н і і славш і не л и ш е на 
т ер ен і Н ю  Й о р к у , але і з 
дальших сусідніх стейтів зби
рається велике число учасни
ків, особливо наш ої студен
тської молоді, яка хоч виро
сла й виховалася в чужому  
оточенні, то все таки овіяна 
с а н т и м е н т о м  д о  У к р а їн и  
св о їх  б ать к ів  і щ и р о г о р 
неться до своєї громади. Як 
о с т а н н ь о  в и я в и л о с ь , дл я  
багато гостей не було місця.

Баль почався о го д . 8-ій  
веч. коктейлем, а бенкет — 
о г о д . 9 -ій . Й о го  в ідкр ив

гол о в а  В ідд іл у  Т У ІА , інж . 
Ігор  Рицар, що представив  
жінок, які підготовили пре
зентацію дебютанток, а саме, 
М а р ту  В о р о х , З в ен и сл ав у  
Ворох, і М арію Гончаренко. 
Д альш е ведення п р огр ам и  
передав голові Відділу 
У Л Т П А  д-ві Л ю бом и ру Во- 
р о х о в і ,  який п ер ев ів  п р е 
зе н т а ц ію  д е б ю т а н т о к . Д е 
бю тантк и  в б іли х сукнях з 
китицями квітів в руках із 
с в о їм и  с у п р о в ід н и к а м и  у 
фраках, викликали у гляда
чів гарний настрій. П ід  зв у
ки орхестри „Темпо” пооди
нокі пари входили на залю , 
а м ай стер  ц ер ем о н ії з п ід 
вищ еного місця інформував  
про їх  освіту та ш коли, де 
вони вчаться . П отім жінки з 
К о м іт ет у  вручили всім  д е 
бю тан тк ам  п р о п а м ’ятні ко- 
нюшинки, а публіка оплеска
ми їх вітала. Після цієї вро
ч и сто ї хвилини, д -р  Л ю б о -

мир В о р о х  побаж ав  д е б ю 
тан тк ам  дал ьш и х у сп іх ів  і 
закликав усіх, як вихованців 
м о л о д іж н и х  о р г а н із а ц ій  і 
м а й б у т н іх  переєм ників  н а
ш ого організованого життя  
продовжувати традиції своїх 
батьків, любити своє рідне, а 
ш у к а ю ч и  кв ітки щ а с т я  в 
ж итті, знаходити її на укра
їнській ниві, на своєму полі, 
щ об в той спосіб запевнити  
якнайдовше існування та жи
вучість окрем ої української 
громади на чужині.

П отім  попросив орхестру  
заграти К ос-А натольського  
„ Н е з а б у т н і й  в ал ь с”, як п е
рший танець для дебю танток  
із своїм и супровідниками й 
батьками, що дало привід до  
дальш ої загальної забави, де 
всі весело і щ асливо з а б а 
влялися д о  2 -о ї го д . рано ,  
залишаючи приємний спомин  
до  слідуючого балю на дру
гий рік.
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Ч . 48 „АМ ЕРИ КА" ФІЛ АДЕЛЬФІЯ.  ПА. П'ЯТНИЦЯ. 23 БЕРЕЗНЯ 19X4

Д -р Роман Сухий

Засипуємо греблю ...
Уже в старовинних книгах 

згадується, що батьки нарікали 
на своїх дітей, що вони непокір
ні, неслухняні й не шанують 
розуму й досвіду старших.

Те саме було і з нашими бать
ками. Вони не могли зрозуміти, 
що діється з їх дітьми, які вони 
безвідповідальні, бурхливі й 
зовсім не хочуть приймати по
ради чи вказівок.

А ось воно й до нас дійшло й 
ми тепер здивовані, нарікаємо, 
що такі далекі наші діти від 
наших надій і бажань.

А  тут закон життя йде понад 
нашими мріями й бажаннями. 
Поступ потребує нових людей, 
з новими ідеями, з новими по
ривами. А все таки щасливо, 
коли ці зміни проходять не ре
волюційно, в неконтрольова- 
ній формі анархізму, нігілізму, 
чи як в останніх часах в харак
тері „бітніків” чи „пісніків”, а 
впорядковано-еволюційно.

М олоддю  журяться всюди, 
по всіх континентах, а найбіль
ше ті, що мусіли покинути свій 
рідний край. їм  хочеться,щоб у 
серце їх дітей бодай маленький 
куток залишився для сентимен- 
ту до  країни батьків.

У нас також жевріють такі 
самі бажання — втримати 
м олоде покоління при нащій 
Церкві, в наших товариствах, 
а зокрема, нашу освічену 
молодь у наших професійних 
організаціях. Як дотепер, чи не 
найкращими успіхами в гурто- 
ванню нашої молоді гордять - 
ся наші спортові товариства.

Нашій філії УЛТ ці проблеми  
також не байдужі. В тій цілі ор
ганізуємо різні товариські зу
стрічі, на які запрош уємо го
ловно м олоде покоління.

В половині жовтня ми органі
зували осінній пікнік на гостин
ній посілості Черників. Для 
більшої атракції запросили ми 
також й наших інженерів. З 
думкою-бажанням, що, може, 
якраз якась молоденька лікарка 
гляне на молодого інженера, 
а далі може дійде до  ближчого 
знайомства. Кілька таких зна
йомств ми вже маємо, але 
хотілося б їх якнайбільше. Хоч 
у той же день було кілька добре  
реклямованих імпрез, на нашу і 
зустріч з ’їхалося щось біля 75 
осіб. Не було вступів, реєстра
цій, підписів, ані збірок. При 
теплій осінній погоді наші май
бутні молоді члени розваж а
лись, знайомились, а навіть 
заприязн ювались.  Обильна  
кухня під опікою „старшого 
пластового кухаря” Олексан
дра Черника дбала, щ об нікому 
не забракло кальорій. Пізнім  
вечором роіїздились наші мо- , 
лоді гості з бажанням зустрі
нутись незабаром знову.
- І справді, не довго треба було 
чекати на подібну нагоду, бо 
вже при кінці грудня молоді 
лікарки з власної ініціятиви 
приготовили новорічну зустріч 
у п р и в а т н о м у  м е ш к а н н і 1 
м олодого адвоката Андрія 
Стецькова і його дружини 
М арії Стефанишин у співпраці 
також молоденької Оксани

Гудь-Балтарович. Щоб помог
ти молодятам батько адвоката 
Стецькова д-р Стецьків приле
тів аж із Японії, щ об розважа
ти присутніх веселими при
казками й дотепами {...вико
нувати ролю старш ого бар- 
тендера — не називаю його по- 
українськи „старим шинка
рем ” бо він ще не такий ста
рий. Але й матері наших моло
дих лікарок також хотіли при
чинитись до  цього вечора і при
готовили розкішні перекуски. 
Д ехто з більш „досвідчених” 
докторів розглядався за „си
вухою ”, але їм сказали, що 
Новий рік вільно зустрічати 
лиш ш ампаном, і господарі 
дуже дбали про те, щ об випад
ково в якійсь лямпочці не було 
видно дна. В культурній об
становці, в дружній українсь
кій атмосфері около 50 лікарок 
і лікарів зустрічали 1984 рік з 
надією на кращі часи. Німецька 
приповідка каже, що „погано, ко
ли любов іде крізь шлунок” зна
чить матеріальна сторінка не 
повинна бути рішальним чин
ником в лю бові, але з другого 
боку, в Америці нічого важні
шого не діється без традиційної 
ковбаси та чарки („вайнінґ енд 
дайнінґ”.

Це не значить, що це вся 
діяльність нашого відділу, але 
це один із засобів стягати до
купи молодих лю дей і давати 
їм  нагоду зживатися, спільно 
щось переживати, а згод ом , 
може, вдасться і зацікавити їх 
ідеями і працею УЛТ.
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Хоч проминуло уже дев'ять років, як 
відійшов у вічність бл.п. д-р Томе Лапичак, 
але ніяк не може стертися з нашої пам'яти 
ця непересічна постать Людини з великої 
літери. А спеціально для нас, його послі
довників, які, переборюючи всі незгоди і 
фінансові трудноші, продовжують цю вільну 
трибуну, якої Покійний був організатором, 
кореспондентом, лінотипістом і редактором 
Ми продовжуємо сміливо реалізувати на 
сторінках «Українського Життя» задуми, 
ідеї і далекозорі думки Покійного. От чому 
ми в кожному квітневому числі нашої віль
ної трибуни повертаємося і з гарячою тепло
тою згадуємо невіджалувану втрату — від
ходу у вічність д-ра Томи Лапичака.

Багато за ці дев'ять років втекло води 
з нашого Славути Дніпра і не менш від
булося змін в українській діаспорі за цей 
час, до яких на жаль, не дожив наш Друг

і великий мислитель д-р Тома Лапичак. 
А найголовніша з цихсакраментальник подій 
це поява українських дисидентів і не тільки 
в серці України - Києві, але і їх представ
ництва на еміграції під назвою Закордонне 
Представництво Української Гельсінської 
Групи, очоленої ген. Петром Григоренком, 
у складі його кращих правозахисних діячів, 
як Надія Світлична, Леонід Плющ, Володи
мир Малинкович і інші.

Як відомо, це представництво з перших 
днів одержання уповноваження на цю від
повідальну ролю у вільному світі з Києва 
зазнало і зазнає й сьогодні мінометного вог
ню, відчайдушної атаки з боку визвольно- 
Фронтівців, вони ніяк не можуть погодитися 
з тим, що не вони репрезентують нинішню 
Україну, а хтось інший, хоч той «інший» 
і дістав уповноваження від передових бор
ців із сатанинською системою, які всі сьо
годні перебувають за колючими дротами, 
хоч ці «інші», що виконують цю почесну 
працю у вільному світі,перейшли надлюд
ські страждання в совєтському пеклі, але це 
їхніх тутешніх недругів не переконує, і вони 
безнастанно продовжують обливати їх по
миями, пришиваючи їм ті «гріхи», які нікому 
з них і не ввижалися у сні в совєтських 
казематів і психушках.

Але менше з тим, то їхня справа, і їх
ній «джаб», який вони продовжують від дов
шого часу на еміграції, а наші думки сьо
годні повертаються до особи Покійного 
д-ра Томи Лапичака. Ми собі уявляємо, 
з якою тільки радістю він зустрів би появу 
українських дисидентів у вільному світі, 
якби він тішився створенню ЗП Української 
Гельсінської Групи і які б пеани він співав 
на сторінках «УЖ» для репрезентантів су
часної України. Так ні жі Не дожив він до 
цих днів, які б осяяли його творчий розум 
цим невимовним щастям вітати наших до
рогих гостей з поневоленої України, живих 
свідків нинішніх сліз і страждань наших

братів і сестер із заокеанської нашої Бать
ківщини.

Хоч молоді роки Покійного доктора про
ходили нещасливо, починаючи від польсь
кої Берези Картузької і кінчаючи концтабо
ром в Саксенгавзен під німецькою окупаці
єю, але він не зломився, він стоїстично ви
тримував найстрашніші знущання як польсь
ких, так і німецьких садистів по в'язницях
і концтаборах, бо беззастережно вірив в 
українську людину, вірив у світлі ідеали 
Самостійної Соборної України, яким віддав 
свої кращі роки молодости. Він не під
давався ані тяжким колодам на шляху осяг
нення згаданої мети, ані найжорстокішим 
поневірянням і знущанням катів, ворогів на
ших національних ідеалів.

Одначе останні тринадцять років Покій
ний почав переоцінювати застарілі політичні 
вартості, він настирливо шукав нових шля
хів визволення України, він, починаючи від 
1963-го року, кинув гасло демократизації 
нашої еміграції. Тож сьогодні можна сміли
во вважати Покійного доктора першопро- 
хідником нинішнього Українського демокра
тичного руху. Коли сьогодні цей рух орга
нізаційно оформився в Українсько-Амери
канську Координаційну Раду, то з певністю 
можна думати, що Покійний був би першим 
в її рядах, коли б дожив до наших днів.

Роздумуючи сьогодні над постаттю По
кійного, хочеться закінчити наші роздуму
вання словами одного з його близьких 
співпрацівників Миколи Галіва: «Тома Ла
пичак залишиться в нашій пам'яті, як шля
хетна і  свободолюбна людина, як україн
ський патріот, один з тих небагатьох лю
дей, що йшов проти течій, щоб українсь
кий народ стояв на висоті у колі вільних 
народів». А ред. Ю. Степовий так оцінив 
постать Покійного: «І так д-ра Т. Лапичака 
не стало серед нас, живих. Вже зруйнува
лася станція великого еміграційного розуму, 
вже більше не бачимо того високого і  муд
рого чола, яке випромінювало з-під моз
кового покрову глибокі думки і  рішучі за
клики».

Екзекутива «УЖ».
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Поміж українськими імп
резами нашої громади нале 
жне місце здобули собі та
кож щорічні балі дебютан
ток, якГ залишаються у па
м’яті не тільки молодих  
учасників, але також і їхніх 
батьків, рідних і всіх присут 
ніх.

Традиційна презентація 
дебютанток відбулася цьо
го року 11-го лютого в еле
гантному Гилтон Конрад 
готелі у середмісті Чикаго 
при участі понад400 гостей. 
Як і у попередніх роках, спо 
нзорами цієї імпрези були 
три місцеві українські про
фесійні організації:.Об’сдна 
ння Українських Ветеринар 
них Лікарів Америки, Това
риство Українських Інжене
рів Америки і Українське 
Лікарське Товариство Пів
нічної Америки. Господа
рем цьогорічного балю де
бютанток було Об’єднання 
Українських Ветеринарних 
Лікарів Америки. Весь до
хід призначено на добродій 
ні. цілі.

Д-р Лариса Оленич-Іван- 
ків успішно виконувала фун 
кції тостмайстра виголоси
ла привіт і змістовне вступ
не слово .та вміло проводи
ла програмою вечора. Вісім 
пар дебютанток з їхніми 
партнерами і батьками бу
ли формально представлені 
українській громаді міста 
Чикаго і околиці головою 
Батьківського комітету Та- 
нею Назаревич і д-ром Бог
даном Рудавським. Приві
ти виголосили д-р Юрій 
Процик, голова чиказько
го Відділу УЛТПА, д-р Пет 
ро Попович, голова Ветери
нарного Об’єднання, та інж. 
Нестор Іванків в заступстві 
інж. Миколи Маркевича, го

лови чиказького Відділу 
ТУ1А.

Баль дебютанток j  Чикаго

Всі промовці підкреслю- елеґанції і культурної нове 
вали важливість правильно- дінки. Дівчата почуваються 
го виховання молоді в реле-

Дебютантки та їх ескорти (зліва): Адріяна Надзікевич — Марко Костко;'Ксепя 
Добровольська — Роман Гусак; Лідія Білмнська — Юрій Мясник; Христшіа Назаревич 
— Марко Яхторович; Надія ІОванків — О peer Костелина; Марія Вульчан — Юрій 

Бозьо; Тереса Куріца — Роман Лссюк; Ліза Пільч — Василь Маркусь, мол.
підготовку цієї імпрези вкла 
ла також Генрієта Куріца. 

вже не тільки як „ґирле". Особливе признання нале 
лейді , а хлопці—це жить маестрові Ігореві Ску- 

б’якові: за справді професій 
не приготування найважли
вішої, танцювальної части
ни. Всі присутні, молодші і 
старші, насолоджувалися 
приємною музиедю (оркест
ри „Водограй":

Після перши*,.танців Де
бютанток і їхніх батьків слі
дувала смачна вечеря, а 
відтак загальний баль. Цей 
приємний, успішний вечір 
продовжувався до пізньої 
години і в радісному надхне 
нні, з найкращими про ньо
го спогадами всі розійшли
ся додому.

Євген Іванків

гійно-національному дусі 
та висловлювали сподіван
ня, що наша молодь гідно. 
репрезентуватиме українсь
ку спільноту перед чужине
цьким світом та залишить
ся вірною ідеалам своїх  
батьків. 1 під таким аспек
том треба дивитись на ці

але лейді , а хлопці—це 
вже не звичайні „бойси.у а . 
. джентлмени, і всі вони 
мусять тепер відповідно  
поводитися. Тому є дуже 
побажаним, щоб батьки і 
виховники краще оцінюва
ли ролю цих формальних 
балів та заохочували своїх

традиційні балі дебютанток, дітей та вихованців брати в 
Це не тільки час розваги і них участь.

Д о успіху цьогорічного 
дебюту у великій мірі причи 
пилася Таня Назаревич, го
лова Батьківського коміте
ту, яка займалася організа
ційними справами, а на бан
кеті мала головну промову, 
що відзначалась глибоким 
змістом та дуже актуальни
ми думками. Багато праці у

забави, але в першій мірі, 
важливий засіб виховання 
молоді.

У чудовій бальовій залі, 
прикрашеній барокковими 
мальовилами, в імпозант
них суконках і вечірніх' одя- 
гах, під чарівні звуки валь
сів, молодь переноситься не 
наче в інший світ, світ краси
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Ч. 75. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 20-го КВІТНЯ 1984

Успіхи молодого українського
вченого д-ра Ігоря Лемішки

Бюлетень Фундації рака 
Д.Раньйона-В.Вінчела який 
появляється в Ню Норку по
відомив, що ця філантропія-, 
на фундація призначила до
тації на наукові досліді з 
ділянки хвороби рака для 
сорока вчених. В повідом
ленні говориться, що ця 
фінансова підтримка приз
начена для молодих вчених 
на їхні самостійні дворічні 
досліди. Серед сорока чуже- 
нецьких вчених є прізвище 
молодого українського вче
ного з М ассачусетського 
Інституту Технології (МІТ) 
д-ра Ігоря Ростислава Ле
мішки.

Ігор Лемішка захистив з 
успіхом свою докторську 
дисертацію у вересні 1982 
року в МІТ. Науково-дослід
на ділянка його орієнтації— 
це молекулярна біологія і 
генетика.

Д-р І. Лемішка—син відо
мих українських громадсь
ко-суспільних діячів; його 
мати мґр Лідія Лемішка 
відома зі своєї активної пра
ці в Союзі Українок Амери
ки і була кількарічною голо
вою Відділу СУА. Батько, 
д-р Андрій Лемішка—плас
товий діяч, колишній голо
ва Пластової станиці в Бал
тиморі, активний член Укра
їнського Лікарського Това
риства Північної Америки.

Ігор виростав у Балтимо
рі; був тут активним пласту
ном і новацьким виховни- 
ком; закінчив школу украї
нознавства й Український 
Музичний Інститут. Серед
ню освіту Ігор Ростислав за
кінчив з відзначенням і був 
прийнятий на відомий уні
верситет Джана Гопкінса. 

Після закінчення програ-

Д-р Ігор Р. Лемішка
ми коледжу був прийнятий 
на медичні студії, з яких, 
однак, зрезиГнував у ко
ристь аспірантури в ділянці 
молекулярної біології в МІ- 
Т. Його науково-дослідні 
праці були публіковані в 
престиж евих ж урн алах— 
„Бритійський журнал моле
кулярної біології-”, „Nature” 
(міжнародний науковий жу
рнал), „Клітина” („Селл”), 
„МІТ-пресс” і інших. В оста
нніх двох роках д-р І. Лемі
шка дав ряд наукових семі
нарів у науково-дослідних 
центрах МІТ, Гарвардській 
медичній школі, Пенсиль- 
ванському університеті та в 
Нюйоркському стейтовому 
університеті Стоні Брук. 
Р івнож  він брав активну 
участь зі своїми доповідями 
в інших наукових конферен
ціях.

Зараз д-р І. Лемішка веде 
свою дослідницьку працю в 
одному з найкращих і най
більш престижевих у ЗСА 
наукових центрів—Дослід
ному Інституті Рака при 
МІГ.

В п’ятницю, 23-го березня 
ц. р.,бостонський щоденник 
„ Г л ь о б ” помістив довш у 
статтю про експерименталь' 
ні досліди трьох науковців у 
пошукуванні нових засобів 
в лікуванні пістряка біло
крів’я. Серед трьох вчених 
назване прізвище д-ра Ігоря 
Лемішки. Рівнож відомий 
журнал „Science” присвячує 
багато уваги цим дослідам, 
згадуючи імена цих трьох 
дослідників, які здобули 
вже загальне визнання у цій 
ділянці. Здобувши визнання 
в наукових колах, д-р Ігор 
Лемішка, разом з групою 
американських і канадських 
вчених , запрошений на Ев- 
ропейську наукову конфере- 
цію, яка відбувається 16-18 
травня ц.р. у відомому Гай- 
дельберзькому університеті 
В Західній Німеччині. Кон
ференція ця присвячена пи
танню генетики і застосу
ванню молекулярної біоло
гії у боротьбі з хворобою 
пістряка.

Молодий український вче
ний, який виростав у патріо
тичній українській родині, 
відзначається своєю працьо
витістю, ініціативою, вели
кою зацікавленістю своєю 
науковою ділянкою і нахи
лом до відкрить невідомого 
загадкового і містерійного 
у житті людини, в її поход
женні, спадковості, людсь
ких нуклеїнових молекулах. 
Д ілянка, яку він вибрав, 
дуже специфічна і рідкісна 
серед українських вчених на 
Заході.

Д-р Ігор Лемішка планує 
зробити академічну кар’єру 
з власною дослідною лябо- 
раторією при одному з виз
начних університетіт на схо
ді Америки та осягнути про
фесуру.

О. Зінкевич
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ч. 62. СВОБОДА, ВІВТОРОК, 3-го КВІТНЯ 1984

Вшанували українського лікаря
КеймбридмГ, Огайо. — 

Тут місцева американська 
громада вшанувала окре
мим святочним вечером від 
хід на пенсію директора 
стейтового центру для умо
во упосліджених д-ра Ми
рослава В. Гнатюка.

Д-р М. Гнатюк отримав 
окрему медалю від депар
таменту здоров’я стейту 
Огайо, а від інституції, якій 
він служив довгі роки — 
пропам’ятну таблицю та 
образ. Окреме відзначення 
отримав д-р М. Гнатюк від 
повіту Ґернзі, в якому він 
працював як лікар від 1962 
року. Великою несподіван
кою було на прощальному 
святі признання від губер
натора Огайо Ричарда Ф. 
Селест. Найбільш зворуш
ливим моментом прощаль
ної вечері були слова д-ра 
Богдана Гнатюка, найстар
шого сина д-ра М.Гнатюка, 
який розповів понад сотні 
присутніх про важкі почат

кові роки його батьків у 
новій країні та про приклад, 
який його батько дав своїм 
синам, які всі три тепер вже 
є також лікарями.

Сам д-р М. Гнатюк дяку
вав усім присутнім за слова 
признання, як також за по
міч, яку йому давало місце
ве населення від початку 
його приїзду в ЗСА. Він 
згадував про 21 рік лікарсь
кої праці в тій частині Огайо, 
яку він полюбив тому, що 
вона нагадує йому його ба
тьківщину — Україну. Про
сив теж, щоб цей виїмковий 
для нього вечір проходив в 
пам’ять недавно померлої 
його матері Анастазії, якій 
він завдячує свої успіхи, а 
особливо успіх у лікарській 
професії.

Про прощальний вечір 
для українського лікаря бу
ли ширші повідомлення у 
місцевій пресі враз із його 
знімкою.
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Ч. 57 „АМЕРИКА” — ФІЛЯДЕЛЬФІЯ, ПА, П’ЯТНИЦЯ, 6 КВІТНЯ 1984

Д-р М . Гнатюк відійшов на 
емеритуру

Кембридж , Ог. — Місцева
газета „Дейлі Джеферсоніян” 
недавно повідомила, що д-р 
Мирослав Гнатюк, який був ди- 
р ек то р о м  К ем б р и д ж ськ о го  
центру умового здоров’я та 
розвитку протягом 9-ти років, 
відійшов на емеритуру.

З цієї нагоди було влаш то
ване прийняття, під час якого 
два місцеві судці Едґар Мур- 
гед і Д оналд Ревел виголосили 
короткі промови з признанням 
про віддану працю д-ра М. 
Гнатюка.

П р е д с т а в н и к  В ід д іл у  
умового здоров’я стейту Огайо 
Джеймс Маерс передав д-рові 
М. Гнатюкові почесну медалю, 
а керівник центру Антоній Су- 
ліковський вручив йому плаке- 
ту та герб стейту Огайо, під
креслюючи при цьому, що від
значений значно причинився до 
проблем лікування людей, які 
маю ть ускладнення з нерво
вою системою.

Д-р М ирослав Гнатю к одер
жав чимало інших відзначень, 
включно з відзначенням від 
губернатора стейту Ричарда 
'елеста.

д-р М. Гнатю к

На закінчення його секре
тарка передала йому альбом 
з фотознімками, які ілю стру
ють медичну к ар ’єру д-ра 
М. Гнатюка.

У кінцевому слові д-р М. 
Гнатюк сказав, що він посе
лився в повіті Ґірнсі тому, що 
він нагадував йому його рідну 
Україну.
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Про що пише соеєтський журнал „Здоровье”
Як воно не звучить дивно, 

але найбільш поНитним совєто- 
московським виданням є не 
,,Правда” і не „Известия”, а 
безпретенсійний, неполітичний 
і не ідеологічний журнал 
„Здоровье", який появляється 
накладом біля * 17 мільйонів 
примірників і займає місце по
біч найбільш почитного у світі 
магазину „Рідерс Дайджест” і 
„Тіві Ґайд”. фтже в країні 
контрольовоного слова і дру
ку, цей скромний жур
нал є найпочитнішим 
джерелом відомостей.

Журнал „Здоровье” видає 
Міністерство Здоров’я, редагу
ють його дуже приступним 
стилем, весь матеріал подають 
в приступній, не сенсаційній 
формі. Редакція журналу осто- 
рожно оминає обговорювана 
таких з медичного і політично
го боку дразливих тем, як 
гомосексуалізм, самогубства, 
або стан здоров’я ще тоді 
живучого Андропова. Журнал 
також оминає професійні 
дискусії, глибші досліди і нау
кові обговорювання. Гумор і 
сатира в журналі друкується, 
але вони сірі і беззмістовні. 
Натомість він висловлює пох
вали для всіх режимових почи
нів таких, як, наприклад, 
протиалькогольна акція.

Хоч журнал придержується 
строго комуністичної лінії, від 
часу до часу помішує на ти
тульній обкладинці фотогра
фію Леніна, все ж він є ко
рисним виданням, бо обстоює 
і де які моральні вартосте, на
приклад, проповідує плекання 
здорових родин і моральної 
чистоти життя.

Річна передплата журналу 
коштує біля 5 долярів, не- 
передплатники можуть купити 
його на місцях праці, на пош
тових урядах'та в інших пу
блічних місцях. Ціна поодино
кого числа біля 56 центів. Поза 
кордонами СССР, головним 
чином у саі]елітних країнах, 
журнал Має t біля §0 тисяч 
передплатників. До ЗСА він 
приходить їв дуіке малій кіль- 
коси, тут 4ог6 передплачують 
лиш кілька 1 американських 
бібліотек.

Y порівнянні з американсь
кими магазинами журнал 
„Здоровье” бидається дуже 
наївненьким. Його поради, як 
самому щось зробити — на
приклад, інструкції, як ужива
ти термометр, подаються на 
рівні порад в американських 
підручниках для середніх 
шкіл.

„Здоровье” подає поради, 
які робити заходи, щоб берег
тися проти головних хворіб 
щодо дітей і матерів, як рів- 
нож радить, як безпечно пово
дитися при праці і дома. Жур
нал ніколи не подає дієтичних 
порад, як скоро позбутися 
ваги, які є дуже популярні в 
Америці. Натомість він подає 
поради відносно руханки, атле
тичних вправ, йоги, харчуван
ня, косметики,плекання малят 
та лікування мінеральними 
водами (лікування за припи
сами Фройда заборонені).

Всі совєто-моековські часо
писи і журнали заохочують 
своїх читачів писати листи до 
редакції. „Здоровье” отримує 
біля 300 тисяч листів річно 
від своїх читачів, на більшість 
яких відповідають спеціялісти

і дорадники. Одному мужчині 
середніх років, якому долягае 
імпотенція, журнал радить 
придержуватися збалан
сованого харчування, здержу
ватися острих страв, добре 
висиплятися, якнайбільше пе
ребувати на чистому повітрі, 
оминати родинні сварки, бра
ти холодні купелі для кращої 
циркуляції кровн та провадити 
здорове, культурне життя. Це, 
як бачимо, цілком добрі 
поради.

Журнал ,,Здоровье” має 
дуже гарні взаємовідносини зі 
своїми читачами, мабуть най
кращі з усіх совєтських публі
кацій. Два рази в році він 
збільшує свою регулярну ко
лонку „питають читачі" на 
майже всі сторінки. Якщо в 
листах немає виклику офіцій
ній ідеології, вони можуть 
бути і довші, зокрема якщо 
проблема є спричинена неро
бами, або саботажистами...

„Здоровье” займається від 
часу до часу різними контро- 
версійними справами в колон
ці листів. Наприклад совєтог 
москалі держаться досить 
осторожно відносно полових 
(сексуальних) питань, Але на 
запити читачів журнал відсту
пає більше |яісця половим пи
танням, публікуючи статті 
спеціялістів полових справ, 
психіятрів, невропатологів. 
Але про охоронні засоби проти 
запліднення, венеричні недуги 
і проституцію він не пише.

Що ж до справи абортів, то 
в Сов. Союзі трактують її не 
як ,,почагки життя”, але як 
вплив на численність родини. 
Подібно, як совєто-московсь-
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кий режим, „Здоровье” тур
бується збільшенням числа 
абортів серед совєтських жі
нок, більшість з яких роблять 
тепер приватно і більш кош
товно, щоб оминути виповню
вання офіційних форм. Жур
нал перестерігає своїх читачок 
перед такими . нелегальними 
абортами, доказуючи, що вони 
можуть спричинити загрозу 
дальшої спроможносте ро- 
дження дітей для „Матушки 
Росії”.

Редакторкою журналу „Здо
ровье" е д-р Марія Дмитрівна 
Пірадова, яка редагує його 
від 1965 року (Журнал появ
ляється від 1955 р.). Вона 
очолює редакційну колегію із 
25-ти визначних медичних спе- 
ціялістів, академіків і профе
сорів та 6-ох фахових журна
лістів.

Розуміється, совєтський ре
жим держить пильно на жур
налі, чи вірніше, на його 
змісті своє око. З другого 
боку, редакторка Пірадова, 
разом з редакторами всіх ін
ших видань, часто сходяться 
на інструкції конференції від
ділу Агітації і Пропаганди. 
Власті „допоміжно” вказують 
помилки в попередніх числах 
та „просять”, щоб помилки не 
повторювалися. Як і всі видан
ня в Сов. Союзі, „Здоровье” 
мусить одержати печатку цен
зора: „Дозволено до друку”.

Мабуть це саме є причиною, 
чому з журналу „Здоровье” 
не можна довідатися, що стан

смертносте дітей в Сов. Союзі 
значно зріс від 1960-тих років 
і є вищим ніж в деяких кра
їнах третього світу, як напри
клад, Джамейка. Міжнародні 
здоров’яні знавці припуска
ють, що причиною цього є: не
відповідний догляд дітей по 
селах, алькоголізм серед жі
нок, передчасні породи з при
чини попередніх абортів, вбоге 
харчування, недостаточне хар
чування малят та пррблема 
нездорової води.

Не можна також довідатися 
з того журналу, як звітує 
Американське Центральне Бю
ро Переписів для міжнародних 
дослідів з 1983 р., що совєтські 
хлопчини, народжені в наш 
час, будуть жити тільки 62 ро
ки — зниження пересічного 
віку на 5 років від 1964 року — 
в основному через алького
лізм. Пересічна довжина жит
тя жінок за той сам час 
знизилася на 2 роки з тієї 
самої причини.

Із-за таких стверджень, 
журнал „Здоровье” тепер 
більше присвячує уваги алько- 
голізмові, хоч теорія Маркса 
каже, що алькоголізм повинен 
зникнути з країни водки, 
тобто московської імперії, ко
ли зникне капіталізм. Тимча- 
сом діється не так, як навчав 
Маркс: капіталізм в Московії 
зник уже 65 років тому, а 
алькоголізм не то що не зни
кає, а щораз більше поширю
ється. Совєто-московський ре
жим завжди звертає увагу на

те, що алькоголізм має пога
ний вплив на продукцію і по
боюється, що п’яні громадяни 
можуть неприхильно ви
словлюватися перед закордон
ними відвідувачами про свій 
рідний край.

В журналі „Здоровье” дурку- 
ється кілька оголошень про 
вибори, які, на думку редакції, 
мають добрий вплив на здо
ров’я: про .деякі харчі, домаш
ні знаряддя,руханкові прилад
дя та популярні, безалько- 
гольні напитки. Журнал в ос
новному не дуже прихильно 
висловлюється про американ
ський напиток „Пепсі-Коля”, 
яку почали там продукувати і 
подавати від 1973 р., до чого 
спричинився президент Ник- 
сон. На питання одного читача 
редакція відповіла, що для 
дітей краще давати пити ово
чеві напитки, аніж „Коку-Ко- 
ля”.

Не зважаючи на цензуру і 
рідні обмеження, журнал „Здо
ровье” подобається совєтсь- 
ким читачам і є популярним, 
коли його так багато перед
плачує, купує і читає.

Та один із провідний совєт- 
сцких літературних журналів 
висловив нещодавно цікаву 
заввагу відносно журналу 
„ЗдороЕье”: „Хоч цей журнал 
так багато пише про здоров’я 
і медицину в СССР, чому його 
читачі такі темні, що домага
ються найновіших чудо-ліків?” 

Степан Женецький
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В Чикаго осередок НТШ
влаштував дві доповіді

Чикаю (М. С.). Гут у 
п’ятницю. 13-го квітня, в 
залі Дому українського се
ньйора. відбувся вечір, в 
прог рамі якого було дві 
доповіді.

Пертою була доповідь 
д-ра Павла Пундія про „Не
дуги і смерть” Г. Шевченка. 
Доповідач-лікар, корнетую 
чись доступною науковою 
медичною літературою, до
волі рельєфно розглянув ті 
всі недуги, якими хворів 
моєг у різних складних мо
ментах свого життя, зокре
ма па засланні і після звіль
нення. Він цитував погляди 
різних дослідників Шевчеіі- 
кових фізичних недомогань 
і захворінь та коли і за яких 
умовнії вони виникли і які 
врешті-решт спричинили 
його передчасну смерть на 
47-му році життя.
, За що доповідь висловле
но прелегентові подяку і- 
признання, бож ця сторінка 
життя поста ширшому заі а- 
лові майже невідома.

Друг ою була доповідь 
д-ра Степана Самбірсько- 
го, присвячена критичному 
розглядові українських ети
мологічних словників. В ос
новному доповідач зупинив 
ся над появою давним-дав
но очікуваного „Етимоло
гічного словника українсь
кої мови”, перший том яко

го (із запланованих семи) 
вийшов у Києві ще при кінці 
1982 року.. Видав його за 
редакцією О. Мельничука, 
при співпраці 21 співробіт
ника, Інститут мовознавст
ва ім. О. Потебні Академії 
Наук УССР. ВІН пригадав, 
що першим українським 
етимологічним словником 
в англійській мові, був слов
ник проф. Ярослава Руд- 
нйцького. який хоч має дея
кі недомоги, має і свої пози
тиви. Третім з цієї категорії 
словників треба вважати 
видання „ Етимологічно-се
мантичного словника укра
їнської мови", що його в 
рукописній спадщині зали
шив митрополит 1. Огієнко, 
а тепер відредагував д-р Ю. 
Луцик-Мулик. Саме недав
но появився перший з чоти
рьох заплянованих томів у 
виданні Інституту Дослідів 
Волині в Торонто. Всі ці три 
словники, неоднорідної на
укової вартостй, заповнять 
доволі прикру прогалину в 
українській лексикографії.

Довша і . інколи доволі 
палка дискусія виявила ве- 
лйке зацікавлення пробле
мами української мови та 
не тільки етимологічних, 
але й-правописними слов
никами, які мають ряд не
домагань' і видаються „з 
легкої руки”
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У вісімдесяти відсотків 
польських студентів —  зіп- 
су т і з у б и , які в и м агаю ть  
лікування і пльомбовання. 
Сім відсотків студентів м а
ю ть хронічні хвороби. Ве
лика частина студентів — 
психічно ненормальна. В 
академічному 1980/81 році 
лікувалося 1,825 студентів, 
що складало 6.3 відсотка  
загальної кількости. У ве
ликих університетських м іс
тах на 1,000 студентів —  282 
особи нервово хворі.

Існують так звані студент
ські х в о р о б и , які м о л о д і  
лю ди набуваю ть в урядо
вих університетських хар
чівнях хвороби кишок і 
шлунку. Тільки 10 відсотків 
студентів лікується на сухо
ти, на високе тиснення кро- 
ви 6 відсотків. Д алі йдуть 
хвороби  нирок.

В академічному 1980-81

5оці студенти отримали 5,-» 
95 здоровельних відпус

ток, себто 1,8 відсотка цілої 
студію ю чої м олоді. В дея
ких університетах відсоток  
психічно хворої м олоді ся
гає 8 відсотків. Універси
тетська влада легко д ає сту
дентам задовільні відпуст
ки, психічно хворим  студен
там  —  23,8 відсотка.

Державна служба зд о 
р о в ’я о п ік у єть ся  2 9 0 ,0 0 0  
студію ю чої м олоді. На зах- 
воріння м олоді „доп ом ага
ю т ь ” н езв и ч ай н о  п о га н і 
мешканеві умови так у гур
тожитках (інтернатах), як і 
вдома у батьків. Незвичай
но поганий транспорт вис
нажує м олоді погано від
живлені організми.

Михайло Кучер

ПОЛЬСЬКА молодь
ПОВАЖНО ХВОРІЄ

У менш их м істах здор о-  
вельна опіка м олоді не гір
ша як у великих. А ле й у 
Варшаві при вулиці М ох- 
нацького у шпиталі немає 
очного відділу із-за браку  
відповідного приміщення. 
У  Бидгощ у студенти взага
лі не маю ть куди зверну
тись із своїми хворобам и. У 
варш авському академічно
му шпиталі операційна заля 
стоїть без ужитку. Згідно з 
офіційним повідомленням, 
для її урухомлення „нема  
відповідних умов”. У шпи
талях Кракова рентгенові 
апарати дуж е старі і часто 

ломляться. Ф отографії ле
генів отримуються мрячні, 
невиразні.

Польща відчуває все біль
ший брак ліків. Якщо такі є, 
то вони походять з пожертв 
із Заходу. Не вистачає ліка
рів і медичних сестер. Бу
ває, що на одного лікаря 
щ іипадає 1,900 пацієнтів. У 
Гданську один лікар опіку
ється 4,532 пацієнтами. Це 
теж подаю ть урядові пові
домлення. У Вроцлаві на 
одного  інтерніста припадає 
3,000 хворих.

На переломі 1980/81 року 
в середньому на одного  лі
каря припадало 6,382 сту
дентів; пересічно в державі 
4,000-5,000. Того ж періоду  
працювала 1,201 медична 
сестра.

Бувають випадки, що л і

карі відмовляються лікува
ти молодь. Причини — не
можливі умовини, щ об нор
мально працювати, а прик
ро дивитися як без доп ом о
ги гине м олода людина.

Щ об якось зарадити ли
хові ректори університетів 
даю ть нагороди лікарям у  
в и с о т і д в о х -т р ь о х  т и ся ч  
золотих. А ле звичайно гро
шей бракує. Голоси преси, 
які алярмую ть владу, за
лиш аються без відповіді.

Д о  1-го березня ц. р. у 
Варшаві захворіло на грипу 
267.000 осіб. О дного тільки 
дня. 5-го березня, захворіло  
23,500 мешканців, з того  
10,700 дітей.

І зо в с ім  не ди в н о , щ о  
якщо за мешканням треба в 
черзі вичікувати тридцять 
років, то  легко можна від 
цього психічно захворіти . 
Згідно з урядовим повідом- 
леннням, таке у Варшаві 
трапляється.

1 подумати, що в 1979 
році на особу  припадало 
три літри спожиття алько- 
голю. 1983 року — пересіч
но — ця кількість сягнула 
до  дев’яти літрів на особу. 
Щ оденно по фабриках 100, 
000 робітників впивається 
алькоголем, буває, щ о вони 
п а д а ю т ь  н еп р и том н и м и  
при варстатах праці. Що 
вже й казати про втрати, які 
о б р а х о в у є т ь с я  на д еся т ь  
більйонів золотих.
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Проблеми Китаю 
на сходинах 

УЛТПЛ в Чикаго
Президент ЗСА Роналд 

Реґен мав ту перевагу над 
д-р Марією Слиж, що вона, 
відвідуючи Китай, „в попа 
не обідала” , як Р. Реґен 
„обідав” із могутніми Ки
таю—Денґ Шіаопінґ чи пре 
зидентом Лі Шіннян. Вона 
теж не мала можливости зро 
бити собі світлину на тлі 
славних терра кота воїнів, 
як це зробило подружжя 
Реґенів у Ксіян, славній дре
вній столиці Китаю, хоч М. 
Слиж, мабуть, мала кращу 
нагоду побачити, справжній 
Китай, а не той, який показу 
вали Р. Реґенові. Поза тим 
вона побувала в тих самих 
місцях, що й наш Прези
дент, і ще в інших та на рік 
раніше, ніж він.

Д-р М. Слиж, досвідче
ний подорожн і й, вміє диви
тися, запам’ятовувати, під
хоплювати на фотографіч
ну плівку те, що насправді 
істотне, важливе й цікаве, 
та звернути увагу на вимов
ні дрібниці. Тому її доповідь 
на сходинах відділу Україн
ського Лікарського Товари
ства 5-го травня ц.р. в домів 
ці Українського Модерного 
Мистецтва була не тільки 
цікавою, але й повчальною.

Коментуючи сотні прозі- 
рок, вона розповідала про 
Китай багато такого, чого 
не дізнаєшься ні з телевізо
ра, ні з періодиків. Які чудо
ві ці гострі шпилі китайсь
ких гір, але й як мало там 
родючої землі, щоб виживи 
ти понад більйонові насе
лення! Які бідненькі ці кита
йські села, які примітивні 
там житлові умови, які бід

несенькі школи і шпиталй- 
ки! Але яка краса краєвиду, 
які повні життєвої наснаги 
ці люди, як важко змагають 
ся вони, щоб виростити по
більше ярини на клаптиках 
присадібних ділянок землі. 
Яка примітивна ще їхня 
індустрія.

Хоч д-р М. Слиж не жур
налістка, а лікар, але вона 
так наглядно наблизила слу 
хачів до китайської дійснос
те. Присутні мали нагоду 
зрозуміти, де корінь того, 
що китайці вважають совє- 
тів своїм ворогом число 1, 
та як зневажливо вони став
ляться до всього російсько
го. Який гордий'цей народ 
за своє історичне славне 
минуле! Росіян вони уважа
ють за дикунів, у порівнянні 
зі собою.

Ніхто не поставив преле- 
ґентці цього питання, але во
но, мабуть, було на думці у 
слухачів: чи покращало жит 
тя китайців, порівнюючи з 
часами існування під „війсь 
ковими лордами”? В Кйтаї 
шириться ідеї вільного рин
ку. Але чи можливо б було 
повернути до старої госпо
дарської системи ^контро
льованої господарки?

Управі Лікарського Това 
риства те пер під проводом 
д-ра Ю. Процика, й інших 
„молодих”, належиться при 
знання, що вони, підхопив
ши те, що так вдало започат
кували лікарі старшої ґена- 
рації, продовжують утриму 
вати організацію активною 
й живою. Влаштовування 
сходин із участю цікавих 
прелеґентів виповнює про
галину, яка витворилась у 
нашому товариському жит
ті у наслідок поділу грома
ди на конфесійні і партійні 
групи та підгрупи.

м. б.
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ч. ПЗ. СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 15-го ЧЕРВНЯ 1964 _______

Ч; 114. ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ЙОРк, СУБОТА, 1в-гО ЧЕРВНЯ 1984

Д-р Юліян Мовчан

„УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ
АРХІВ”

(Цінний збірник документів)

І
Недавно заходами Українського Лікарського Това

риства Північної Америки (УЛТПА) появилося в світі 
друге число Українського Медичного Архіву, в якому на 
240 сторінках добре виданої книги великого формату 
подано багато таких інформацій, які напевно будуть 
цікавими не тільки для лікарів, але також й для кожного 
українця, якому не є байдужою українська наука, зокрема 
медицина. Видання, яке упорядкував архівар УЛТПА 
д-р Павло Пундій, складається з чотирьох частин:

1. 60-ти ліття Українського Тайного (правильніше було 
б „Таємного”) Університету у Львові (1921-25); 2 Відбитки 
газетних та журнальних статтей зорганізованого лікарсь
кого життя; 3. Газетні відбитки некрологів та біографічних 
нарисів і споминів про українських лікарів, дентистів та 
фармацевтів, Та 4. Біографічні дописи про наших студен
тів, ґрадуантів і молодих лікарів.

У вступному „слові” — „Мартирологів української 
науки” наш загальновідомий публіцист та діяч Іван 

КедрИн пише, що злочинна політика польського окупащй- 
ного режиму на західніх землях України між двома війнами 
мобілізувала проти українців та інших т. зв. меншин понад 
третину своїх громадян аби тільки якнайшвидше заси- 
мілювати ті „меншини” і тим самим „раз назавжди 
розв’язати” їх проблему в своїй „Жечі Посполитій”. Що 
дійсно була такою політика польських шовіністів, про це 
свідчать такі стркшНі цифри: коли в 1912 році, тобто, ще за 
перебування Галичини в межах австро-угорсьхої монар
хії/на державному бюджеті було разом 2,964 українських 
шкіл (включаючи сюди також 443 на Волині та 79 на 
Лемківщині), на 1-ше грудня 1930 року залишилося тільки
124 школи,.. Натомість, з .1,590 польських шкіл, яких булОв. 
1912 році, на.1930 рік „зробилося” аж 2,307 шкіл!

У зв’язку з цим, ред. Кедрии доречно завважує, що 
взявши до' уваги шовіністичні протиукраїнські настрої 
польського суспільства також в сучасній Польщі, можна 
дуже сумніватися, чи дійсно „мондри поляк по шкодзє”, як 
залюбки поляки люблять повторювати, цю свою припо
відку. Мабуть, куди більш відповідає правді щодо 
польських шовіністів українська приповідка,— „горбатого 
і могила не виправить”...

Ганебною сторінкою розпаношення окупантів на 
українських землях є історія українського університету у 
Львові, про що можна довідатися з дуже доброї статті 
загальновідомого діяча і посла Василя Мудрого —„Львів 
— осередок боротьби за український університет” . 
Виявляється, що при цьому університеті, який був 
заснований 1784 року, ще від самого початку існувала 
українська наукова установа (інститут) під назвою

„Студіюм Рутенум”. Але, видно, окупантам „муляла” очі 
українська інституція, і тому, коли 1805 року університет 
було перетворено на ліцей, там уЖе не було „Студіюм 
Рутенум”. Щойно 1849 року, мабуть у зв’язку з відомою в 
ті роки „Весною народів”, при тому ліцею, якому знову 
було привернено назву університету Франца І, було зас
новано катедру української мови та літератури. :■

Але коли через великий вплив польських магнатів в 
1880 роках Львівський університет з німецького перетво
рився у польський, вороги знову розпочали робити для 
українців всілякі труднощі. Дійшло до того, що 1905 року 
польська університетська адміністрація відмовилася 
переводити іматрикуляції українською мовою. Звичайно, 
українці не могли з цим погодитися і тому дійшло навіть 
до бійки між польськими та українськими студентами 
(були ранені). На університет закликано поліцію, яка 
заарештувала 116 українських студентів, запроторивши їх 
до тюрми. Студенти розпочали голодівку, яка тривала 
чотири дні, а опісля їх було випущено на волю. Але цього 
було мало, і на українських студентів брудною лайкою 
накинувся відомий польський не тільки письменник, але 
також шовініст і україножер — Г. Сєикєвіч. Справа
опинилася в віденському суді і Сєнкєвіч ганебно програв.

Але коли після програної визвольної війни 1917-20 
років західні землі України опинилися під польською 
окупацією, для українців Львівського університету 
настали знову тяжкі часи. Аби спольонізувати університет, 
польські окупанти не тільки назвали його університетом 
польського короля Яна Казимира, але аби туди не 
допустити жадного українського студента, ухвалили, що 
на університет мають право вписуватися тільки ті, що 
служили в польській армії. І це в той час, коли, як 
довідуємося з Енциклопедії Українознавства, на 1920-ий 
рік в Галичині кількість поляків до загальної кількосте 
населення становила лише 15 відсотків (українців було тоді 
64,1 відсотка).

Тому, перед українцями Галичини постала серйозна 
проблема — яклм бути? Куди посилати молодь на вищі 
студії? Своєю фактичною забороною не Дати українцям 
змоги здобути вищу фахову освіту, польські окупанти, 
видно, беручи приклад з своїх предків з кріпацьких часів, 
хотіли, щоб українці були лише в ролі „хлопів” та 
„гречкосіїв”, а вони, полякщв ролі панів та осаулів. І тому, 
коли легальні засоби щодо права і  можливосте для 
українськрї молоді здобути вищу освіту були вичерпані, 
залишилося одне — створити Український Тайний 
Університет (УТУ). Про цей „університет в катакомбах”, 
як влучно назвав його М. Марганець, у збірнику детально 
оповідається у двох статтях — „Український Тайний 
Університет у Львові (1920-1914) Пера, відомого українсь
кого історика проф. Миколи Чубатого, та „Боротьба за 
український університет в Австро-Угорській монархії” д- 
ра Павла Сениці. Коротко, історія УТУ (була такою:

Спочатку, в 1920 році, українськацентральна студент
ська організація зорганізувала приватні тайні універ
ситетські курси, які в 1921 році було перейменовано на 
Український Приватний Тайний Університет у Львові. Це 
був свого роду унікат в історії новітньої цивілізації. 
Правда, — як пише М.'Чубатий, — хоч колись в Польщі та 
Росії існували таємні приватні початкові школи навчання, 
одначе, існування таємного університете з чотирьом^альтетами та ДО8 студентами (1923 році), історія 

гньої цивілізації ще не занотувала.
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Першим ректором УТУ був тодішній голова НТШ 
проф. д-р Василь ІДурат, а другим ректором д-р Маріян 
Панчишин. Університетські виклади відбувалися по 
цілому місті — по українських установах, в пивницях, 
приватних мешканнях професорів, а то й на вільному 
повітрі під голим небом на Кайзервальді чи в забуду- 
ваннях св. Юра. Звичайною зв’язку з по'ліційною небезпе
кою, місця викладів постійно мінялися.

Найбільші труднощі були з лабораторіями та медич
ними просекторами. Та вже правдивий клопіт мав д-р 
Панчишин щодо з*абезпечення студентів анатомічними 
препаратами. Тут поставали такі майже непоборні 
труднощі: поперше, спокійно без перешкод виконувати 
секції людського трупа, а потім ще більша трудність —* де 
взяти його? На щастя, матеріал зумів нелегально достав
ляти з польського державного університету д-р Панчи
шин, де він, як колишній асистент медичного відділу мав 
знайомства. Небезпека такого „підприємства” була та, що 
переховування людського трупа (бувало й так!),чи навіть 
частини його пдза установами, було протизаконним. Та не 
зважаючи на це, завдяки високій ідейності другого ректора 
університету та його бажанню подолати всі труднощі, 
українські медики після закінчення другого року медицини 
на УТУ були так добре підготовані, що пізніше були 
цілком добре підготовані для продовження своїх студій на. 
закордонних університетах. Крім медичного факультету, 
існували ще філософський, юридичний, та технологічний 
факультети.

Але предбачувані труднощі поступово спричинюва
лися до того, що неможливо було вже продовжувати 
навчання в УВУ без того, іДоб не понизити якости 

навчання. Крім того, все більше посилювалися йоліційні 
переслідування та арешти української інтелігенції. У сі ці та 
інші непереборні проблеми довели ДО ТОГО, ЩО ВІД липня 
1925 року Український Таємний Університет перестав 
існувати...

У другій частині збірника читаємо цікаву статтю- 
спогад д-ра Павла Пундія про свого вчителя — славного 
професора і лікаря Маріяна Панчишина. Виявляється (а 
про Це свого часу писав також д-р Роман Осінчук), що 
батьки М. Панчишина були настільки бідними (на жаль, не 
подається чим займався його батько), що вони неспро
можні були з маТеріяльйого боку дати змогу йому здобути 
відповідну освіту.: Тому, сусіди-поляки, запримітивши 
великі здібності в бідного хлопчини Маріяна, вирішили 
заопікуватися ним, піславши його до польської школи (і, 
можливо, при тому сподіваючись перетягнути його на 
польську сторону, хоч, як знаємо, так не вийшло).

*Я Особисто, — пише д-р Пундій, — довідався 
про проф. Панчишина ще малим хлопцем, холи моя мати, 
хворіючи на шлунок, їздила з батьком до Львова, щоб 
дістати лікарську Допомогу в нашого д-ра Панчишина.! 
дійсно його ліки і дієта її вилікували, бо вона живе й до 
сьогодні, маючи 81 рік".

У відділі щ>о спомини про лікарів довідуєм ося  
про цікаві, мабуть, далеко не всім нам відом і фак
ти та події. Наприклад, один з наших сучасних л і
карів — д-р Василь ЛуКаш був особистим лікарем аж 
трьох американських президентів — Ричарда Ніксона, 
Гералда Ф орда та Джиммі Картера Народжений в 
українській родині в Детройті 1931 року і, здобувши титул 
доктора медицини в Мичигенському Державному Універ
ситеті, д-р Лукаш уже на 33-му році свого життя став 
завідувачем відділу гастроентерології Державного Ме
дичного Центру Морської Фльоти в Бетезді. Тут своєю 
працею він привернув увагу Білого Дому, куди його було

запрошено бути особистим лікарем президента Ніксона, а 
потім також його наслідників — президентів Форда та 
Картера. За заслуги Дтра Лукаіша нагороджено титулом 
хонтрадмірала. Від 1974 року він є професором медицини 
університету Джорджа Вашингтона у Вашінґтоні.

Також там довідуємося, що понад 500 років тому, а 
саме, 1481-го року ректором відом ого Больонського 
університету в Італії став українець — уроджеі і і і ь  м іс т я

Дрогобича Юрій Крамарка, відомий в літературі як Юрій 
Дрогобич. Поруч з діяльністю ректора та викладача 
астрономії, Юрій Дрогобич писав також і наукові праці. 
Викладачі астрономії, або астрології в Больонському 
університеті складали щ ороку т. зв. прогнретикгі^й 
календарі про рух плянет. Одним із автор івтак и х  
прогностиків, —як пише автор статті Віктор Маєрник, '-і— 
був Юрій Дрогобич. Наприклад, у прогностику на 1483 
рік Дрогобич пише про розташування сонця й плянет, 
вираховує фази місяця протягом 1483 року, час Двох 
місячних затемнень, і т. д. Також до наших наших- часів 
дійшов прогностик Дрогобича з ділянки географії про 
те, що міста Львів та Д рогобич належать не до 
Польщ і, а до Руси, під якою він розумів „Р уськ е  
королівство” . Юрія Д рогобича вважають одним з 
визначніших учених тодіш ньої Европи. П омер він 
у Кракові 1494 року, проживши всього М  роки (хоч точної 
дати його народження не виставлено).

Багато в збірнику подається відомостей про успіхи 
нашої молоді в таких ділянках, як медицина, дентистика, 
-фармацевтика та навіть музики (наприклад, доктор  
музики Юліяна Осінчук — донька в ідом ого нашого 
лікаря д-ра Романа Осінчука). Короткі біографічні дані 
про них ілюстровані їхніми фоотзнімками,.

Але „медичний архів” не був би повним, якби 
в ньому не було подано про тих наших незабутніх діячів і 
працівників в ділянці медицини, які в останніх роках вже 
відійшли від нас. Серед них знаходимо широкі згадки про 
таких заслужених працівників української ,здорово- 
охорони і медичної науки, як д-р Ярослав Гинилевич — сот
ник і лікар Української Галицької армії і професор ме
дицини якого за багаторічне очолення Української 
Медично-Харитативної Служби на еміграції Папа Пав
ло VI-ий 1964 року нагородив титулом Лицаря-командора 
Ордену св. Сильвестра Папи. Д-р Ярослав Воєвідка — 
доцент медичного факультету Львівського університету, 
визначний лікар і громадський діяч. Д-р Михайло Дани- 
люк — широковідомий лікар-хірург, асистент-професор 
хірургії медачної школи Міннесотського університету тав 
1970-74 роках головний контролер Українського На
родного Союзу. Він також автор лікарського довідника.
„Н а медичні теми” . Д -р  Л ю дом ир Дмохоюський —-  
український лікар, який виростив Дірус ракової клітини, д- 
р Василь ЬСархут — відомий не тільки як лікар, але також 
як письменник, патріот і пластун. Д-р Степан Гик, який 
отримав також диплом магістра прав та був /Меценатом 
фундації Українського Вільного Університету (УВУ); д-р 
Богдан Зеновій Гук-Скала — провідний член револю
ційної ОУН та старшина УПА, та багато інших наших 
фахівців та громадських діячів.

Як зазначив у своєму вступному слові д-р Пундій, — 
„Український Медичний А рхів” не має на меті кон
курувати” з журналом „Лікарський Вісник”, який завдяки 
старанням його редактора — визначного українського 
лікаря д-ра Павла Джуля залишається і далі прести- 
жевим журналом Українського Лікарського Товариства 
Північної Америки.
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І з  н о в и х  в и д а н ь
S УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ АРХІВ

UKRAINIAN MEDICAL ARCHIVES
Of THE UKRAINIAN MEDICAL ASSN Of NORTH AMERICA

ЧИСЛО = 2 ЧІКАҐО 1981

У 60-ЛІТТЯ ЗАСНОВАННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО

ТАЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УЛЬВОВІ 

( 1921 — 1925 )

•еге УфвЬа
г  М а о *  • ІПЗ ».

> 9  О ( о Ь м « .  и  М. Mfi«є. »f М  П »

Н й.)

У к р а їн с ь к и й  М е д и ч н и й  
Архів при Українськім Лікар
ськім Товаристві Північної 
Америки в Чікаго видав, у 60- 
ліття заснування Українського 
Тайного Університету у Львові, 
д р у ге  числ о У к р а їн сь к ого  
М едичного Архіву.

П ередмову написав невтом
ний д-р  П авло Пундій. У цій 
передмові автор пише, що хоче 
“познайомити наших колег та 
будучих істориків української 
медицини з матеріалами, які 
друкувалися в українських і 
ч у ж и н н и х  ж у р н а л а х  т а  
часописах про українське лікар
ське товариство та про україн
ських л ік ар ів , д ен т и ст ів  і 
фармацевтів у минулому 1981 
р.” Ціле оце видання с поділене 
на чотири частини з кінцевим 
показником прізвищ.

Перша частина присвячена 
6 0 - т и л іт т ю  У к р а їн с ь к о г о  
Тайного Університету у Львові 
(1921 — 25). На титульній сто
рінці публікації с поміщена 
фотографія групи професорів і 
студентів медичного факуль
тету Українського Тайного  
Університету у Львові в 1923 
році. Вступне слово до цієї 
п е р ш о ї ч а с т и н и  н а п и с а в  
р е д а к т о р  І в а н  К е д р и н -  
Рудницький, в котрім автор  
п о к а з у є , щ о н а ц іо н а л ь н а  
політика Польщі між двома  
світовими війнами була злочин
ною  і нем удрою . Ця політика 
зліквідувала майже цілковито 
українські школи в Галичині, 
Волині та Лемківщині. Так зва
ною  (на глум) “пацифікацією” 
м асово виарештувала україн
ський інтелігентський та селян

ський актив, зруйнувала україн
ські культурні та матеріальні 
установи. Далі в своїй статті 
описує автор героїчну бороть
бу української м олоді за україн
ські школи та взагалі права 
українського народу.

В другій частині публікації є 
видбитки газетних і журналь
них статтей з організованого  
життя наших лікарів. З них 
б а ч и м о  д у ж е  ін т е н с и в н у  
наукову та культурну працю  
наших колег для прославлення 
українського ймення та народу.

Д о  третьої частини згорнув 
наш талановитий архівар — д-р  
П. Пундій — газетні відбитки 
некрологів та біографічних 
нарисів і споминів про україн
ських лікарів, дентистів та фар
мацевтів. В одном у з цих 
відбитків читаю його статтю  у 
“С вободі” від 23 вересня 1981: 
“В першу річницю смерти сл. п. 
д-ра В. К архута”. В цій статті 
д-р Пундій віддає заслужену 
честь лікареві й письменникові 
В. Кархутові: “1 так помер наш 
незабутній А дьо — д-р Василь 
К архут 9-го жовтня 1980 року в 
лікарні у Львові. Перестало  
битися серце пластуна, лікаря, 
письменника, а перш за все —  
у к р а їн сь к о го  п а т р іо т а , щ о  
п ер е й ш о в  с в о ю  Г о л г о ф у .  
Намучився він по польських та 
німецьких тю рм ах і на 18- 
р іч н о м у  б о л ь ш е в и ц ь к о м у  
з а с л а н н і ,  т е р п ів , а л е  не  
заломився...” Це один яскравий 
приклад з тисячів наших героїв 
за свободу України.

Четверта частина публікації є 
призначена бібліографічним  
дописам  про наших студентів, 
градуантів і м олодих лікарів. 
Цінне видання!

М ихайло Качалуба ст.
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М ихайло Кучер

ІДЕОЛОГІЯ І ПСИХІЯТРІЯ

Тісихіятрія, а властиво її 
за с т о с у в а н н я , д а с  б а га т о  
можливостей до  зловж и
вання. Причин до  того кіль
ка. Нема окреслених меж  
тому, що входить у компе
тенцію психіатрії для діаг
нози ум овохворих. І врешті 
подвійний характер психі
атра. Психіятр поділений  
між відповідальністю  перед 
пацієнтом і з другого боку 
— інтересами свого праце
давця, інституції, держави в 
СССР.

Нема загальновизнаних  
критеріїв небезпеку умово- 
хворого як д о  сам ого себе 
так і д о  от оч ен н я . К о го  
можна віддати до примусо
вого лікування? Як і нас
кільки обв и н ув ач ен и й  на 
су д і був  н о р м а л ь н и м  чи 
ненормальним у часі зроб- 
лення злочину?

Психіятр і решта служ
бовців психіятричних шпи
талів часто не досить ком
петентні. Вони проявляють 
у віднош енні д о  пацієнта 
байдужість, або  й ж орсто
кість. Д о  „трудних” хворих  
застосовую ть у непотрібно  
великих дозах  транквіліза
тори.

Яка ж тоді справжня роля 
психіятра, де починається і 
де кінчається його праця? 
Наприклад, Американська 
психіятрична асоціація вва
жає, що психіатрія не має 
служити знаряддям пере
будови суспільства, рішати  
економічні проблеми, або  
творити нові людські вар
тості. Вона повинна зм ен
шити страждання та д оп о
могти лю дині погодитися із 
суспільством, досягти за
довольняю чого рівня адоп
тації. Психіятр м ає пам’я

тати про свою  відповідаль
ність перед суспільством.

Що ж воно таке душ евна  
х в о р о б а ? -в ід п о в ід і на це 
питання досі немає. В пси
хіатрії діагностика душ ев
ного захворіння основана  
на клінічному спостережен
ні, але не завжди узглядню є 
патологічні зміни нервовоії 
системи. Так американські 
п си х ія т р и ,в в а ж а ю т ь , щ о  
вони м аю ть використову
вати при діагнозі винаходи  
х е м ії та ф ізи к и , але їх  в 
першу чергу цікавить по
ведінка людини.

Д еяк і п си х ія тр и  (ЗС А )  
вважають, що в дійсності 
немає психічно хворих, а є 
лю ди, які не змогли собі 
дати ради з проблемами  
щ оденного життя. Душ евно  
хворими таких лю дей вва
жати не можна. Т ом у при 
діягнозі головну ролю  ві
діграю ть соціальні факто
ри.

О ст а н н ім  ч а со м  ж иття  
дало нам підстави вважати 
психіатрію  (не завжди і всю
ди) засобом  пригноблення. 
Т оді психіятрія стає складо
вою  частиною системи гн об
лення і м ає функцію збере
ження соціяльно-політич- 
н о го  у с т р о ю . Д ер ж а в а  у 
су ч а сн о м у  св іт і в зяла на 
себе функцію регулювання і 
контролювання поведінки 
лю дини. Т ом у потрібна  
нова інстанція, яка б кон- 
р о л ю в а л а  і ск е р о в у в а 
ла б поводження лю дини  
без поруш ення ідеалів сво
боди  та поваги д о  лю дини.

Це історичне завдання взя
ла на себе психіятрія. Т ом у і 
виникла ф ормула с о ц іа л ь 
н о ї адаптації, як критерія 
душ евного здоров’я. У та
кому випадку психіятр х о 
че, щ об лю дина відмовила
ся від заперечення, а пого
дилася на загальноприйняті 
норми. А це вже політична 
функція психіятрії. У Совєт- 
ському С ою зі психіятричне 
лікування основане на ідеях  
академіка Павлова, п оєд
нане з м арксизмом, який 
поясню є поведінку людини  
як н а сл ід о к  ек о н о м іч н и х  
умов. Це було покладено в 
основу психіятричної тера
пії. Совєтський спосіб  ліку
вання м ає три напрямки: 
біологічний, психологічний  
та соціальний. Ш ироко ви
користовують траквіліза- 
тори та антидепресивні л і
ки. В лікуванні застосову
ються інсулінові шоки, що 
майже не практикується на 
Заході. При цьому лікуванні 
вводять інсуліну в д озах , які 
викликають коматозний  
стан пацієнта, себто  близь 
кий д о  смерти. І потім  з 
того стану пацієнта виво
дять. Також вживають елек
тричні -ш оки, л ікування  
с н о м  — н а р к о з о т е р а п ія .  
П сихохірургія в Совєтсь- 
к ом у С о ю з і за б о р о н е н а .  
Завдання психотерапії —  це 
поступове виховання в па
ц ієн т о в і о п т и м іс т и ч н о г о  
настрою . У Совєтському  
С ою зі психіятр м ає великі 
м о ж л и в о с т і вп ли вати  на  
ф орм ування економ ічних
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можливостей пацієнта. Він 
вмішується у різні аспекти 
життя пацієнта, зв’язані з 
працею , осв ітою , інвалід
ністю . П рацедавець мусить 
виконати реком ендації пси- 
хіятра. У соціальній терапії 
наголос робиться на колек
тив. Інтереси і мета суспіль
ства-ви іці інтересів окрем ої 
особи. Завдання психіятра 
вернути пацієнта в колек
тив, витворити в ньому по- 
чутя відповідальносте Будь 
як всі, не вирізнюйся нічим, 
ані сп особом  одягання, жес
тикуляцією. Якщ о всі п’ю ть  
—  пий і ти і не осудж уй  
пиття. Незвичайна поведін
ка, відхилення від суспіль
н о ї норми використовуєть
ся в СС СР як база соціаль
них репресій.

Присяга совєтського лі
каря м ає таке зобов ’язання: 
„У  всіх своїх діях (посту- 
п о в а н н і) м а ю  к ер ув ати ся  
засадам и комуністичної м о
ралі, завжди пам ’ятати про 
високе призначення совєт
ського лікаря, про відпові
дальність перед народом  і 
совєтською  держ авою ”. В 
інституті його вчать маркси
зм у ленінізму. На це призна
чено 250 годин, на анатомію  
297 годин ,а хірургію  213.

Т аким  ч и н ом  п ар т ія  в 
наслідок м он оп олії на ко
мандних інстанціях цілком 
контролю є всі аспекти о х о 
рони народного здор ов ’я 
разом  з проф есійною  діяль
ністю  лікарів. Ідеологія зай
м ає центральне м ісце в совє- 
тській структурі як доктри
на і як практичне знаряддя  
контролі. Реж имові р о зх о 
диться тільки на співпраці з 
партією  як дж ерелом  ос
новних догм атів. Реж имові 
залежить на настроях совє- 
тської інтелігенції, на її від
нош енні д о  партійної іде
ології. А  найбільш е режи
мові залежить на правиль
ній інтерпретації партійної 
політики та готовости ви
повнити всі накази даного  
курсу. Т ом у совєтську пси
хіатрію  режим (партія, ур
яд) використовує для ізоля
ції, або  й фізичного зни
щення політично навіть по

т ен ц ій н о  н еб е зп е ч н и х . У  
п си х іатр и ч н и х  ш п и тал я х  
тримаю ть багато лю дей без  
сумніву нормальних і ро
зум них, р озв и н ен и х ,з д о б 
рою  освітою . Вони попа
даю ть на лікування тоді, 
коли на них зверне увагу 
К ҐБ .

Ось як „Правда”з травня 
1959 року описала злочин: 
„це ухил від-загальноприй
нятих норм  поведення у сус
пільстві в наслідок психо
логічного заколоту лю ди 
ни. Чи м ож е таке трапитися 
у  комуністичному суспіль
стві? Очевидно так... Ті, хто  
закликає боротися з кому
н ізм ом  —  вони ненормаль
ні”.

Совєтська влада з поспі
хом  будує стаціонарні ліч- 
ниці для лю дей з психічни
ми і нервовими захворіння- 
ми. Число ліжок для таких 
хворих у 1962 році було 222, 
600. 1974 року таких ліжок  
вже було 390.000. Це скла
дал о  13 відсотків числа всіх 
ліжок у шпиталях Совєтсь
к ого  С о ю зу . П си х ія т р ію  
використано для боротьби  
з дисидентами — інако- 
д у м а ю ч и м и . Д ія г н о за  —  
ін а к ш е д у м а н н я ! А л е  як 
воно справді є, чи всі совєт- 
ські психіятри щиро вірять, 
щ о дисидентство —  це фор
ма психічної хвороби? Біль
ш ість не вірить, але вони 
розум ію ть причину „зах-  
воріння". Серед совєтських 
п си х ія тр ів  п ан ує ц и н ізм , 
про який не лю блять гово
рити. Ось, наприклад, що 
прилю дно сказав проф. В.
М. М орозов; „не є таєм 
ницею, що буває ш изофре
нія б ез  ш изофренії. Інакше 

.к аж уч и , є  б о ж ев іл л я  б е з  
бож евілля”. А головні пси
хіятри в СС СР —  це партія і 
К ҐБ . Реш та виконавці.

Н а З а х о д і зн а ю т ь  п р о  
злочини совєтської психі
атрії. „Тайме” з 27-го липня 
1975 року писав у  передовій  
статті: „Тепер ми вже м ає
м о переконуючі і незапе
речні докази, що влада в 
С С С Р св ідом о вживає пси
хіятрію  як кару і залякуван
ня дисидентів. Це державна 
акція жахлива і немораль

на... Всесвітня (психіатрич
на) організація не мож е зак
ривати очі на свідом і збо 
чення. Совєтські психіятри, 
які погодж ую ться співпра
цювати у такому страш но
му ділі, так сам о як і полі
тики, щ о даю ть такі нака
зи... Треба св ідом о і одвер- 
то  засудити совєтську прак
тику, без огляду на наслід
ки”.

Совєтський тоталітарний  
устрій, без огляду на фор
мальну могутність, мусить  
користуватись у  злочинний 
спосіб доп ом огою  психіат
рії. Совєтський режим сві
д о м о  бере на себе відпові
дальність та ролю  мозку. 
Тоталітарна влада не про
бує і не зм огла б розглядати  
суспільство як сум у бага
тьох індивідів, груп та ор
ганізацій, які м аю ть свої 
власні критерії, мету, зав
дання та інтереси. Тоталі
тарна влада діє інакше. Во
на відмовляє своїм гром а
дянам право мати критерії, 
завдання, мету та інтереси, 
які не відповідаю ть інтере
сам влади. Совєтська тота
літарна влада має завдання 
зберегти існуючий політич
но економічний устрій, який 
дозволяє безум овне пану
вання над суспільством. Це 
м ає свої негативні наслідки, 
які совєтський тоталітар
ний устрій не хоче, або  не 
м ож е розум іти. Деґенеру- 
ється освіта, наука, право, 
економіка, ідеологія, ф іло
софія, література.

Щ об це все зформувати  
на свій л ад  і на служіння 
своїй меті тоталітарний уст
р ій  с т в о р ю є  к ол осал ь н і 
ідеологічні репресивні апа
рати в том у і психіятрію. 
Велика частина ресурсів та
ким чином йде на знищення 
кожного спротиву дійсного, 
або уявного в середині краї
ни, на ідеологічну диверсію  
за кордоном  і на воєнну 
експансію.

Якщо такий режим запа
нує над  світом , він обер
неться у тоталітарний сірий  
концентраційний табір і на
певне загине.
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УКРАЇНСЬКА
МЕДИЧНО-ХАРИТАТИВНА  

СЛУЖБА з. Т.
Колишній Український Червоний Хрест

М юнхен, червень 1984

Слава Ісусу Христу!
Д о
Українського Громадянства  
у вільному світі.
Високодостойні і Д ор огі 
Пані й Панове!

К ож ного року в Україні 
святк увал и  д у ж е у р о ч и с т о  
Іе л ен і С в я т а . З б е р іг а ю ч и  
звичай наш ої Церкви ішли 
п оходом  на цвинтар, щ об на 
спільній символічнііі могилі 
помолитися за рідних і за воїнів 
у к р а їн с ь к и х  н а ц іо н а л ь н и х  
армій, яких могили порозки
дані по розлогій українській 
землі, куди ворог -  червона 
Москва — їх запроторив. В часі 
Зелених Свят переводили також  
збірки на національні цілі.

На чужині, у тих місцевостях, 
де є більше скупчення україн
ц ів , п р и д е р ж у ю т ь с я  т о г о  
звичаю. В Зеленосвяточному  
часі треба нам пам’ятати і про 
тих братів і сестер, які в наслі
док перш ої і другої світових 
воєн вийшли з рідних земель, та 
з п р и ч и н  з д о р о в е л ь н и х ,  
старш ого віку тощ о, мусіли 
остатися в західній Европі. 
Тим лю дям  прийшла з поміччю  
матеріяльною , медичною  і 
м оральною  Українська Медич- 
но-Харитативна Служба — 
колишній Український Черво
н и й  Х р е с т .  Т е п е р  т р е б а  
допом агати ще новим україн
ським втікачам з комуністичної 
П ольщ і, які безпереривно над

ходять і остаю ться, переважно  
в Західній Німеччині.

У М Х С  доп ом агає нашим  
бідним  родинам у Польщ і, 
Чехословаччині, Румунії, Ю го
славії, та нашим братам  і 
сестрам у рідному краю — 
грішми, одягом , харчами, а 
головно ліками. У 1983 році 
У М Х С  видав на допом оги  
більш е як двадцять тисяч 
німецьких марок.

З а с я г  н а ш о ї  д і я л ь н о с т и  
широкий. Щ об могти дальш е 
вести цю самаританську працю, 
яку ведем о вже 39 років, 
потрібно нам фінансової бази, 
Т ом у звертаємося д о  Вас, 
дорогі наші Земляки, дати  
щ едру лепту з нагоди Зелених 
С в я т  на д о п о м о г о в і  цілі  
У МХ С.

Зеленосвяточні збірки на 
У М Х С  увійшли вже в традицію  
і нашим святим обов'язком є 
вести працю У М Х С  до  того  
часу, поки не постане вільна 
сам остійна українська держава  
і тоді передати наші обов'язки  
У к р а ї н с ь к о м у  Ч е р в о н о м у  
Хрестові в Києві.

Д ор огі Земляки, розсіяні у 
в іл ь н о м у  з а х і д н ь о м у  світі!  
Навчайте Ваших дітей і внуків 
бути жертвенними на народні

ІЗ — T H E  NEW  PA T H W A Y

цілі. Цим покажіть лю бов  до  
н а ш и х  б л и ж н і х ,  н а й бі л ьш  
потребую чих українців, а через 
них — лю бов  до  наш ої р ідної 
Церкви і д о  наш ої Батьків
щини — України, а м илосерд
ний Господь винагородить Вам  
за це сторицею .;

Д О П О М А Г А Й Т Е  НА М  
Д О П О М А Г А Т И !

За Головну Управу УМІХС

інж. Г. Комаринський 
секретар

д-р мед. В. Мялковський 
голова

П . С .  В Н і м е ч ч и н і  всі  
пожертви на У М Х С  можна  
відтягати від податку. На 
бажання висилаємо відповідні 
посвідки.

Ukrainischer Medizinischer 
und Cariiativer Dienst, e. V. 

Frueher: Ukrainisches Rotes Kreuz 
Deutchland

Muenchen 2, Dachauer Strasse 9/11
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З ПРАЦІ YMXC

Кожного року в Україні 
святкували дуже урочисто Зе
лені Свята. Зберігаючи звичай 
нашої Церкви ішли походом 
на цвинтар, щоби на спільній 
символічній могилі помолити
ся за рідних і за воїнів Україн
ських Національних Армій, 
могили яких порозкидані по 
розлогій українській землі, 
куди ворог — червона Москва 
їх запроторила. В часі Зеле
них Свят переводили також 
збірки на національні цілі. На 
чужині у тих місцевостях, де є 
більше скупчення українців, 
утримується цей звичай. В Зе- 
леносвятковому часі треба 
нам пам’ятати і про цих бра
тів і сестер, які в наслідок пер
шої і другої світових воєн 
вийшли з різних земель та з 
причин здоровельних, стар
шого віку тощо, мусіли оста
тися в західній Европі. Тим

людям прийшла з поміччю 
матеріяльною, медичною і мо
ральною Українська Медично- 
Харитативна Служба — ко
лишній Український Черво
ний Хрест. Тепер треба допо
магати: ще новим українським 
втікачам з комуністичної 
Польщі, які безпереривно 
надходять і залишаються пе
реважно в Західній Німеччи
ні.

YMXC допомагає нашим 
бідним родинам в Польщі 
грішми, одягом, харчами а го
ловно лікарствами, також в 
Чехословаччині, Румунії, Юго
славії, а найважніше допома
гає нашим братам і сестрам в 
Рідному Краю. В 1983 році 
YMXC на допомоги видав 
більше,. як двадцять тисяч ні
мецьких марок.

Засяг нашої діяльности ши
рокий, щоб могти дальше 
вести цю самаританську пра
цю, яку ведемо вже 39 років, 
потрібно нам фінансової бази. 
Тому Звертаємося до Вас, До
рогі наші Земляки, дати щед
ру лепту з нагоди Зелених 
Свят на допомогові цілі YM
XC.

Ukrainian Medical and
Charitable Service
Munich 2
Dachauer Strasse 9/II
West Germany
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Д-р Роман Сухий

Чого зіхались були наші лікарі 
до „короля” Пру сії (King of Prussia)

Перед кількома роками при
їхало було багато наших ліка
рів до Детройту. Тоді здиво
ваний „Еко” послав туди свого 
„Лиса Микиту”, і той розвідав 
всю справу. І вийшло, що наші 
аптекарі видумали низку но
вих ліків і запросили докторів, 
щоб ті видумали нові недуги до 
тих ліків. Доктори Прончики, 
які ще рік тому ледве чи знали 
про існування Українського 
лікарського товариства, ско- 
риставши з наших запрошень, 
чи то на осінній пікнік, а чи на 
чудову новорічну зустріч, так 
вподобали собі нашу лікарську 
громаду, що вже кілька разів 
просили нас до себе в гостину.

В погідну неділю, з’їхалось 
понад пів сотні осіб, в тім 
велика частина молодих, до 
прекрасного саду докторів 
Прончаків. Господарі хоч тут 
народились (після першої 
світової війни) прийняли нас 
сердечно із „старокраєвою” ук
раїнською гостинністк). АЛе не 
шукати нових недуг для й так 
знеможених уже наших паці
єнтів зіхались доктори, але 
передовсім, щоб гідно відзна
чити 85-ті роковинй з дня на
родження сеньйора нашої лі
карської громади д-ра Петра 
Федорова.

Голова пенсильванської філії 
УЛТ сказав, що не все рожами 
був устелений життєвий шлях 
нашого соленізанта. Любов і 
повна самопосвяти праця для 
нашої Церкви й народу були 
змістом прожитих літ доктора 
Федорова.

В ранній молодості він 
зголосився до Української Га
лицької Армії. Активізувався 
потім в українському життю. 
По одержанні диплому лікаря 
медицини, з самопосвятою, 
часто безкорисно, помагав 
нашим хворим, але й знаходив 
час для Церкви й громади. А й 
тут, на еміграції, поза профе
сійною працею, далі бере 
участь в релігійному й сус
пільному життю. Та чи не 
найбільшим осягом д-ра Петра 
Федорова і його дружини Іван- 
ни є те, про що ми всі старші 
мріємо, але рідко кому з нас 
це вдається. А саме, вони дали 
своїм дітям, а то Ксені, одру
женій з інж. Богданом Коже- 
ньовським, та д-рові Ігореві 
не лиш високу освіту, але укра
їнське патріотичне виховання.

Шампан, уродиновий торт та 
„Многая літа” творили теплий 
родинний настрій. Все це було 
великою й приємною несподі
ванкою для д-ра Федорова й 
його дружини, за що він нам 
щиро дякував.

Другою приємною несподі
ванкою для нас усіх був приїзд 
безпосередньо із сходин відді
лу УЛТ в Детройті, нашого 
провідника на Америку й Ка
наду Мирослава Коленського, 
ідейного й активного нашого 
президента.

Не лиш „яствієм й питієм” 
займалась наша громада, хоч 
гостинні господарі дуже сер
дечно нас вгощали, але знайш
ли ми також час на поважні 
справи.

Коли нормально на наші 
наукові з’їзди нелегко вислати 
більше, ніж оіцного-двох деле
гатів, то д-рові Коленському 
вдалося на наш науковий з’їзд 
Америки й Канади в Торонті, 
який відбувся в другій половині 
червня, змобілізувати аж кіль
канадцять, в тім кілька „дорос
лих”, тобто понад сорок літ, а 
решта „молодняк”. Але що- 
більше, на світовий з'їзд 
українських лікарів, який від
будеться у вересні в далекому 
Мюнхені, зголосилось декілька 
наших молодих членів, а дехто 
їде туди з доповіддю.

У приязній атмосфері ми об
мінялись думками — як збіль
шити молоде членство, як пере
конати їх, що без вкладки това
риство не може існувати. Хоті
лося б збільшити стипендійний 
фонд, не сміємо забувати про 
видавничий фонд єдиного в 
світі українсько-мовного „Лі
карського вісника”.

Підсилені не лиш на тілі, 
але й на дусі, ми прощалися в 
надії, що незабаром знову зу
стрінемось у подібній родннпо- 
дружній атмосфері. Всі. що 
брали участь у цій приємній зу
стрічі, подивляли любов і при
в’язання до нашої Церкви і 
всього, що українське в цьому 
англомовному ідейному по
дружжі.

А на додаток, ми були дуже 
приємно зворушені, коли по
бачили в їх вітальні на видному 
місці портрет нашого Слуги 
Божого Митрополита Андрся.

Ми виїздили з цього привіт
ного дому захоплені й підба
дьорені, що коли нас не станс, 
то про Україну є ще кому зга
дати.
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Р е ц е н зія

Д-р Володимир Пасіка 
ТІЯРА ПРОДАНА 

Рефлексії і конклюзії
Це третя книжка автора —лікаря 

і філософа. Перша (Думки і тіло) — 
медична практика, друга (У 
крутежі шалу) — кольоритні 
спогади про війну і скитальщину, 
переплетені цікавими і вдумливими 
міркуваннями, третя — думки, 
філософічні міркування про 
н ай а к т у а л ь н іш і п р о бл ем и  
сучасности. Годі в короткій статті 
хоч загально накреслити всю 
різноманітність і багатство думок і 
всі важливіші теми, які автор 
заторкае і пробує з'ясувати, навіть 
знайти їм розв’язку, яка вивела б 
людство з жахливого становища, 
що загрожує йому всесвітньою 
катастрофою. Автора цікавить 
Біблія, психологія релігійних 
зірувань, проблеми сучасного 
християнства, “епоха фальшивих 
пророків”, комунізм, антисемітизм 
(оборона жидів перед несправед
ливими закидами), релігія і 
філософія, атеїзм, релігія і наука, 
сучасна криза і хвора ментальність 
людства. Він противник дарвінізму 
і фройдизму. а прихильник релігії і 
церкви і бачить у сучасному папі і 
мислителя і реформатора світових 
лих.

Книжка — рідкий зразок 
філософського твору, який від- 
зажно береться за найзаплутаніші 
питання історіософії, соціології, 
теології і національности.

Основна тема твору: людина в 
обличчі Бога і всесвіту, в обличчі 
зла. Загроза катастрофи — чи є з неї 
вихід? Автор вірить у силу ідеї 
■(“мучениками за ідеї вистелений 
шлях історії людства” —crop, 190), 
він вірить, що єдиний вихід — 
зміна ментальности сучасної 
людини. Але для нього сучасна 
людина — це “великі туловиша і 
м алесенькі го л ів к и "  (262); 
“людська природа... опанована 
ш алом садистично: жадоби 
взаємного винищення” (78); “криза 
— наслідок безглуздої структури 
світу, бо зігноровано права народів 
і права людини” і “вся історія

людства — його війни” (10); 
людство “в кігтях Демона,гніву і 
ненависти” (ІЗ); “люди перестали 
бути людьми” (39).

Проте автор вірить, що людині 
вроджений інстинкт — тропізм 
правди і теотропізм — шукання 
Бога. Творцями зла є соціальні 
верхи, володарі. Звичайна людина 
не творить зла, їй треба дати волю 
бути собою, зберігати свою 
людську гідність і основні людські 
права.

Не легко цю віру погодити з 
твердженням про великі туловища і 
малесенькі голівки. Чи це тільки 
про “верхи"? Адже історія хоч би 
останніх десятиліть досить 
виразно цьому суперечить. Це 
щира правда, що верхи (“арис
тократи”, “магнати”, “шляхта”) 
продовж тисячоліть тримали 
людську масу в неволі і купали її 
щедро в крові. Однак довга епоха їх 
панування — можливо, і всупереч 
їм — таки створила і всю сучасну 
культуру: релігію, ідеалістичну 
філософію, мистецтво, науку, ідеї 
справедливости і права людини і 
врешті дяда масі звичайних людей 
нечувані в давнині права і 
добробут. Чи варто було б 
авторові звернути увагу на твір 
Ортеґи і Ґассета “Бунт мас”? Адже 
з сучасної маси, не з верхів вийшли 
Сталіни і Гітлери, що втоптали в 
багнюку не тільки всю культуру, а й 
усі в тяжкій боротьбі з верхами 
видерті від них права і гідність 

! людини. Це такі відомі речі, що про 
них зайво довше розводитись.

Можливо, що в звичайній 
людині буває теотропізм і тропізм 
правди та справедливости, але 
тільки зрідка і в небагатьох. 
Натомість коли та звичайна 
людина — та біла свиня з синіми 
очима, як кажуть негри (70), хоч не 
бракує й чорних свиней (їді Амін!)
— коли вона дорветься до влади, 
вона стає не гіршим тираном, ніж 
були знищені нею верхи. Не 
даремно народня мудрість каже:
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писав: “Перед рабом, що зірвав 
ланцюг, перед вільною людиною 
не тремтіть.” А Платон радив 
віддати владу в ідеальній державі 
не звичайним людям, а філософам!

Єдиний тропізм, який без 
усякого сумніву можна знайти 
сливе в кожній звичайній людині — 
це “владотропізм”, що дуже 
легенько переходить у “тирано- 
тропізм” і "кровотропізм”. Адже 
сам автор стверджує зріст злочин- 
ности (239). Трагізм людства в 
тому, що місце давніх тиранів 
завжди займають “визволителі”, і 
доводиться вірити, що воно 
"приречене на постійне, довічне 
рабство, з якого виходу не видно.

Жорстока й тиранська епоха тіяр 
і корон, створивши сучасну 
культуру, скінчилася: Павло VI 
продав тіяру, а визволена звичайна 
людина — в ім’я поступу! — геть 
перевершила фараонське рабство і 
асирійську жорстокість. Чи продав 
даремно?

Автор дуже боліє за несправед
ливість, кривди та злочини і вірить 
у справедливість, вірить, що “існує 
кара за злочини, не тільки одиниць, 
але і народів” (46), і питає: “Чи 
можна сумніватися, що за злочини 
мусить бути кара?" (47).

На жаль, можна. Але що таке 
злочин і хто карає? Для цього треба 
спершу з'ясувати, що таке людина. 
Вона роздвоєна між природою і 
культурою, біологією і духовістю. 
Злочин є у природі людини. 
Біологічно людина — вбивник, бо 
щоб прожити, мусить убивати —- 
тварин, також і ворогів. Це закон 
природи. Природа не знає злочину і 
гріха — це культурні категорії. 
Злочин убивства — це для природи 
конечність і норма. Біологія 
основана на тому, що культура 
вважає злочином — на вбиванні 
жертви. Людина — двоєдина істота 
у вічному конфлікті біології з 
духовістю, а що перша міцніша, 
тому поки людство, поти й злочин.

Хто ж карає людство за злочини? 
Людські закони карають за злочин 
людини проти людини, але хто, де. 
як і коли карав за великі, загальні 
злочини, т. зв. злочини народів?

До речі, говорити про злочини 
народів можна тільки дуже умовно, 
бо винуватцями були звичайно 
володарі або верхівка, якісь групи

чи кляси чи організації (армія), 
навіть цілі суспільні прошарки, але 
ж не цілі народи від немовлят до 
стариків. Хто ж і як має карати за 
такі “злочини народів”?

Автор пише: “Виникає питання, 
чи постигне кара тих, які гнобили і 
гноблять цілі народи. Не тільки 
постигне, але постигала, пост игає і 
постигне тоді, коли злочинці 
виповнять цілу свою поємність 
злочинности. Воно (?) наступає 
тоді, коли вони доходять до 
апогею своєї сили. Час -кари не 
важливий. Проблемою може бути 
високість кари. Але високість кари 
виміряє злочин — індивідуальна 
участь кожного у виконанні 
злочину” (46).

Тяжко уявити більш наївну віру, 
яку історія заперечує на кожному 
кроці. Правда, часом індивідуаль
них більших злочинців постигала 
кара, але дуже рідко, винятково, 
натомість можна назвати десятки і 
сотні прикладів, коли катів, 
звичайно на високих становищах і 
за злочини проти народів ніколи 
ніяка кара не постигла, а витворяли 
вони таке, що пекло здригалося. 
Яка кара досягла Петра І, 
Катерину II? Чи вони ще не 
виповнили цілої поємности їх 
злочинности? Чи тому кара ще 
чекає? Історія знає тільки кару за 
невдалі злочини і нагороду за 
успішні, тому й прославила їх і 
назвала “Великими”.

А “злочини народів”? Якщо й 
бувала за них кара, то звичайно 
покутували не злочинці, а 
непричасні покоління, які від двох 
тисячоліть покутували за гріх 
предків —  “жидів, що вбили 
Христа”, хоч насправді тільки 
тодішня верхівка спричинила 
смерть Христову, а вбили римляни 
своїм способом — розп’яттям.

Інший праклад: християнські 
народи, відкривши Америку, 
зруйнували держави інків і азтеків, 
пограбували їх скарби, а самих 
винищили і безліч інших індіан
ських племен, так що тільки 
недобитки залишились, і загарбали 
собі їх континент — від північного 
до південного полюса. Хто ж винен 
і кого та як карати за ті величезні 
злочини? А якби по слову 
авторовому і сталася справедли
вість, то. нам довелося б хіба
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скакати а океан! А ми ж таки 
найменше винні, хоч, правда, — 
скористали з овочів злочину, 
рятуючи власне життя.

Злочинів проти нашого народу 
історія знає безліч, але скільки 
злочинців досягла заслужена кара? 
Тих давніх, що саджали на палі і 
четвертували? Вони звичайно 
вмирали в добробуті й славі, а як і 
досягла кого кара за їх злочини, то 
лиш їх нащадків, звичайно куди 
менше винних за них, а то й узагалі 
невинних. Отак, як за дикі злочини 
Гітлерових опричників покуту
вало білш чи менш німецьке 
населення, зокрема жіноцтво. 
Врешті найбільший злочин: Хто, 
як, де і коли міг би спокутувати го
лодомор 1933 року? І чи може бути 
за те якась “справедлива” кара? Хто 
і як може карати, і кого? Головний 
винуватець помер у повні влади і 
слави у своєму Кремлі, і папа 
прилю дно помолився, щоб 
Господь мав милосердя для 
грішної душі, а Неру прославляв як 
одного з найбільших реформаторів 
людства! А його безчисленннх 
опричників не було і нема ніякої 
змоги карати, якщо вони ще живі. 
А якби й були якісь спроби кари чи 
помсти, то жертвами стануть 
найменше винні чи й невинні. Отака 
кара за злочини і така історична 
справедливість.

Можливо, що автор чекає Божої 
кари. Однак чи можемо, чи вільно 
нам приписувати Богові таку 
“справедливість”, як її бачимо в 
історії? Тому краще нам не 
мішатися до Божої справедпиво- 
вости, бо ми в ній нічогісенько не 
розуміємо.

Цих кілька критичних завважень 
не обнижують вартости багатої 
змістом книжки, яка варта пильної 
уваги інтелігентних читачів

На жаль, цінна книжка має й одну 
дуже велику хибу: це її мова, 
правопис і зокрема друкарська 
коректа — справді небувала! Таке 
враження, що деякі частини взагалі 
не пройшли ніякої коректн. Також 
незрозуміло, що складачі а 
поважній друкарні могли так 
розривати склади, як людст-во,

виз-навці, заз-нав, обов-язки, 
говор-ять, осуд-жує і інші, або так 
ділити слова, залишаючи при кінці 
чи на початку рядка одну букву: У- 
країна, я-кий, папо-ю, а-посгол, 
любов-ю і інші.

Прізвище підписаного надруко
ване як мовного редактора. У ре
цензії в Новому Шляху згадано в 
книжці мовні огріхи — цілком 
слушно! Однак мовний редактор 
не має контролю, чи автор, одер
жавши справлений до друку текст, 
не поробить змін і додатків, ані 
згадавши про них редакторові, а 
вони всі йдуть на- його рахунок. 
Можливо, що він і перевчив якісь 
мовні огріхи, але читачеві навіть із 
скромним знанням літературної 
мови мусить бути ясним, що він н е 
м і г залишити нссправленим таке, 
к  “об’яви” (18), “ці, які” і “це, що” 
(20), “двох гостей підлилося” (21), 
“місто документів приходить 
візвання, щоби” (33), “я зараз 
вернув би там” (33). “Юліюш 
Словацькі”  (44), “ еволю ція, 
виражена середниками боротьби” 
(62), “випертися своєї африкан- 
ськости” (170), “Довголітнього 
голову... цю книжку присвячує 
Автор” і багато інших.

Отак несподівано можна за 
сумлінну працю наразитися на 
незаслужену компромітацію, а з неї 
вже годі очиститися, бо мало хто з 
читачів книжки прочитає й це 
вияснення. Натомість завжди 
залишиться їм перед очима; поруч 
прізвища автора, також і прізвище 
мовного ' редактора, що так 
недбайливо й несумлінно виконав 
своє завдання, не маючи, очевидно, 
потрібного знання...

Однак незалежно від особистих 
справ треба усвідомити, що 
недбайливість наших видань 
переходить усякі межі, що настає 
варваризація нашої друкованої 
мови — репрезентанта і стрижня 
нашої загроженої національної 
культури.

Чи не крайня пора бити на
тривогу?!

І.В. МаюстирсисяЙ
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З А В В А Ж Е Н Н Я
до “Рецензії на рецензію” 

д-ра В. Соханівського
VOL. LV. N o  ї ї ,  M A R C H  1'7, 1984

Автор “Рецензії на рецензію” 
(Н.Ш . ч. 7, 18.11.84) споді
вається цікавої і продуктивної 
дискусії, і приємно взяти в ній 
участь, бо  справді з?торкнено 
важливі справи й інтригуючі пи
тання; а дискутувати на рівні 
“Рецензії” д-ра Пасіки (НШ  ч. З, 
21.1.84) таки годі. Однак для 
такої дискусії треба спершу 
вияснити низку непорозумінь, 
які постали через неточне циту
вання і тому часто неправильну 
і н т е р п р е т а ц і ю  п о г л я д і в  
підписаного.

Перш усього непорозуміння  
щ одо “верхів”, до  яких п. 
Соханівський бажає зарахувати  
Сталіна і Гітлера. Автор “Тіярй 
проданої” називає верхами  
аристократію чи взагалі вищу 
верству, і в том у розумінні 
щ одо обох  названих не може 
бути сумніву.

Ідеальна держава Платона, 
як відом о, утопія, тож ледве 
можна мати сумніви щ одо  
можливости її існування.

П о гл я д  п ід п и с а н о г о , щ о  
єдиний тропізм  майже в кожній 
звичайній людині — це “владо- 
тропізм ”, не спертий ні на якій 
статистиці, а на обсервації (вже 
півстолітній!) і вислід власної 
інтерпретації. А твердження, 
щ о “п. М. не вірить, що в людей  
є теотропізм ”, заперечує цитата 
в рецензії про “Тіяру” (НШ  ч. 48, 
26.ХІ.83): “М ож ливо, що в 
з в и ч а й н і й  л ю д и н і  б у в а є  
теОтропізм і тропізм  правди та 
справедливости, але тільки 
зрідка і в небагатьох”. Отже 
мова не про “людей" —

теотропізм , який довів згодом  
до  розвитку високої релігійної 

людський рід, а про “звичайну мислі і до  поняття Бога — 
л ю д и н у ”  — п е р е с і ч н у ,  творця всесвіту і добрячого  
обмежену. Автор це переочив. батька лю дського роду! Однак 
Нема сумніву, що в лю дей є такі релігійні висоти звичайним
т е о т р о п із м , але власн е у 
надзвичайних, яких обмаль. 
Наприклад, монахи становлять 
малесенький відсоток суспіль
ства. Натомість спробуймо  
усвідомити, скільки за останні 
тільки десятиліття, серед ніби 
найкультурніших, передових  
народів, знайшлося катів, які 
о б с л у г о в у в а л и  б е з ч и с л е н н і  
тюрми, концентраційні табори і 
державні камери тортур. Це ж 
сотні тисяч, якщо не мільйони. 
Ніякий гнобитель не міг ніколи 
нарікати на їх брак. Як же 
проявлялися в них притаманні 
кожній лю дині тропізми: тео
тропізм  і тропізм  правди та 
справедливости?

Автор слушно підкреслює, 
іцо без теотропізму не було б 
р е л і г і ї .  О д н а к  п р и ч и н о ю  
постання первісних, цілком  
примітивних релігій був радш е 
с т р а х  п е р е д  н е в і д о м и м и ,  
незрозумілими, том у “надпри- 
р о д н и м и ”  с и л а м и ,  я к і  
з а г р о ж у в а л и  п р и м і т и в н і й  
лю дині. На том у ступені релігія 
м а л а  п р а к т и ч н і  з а в д а н н я  
зацитькувати небезпечні Лихі 
сили і не турбувалася м ораллю  і 
справедливістю. Ще навіть у 
античну клясичну д о б у  релігія і 
мораль мали мало спільного: 
вистачить згадати немораль
ність богів , хоч би в Гомера. 
П роте з поступом культури 
розвинулися вищі форми релігії 
і прийшов д о  голосу той

лю дям  і досі рідко доступні.
Автор адресує д о  підписа

ного таке твердження: “Коли  
лю дина не вірить у теотропізм , 
то зрозум іла річ, їй тяжко 
вірити в щось таке абстрактне, 
як справедливість та кару за 
злочин”. П омилкове вступне 
твердження і помилковий ВИ
СНОВОК, а власне проблема  
справедливости, злочину і кари 
основна для всієї дискусії, том у  
варта особливої уваги.

В “Рецензії”підписаного мова 
б у л а ,  з р о з у м і л о ,  не п р о  
а б с т р а к т н у  с п р а в е д л и в і с т ь  
(правничий аспект) і не про 
Божу справедливість (релігій
ний аспект), а про реальну 
історичну дійсність, у якій 
знайти справедливість і кару за 
злочини — у звичайному,, 
щ о д е н н о м у ,  п р а к т и ч н о м у  
розумінні —  таки.досить тяжко. 
З цим тісно в’яжеться проблема  
природи лю дини. Через свою  
роздвоєну природу —  біологія і 
культура — лю дина, біологічно  
хижак і вбивник, як творець і 
носій культури визнає мораль, 
змагає д о  справедливости і 
бажає кари за злочини, хоч і 
сама завжди грішить проти  
моралі, яку визнає: “Н е убий!” З 
біологічної конечности мораль  
обм еж ено д о  людини; тварин 
м о ж н а  б е з к а р н о  в б и в а т и .  
(3|годом пороблено й винятки 
стосовно людини: о б о р о н а ,  
справедлива війна тощ о.) Цей
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практичний компроміс супере
чить абсолю тній моралі, для 
якої кожне вбивство — злочин. 
Однак злочин і зло з погляду  
справедливості не є злочином, 
а конечністю з погляду біології. 
Л ю дина — хижак з біологічної 
конечности — є злочинцем з 
погляду абсолю тної справедли- 
вости. Погляд, що злочин, гріх 
є в природі лю дини, знаходим о  
навіть у релігійному понятті 
п е р в о р о д н о г о  гр іха .  От же  
за й в о  “ст я гат и  л ю д и н у  з 
п’єдесталу лю дськости”, коли 

. —  як стверджує християнська 
р е л і г і я  — в о н а  р о д и т ь с я  
гріш ною, т обто  злочинною , і 
мусить аж сама з трудом  видря
пуватися на свій людський  
п’єдестал. Отут і відповідь на 
питання, що таке злочин, а на 
питання, хто карає, відповідь  
така, що намагається карати 
лю дина і сподівається вищої, 
Бож ої кари і справедливости.

Вислови п. Соханівського  
п р о  п р и р о д у  л ю д и н и  в 
основному згідні з нашим стис
лим окресленням людини як 
“двоєдиної істоти”: природа —  
культура, біологія — духовість. 

-Це полярні протилежності, 
якось п о є д н а н і  у п р и р о ді  
людини, також вічне дж ерело її 
дерзань, внутрішньої боротьби, 
конфліктів і гріхопадіння — 
матеріалу історії лю дського  
роду. Така дискусія не мусить 
довести д о  абсурду, як він 
думає, бо розкриває трагічну 
долю  лю дини, р оздертої між  
протиріччями, з яких годі 
знайти вихід і їх  розв’язку, а 
вона приречена все наново їх 
шукати — даремно.

Б е з  с у м н і в у ,  л ю д и н а  
б іо л о г іч н о  “ н а й д о с к о н а л іш е  
сотворіння в природі”, а “куль
т у р н о ” — п с и х о л о г іч н о  і 
морально — також п о т е н 
ц і й н о  найдосконаліше, якщо 
не стане — як це, на жаль, аж 
надто часто буває — жертвою  
гріха і злочину. Іншими, своїми  
словами, однак автор підтвер
дж ує погляд про “двоєдину” 
природу людини.

Автор обороняє папу від 
закиду, що він молився за 
Сталіна. Такий був тоді погляд і 
так писала преса, однак можли
во, що наша інтерпретація 
його молитви неправильна і 
“тенденційна”. Однак основне 
те, що папа не осудив прилюдно  
страш ного злочинця, тобто не 
д о ся г л а  й ого  навіть така  
м із е р н а ,  тільки м о ра л ь н а ,  
земна кара, з якої він за життя 
тільки сміявся б. Отож навіть 
найстрашніші злочини мина
ють злочинцям на цій планеті 
цілком безкарно.

Пан Соханівський приписує 
підписаному сумнів, чи “існує 
кара, Божа кара, страшна кара 
за злочини”. На якій підставі? 
Він писав: “М ожливо, що автор  
(мова про д-ра Пасіку) чекає 
Б ож ої кари. Однак, чи можна, 
чи вільно нам приписувати 
Богові таку “справедливість”, 
як  її бачимо в історії? Тому  
краще нам не мішатися до  
Бож ої справедливости, бо ми в 
ній нічогісенько не розум ієм о”; 
Ні слова сумніву, чи вона існує, 
а тільки сумнів у її зем ному  
аспекті. Нерозуміння і сумнів — 
дуж е різні речі, і сумлінному  
д и с к у т а н т о в і  а ж  ніяк не 
годиться їх мішати, щ об не 
з р о б и т и  к р и т и к о в а н о м у  
м о р а л ь н о ї  к р и в д и  і не  
змалю вати його як якогось 
аморального типа, який має 
сумнів щ одо Бож ої справедли
вости і моралі взагалі і бачить у 
світі тільки бездуш ну матерію.

Мова ішла не про Божу, а про 
с в і т о в у ,  з е м н у ,  д о ч а с н у  
справедливість.. Перша — це 
справа богословів, не істориків 
чи з в и ч а й н и х ,  п ер е с іч н и х  
ін т ер п ре та т ор ів  і с тор ич них  
подій. А де і коли була 
справедливість на світі? Ще 
один приклад: ідеаліста і борця 
за волю М азепу історія осудила 
як бунтівника  і покарала  
ц е р к о в н о ю  а н а т е м о ю ,  а 
г н о б и т е л я  і к ата  П е т р а  
прославила як “великого”.

А Божа справедливість — для

нас закрита карта. На цьому 
світі її тяжко доглянути, а 
історія ще й часто робить щось 
їй цілком протилежне, хоч і 
правда, часом трапляються 
п оді ї ,  які м о ж н а  вваж ати  
виявом Б ож ої справедливости. 
А на том у світі? Що діється в 
п е к л і ,  н а м .  о б о м  з п.  
Соханівським, на жаль, не 
відомо. І це справі віри, не 
знання, а дискусія йде,. про те 
останнє.

А в т о р  — у з в ’я з к у  з 
м і р к у в а н н я м и  п р о  Б о ж у  
справедливість,— згадує кару, 

•яка досягла царську родину і 
московську еліту. їх  масакра —  
п р е к р а с н е  п і д т в е р д ж е н н я  
нашого погляду про немо
ральну збірну відповідальність 
і покуту більш  чи менш винних, 
а часом і невинних за злочини  
чи предків, чи —  в даном у  
випадку — системи, яку вони 
репрезентують, або до  якої 
вони п р и ч асн і, отж е ярке 
заперечення всякої справжньої 
справедливости і моралі і 
к р и ч у щ и й  п р и к л а д  т.  зв.  
“історичної справедливости”. 
А дж е діти Миколи II не мали на 
сум л ін н і ,  м а б у т ь ,  якихось  
особистих злочинів? їх  убито  
не як злочинців, а як символи  
зненавидженої системи, а це^ 
таки має дуж е мало спільного з 
м о р а л л ю  і с п р а в ж н ь о ю  
справедливістю, хоч історично 
воно м огло бути якось виправ
дане і бажане, навіть корисне — 
вислід історичних причин і 
наслідків, вельми далеких від 
усякої моралі.

О тож основне: не мішати 
моралі з істор ією , бо вони 
о б и д в і  м а ю т ь  дуж е м ал о  
спільного. Т. зв. історична 
с п р а в е д л и в і с т ь  — це,  як 
правило, моральна несправед
ливість. Натомість емоційне 
проповідування моралі має 
велику виховну вартість, але не 
м а є  н і ч о г о  с п і л ь н о г о  з 
холодн ою , речовою аналізою  
реальної історичної дійсности.

І.В. Монастирський



206
РІК LV, Ч. 17, 28 КВІТНЯ 1984 НОВИЙ ШЛЯХ — 12 — THE NEW PATHWAY

Завваги до “Завважень” 
І. В. Манастирського

Мені справді було приємно 
завважити, що на м ою  статтю- 
в и з о в  п . н .  “ Р е ц е н з і я  на  
рецензію ” у зв’язку з появою  
книжки д-ра В. Пасіки “Тіяра 
продана”, мій добрий приятель 
п. 1. В. М а н а с т и р с ь к и й  
за р еа гу в а в  так о б ш и р н о ю ,  
цікавою, соковитою статтею  
п.н. “Завваження д о  “Рецензії на 
рецензію ” д-ра В. Соханівсько- 
го, Н.Ш ., ч.11. Безсумнівно, що 
мені були приємні ті місця його 
статті, д е  він бодай  частинно 
п ри зн ав ав  сл уш ні сть  м о є ї  
статті, а решта є виявом різниці 
поглядів чи світогляду. Мене 
дещ о вразило то місце, де він 
пише: “перш усього непорозу
міння щ одо “верхів”, до  яких п. 
Соханівський бажає зарахувати  
С таліна і Г ітл ер а”, хоч у 
д ій с н о с т і я за р а х ув а в  д о  
“верхів”, але “верхів” зла, злоби  
і зл о ч и н ств а . Інколи таке 
“ н едоказування” чи уривки  
цитат —  часом легке перекручу
вання мож е цілковито змінити  
сен с н а п и са н о го  і сп р ав д і 
спричинити кривду критикова
н ом у. Я не баж аю  таких 
методів і при том у будучи 
н е д р і б н и ч к о в и м ,  не б у д у  
чіплятися “дрібних речей”, а 
п р о б у в а т и м у  с п р я м у в а т и  
д и ск у с ію  у к о н к р е т н о м у  і 
з р о з у м і л о м у  н а п р я м і  та  
обговорити деякі, м одні чи 
немодні під сучасну пору, речі.

Автор “Завваження” каже, що 
я обороняю  папу. Чи справді? 
Чи він потребує цього від мене? 
Я тільки питався про докази, як 
знає автор защ о і як молився  
папа? Я пам’ятаю з дитинства,

щ о м о л и т в а ,  це приватна  
розм ова лю дини з Богом. А в 
дійсності мені взагалі про це 
нейшлося. М оєю  справжньою

ною  частиною є У К Ц . Це був  
н аш  о б о в ’я з о к .  Чи т а к а  
політика ще дальш е існує, було  
б к о р и с н о  д о в і д а т и с я  з 
а в т о р и т е т н о г о  д ж е р е л а  
о б ’єктивно.

Отже, чи принижування або  
зневажання авторитету голови  
Вселенської Церкви піднесе

мотива цією була неТ р'облема наш автоРитет 1 нашої ієРаРХІГ? 
чи він молився чи не молився за Чи це Р°„бить нас більш е  
С таліна. М оєю  м оти вац ією  _ ,,
б у л а  ш и р ш а  п р о б л е м а  ‘ Р у с ь к и м и  , б і л ь ш и м и  
АВТО РИ ТЕТУ . В загальному патріотами? М ені здається, що

сьогодні всі знають поставу така та™  нам ш кодить’ а 
Папи і Ва тика ну д о  Кремля і ПРИ Т0МУ збш ьш Уе міжгрупову  
Кремля д о  Ватикану і папи. н а п РУгу, п ід с и л ю є сварки,  
П ро це широко пише навіть 
п р о т е с т а н т с ь к а  п р е с а ,  а 
н ек атол и к  п р е зи д е н т  ЗСА  
Р еґен  б а ж а є зб л и зи т и ся  і

з м е н ш у є  с п і в п р а ц ю  т а  
остаточно веде д о  збільшення  
ненависте, як напр. в Англії, 
тощ о. П ростудію вавш и глибше 
проблему ненависти з психоло-нав язати конкретніші зв язки з 

Рим ом , бо  це справді є важливе пчної чи медичної точки зору,
з а в в а ж и м о ,  щ о  н е н а в и с т ь  
взагалі ворогові не ш кодить і 
чим біл ьш е б у д е  “скреготу

і в п л и в о в е  с в і т о в е  Т ІЛ О , 
незалежно від того, щ о у свій 
час С т а л і н  з н а с м і ш к о ю  
питався скільки Ватикан має 
дивізій. В нас за те є певні 
одиниці чи кола, які вважають, 
щ о це є м одним словесно  
н а к и д у в а т и с я ч  н а  п а п у ,  
Ватикан,  а н езо р іє н т о в а н і 
лю бителі релігії б ’ють браво. 
Якщо хтось є інш ої думки, —  то  
він, якщо не зрадник, то  мусить 
бути якась дивна порода. Я 
сумніваюся чи така постава 
приєднує нам приятелів у змагу  
д о  н а ш о ї  д е р ж а в н о с т и .  
Кремлеві це напевно п одоба
ється. Я свідомий, що в один  
час і с нувала  т . зв.  “ сх ід н я  
політика” Ватикану, яка не була  
корисною для нас і цілком  
правильно, наша преса і наша 
сп іл ь н о т а  б о р о л и с я  проти  
ц ього та зм агал и , щ об її 
змінити, бо  вона є шкідливою  
не тільки нашій Церкві але і 
цілості В селенської Ц еркви, 
якої інтегральною і самостій-

зубів” тим більш е він буде  
сміятися. Зате ненависть сильно 
ш кодить, а то навіть і нищить 
того , хто  її пропагує чи посідає. 
М ене си л ь н о  і п о зи т и в н о  
з д и в у в а л а  д у м к а  Є в г е н а  
С в ер ст ю к а . В ін пиш е: “ А 
ненависть —  що ж, це сила 
слабких, з неї випливає помста і 
кара, але ніколи з  неї не повіє 
с в і ж и м  з д о р о в и м  в і т р о м  
творчосте”. А в інш ому місці 
він додає: “М усимо змінитись, 
щ об поважати себе, навчитися 
поважати інш их і таким чином  
заслужити повагу інш их”.

М ож ливо, щ о я дещ о відбіг 
від теми але воно таки має 
певний зв ’язок з дискусією . Пан 
М ан асти р сь к и й  м іж  інш им  
пише: “Ідеаліста і борця за 
волю  М азепу історія осудила як 
б у н т і в н и к а  і п о к а р а л а  
анатем ою , а гнобителя і ката 
Петра прославила як “велико-
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го”. Цей факт болючий до  
к р о в и .  О д н а ч е  т у т  з н о в у  
виринають питання: Яка і чия 
історія? Наша історія того не 
з р о б и л а .  Т а к и й  ф а л ь ш  
написала і виконала Москва. 
Сьогодні в ідом о у світі, що, 
якщо хтось хоче знищ ити  
якийсь нарід, —  то він міняє, 
переписує, фальшує, перекручує

його історію . Так робила біла, 
так робить червона Москва. 
Про такі речі світ тепер є 
п о і н ф о р м о в а н и й .  Н а ш а  
спільнота в діаспорі має всі 
можливости тепер не тільки 
справити історію , опрокинути 
а н а т е м у  а л е  і оскарж ити  
М о с к о в с ь к у  П р а в о с л а в н у  
Ц е р к в у  за  н е с п р а в е д л и в е  
п о к а р а н н я  М а з е п и .  Вс і  
в і д г а л у ж е н н я  У к р а ї н с ь к о ї  
П равославної Церкви спільно і 
з а в т о р и т е т о м  Української  
Католицької Церкви повинні це 
зробити вчасно, бо  світова 
опінія є тепер сприятливішою  
ніж будь-коли перед тим. На 
том у місці баж аю  натякнути, 
що я цілковито погоджую ся з 
дум кою  автора“Завважень”,щ о  
його писання про “ідеальну” 
держ аву є утопією , як і також не 
заперечуватим у й ого  тверд
ж е н ь ,  щ о о ч е в и д н о  і снує  
різниця м іж  сумнівом і знанням 
та мораллю  і історією  і цього 
справді не личить міш ати. На 
кінець баж аю  натякнути, щ о в 
й о г о  с т а т т і  н а с т и р л и в о  
п о в т о р я ю т ь с я  д у м к и  про  
х и ж а ц т в о  і в б и в н и ц т в о ,  
злочинність, трагізм людини  
в к л ю ч н о  з п е р в о р о д н и м  
гріхом . Будучи лікарем я не раз 
бачив новонародж ених дітей і 
лю ди ніколи не казали, що 
народився новий “хижак”. Вони 
звичайно називали дитям чи 
н е м о в л я т к о м  і д о  т о г о  
додавали: “О , яке воно гарне і 
невинне”. Безсумнівно, що не 
всі злочини вспівають бути  
покарані. В пам ’яті середнього і 
ст а р ш о г о  п ок ол ін н я  є ще 
свіжий образ Н юренберґського

суду над дідерами нацистської 
Німеччини та остаточне їхнє 
страчення.

Значить  не всі злоч ини  
людини' над лю диною  чи 
народу над народом  забува
ються. Злочинці над нашим  
народом  ще ждуть свого суду. 
Про ці речі дуж е вдумливо  
висловився у недавньому НШ І. 
Кедрин, цитуючи таке: “Млин 
б о ж о ї справедливости  меле  
помалу але певно”. Х олодна  
логіка, техніка, навіть не абиякі 
знання і свідомість реальности 
земського життя з труднощ а
ми, несправедливістю, парадок
сами і т.п. нагло ситуації чи 
стану історії не змінять. Над 
цим ми ще мусимо сильно, 
м удро, послідовно і соборно  
попрацювати. А все ж таки я 
бачу життя трошки інш им, як 
бачить п. Манастирський. Він 
п и ш е :  “ Т а к а  д и с к у с і я . . .  
р о зк ри в а є  т р агіч н у  д о л ю  
л ю д и н и ,  р о з д е р т о ї  м і ж  
протиріччям и, з яких годі 
знайти вихід і їх  р озв ’язку, а 
вона приречена все наново їх 
шукати —  дар ем н о”. Ч ому  
даремно? Ніякий серйозніший  
змаг, труд чи жертва намарно  
не пропадаю ть! Ч ому ж  така 
безнадійність? Той самий Є. 
С верстю к, якого я повищ е 
цитував з його “С обору у 
Риш товані” і тут має пораду: 
“Щ об залишитись лю диною ... 
їй потрібні найвищі зусилля  
розум у і духа. Вона мусить 
відродитись, щ об зрозум іти, 
що на ній, особисто на ній все 
лежить —  і спадщина предків, і 
доля землі —  вітчизни людей". 
Ще сильніше в такім випадку 
в и с л о в и л а с я  Л е с я  У країн - 
к а .

“...Так, я буду крізь сльози
сміятись,

Серед лиха співати Пісні,
Без надії таки сподіватись,
Буду жити! — Геть думи сумні!"

В. Соханівський



208

РІК LV, Ч. 37. 15 ВЕРЕСНЯ 1984 НОВИЙ ШЛЯХ

Д-р В. С оханівський

“ТІЯРА ПРОДАНА”
Коли прочитав я так цікаву 

п ови те згадану книжку д-ра В. 
Пасіки і застановлявся, як це я 
міг би найкраще її схарактери
зувати. — то це не було 
простою  річчю, бо інколи автор 
поринає глибоко в аналізу 
проблем, явищ чи принципів, 
а б о  в з н о с и т ь с я  в и с о к о  у 
незвичну читачеві філософію. 
Зміст книжки не є пересічний, 
звичайний чи легкий, а до  того 
цю книжку не читається “одним  
душ ком від дошки до  дош ки”. ї ї  
треба студіювати і мислити. 
Якраз тоді попав мені журнал 
“Тайм” із цікавою статтею, 
взглядно ссеєм н. н. “ М ораль
ний еквівалент з...”. В цім есеї 
дуже цікаво описано як це 
помаленько але послідовно  
заникають у сучасному світі і 
житті, а особливо у пресі, — 
сенс чи відчуття чеснот, мо
р а л ь н и х  в а р т о с т е й ,  ц ь о г о  
давнього, висміяного деякими 
психологами, “почуття вини” 
та відповідальности за свої 
вчинки. Навіть консервативний 
економіст Томас Совел каже 
про це так: “ Нездібність робити  
моральний осудок є “А ІД С ”-ом  
інтелектуалів. А “АІДС ”, як 
загально відомо в медицині 
називається “набутий імуно- 
дефективний синдром”, себто  
набута недуга, яка під сучасну 
пору є звичайно смертельною . 
Її набувасться через моральну 
розлю зненість сексуальної по- 
в е д і н к и .  П і с л я  д о в ш о ї  
деградації і недоцінювання та 
з н е в а ж а н н я  м о р а л . ь н и м и  
вартостями пом адо приходить

моральна сліпота і немораль
н ість  с т а є т ь с я  л ю д с ь к о ю  
звичкою. Ми всі знаємо яка 
велика є різниця у понятті слова 
“мир” тут і поза залізною  
куртиною. Справжній борець за 
волю, навіть герой для нас, там  
буде називатися терористом і 
навпаки. Цей моральний заник 
п р и х о д и т ь  н а в і т ь  ч е р е з  
неясність мовних висловів і 
взагалі мови. М орально ясні і 
прецизно висловлені думки 
заникають, бліднуть, стаються 
замазаними, неясними, мова 
стається  н е в т р а л ь н о ю ,  без  
особливих мірил вартоети, без 
п рс ц и з н о г о  осудк у ,  неначе  
невторопного євнуха. А борт  
стається тільки “термінацісю  
вагітности”, а голосексуаліст 
стається лишень “лю диною  
інш ого полового вподобання. 
Найбільш ою небезпекою тут 
власне є те, що такий заник 
моралі стається звичкою, люди  
д о  цього привикають і зло 
стається звичайною і прийня
тою  річчю щ оденного життя. 
Людські почуття і відчуття 
стаються такі отупілі, що навіть 
слово “геноцид” є вже заслабим  
і треба вживати “голокост”. 
Інколи навіть і в нашій пресі 
зав в а жу єт ь ся  м о ра л ь н і  чи 
п а т р і о т и ч н і  п о у ч е н н я  чи 
вказівки від одиниць чи груп, 
які є цілковито відчужені і мало 
о б з н а й о м л е н і  про  ети чн о-  
моральні засади людини як 
такої, а українця зокрема. Отже 
про такі і подібні речі мораль
но-філософського характеру 
лише д-р Пасіка у його остан-
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ній  книжці “Т іяра  П род ан а” . Я П ольщ і, про К ирила Л ак о ту  т. 
в і д д а в н а  в і д ч у в а в  й о г о  зв. українського  пану з книжки 
о с о б л и в у  ін т е л е к т у а л ь н у  М о р іс а  В е с т а  “ Ч е р е в и к и  
непосидю чість, якесь д ерзання. Рибалки” . Г оворить  м инуле і 
чи, за  Л есею  У країнкою  — г о в о р и т ь  с у ч а с н е , С а в л о -  
певну одерж им ість, посл ід овн е , П авло , П исання, А нтиссм і- 
ш укання у лю дин і і лю дській  ти зм . Зустрічі і розм ови  в 
духовост і за  чимось особлив- Ізра їлю  д -ра  П. М ірчука, 
ш и м , г а р н и м ,  в з н е с л и м ,  М істика крови. М істика слова, 
ш ляхетним , логічн им , принци- М о л и т в и  н а р о д і в ,З м і н и т и  
п о в и м , г ід н и м  л ю д с ь к о г о  м ентальн ість . Релігія і ф ілосо- 
зм агу , м ож ливо  навіть вічним, фія. Релігія і наука, Б о г  і 
Т ом у  то  я з в ід критою  щ ирістю  Б а т ь к ів щ и н а  т а  ін ш і. Це 
заохочував  пан. авто р а , по ш ирока плеяда цікаво і гарно 
прочитанні його д р у го ї книжки о п р а ц ь о в а н и х  т е м ,  м а с а  
“у  крутеж і ш алу”, поринути цікавих інф орм ацій , з яких так 
глибш е у л ітературу . Я вірив, о б и л ь н о  м о ж е  с к о р и с т а т и  
щ о д-р  П асіка м ож е це зробити  і вдум ливий читач, 
в ін  ц е  з р о б и в .  В ін  м а с  Я не заб и р ати м у  слова про 
неабиякий ж иттьовий  д осв ід  по м ову книжки, її коректу та  різні 
волі чи по неволі під час воєнної друкарські чорти і чортики, бо 
хуртовини , будучи л ікарем , іде справа м овознавц ів . Все ж 
воякд}|и, бурлакою , а перед ус ім  таки  на цю  справу  варто  
п о в н о ц ін н о ю  л ю д и н о ю  з звертати  увагу, бо через м овну 
в ідкритим и очим а, д опитливим  неуваж ність постаю ть різні 
у м о м ,  в и р о з у м і н н я м  д о  непорозум іння та зам іш ан ня у 
л ю д с ь к и х  с л а б о ї с т е й  т а  зм істі книжки. Цс д о  певної 
б а ж а н н я м  н а г р о м а д ж у в а т и  м іри зниж ує авториГетн ість 
своє знання та  зб агачувати  книжки та  інституції, з рам ени 
рідну сп ільноту. Він перебував, яко ї дан а  книжка появляється, 
жив. страж дав  серед  різних на- Б ільш ість ессїв є дуж е цікаві, 
род ів , країн , культур, релігій, .д еяк і дещ о трудні д о  читання. У 
уподобан ь, ідей та  інколи загал ьн о м у  “Т іяра П р о д ан а” 
ДИВНОЇ ЛЮДСЬКОЇ поведінки.:
О бсервую чи сучасний світ, він : с ,,Ра в д ' ’ ^ л у г о в у с  на увагу 
б а ч и т ь  к р и з у ,  безглуздя .  наи ,о ї читацької гром ади , яка 
бездор іж ж я і розд ор іж ж я, брак Цікавиться таки м и  проблем а- 
ріш учости йти п рави льн ою  ми> бо зм ' ст книжки є дуж е 

д о р о го ю , спрн няття  ф альш у і актуальний  під сучасну пору, 
ф альш иві інколи принципи особливіш е д ля  гром адських  
л ю д с ь к о ї  п о в е д і н к и ,  б р а к  д ' яч,в 1 духовпиків. 
р о з у м і н н я  с у т і  л ю д с ь к о ї 1 Д -Р ° ві В олодим ирові П асіці 
д уховости  і взагал і потреб  т Реба и иР °  " о б т у л ю в а т и  за 
лю д и н и  і народ ів , лю дськи х  його цінну працю , 
ідей, стрем лін ь  та  взагал і м ети ♦ На тсм у  книжки ~т ія р а  
лю д ськ о го  ж иття. П род ан а” ав то р  цієї статт і

К н и ж к а  с к л а д а є т ь с я  з з а б Ирав голос у дискусії у 
прологу  і еп ілогу та  17 С таттей , д а в н і ш и х  ч и с д а х  “ Н о в о ю  
ВЗГЛЯДНО е с е їв  на р ізн і тем и , ЯК Ш ляху” 
на пр. п р о  сучасне ж и ття : в
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Юліян Мовчан

ГОЛОД В АФРИЩ -
НАЙБІЛЬША СУЧАСНА

ТРАГЕДІЯ

Не тільки  в м инулом у, 
але й тепер гол о д о в і тр аге 
д ії в світі не є н іякою  нови
н о ю  чи сенсацією . Х оч, м о 
же і менш ій м ір і, але  ще й 
д о е їч и м а л о  л ю д ей  вм ирає з 
голоду  в таки х  країн ах , як 
Індія чи Б ан глад еш , не ка
жучи вже про  нап івголодне 
ж ивотіння м ільйон ів  л ю д 
ства  в країн ах  П івденної та 
Ц ен тральн о ї А м ерики, Р у
мунії, Л яосу , К ам б о д ж і та 
С С С Р . (З останніх  пресових 
п о в ід ом лен ь  довідуєм ося, 
щ о п р ав д о п о д іб н о , щ об не 
д опусти ти  д о  н ового  го л о 

в у  в своїй  „ ім п ер ії зла", як 
свого  часу президент Р о - 
н а л д  Р е ґе н  б у в  н а з в а в  
С С С Р , совєтський  уряд  ви
м уш ений був прод ати  на 
св ітовом у  ринку д іам ан тів  
на  руму 250 м ільйонів  д ол ., 
щ о б  за  ті грош і купити збі
жж я в кап італ істичн ій  А м е
риці. Я к у нас казали , „до- 
госп од арю вали ся  до сам о ї 
ручки” .)

З астр аш аю ч і ци ф ри

А ле сучасний го л о д  в А ф 
риці в ідм інний  в ід  тих  голо- 
д ови х  катастроф , які п ам ’я
тає  істор ія  ци вілізованиого  
л ю д ства . Ч и м  сам е?

П оперш е, він хронічний і 
хоч вж е три ває п он ад  десять 
р о к ів ,  а л е  к ін ц я  й о го  не 
тільки не видно, але  якщ о в 
найближ чих роках  не буде 
засто со ван о  надзвичайних 
заход ів , то  він набере щ е в 
б ільш ій  м ір і застраш аю ч и х  
розм ір ів . П одруге, якщ о в 
м и н улом у  го л о д  в основно
м у був о б ум овлен ий  стихій
ним  л и х о м  (посуха, розли 
ви води і т .д .), т о  теперіш ній  
м асовий  го л о д  в А ф риці в 
основн ом у  спричинений ін
ш им и м о м ен там и , про які 
м о в а  б у д е  н и ж ч е . (Я к щ о  
йдеться про  минуле, то  п р а
вдоподібно  єдиним  вийнят- 
х о м  в іс т о р і ї  м о ж е  б у д е  
В еликий Г о л о д  в У країні

1933 року, причиною  якого, 
як це нам  всім  в ід ом о , було  
не стихійне лихо , але  св ідо
м а  і з л о в м и с н а  п о л іт и к а  
м осковсько-больш евицько ї 
М оскви, яка в таки й  спосіб  
н ам агал ася , якщ о не ц ілком  
знищ ити українців, як на
цію , то в кож ном у випадку 
б іологічно  обезси лити  її на 
д овгі роки). Н ареш ті, у від
м іну д о  м инулих го лодови х  
трагед ій  л ю д ства , коли го 
л о д  з тих  чи інш их причин 
н аставав  в одн ій-двох  краї
нах  в А ф риці насьогодні 
го л о д о м  охоплені одночас
но п он ад  20 країн . Інш им и 
сл о в а м и ,за  ви й н ятком  П ів
ден но ї А ф рики, Є гипту, Л і
вії, Тунісу і частково  М ар о 
кко та  А льж иру, б ільш ість  
населення реш ти країн  „ч о 
рн ого  континенту” вже ба
гато  років  якщ о не сто їть  
перед  загр о зо ю  го л о д о во го  
вим ертя , то  в кож ном у ви
падку хронічно  недоїдає.

З г ід н о  з ін ф о р м а ц ія м и  
досл ідни ка А ф рики — бос- 
тон ського  ж урн аліста  Д ж е- 
ка Ш еф ерда, тепер у А ф риці 
кож ного  року  вм и рає  від 
голоду  при близн о  250,000 
лю дей . У р о ках  1980-84 осо
бливо  потерп іли  від  голоду 
такі країни, як Ч а д , А беси- 
нія, Г ан а , М о зам б ік  та  С ан 
Т ом е. В цих країн ах  щ оріч
но не вистарчає харчів  д ля  
50 м ільйон ів  населення. Але^ 
кр ім  цих ч о ти р ьо х  країн , в 
інш их 20-ти  аф риканських 
країн ах  н араховується  при 
бли зно  200 м ільйонів  насе
лення, якого  н ем а чим  п ро 
годувати . П осилаю чись на 
статистику  О рган ізац ії а ґ -

рикультури  т а  харчування 
при О Н , Ш еф ерд д оход и ть  
до  висновку, щ о  наприкінці 
цього  с то л іття  щ онайм ен
ше 150 м ільйонів  аф рикан
ців опи няться перед  за гр о 
зо ю  го л о д о в о го  вим ертя. 
А ле вже в од н ом у  лиш е 1980 
році, згідно  з статистични
м и  д ан и м и  О рган ізац ії аф 
рикансько ї єдности  (О А Є ), 
в 25-ти країн ах  А ф рики по
м ерло  з го лоду  500,000 л ю 
дей. К р ім  т о го , в м ал о н ад і
йних пош уках  за  харчуван
ням  аби  ти м  сам и м  вряту
вати  себе та  сво їх  д ітей  від 
голоду , п он ад  5 м ільйонів  
аф риканців  впрод овж  оста
нніх к ількох  років втекло  д о  
інш их країн . В ц ілом у, зг ід 
но з ін ф орм ац іям и  О О Н , 
тепер в А ф риці голодує 45 
в ідсотків  населення.

М айж е 350 м ільйонів  н а
селення Ч о р н о ї А ф рики м ає  
ж иттєвий стан д ар т  нижчий 
„р івн я  у б о зтв а”, а  щ онай
м енш е 90 м ільйон ів  населе
ння з року-в-рік страж дає 
в ід  хрон іч ного  недоїдання. 
О сь чом у  ли ш е в од н о м у  
М озам б іку  на п р о тязі ос
танн іх  д в о х  років  п ом ерло  з 
голоду  170,000 осіб.

А ле сухі цифри ж ертв го
л од у  ще не п ок азую ть  спра
вж ньої трагед ії ти х  м ільй о
нів л ю д ей , яким доля судила 
п о м ер ти  пов ільн ою  і страш 
н о ю  ГОЛОДОВОК) см ертю . З 
ти х  численних світлин , які 
при силаю ть н а м  різн і хари- 
тати вн і орган ізац ії з б л ага 
льни м и  і розп ач ли ви м и  лис
т а м и  д о п о м о ги  д ля  го л о 
д ую чих в А ф риці, особливо  
сум не і трагічне враж іння
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р о б л я ть  ф отозн ім ки  вм и р а
ю чих  в ід  голоду  д ітей , які 
т а к  д о б р е  н агад у ю ть  н ам  
вм и раю чи х  в ід  го л о д у  укра
їнських д ітей  51 р ік  то м у  
н азад . В им орен і і висохлі 
д о  нем ож ли вого , вони  поді
бні д о  л ю д ськи х  кістяків, 
обтягнени х  сухою  та  зм о р 
щ ен ою  ш кірою . В наслідок 
го л о д о ви х  набряків , ж иво
ти  їхні часто  п о б іл ьш ен н я  
лиця з дуж е п о м орщ ен ою  
ш кірою  та  глиб оки м и  зап а 
д аю ч и м и  очним и ям к ам и  

■ н а  в и гл яд  перетворили  їх  з 
м ал о л ітн іх  д ітей  на пон ад  
сторічних нем ічних стар 
ц ів... Н іх то  точн о  не знає, 
які д ум ки  п ри ходять  їм  в 
го л о ви  в такий  трагічни й  
д л я  них час, але . л огічн о  
м іркую чи , вони, якби м о г- 

_ л и , м ал и  б повне п раво  за
п и тати  своїх  б атьк ів  —  д л я  
чого  ви, п р ок ляті, н арод и ли  
нас на цей світ? Д л я  то го , 
щ об  кілька років  п ісля на
родж ення п ом ерти  в такий 
ж и хливий  спосіб?..

П р и ч и н и  а ф р и к а н сь к о го
го л о д у

їх  є к ілька, хоч н ай го л о в
н іш ою  є дуж е велике пере
населення континенту. К о 
л и  1950 року  загал ь н у  к іль
кість населення А ф рики об
р ах о ву вал ася  на 219 м іл ь 
й о н ів , т о  ч е р е з  25 р о к ів , 
т о б то , 1975 р оку  та кількість 
м айж е п одво їлася, т о б т о , 
тод і вж е було 400 м ільйонів , 
а  в 2000 роц і, згідно  перед
бачень О Н , т а м  буде вже аж  
830 м ільйонів!'

А ле в то й  час, к о л и  кіль
к ість населення А ф рики ко
ж н ого  року  поб ільш ується  
на  тр и  відсотки , в той  час 
продукц ія  с ільсько-госпо
д арськ и х  то вар ів  зб ільш у
ється  ли ш е н а  п івтора  відсо
тка , і в ц ьом у  п олягає  го л о 
вна причина к атастр о ф ал ь- 
и ого  браку  харчів  у А ф риці.

Ц ікава  д еталь : д осл ід ни
ки п р и х о д ять  де! переконан
ня, Що за к еп ад  СільсьВог*} 
Г осподарства, і  одн очасн о  з . 
т и м  і го Л о д , б е р у т ь * с в ій  
Ь оч атог в ід  т о го  часу, коли  
аф риканські н арод и  зд обу

л и  свою  н ац іонально-д ер
ж авну незалеж ність, т о б то , 
позбулися чуж озем них оку
пацій. Звичайно, н а  перш ий 
п о гл яд  це виглядає п ар ад о 
ксально , бо , н авпаки , завд я 
ки унеЗалеж ненню  своїх  на
род ів , населення б повинно 
ж ити кращ е і пол іти ч н о  і 
економ ічно. А ле в аф ри кан 
ських у м овах  та к  не вийш 
л о . Ч о м у  —  на  це так о ж  є 
причини. П оперш е, позб ув
ш ись чуж инецької залеж н о- 
сти, аф риканці ти м  сам и м  
позбулися  також  чуж инець
ких ф ахівців (од н и х  було  
вигнано, інш і —  сам і ви їха
ли), які керували го сп о д ар 
сько-економ ічним  ж и ттям  
континенту. С воїх-ж е ф ах і
вців аб о  було і є за м ал о , або  
якісно вони не д ор івн ю вал и  
закордонн им . П одругещ ри- 
йш овш и до  влади , нові вже 
д о м о р о сл і керм ани чі.п рав- 
д оподібно .беручи  п ри клад  з 
С С С Р , взяли  курс на індуст
р іал ізац ію , .одночасно под і
бно , як т о  було в С С С Р  
наприкінці 20-их років , за 
нехаявш и сільське госпо
д ар ство . В наслідок не вий
ш ло  ні то го , ні д р у го го , бо
на протязі ко р о тк о го  часу 
після п роголош ен ня неза- 
л е ж н о с т и  а ф р и к а н с ь к и х  
країн , т а м  зм енш илася п ро 
дукція  с ільсько-господарсь
ких продуктів  на 10-20 від
сотків  на особу.

П еред  проголош ен н ям  
незалеж ности  колиш ні ф ра
нцузькі та  англійські к оло 
нії не т ільки  були сам ови с- 
тачальн и м и  щ од о  п род ук
ції харчів , але навіть м о гл и  
н адвиш ок експортувати  за 
корд он  (зокрем а, Н ігер ія , 
Б ер іг С лонево ї К істки, К е
нія т а  ін.). Тепер, навп аки , 
вони м усять  ім п о р ту вати  
б а г а т о  х а р ч ів  а б и  б о д а й  
зм енш ити  п ри м ару  голоду .
В ц ьом у  розум інн і кляснч- 
ним  п ри клад ом  є  Н ігер ія  —  
н ай б агатш а країна А ф рики. 
П е р е д  1 -и м  ж о в т н я  1960 
р о к у , к о л и  Н іг е р ія  с т а л а  
н езалеж н ою  в ід  А нглії, про  
ж адний  го л о д  чи недоїдан
ня т а м  не було  чути. П о н а д  
90  відсотків сво їх  д ер ж ав
них прибутків  Н ігер ія  зд о 
б увала  з експорту наф ти.

Щ е в 1980 році, не зваж аю чи  
на перепродукцію  наф ти в 
світі, Н ігер ія  зм о гл а  здобу
ти  26 м ільярд ів  прибутку. У  
зв’язку  з цим , уряд  за  ці 
грош і розпочав  п рац ю  над  
зд ійсненням  б агато  проек
т ів  аби  т и м  сам и м  д ор івня
тися передовим  країн ам  за- 
х ід н ього  світу. Н а  ж аль, до  
ц ьо го  часу не т ільки  не було 
зд ійснено ж адного  проекту, 
але, навпаки , зам ість  експо
рту  своїх  продуктів , Н іге
р ія , п од іб но  д о  інш их країн  
А ф р и к и , п о ч а л а  в в о з и т и  
прод укти  з-закорд он у  аби 
не д опусти ти  д о  голоду. Т а- 
кож ,не зваж аю чи  на  зд обут
тя  м ільярд ів  д о лар ів  з а  про
д аж  наф ти, Н ігерія вже й 
с а м а  з а б о р г у в а л а с я  н а  4 
м ільярди , при том у , її б о р г  
кож ного  року  зростає на ЗО 
відсотків . О дночасно з цим , 
к атастр о ф ал ьн о  зростає  т а 
кож  її населення. М аю чи 
тепер  90 м ільйон ів  л ю д у  
(н а й б іл ь ш  п е р е н а с е л е н а  
країна А ф рики), на 2000-ий 
рік, як  п ередбачаю ть д ос
л ід н и к и , П н а с е л е н н я  п о 
дво їться , т о б т о  стан ови
тим е 180 м ільйонів! (Д и
ви „А ф риканський рапорт", 
газ. „Т ан д ер б о л т” ч. 300). І 
це на територ ії, яка прибли
зно д о р івн ю є територ ії сте- 
й т у  К а л і ф о р н і я .  Я к  т о д і  
прогод увати  180,000 насе
лення, коли вже тепер не 
вистачає їж і для 90,000 м іль
йонів?

Т о  п равда, щ о одн ією  з 
причин б раку  харчів в Аф
риці була велика посуха. 
А ле, поперш е, посуха о х о 
пила не ц ілу А фрику, але 
л и ш е  її  с х ід н і к р а їн и , як  
Абесинія, М о зам б ік  та  М ав
ритан ія . П одруге, посуха 
тр и ває  р ік-два, а не десятки 
р о к ів . Т о м у  с п р а в а  не в 
посусі, а в чомусь інш ому. 
А нал ізую чи  вищ езгадане, 
як і той  ф акт, щ о в кож ній 
а ф р и к а н с ь к ій  к р а їн і ,  я к а  
з д о б у л а  н е з а л е ж н іс т ь , не 
зм іг  у тр и м ати ся  д ем ок ра
тичний л ад , деякі анал ітики  
р о б л я т ь  висновок, щ о аф ри
канські країни  щ е не були 
го тов і д о  сво є ї незалеж нос-
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тії. Д о  т о го  ж  у деяких краї
нах  закорен илися не п росто  
то тал ітар н і чи диктаторськ і 
р е ж и м и , а л е  р е ж и м и , на 
чолі яких стали  тирани , які 
сво їм и  д іям и  не поступаю 
ться будь-яким  інш им  ти р а 

н ам  в історії л ю д ства . Н а
при клад , читачі нап евн о  не 
пам ’я та ю ть  грубелезного  з 
в и г л я д у  їд і  А м ін а , я к и й , 
д ірвавш ись до  влади  в У га 
нді, ф актично без ж адних 
п р и ч и н  чи п ід с т а в  з а б и в  
100,000 власного  лю д у . Н а 
його  м ісце прийш ов „п рези 
дент на ціле ж и ття” А п ольо  
О боте, який, як  інф орм ує 
а м е р и к а н с ь к а  п р е с а , вж е 
встиг забити  200,000 у ґанд- 
ців. Звичайно все це у ніякій 
м ір і не м о гл о  спричинитися 
д о  полегш ення голо д о во ї 
кризи в У ганд і, яка  є на  
перш ом у  м ісці в списку го 
л о д у ю ч и х  к р а їн  А ф р и к и .

Т а  незалеж но в ід  то го , 
хто  винен аб о  яка причина 
голоду  в країн і, л ю д и н а  з 
н о р м ал ьн и м  р озсуд ком  по
винна б  постави ти  перед 
со б о ю  таке  питання: якщ о я 
в так о м у  стан і, щ о  навіть 
сам  чи с ам а  не м аю  щ о їсти , 
т о  з м о го  боку  було  б  злочи 
нн ою  б езв ідповідальн істю  
перед  м о їм и  н ащ ад к ам и  та  
сусп ільством  причиню ва- 
тися д о  н ад м ір н о го  зросту  
населення, —  народж ую чи 
д ітей , щ о їх  я не м ож у п р о 
годувати .

Н а  ж ал ь , д ійсність є  інак
ш о ю , бо, як це кож ен м ож е 
переконатися з ам ерикан сь
к и х  о б с т а в и н , п е р е в а ж н о  
б агато д ітн и м и  є м атер іал ь 
но б ідн і, „н езар ад н і” , без 
п остійн о ї прац і б атьк и , ніж 
особи  зам ож н і, з  ф ах о м  та  
певною  о с в іт о ю . К и н ь т е  
о к о м  т а  т . зв . велф ерників, 
л ю д ей , які є  на  утри м ан 
ні держ ави , і ви перекона
єтеся, щ о  це д ійсно  так.

Щ е в б ільш ій  м ір і про  це 
м ож н а сказати  про чорне 
негритянське населення А ф 
рики. Х уда і зм учена, як „з 
х р е с т а  з н я т а ”  ж ін к а , я к а  
сам а  ледве во лочи ть  ноги  за  
со б о ю , одночасно веде за 
руки трьох чи й більш е та 
ких самих худих і голодн их  
дітей... І  якщо в т а к о ї жінки 
мозок надто прим іти вний  
аби зрозуміти, щ о сво їм и  
дітьми вона ли ш е п об іль
шує армію голодн и х  або  
навіть а р м ію  вим и раю чи х  
від голоду , т о  о б ов’язк о м  
уряду є  щ ось  зроб и ти , аби  
т а к а  а р м ія  не п об ільш ува
лася. Н а  ж а л ь , так  не р о 
биться.

Звичайно, св іт , д о п о м а
гає голодн ій  А фриці. Н ап 
ри клад , х арчова  та  сільсь
ко -господарська секція О Н  
при значає на  це 45 в ідсотків 
свого  бю дж ету. В 1983-84 
р о к ах  Зах ід н я  Є вропа, яка  
хоч  і с а м а  не м ас  б агато  
надвиш ки сільсько-госпо
д ар ськ о ї продукції, п р о те  в 
загальн ій  кількості вже вис
л ал а  аф риканським  країн ам
700.000 тонн  збіж ж я (за  цей 
с а м и й  ч ас  З С А  в и с л а л и
350.000 тонн). С ю ди  не вр а
ховується  т а  д о п о м о га , яку 
аф риканські країни  одер
ж ую ть за  д о п о м о го ю  хари- 
тати вн и х , церковних т а  ін
ш их суспільних орган ізац ій  
зах ід н ьо го  світу. (П р о  д о 
п ом огу  країн  совєтського  
бльоку  не м ож е б ути  м ови , 
бо  б ільш ість ти х  країн  аби  
не допусти ти  в себе голоду, 
с а м і м у с я т ь  ім п о р т у в а т и  
харчові продукти  з інш их 
країн ).'

Т а  б ід а  в то м у , щ о  екс
п о р т  харчів  д о  А ф рики не є 
ро зв ’язко ю  голоду  в А ф ри
ці. Б о  чим  б ільш е св іт  буде 
п ід годовувати  те голодн е 
в своїй  б ільш ості і досі при
м ітивне населення —  т и м

більш е воно  д ав ати м е  чис
ленне п о то м ств о . А  вт ім , 
треба , нареш ті, всім  зр о зу 
м іти , щ о н авіть , якби якимсь 
чудом  вдалося випродуку
вати  ст ільки  х арч ів , скільки 
п отр ібно  д ля  п рохарчуван
ня необм еж еної к ількости  
н а с е л е н н я  (в  ч о м у  т р е б а  
дуж е сум ніватися), т о  і в 
тако м у  вип адку  п р о б л ем а  
не буде розв’язана , б о  о д н о 
часно наспіє щ е од н о , не в 
м енш ій  м ір і,важ ливе питан
ня —  де м о ж н а  буде розм іс 
ти ти  всіх лю дей? А дж е п л о 
щ а зем н о ї кулі не побільш у- 
ться  —  вона зали ш ається  
незм ін ною  (сю ди, звичай
но, не б ерем о  д о  уваги  ті 
відносно невеликі д ілянки  
зем лі, які з  н еврож ай них  щ е 
м о ж н а  зроб и ти  врож ай ни
ми).

Т ом у , єд и н ою  розв’язкою  
го л о д о во ї ситуації не т ільки  
в А ф риці, але  тако ж  в кож 
ній перенаселенії! країн і є, з 
одного  боку, б ільш е п рац ю 
вати  і т и м  сам и м  підвищ ити  
продукц ію  с ільсько-госпо
д арськ о ї продукції, а  з  дру
го го  боку —  за  „всяку  ціну” 
обм еж ити  д ітон ародж ен ня. 
Я кщ о л ю д ство  не схоче або  
не зум іє сам о  цього  вчини
т и , т о д і  „ м а т и  п р и р о д а ”  
„п о стар аєть ся” с а м а  це зр о 
бити —  але  зроб и ти  це в 
такий спосіб, в який вон а  
вже поч ала  роб и ти  це в А ф 
риці —  сп особ ом  м асо в о го  
ви м ертя  з голоду . В то м у  
числі ви м ертя  тисяч  а  м ож е, 
й м ільйон ів  ні в чом у  неви
нних д ітей , які, вм и р аю ч и  
страш н о ю  п ов ільн ою  см ер
тю , напевно будуть п рок ли 
нати  своїх  б езр ад н и х  і неро
зум ни х  б атьк ів , через неп
ростим у  байдуж ість яких  
вони , д іти , т а к  завч асн о  і в 
т а к и й  ж о р с т о к и й  с п о с іб  
зм уш ен і р о зстав ати ся  з ц и м  
пекельним  д л я  н и х  св іто м .
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В Дітройті відзначено 110-ліття НТШ

П ід  час в ідзначен ь 110-річчя НТШ в Д ітр о й т і (зл іва): д -р  Б. 
Л о н ч и н а, м аестр о  Е . К о за к , д -р  Я. Падох, І. Д ж у л ь  і д-р. 

П . Д ж у л ь .

В 110-ту р ічницю  свого  іс
нування Н аукове Т овари ст
во ім . Ш евченка зд ає  україн 
ській  гром адськ ості зв іт  із 
своєї д іял ь н о сте  та  р івно
часно інф орм ує про пляни 
на м айбутн є.

В ідзначення цієї річниці 
в ідбулося в Д ітр о й т і в неді
л ю , 25-го л и сто п ад а , коли 
туди загости в  д -р  Я рослав  
П ад о х , прези дент Г о ловн о ї 
Р ад и  НТШ .

З асн у ван н я  Т о в а р и с т в а  
це виразн ий  д о к аз  м о гу тн ьо 
го  впливу п олум ’ян ого  сл о 
ва Т ар аса  Ш евченка на ж и т
тя  н аш ого  народу . Й о го  зак
лик ш ан увати  свою  науку і 
не цуратись чуж ого, причи
нилося д о  то го , щ о вже 12 
років по його  с м ер те  п оста
л о  це товар и ство , яке сього
дні зд ає  нам  свій горди й  зв іт . 
Бо і д ійсно , як не бути го р 
д и м , коли не т ільки  україн 
ські історики цього  то в ар и 
ства, але й історики чужих 
нац іональностей  з о б ’єкти в
ністю  науковців п ри зн аю ть  
йом у передову ролю  в р о з
витку в ільно ї української 
науки. П ри чому, ввесь час 
свого  існування це то вар и ст
во д іял о  в несприятливих 
о б ст а в и н а х , бо  перебувало  
п ід  чуж им заб о р о ло м .

І як наочний д о каз плодів 
с в о є ї  п р а ц і с т о я т ь  п е р е д  
н ам и  92 річники „Зап и сок” і 
такі м он ум ен тальн і видан
ня Н ТШ  як „ Істо р ія  У краї- 
ни-Руси” М. Г руш евського  
та  Е нциклопедія У країн о 
знавства  В. К убійовича. Ви
м ін а  с в о ї х  в и д а н ь  із 317 
чуж инецьким и науковим и 
ін ституц іям и— це незапереч
ний д о к аз  ж ивучосте наш ої 
в ільн о ї науки.

С ьогод н і, коли українсь
ка наука, а  р азо м  з нею  все 
українське ж и ття  на р ідних 
зем л я х , сто ять  п ід  нечуван- 
ним  ти ском  „ б р а т н ь о го  н а

роду”, українські науковці в 
д іаспорі , згуртован і в цьо
му товари ств і, баж аю чи 
продовж увати  його  світлі 
традиц ії, зн ах о д ять  ту т  і м о 
ральну підтрим ку, і м атер іа 
льну пом іч, яка д о зв о л яє  їм  
о п ри лю д н ю вати  сво ї науко
ві праці в „Запи сках” чи ін
д и в ідуальн их  виданнях.

П ід сучасну пору то вар и с
тво  нараховує 150 членів і їх 
наукові надбан ня з р ізних 
д ілян ок  д аю т ь  н агоду  р о з
в и в а т и  т а к о ж  у к р а ї н с ь к у  
наукову тер м ін о л о гію  і цим 
сам и м  стаю ть  руш ієм  м о в 
ного розвитку . А ле, як дал і 
говори в  д -р  П ад о х  цього  
д ня , щ об ці праці побачили  
світ , п отр ібно  ще б агато  
грош ей , яких не д асть  нам  
ніхто. М и м усим о д ати  сам і. 
У країнська гром адськ ість  
д ал а  в м ин улом у  переконли
ві д о к ази  жертвенностиі та  
зрозум інн я  цінносте в ільної 
української науки, беручи 
під увагу сучасне політичне 
полож ення краю .

І так  закли к д -р  П ад о х а  
на цій зустрічі, яку вл аш ту 

єш

вав  м ісцевий осередок Н ТШ  
( го л о в а  д -р  Б огдан  ДонЧи- 
на) при  пом очі К у л ь т у р н о -  
Г р о м ад сь к о го  К лю бу , під  
го л о в ств о м  м аестра  Е д вар - 
д а  К о  зак а , увінчався успі
х о м . Д ітр о й т  горди ться  т а 
ким и м ец ен атам и  на всі сус
пільні п отреби , як Ірина та  
д -р  П авл о  Джіуль, які злож и 
л и  на цілі Н Т Ш  сум у 10,000 
д о л .  В ід гу к н у л а с я  також ; 
р еш та  гр о м ад и , так  щ о за+ 
га л ь н а  сум а д о сягл а  19,00р 
д о л . Д л я  гр о м ад я н  Д ітроЦ - 
ту  була тако ж  при єм ною  
вістка, яку привіз д -р  ПадОзі, 
щ о п оет  т а  а в т о р  історич
них прац ь, загал ьн о  ш а н о 
ваний  і лю б л ен и й  в Д ітр о й 
ті о . С ебастіян  С аб ол , став  
д ій сн и м  член ом  Н ТШ  в йо
го  ф ілологічн ій  секції.

Н ем ає  сум ніву, щ о й інш і 
українські гр о м ад и  щ едро  
п ід т р и м а ю т ь  цю  акц ію  д о 
п о м о ги  д л я  забезпечення 
невпинної праці та  д ал ь ш о 
го  розви тк у  цієї заслуж еної 
устан ови .

В. Баран
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РІК ХС. Ч. 238. П’ЯТНИЦЯ, 14-го ГРУДНЯ, 1984

Д-р Ю.Тритяк обраний на
пост станичного в Нюарку

Нюарк, Н.Дж. (Оленка 
Юрчук). — На Загальних 
зборах, які відбулися тут 
26-го листопада ц.р., д-ра 
Юрія Тритяка вибрано ста
ничним Пластової Станиці. 
Марійка Гельбіґ зайняла 
пост заступника станично
го. Крім них до проводу 
станиці ввійшли: Марта Во- 
рох, Михайло Грицак, На
талка Воронка, Оленка Юр
чук, Ростислав Мілянич, 
Ляриса Пенцак, Олег Коло
дій і Оленка Макарушка- 
Колодій. Юрій Дац очолив 
Станичну раду.

Д-р , Ю. Тритяк почав 
своє життя в Пласті в цій же 
станиці, яку тепер очолює. 
Ще в 1953 році, як дитина 
батьків новоприбулих, одер 
жав першу жовту хустку від 
пл. сен. Теодора Самотул- 
ки та пл. сен. Дениса Бед- 
нарського. В останніх 30-ох 
роках д-р Ю.Третяк продов 
жував пластову діяльність в 
станицях в Клівленді, Ога
йо, і Трентоні, Н. Дж. Він 
повернувся до Нюарку де
в’ять літ тому, коли влаш
товував практику оптомет- 
рії в Савт Орандж, Н. Дж.

„Поживши в' інших міс
тах, мене кортіло вернути
ся до місця, яке мені вбило

ся в пам’ять ще ДИТИНОЮ..': 
Через пластову .діяльність я 
мав змогу нав’язати дружбу 
з багатьма українцями в 
різних частинах світу, але 
українська громада в Ню
арку все видавалася мені 
рідною”, — сказав д-р Три
тяк після вибору.

В додаток до нового пос
ту при станиці. д-р Тритяк є 
курінним пластового куре
ня „Хмельниченки”, як та
кож є членом табору „Боб
р ів ^ ”,Завдяки* цій коммрр-, 
літом І984 року, після дво
літньої перерви, знову від

булися табори на пластовій 
оселі „Б обрівка” в Норт 
Колбрук, Конн. Д-р Тритяк 
є переконаний, що „настав 
час для всіх нас, що одержа
ли стільки від батьків та 
тих, що вели нашими моло
дечими організаціями досі,
тепер взяти на себе обов’я
зок і запевнити існування 
цих організацій на дальші 
покоління. Перші вияви за
трати почуття особистої 
вартости бачимо тоді, коли 
хтось відрікається культури 
своїх батьків. Пласт і інші 
організації помагають вдер 
жати нас при нашії культу
рі. Тому ми є зобов’язані 
віддати нашим молодечим 
організаціям те, що ми від 
них одержали”.

Крім пластової діяльнос
те, д-р Тритяк є президен- 
том-електом Українського 
Л ікарського Товариства 
Північної Америки, Відділ 
Ню Йорку і околиці. Він 
донедавна був заступником 
голови Товариства Україн
сько-Американських Про
фесіоналістів та Підприєм
ців. Він є членом Амери
канського Оптометричного 
Товариства, Оптометрич- 
ного Товаривтва Ню Джер
зі і був два роки головою 
Оптометричного товарист
ва повіту Ессекс.

Д-р Тритяк живе в Мейпл 
вуді, Н. Дж. з дружиною 
Оксаною і дітьми Аретою і 
Яремою. Він є членом 25-го 
Відділу УНС, як також і 
Українського Братського 
Союзу.
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Ярослав Новнцькнй

РАК МОЖНА ВИЛІКУВАТИ

Н емає теми, котрій було  
б и  п р и с в я ч е н о  ст іл ь к и  
уваги, зусиль, як темі 
пістряка, рака, „кенсеру”. 
Багато зроблено досл ід 
жень, відкрить у цій галузі, 
а л е ,  на ж а л ь , с м е р т н і с т ь  
зростає.

Згідно зі статистикою, у 
Західній Німеччині, в 1955 
році, померло на рака 95,000 
людей; в 1975 —  150,000. 
Треба зазначити, що в цьо
му часі населення не збіль
ш илося. Число смертних  
випадків в ід  н едуги  рака  
зростає далі. Сумна правда. 
В чому причина? Чи дійсно  
ц і є ї  п р о б л е м и  не м о ж н а  
розв’язати? Чи дійсно рака 
мож на тільки ножем чи про
менем усунути з црганізму. 
А дж е ж дотепер —  це єдина 
можливість врятувати жит
тя хворого на рака , якщо 
вчасно відкрити цю страш 
ну хворобу і якщо вона ще не 
встигла утворити перекиди 
(метастази). Результати хемі- 
чної терапії настільки сумнів
ні, а їх побічні негативні 
впливи на загальний орга
нізм  лю дини такі великі, що 
жаден лікар не буде реко
мендувати їх  своїм  рідним, 
хворим  на рака.

Десятки тисяч наукових 
інститутів світу наполегли
во працю ю ть над цією про
блем ою , сотні тисяч науко
вців пробую ть свої зусилля 
та розум ові здібності. Що
раз то частіше спалахую ть  
надії й сподівання, але, на, 
жаль, не витримавши проби  
часу — гаснуть.

Невже дійсно становище 
безвихідне? Чи м ож е надто  
схематичними стали спосо
би пошуків? Трудно в таких
обставинах подати промінь  
надії. В силу впертих неод
норазових фактів існую ть  
уже всі підстави ствердити, 
щ о рак мож на лікувати не 
тільки нож ем, чи променем, 
але лікарством, яке зовсім  
нешкідливе для організму  
лю дини.

Існ у є  п ер ек он ан н я , щ о  
проти кожної недуги в при
роді росте певне ЗІЛЛЯ. 
„ С в о б о д а ” н еодн ор азов о  
повідомляла своїх читачів 
про лікарство „Україн”. Зав • 
дяки цій новині, дехто  вря
тував соб і життя. На жаль, 
не в кожної людини лікар
ство „Україн” викликає роз- 
смоктання ракових новоут
ворень. А  це тому, щ о коли 
вже всі можливості остаточ
но вичерпані, а ними й орга
нізм  дощ енту ослаблений  
та  м а са  р а к о в о ї тканини  
надто велика, тоді щойно 
звертаються за доп ом огою , 
за лікарством „Україн”.

Д отепер тільки одна тре
тина хворих, щ о застосува
ла „Україн” цілковито вилі
кувалася. Д ля сторонніх —  
це м ож е звучить малопере- 
конливим, але надзвичайно 
важливим та новим є факт, 
щ о мож на усунути ракові 
ткан и н и  Л ік арством  б ез  
будь-якої шкоди для органі
зм у. Перші вилікувані паці
єнти ліком „Україн” тут на 
Заході вже живуть понад  
п’ять років без будь-яких 
ознак повернення хвороби.

Щ об вияснити, чому лік 
„ У к р а ї н ” т ільки  в о д н іє ї
групи лю дей д іє позитивно, 
а в —  інш ої немає жадного  
результату, потрібно вияс
нити м еханізм  д ії ліку „Ук
раїн”; встановити яка різни
ця між  лю дьми, де лікарс
тво викликає д ію , а д е  її не 
викликає.

Усі старання дістати від
повідь на це питання при 
д о п о м о з і  в ід о м и х  м е т о д  
дослідж ень не дали успіху. 
Отже потрібно опрацювати  
нові системи дослідження. 
П отрібно також знайти за
соби , якими можна б  поси
лити д ію  лікарства „Укра
їн” у т ієї групи лю дей, де  
воно тільки частково викли
кає розсмоктаних тканини:

Також потрібно опрацю 
вати з&соби, якими можна

було б'знеш кодити продук
ти, щ о виділяються в часі, 
лікування рака. В часі р оз
смоктування ракової ткани
ни звільнюю ться різні речо
вини, як продукти розпаду  
рака, котрі для організм у є  
ш к ідл и в и м  б а л я с т о м . Ц і 
речовини сильно ослаблю 
ю ть здоров’я.

Успіх кожного лікування 
залежить також в ід  ступня 
давности хвороби. На жаль, 
не завжди легко виявити 
рака в його початковій ста
дії.

Щ об усі ті питання могти  
розв’язати, автор статті зо 
рганізував Український Ін
ститут П одолання Пістря
ка, що його він сам  фінансує 
своїми скромними засоба
ми. Успіш ність роботи  Інс
титуту дуж е сповільнена з 
о г л я д у  на бр ак  ф ін ан сів . 
Саме том у автор змуш ений  
звернутися д о  ш ирш ого сус
пільства з проханням вклю
читися в боротьбу з пістря
ком.

Якщо кожна рослина м ає  
своє призначення, так і кож
на лю дина і кожна нація. 
Світового розвитку цивілі
за ц ії, науки,  п р о г р е су  не 
доконав один народ. М ож 
ливо, щ о саме на нашу д о 
л ю  випало на цьому полі 
додати  вагомий вклад для  
добр а  й розвитку лю дства.

Відносно ліку „Україн”, 
як показую ть результати  
клінічного примінення, він 
дуж е успішний при лікуван
ні дрібноклітинного рака 
легенів, „мелянома м аліґ- 
нум”, рака грудної залози.

П о ж ер т в и  на Ін ст и т у т  
слід висилати на таку адре
су: P .S .K . Nr. K to. 7459355, 
U k r a in isch es  In stitu t  fu r  
Krebsbekam pfung (U K R IN ).

Jaroslau W. N ow icky
Laimgrubergasse 19/5  

A  - 1060 Vienna  
Austria
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Ч. 236. СВОБОДА, СЕРЕДА, 12-го ГРУДНЯ, 1984

Лік „Україн” притягає
увагу науковців

Відень, Австрія (В. Ко
гут). — Від 26-го до 29-го 
листопада ц.р. тут відбувся
6-ий Міжнародний симпо- 
зіюм, на якому Науковці і 
дослідники з різних країн 
світу ділилися новими ре
зультатами своєї праці з 
ділянки вчасного розпізна
вання і запобігання ракових 
захворювань. Симпозій цей 
був зорганізований Міжна
родним товариством запо
біжної онкології з осідком в 
Ню Йорку, світовою орга
нізацією здоров’я і Австрій
ським протираковим това
риством.

У зв’язку з тим тут появи
лася в австрійському жур
налі „Вохенпресе” з датою 
27-го листопада ц.р. дво - 
сторінкова стаття,в  якій 
наведено три випадки вилі
кування рака протираковим 
препаратом „Україн”.

В першому випадку мова 
про 75-літнього світової 
слави артиста-музика, хво
рого на дрібно-клітинний 
рак бронхів.

Другий випадок виліку

вання 45-літньої жінки з 
раком грудних залоз. І тре
тій випадок — це 43-літній 
пацієнт зі злоякісною мела
номою в третій стадії.

Melanoma є одним з най
більш злоякісних форм ра
ка. Стаття Документована 
цитатами лікарів, яким відо
ма дія ліку „Україн”.

На вищезгаданому сим- 
позіюмі д-р Ярослав Но- 
вицький відчитав свою пра
цю про свій препарат „Ук
раїнці селективне нагромад
жування цього препарату 
навколо ракових пухлин. 
Це вже четвертий з ряду 
науковий конгрес, на який 
запрошено д-р Я. Новицько- 
го протягом одного року. В 
травні 1984 року він відчи
тав свою працю на 6-му 
Міжнародному симпозіумі 
хемотерапії в Пі за, Італія, В 
жовтні 1984 року — на ост
рові Родос в Греції він вис
тупив з клінічними резуль
татами препарату „Україн” 
а в серпні 1983 року на 13-му 
Міжнародному конгресі хе
мотерапії у Відні. '
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Д-р Б. Ворох очолив Відділ УЛТПА

Ч. 218. СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 15-го ЛИСТОПАДА. 1984

Ню Йорк (С. Величенко). 
— У к р а їн с ь к е  Л ік а р с ь к е  
Товариство Північної Аме-  
ри к и ь Відд іл  М е т р о п о л і ї  
Ню Йорк — Ню Джерзі, 
відбув свої Загальні збори  
29-го вересня, на яких було  
обрано нову Управу на слі
дую чі два роки, що її очо
лив д-р Богдар Ворох.

Зборами проводила Пре
зидія в складі: д-р Роман 
Кравчук, голова, і д-р Бог
дан Худьо, секретар..- Від 
Головної управи УЛТПА  
склав привіт  д - р  Степан  
Ворох.

У Зборах взяло участь 
п о н а д  ЗО лікарів,  з яких  
більшість члени м олодечо
го покоління.

Хвилиною мовчанки вша
новано Блаженнішого Пат- 
ріярха Йосифа та відданих 
членів  В і д д і л у ,  які д у ж е  
недавно відійшли у вічність: 
д-р Роман Лисяк, д-р  Гали
на Носковська-Гірняк і д-р  
Роман Патрило.

За останні два роки праці 
Управи звітував уступаю 
чий голова д-р  Л ю бомир  
Ворох, секретар —  д-р  Сте
пан Семчишин та скарбник 
— д-р Юрій Демидович. В 
тій каденції д о  Відділу прис
тупило ІЗ нових членів.

У дискусії, після звітів, 
розглянено і вирішено ряд 
питань, що відносились до  
організації членства, науко
вих конференцій, товарись
ких зв’язків, участ'ь у житті 
громади, товариські взає
мини з іншими професійни
ми товариствами, зв’язки з 
американськими професій
ним і громадським сектора
ми. Уступаючій Управі уді
лено абсолю торію  з приз
нанням, а додатково д-рові 
Р о м а н о в і  Ки с іл е в сь к о м у  
висловлено подяку за довго  
літню працю референта реда і 
ктОрських товариських зв'кз-

Д -р  Б . В орох

ків.До нової Управи ввійшли 
д-р Б. В орох — голова, д-р
С. Семчишин — заступник 
голови, д-р  Юрій Третяк —  
го л ов а- ел ек т ,  д -р  А др ія н  
Баранецький — секретар, 
д-р Юрій Демидович — ска 
рбник, д-р Андрій Качала

—  р еф ер ен т  то ва р и сь к и х  
зв’язків, д-р М ихайло Гук і 
д-р Андрій Латишевський
—  вільні члени.

Н о в о в и б р а н и й  го л о в а ,
дякуючи за довір’я і вибір, 
коротко подав думки про 
працю його Управи на най
ближчий квартал року, під
креслюючи, щ о нове поко
ління лікарів продовж ува
тиме працю У Л Т П А , базу
ючись на високих ідеалах  
праці попередників.

Перш им завданням у най
ближчому часі буде вша
нування видатного лікаря, 
поета, письменника, мисли
теля і публіциста св. п. д-ра  
Юрія Липу, який 40 років 
том у загинув в рядах У П А  
як лікар, несучи медичну  
доп ом огу своїм побрати
мам.
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Степан Женецький

СОВЄТСЬКІ ДИСИДЕНТИ 
ВМИРАЮТЬ ІЗ-ЗА 
МЕДИЧНОГО НЕДОГЛЯДУ

Як подає світова преса, 
совєтські ватажки почали 
застосовувати новий спосіб 
позбутися оборонців націо
нальних і людських прав у 
Совєтському Союзі. Вони 
не дають хворим дисиден
там медичної допомоги і 
доводять їхній організм до 
того, що дисиденти вмира
ють.

За найновішими вістка
ми, на протязі одного року 
вже три широковідомі диси
денти СССР померли в ув’яз
ненні в обставинах,які ясно 
вказують, що якби вони 
мали нормальну лікарську 
опіку, то їх можна було б 
урятувати.

На Захід продісталася 
вістка, що Анатолій Кор’я- 
ґін, відомий підсовєтський 
психіятр, який мав відвагу 
публічно заявити, що умово 
здорові дисиденти в совєт- 
ських психіятричних лікар
нях знаходяться на грані 
життя і смерти в лічниці для 
умовохворих в Христогюлі. 
найбільшому в Совєтсько
му Союзі закладі для полі
тичних в’язнів. Иогозруйно 
ваний організм уже неспро
можний приймати харчів 
після повторних голодових 
страйків, спровокованих 
в’язничними властями.

Дейвид Сеттер, колишній 
кореспондент англійського 
часопису „Фінансовий час” в 
Москві, подає три докумен
товані випадки про смерть 
підсовєтських дисидентів в 
ув’язненні.

У кожному удокументо- 
ваному випадку доведено, 
що три ув’язнені дисиденти 
померли в наслідок того, 
що їм відмовлено медичну 
опіку, що свідчить про сві
доме рішення совєтських 
в'язничних властей не лікува
ти тяжко недужих жертвсо- 
встського режиму.

Першою смертною жерт
вою був 38-річний Віктор 
Томачінський, автомеханік. 
Він вніс прохання до мос
ковського суду, щоб одер
жати відшкодування, спри
чинені йому відмовою доз
волу на еміграцію. Тома- 
чіпський помер 11-го липня 
1983 року в наслідок комплі- 
кацій, спричинених після 
запалення легенів. Він по
требував лікування антибі
отиками, яке тюремні влас
ті відмовилися йому дати.

У двох інших випадках, 
що відносяться до широко
відомих українських борців 
за національні і людські 
права, які померли, не зва
жаючи на настирливі нама
гання західніх урядів наклр- 
нити совєтських можновлад
ців взяти жертви до лічниці, 
були безуспішними.

Перший український за

гальновідомий борець за 
національні права (Сеттер 
називає його дисидентом), 
що помер в ув’язненні, був 
37-річний Олекса Тихий, 
член-основник Української 
Гельсінської Ґрупи, одної 
з неофіційних груп, зформо • 
ваних для нагляду за права
ми людини в Україні, заґа- 
рантованих Гельсінською 
умовою. Тихого заарешто
вано 1977 року. Він, під час 
перебування в тюрмі хворів 
на туберкульозу і виразку 
шлунка. Не зважаючи на 
його важкий стан здоров’я, 
Тихого не звільняли від 
важкої праці. Він помер 5-го 
травня 1984 року. Коли йо
го недуга була сильно погір
шилася, його не дали до 
лікарні, не зважаючи на 
голосні домагання україн
ців в Америці і Канаді та 
президента Франції, Мітте- 
рана. Що гірше: як кару за ті 
домагання, його вкинули до 
карної одиночки. Не зважа
ючи на його майже смер
тельний стан із-за виразки, 
його кормили куском соле
ного оселедця, водою і кус
ком хліба, що дру
гий день! В короткому часі 
після того, як його звільни
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ли з одиночки, Тихий по
мер.

Найновішою жертвою був 
інший український борець 
за національні і людські пра 
ва, Валерій Марченко, 37 
років життя, журналіст і фі
лолог з Києва, який помер
7-го жовтня 1984 року. Це 
була саме смерть Марченка. 
яка ясно виявила, що від-' 
мова медичної опіки не бу
ла випадком, але наслідком 
ясно плянованої політики.

Марченка засудили на 15 
років табору важких робіт, 
навіть не беручи до уваги, 
що він хворів на нирки і 
високий тиск крови. Власті 
відкинули прохання його 
матери, щоб із-за здоров’я- 
ного огляду, його відстави
ли до робочого табору в 
Пермі. Замість того, його 
всадили до транспортного 
поїзду, нагруженого тися
чами засуджених і повезли 
вздовж Совєтського Союзу 
в жахливих умовах, описа
них Александром Солжені- 
циним в книжці „Архипеляґ 
Гулаґ”. Подорож Марченка 
тривала 55 днів, страшні 
муки для людини з недугою 
нирок. Подорожуючим в’яз 
ням дозволялося йти до 
туалету раз на 24 години.

В таборі праці одна нирка 
у Марченка взялася закаже- 
нням і и теба було усунути. 
Власті зволікали три місяці 
і не давали його до лічниці, 
не зважаючи на те, що цьо

го вимагав навіть американ
ський уряд. В тому часі Мар. 
ченка навіть не звільнено 
від виконування важкої пра
ці. Коли його врешті від
транспортували літаком до 
лічниці внутрішнього міні
стерства - тобто в’язничної 
лічниці - він уже був напів 

, притомний і потребував не
гайного залучення апарату 
штучної нирки. В цій лічни
ці не було такого апарату, а 
власті відмовилися пересла
ти його до лічниці, де такий 
апарат находиться. Мар
ченко помер у в’язничній 
лічниці п’ять днів пізніше.

Сеттер пише, що під час 
періоду детанту, широко 
відомих дисидентів в цей 
спосіб не вбивали. Отже роз
виток нової політики вказує 
на те, що коли Америка 
відкинула детант, під час яко
го вона занедбала свою обо 
рону, а Москва за той час 
озброїла себе до зубів, то 
Кремль чує себе вільним від 
носно стосування бруталь
ної політики супроти своїх 
дисидентів.

Одначе Томашінський, 
Тихий і Марченко не є оди
нокими жертвами зумисно- 
го медичного недогляду. 
Юрій Литвин, ще один важ
ко хворий член Української 
Гельсінкської Групи попов
нив самогубство в Персько
му таборі в місяці серпні ц.р. 
Віктор Некіпелов, член Мос
ковської Гельсінкської Гру
пи, має тумор на потилиці, 
якого таборові власті не доз
воляють перевірити чи це не 
є рак, бо як заявив таборо
вий лікар, „такої аналізи не 
можна перевести в таборо

вих обставинах”.
Справі д-ра К ор’яґіна, 

пише Сеттер, Захід пови
нен присвятити спеціяльну 
увагу, щоб йому приділено 
належну лікарську опіку, бо 
це був він, який дав фахове 
свідчення, що дисиденти, 
які находяться в совєто-мос 
ковських психіятричних за
веденнях є здорові, що при
мусило Совєтський Союз 
зрезигнувати минувшого 
року з членства Світової 
Психіятричної Асоціації. 
Це перший раз Сов. Союз 
був змушений зрезиґнувати 
з членства світової організа
ції із-за невиконування її 
приписів, що являє собою 
велику, хоч належно не оці
нену прогру в зовнішній 
політиці Сов. Союзу.

Дейвид Сеттер цілком 
слушно твердить, що коли 
Захід дозволить. Москві, 
належно не протестуючи, 
вбити занедбанням медич
ної опіки також і д-ра Кор’я - 
гіна, який відважно виявив, 
що Москва запроторює здо
рових дисидентів до ліч- 
ниць для божевільних, т. зв. 
„психушок” - то це ляже 
чорною плямою на сумлін
ня Заходу, з якої йому буде 
важко очиститися.

А ми від себе додамо, що 
такою ж чорною плямою на 
сумлінні Заходу вже лягла 
смерть українських борців 
за національні і людські пра
ва українського народу, ук
раїнських в’язнів: Олекси 
Тихого, Валерія Марченка і 
Юрія Литвина та всіх тих ук
раїнських політичних в’яз
нів, вістки про смерть яких 
не продісталися на Захід.
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Була темна ніч. Недалеко 11-ої години. Зимна жахлива 
дощова негода замикала всіх, хто не мусів бути надворі 
або в дорозі. .

Михайло суятився. У куті стояв батіг, а надворі пофор^ 
кували нетерпеливо коні. Михайло приїхав трохи заскороі 
тепер раз-у-раз глипав на стінний годинник Івана і Марії 
Керницьких, в яких на станції була його маленька сестра.

Потяг зі Львова до Глібович приїжджає в 11-ій годині, а 
заки до Бібрки доб’ється фіякр буде 12-та. А там, поки 
доїдемо до дому, може бути вже по першій... — передумує 
сумно Михайло. — Коли ж тоді тата довеземо до Львова? 
Бідний тато... Чи врятуємо його? Чи видержить таку 
дорогу, в таку ніч,мій вмираючий батько? З Бібрки до 
Львова буде понад ЗО кілометрівдабере зо дві години таксі.
А ще заки з дому до Бібрки доберем ося, та треба  
помаленько їхати з хворим... А надворі — Господи, яка ж 
погода!../

Важкі думи щораз нижче хилили Михайлову голову. 
Господиня нишпорила щось біля печі, а мала Маруся,пох
нюпившись, тихенько сиділа в своїм куточку і мовчала. 
„,Коби вже раз приїхав той потяг. Коби вже привіз д-ра 
ТІрийму. Кажуть,— добрий лікар і приятель д-_ра Панчи- 
шина. Як добре, що маємо таких добрих своїх лікарів. 
Що ж ми робили б без них? Доктор Прийма... В таку ніч, в 
таку жахливу ніч.не відмовився приїхати по нашого тата. 
Напевно мусів вийти по праці з дому, коло 7-ої години, 
щоб захопити поїзд — рахує Михайло — бо на двірець 
треба ще трамваєм їхати. І в черзі за квитком постояти. 
Потім поїздом — більш години їзди до Глібович, та ще 
заки до Бібрки фіякром... Господи, яка добра людина, цей

д-р Прийма*.
„А пан Дудикевич, наш адвокат — далі думає 

Михайло. — Як він побивався, телефонував до Львова, до 
д-ра Панчишина, щоб він р’ятував батька. Д-р Панчишин 
сам не міг приїхати. Поручив докторові Приймі. І в таку 
зимну сльотливу ніч... — Від зворушення Михайло обтер 
сльозу. — Господи, благослови їх — наших лікарів і 
адвокатів! Добре то кажуть, — ‘свій як не заплаче, то хоть’ 
скривиться’ ...” т— І забігали в пам’яті ще раз недавні - 
картини, жахливих подій в їхній хаті, родині і довколиш
ніх селах Бібреччини та майже всіх селах Галичини.

Тоді був вечір. Гарний, осінній. Робітники,що викопува
ли бараболі, за столами, під черешнями, докінчували 
вечеряти. Забрехали пси і в браму подвір’я в’їхало кілька 
військових вершників — карний загін 13-го полку польсь
ких уланів.
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Чи тут живе Михайло Сойка? (Це польською мовою) 
Михайло виступив. — То я, чого ви хотіли від мене? 

— Ходіть з нами, підемо до війта!
Не докінчивши вечері. Михайло пішов поміж двома 

вершниками на конях.
Підбігла сестра. Було їй не більш 17-ти років.
Та він же голодний! Почекайте, хай щонебудь з'їсть*

— А хто ти?
— Я сестра.
— А, то ходи теж з нами!

І бідна дівчина, ще майже дитина, опинилася теж між 
кіньми, вхопивши брата за руку.'

Пішли, а всі посумніли і вечер’я уже не смакувала. 
Ьатька не було в цьому моменті. Задержався був десь ше в 
полі.

В дорозі жовніри щось тихо договорювалися. Один з 
них віддалився з Павлинкою, а два повели Михайла в 
напрямі села Сарників.

І раптом заговорив улан до Павлинки по-українськи-
— А твій батько де?
— Він вдома, та ще певно в полі.
— А як йому на ім’я?
— Михайло, так як старшому братові.
— Михайло? — улан задержав коня. — Вертайся 

чимскоріш до дому! Скажи батькові, хай втікає, бо то ми

польським”уінадом™ «ФМ
Пожалів сестру чи батька? Був він українець, чи тільки 

людина зі серцем? — Загадка ніколи не буда розгадана. 
Сестра бігла, як могли нести її ноги, та не застала вже 
батька. Помилка скоро була розкрита і два інші улани 
приїхали, щоб забрати його теж.

У селі Сарниках, за лісом від Вілявча, кишіло від людей, 
їх приводили з поблизьких сіл: Любешки, Стоків, Ланів, 
Вілявча (колонія Стоків!). Перелякані жінки, діти] 
ховаючись поза будинками, виглядали, вичікували, що з 
їхніми чоловіками, синами, батьками робити будуть.

Для пацифікації вибрано війтове господарство з 
великою стодолою, під якою була пивниця. Туди зіпхали 
людей, що мали бути карані за „політику”. Нагорі,; серед 
току — поставлено велику колоду і два вибрані улани із 
штилисками від вил або лопат чекали готові на свої 
жертви.

їх виводили з пивниці нагору по одному, казали 
кластися на колоду і відраховували їм — скільки буків, 
офіцер призначив, відповідно до заанґажованости „в
політиці”.

Били різно, кого легше, кого важче. Як хтось зомлів, 
його відливали водою, що була приготована вже для тієї 
цілі і або знову його били, або викидали зомлілого крізь 
двері надвір. Люди — жінки-підби^ али крадькома побитих 
до своїх хатів, відливали, приводили до притомносте і т.д.

— Михайло Сойка, впав приказ по-польськи і на батька 
прийшла черга.

Михайло розцілувався з батьком і гірко заплакав.
— Не плач Михасю, не одно видержали, ще й це перенесе

мо! — потішав батько заплаканого хлопця.
І згадав Михайло недавню Велику поліційну ревізію. 

Два-три місяці тому. Було зараз після жнив. Був добрий 
урожай того року. Повні засіки збіжжя, та ще дві великі 
скирти зібраної пшениці серед подвірк Поліцаї в гранато
вих з білим дном шапках назганяли людей із села і 
наказали розкидати до дна обі скирти, розтрясати кожний 
сніп. „Шукали за зброєю”. Обидві скирти збіжжя переміня
ли на солому, витрясаючи і мацнуючи все зерно.
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У подібний спосіб „шукали збро'Г, розбиваючи молота

ми цементові сходи перед хатою. Ломили меблі, вжнда- 
їо т и ^ х л я д а  -  жбурлшш в батька і за кожним папірцем 
питали, — „со to jesr  — і били прикладом рушниці.

Пасовиська перед хатою і будинками біліли від пір’я, з 
пороздираних перин та подушок. „Шукали там теж 
захованої зброГ.

Маленький, шостилітній, Влодьо прийшов зі школи. 
Поліцай зверещав на хлопчину — „Де є зброя? Перелякану 
дитину шукали люди по полі весь день, аж під вечір 
знайшов хтось його сплячого в бараболинні. Батька били. 
Питаючи про кожну річ — били, били... Попід ребра, по 
плечах, шукали нирок, а він без слова — у своєму досвіді 
заслонявся рукою. І не відбили нирок, не ушкодили легенів 
ані хребта. Тільки рука оббита, опухла і страшю кольори 
задержалися ще до другої каральної пацифікації Батько 
видержав все. Був сильний духом і тілом. Загартований 
воєнними лихоліттями, різними фронтами. Лише мама — 
бідненька, як мала дитинка, стояла, плакала тихо і 
безрадно дивилася, як біоть її сина і чоловіка.

— А тепер, чи видержить ще і цю страшну кару?...
Батька почали вже бити. Б’ють і договорюють: —

— А цих 50 буків, то за українську політику! A Tenej) 
маєш за те, що з війтом процесувався за своїх „кабануф”! 
/ і  ці, от 50, то за те, що був задовго головою „Просвіти”. А 
тепер дістанеш за те, що не любиш польського уряду!
- Били... Михайло затикав долонями вуха, в божевіллі 
затискав зуби, кричав, кляв... _

Інші люди молилися, чекали своєї черги. А згори 
доносилися сильні удари і глухі стогони батька. Ні один 
крик болю не вирвався з його уст. Вмів терпіти. Як міг 
притушу вав стогін і не дав своїм опричникам потішитися 
ще більше над собою. Три рази відпивали батька водою і 
знову били. Після нарахованих 250, може й більше буків,
непритомного викинули в гноївку, бігія стайні, кажучи:
А тепер напийся трохи гноївки, щоб був ти ще кращим 
патріотом.

А люди з-поза плотів підібрали батька, внесли д̂о  ̂хати, 
відливали водою, обмивали і приводили до пам’яті.

Михайло відбував свою чергу теж, та трохи легшу, хоч 
він і не пам’ятав, як опинився в якійсь хаті. Бачив похилені 
над собою, заплакані жіночі обличчя. В ухах шуміло, 
боліла спина і всі кості. Та він бачив тільки понівеченого на 
колоді свого батька. Чув його придушений стогін, чув 
брязкіт відра з водою — замикав очі, затискав зуби і в 
своєму безсиллі плакав, плакав...

А над досвітком горді бундючні улани 13-го полку від’ї
хали, виповнивши „по-геройськи”, наказ своєї влади. А 
люди розвозили побитих по їхніх домах, а за возами 
голосили жінки та ломили руки, бігли і плакали діти, як на
похоронах...

А потім вози... вози, одні за одними... Вистелені 
подушками, а на них лежали побиті люди. їх  везли поволі, 
нога за ногою, Проїжджаючи цілим містом Бібрки аж в 
другий кінець, де був шпиталь.

Люди вибігали з хат, затримувалися по боках вулиці. 
Одні обтирали сльози, затискали кулаки, на інших 
віддзеркалювалася байдужість, а ще інші підсміхалися 
злобно і вдоволено. А понад усім тим, в повній своїй 
мерзоті — нависла ганьба польського-панського окупанта.
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Малі лікарні наповнялися побитими. Не було місця не 
було ліжок. Людей не приймали, а як і приймали,’то 
неввічливо і по кількох днях відправляли, — „вдома 
загоїться” і т. д.

1 батька теж відправлено додому, але аж по двох тижнях 
Мав протекцію у шефа шпиталя — жида, д-ра Каца. Але 
коли рани почали прогнивати до костей і почала творитися 
гангрена — не було як і чим лікувати — відіслали теж 
додому. „Вже все зроблено, що було можливо, а решта 
загоїться вдома”. — Для престижу шпиталів, видно було 
краще, як люди вмирали б вдома, мовляв, без лікарської 
опіки і т. д.

Батька привезли додому, із страшними ранами, в 
маячінні від болю і гарячки... І він умирав... це було вже 
ясне всім. І згадав Михайло адвоката Дудикевича. Батько 
заходив часто до його канцелярії за різними справами чи

порадами. — „їду, мамо, до пана Дудикевича. Може він 
що порадить.” І от, чудо! Адвокат Дудикевич почав 
телефонувати до Львова, до лічниці під собором св. Юра,
до д-ра Панчишина — великого серцем і посвятою _’
лікаря для найбідніших. „І як Бог допоможе — вже завтра 
батько буде у цій Митрополичій лікарні. Іам, кажуть, 
сестри такі добрі, так доглядають побитих, не дадуть 
пом ерти. Аби тільки довезти , аби батько не вмер  
передчасно. О Господи, чого ж вони, ці години, так довго 
тягнуться... І ще нема 12-ої..:5— Душив у собі журбу і 
нетерпеливість Михайло і шептав тихо „Отче наш” і своє 
улюблене „Помилуй мя Господи, по велицій милости 
Твоєї”...

І д-р Прийма приїхав. Потяг і фіякр, довезли його 
щасливо до Бібрки. А потім, дощовою з болотнистими 
вибоїнами дорогою  добився додому, до Стітської 
колонії — Вілявча.

Батько ще жив. Усіма силами боровся зі смертю і 
переміг., Перемогли молитви, переміг Христос... А д-р 
Прийма, без відпочинку, після важкої, довгої сльотливої 
ночі — хлипнувши чаю, або склянку теплого молока, 
поспішав докінчити своє благородне самаританське 
завдання. Батька обкутали, уклали у вистелений сіном і 
перинами віз і знову повіз Михайло свого батька до 
Бібрки. Віз помалу, а осінній вітер жбурляв зимним дощем 
в лице, завівав за ковнір, дошкулював.

Та ні Михайло, ні д-р Прийма, не чули і не звертали 
уваги. В обох їх серцях царила віра, любов і посвята і 
зливалася в одну велику перемогу.

У Бібрці чекало вже таксі, замовлене адвокатом  
Дудикевичем, що теж не спав і він,всю ніч вижидаючи. Над 
ранком довіз д-р Прийма свого пацієнта, до Святоюрської 
„підпільної" лічниці і передав в опіку жертвенним сестрам- 
служебницям.

Був кінець березня. Ярмарковий день — четвер. Світило і 
пригрівало, хоч ще несміливо, весняне сонце. Бриніли 
весело й спливали ринвами струї розтопленого снігу. 
Горобці завзято висварювалися по кришах домів. Людей 
— повно всюди: вештаються, розмішують болото зі 
снігом, пропихаються одні попри одних, шукають когось; 
покрикують, виспівують продавці, захвалюючи свій крам,
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квичать свині, порикує худоба. Все те мішається з гамором 
людей — творить чудову ярмаркову музику.

Маруся вже давно не бігла зі школи на ярмарок. Нікого, 
як давніше, було їй шукати. Всі забули про неї. Тато у Льво
ві в лічниці під св. Юром, а мамі самій без тата нема чого 
їхати на ярмарок. Часом Михайло приїде навідатися, чи 
чого їй не бракує. Цілу зиму не бачила рідної хати. Зима 
була дуже холодна і пані Керницька не пускала бігти д о 
дому по суботам, як буває літом чи гарною осінню.

Сьогодні вона вибігла сама, без Стефки Відоняк. Потяг
нуло її знову побродити поміж людей, понадивлятися на 
всі ярмаркові чуда і шукати-шукати... Хоч знала, що не 
знайде тата, ані нікого здому. Стояла біля вітрин 
і роздивляла різнорідні цяцьки, хоч їх зовсім не запримічу- 
вала. Думки її пливли понад усім довкола. Не бачила 
людей, не бачила різних чобіт, черевиків, що проходили 
повз неї, попихаючи її то в один, то в другий бік. Вона 
бачила тільки свого тата. Бачила його в шпитальному 
ліжку, бачила вихудлого-почорнілого дома, бачила його 
чорнозелену опухлу велику руку і на очі поволі напливали 
гр’ бі сльози, засланяли вітрину і все довкола. Піднесла 
руку, щоб обтерти сльозу і ... хтось... чиясь велика, тепла 
долоня, замкнула її малу руку, а біля заболочених її 
чобітків стояла велика пара мужеських черевиків.

Прочуття неясної радости, затріпотало малим серцем, а 
великий „пан” у чорному пальто тулив і пригортав її вже 
до себе: — Марусю! Донечко моя!

— Татуньку! — схлипувала Маруся в безмежному щасті. 
Я знала, знала, що ти прийдеш, що ти будеш здоровий! 
Мені сказав Христос, тоді як Його зняли з хреста і поклали 
на стіл передо мною! — Це був сон. Я під час молитви 
заснула, але я знала, що ти будеш здоровий! — Я знала, я 
знала!..

Тулилися обидвоє. Зникло хвилеве перше почуття 
несміливосги. Батько був тепер трохи інший, як той, що ще 
так недавно проводив її за руку і носив високо „на 
баранах” . Тепер він чистенький такий. Поголений, 
рум’яний в святковому пальто. А руки... Не ці, що були 
перше. Тепер — як в панів, що нічого не роблять, Тільки 
сидять при бюрках.

— Тату, а твої руки такі інакші...
— Які, доню? — Тамті були великі, шорсткі. Я їх ліпше 

любила. А ці гладкі... трохи чужі...
Батько розсміявся широко виставляючи свого великого 

зуба в золотій обрамівці. „Такого гарного зуба не має 
ніхто на світі” — думала Маруся — і щаслива пара пірнула 
в ярмаркову гущу шукати підводи для тата додому і крам
нички зі солодощами...

А Маруся не вгавала. — „Тату, а чи ти бачив 
Митрополита Андрея? "

— Бачив, доню. —
— І дотикав його?
— Бачив і дотикав.
— Направду?! — Розкажи тазу!
— Батько глядів кудись, понад юрбу людей і тихо, 

задумано відповідав: — Я дякував і цілував його руку, 
доню!... Золоту, святу руку.
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FOUNDED 1893

ДЖЕРЗІ СИТІ і НЮ ЙОРК, СЕРЕДА, 11-го СІЧНЯ 1984

В ДІТРОЙТІ ПОМЕР Д-Р
АНТІН ЖУКОВСЬКИЙ

Дітройт, Миш. (В.П.). — 
В неділю, 8-го січня 1984 
року, тут у вечірніх годи
нах, після довгої і важкої 
недуги, помер на 79-му році 
життя св. п. д-р медицини 
Антін Жуковський, визнач
ний суспільно-громадський 
і політичний діяч.

Покійний д-р А. Жуков
ський був відомий україн
ській спільноті не тільки в 
З’єднаних Стейтах Амери
ки, але також в інших краї
нах світу із своєї динаміч
ної політично-суспільної 
праці. Як довголітній голо
ва стейтового Відділу Укра
їнського Конгресового Ко
мітету Америки Північної 
Дакоти, вдержував зв’язки 
із законодавчими чинника
ми ЗСА і стейтовими реч
никами. Він мабуть один

з перших розпочав акцію за 
звільнення із засланнВ Бла- 
женнішого Патріарха Йо- 
сифа Сліпого, яка увінчала- 

і ся успіхом. Був членом У Н- 
Ради.

В Дітройті був справжнім 
репрезентантом громади, 
очолюючи довгі роки Мет- 
рополітальний Відділ УК- 
КА. Крім того був ІНІЦІАТО
РОМ багатьох суспільно-по
літичних акцій.

Залишив в глибокому ему 
тку дружину Святославу, 
доньку Богданну-Ренату, 
заміжню за лікаря д-ра Оре- 
ста Городиського, трос вну
ків і цілу українську грома
ду великого Дітройту.

Похорон у четвер, 12-го 
січня ц.р., о год. 10-ій рано з 
похоронного заведення Т. 
Висоцького до церкви св. 
Йосафата у Воррені, а опіс
ля на цвинтар св. Гробу у 
Савтфілді, Миш.Св.п. д-р А. Жуковський

t
Ділимося сумною вісткою з Українським Ггромадянством, ідо 8-го січня 1984 року, 

з волі Всевишнього відійшов у Вічність по довгій і важкій недузі на 79-му році життя

бл. П. д-р

АНТІН ЖУКОВСЬКИЙ
заслужений лікар-громадянин, член багатьох лікарських організацій а Краю та чужині, 
бувший президент Стейтової Медичної Асоціації П і. .нічної Дакоти та дорадник Президента

ЗСА в медичних справах.
ПАРАСТАСИ відбулися 10111 січня 1984 р. ■ похоронному заведенні Д. Висоцького 

у Воррен, Миш.
ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбулися 12-го січня 1984 р. з церкви св. Йосафата, Воррен 

Миш. на католицький цвинтар св. Гробу, Саатфілд, Миш.
У глибокому смутку

Лікарі, Члени Мишиганського Відділу 
Українського Лікарського Товариства 
Північної Америки

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ’ЯТЬ!
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Ділимося сумною вісткою з Рідною, Приятелями І Знайомими, 

що в наділю, 3-го січня 1М4 р. в ДІтройті, Нині,, 
після довгої І важкої недуги відійшов у Вічність

наш Найдорожчий ЧОЛОВІК, ТАТО. ДІДО, ВРАТ, КУЗЕН І ВУЙКО

св. п: Д-р мед.

АНТІН ЖУКОВСЬКИЙ
народжений 27-го вересня 1М4 р. в Помореная, Україна.

ПАНАХИДИ у вівторок і середу, 10-го і 11-го січня 1304 р , •  гад. 7-М веч. в похорон
ному заведенні П. Висоцького.

ПОХОРОН у четвер, 12-го січня 1М4 р., о гад. 10:30 р. в уеркви св. йосафата у Ворреи, 
Миш., на цвинтар Holy Sepulcher, Southfield, Mich.

Важким горем опечалені:
СВЯТОСЛАВА — дружина
РЕНАТА БОГДАННА а чоловіком д-ром ОРЕСТОМ 

ГОРОДИСЬКИМ -  донька 
СОНЯ, МИРОН І ЛІЛЯ -  внуки 
МИРОН — брат в Австралії 
д-р РОМАН ІДОРСІ БІЛЯК з родиною — шва Гар 
ІРИНА І д-р ЗЕНОН МИХАЙЛЮК — сестра з родиною 
д-р ОЛЕКСАНДЕР і ЯРОСЛАВА ҐУДЗЯК — кузини з синами 

БОРИСОМ І МАРКОМ, Сирамози, ЗСА 
ВОЛОДИМИРА І д-р АНДРІЙ МАЦЮРАК — кузинка, Чикаго, ЗСА 
Ближча І дальша Родина в ЗСА й Україні

Замість квітів на могилу, просимо складати датки на потребуючих у Бразилії.

Ч. 5 „АМЕРИКА” — ФІЛАДЕЛЬФІЯ, ПА, ВІВТОРОК ІО СІЧНЯ, 1984

В Детройті помер д-р Антін 
Жуковський

ділю, 8 січня ц.р. після довгої і 
важкої недуги помер на 79-му 
році життя бл.п. д-р Антін 
Жуковський, визначний су
спільно-громадський і полі
тичний діяч.

Покійний д-р А. Жуковський 
був відомий усій українській 
спільноті не тільки в ЗСА, але 
далеко ширше із своєї суспіль
но-політичної діяльности. Як 
довголітний голова стейтового

відділу УККА Північної Дако- 
ти вдержував зв'язки із законо- 
датними чинниками ЗСА. Він 
розпочав акцію за звільнення 
із заслання Блаженнішого Отця 
Йосифа. Як член УНРади ви
значався як знавець багатьох 
політичних проблем.

В Детройті був справжнім 
репрезентантом громади очо
люючи довгі роки Митропо- 
літальний відділ УККА.

Залишив у смутку не тільки

дружину Святославу, доньку 
Богданну Ренату, замужну за 
відомого лікаря д-ра Ореста 
Городиського, троє внуків 
і цілу українську громаду.

Панахиди у вівторок і середу 
в похоронному заведенні П. 
Висоцького (12-та миля і Раєн 
ровд) у Воррені, Міч., о год. 7-ій 
веч. Похорон у четвер, 12-го 
січня ц.р. о год 10:30 рано з 
церкви св. Йосафата, а звідти 
на цвинтар Holy Sepulchre, 
у Савтфілд Міч.

Детройт, Міч. (В.П.) — В не-
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Ч. 28. СВОБОДА, ВІВТОРОК,-14-го ЛЮТОГО 1984

Св. п. д-р Антін Жуковський
Українська громада ве

ликого Дітройту попроїда
ла з великим сумом відомо
го громадського і політич
ного діяча д-ра Антона Жу
ковського, що відійшов у 
вічність 8-го січня 1984 року 
після довгої та важкої неду
ги. Його похорон відбувся 
12-го січня з церкви св. Йо- 
сафата в Воррені на цвин
тар Святого Господнього 
Гробу. Представники орга 
нізацій, у яких він був діяль
ний, прощали його на пана
хиді в похоронному заведе
нні, на цвинтарі та на триз
ні. парох о. К. Височансь- 
кий підкреслив під час про
щ ального слова в церкві 
один великий заповіт, що 
його залишив нам Покій
ний, а саме: змагання за на
ціональну єдність.

Антін Жуковський наро
дився 27 вересня 1904 року в 
галицькому містечку Помо 
ряни, де й закінчив народну 
школу. До гімназії ходив у 
Бережанах, а медичні студії 
закінчив у Кракові в 1834 
році. Все своє життя працю
вав віддано як лікар, спо
чатку в Галичині, опісля в 
Німеччині, а потім в Амери
ці. Своє життя він також 
присвятив громадській та 
політичній діяльності. Це 
був справжній лікар-грома- 
дянин.

Після гімназійноїматури 
А. Жуковський розвинув 
ціироку освідомлюючу ді
яльність серед наших лю
дей в Поморянщині, Зборів 
щині та Бережанщині. Був 
головою Т-ва ,,Рідна Шко

ла” та Т-ва „Луг”. Зокрема 
трева згадати про його ор
ганізацію походу на козаць
кі могили під Зборовом для 
відзначення 280-ліття пере
моги Б. Хмельницького над 
поляками; у цій маніфеста
ції взяли_ участь 80,000 лю
дей. Як студент у Кракові 
він був двічі головою Укра
їнської Студентської Гро
мади, головою корпорації 
„Сян”, членом управи „Про
світи”. За його громадську 
діяльність від 1936 року 
польська поліція заарешту
вала його два рази, а в 1939 
році вивезла до концентра
ційного табору в Березі Кар 
тузькій.

За совєтської окупації д-р 
Жуковський продовжував 
свою лікарську практику в 
Щуровичах, в 1941 році йо
го заарештували, та він чу
дом врятувався. За німець
кої окупації був повітовим 
лікарем у Бродах і допома
гав своїм та чужим, нап
риклад, українським поло
неним зі совєтської армії, а 
також жидівським лікарям. 
Мав зв’язки з У ПА j для неї 
зорганізував лікарську до
помогу. В 1944 році німці 
вивезли його разом з інши
ми на захід. Там вступив він 
до 1-ої Дивізії УНА як пол
ковий лікар. Післявійнид-р 
Жуковський розвинув у Ні
меччині діяльність під фір
мою Українського Червоно 
го Хреста, опісля зоргані
зував Суспільно-Харита- 
тивну Службу в Авгзбурзі.

У 1949 році д-р Жуковсь
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кий переїхав разом з ріднею 
до ЗСА і опинився в Північ
ній Дакоті, де склав усі лі
карські іспити і почав свою 
Лікарську практику та ши
року громадсько-політичну 
діяльність. У 1952 році він 
заклав і очолив там Філію 
УККА, зорганізував укра
їнські авдиції в радіо та теле 
візії; відвідував та організу
вав наших людей у цілому 
стейті; вибився у своїй про
фесійній праці і став голо
вою Т-ва американських 
лікарів Північної Дакоти; 
був теж основником і голо
вою українського республі
канського клюбу.

Та головну увагу він звер
нув на українську політичну 
роботу серед американців і 
в цій ділянці здобув великі 
успіхи. Він висилав на 2,000 
адрес літератуту англійсь
кою мовою про Україну, 
очевидно, за свій власний 
кошт, дописував до амери
канських газет. Вів широку 
кореспонденцію з американ 
ськими політиками — сена
торами, конгресменами, гу
бернаторами, а також із 
Державним департаментом 
і Білим Домом. У висліді 
його знайомств та інформа- 
цій появилися різні резолю
ції в українській справі в аме 
риканському Конгресі - в 
справі голоду в Україні, 
Тижня Поневолених Націй, 
переслідування Католиць
кої та Православної Церков, 
видання почтової марки в 
честь Т. Шевченка.

Це він перший розпочав 
широкозакроєну акцію за 
звільнення М итрополита 
Йосифа Сліпого з больше- 
вицької неволі, яка увінча
лася успіхом у 1963 році. 
Неможливо вичислити- всі 
акції, у яких брав участь чи 
які інспірував д-р Жуковсь
кий. Вистачить зазначити.

що його діяльність серед 
американського світу в ко
ристь України — це справж
ня золота доба в його полі
тичній діяльності в ЗСА та 
чудовий приклад до наслі
дування

У 1975 році д-р Жуковсь
кий з дружиною Славою пе
ренісся з Північної Дакоти 
до Мишигену й поселився у 
Воррені, де вів далі лікарсь
ку практику і відразу вкл'ю,- 
чився в громадську роботу 
на терен і Великого Детрой
ту. В 1975 році став заступ
ником голови та керівни
ком зовнішньої інформації 
У Н Ради, а в 1978 році став 
головою Мст рополітально- 
і о Відділу УККА в Дітрой- 
ті.

Від гімназійних часів А. 
Жуковський належав до 
Пласту і свою пластову ді

яльність продовжував у Ні
меччині та в ЗСА. В 1965 
році одержав Похвальну 
Грамоту від І Куреня Укра
їнського Пластового Сень- 
орату ім. С. Тисовського, 
якого був членом. Одержав 
Шевченківську МедалюСво 
боди від УККА. різні від
значення від президентів 
ЗСА —- Айзенгавера, Джон- 
сона та Ніксона. Його пріз
вище подане в виданні „Гу 
із Гу” на середньозахідню 
Америку.

Як бачимо з цього корот
кого огляду, д-р Антін Жу
ковський — це дуже поміт
на постать в українському 
житті наших часів. Була це 
людина незвичайно працьо
вита і великий патріот, щи
ро відданий своєму народо
ві. Успіхи його праці видно 
всюди, де він перебував. 
Св.п. д-р Антін Жуковський 
залишив по собі гарні та 
тривкі сліди.

Богдан І .  Лончинз
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ПРОЩАЛЬНЕ СЛОВО 
над домовиною  

б л .п . д -р а  А .Жуковського
СЛОВО о . КОНСТАНТИНА ВИСОЧАНСЬКОГО НА ПОХОРОНІ 

12-го  СІЧНЯ 1984-го  року.

"Я вже більше не в с в і
т і, а вони у с в іт і, і  я до Т е 
бе йду, Отче Святий! З а 
ради імени твого бережи  
їх .  . . ,  щоб вони були одно, 
як ми" (Йоан, 17, П).

Д орогі в Христі!

Христос Спаситель молився, 
щоб у с і булл одно. Б ож еств ен 
ний Спаситель проповідував є д 
н ість , заохочував до єдности і  
благав Н ебесн ого  Отця, ш обЙ о- 
го учні жили в єдн ост і. Христос 
—-  сам а Правда. Н ебо і  земля  
проминуть, а слова Й ого ніколи 
не проминуть.

Наш покійний і  дорогий д - р  
Антоній ціле своє життя був апо
столом  єдн ости . Якби він м іг  
стати з домовини і  промовити до 
н ас, й ого  слова були б ось такі: 
“Д орогі м о ї брати і  сестри! Ми 
тут у в іч н ост і. Нас тут багато , 
багато  українців, більше ніж вас, 
що ж ивете на зем л і. Почавши 
в ід  св . Ольги, св . Володимира, 
Бориса і  Г л іба , А нтонія і Т е о д о -  
сія  П ечерсьхих, тут у небі наша 
українська громда постійно зр о 
с т а є . Ми тут в с іє  одного серця, 
одного духа , мн об'єднані в одній  
лю бові. Ми молимося постійно, 
щоб і  ви на зем л і були одного

серця, о д н іє ї думки, о д н іє ї ід е ї!
У нас тут множ ество колиш

ніх на зем л і церковних і  нац іо
нальних діячів, світлих муж ів  
Церкви і  народу. В сі вони бл а
гають вас: "Будьте об'єднаним и, 
жийте по християнськи, прощай
те ворогам , працюйте в єд н о ст і, 
як одна християнська родинаї

Христос говорить: "Я до р о 
га , правда і  життя": одна дор о
га, одна правда й одне життя!

П ам'ятайте, Б р а т н і С естри , 
що нас у небі переважаюча сила 
українців, наш голос переваж ає  
ваші голоси на зем лі! Наш у н і
версал: "Єднайтеся! Б удьте
ідейними! Є дність, зго д а  і  лю
бов приверне вам н езал еж н ість , 
відчинить вам двері до сонця 
свободи України". Проказавши 
ці слова, наш покійний Антоній  
прощає нас словами: “Слава Б о 
гу —  слава нашому народові!"

А до св о є ї рідні він кличе-: 
Скорше чи пізніш е ми побачим о
ся всі в країні вічного щ астя, 
де нем ає болю, ні горя, журби, 
недуги , а Н І см ерти , бо В ЦІЙ Н Є - 
бесній  красі лиш вічне життя!

І ми бл агаєм о Г осп ода, щоб 
Він удосто їв  душу покійного Д о 
ктора Антонія в ічної пам'яти  
між  святими! А м інь,
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Бл. Пам. д-р Петро 
ПОТОЦЬКИЙ

У вівторок, 3-го січня ц.р., 
відійшов у Вічність Бл. Пам. 
д-р Петро ПОТОЦЬКИЙ, 
після короткої недуги, в домі 
Св. Йосифа в Саскатуні. Тіло 
Покійного перевезено до Він
ніпегу, де відбувся його похо
рон з церкви св. Йосифа. В 
п’ятницю, 6-го січня вечером, 
Впреп. о. Протоігумен Павло 
Малюга, ЧНІ, віправив па- 
растас за душу покійного П. 
Потоцького в похоронному 
заведенні Мартина Корбана, 
а в суботу рано відслужив 
Заупокійну Службу Божу й 
виголосив пращальне слово.

Тіло Покійного зложено на 
вічний спочинок на цвинтарі 
Всіх Святих у Вінніпегу. 
Після похорону відбулася по
минальна тризна в церковній 
залі Св. Йосифа, де членкині 
Ліги Жінок приготовили  
обід.

Д-р Петро Потоцький на
родився в Брендоні, Ман. Не
забаром потім його батьки 
перенеслися до округи Сиф- 
тон, де фармерували довгі 
роки. Народню школу закін
чив у Сифтоні а середню — в 
Давфині. По скінчені матури 
він записався на Медичний 
факультет М анітобського  
університету, де з успіхом за

кінчив лікарські студії в 1926 
році. Відтак відкрив свою 
власну канцелярію в Йорк- 
тоні, Саск., де працював з 
великою посвятою протягом 
49 років.

Як молодий лікар він завж
ди високо цінив медичну про
фесію. Йому дуже лежало на 
серці, щоб улегшити терпіння 
хворим і продовжити їхнє 
життя. Він став славним ліка
рем, і хворі завжди відвіду
вали його канцелярію, де зна
ходили полегшу на свої тер
піння. Він був знаний не лише 
як добрий лікар, але улюб
лений був всіма за його ла
гідну вдачу, добре серце й 
терпеливість. Він ніколи не 
відсилав хворих без доклад
ного лікарського догляду.

В 1946 році він одружився 
зі Стефанією Петрик, і опісля 
обидвоє провадили канцеля
рію в Йорктоні. Він був голо
вою лікарів і хірургів в йорк- 
тонському шпиталі, опісля 
став головою Школи Медиків 
та Хірургів Саскачевану. Як 
лікар, він багато подорожу
вав по Американському кон
тиненті і по Европі.

Бл. Пам. д-р Петро По
тоцький був великим добро
дієм хворих і бідних. Нераз 
він спомагав бідних, про яких 
ніхто не знав, і не сподівав
ся дістати від них заплати. 
Він був спокійної і лагідної 
вдачі, за що всі його дуже 
любили й шанували.

По скінченні лікарської 
практики він перебував у ста
речому домі Св. Йосифа а 
Саскатуні, де спокійно помер 
після свого трудолюбивого 
життя.
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ’ЯТЬ!
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У'десяту річниця 
визначного діяча

Дня 7-го квітня 1984 року 
минуло десять років, як 
відійшов у вічність приклад
ний громадянин, член чис
ленних організацій і уста
нов у краю і в ЗСА, громад
ський і політичний діяч, ко
лишній член УВО, добрий 
пластун, один з тих, що сво
єю відданою працею в укра
їнських установах під поль
ською займанщиною тво
рили „українську державу в 
державі”, ветеринарний лі
кар д-р Володимир Помір- 
ко.

Народився св.п. Володи
мир 27. 10. 1905 р. в Княжо
му, повіт Мостиська, в роди
ні Івана і Катерини Помір
ків. Середню освіту здобув 
в українській перемиській 
гімназії в 1924 році. Ветери
нарію студіював в Акаде
мії Ветеринарної Медицини 
у Львові, яку закінчив дип
ломом ветеринарного ліка
ря в 1931 році.

Вже під час студій вклю
чився він активно в україн
ське студентське життя, брав 
участь у відновленні діяль
носте Т-ва Українських Сту
дентів Академії Ветеринар
ної Медицини у Львові„Ват- 
ра” та в Студентській екзеку- 
тиві для оборони Академіч
ного Дому перед нападами 
польських студентів. Після 
закінчення студій, не маючи 
змоги дістати працю в поль
ських державних устано
вах чи самоврядуванні, вк
лючився В. Помірко як ве
теринарний лікар-суспіль- 
ник у працю Товариства 
„Сільський Господар” і і

смерти
д-ра В. Помірна
„Маслосоюз”, організуючи 
сільсько-господарські кур
си, що здобули велику попу
лярність серед селян-хлібо- 
робів. У журналі „Сільсь
кий Господар” поміщував 
він свої статті з ветеринар
ними порадами, які ішли в 
найглухіші закутки Гуцуль- 
щини, Бойківщини, Лемків- 
щини, Поділля,' Полісся, 
Підпяшшя та Волині, і ро
били корисну роботу.

Згодом якийсь час працю
вав д-р В. Помірко місь
ким і вільно практикуючим 
ветеринарним лікарем в Жу- 
роіиі і Млаві коло Варша
ви. Після війни, будучи в 
Німеччині в Гайденав ко
мендантом табору перемі
щених осіб, використав він 
нагоду і в 1947 році захис
тив свою дисертація та на
був науковий титул докто
ра ветеринарної медицини 
на німецькому університеті 
в Ганновері.

В 1951 році прибув д-р В. 
Помірко з родиною до ЗСА 
до Чикаго, Іллиной, де вла
штувався на федеральну 
працю у перевірці м’яса тва
рин і працював до кінця 
свого трудолюбного життя. 
Тут він включився у громад
ську працю, брав участь у 
різних організаціях — гро
мадських, світських і цер
ковних, а головно — в Плас
ті та в Об’єднанні Україн
ських Ветеринарних Ліка
рів, душею якого був від са
мого початку віднови цього 
Товариства, яке було засно
ване в Німеччині в 1945 
році.

Будучи кілька разів голо
вою Об’єднання, а згодом 
постійним членом управ, 
св.п. В. Помірко дуже при
чинився до розвитку цієї 
нашої професійної органі
зації. Як довголітній член 
редакційної колегії журналу 
Об’єднання „Інформатив
ний Листок”, що появляєть
ся неперіодичні досі, збага
чував він його зміст своїми 
дописами і статтями.

Був він одружений з Ан- 
ною, з дому Барановською; 
у подружжя Помірків — дві 
доньки: Ореста, повдовіла 
Пілецька, а тепер Фединяк, і 
Калина.

Як людина, незабутньої 
пам’яті д-р В. Помірко виз
начався незвичайно привіт
ною вдачею, веселістю та 
товариською культурою. 
Був він дуже чутливий на 
всякі громадські потреби, а 
також ставився з співчут
тям до окремих осіб, що 
потребували помочі, і тому 
його жертвенність на всякі 
корисні цілі була загально 
відома.

Українська спільнота вт
ратила в його особі визнач
ного і прикладного грома
дянина та приятеля молоді. 
Віддана праця і шляхетні 
прикмети духа, що їх зали
шив нам Покійний, гідні 
наслідування.

Д-р Роман Барановський



234

№18 « Г О М І Н  У К Р А Ї Н И » ,  2 травня — May 1984

ПАМ’ЯТІ Д-Р ІВАНА ПОДРИГУЛІ ЧЛЕНА КУРЕННЯ 
УПС ,ДУБОВА КОРА"

Надходила осінь. Осінь Тво
го, життя. Здавалося, Що 
після не надто погідної весніі 
та неспокійного літа — осінь 
буде ласкава для Тебе, повна 
плодів-успіхів Твоєї безупин
ної праці для усіх тих, яким 
Ти допомагав. Не тільки як 
професіонал своїм знанням, 
але й своїм відданим, щирим 
серцем і глибокою думкою- 
турботоіЬ: знайти відпбвідну 
стежину, щоб вела на добру 
і рівну дорогу.

Довгі роки Ти йшов твердим 
кроком у рядах тих, яких 
девізою стало: самостійна 
соборна українська держава. 
Y рядах Організації Україн
ських Націоналістів. Часом 
при випадкових зустрічах Ти 
розказував короткі епізоди з
Твоєї професійної практики, 
тієї найбільше виснажуючої, 
приватної у Твоєму домі. Ти 
переживав, Ти болів над 
нещасною долею пацієнтів, а 
вже найбільше, коли мова 
про трагедію молодих людей, 
яким психічна недуга зами
кала шлях до нормального 
життя. Ти був у повному 
значенні цього слова великим 
приятелем і прихильником 
молоді.

Після усіх труднощів і пере1- 
шкод Ти не затратив життєвої 
снаги, молодечого гумору і 
„доброї гадки”, саме тих еле
ментів, що стали основним 
почином Твоїх пластових 
друзів створити свій курінь 
„Дубова Кора” якої членом 
був і Ти.

Курінним звичаєм Ти був 
охрещений, дали Тобі ім'я 
.Нехрист”. Якже Ти тоді 

щиро сміявся..
Минали весни, теплі, літні, 

лагідні осінні іл дні, морозні 
зими. Волею долі, тверда 
дійсність пересадила Дуби з 
матірної Діброви по усіх-усю- 
дах. Далеко , від рідних 
сторін, Рідної Хати. Розбрели
ся шляхами друзі, щось у 
серці непомірно тужило. А з 
Твоєї тихої, рідної Волині 
тільки крилатий легід прино
сив вістку: „там край мій 
рідним степом ■ нудьгує, а 
тьма юдів усім торгує... "

Не було в Тебе батато часу 
більше активно включатися у 
працю „Дубової Кори”, та Ти 
думками з ними, тими всіма 
Дубами, розділеними просто
рами.

На згадку минулих днів 
та спільної праці, коли сумна 
й неймовірна вістка просте
лилася осіннім срібним паву
тинням, що Ти, Нехристе, 
відійшов до Вічної Варти — 
уся Діброва снує своє дубове 
сумне павутиння, ,думи всіх 
далеко линуть” до Твоєї мо
гили і, замкнувши коло, 
прощають Тебе зі щирим жа
лем, що осінь Твоя закінчила
ся так скоро і так передчасно.

Прощають Тебе і кладуть 
вічний вінок з дубового листя

Твої друзі з 
,Дубової Кори”
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У річницю смерти проф. д-ра П. Шумовського
Вже минув рік від дня смерти 

(невтомного працівника на полі 
всесвітньої науки та рідкої спеці- 
яльности по зоотехніці, біології, 
ветеринарії та агрономічних науках 
—■ проф. д-ра Павла Ф. Шумов
ського. Павло Федорович походив 
з відомої і традиційної української 
священичої родини на Волині та 
Поділлі. Народився він в селі Ми- 
рогоща біля Дубна на Волині,- де 
й закінчив був місцеву гімназію. 
Під час 1-ої світової війни він пе
ребував на західньому фронті у 
російській армії у відділі кінної 
артилерії і парку, командиром 
котрої був його старший брат, таї 
кож відомий український діяч 
інж. Арсен Шумовський. Ці відді
ли тоді перебували в місцевостях 
біля Чорткова і Теребоїріі. Після 
закінчення війни П. Федорович 
переїхав до Києва на студії в агро
номічному факультеті Київського 
Університету, переживаючи тоді 
гетьманщину і різні зміни влади. 
Міністер і проф. Дорошенко прий
няв був до себе, на своє помеш
кання, як брата Павла так і брата 
Петра Федоровича і вони, живучи 
там разом, охороняли та опікува
лись багатою, чудовою -бібліоте
кою проф. Дорошенка, з якої і са
мі користали для свого знання і 
праць. Тут у Павла Федоровича 
розвинувся щирий національний 
дух і політичні погляди j a  переко
нання.

Наступ більшовиків, кінець Геть
манщини та YHP змусили братів 
Павла та -Петра Шумовських зали- І 
щити університетські студії в Ки- ! 
еві та повернути на свою рідну 
Волинь. Тут вони разом з братом 
Арсеном зайнялись українізацією | 
та національним і політичним усні- ,

домленням односельчан в Миро- 
гощі та сусідніх селах, провадячи 
це враз з прибулими вже імігран- 
тами і втікачами від большевиць- 
кої навали, проф. Дорошенком і 
колишніми Старшинами YHP.

З приходом польської Влади, 
трудно було комусь з православ
них українців, та ще й синові свя
щеника, вступити на університет
ські студії в Польщі і тому Павло 
Федорович та його менший брат 
Петро подалися на студії за кор
доном у Німеччину. Павло Федо
рович закінчив у Берлінському 
Університеті агрономію та ветери
нарію, а Петро — медичний фа
культет в місті Кіль. Надзвичайно 
важким було навчання і життя 
обох братів в той час у Німеччині. 
Грошей не можна було до Німеч
чини пересилати, тому брати Пав
ло з Петром працювали в копаль
нях вугілля, на цегельні та в інших 
місцях, заробляючи гріш на осві
ту, на студії. Закінчивши студії, 
повернулись до Польщі. Одержали 
громадянство та нострифікували 
свої дийломи .в Краківському уні
верситеті.

і

Перпіу працю головного- агроно
ма дістав у маєтках кн. РаДйвила 
по годівлі коней та худоби. Не до 
сподоби була Павлові Федоровичу 
монотонна праця агронома На про
вінції біля Нойогрудка в маєтках 
кн. Радившій і він був прийнятий 
асистентом у проф. Ростафінсько- 
то, відомого зоотехніка і біолога 
в Вищій Господарській Школі 
Варшавського Університету, де 
працював майже до 1939 року і Де 
написав працю про червону худо* 
бу в Польщі За цю иаукоду пращо 
отримав П. Ф. Шумовський сту
пень доктора, 3 цієї школш-йогО

часто посилали на міжнародні 
конгреси в інші країни, да різні 
агрономічні вистави тощо І всюди 
він виголошував фахові реферати 
та публікував свої поважні науко
ві праці, і то в різних мовах. Пе
ред самою війною Польщі з Німеч
чиною, він був призначений про
фесором в Дублянах біля Львова 
і зараз же став ректором тієї ви
сокої 'агрономічної школи. За ні

мецької окупації, Павло Ф., пра-*" 
цЮючй В своїй школі надалі, був 
ще до того й головою Рільничої 
Палати у Львові і це відставав від 
ЄВОЇХ  ̂KOjlef-ЗЄМДЯКІВ і в політич
ному, и«ціанальному житті, а го
ловне ' у збройному спротиві оку
пантам та мав активний зв'язок з 
У ПА та YfSP.
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Під час евакуації перебував 
проф. П. Шумовський в Німеччи
ні, Австрії і, нарешті, переїхав до 
своєї сестри Олександри Гораін, 
що була професором музики і спі
ву в Парижі, та першою організа
торкою Української школи.

В Парижі Павла Федоровича, 
ЯК відомого науковця, прийняла 
Вища ветеринарійна школа в Аль- 
фортвілі біля Парижу, де він про
довжував свої студії над консерва
цією, замороженням сперми та 
штучним заплідненням і гібриди
зацією тварин. Особливо він був 
спеціалістом щодо оцінки кін
ських рас, їх плодовитости, гормо
нів і ним законсервовані та виго
товлені сперми для запліднення 
розсилали до Індії, Африки та ін
ших країн світу. В цій галузі ба
гато написав друкованих праць в 
різних мовах та збагатив всесвіт
ню науку. Понад 365 фахових нау
кових праць в різних мовах вий
шло з друку під його іменем, чи 
окремих брошур, книжок, чи стат- 
тей поміщених в різних наукових 
журналах по різних країнах світу. 
Найбільше відзначився Павло Фе
дорович своїм спостереженням і 
кольоровим фільмом розвою ем- 
бріо і курчати в яйці від самого 
зародку аж до вилуплення. З цим 
фільмом та доповіддю про розвій 
ембріо запрошували його численні 
конгреси та країни. За свій час на
укової праці він об'їздив всю Ев- 
дюпу, Японію, та інші країни світу 
і всюди брав активну участь в 
міжнародніх конгресах по зоотех
ніці, біології, ветеринарії тощо, чи
таючи наукові доповіді різними 
мовами.

Проф. П. Ф. Шумовський зали
шив, отримані ним наукові відзна
чення „Шевальє де ль’ Ордр дю Ме- 
ріт Агріколь" і „Діпльом де Ме
даль де Верміє" — „золоту медаль” 
від Французької Академії Наук, 
Відділ Агрикультури та від Міні
стерства Агрикультури Франції. 
Спеці лльні дипльоми з Ізраїлю 
^Діпльома оф VI Ворлд Конгрес 
он де Фертилиті енд Стерилиті”, 
„Діпльома Соцієте Італьяна пер 
Прогрессо делля Зоотехніка Міля-

но” та багато інших наукових від
знак. Дійсний член НТШ від 1950 
року, Міжнародньої Вільної Ака
демії Наук в Парижі від 1952 р., 
Почесний член Королівського Гі
некологічного Т-ва Бельгії від 1962 
р., член і основоположник Фран
цузького Зоотехнічного Т-ва від 
1951 р., Почесний член Союзу Аме
риканського Українського Ветери- 
нарійного і Медичного Т-ва від 
1950 р. та інших наукових інститу
цій світу.

Перебуваючи весь час в Парижі 
від 1945 року, П. Ф. Шумовський 
не забував і своїх громадсько- 
національних та релігійних обо
в’язків. Він був довший час дирек
тором і головою Ради Українсько
го Музею і Архіву ім. Симона Пет
люри. Був вірним сином УАПЦ, 
її правним оборонцем перед Все
ленським патріархом Афінагором 
та французькою владою і іншими 
Церквами. Дістав „Грамоту” за по
жертви на будову церкви св. Си
мона в Парижі та брав активну 
участь в Соборах УАПЦ Европи, 
що відбувались в Парижі.

Був скромної вдачі, хоч і весе
лий, товариський, але цілковито 
відданий науковій праці, за якою 
сидів дні і ночі чи то своїй лабо
раторії, чи то у себе ночйми дома. 
Не виконав однак заповіту і 
просьб своєї матері і помер таки 
старим нежонатим, обтяжений 
страшною недугою-сліпотою (глав- 
комією) та іншими старечими не
дугами. Постійно піклувалась ним 
і доглядала як дитину старша се
стра Олександра Гораін-Шумой- 
ська.

Помер П. Ф. Шумовський 27 січ
ня 1983 року в Парижі на 84-му 
році життя, а 30-го січня відбулися 
урочисті похорони, які очолив рід
ний брат, о. проф. д-р Юрій Шу
мовський.

Хай буде вічна пам’ять невтом
ному і світової слави українсько
му вченому, вірному синові УАПЦ 
та борцеві за волю і долю нашої 
Батьківщини.

о. проф. д-р Юрій Шумовський
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Ч. 85 СВОБОДА, СУБОТА. 5-го ТРАВНЯ 1984

« квітня 1964 р. відійшла у Вічність

бл. п. д-р
ТАМАРА ПАНЧАК

з дому РОСТЕНКО
І ■ похоронному замденнюНС ВБПу г Г ИЧг  ’ 27' Г°  к,|тн" 1984 Р- 
і ПОХОРОН .ідбу.ся у o J n r  L reMTpeMK- миш-

У А П  Церкви с і. Андрія в Пітп«о 7 ’ 28’ Г°  квітн" 1984 Р- *  
| тройті, Миш. Д Роиті на цвитарі Еверґрін а Д|-

Родині Покійної складаємо сердечні співчуття. .

ЛІидпги ИШІҐ1НСЬКОГ°  ВІДДІПУ Українського 
__каріького Товариства Північної Америки

,  п3 “ЄПИКИМ СМУТК0М Ділимося сумною ВІСТКОЮ 
Приятелями і Знайомими, що 26-гО квітня 1984  п 

несподівано, відійшла у Вічність н , 63-му роиї жи^’я 
наша Найдорожча СЕСТРА І ТЕТА

ь
бл. п. д-р

ТАМАРА ПАНЧАК
з дому РОСТЕНКО

s s r r r  27' го к,,тнр 1984 р-
ранку з української православно*! И* ІТН" 1984 Р" °  г о я  9:30 
тар Evergreen в ДІтройті, Миш черкви св- Андрія на цаии-

У  глибокому смутку:
брат -  д-р ВОЛОДИМИР РОСТЕНКО 

з дружиною ЛІЛЕЮ  
І синами ЮРІЄМ І МАРКОМ
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Ч. 106. СВОБОДА, СЕРЕДА, 6-го ЧЕРВНЯ 1984

+
У глибокому смутку повідомляємо Українське 

Громадянстао, що ■ п'ятницю, 1-го червня 1984 року 
відійшов у Вічність по довгій і важкій хворобі

бл. п. д-р
ВОЛОДИМИР МИГАЛЬ

б. голова і довголітній член Управи Мишиґенського 
Відділу УЛТПА.

ПАНАХИДИ відправлено в похоронному заведенні Ви- 
соцького, 3-го і 4-го червня 1984 року.

ПОХОРОН відбувся у вівторок, 5-го червня 1984 р. з цер
кви св. Йосафата на цвинтар св. Гробу.

•
Опечаленій Родині Покійного складаємо глибокі співчуття.

Члени Мишиґенського Відділу 
Українського Лікарського Товариства 

Північної Америки

Ч. 129. СВОБОДА, ВІВТОРОК, 10-го ЛИПНЯ 1984

П О Д Я К А
Із волі Всевишнього 1-го червня ц. р. відійшов у Вічність Найдорожчий Друг мого життя

сл. п. Д-р ВОЛОДИМИР МИГАЛЬ
З і 4-го червня відправлено панахиди, а 5-го численна громада міст Воррен І Дітройту 
відпровадила Тлінні Останки Покійного на місце Вічного Спочинку.

Від себе і в імені родини я складаю найщирішу подяку всім за їхні співчуття, молитви, 
квіти і участь у панахидах і похоронних обрядах.

Я дякую в першу чергу парохові церкви св. Йосафата у Воррен о. Константинові 
Височанському, ЧСВВ, о. Димитрієві Височанському, ЧСВВ і деканові о. Іванові Лазареві 
за відправлені панахиди й відслуження похоронних обрядів. Зокрема моя щира подяка о. 
Константинові Височанському за його теплі прощальні слова під час Служби Божої.

Мґрові Володимирові Л ітинському, диригентові І його хористам я дякую за їхній спів, 
що створював зворушливий настрій під час обрядів.

Дякую д-рові Орестові Городиському за його безкорисну лікарську опіку.
Дякую д-рові Павлові Джулеві за відвідування Покійного в лікарні і прощальні слова 

над могилою від Українського Лікарського Товариства Північної Америки І від Українських 
Катедр у Гарварді..

Панові Михайлові Ласці дякую за співчуття і прощальні слова від товаришів 
ПеремнськоІ гімназії.

Кузени Володимир і Слава Проці, Стефа Романець, Зенон І Христина Татарські Із, 
Торонта, п. Ячмінська і п. Берестянський із Чикаго а пп. Тарчанини із Клівленду не жаліли 
труду і з віддалі кількасот миль приїхали, щоб особисто мене потішити, а Покійному 

віддати останню шану. За це я їм дуже а дуже вдячна.
Моя особлива подяка належить лл. Богоновичеві, Б. Коссакові, Ласці і Капіганцеві, 

бо під час їхніх частих відвідин Покійний забував про жорстоку дійсиіть.
Я дякую П-ству Новаківським, Дяковим, Маркевичам, пані Жуковській і пані 

Боезаень. шо потішали мене в моєму горю своїми відвідинами чи телефоном. А пані 
Ячмінська несла мені свої теплі слова розради телефоном Із далекого ЧикаГв.

Я ще раз висловлюю мою щиру подяку всім тим, що своїми молитвами, участю у 
похоронних обрядах, жертвами на Служби Божі, квітами — „нев’янучими квітами" — 
пожертвами на добродійні цілі віддали останню шану Покійному.
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На Служби Божі жертвували:
20.00 дол. Я. І М. Санки.
15.00 дол. д-р І. Галицький.
По 10.00 дол. Б. Несторович, М. і М. Кунинські. І. й Г. Гришки, І. Шаваляк, А. і Л. 

Якимович, Д. Тарас, М. Маційовська, М. і Б. Лісовські, і. Ляш, Р. Кальба, Мартіні, Сеиик, Б. 
Кудрик, А. Пюрковська, д-р Д. Савдик, Л. Пришляк, В. і Л. Колодчин, О. і Я. Никифоряки, П. 
Оначук, О. і М. Кальби, М. І С. Березюк, І. й К. Сливки, І. Бодруґ, М. і М. Кавка, Б. Дорош, 
Клюб Старших Віком.

По 5.00 дол. Г. Озарків, С. Пужецька, І. Решитилович, Калимони. Разом: 295.00 дол.
Квітами домовину прибрали:

А. Попель, д-р 3. і О. Стельмахи, Б. і Н. Проці, Ю. і X. Ткачі, Л. І Ґ. Попель, Ваймер- 
Марчак, І. Варивода, Л. Терлецький, д-р Пйотровський, О. й І. Лободоцькі, Ю. 
Лободоцький, А. Лободоцький, К. і Л. Рейон, М. Пюрко, М. Терлецький.
На Украінські Катедри у Гарварді:

100.00 дол. д-р П. й І. Джулі.
25.00 дол. Я. І О. Дужі. Разом: 125.00 дол.

На Патріярхат:
100.00 дол. Н. і Н. Куниські
25.00 дол. Я. і О. Дужі.
По 20.00 дол. Т. і О. Тарчанини, Б. і Я. Сторожуки, О. Гевко, М. Барановський.
По 10.00 дол. Г. і П. Галяженки, І. Малиновська Разом: 225.00 дол.

На Сиротинець у Бразилії:
200.00 дол. Я. Ячмінська з Родиною.
110.00 дол. Ю. і П. Янчишини.
100.00 дол. О. й І. Лободоцькі.
По 50.00 дол. Б. і М. Дяків, д-р Р. і М. Балтарович, Д-р В. і С. Савчук, 3. й І. Шепарович.
По 35.00 дол. Я. Жуковська, д-р О. і Ю. Гудь.
По 30.00 дол. І. Варивода, У. Біч, д-р Л. Балтарович.
По 25.00 дол. А. і Н. Носаки, д-р О. І Р. Городиські, д-р Б. І О. Лончини, родина Ткачук, 

С. й І. Білі, Л. Лазуренко, Б. і Н. Петріна, Я. І С. Дуби, І.й І. Ляш, О. І М. Кальба, д-р В. і Т. 
Богонович, П. і Д. Конюх.

По 20.00 дол. Р. і С. Марчак, Е. І В. Кордуби, Б. І Я. Коссаки, В. і С. Марчак, М. І М. 
Михальчаки, С. ІЕ. Климишини, д-р 3. Коссак, Б. ІН . Проці, С. І А. Феденки, д-р П. й І. Джулі, 
д-р Л. І Т. Обушкевичі, Н. Терлецька, Е. Климкович, А. Серафин.

15.00 дол. Г. і Л. Паламар.
По 10.00 дол. Й. Берцес, С. І М. Григорчуки, Й. і О. Лободоцькі. М. Брездень, А. і Л. 

Блюй, Н. І Р. Ільницькі, М. і О. Ласка, 1.1 С. Королі, Ю. і А.Бараники, П. і А. Хміль, М. і М. Пер- 
цовнч, А. ГуГель, І. і Л. Шаєнко, Я. І Д. Трешневські, Й. Жук, М. і І. Прийми, В. Прийме, В. і І. 
Кучері, М, і Л. Хомин, П. Ткач, і. і М. Новаківські, М. і М. Маркевич, І. і О. Сувірка, Р. і І. Капіта- 
нець, Е. ІЛ . Лятишевські, М. Дрогомирецька, Я. ІМ. Базкжи, Логінські, Р. і А. Воробкевичі, М. 
Кузь'о, М. Білинська, д-р Туркевич, Р. Бараник, Я. Кривий, Л. і Б. Татухи, В. і С. Гупалівські, 
іР. і І. Кордуби, В. і О. СавковІ, Й. Шулик, В. і І. Кушнір, Е. і М. Турчинські, Н. Н.

По 5.00 дол. А. Дорош, Т. Гапабурда, М. і А. Ґеник, В. Шакадійон.
3.00 дол. А. Михалюк. Разом: 1,803.00 дол.

Канадськими долярами:
100.00 дол. С. Гнатів.
По 50.00 дол. Марія і Дарка Романець, С. і С. Романець.
25.00 дол. д-р Б. і О. Дзюбановські.
По 20.00 дол. і. Проць, 3. і X. Татарські, В. і О. Проць. Разом 285.00 кад. дол.
Молитиму Всевишнього, щоб винагородив всіх Вас Своїми ласками за Ваші добрі 

серця.

ОКСАНА з Родиною

Прошу вибачити, якщо когось пропущено у повищому списку чи в особистих 
подяках, що могло статись, але в цьому не була моя вина.
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РІК LV, Ч. 23. 9 ЧЕРВНЯ 1984 НОВИЙ ШЛЯХ

Володимир Івасюк наро
дився 1949 року і, як легко 
підрахувати, загинув на 30-му 
році життя. Хто хоче помирати, 
маючи ЗО літ? Його смерть — 
ще одна, невиправдана смерть 
на українській землі, на тій 
сердешній Україні. Історія дуже 
часто різним народам дарує 
шлях Голгофи. Наше, двадцяте 
тепер століття, створило  
Голгофу на Україні, Голгофа 
тикТ більш  ж ахли ва, бо  
незбагнена сучасним світом. — 
світом, здавалобся, щоразу 
розумнішим.

Коли б зібрати в одно місце 
могили усіх з України, що 
згинули у нашому столітті, 
зібрати в одно місце, то постало 
б “місто” трохи менше від 
Нью-Йорку, місто, у якому 
росла б трава, а під травою 
к іл ьк ан адц я ть  м іл ь й о н ів  
мешканців, а ще докладніше... 
поспитаймо істориків!...

Настрій суму і ляку всоту
ється у свідомість тих, що 
живуть днесь на У країні. Це 
людяне — що і в такому настрої 
шукаємо щось життєрадісного, 
якесь зілля, шо загоїть недугу, 
що поверне силу щоб жити 
дальше.

Ту життсрадість приніс Воло- 
ди м ир  Івасю к у роках  
сімдесятих. Пам’ятаю самоді
яльні концерти, у яких так радо 
переспівували Й ого пісні 
вокальні групи і солісти, а перед 
тим конферансьє заповідав 
дотепно: "А тепер почуємо 
пісню Володимира Івасюка — 
найславнішого хомпозитора 
серед лікарів, і найславнішого 
лікаря серед композиторів”, і 
лунала “Червона Рута”, лунав 
“Водограй".

Володимир Івасюк закінчив 
медичні студії, але лікував 
інакше, лікував карпатською 
природою,листям і тою рутою, 
і нашіптував, бо був він не

“Пісню ту лишив він 
нам на спомин”

р  ». ІВАСЮК

тільки лікарем, композитором, 
але і автором слів, поетом...

Його пісні лунають на 
міжнародніх фестивалях у 
Болгарії і в Польщі. Його пісні 
переспівують іншими мовами...

Його пісні будуть співати і в 
2079 році, хоч, співаючи, не 
один забуде Його ім’я, його 
пісні стануть народніми. 
Пісня, як і людина, мас свою 
д о л ю  т а к о ж , ал е вон а  
перемагає. Н едаром Іван 
Франко одружив пісню з 
працею. Сказав бо Іван Якович 
Франко: “Праця і пісня єдині дві 
сили”..., ту пісню залишив нам 
Володимир Івасюк на спомин...

Андрій Бірчаи

П ТИ ЦІ-П ІСНІ...

Володимирові Івасюкові, 
якому б  сповнилося 35 років... 

1984-го. весною.

Та весна принесла біль розлук. 
Там у Львові спочив Івасюк.
ІВ АС ЮК —соловей —людина! 
Зажурилась уся Україна,
І замовкла у жалі німім,
Від Карпат.аж по обрій степів.

Івасюк Україні закутій 
Склав пісні із червоної рути... 
Повторяв:“Не шукай вечорами” 
Невже так підманув до безтями! 
Підманув, що й казать,

склалось так, 
Почав француз співать, і поляк...

Його пісня у почестях кралі 
В міжнародних луна

фестивалях.
Призабулись! Хай пісня

звучить...
Гей! В неволі теж можна

творить.
Бо все родяться, хоч і в тюрмі. 
Композитор, поет і пісні...

Композиторів можна убити!
У тюрму запроторить поетів! 
Буде спокій у місті, в селі?!
Буде спокій??? Та знову пісні, 
Наче птиці із теплого краю... 
Птиці-пісні летять з

“Водограю”!

травень/1984

Андрій Бірчан
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Ч. 114. СВОБОДА, СУБОТА, 16-го ЧЕРВНЯ 1984

t
Ділимося сумною вісткою з Громадянством, що в п'ятницю* 8-го червня 1984 року 

відійшов на Вічний Спочинок на 79-му році життя

бл. п. д-р медицини

ВОЛОДИМИР СТАНЕЦЬКИЙ
б. професор-асистент гінекологічного відділу Львівського Медичного Інституту, 

а в Америці довголітній лікар у ІрвІнґтоиІ, Н. Дж.
ПАНАХИДА була відправлена в похоронному заведенню Литвин І Литвин в неділю, 

10-го червня 1984 року.
ПОХОРОН відбувся в понеділок, 11-го червня 1984 р. з церкви св. Івана Хрестителя 

в Нюарку, Н. Дж. на Hollywood Memorial Cemetery.
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!

ПРИЯ ТЕЛІ П О К ІЙ Н О ГО

JUN 191984
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ПІСЛАНЕЦЬ__ПРАВДИ_і__Ч£7-8_г_1984

Д О К Т О Р  К О С Т Я Н Т И Н  П . О Л ІЙ Н И К

Доктор Костянтин Павлович Олійник наро
дився 22-го жовтня 1908 року, в с. Грем’яче, біля 
Острога, на Волині, Україна, в родині Павла та 
Теклі Олійник. У юних роках він повірив у 
Господа Ісуса Христа і разом з батьками став 
членом місцевої баптистської церкви. Вчився в 
м. Острозі й у Варшаві, а в 1926 р., як студент, 
виїхав до ЗСА та прийняв громадянство цієї 
країни у 1937 р.

Студіюючи в ЗСА, він отримав чимало нау
кових ступенів — бакалавра наук у Східньому 
Університеті, у Філадельфії, Па., 1930 р; бака

лавра мистецтва з науки біблійних студій у 
Колюмбія Біблійному Коледжі, Колюмбія, П. 
Кар., 1932 р; магістра мистецтва з науки психо
логії в Університеті П. Кароляйни, Колюмбія, 
П. Кар., 1932 р; та медичний докторат у Байлор 
Коледжі Медицини, Далляс, Те., 1937 р. Протя
гом свого життя д-р Олійник працював як 
пастор церкви, як медичний лікар і як психіят- 
ричний консультант у лікарнях різних міст ЗСА, 
а під час останньої світової війни як капітан, а 
потім, як майор Медичного Корпусу Армії ЗСА. 
Серед його численних медичних відзначень були 
— Дипломат, Американської Ради Психіатрії та 
Неврології, 1949; Член, Американського Медич
ного Об’єднання й Американського Психіатрич
ного Об’єднання; Довічний Член, Американсько
го Психіятричного Об’єднання 1970; Член, Ко
ролівської Медичної Спілки, Лондон, Англія.

Доктор К. П. Олійник відзначився незвичай
ною церковною та суспільною діяльністю у 
кожній місцевості, де тільки жив у цій країні.

Українські віруючі в ЗСА, на еміграції та в 
Україні знають д-ра К. П. Олійника з його 
закликових трактатів, а зокрема з одного, най
більш поширеного та популярного — „Борці 
Євангельської Віри” (1932 р.), в якому він уміло 
наводить думки численних великих діячів укра
їнського просвітницького руху про дорогу до 
правдивого визволення з неволі сатани та з 
кайдан гріха. Трактат цей правив великим бла
гословенням для багатьох наших людей як на 
рідних землях, так і в розсіянні.

Після довгої недуги та паралічу д-р Костян
тин Павлович Олійник упокоївся у Господі дня 
24-го жовтня 1983 р., у м. Вако, Техас, де й був 
похований, залишивши у смутку розлуки дружи
ну Етелвин, дочку Павлю Джой, сина Павла 
Давида та чотирьох унуків. В. Д.
» ♦» ■»» ♦» ♦♦ ♦» ♦» ♦» +» ♦» ♦» ♦
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Дня 17-го лютого 1984 р., вмчорі, померла 
на вв-му році життя, в шпиталі са. Антона 

а АльтоиІ, Ілл.

бл. п. д-р мед.
МАРІЯ ЯРОСЛАВА 

зі Шмігельських 
ЯРОСЕВИЧ

У валикому горю:
муж — д-р мад. ДМИТРО ЯРОСЕВИЧ
сни — ПЕТРО * РОЗАННОЮ
брат -  АЛЕКСАНДЕР аі сином ДЖОНОМ

в АнглЯ
Три куаинки з родинами а Польщі

Замість квітів на могилу, просимо складати пожертви 
на Гарвард або Пласт.

Ч.129. СВОБОДА, ВІВТОРОК, 10-го ЛИПНЯ 1984__________

Д -р Марія Яросевич (1917— 1984 )
І знову невблагана смерть 

прорідила наші лікарські 
кадри тут. в Америці. 17-го 
лютого 1984 року відійшла 
від нас у вічність св. п. д-р 
Марія Ярослава зі Шмігель- 
ських Яросевич.

Д-р Марія народилася 17- 
го березня 1917 року у Л ьво- 
ві. в родині Юлії зі Саломо- 
новичів та Зигмунта Шміґе- 
льських. Середню освіту 
здобула вона у Львові, закін. 
чивши з відзначенням дер
жавну гімназію королеви 
Ядвиги. Після цього посту
пила вона на медичні студії 
там же, а в 1942 року закін
чила д-р Марія свої медичні 
студії та виїхала з родиною 
на Захід.

До розвалу Німеччини во- 
на працювала в міській ліка
рні в Бранденбурзі (над рі
кою Гавель), а по війні пра
цювала лікарем у переселен- 
чих таборах в північній Ні
меччині.

В 1949 році д-р Марія Яро
севич з мужем і однорічним

Св. п. д-р Марія Яросевич
і-пном Петром виеміґрува
ла до ЗСА. Тут, відбувши 
однорічний інтершип у Віл- 
сон Меморіял шпиталі в 
Джансон Ситі, Н. Й., вона 
переїхала з родиною до Ал- 
тону, Іллиной, де працюва
ла в стейтовій психіатрич
ній дікарні аж до своєї еме

ритури в 1977 році.
В останніх трьох роках д- 

р Марія Яросевич хворіла й 
вкінці, 17-го лютого цього 
року.померла, залишивши в 
глибокому смутку- мужа і 
сина Петра з жінкою Розан- 
ною та брата Олександра зі 
сином Джаном в Англії.

Покійна відзначалася ла
гідною вдачею та товарис- 
кістю. Була доброю жінкою 
і мамою. Мала вона непере
січні здібності до мов. У 
своєму фаху працювала із 
замилуванням та відзнача
лася великою толерантніс
тю й вирозумінням для люд 
ських слабостей і недома
гань.

Д-р Марія Яросевич нале
жала до У країнського Л ікар
ського Товариства майже 
від його заснування. їздила 
вона на медичні конвенції 
та стежила з цікавістю за 
лікарським життям і пра
цею.

Д-р Павло Пундій
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НОВА ЗОРЯ -  HP ДІЛ Я, 12 С'БРПНЯ 1984

Бл.п.д-р МАРІЯ ЯРОСЕВИЧ
І знову невблагана смерть 

прорідила наші лікарські кадри 
в Америці. 17-го лютого 1984 
року відійшла від нас у вічність, 
св. п. д-р Марія Яросевич.

Д-р Марія народилася 17-го 
березня 1917 року у Львові, в ро
дині Юлії зі Салом онови чів та 
Зигмунта Шміґельських. Се
редню освіту здобула вона у Ль
вові, закінчивши з відзначенням 
державну гімназію королеви Яд- 
виги. Після того поступила там 
же на медичні студії, аІ942року 
вийшла заміж за колегу зі сту
дій, д-ра Дмитра Яросевича. В 
1943 році закінчила д-р  Марія 
Яросевич свої медичні студії та 
виїхала з родиною на Захід.

До розвалу Німеччини пра
цювала вона в міській лікарні в 
Бранденбурзі (над рікоюГавель), 
а по війні лікарем у пересилен- 
чих таборах в північній Німеччи
ні.

В 1949-му році д-р  Марія 
Яросевич з мужем і однорічним 
сином Петром виемігрували до 
ЗСА. Тут, по відбутті одноріч
ного інтершіпу у Вілсон Мемо
рія л Госпітал-і в Джансон Сіті, 
в стейті НьюЙорк, переїхала во
на з родиною до Алтон, Ілліной, 
де працювала в стсйтовій психі- 
ятричній лікарні аж до своєї 
емеритури в 1977-му році.

В останніх трьох роках д-р 
Марія Яросевич хворіла й вкінці 
І7~го лютого цього року помер
ла, залишаючи в глибокім смут
ку мужа і сина Петра з жінкою

бл. п. д-р Марія Яросевич

Розанною та брата Олександра 
зі сином Джаном в Англії.

Покійна відзначалася лагід
ною вдачею та товарискістю. 
Була доброю жінкою і мамою. — 
Мала непересічні здібності до 
мов. У своїм фаху працювала 
із замилуванням та була дуже 
толерантна і вирозуміла для лю
дських слабостей і недомагань.

Д-р Марія Яросевич нале
жала до Українського Лікарсь
кого Товариства майже від його 
засновання, їздила на медичні 
конвенції та стежила з цікавістю 
за лікарським життям і працею.

Хай Всевишній улегшить біль 
і смуток її родини, а Покійну на
городить вічним щастям у небі.

Вічна їй память!

Д-р Павло Пундій 
(член Управи УЛТПА).
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СВОБОДА, ЧЕТВЕР. 26-го ЛИПНЯ 1984

Українське Лікарське Товариство Північної 
Америки, Відділ Баффало, Н. Й.

ділиться сумною вісткою з Членами і Громадянством, 
що 20-го липня 1984 р. відійшов у Вічність

Роман Топольницький
лікар-стоматолог, довголітній член Товариства 

та кількакратний голова Відділу.
•

Родині Покійного висловлюємо глибоке співчуття у їх горю.

Управа і Члени УЛТПА 
Б афф ало, Н. Й.

Ділимося сумною вісткою з Родиною, Приятелями та Знайомими, 
що дня 20-го липня 1984 року відійшов у Вічність, ненадійно, 

наш Найдорожчий МУЖ, БАТЬКО, ДІДО і БРАТ

бл. п. лікар стоматолог д-р

Роман Топольницький
уроджений в Тернополі 1921 р., старшина 1-ої Української Дивізії „Галичина”, 

член Українського Лікарського Т-ва Північної Америки.
Горем прибиті:

АНДРІЙ
сестри:

НАДЯ ЮРЧИНСЬКА з родиною 
ГАЛЯ ФІПІНСЬКА з родиною 
ІРИНА ДЯКІВ з родиною 

І дальша Родина

Замість квітів просимо складати датки на Український Гарвард.

бл. п. д-р

дружина — БОГДАННА 
сини:

ОРЕСТ з дружиною і дітьми
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Ч. 166. СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 30-го СЕРПНЯ 1984

Українське Лікарське Товариство Північної 
Америки — Відділ в Огайо

ділиться з Громадянством сумною вісткою, 
ідо дня 28-го серпня 1984 р. упокоївся в БозІ

+
бл. п. д-р мед.

Володимир Іванович
довголітній член Товариства І примірний громадянин.

Дружині Покійного висловлюємо глибокі співчуття. 
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ'ЯТЬ!

УПРАВА ВІДДІЛУ

Ч. 200. СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 18-го ЖОВТНЯ 1984

Син зеленої Буковини

,, Тільки той досягне мети, 
хто іде,

Тільки той, хто горить— 
не згоряє".

Цими словами українсь
кого поета О. Олеся з його 
твору „Бій за молодь” хоче
ться висловити декілька ду 
мок, які зараз лягли на ду
шу і серце людини, мов 
непотрібний камінь, що да
вить на людське почуття, 
життя та його радості.

28-го серпня ц.р. в Клівленді 
Огайо, на 79-му році життя 
упокоївся в Бозі визначний 
український лікар, колиш
ній голова Української Сані- 
тарно-Харитативної Служ
би в Австрії, взірцевий гро
мадянин, патріот і собор
них всієї України, син зеле
ної Буковини д-р Володи
мир Іванович.

Покійний д-р Володимир 
Іванович був сином україн
ських інтелігентів: батько— 
СевариН Іванович, колиш
ній полковник армії УНР, 
мати—вчителька, з дому  
Марія Душенко, дочка вої
на УНР, що в рядах україн
ських армій пройшов затяж
ні боїв 1918-1921 рр. Сам д- 
р Володимир Іванович, тлін
ним останкам якого в дні по
хорону зійшлася віддати 
шану і поклін невелика укра
їнська громада Клівленду, 
визначався, перш за все, 
великою скромністю. Він го
рів любов’ю до своєї дружи
ни пані Евгенії, з якою пів
століття ділив дні щастя, 
дні страхіття, дні надій у 
довгій мандрівці світами. 
Він, неначе наша велика 
поетеса Леся Українка, без 
надії сподівався чогось світ-
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лого, кращого для своєї рід
ні, а понад усе—дорогоїдля 
нього Української Землі!

Покійний завершив студії 
медицини на Варшавському 
університеті і вже там як сту
дент і син старшини Україн
ської Армії визначався вели
кою особистістю, підкрес
люючи завжди свою україн
ську приналежність.

Удари долі покійний д-р 
Іванович приймав спокійно, 
без емоцій, бо—все це від 
Бога! Коли, наприклад, при
йшла сумна вістка з Відня, 
що там помер його рідний 
брат Микола, д-р права і 
секретар Централі СКВУ 
на той час, то він—в задумі і 
з болем у серці—висловив
ся коротко: ,,Так велів Все
вишній, і на це немає ради!”

Покійний вибрав дуже 
важку і відповідальну про
фесію лікаря. Будучи в Авст
рії, в місті Зальцбурґу, він у 
1945-1953 роках був там го
ловним директором лічниці. 
Скільки добрих, самаритян
ських прикмет огортали сер
це і душу цього завжди гото
вого помогти людині укра
їнського лікаря!

В найбільш  критичних 
роках великого Ісходу на
шої еміграції з українських 
земель. Він з посвятою від
давав свій труд, знання, а по
над усе свою людяність, яку

не можна заступити нічим!
Був 1949 рік. На терені ма

ленької Австрії, головно в , 
американській на той час 
окупаційній зоні, перебува
ло чимало вояків У ПА, чле
нів Рейдуючих Частин. Тра
плялися між ними й такі, що 
потребували лікарської опі
ки: дехто був поранений під 
час довгого рейду, інші при
йшли з відмороженими час
тинами тіла. Ліки в той час 
були мрією багатьох хво

рих.Покійний д-р Іванович, 
будучи директором лічниці,
завжди знаходив якусь роз
в’язку, щоб допомогти пот
ребуючим.

Минали роки. Українська 
еміграційна громада мале
нької Австрії чимраз змен
шувалася. Д-р Володимир 
Іванович з дружиною Евге- 
нією виїхали до ЗСА. прича
ливши до Дірборну, в стейті 
М іш іґен, де він знайш ов 
працю лікаря—психіятра.

Нові умови життя, нове 
довкілля вимагали багато 
зусиль. Але і це покійний, 
завдяки лагідній вдачі, успі
шно поборов. Мандрівний 
шлях доктора та його дру
жини ще не був закінчений, 
бо треба було з приводу про- 
фесійной служби міняти міс
ця свого замешкання. З Дір
борну переїхав до Ліма, в 
стейті Огайо, а на кінець до 
Клівленду, знайшовши там 
працю лікаря-психіятра в 
лічниці американських вете
ранів.

Осягнувш и заслужений 
„пенсійний ” вік, покійний 
не спочивав. Ц ікавився і 
жив громадським на науко
вим ж иттям , а попри те 
дбав, щоб дорогій йому дру
жині Евгенії, яка підупадала 
на силах, завжди ваявляти 
поміч. Та в розгар цих завж
ди затруднених днів раптом 
прийш ла потреба іти до 
лічниці і піддатися операції. 
Операція була нескладною і 
пройшла вдало. Лікарі були 
вдоволені її вислідом, але 
всупереч сподіванням, кіль
ка днів опісля прийшла хви
лина важкого удару для 
його дружини, приятелів з 
Товариства Українських Лі
карів та громади: доктор 
Володимир Іванович в ліч
ниці міста Парми, Огайо, 28 
-го серпня ц. р. замкнув свої 
завжди усміхненні очі.

Похоронні відправи від
булися в церкві св. Покрови 
УПКЦ—в Пармі, поперед
жені відправами в каплиці 
похоронного заведення Го- 
ловчаків, з участю оо. з Ук
раїнської Православної Ав
токефальної Церкви—про- 
топресв. Олександра Биков- 
ця з Дітройту та ієрея Миро- 
H a  Безкровного з Індіяни.

Гостинна церква святої 
Покрови та її настоятель о. 
д-р Іван Тилявський, до якої 
часто приходив молитися 
Покійний, хоч був завжди 
вірним парафіянином пра
вославного eipoicnoBiflaHHBj 
була в дні 31-го серпня ц. р. 
останнім пристановищем- 
зупинкою в дорогу вічности.

Тлінні останки цього ж 
дня перевезено на цвинтар 
Української , Православної 
Церкви в Бавнд Брук, Ню 
Джерзі.

Завжди вірна покійному 
дружина;—пані Евгенія, хоч 
виснажена і ослаблена, з 
допомогою пані Орисі Сав- 
чак, парафіянки церкви св. 
П о к р о в и 'з а в е з л и  тлінні 
останки покійного там, де 
чимало надатх визначних 
громадян знайшли своє міс
це вічного спокою.

Був гарний, соняшний 
день. Не зважаючи на цю 
Божу благодать і красу при
роди, невеликому гуртку 
осіб, що прийшли в останнє 
попрощати дорогого друга 
і доктора, на серці і душі 
лежав гнітучий біль. Біль, 
якому слова пісні „Видиш, 
брате> мій” надавали окре
мої емоції та почувань.

Хай ця скромна згадка 
про покійного д-ра Володи
мира Івановича буде кити
цею рож на свіжу могилу 
людини благородного сер
ця, людини найкращих при
кмет!

С. 3.
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Ч. 150. СВОБОДА, СЕРЕДА, 8-го СЕРПНЯ 1984

Ділимося сумною ВІСТКОЮ, що

бл. п. д-р
ПЕТРО СИНЕНЬКИЙ

«гинув трагічно а автовім випадку у 84-му році життя,
17-го барааня 1984 р. в Польщі, да він останньо проживав.

Учасник Визвольних Змагань, бувший лікар а ЧортковІ. По при
ході большавиків, його зараз арештували І вивчали на Сибір. По 
арвштованию, Його дружина а дому Тарлацька І вилий синок трагіч
но «гинули. По літах Сибіру приїхав до Польщі, як лікар транспорту 
осиротілих дітай польських засланців на Сибір, да І залишився як лі
кар.

ВІЧНА ЙОМУ ПАМ’ЯТЬІ
В смутку:

брат — ВОЛОДИМИР СИНЕНЬКИЙ з родиною (U.S.A.) 
састри:

ІВАННА ІВАНИЦЬКА (Мюнхен, Німеччина) 
ЛЮ ДМИЛА КУЛЬЧИЦЬКА (Сарсель, Франція) 
АННА ШЕВЕРИК з родиною (U.S.A.)

І дальша Родина в Україні

Ч, 178. СВОБОДА. ВІВТОРОК, 18-го ВЕРЕСНЯ 1984

У світлу пам’ять патріота

Д -

Недавно надійшла з По
льщі сумна вістка, що 17-го 
березня ц. р. згинув у нещас
ливому автомобілевому ви
падку д-р Петро Синень
кий.

Ціле його життя було  
сповнено боротьбою, пра
цею та терпінням в ім’я 
правди та добра українсько
го народу.

Д-р Петро Синенький на
родився в січні 1901 року в 
селі Чорнокінці Великі, по
віт Копиченці, в родині та
мошнього управителя наро
дної школи. Будучи учнем 
6-ої кляси гімназії в Чортко- 
вї, вступив він доброволь
цем до українського війська 
в 1918 році, разом із своїм 
батьком, який був пропаган
дистом в українській армії. 
У війську молодий Петро 
перебув усі фронтові змаган
ня УГАрмії, починаючи від 
Львова аж до Києва, а під

П. Синенького

Д-р Петро Синенький 
(під час лікарської практи 

ки в ЧортковІ)

кінець знайшовся у польсь
кому полоні в Тухолі. По 
повороті з полону записав
ся він знову до гімназії в 
ЧортковІ, де по двох роках 
здав матуру в 1924 році.

В цьому самому році впи
сався він на медичний факу
льтет Українського Тайно- 
го Університету у Львові.
В 1925 році УТУ припинив 
свою діяльність, тому він 
був змушений, по якомусь 
часі, продовжати свої медич
ні студії у польському дер
жавному університеті у Ль
вові.

Під час своїх студій запіз
нався ,він із талановитою 
студенткою-маляркою Ан- 
ною Терлецькою ( сестрою 
д-ра Миколи Терлецького), 
з якою він потім й одружив
ся.
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Будучи студентом гімна
зії, а пізніше студентом ме
дицини, перебував він у часі 
вакацій на селі, де займався 
громадською працею; він 
організував сільській хор і 
приготовляв театральні вис
тави разом з іншими студен
тами села. Цей аматорсь
кий гурток села був так за
авансований, що грав тоді 
навіть п’єсу Винниченка 
„Між двох сил”, із якою 
їздив по сусідніх містечках 
і селах.

По закінченні медичних 
студій практикував д-р Си
ненький у Чорткові, де був 
гімназійним лікарем та дов
ший час головою місцевого 
„Сокола”. Нижчепідписа
ний, як гімназист, запізнав
ся з покійним доктором у 
1936 році, коли д-р Синень
кий уділив йому першу по
міч і витягнув комара з вуха.

Св. п. д-р Синенький мав 
репутацію доброго лікаря, 
якого пацієнти любили і ша
нували. Доказом цього є 
факт, що в часі війни, по при
ході большевиків, коли йо
го перший раз арештували, 
то одного дня прибула вели
ка маса з довколишніх сіл, 
які разом з місцевими людь
ми пішли до НКВД проси
ти, щоб його випустили. 
Хтось із НКВД промовляв 
тоді до людей і обіцяв, що 
його справа буде скоро роз
глянена і якщо він не винен, 
то його випустять, і дійсно, 
по пару днях його звіль
нили.

По якомусь часі його од
наче знову арештували й ви
везли до Тернополя. Дружи
ні його не хотіли сказати де 
він є і що з ним діється. В то
му самому часі у Львові, в 
домі батькив дружини, Тер- 
лецьких, перевели злосли
вий і нищівний трус. Малий 

'Синок д-ра Синенького, 
який в тому часі перебував у

них, в час трусу втік з хати і 
пізніше знайшли його втоп
леного в розкопанім каналі 
(направа каналу) біля хати. 
Дружина Анна, по втраті 
чоловіка і дитини, попала в 
нервовий розстрій і отруї
лася.

Незадовго опісля, під на
тиском німецької армії, бо- 
льшевики безладно втікали, 
але в останній момент одної 
ночі тернопільських в’язнів 
вивезли хаотичним поряд
ком на схід, затративши 
при цьому всі в’язничні до
кументи.

Д-р Синенький перебув 
на далекій півночі в таборі 
засланців майже 10 років. 
Коли ж в цьому таборі він 
зголосився лікарем, йому 
не повірили, бо не мав жад
них документів. Казали, що 
таких, які вдавали лікарів, 
було багато.

Був там на скоро зоргані- 
ваний шпиталь, де не було 
ні одного лікаря, лише кіль
ка медсестер. У шпиталі 
було багато хворих дітей 
родин польських засланців. 
Коли д-р Синенький зголо
сився на працю в шпиталі, 
то його призначили палити 
в печах.

Працюючи „палячем”, 
він рівночасно давав лікар
ські поради потребуючим.
З бігом часу завідуюча мед
сестра набрала до нього до
вір’я. До цього шпиталю по 
якомусь часі приділили ліка- 
ря-хірурга, старшого віком, 
який студіював у Сорбоні. 
Він пізнав, що має до діла з 
лікарем і скоро зробив Пет
ра Синенького своїм асис
тентом. В тім шпиталі по 
літах праці д-р Синенький 
набрав великого досвіду в 
хірургії.

В 1951 році, коли відправ
ляли великий транспорт  
польських жінок і дітей до 
Польщі, трапилася добра 
нагода звільнення і вийду,

бо треба було лікаря до 
цього транспорту. Д-р Си
ненький зголосився туди, і 
тому, що не було нікого 
іншого, його прийняли. І так 
в 1951 році, по 10-ох роках 
заслання на далекій півночі, 
опинився він у Польщі. Тут 
приділили його як хірурга 
до шпиталю в Стар панді, ко
ло Щеціна, де пізніше він 
став директором цього шпи
талю. Теж тут він пізнав 
медсестру, вдову з малень
кою дочкою, з якою він і 
оженився.

Останніми роками, як еме- 
рит в Польщі, осамітнений 
в чужому морі, тужив за 
рідними сторонами. До сво
го брата в Америці він пи- 
сав:„Хотів би я тебе сердеч
но обняти і почути з твоїх 
уст хоч кілька слів у нашій 
рідній мові”. Його бажання 
сповнилися два рази, коли 
його рідний брат, інж. Воло
димир Синенький, разом із 
дружиною, відвідав його в 
1976 і 1979 роках. Третього 
приїзду свого брата він вже 
не дочекався, бо 17-го берез
ня ц. р. згинув трагічно в ав
том обілеві катастрофі, ко
ли вантажник наїхав на йо
го авто на скруті вулиці.

Яке трагічне життя, така 
й трагічна смерть спіткала 
нашого незабутнього д-ра 
Синенького.

Нехай пам’ять про нього 
остане нам на завжди і хай 
його ім’я залишиться у поче
снім списку у Пантеоні ук
раїнських лікарів, що відій
шли від нас.

Присвячуючи цю скром
ну посмертну згадку пам’яті 
лікаря, вояка і громадянина 
висловлюємо щирі співчут
тя його родині.

Д-р Павло Пундій
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172._______СВОБОДА. СУБОТА. 8-го ВЕРЕСНЯ 1984

Помер д-р Роман Лисяк
Стоні Пойнт, Н. Й. (Я.П.) 

— Тут, у своєму домі, кіль
ка днів тому помер самітно 
ї і д о м и й  лікар-громадянин і 
меценат українських уста- 
іов, спеціяліст-шкірних не- 
зуг, д-р Роман Лисяк, на 74- 
viy році життя. 25 років св. 
і. Р. Лисяк працював як 
чсихіятр-лікар в Стейтовій 
иколі-лікарні Лечворт Віл- 
іедж для умовоупослідже- 
чих в Тіллс, Н. Й., аж до 
Іого виходу на емеритуру 
ютири роки тому. Похорон- 
ті відправи розпічнуться о

10-ій год. ранку в Спрінґ 
Веллі, в понеділок, 10-го 
вересня, в українській като
лицькій церкві свв. Петра і 
Павла, а звідти тлінні остан 
ки Покійного будуть пере
везені на православний цви
нтар св. Анцрія Первозван- 
ного в Савт Бавнд Брук, 
Н.Дж. Панахиду буде від
правлено напередодні, в 
неділю, 9-го вересня, о 7-ій 
год. вечора в похоронному 
заведенні Сніффен Ф’юне- 
рал Гом, 154 Вест Сентрал 
авеню в Спрінґ Веллі.

------------  ------------“SS=fl
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FOUNDED 1893

No. 178. ВІВТОРОК, 18-го ВЕРЕСНЯ 1984

Св. п. д-р Роман Турко
6-го січня 1984 року, на 

сам Свят-вечір, у Торонто 
відійшов від нас назавжди 
сл. п. д-р Роман Турко.

Покійний був ініціатором 
і засновником монтреальсь- 
кого Відділу Українського 
Лікарського Товариства Пі
внічної Америки в 1962 році 
Навіть уже виїхавши з 
Монтреалю, він і далі ціка
вився та підтримував пра
цю цього Відділу. Відзна

чався Покійний шляхетною 
вдачею, а зокрема дружнім 
ставленням до своїх колеґ- 
лікарів та повсякчасною  
готовістю поспішити їм з 
порадою чи допомогою .

Народився Роман Турко 
21-го липня 1906 року в селі 
Старичах, Яворівського по
віту, в родині вчителів Олек
си й Марії Турків. Середню 
освіту закінчив 1925 року у 
львівській Академічній Гім
назії. Того ж року став студе- 
дентом філософічного факу
льтету Львівського універ
ситету, а в 1927 році пощас
тило йому перенестися на 
медичні студії в тому ж уні
верситеті, які закінчив 18-го 
січня 1934 року дипломом 
доктора медицини.

За студентських часів д-р 
Р. Турко брав дуже активну 
участь у діяльності молоде
чої організації Пласт. У. 
1936 році одружився із сту
денткою Краківського уні
верситету Ярославою Вин
ницькою, яка 48 років була 
йому вірною товаришкою 
життя впродовж усіх років 
війни та еміграції аж до йо
го смерти.

У 1937 році д-р Р. Турко 
переїхав до Кракова, де в 
Ягайлонському університе
ті спеціалізувався в рентге
нології й отримав в 1938 
році диплом з цієї ділянки. 

Після закінчення студій Р.

Св. п. д-р Р. Турко

Турко працював у лікуваль
ному закладі „Черче”, а під 
час війни спочатку повіто
вим лікарем у Яворові, ; 
а згодом у Стрию. Звідти 
був евакуований до Німе- 
чинни, де вступив у ряди ук
раїнської дивізії „Галичина’.' 
З друзями-вояками перебу
вав страхіття війни й вкінці 
разом з ними попав у полон 
в Італії, де працював як 
лікар у таборі полонених у 
Ріміні. Переїхавши до Анг
лії, працював спочатку як 
портовий робітник, а пізні
ше став завідувачем оселі 
українських інвалідів коло 
Лондону.

В 1952 році разом з дружи
ною виїхав до Канади і там 
у 1955 році нострифікував 
свій лікарський диплом та 
практикував в лікарнях То
ронто, Монтреалю й Ст. Ка- 
таринс. У Монтреалі одер
жав 1961 року диплом спеці- 
яліста в діагностичній радіо
логії. Там же, як уже згада
но, організував Відділ УЛТ-
ПА. 1962 року П. Турко став

керівником рентгенологіч
ного відділу у Ветерансько
му шпиталі в Ню Бранзвику. 
На цьому становищі мав 
можливість зайнятися нау
ковою діяльністю .До речі 
буде навести тут заголовки 
хоч би важливіших науко
вих праць покійного. Ось во
ни: „Nephrogenic polycythe
mia” ( 1966 ); „Ulcerogenic 
effect of gastric antrum rem
nant on partialy resected 
stomach” ( 1967 ); „Sponge 
Kidney” ( 1969 ); „Complica
tions Following Gastric Re
section” ( 1970); „The Lower 
Esophagus lined by Colum
nar Epithelium ” ( 1971 ).

Ці праці були темами  
його доповідей на лікарсь
ких з’їздах та конференціях 
у Канаді й ЗСА, а згодом 
друкувалися в наукових ме
дичних журналах Канади і 
в „Лікарському віснику”.

Закінчивши 65-ий рік жит
тя Покійний перейшов на 
пенсію та переїхав на постій
не перебування в Торонто і 
там частинно працював як 
радіолог у клініці д-ра Анд
рія Волощука. У 1982 році 
Покійного іменовано почес
ним членом Онтарійської 
медичної асоціації.

Помер д-р Роман Турко в 
торонтонському шпиталі 
Велзлі. Панахиди відбулися 
у похоронному заведенні 
Кардинала в Торонто при 
участі його побратимів-ди- 
візійників і колег-лікарів. 
Тлінні останки перевезено 
до Монтреалю й поховано 
в родинній гробниці на укра
їнському цвинтарі.

Друзі та знайомі покійно
го завжди згадуватимуть д- 
ра Романа Турка, як щиро
го патріота, людину енер
гійну й віддану своїй медич
ній професії та справжнього 
джентлмена.

Д-р Галина Шимонович— 
Рудницька
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ЗТІі, що відійшли...

ВІДІЙШОВ ЛІКАР - ВОЇН • ЛЮДИНА

Українська громада прощала 8-10 січня ц. р. д-ра Романа Турна, проща'
ли його дружина Ярослава, родина з Філадельфії, Кпівелянду, Монтреалю і 
Торонта, лінарі-друзі, товариші зброї з Української дивізії, приятелі з Пласту. 
Життєвий шлях покійного д-ра Турка не був легкий, бо здобути професію лі
каря між двома світовими війнами не було легко.

До вищих клас Роман переноситься до Української академічної гімназії 
у Львові, до класи, в котрій навчалися Роман Шухевич (генерал УПА-мії Та
рас Чупринка), Богдан Підгайний, Лопатинсьний-Калина, теперішній Начальний 
Пластун Д. Юрій Старосольсьний, інж. Мирон Ганушевський і мґр. Теодор Ор
динець. Серед них проводив свої юнацькі роки покійний Роман, не проминув 
він ні одної мандрівки, ні юнацького табору в Карпатах, у скелистих Ґорґа- 
нах, де ‘ У сумерку сіріли шатра,., при ясному промінні ватри іскрилися в мо
лодих душах воснресні вогні*.

Під час студій на медичному фанультеті Львівського університету не 
понидає він свого гімназійного товариства й зі своїми друзями вступає до стар

шо-пластунського куреня “Чорноморці". 1929 року цей курінь на Зелені Свята, 
коли відправлялися поминни на Стрілецьких могилах на Янівському цвинтарі 
у Львові, приніс естафетою землю зі стрілецьких гробів на горі Маківці біля 
Снолього, між чорноморцями, що вбігали на цвинтар під проводом Яра Глад
кого, був Роман.

Народився на Яворівщині, 21 лип
ня 1906 рону, в селі Старичах, де йо
го батьки вчителювали. Почав ходити 
до гімназії “Рідної Школи" у Яворові, 
де вчителем був Іван Чмола, полков
ник Січових Стрільців, співосновнин 
Пласту, і мав великий вплив на Рома
на і його молодшого брата Марніяна. 
Оба вступили до XVI 1-го юнацького 
пластового нуреня і там зложили свою 
присягу: ‘ Буду вірний Богові І Украї
ні, буду помагати друзям і слухати 
старшого*. Тої присяги оба брати ніко
ли не зламали. (Марніян, на жаль, по
мер 16-літним юнаном на запалення 
сліпої кишки).
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П'ятилітні медичні студії і примусова військова служба у польській ар
мії ніяк не віддалили Покійного від української громади. Він був членом “ Ме
дичної громади" у Львові, як старшина польської армії приходив до домівки 
“ Сокола Батька” , щоби зустрітися зі своїми друзями. Того самого року, коли 
скінчив військову службу, голоситься на таборового лікаря до виховного юнаць
кого табору на Остодорі. У Кракові поглиблює свої студії в ділянці радіоло
гії, вступає до Української Студентської Громади. Перед Другою світовою 
війною кінчить свої спеціялізаційні студії, одружується з мґр. Ярославою Вин
ницькою, абсольвенткою Краківського університету.

Друга світова війна перебила не одні пляни і мрії молодого подружжя. 
Треба було “ крізь дощ пропихатися", щоби не попасти в руки одного чи дру
гого наїздкика. Д-р Турко, вірний своїй юнацькій присязі "помагай другому”, 
помагає багатьом в часі більшовицького наїзду на пості повітового лікаря у 
рідному Яворові, а за німецької окупації — у Стрию.

Патріотична молодь не проминула нагоди боротьби за українську дер
жавність: одні вибирають службу в УПА, інші вступають до Української диві
зії "Галичина”. В Дивізії з ’являється і д-р Турко, як йому наказувала його 
присяга “ Буть вірним Україні” . Проходить всю воєнну дорогу — від вишкіль- 
них таборів, через бої і полон. (В Дивізії згинув найближчий його товариш з 
“ Чорноморського” пластування і медичних студій д-р Ярослав Карпевич).

В Ріміні д-р Турко був начальним лікарем цілого табору. З Ріміні виї
хав до Англії і по звільненні з полону виїздить до Канади, де нострифікує 
свої спеціялізаційні студії і дістає працю головного лікаря-рентґенолога у вій
ськово-ветеранських шпиталях Нью-Бронсвік, стає членом Українського Лікар
ського Товариства і віддається науковій праці, про що свідчать численні стат
ті у фахових медичних ніурналах, виголошувані доповіді на з'їздах лікарів.

Коли пішов на пенсію, переноситься до Торонта й тут співпрацює у клі
ніці д-ра Волощука по своїй спеціальності. Цікавиться нашим громадським 
життям, як член парохії прсв. Евхаристії обстоює Український патріархат і по- 
місність Української Церкви, бере участь у діяльності Лікарського товариства, 
Братства дивізійників. Не належав він у вузькому розумінні до т. зв. “ това
риських клік", любив цілу нашу українську громаду з усіма її недомагання
ми.

Його мандрівка скінчилася, але “ вічная пам’ять” збереже ім ’я ЛІКАРЯ, 
ВОЇНА і ЛЮДИНИ.

Роман Копач
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Ч. 234. СВОБОДА, СУБОТА, 8-го ГРУДНЯ, 1984

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК 
у глибокому смутку повідомляє Членство й Українське Громадянство, 

що 2-го грудня 1984 року по короткій тяжкій недузі 
відійшов у Вічність на 71-му році життя

бл. п. проф. д -р  
ВОЛОДИМИР БОГДАН ДЕКУН

дійсний член Академії і член П Управи, доктор одонтології І процесор ГІос Андес 
університету у Меріда, Венезуеля, відділу зубної медицини — був нагороджений 
одною срібною і 2 рази золотою медалями того ж університету за його 20-літию 
невтомну працю доброго викладача, автора багатьох публікованих і непубліко- 
ваних праць в його спеціяльноеті — простетики. Член Венезуельського Т-ва 
Зубних Лікарів, член АсоціяціІ Університетських Професорів, украінець-патріот, 

науковець, наш Друг і Приятель.
Братові Покійного, братанкові д-рові Романові та їхнім родинам складаємо 

вислови глибокого співчуття.
ВІЧНА ЙОМУ ПАМ’ЯТЬ!

УПРАВА УАМН
Похоронні відправи відбудуться в понеділок, 10-го грудня 1S84 р. в Торонто, 

Канада, у церкві св. Миколая.
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НОВА ЗОРЯ -  Н ЕДІЛЯ, 23  ГРУДНЯ 19«4

У СВІТЛУ ПАМ’ЯТЬ 
мгр Маріі Веременчук-Гик

Бл. п . М арія В ер ем ен ч у к -Г и к
Б у в а є , зу ст р ін ет е  людину о -  

дин р а з , і  вона кидає на вас я -  
кийсь чар, вам цікаво з нею  з у 
стр іч ати ся , телеф онувати, л и с
тувати ся , тобто  вам хочеться  
зб ер егт и  зв 'язки  з такою  лю ди
ною, як якусь ц інність.

С ам е до  таких людей н а л е
жала св . п. м а ґ іс т е р  М арія Гик, 
яка так скоро і  тихо в ід  нас в і
дійш ла. ї ї  силю єтка не бл ідн е, 
але виринає ч а с -д о -ч а с у  з м и 
нулого і  з милим у см іх о м  н а г а 
д у є  нам давні часи.

Вперше побачив я пані М а
рійку в 1942 р ., в гур ті гарних 
та усм іхнен их студен ток  ф арм а
ц ії на п о д в ір 'ї м едичного та ф а
рм ацевтичного ін сти т у т ів , а п о 
т ім  уж е в супроводі д -р а  С т е -  
фана Гика.

П ізнав  я ї ї  вже ближче на 
ем ігр а ц ії, в Р е ґ е н с б у р з і та Е р -  
л ян ґен і, д е  ї ї  чоловік кінчав м е 
дичні с т у д ії.

Т еп ер  подам коротко ї ї  ж ит
тєвий шлях:

Н ародилася вона 2 2 -г о  в ер е 
сня 1922 р. в Л уцьку, на У к раї
н і, та була дочкою йосиф а та М а
р ії з Фролових В ерем енчук ів . 
Після м атури, в 1942 р ., за п и са 
лася вона на ст у д ії ф арм ації у 
Л ьвові (1 9 4 2 -4 4 ) , які потім  про- 
довж ала на ерлянґенськом у у н і
в ер си тет і (1 9 4 5 -4 6 ) , а зак інчи
ла у фармацевтичному ф акульте
ті УТГІ в М ю нхені, 1948 року. 
Після того  працювала як фарма- 
цевтка в табор і для пересел ен их  
о с іб  в Е льванґен і (1 9 4 9 -5 0 ) .

П ід час св о їх  студ ій  у Л ьв о
в і, 1 6 -го квітня 1944 р ., вийшла 
п. Марійка за м іж  за д -р а С т е ф а -  
на Гика і  н езабар ом  подалися  
вони на Зах ід , на ем іграц ію . 
У Н імеччині народилася їм  д о ч 
ка Н аталка, з якою в 1950  р. п е 
реселилися вони до ЗСА.

В Америці зр а зу  осіли  в Д ж о- 
л іє т , Ілл., де д -р  Гик відкрив 
приватну лікарську практику (19- 
53 р .), а в 1957 р. п ер ен есл и 
ся вони до Ґ р іґс в іл л , Ілліной. 
Т ут м ґр . М арія закінчила д о д а 
ткові м еди ч н о-л я бор атор ій н і 
с т у д ії (К в ін сі К аледж , 1 9 5 7 -5 8 , 
та Сейнт Джанс М едікал Т ехн о-  
лодж і, 1 9 5 9 -6 0 ) , та активно д о 
пом агала в л ікарській практиці 
св оєм у чоловікові.

В А мериці народилася їм  ще 
друга дочка, Софійка. — Т епер  
ці дві дочки, вже д о р о сл і, пішли 
слідам и св о їх  батьк ів , зак інчи
ли м едичні с т у д ії та практику
ють медицину по св о їх  сп ец іал ь
ностях.

Старша дочка, д -р  Н аталка, 
вийшла за м іж  за  лікаря, д -р  С т е-  
фана К озак а , та м а є  вже двох  
синочків -  Стефана і  О лексан
дра.
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Р анком , 4 - г о  лю того І98І р ., 
зустр іл а  цю взірц еву й працьо
виту родину велика тр а гед ія , к о 
ли в дор озі до лікарської канце
лярії загинув в автом обільном у  
випадку д -р  Стефан Гик. Ця п о 
дія  вдарила тяжко цілу родину, 
бо м ґр . М арійка стратила в ірно
го муж а і  партнера по праці, а 
дочки і внуки д обр ого  батька і 
д ід а .

П ід час св ого  сам отн ього  
життя п ізнал а м ґр . М арійка при
ятел я , в о со б і п. Ір іка, з яким 
вона одруж илася II -г о  лю того  
1984 р ., а вже 2 2 -г о  вересня 19- 
84 р. п ер естал о  битися ї ї  осл а б 
лене сер ц е . Не цілий м ісяць п і
сля см ерти  п. Марійки пом ер т а 
кож і  ї ї  чоловік , п. Ірік.

П охоронні відправи в ід сл у 
жив о. Мирон Панчук, а Службу  
Божу і  П анахиду в 4 0 -в и й  день  
відправлено в собор і св . В ол о
димира і Ольги в при сутн ості 
дочки д -р  Софійки, родини Ґ о л я -  
ш ів, Проциків і П ундіїв .

Бл. п ам 'ят і панство Гики б у 
ли ж ертвенні на українські н ар о
дні ц іл і. Вони подарувалиІО  т и 
сяч долярів на Український В іл ь 
ний У н іверситет в М ю нхені, а 
пані м ґр . М арійка по см ер т і м у 
ж а, д -р  С . Гика, пож ертвувала  
1 .0 0 0  дол . на фонд Л ікарського  
В існика.

Г орем  прибитій Родині ск л а д а є
мо наші глибокі сп івчуття . Хай 
вільна зем ля Ваш інґтона буде  
легкою  для нашої н еза б у тн ь о ї 
приятельки М арії.

Вічна їй  пам 'ять!

Д -р  Павло Пундій



МОЛОДІ ЛІКАРІ
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СВОБОДА {& S V O B O D A
У К Р А І Н С Ь Г и А  Щ О А І Н Н И К  ^  ОД ї ї *

4*3* FOUNDED 1893 FEB 2ft 1QR4
Д-р Ростислав Р. Глива

Українська громада Алс- 
тинтавну та Янґставну, Ога
йо. вітає молодого професі
оналіста, д-ра Ростислава 
Романа Гливу. Роман—син 
відомих й активних членів 
нашої громади Дмитра і 
Зоні Гливи уродженоїСоко- 
ловської. Дмитро, колиш
ній довголітній господар
чий референт Відділу УККА 
в Янґставні, Огайо, і разом 
з дружиною с активні члени 
при українській католиць
кій церкві св. Анни в Алстин 
та ви. Огайо. Гам молодий 
Роман закінчив українську 
початкову школу при церкві 
св. Анни: служив вівтарним 
хлопцем, а також був доб
рим грачем голфу в Голф лі 
зі при тій же церкві, та плас
туном. Роман закінчив стей- 
товий університет в Яш'став 
ні, Огайо, ступенем бакаляв 
ра. Вступив в каліфорній 
ський університет у місті 
Фул ртон.

П о трьох роках закінчив 
правничі студії у січні 1984 
року, отримавши титул док
тора права. Тепер Роман 
приготовляється до каліфо
рнійського стейтового адво 
катського іспиту, після чого 
Роман має намір пересе

Д-р права Ростислав Глива

литись до Вашінгтону та 
взятися до правничої праці.

Роман одружений з Лен- 
негте Міллер. Старший 
брат Романа, Тарас, має 
докторат права та вже дов
гий час проводить адвокат
ську канцелярію в Сейнт Ан- 
на, Каліфорнія. Складаємо 
г ратуляції батькам, а Рости
славові Романові бажаємо 
добрих успіхів.

Вся родина Гливів є чле
нами 218-го і 230-го Відділів 
У Н С оюзу .

Стефан Бурий
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Д-р Христина Чирко—молода 
українська професіоналістка

Ч. 38. СВОБОДА, СЕРЕДА, 29-го ЛЮТОГО 1984

Приємно нам поділити
ся з українською громадою 
Ню Норку, а зокрема член
ством Товариства „Верхо
вина” 184-го Відділу УНС у 
Ню Норку, що членка цього 
Відділу Христина Чирко 
закінчила 22-го травня 1983 
року медичні студії в Ізраїлі, 
а саме: Sackler School of Me
dicine при університеті в 
Тель Авіві.

Христина народилася в 
Ню Йорку, батьками її є 
Дмитро й Анастазія Чирків 
родом з Ярославщини, які 
прибули до ЗСА після Дру
гої світової війни. Вона закі
нчила 8 кляс парохіяльної 
школи св. Юрія у Ню Йорку 
а після того середню школу 
св. Михайла в Бруклині. 
Згодом вона була студент
кою Фордгемського колед
жу у Бронксі, з якого успіш
но градуювала. Фахові ме
дичні студії Христина про
довжувала, як згадановище, 
в Тель Авіві. В Ню Йорку 
брала активну участь в орга
нізації СУМА та в українсь
кому студентському клюбі 
Фордгемського універсиету.

Усі в її родині є або були 
членами Українського На
родного Союзу, останньо— 
184-го Відділу, включаючи 
її молоденьку братанку Ері-

Д-р Христина Чирко

ку. Тепер молода д-р Хрис
тина працює як резидент-хі- 
рурґ Нюйоркського Метро- 
політального шпиталя у 
Манґеттені.

Сердечно вітаємо д-ра 
Христину Чирко, її батьків 
та рідню з нагоди осягнення 
нею ступеня доктора меди
цини та бажаємо їй успіхів 
в її професійному й особис
тому житті.

Богдан Ластовецький,
секретар 184-го Відділу 

УНС
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Успіхи МОЛОДОГО

Бюлетень Фундації рака 
Д.Раньйона-.В.Вінчела який 
появляється в Ню Йорку по
відомив, що ця філантропіч
на фундація призначила до
тації на наукові досліді з 
ділянки хвороби рака для 
сорока вчених. В повідом
ленні говориться, що ця 
фінансова підтримка приз
начена для молодих вчених 
на їхні самостійні дворічні 
досліди. Серед сорока чуже- 
нецьких вчених є прізвище 
молодого українського вче
ного з Массачусетського 
Інституту Технології (МІТ) 
д-ра Ігоря Ростислава ‘Ле
мішки.

Ігор Лемішка захистив з 
успіхом свою докторську 
дисертацію у вересні 1982 
року в МІТ. Науково-дослід
на ділянка його орієнтації— 
це молекулярна біологія і 
генетика.

Д-р І. Лемішка—син відо
мих українських громадсь
ко-суспільних діячів; його 
мати мґр Лідія Лемішка 
відома зі своєї активної пра
ці в Союзі Українок Амери
ки і була кількарічною голо: 
вою Відділу СУ А. Батько, 
д-р Андрій Лемішка—плас
товий діяч, колишній голо
ва Пластової станиці в Бал
тиморі, активний член Укра
їнського Лікарського Това
риства Північної Америки.

Ігор виростав у Балтимо
рі; був тут активним пласту
ном і новацьким виховни- 
ком; закінчив школу украї
нознавства й Український 
Музичний Інститут. Серед
ню освіту Ігор Ростислав за
кінчив з відзначенням і був 
прийнятий на відомий уні
верситет Джана Гопкінса. 

Після закінчення програ-

українськбго
вченого д

Д-р Ігор Р. Лемішка
ми коледжу був прийнятий 
на медичні студії, з яких, 
однак, зрезиґнував у ко
ристь аспірантури в ділянці 
молекулярної біології в МІ- 
Т. Його науково-дослідні 
праці були публіковані в 
престижевих журналах— 
„Бритійський журнал моле
кулярної біології”, „Nature” 
(міжнародний науковий жу
рнал), „Клітина” („Селл”), 
„МІТ-пресс” і інших. В оста
нніх двох роках д-р І. Лемі
шка дав ряд наукових семі
нарів у науково-дослідних 
центрах МІТ, Гарвардській 
медичній школі, Пенсиль- 
ванському університеті та в 
Нюйоркському стейтовому 
університеті Стоні Брук. 
Рівнож він брав активну 
участь зі своїми доповідями 
в інших наукових конферен
ціях.

Зараз д-р І. Лемішка веде 
свою дослідницьку працю в 
одному з найкращих і най
більш престижевих у ЗСА 
наукових центрів—Дослід
ному Інституті Рака при 
МІТ.

ра Ігоря Лемішки
В п’ятницю, 23-го березня 

ц. р.,бостонський щоденник 
„Г льоб” помістив довшу 
статтю про експерименталь
ні досліди трьох науковців у 
пошукуванні нових засобів 
в лікуванні пістряка біло
крів’я. Серед трьох вчених 
назване прізвище д-ра Ігоря 
Лемішки. Рівнож відомий 
журнал „Science4 присвячує 
багато уваги цим дослідам, 
згадуючи імена цих трьох 
дослідників, які здобули  
вже загальне визнання у цій 
ділянці. Здобувши визнання 
в наукових колах, д-р Ігор 
Лемішка, разом з групою 
американських і канадських 
вчених , запрошений на Ев- 
ропейську наукову конфере- 
цію, яка відбувається 16-18 
травня ц.р. у відомому Гей
дельберзькому університеті 
в Західній Німеччині. Кон
ференція ця присвячена пи
танню генетики і застосу
ванню молекулярної біоло
гії у боротьбі з хворобою  
пістряка.

Молодий український вче
ний, який виростав у патріо
тичній українській родині, 
відзначається своєю працьо
витістю,- ініціативою, вели
кою зацікавленістю своєю 
науковою ділянкою і нахи
лом до відкрить невідомого 
загадкового і містерійного 
у житті людини, в її поход
женні, спадковості, людсь
ких нуклеїнових молекулах. 
Ділянка, яку він вибрав, 
дуже специфічна і рідкісна 
серед українських вчених на 
Заході.

Д-р Ігор Лемішка планує 
зробити академічну кар’єру 
з власною дослідною лабо
раторією при одному з виз
начних університетіт на схо
ді Америки та осягнути пра 
фесуру.

О. Зінкевич
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Д -р  МАРТА

Д -р Марта X. ВОЙТОВИЧ

У країнська студіююча м о
лодь йде вперед, закінчує на ви
щих школах різн і факультети і 
д істає  дипломи. С еред них є д -р  
М арта Христина Войтович, яка 
в червні 1983 р. закінчила свої 
медичні студ ії на Іллинойському 
У ніверситеті в Шампейн та  оде
ржала диплом доктора медицини.

М арта народилася 2 9 -г о к в і
тня 1956 р. в Гарвей, Іллиной та 
є дочкою Олени і д -р а  Стефана

ВОЙТОВИЧ

Войтовичів. В Г арвей , почав ї ї  
батько свою  лікарську  практику 
але згодом  перен ісся доП лейно, 
Іллиной, де М арта ходила до на
родної школи. Середню  школу 
закінчила в R o sa ry  High School, 
в A u ro ra , I llin o s , де була вона 
■ВАЛЕДІКТОРІЯН*. Р івн оч а
сно закінчила українознавчу с у 
ботню школу в Ч ікаґо  з ви зн ач 
ними оцінками.

Після закінчення чотириріч
них студій в N o rth e rn  Illino is 
U n iv e rs ity  :, здобула диплом B a 
c h e lo r  of Selene з б іології 
■Sum m a cum  laude,*, а в червні 
1983 p. заверш ила сво ї медичні 
студ ії в Шампейн, Ілл.

В липні того  ж сам ого  року 
почала д -р  М арта 4 -р іч н у  сп е- 
ц іялізац ію  в П атології, в ш п и та
л і, Гарфорд, К оннектикат.

На кінець, висловлю ємо наше 
велике признання шановним б а 
тьк ам , а молодій лікарці б аж а
ємо якнайкращих успіхів  в ї ї  
сп ец іал ізац ії та  св ітл о ї м ай бут- 
ности.

Д -р  Павло Пундій
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Успіхи нашої молоді
Вартість кожної національ

ної групи, зокрема в ЗСА, по
лягає в кількості і якості про
фесійних, наукових і мистець
ких одиниць, а також потен
ційних ґірацівників пера. Що 
більш е тих одиниць, у якійсь 
етнічній групі, то більшою  
втішається вона пош аною, і 
більшу збуджує до себе по
шану.

Сьогодні нам приємно пред
ставити нового лікаря спе
ціаліста д-ра Мирона Андрія 
Познака.

Др. М. А. Позняк
Він народився в Чікаґу в 

1952 р., як син Дарії і Юліяна 
Лозняків. Мати вчителька, а
батько — індустріальний ін
женер. Вся родина належить до  
українсько^' католицької па
рафії св. Йосифа, де батько є 
диригентом хору.

Після закінчення середньої 
школи св. Патрика, Мирон 
вступив на премедичні студії в 
Іл л іной ськом у ун івер си теті 
„Чікаґо Сиркл”, які закінчив з 
відзначенням у 1975 р. Ме
дичні студії закінчив в універ

ситеті в Ґвадалягарі в Мехіку в 
1979 р., з тим, що 6-й семестр 
відробляв у Вест Сабирбан 
шпиталі в Овк Парку, а 7-ий і 
8-ий — Ст. Франціє шпиталі в 
Еванстоні, Ілл. В цьому шпи
талі він спеціалізувався 4 роки 
в радіології, а крім того, від
робив один рік ,,феллов-ш іп” у 
новій спеціалізації „маґнетік  
скенер і ультра саунд” радіо
логії в Раш-Презбітеріян Ст. 
Лукс шпиталі, де одержав  
д и п л о м  с п е ц ія л іс т а -р а д іо -  
лога в цьому році. Під час 
конвенції радіологів в Ляс 
Вегас у травні 1984 р. він при
готовив спеціяльну виставку 
від Раш-Презбитеріян Ст. Лукс 
шпиталю, за яку одержав п’яту 
нагороду (на всіх 200 експо
натів).

В липні ц. р. він починає 
свою працю як спеціаліст і 
п р о ф есо р  у ш п и т а л і при  
Віскансенському університеті в 
Медісоні, Віск.

Крім своїх середніх та уні
верситетських студій, д-р Ми
рон закінчив школу україно
знавства св. о. Миколая та три 
роки вищих українознавчих 
студій. Також у проф. Біло
груда вчився вісім років гри на 
фортепіяні та часто акомпа- 
ньював хорові при парафії св. 
Йосифа під час їх  концертових 
виступів.

Він є також лШбителем 
спорту, а саме, тенісу, коши- 
ківки та лещетарства. В часі 
св о їх  ун ів ер си тетськ и х ва
кацій їздив в Україну, де мав 
нагоду пізнати свою  ближчу й 
дальшу родину та рідний край 
своїх батьків.

Бажаємо м олодом у лікат 
реві багато успіхів, а батькам  
багато радости і приємности.

Д-р Павло Пундій 

(член Управи УЛТПА)
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Д-р Мирон Андрій Лозняк

Ч. і 25. СВОБОДА, ВІВТОРОК, 3-го ЛИПНЯ 1984

Вартість кожної націо
нальної групи, зокрема в 
ЗСА, захлюпається в кіль
кості і якості професійних, 
наукових і мистецьких оди
ниць, як також потенцій
них працівників пера. Чим 
більш е таких одиниць у 
якійсь етн іч н ій  групі, тим 
більшою втішається вона 
пошаною, тим більший збу
джує до себе респект.

Сьогодні нам приємно є 
представити чичачам нового 
лікаря-спеціяліста д-ра Ми- 
рона Андрія Позняка.

Д-р Мирон народився в 
Чикаго в 1952 році та є 
сином Даріїта Юліяна Лоз
няків. Мати по фаху вчи
телька, а батько — індус
тріальний інженер. Вся ро
дина належить до українсь
кої католицької парафії св. 
Йосифа, де Ю. Позняк є 
диригентом хору.

Після закінчення серед
ньої школи св. Патріка Ми
рон вступив на премедич- 
ні студії в Іллинойському 
університеті „Чикаго Сі- 
ркл”, які закінчив із від
значенням в 1975 році. Ме
дичні студії закінчив він в 
університеті в Ґвадалягара, 
Мехіко в 1979 році, з тим, 
що 6-ий семестер відроб
ляв він у Вест Сабирбан 
шпиталі в Овк Парку, а 7-ий 
і 8-ий семестри — в Ст. 
Франсіс шпиталі в Еван- 
стон, Ілл. В цьому шпиталі 
наш молодий лікар спеціа
лізувався чотири роки в 
радіології, а крім цього, 
відробив один рік „феллов- 
шіп” в новій спеціялізації 
„маґнетік скенер і ультра 
савнд” радіології в Раш- 
Пресбітеріян Ст. Лукс шпи
талі та одержав диплом  
спеціяліста-радіолога в цьо
му році. Під час конвенції 
радіологів в Лас Веґасі в 
травні 1984 року д-р Поз
няк приготовив спеціяльну 
виставку від Ст. Лукс шпи
талю, за яку одержав п’яту

Д-р Мирон Андрій Позняк

нагороду (на всіх 200 експо
натів). У липні цього року 
д-р Мирон Позняк починає 
свою працю як спеціяліст і 
професор у шпиталі при 
Віскансинському універси
теті в Медісоні, Віск.

Крім своїх середніх і уні
верситетських студій, д-р 
Мирон закінчив школу ук
раїнознавства св.о. Мико
лах та три роки вищих ук
раїнознавчих студій. Також 
у проф. Білогруда вчився 
вісім років гри на фортепія- 
ні та часто акомпаньював 
хорові при парафії св. Йоси
фа під час їхніх концерто- 
вих виступів.

Д-р М ирон є також люби
телем спорту, а саме: тені
су, кошиківки та їзди на 
лещатах. Під час своїх уні
верситетських вакацій їздив 
він в Україну де мав наго
ду пізнати свою ближчу і 
дальшу родину та рідний 
край своїх батьків. Д-р М. 
Позняк — член 221-го Від
ділу УНС в Чикаго.

Складаємо велике приз
нання його батькам за доб
ре і патріотичне виховання 
їхнього сина, а молодому 
лікареві-спеціялістові ба
жаємо якнайкращих успіхів 
у його професійній та науко
вій праці і щасливого ро- 
диного життя.

Д-р Павло Пундій
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ЩАСТИ БОЖЕ!

Д-р Катерина Раїса Коцюба

Якщо Ви, читачу, лежали копиніе- 
будь у шпиталі й пояснювали ліка
рева ламаною аншійщиною, що, де і 
як вас болить, а потім мали сумніви 
чи ви усе гаразд сказали, та чи він 
вас належно зрозумів а есліід за тим, 
чи поставить правильну діяйнозу і 
зробить успішне лінування, то ви 
мене зрозумієте. І навпаки, ви ле
жите з пшгегшою, панів виламува
ний, коли рідною 'М ОВОЮ  (ВИ могли 
:роапосвіісти терпеливому лшкареві уаі 
симптоми іне лиш своєї недуги, але 
й недуг 'уоіх ваших родичів з бабу
нею включно. Одно й друге я пере
жив недавно їв одному сіднейському 
шпиталі.

Не знаю, чи то мої неймовірні 
Р О ЗП О В ІД І про М ОЮ  недугу, чи то тур
бота лікарів за моє життя, чи'страх 
державних чинників за незаплачені 
податки, привели над моє ліжко ці

лу трупу спеціяпістів і студентів. 
Випитали воїни мене й обмацали з 
усіх сторін, покивували недовірливо 
головами, робили поважні міни, 
записали й пішли... Оце тобі, Васи
лю, й кришка, подумав я про себе. 
Треба чимокоріше зробити теста- 
меінт й закликати оан-отця, щоб 
одержати «мапутіє» в далеку доро
гу. І я почав уявляти собі мій похо
рон і числити тих приятелів, які 
прийдуть мене попращати й помоли
тись за мене...

В такім похороннім настрою я 
вперше з’їв увесь' шпитальний обід, 
мовляв: хоч і вмру, та не івіміру го
лодний, і задрімав... Пробудила ме
не імолода лікарка, не лікарка, а ка
жу Вам, — красуня, одна з тик, що 
їх показують у TV на контестах 
краси, і таки нашою, рідною мовою, 
наче воскресила мене. «Вам — каже
— пане Перепічка, нічого не бракує 
і ніякого у вас рака немає. Навпа
ки, ви здоровий як риба, і, якщо 
лише замість коштовної шкотснкої, 
питимете звичайну воду, то смерть 
і за сто років вас не дожене»... І 
сталось чудо! Ви не вірите в чуда?!
— То подивіться на мене! Вчораш
ній труп — я сьогодні приготовля
юсь до участи їв Олімпіяда (розумі
ється як глядач). А хто ж та чудо
дійна лікарка? — 'спитаєте. Про неї 
Вам радо розкажу. Це д-р Катерина 
Раїса Коцюба, доня п-ва Тараса й 
Аннч Кацюбів, з Гарнаби, в Сіднеї.

Народилася 1961 р., закінчила Гай- 
скул в Асквіт, де впродовж 5-ти ро
ків була «Дамо оф де єр». Вона за
кінчила теж українську Школу, в 
Горнсби, що почалась заходами та
ки її батьків, і в їхньому ж гаражі... 
Від батьків 'Одержала теж добре ре
лігійне виховання. Треба подивляти
рюдиніу Кацюбів за те, що впродовж 
30-ти років, майже щонеділі, всі во-
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іни (батько-імати й діти: Кіатря, сес
тра Ліда і брат Лінів) буївшіи в цер
кві ов. Андрія, їв Ладкомбі (20 кім. 
від Горвоби). Сьогодні' Ліда, зам. 
Поитокач 'учителює в Гайакіуд, є 
саше тічер), а Яків — електротехні
ком їв ОСТ.

Катря закінчиш медицину в Сід
нейськім університеті, з відзначен
ням «Сексти клясс ганюірс», й одер
жала лікарський ідигогом під час 
«ірадюейшеи» 18.2.1984.

Тепер, д-р Кашря Коцюба працює 
в Конкорд Репатрієйшен Гоапштаяь і 
в Напіен Госпіталь, де вона мене й 
вилікувала...

¥ ¥♦
Щасливі родичі закріпили успіхи 

денні пожертвою на’ пресовий фонд 
«Церква і Життя» в сумі 40 доот.

Щиро дякуємо та вітаємо д-р Ка
трусю всім добром.

Ред.

РІК LV, Ч, 20, 19 ТРАВНЯ 1984 НОВИЙ ШЛЯХ — 13 — THE NEW PATHWAY

Досягнення одиниці — 
надбанням громади

Мені, як одному з перших 
пацієнтів д-р Зені Андрусишин, 
дуже приємно написати пару 
теплих слів на її адресу.

П’ятирічною дівчинкою Зеня 
приїхала з України до Польщі, 
де здобула середню, а згодом 
вищу освіту, ставши лікарем- 
дентистом.

І оце 4 роки тому, молодень
ка Зеня наважилась емігрувати 
в Канаду. Тут чекали її 
превеликі труднощі: перемогти 
мовний бар’єр і нострифіку- 
вати диплом лікаря-дентиста. 
Здавалося, що вона взялась за 
річ неможливу До виконання 
протягом чотирьох років. Але, 
виявилось, Зеня перемогла всі

труднощі з посвятою часу, 
сили, здоров’я , а навіть осо
бистого життя, протягом  
короткого часу Зеня опанувала 
англійську мову й нострифіку-

вала свій диплом. Таке вдається 
лиш 4-5-ом кандидатам на сто. І 
серед них, отих ста японців, 
китайців, корейців, німців, 
італійців та інш^х, наша Зеня 
опинилась посеред 4-5-х, які 
нострифікували свої дипломи.

Судячи по дотеперіш ніх  
досягненнях д-р Зені Андруси
шин, треба вірити, що вона й 
лікуватиме добре, тим більше, 
що вона володіє англійською, 
українською, польською і 
російською мовами.

Бажаємо д-р Зені Андруси
шин, яка веде свою практику в 
Торонто, на вул. JANE ST. ч. 2, 
Suite 206, тел. 767-1502 — 
якнайкращих професійних  
досягнень, багато пацієнтів, а 
теж успіхів у приватному житті.

Щасти Вам, Боже, д-р Зеню!

Петро Яцик
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ч - 17°- СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 6-го ВЕРЕСНЯ 1984

Новий лікар-дентист М. Кулик
Вже понад один рік прова

дить свою дентистичну пра
ктику в Пармі, Огайо, наш 
молодий професіоналіст д- 
р дентист Михайло Кулик.

Він народився 3-го листо
пада 1955 р. в родині д-ра 
Михайла і Орисі з Нагаевсь- 
ких Куликів. Сердню шко
лу Норманді в Пармі закін
чив у 1972 році. Перед-ден- 
тистичні студії проходив 
він у Іллинсй Бенедіктін ко
леджі, які закінчив в 1979 
році. Того ж року був прий
нятий на дентистику в Кейс 
Вестеон Різерв університеті 
в Клівленді! і в 1983 році за

кінчив їх, осягнувши дип
лом доктора дентистики.

З 1-голипня 1983 рокупрог 
вадить практику загальної 
дентистики при 1220 Вест 
Плезант Веллі рд. в Пармі.

В 1977 році Михайло од
ружився з Іреною Мудрак і 
вони є батьками двох дочок 
Орисі і Лесі. Д-р Михайло 
любить спів і є членом цер
ковного хору при парафії 
св. Андрія. Він теж любить 
спорт і городництво.

м . Д.

ТІ

№38 « Ґ О Aft І Н У К Р А Ї Н И » ,  19 івересня — Sept. 1984

НОВА ПРОФЕСІОНАЛІСТКА

Доктор Марія Анна Шим- 
ків-Нолан 25-го травня 1984 р. 
отримала Докторат Аптаметрі 
в Університеті Ватерлю. Док
тор Нолан дочка Юлії ІПимків 
і покійного Петра ІПимків і
дружина Джефа Нолан. Вона 
одержала три нагороди за 
шкільну працю. Доктор Нолан 
тепер працює в Брентфорд і 
Парис, Онтаріо, для докторів 
Нискер і Мадил.
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Ч. 186. СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 28-го ВЕРЕСНЯ 1984

Д-р Т. Семанюк —

новий професіоналіст
Д-р Тарас, син Василя та 

бл.п. Соні Семанюків з Ро- 
честеру, Н.Й., народився в 
1952 році. Початкову освіту 
здобув в українській пара
фіяльній шкоїсв. Йосафата, 
в Школі Українознавства 
ім. Тараса Шевченка та Ак- 
вайніс інституті. В 1973 році 
з університету в Бостоні от
римав з відзначенням сту
пінь бакалавра з психології, 
а в 1976 році ступінь магіст
ра з Антіох університету.

Переїхавши до Каліфор
нії працював у шпиталях. В 
1980 році зробив важливу 
зміну в професії, коли пос
тупив у Лосанджелівський 
коледж хіропрактики, закін 
чивши студії з відзначенням 
у 1983 році. Зокрема недав
но закінчив акупанктуру у 
кліниці акупанктури при 
Самра університеті. В часі 
студій Тарас був членом 
Пласту, активним спортов- 
цем, а маючи замилування 
до музикидротягом восьми 
років навчався гри на скрип
ці у св.п. проф. Е. Цегельсь- 
кого. Навчився він грати 
також на гітарі і використо
вував свої таланти з групою 
інших любителів музики не 
тільки для розваги хворих

Д-р Тарас Семанюк

по шпиталях, але також для 
їхньої терапії.

Д-р Т. Семанюк мешкає в 
Брентвуді, Каліф., з дружи
ною, яка є фізіотерапевтом. 
Практику відчинив при Ба
рака медичному центрі, де 
спеціялізується в кінезіоло- 
гії та аліергіях.

Я.К.
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Ч. 196. СВОБОДА, П’ЯТНИЦЯ, 12-го ЖОВТНЯ 1984

Д-р Маруся Ірена Головінська

Нам завжди приємно чи
тати на сторінках українсь
кої преси про успіхи нашої 
молоді, про закінчення ви
щих студій. Тепер таких 
новинок зустрічаємо чим
раз більше і з легким серцем 
можемо відкинути ще доне
давна вживане реторичне 
питання—„Де наша мо
лодь? Ми бачимо, що україн
ська громада зростає нови
ми силами професіоналістів 
наповняється гордістю і 
пошаною до молодш ого 
покоління.

До таких працьовитих мо
лодих належить д-р Маруся 
Ірена Головінська, дочка д- 
ра Івана і Наталки.

В червні цього року Мару
ся закінчила медичну школу 
на Ратґерському університе-. 
ті в Ню Бранзвику з найви
щими відзначеннями з обс- 
тетрики, педіятрії, психіат
рії, медицини та хірургії.

В травні 1980 року Маруся 
осягнула ступінь бакалавра 
„сумма кум лядви” з мате
матики і німецької мови та
кож у Ратґерському універ
ситеті. Найменовано її до 
національної почесної мате
матичної організації Рі Ми 
Epsilon. Вона є членкою Phi 
Beta Kappa і Delta Phi Alpha 
та українського студентсь
кого клюбу при Ратґерсько
му університеті. Д-р Мару
ся любить і студіювала му
зику 15 років та мала два ін-

Д-р Маруся Головінська

дивідуальні речиталі форте- 
піянової музики в Даґлес 
коледжі в Ню Джерзі.

Рідну Школу закінчила 
Маруся з відзначенням в Ір- 
вінґтоні.

Д-р Маруся є активною 
пластункою, членкою куре
ня УСП „Чортополохи”, 
була новацькою сестрич
кою та виховницею юначок 
в пластовій станиці Ню Бра 
нзвику.

Тепер д-р М. Головінська 
відбуває практику в універ
ситетському шпиталі Ню 
Бранзвику і в Принстоні.

Бажаємо д-р Марусі Го- 
ловінській вдоволення з її 
професійного досягнення та 
якнайкращих успіхів на май
бутнє.

А. М.
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РІК XXVI. Ч. 43(1282). НЕДІЛЯ, 4 ЛИСТОПАДА 1984 р. «ПОСТУП» (XVI)

Нова українська 
професіоналістка

Рік-річно збільш ую ться  
кадри професіоналістів* ак
тивних членів наших органі
зацій, які займатимуть пере
дові місця у суспільному 
житті країни нашого посе
лення.

В ряди професіоналістів 
міста Вінніпегу увійшла Мар- 
та Шепертицька, дочка свідо
мих й активних в українсь
кому суспільному житті Ад- 
ріяна і Галини Шепертиць- 
ких.

Марта, веселої і живої вда
чі, була відмінною ученицею

в початкових та середніх кла
сах державної школи, як рів- 
нож і в Рідній Школі. В часі 
студій в Манітобському уні
верситеті одержувала високі 
оцінки та кожного року була 
на листі відмінних студен
тів. В часі своїх студій, як 
здібна студентка, здобувала 
різні грамоти, відзначення та 
грошеві нагороди.

Навесні 1979 року Марта з 
відзначенням закінчила студії 
на природничому факультеті 
Манітобського університету, 
спеціялізуючись у мікробі
ології, та одержала ступінь 
бакалавра.

Продовжуючи дальше сту
дії в Манітобському універ
ситеті, Марта Шепертицька в 
1983 році закінчила з відзна
ченням дентистичні студії, 
одержуючи диплом доктора 
стоматології. Марту прийня
то у членство почесного ден- 
тистичного Братства “Ошіс- 
гоп Kappa Upsilon”.

Після закінчення студій 
Марта працювала як ден- 
тистка-інтерніст у Дитячому 
шпиталі Health Sciences Centre 
у Вінніпегу.

Після закінчення практики, 
від липня 1984 року вона 
працює як асистент-професор 
Манітобського університету

Дентистичного факультету у 
містечку Черчіл. Як завідувач 
дентистичного відділу у ме
дичному центрі, буде мати 
нагляд над студентами, які 
відбуватимуть там одномі- 
сячні практичні студії.

Наша нова професіона
лістка — доктор Марта Ше
пертицька, належить до гру
пи активістів національно 
свідомої молоді. До останніх 
днів свого перебування у ро
динному Вінніпезі, вона 
була провідницею юнацького 
гуртка Пласту та членом 
Пластового Проводу Вінні- 
пегської станиці.

Марта закінчила курси ук
раїнознавства при Рідній 
Школі Читальні «Просвіта» у 
Вінніпегу, та десяту клясу гри 
на фортепіяні Торонтонської 
Консерваторії. Ще як сту
дентка університету Марта 
була інструктором українсь
ких танців в школі Вінніпеґсь- 
кого Королівського Балету 
та активним членом студент
ського хору «Тирса» при ка- 
тедрі Свв. Володимира й 
Ольги у Вінніпегу.

Українська громада Він
ніпегу горда успіхами Марти 
— висловлює новій професі- 
оналістці — д-р  М арті 
Шепертицькій слова признан
ня та побажання добрих успі
хів і задоволення у професій
ній праці.

Щасти, Боже!
Є. Г.
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Ч. 228. СВОБОДА, П'ЯТНИЦЯ, 30-гд ЛИСТОПАДА, 1984

Українське весілля на за ході
Люб* та Б рент Нормойлі.

В суботу, 29-го вересня 
ц.р., на одному з найбільш 
мальовничих островів Ва- 
шон біля міста Сеатле в 
стейті Вашінґтон, відбуло
ся вінчання доктора Люби 
Кігіі чак з правником Брент 
Нормойлом.

Українська громада та 
особливо численні гості з 
англомовного світу з ува
гою та подивом пригляда
лися до Богослуження та 
шлюбу, які достойно довер
шив отець радник Стефан- 
Кузьма з Ванкуверу, Кана
да, в українському обряді. 
Поява Люби в церкві викли
кала загальне захоплення 
та подив; треба сказати, що 
мама нареченої щедро вия
вила свій талант вишивкою 
на шлюбній сукні—ніжне- 
поєднання орнаментально
го і композіційного вирішен
ня вишивок.

Найбільш зворушливо 
виглядала подяка, яку з 
великим почуттям та щиріс
тю наречена і наречений 
склали своїм батькам за 
виховання та моральну під- 
тримку під час довгих і 
складних студій. Ушляхет
нила цю урочисту хвилину 
Ріта Лавринюк-Фераро, яка 
своїм уніка льної краси ліри
чним сопрано проспівала 
„Отче наш” українською та 
англійською мовами та на 
закінчення „Боже ВеликийГ 
Д-р Люба живе серед нас 
вже 6 років і ніби трохи спіз- 
нилася до престолу, але 
насправді це не так, для цієї 
події в її серці завжди було 
окреме місце. Напружена 
праця в шпиталі, додаткові 
іспити з хірургії та інших 
предметів медицини, яка 
прогресує кожного дня, бу
ли тому причиною. Хоча д- 
р Люба—добре відомий лі
кар наглої потреби,травма
тичних випадків та є дирек
тором негайної допомоги.

вона все любить вислухува- 
вати безпосередню філосо
фію малих, три- або чоти
рирічних пацієнтів, та мас 
потребу побути з ними в 
більш інтимній, хатній ат
мосфері. Наречений Брент 
не тільки фахівець, він лю
бить мистецтво, спорт, ве
личну природу заходу і до- 
сяг неможливого, що він 
зробив, коли виголошував 
привітання до присутніх ук
раїнською мовою.

Прийняття відбулося в 
залі, гарно прикрашеній 
квітами та великою кількос- 
тю українських рушників. 
Присутніх було 250 гостей і 
кожний користався увагою 
молодих. Батько Михайло 
К іг і чак, який тільки два ти
жня тому перейшов складну 
операцію, та мама Меланін, 
яка „ночей недосипала’; три
малися добре, але ми помі
тили, що пан Михайло жал
кував, іцо серед присутніх 
бракувало 730-ти членів 
240-го Відділу Українсько
го Народного Союзу міста 
Клівленд, секретарем якого 
він був на протязі 11 років.

Серед гостей зустрічали 
людей з Піттсбурґу, Міннеа- 
полісу. Любина тітка пані 
Слободян з Клівленду напе
кла таких знаменитих тор
тів, що навіть бувальці сві
тової слави кавяреньПари
жу та Відня нічого подібно
го собі ме пригадували. Тан
цювальний ансамбль „Лу
на” ‘з Ванкуверу, Канада, 
під художнім керівництвом 
Лесі Процик завершували 
це величаве прийняття. 
П’ять танців, виконані цим 
ансамблем, викликали ен
тузіазм та зачарування при
сутніх костюмами та мисте
цькою досконалістю вико
навців.

І. Ш.
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Д-р Е. О. Гудима—новий 
професіоналіст

Д-р Евген Олег, син Бог
дана та Мілі Гудимів з Бал
тимору, Мд., з успіхом за
кінчив середню школу Парк 
Гай в Бруклині в 1973 році. 
Рівнож почавши школу ук
раїнознавства від п’яти ро
ків в тому самому місті, закі
нчив її успішною матурою. 
В часі студій, маючи замилу
вання до музики, Евген 
Олег протягом 10 років нав
чався гри на акордеоні у 
проф. Лапки, як також слу
жив при вівтарі церкви св. 
Петра й Павла у Куртис Бей, 
Бувши добрим деклямато- 
ром, він часто виступав в 
той час на українських імп
резах.

Д-р Евген був активним 
членом Пласту, таборуючи 
часто на „Вовчій Тропі” та 
відбуваючи Вишкіл Юнаць
ких Виховників на „Писано
му Камені” біля Клівленду. 
Був юнацьким виховником 
у Пластовій станиці у Балти
морі впродовж двох років 
і є членом старшопластун- 
ського куреня „Орден Хрес
тоносців”.

Вищі студії закінчив в 
1978 році в Мерилендсько- 
му університеті у Балтимо
рі, здобувши ступень бака

лавра фармацевтики. Пе
рейшовши стейтові іспити, 
осягнув право практикува
ти фармацевтику у східних 
стейтах ЗСА, й працював 
професійним фармацевтом 
на пості супервайзора для

Д-р Е. О. Гудима

фірми Райт Ейд. Після ро
ку професійної праці, вирі
шив продовжувати навчан
ня й почав студіювати педі- 
ятричну медицину. Ці студії 
закінчив у Огайо коледжі пе
діатричної медицини, осяг
нувши докторат і науко
вий ступінь доктора педіат
ричної медицини у травні ц. 
Р-

Д-р Евген Олег Гудима 
тепер відбуває медичну Лра- 
ктику у філадельфійському 
шпиталю Брод Стріт.

Щирі ґратуляції нашому 
молодому професіоналісто
ві та багато успіхів у його 
житті.

М . Б.
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Д-р Орест Стецик

З липня ц. р. українська 
громада міста Акрону зба
гатилася ще одною профе
сійною силою. Там відкрив 
лікарську практику в родин
ній медицині д-р Орест Сре- 
цик.

Д-р Орест, син Марії і 
Дмитра Стециків, народив
ся в Клівленді 2-го червня 
1954 року. Початкову освіту 
пройшов він у школі св. Йо- 
сафата, а середню—у школі 
Падуа. Крім того, він учив
ся українознавства в „Рід
ній Школі” , яку успішно 
закінчив матурою в 1970 ро
ці. Він був теж дисципліно
ваним пластуном від 1964 
року по сьогодні. Передме- 
дичні студії пройшов він в 
університеті Нотр Дам у 
Савт Бенд, закінчивши їх з 
відзначенням в 1976 році і 
був прийнятий у медичний 
коледж при стейтовому уні
верситеті в Огайо в Колюм- 
бусі. 15-го червня 1980 року 
він одержав диплом докто
ра медицини. Після відбут
тя інтершіпу в міському

шпиталі Акрону він прой
шов трирічну спеціалізацію 
в родинній медицині в Ме
дичному Центрі св. Томи в 
Акроні. Крім своєї практи
ки, д-р Орест є теж клініч
ним інструктором при меди- 
чному коледжі Північно- 
Східнього Огайського уні
верситету.

Він є членом багатьох 
професійних медичних орга
нізацій і з 1976 року членом 
Українського Лікарського 
Товариства. Одружений з 
Настею Пірко; обоє вони- 
беруть участь у житті україн
ської громади Акрону й Кей- 
тону. Д-р Орест давав лікар
ську опіку учасникам цього
річних пластових таборів.

Віримо, що він буде успіш
ний в його професійній і гро
мадській діяльності і що 
українська громада Акрону 
й Кейтону буде користати з 
його висококваліфікованої 
послуги.

( М . Д . )
твгттштмтшшшштщ
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