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М. МАНДРИКА 

ДЕРЖАВНІСТЬ УНРдіНИ 
(Доповідь д-ра М. І. Мандрики, кол. члена Укр аіпської Центральної Ради, на Святі Держав

ности в м. Вінніпеrу 23 січня 1972 р.) 
(Скорочено) 

Я радий, що можу бути перед вами живим 
зв'язком з тими історичними подіями, які відбу ... 
валнея понад пів століття перед цим. На ниніш
ньому святі, великому нашому національному 

святі, я хочу наголосити особливі моменти тих 
історичних подій, в яких і я сам брав участь, та 
вказати на їх невмируще історичне значення. 

... Ві,:~; часу остаточного поневолення У країни 
царською Росією проминуло до революції 1917 р. 
лише 125 літ. Панщина над українським народом 
на східніх землях тривала лише 65 літ, скасована 
в 1861 році. За той - історично короткий - час 
душа У країни не завмерла. Як сказав Т. Шев
ченко: "Не вмирає душа наша, не вмирає воля, 
і неситий не виоре на дні моря поля, не скує 

душі живої і слова живого"... У країна ніби за
тихла, але горіла певгасним внутрішнім вогнем. 

Час від часу малі революційні вулкани вибу
хали. Наприклад, у відомому повстанні проти 
царя Миколи І в 1825 р. брали участь і українці, 
навіть українці-солдати, в так званих "південних" 
nолках. Ух імена знаходимо в анналах сибірських 
каторжних тюрм, куди велике число повстанців 

заслано на все життя, як політичних "злочинців". 
Знахо,::~;имо там імена Тищенка, Павлюка, Бере
зюка ... 
Прокинулася ж Україна до динамічного націо

нально-революційного руху в 1905 р., в часи ро
сійсько-японської війни. Тоді по У країні проко
тилася хвиля революційних повстань, як і по всій 
царській імперії. Виникла була навіть ефемерна 
"Сорочинська" республіка на Полтавщині. Одна
че, за три роки царат ліквідував ті повстання. 

Тоді революційні сили У країни, як і серед інших 
народів імперії, перейшли до надзвичайно енер
rійного, політично скерованого, кооперативно?.о 

руху. Цей рух, за десять років від 1907 до 1917, 
виховав в У країні ~о національної й політичної 
роботи тисячі людей, і коли вибухла революція 
191 7 р., ця широка верства, що стала провідною 
для мас населення, - понад 1 ОО тисяч чоловіка, 
стала в проводі українського народу. 

Все ж, на 40 мільйонів населення У країни це 
було ще дуже мало. Одначе наша визвольно
державницька праця почалася негайно й розгор

нулася в широкий і невпинний рух. 

Лише вісім днів промину ло після повалення в 
Петрограді царату, як уже в Києві створено 
основне ядро У країнської Центральної Ради, себ
то українського революційного парляменту. 

•• • 
Як відомо, населення Києва було тоді в значній 

більшості не-українське. І коли Центральна Рада 
проголосила свою першу ~еклярацію, це чуже й 
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вороже українським ідеалам населення зустріло 

їі зневажливим сміхом. Та скоро цей сміх змі..
нився переляком, а потім ненавистю, коли почали 

напливати, як могутні ріки, українські маси до 

Києва на з'їзди й маніфестації, організовані Цен
тральною Радою. 
А саме: через тиждень після зформування Цен

тральної Ради відбувся великий український ко
оперативний з'їзд; ще через два дні - Маніфе
стація Свободи; на 12 днів пізніше, 1 квітня, 
Українська Національна Маніфестація, в якій 
узяло участь понад 100.000 українців з уСіх кін
ців У країни - під 360 національними прапорами. 

Здивовані й насторожені не-українські маси 
Києва запитували: "Хто це? ... Що це за люди?" 
Маніфестанти ві,::~;повідали гордо: "Господар 
іде!" 

Велично відбувся У країнський Національний 
Roнrpec - 19 квітня, а 25 травня зміг уже зібра
тися з представників фронту війни 1-ий У країн
ський Військовий З'їзд. 
Питали й досі ще питають: Чому Центральна 

Рада не проголосила зразу повної суверенности 
України? 

Відповідь проста й ясна: У Києві було 15.000 
російського дисциплінованого війська, а в околи
цях Києва 75 тисяч. На фронті, який ще не був 
розвалений, бу ло 12 мільйонів російського вій 
ська. Ми ж не мали ще нічого ... Кожний наш не
обережний, передчасний крок був би нещадно 
придушений брутальною військовою силою. 
Напр., в липні, на 5-му місяці революції, пово
зформований український полк ім. гетьмана По ... 
луботка ( 2200) самовільним і раптовим нічним 
виступом захопив був поважну частину Києва, 
але на другий день уже був роззброєний і висла
ний на фронт. Лишень заходами Центральної 
Ради пощастило відвернути криваву катастрофу, 
і наші втрати обмежились трьома вбитими коза
нами. 

Центральна Рада мусила вживати дипломатич
них методів і заходів - і тим уникала катастро

фи - аж доки не окріпла П військова сила й не 
змінилися на краще обставини в процесі розвалу 
російської влади. У же на 9-ім місяці, в грудні 
1917 р., Центральна Рада була в силі роззброю
:еати російські полки й викидати їх за межі 

України. 
Так ступневе Центральна Рада йшла до прого

лошення самостІИности й соборности У країни. 
Це забрало лишень 1 О місяців . 
Поступ уперед відзначався універсалами Цен

тральної Ра~и: 
1 О червня 1917 р. проголошено початки україн

ської державности; 
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3 ( 16) липня 191 7 р. другим універсалом по~ 
відомлялося про стан переговорів з російським 
урядом; 

7 листопада 191 7 р. проголошено вже У країн~ 
ську Народну Республіку й вибори до У країн~ 
ських У становчих Зборів, а 4~им універсалом. 
22 січня 1918 р., проголошено повну суверенність 
У країни й остаточний розрив з Росією. 
Отже, до проголошення У країни самостійною 

Українською Народною Республікою проминуло 
лише сім з половиною місяців, а до повної суве~ 

репности - лише 1 О місяців. За цей час ми вже 
мали свою адміністрацію, свою національну ре~ 

tулярну армію, не зважаючи на сильний спротив 

російської цивільної й військової влади, через 

голову якої представники Центральної Рди доби~ 
лися особистою візитою до головнокомандувача 
ген. Брусілова в травні 1917 р. згоди на ство~ 
рення 1 ~го українського полку ім. Б. Хмельниць~ 
кого. 

Як бачите, в неймовірно короткий час, в неймо~ 
вірно тяжкій і складній ситуації здобуто епохальні 
досягнення. Лишень уявити: 40 мільйонів народу 
в залізних лещетах чужої міцної влади з військо~ 

вою диктатурою! Треба було усунути цю чужу 
владу і створити свою - військо, адміністрацію, 

всю державну машинерію на величезній території, 

серед аморфних у своїй більшості мас на роду. 
без досвідчених адміністраторів на всі позиції... І 
то в часи безперервної війни. 

•• * 
Дзвін проголошення Суверенности У країни 

вдарив у кінці грудня 1917 року, коли Ленін ого~ 
л оси в У країні війну і 1юли вже У країна мала 
свою армію, як держава. Тоді Центральна Рада 
проголосила повний розрив з Росією і увійшла 
в переговори з Німеччиною. Дипломатична праця 
перенеслася на інший фронт. 

І це був г.еніяльний дипломатичний крок моло~ 
дої української держави - замиритися з Німець
ким блоком і спільними силами піти проти Мо~ 
СКВИ. 

Берестейський мир У країни з Центральними 
державами 9~го лютого 1918 р. був нашим бли~ 
скучим успіхом. Ним побито Москву, примушено 
її визнати за цим правним міжнароднім догово~ 

ром повну суверенність України, а договір 
У країни з Центр. державами дав У країні перше 
міжнароднє юридичне признання 11 державности. 

На світовому політичному небі загорілася нова 
зірка - У країна. 
Дехто писав і пише, що наші українські дипло~ 

мати були недосвідчені молодики. То правда, що 
nони були молоді (О. Севрюк, М. Любинський, 
М. Левицький), але вони довершили чуда. До~ 
свідчені й старі німецькі та австрійські дипломати 
та військові шефи оцінювали їх здібності дуже 
високо. 

Фронт війни Німецького бльоку на кордонах 
У країни ще був настільки сильним, що його армії 
могли ввійти в Україну як завойовники. Одначе 
нашим дипломатам далося переконати диплома~ 

тів і генералів того бльоку, щоб вони увІИшли в 
мирні відносини з У країною, визнали П рівною з 
їх державами і спільними силами стали проти 

Москви. Навіть більше: таємною угодою наші 
дипломати добилися визволення Галичини з~під 
австрійської влади. Писав граф Чернін до ці~ 
саря Карла: "українці тепер не переговорюють, 
а дин.тують". Цісар Карл, після підписання миру 
Центр. держав з Україною, писав до того ж Чер~ 
ніна: "День підписання миру з У країною є най
кращим моїм днем". 

Берестейський мир - це перший міжнародній 
nашпорт У країни. Дарма, що аліянти, переможці 
над німецьким бльоком, ніби уневажнили його. 
Але уневажнити міжнародній юридичний акт не~ 
можливо, особливо брутальною силою. Він зали
шається на всі часи історичним фактом і юридич~ 
ним ствердженням того факту. Уже Ризький мир 
Польщі з Москвою та з Українською Республі
кою, тоді вже "радянською", 18 березня 1921 р. 
- в своїй юридичній основі ствердив тріюмф 
міжнародньої державности У країни, договір якої 
з Польщею (українською й польською мовами) 
записано в "Анали" тодішньої Ліrи Націй, як 
формально правосильний міжнародній трактат. 

'"Гаким же ствердженням незаперечного дер~ 
жавного статусу У країни є їі місце, П крісло в 
Об' є днаних Націях, рівноправне з місцями вели~ 
:ких, менших і малих ~ержав світу, дарма що в 

тому кріслі засідають фальш~ві представники. 
Місце в Об'єднаних Націях належить україн

ському народові, як державній нації. а не фаль
шівникам. Є й інші народи в Об'єднаних Націях, 
не тільки У країна, в кріслах яких засідають 
представники узурпаторів влади. Це, одначе, не 
змінює міжнароднього статусу тих народів. 

Без нашої великої національної боротьби того 
крісла для України в Об'єднаних Націях не бу
ло б. Воно є нашою великою перемогою у ви~ 
звольній війні. Перемогою нашого права, метри~ 
кою нашої національної й міжнародньої державно~ 

сти. До здобуття цієї міжнародньо визнаної дер~ 
жавности У країни вела наша кривава боротьба, 
і Москва (як це не виглядає парадоксально) ви
мушена була, хоч і в своїх інтересах, підпнрати 
їі на міжнародньому форумі. 

Не здобувши остаточної перемоги, і не звіль
нивши України від окупації, ми досягли рішучої 
історичної перемоги в напрямі удержавлення 

У країни та в закріпленні соборности Гі земель. 
Тому я тверджу: Ми не програли! ... Ми ви~ 

грали на першому державно~правному фронті. 
Наша боротьба продовжується, щоб виграти й 
на другому. остаточному фронті, і наша боротьба 
не спиниться, дон.и Україна не виграє й на ньому 
й не викине з свого крісла в Об'єднаних Націях 
у3урпаторів та не nосадить своїх справжніх пред

ставників. 

'** * 
Ми не досягли остаточної перемоги не тільки 

з нашої вини, а й з вини панівних тоді держав, на~ 
самперед Франції, в особі П голови уряду Кле-
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мансо, який усякими способами, скажу - й без
чесними, перешкоджав нам у війні. 

Після перемоги над Німецьким бльоком дер.
жав Антанти Франція й Англія наказали Нім еч .. 
чині, щоб вона забрала з У країни всю зброю і 
залишила У країну безборонною як проти черво
ної Москви, так і проти білих росіян з ПІвдня. 
Ми мусили відбивати від німців під час їх від
ступу з України свою ж таки і їх зброю. Ті ж 
Аліянти замкну ли тоді У країну бльокадою від 
закордонного світу й не пропускали мо неї нічого. 

навіть ліків проти епідемії тифу. Франція напу .. 
стила на Західні Землі леrіони Галера, а Англія 
підпирала з Півдня зброєю та іншими засобами 
білих московських ворогів У країни. 
То бу ла нерозумна, неморальна політика про.

віднИІ{іВ тих великих тоді держав. І за це вони 
тяжко поплатились під час другої світової війни: 

Франція опинилась під німецьким чоботом, при.
нижена й розбита ... Англія ледве втрималася, але 
з руїн війни вже не піднеслася до гордого статусу 
світової імперії. 

Коли б же ці великі держави та мали розум 
nідтримати У країну. або бодай не шкодити їй (я 
глибоко в цьому переконаний) , то бу ла б тоді 
постала велика Українська Держава, і вона б 
заступила дорогу червоній Москві, і не виріс би 
на маразмі й глупоті політики так званих великих 

держав фанатичний Гітлер, без якого і Сталіна 
мог ло не бути. 

Світ був би цілком інакший. 

,. .. 
Тому, коли вам кажуть, що ми, українцІ, 1 наш 

народ є гіршими за інші народи, - не вірте! 
Коли ви самі так думаєте - не вірте й собі! 
Часами і я впадав у песимізм. Але коли я об'ї .. 

хав світ, коли я побачив, як утікали, як зайці, 
вишикувані армії, ЯJ{ розпадалися на моїх очах 

(деякі й на ваших) сильні й великі імперії, я пе .. 
реконався, що наш український народ стоїть ви

ще, ніж багато інших народів. Наш народ нале
жить до народів-лицарів ... 

Молодий, сильний тілом і духом, народ хри~ 
стиянського ідеалізму, український народ має ве.

лике майбутнє. Є народи, що майбутнього вже 
не мають. Ми маємо. 
Мало є народів, які могли б витримати те, що 

витерпів наш народ. Щоб боролися так за свобо .. 
ду, за свою душу в таких невимовно тяжких 

обставинах. 
Будьмо горді з свого народу! Будьмо гордими 

українцями і тримаймо високо наш національний 

стяг у всіх закутинах світу, де ми є! 

З цим звертаюся особливо до нашого молодого 
покоління: 

Демонструймо скрізь нашу українську гідність, 
наші здібності, наші досяги, наші права! 

Стіймо міцним фронтом за наше українське Я 
і борімося своїми впливами, своєю активною пра
цею і своєю активною поміччю з наших замор.

ських позицій - за повне й остаточне визволення 
України. 

"НОВІ ДНІ", січень 1973 

Михай.'lо ІГНАТЕНКО 

ЩОБ ЖИЛА БАТЬКІВЩИНА 

СНІГ МЕТЕ 

Сніг мете і мете ... Наміта кучугури, 
Замітає рови, і яри, і гаї. 
Сніг мете і мете. В небі хмари похмурі, 
І tJажкі, й неспокійні, мов думи мої. 

Скільки років пройшло! Час у вічність поринув. 
І здуплявів над яром улюблений дуб. 
Де ви, друзі мої? Хто на фронті загинув, 
ХТО помер по війні від ЖllТТєвих рахуб. 

Сніг мете і мете ... Ну, а ми, як бувало, 
Знову, браття. зберемося в домі своїм, 
Пом'янемо полеглих- а їх же немало, 
И голосами живими наповниться дім. 

Прожили ми немарно, лагідні й суворі, 
Не боялися ми ані куль, ні біди. 
Ми ходили у мріях за море і гори, 
А пройшли у житті крізь бої і труди. 

Сніг мете і мете ... Пойняла хуртовина 
І ліси, і бори, цілий світ пойняла ... 
Ми життя віддаєм, щоб жила Батьківщина, 
Щоб ішла уперед і попереду йшла. 

ПРОВЕСІНЬ 

Вже льодок процвірінькали 
горобці на вікні. 
Часом криги обвал 
з даху ринвою прогуркоче ... 
І буває, 
по ночах 

не спиться мені, 

хоч подовшали дні 

й покаротшали ночі. 

Капотить... І вітриська, 
вологі й навальні, 

розмllнають суглоби 
осокорів і яворів. 
Забростилась верба. 
А дорогами дальніми 
до гніздовнщ прямують 
армади шпаків. 
В лісі проліски виткнулись 
і здивовано заголубіли, 
і тюльпани в степу 

розтулили жаркі вуста ... 
І на личках дітей 
розцвітає посмішка мила, 
і в очах у дорослих 

проміниться доброта. 

"Ві тчи зна"', грудень 1972 



Олександер СМОТРИЧ 

ТРИ НЕПОВАЖНІ ОПОВІДАННЯ 

Один, в усіх відношеннях вельми поважний, 
але, здається, не цілком ще позбавлений почуття 
гумору. редактор в своєму листі до мене назвав 

мої писання неповажними. Це мені дуже епода~ 
балося. Отже пропоную шановним читачам три 
оповідання з циклу моїх неповажних оповідань. 

1. І Д Е Я 

"Послухайте, дорога! Це чорт зна що! Якщо ви 
серйозно надумали тримати nівня в комунальній 
квартирі, то ви nринаймні nельку б йому кастру~ 
вали!" 

"Ще що?! Нехай вам раз і назавжди буде відо
мо, що в своїй кімнаті я маю nраво робити, що 
мені хочеться!" 
"Ви .- так! Але ж, вибачте, не nівень ... Вчора 

він мене збудив буквально серед ночі. Потім 
двічі nід самий ранок! Жарти?!" 

"Пригадуєте у Шевченка .- ще треті nівні не 
співали?" 

"Що з того? ..... 
''З того .- мій nівень нормальний nівень і, по 

Шевченкові, співає тричі до ранку! А от, скільки 
разів ваш кіт мені гадить під дверима - важко 

nорахувати!" 

"Ви мого кота краще лишіть в спокої. Ви му
сіте зрозуміти, що мій кіт гадитиме вам nід две~ 
рима до того часу, поки ви не подінете кудись 

СЕОГО ПіВНЯ ••• " 

"Який у вас інтеліrентний кіт!" 

"Тут сnрава зовсім не в інтеліrентності, а в 
його природніх інстинктах. Він чує півня, і, зро
зуміла річ... О, Госnоди! Знову кукурікає. Ви 
чуєте?!" 

"На те й nівень, щоб кукурікав! А як ваш кіт 
засмердів цілу квартиру, то це, по вашому, все 

в nорядку, а?" 

"Ну, це ви дещо nеребільшуєте, дорога. На 
кухні трохи nахне. Я не суnеречу. Але, щоб у 
цілій квартирі - я б не сказав. Це вже не кіт. 
Це швидше Раїса Павлівна! Це від неї за трп 
верстви несе. І взагалі, чого вам хочеться все 
звалити на мого кота? Також знайшли мені козла 
відnущення! Мова ж, здається, про nівня ... " 

"Півень nтах, можна сказати, nоетичний ... " 

"Птах? Перший раз чую! Я думаю, що треба 
буде довідатися, чи nівень взагалі законом дозво
лений!" 

"Я вже сказала .- в своїй кімнаті я маю nовне 

.4 

й законне nраво робити, що мені лише забаг
неться ... " 

"Правильно, nравильно .- ви можете! Ви маєте 
nраво зарізати вашого півня й з'їсти його!" 

"Ви можете те саме зробити з вашим котом!" 

"З вами дуже тяжко говорити! По-nерше, кіт
тварина домашня, квартирна. З nевним призна
ченням. Ну, а nівень?! Це ж, можна сказати, чорт 
зна що! І, зрештою, тут вам не колгосn!" 

"Один мій знайомий цілий рік тримав вулик з 
бджолами у комунальній квартирі, і то не було 
стільки nиску!" 

"Вулик? З живими бджолами?" 

"Авже ж не з дохлими. йому хтось nорадив 
тримати бджіл на ревматизм". 

"Ну, це інша справа! Це медицина!" 
"Так, але ж інші квартиранти не мали ревма

тизму ... " 
"Не мали? Подумайте! Але nри чому тут 

бджоли. Мова йдеться np6 nівня, nравда? ... Я 
бачу, у вас nросто якась ненормальна любов до 
цього nівня. Чому б вам не завести в такому ви
падку ще й курку?" 

"Навіщо йому курка? Він ще замолодий ... Зго
дом:, може ... " 

"Я так і знав!" 

"Послухайте... Ну, cal'.ii скажіть - що таке 
півень? ... Сама декорація, можна сказати .- при
краса в кімнаті. Зачекайте! А от чи вам відомо, 
що в л' ятнадцятій квартирі на шостому nоверсі 
квартиранти вигодували цілу свиню!" 

"Ви перебільшуєте! Ви хочете сказати .- цілу 
сnравжню свиню?" 

.. Абсолютно! Не розумію, чого це вас так ди
вує. Адже ж у кожного з обіду щось лишається. 
Банну тан. і так ніхто не вживає. Отже ... " 

"Послухайте!" 

"Ну? ... " 

"Ідея! Ні, слово чести .- ідея! Чого б і нам не 
організувати свинку? ... Адже ж Іван Никифоро
вич nрацює в якомусь тваринницькому тресті. 

Через нього дістанемо nорося. Всі згодяться! За
nевняю вас, що всі наші квартиранти згодяться. 

Це ж така комбінація! Це ж така маса свинини 
nотім! Сало, ковбаси ... А що таке ванна?! Так 
тільки, місце для недокурків! Ідея! Я вам кажу 
.- ідея!" 

"А як же nівень?" 

"Та вже чорт з вашим nівнем нехай, скоти-
на, кукурікає! Тут я вам скажу, ціла ідея ... " 

1956 
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2. Д І Я Л Е К Т И К А 

У Васьки~~юнтьора nодвійне, можна сказати, 
свято. Його жінка трійню, нарешті, в Жовтневій 
лікарні родила, й тітка десь в Криму на сухоти 
nомерла. Словом все обійшлося як слід і щасливо. 
А ще зранку Васька дуже таки сумував. Жінна 
все таRи в такому неnевному стані, і з тіткою 

справа залишалася цілком нез'ясованою. Три 
тижні ніяких листів, ані якогось натяку, чи хоч би 
nовідомлення про смерть. Васька навіть nобою~ 
вався, що тітка, чого доброго, вже десь у дорозі й 
кожну мить може з' явитися і тоді звільняй ій 
другу кімнату, яка, зрештою, по всім законам, їй 

і належить. Не nідеш же з нею в народний суд 
судитися. А nідеш, не виграєш! Добре ще, якщо 
у Барки кінець~кінцем нічого не народиться. Бу~ 
вають же й такі виnадки. Проте, у всякі там ви~ 
nадки вірити! Це все одно, що вірити у тітчинv 
смерть і всенародне щастя. І Васька лазив з кутRа 
г. куток, часто виходив до комунальної кухні й 

повторював: 

"От, розумієте, дилема! Просто таки ціла дія~ , .. 
лектика. 

Сусіди навіть дуже сnівчували Васьці. Жінка 
все ж таки вnерше родить. Та й сам Васька в 
цьому відношенні зелений ще чоловік, без ніякого 
досвіду й стажу. Що ж дивного, що трошки ніби 
зсунувся з глузду. Абсолютно нічого. 

"А ти б на все це дивився холоднокровніше ... " 
- казала сусідка Марія Іванівна. Вона налила 
Васьці цілу миску вчорашнього борщу з різного 
rоду комашнею. Васька був такий заклоnотаний, 
що й комашні не зауважив. Він сьорбнув і сказав: 

"Ну, як це ми будемо в nрохідній кімнаті з 
дитиною? Незручно,. і таким котом nищатиме. 
Сусіди ж rвалт nідніматимуть!" 

"Нехай сnерва народить, а там, дасть Бог, усе 
уладиться. Може Таїса Родіонівна, дасть Бог, в 
Криму затримається ... А там і дитина більше, 
може, не nищатиме. Що тобі так наnеред забі~ 
гати?" - сказала Маоія Іванівна і долила в та
рілку рештки борщу. Васька з'їв і рештки. Потім. 
втираючись, сказав: 

"Та ж ви, Маріє Іванінно, nерша будете nnо
тестувати! От nобачите! Пелюшки і те і ее! Ну. 
може живіт дитині болітиме. хіба я знаю! А тут 
ще тітка кашлятиме на зло! Хіба не кашляла? ... 
А ви тvт усі rвалт nідніматимете - хіба ж я не 
знаю. Народ же!" 
Марія Іванівна махнула на Ваську, як на муху, 

рукою і нічого не сказала. Васька встав, nройшов 
до вікна, nодивився у вікно на nомийну яму, no~ 
нюхав якийсь зів'ялий фікус на вікні, nлюнув у 
вікно й сказав: 

"Ні, ви самі судіть! У тітки туберкульоза в 
останній стадії. а тут дитина - хіба ж це сані
тарно, ну?!" 

Марія Іванівна зітхнула й сказала: 

"Так може ще ж і виздоровіє ... " 

"Також, я вам скажу, велика радість! Ех. диле
ма, дилема!" - сказав Васька і, nоглянувши на 
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годинник, що байдуже теліnав маятником, схо
пився за голову. Він вже сnізнився до Барки на 
цілих nівгодини. 

У лікарні Васьці nросто й без жадної діялек
тики, чи якоїсь хоч би там делікатности сказали, 
що Варка не тільки родила, а nросто таки здиву
вала весь медичний nерсонал цілою трійнею. Два 
хлоnчики і одна дівчинка, чи навnаки, - дві дів~ 
чинки і один хлоnчик, що no суті для самого 
Васьки нічого не змінювало. На Ваську шкода 
було дивитися. Він з-овсім втратив здібність ду~ 
мати діялектично й nоnлівся, так і не nобачивши 
Барки, додому. 

Вдома на Ваську чекала телеграма. У Васьки 
нервово тряслися руки й ноги, коли він відкривав 

телеграму. Він, звичайно, нічого доброго не спо~ 
дівався. 

А вечером того ж дня Васька nриймав у тітчи~ 
ній кімнаті гостей. І така, я вам скажу, з ним 
траnилася, як це в nоезії говориться - метамор~ 

хвоза, що nросто дивно. І діялектика в думках 
nрояснилася, і взагалі настрій nоnравився. Одна 
річ лише його ще якийсь час тривожила. А саме 
- трійня. Але вже по третій чарці він весело 
с.міявся й кричав: 

"Ні, ви тільки nодумайте трійня! Ах ти ж! 
Цілий вам інкубатор!" 

Марія Іванівна ловила Ваську за руку й кри~ 
чала: 

"Мовчи, сучий ти кіт! Ач, герой! Ну, наливай, 
наливай! Бог, кажуть, трійцю любить! А ти й не 
знав, га? Не знав?!" 

"Ех, і тітка, братці, не дура! Що називається 
;:хіялектичеськи nроблемку розв'язала! П'ємо й за 
тітку! За тітку!" 

І nили до самого ранку. 

1957 

3. АНТИПОД 

Про те, що Борис Гаврилович був до револю~ 
ції священиком, та й ще в царській армії, я дові~ 
дався по секрету. Про nодібні речі інакше зви~ 
чайна не довідаєшся. Борис Гаврилович був, 
зрештою, не з місцевих. Коротко - nостриг він 
бороду і nримостився тут в однієї дами, ніби 
квартирант не квартирант, родич не родич. Сло~ 
вом, жили вони разом. Він дрова їй рубав, вугілля 
з базару носив, nідлоги мив, те, друге. Хіба ж я 
знаю? Все в руках Госnодніх, само~собою ... 

Згадана дама, тобто мадам Берлізова, була 
вдовою по куnцеві nершої rільдії - Антонові 
Антоновичу Берлізо ву. До революції йому нале
жали всі рундуки на базарі. Тепер на його могилі 
був найвищий на ціле кладовище мармуровий 
хрест з вельми артистичними зображеннями на 
n'єдесталі - nлакучої діви. розбитої ліри, якоїсь 
грецької надтріснутої вази, морського якоря і 
лаврового вінка. Все це, ніби на злість і заздрість 
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бідним, якби засидженим мухами, дерев'яним 
напівпролетарсьRим і пролетарсьRим хрестам. 

Слід зауважити, що мадам Берлізава бу ла Rра
савиця-жінка. Переказували, що в Rупечеське 
собраніє на баль вся шляхетсьRа ляхва з дворян
ського собранія перелазила, щоб з нею як не ма
зурку. чи вальс протанцю вати, то принаймні хоч 

очі полоскотати Гі Rрасою. Красою, як один небез
відомий місцевий ху ~ожниR висловився - неопи
суєм:ою. Я. Rазав_ художниR,. все ~баяив, -одних
голих натюрмортів з жінок може з дві сотні для 
купців всіх rільдій і не rільдій намалював - але 
це! - це ж чорт зна яRа краса! Да! Красок. Rаже, 
на таку красу не знайти ні в Москві, ні в Парижі. 

Ну, та чорт з тим художниRом. Зрештою був 
дурнем набитим, ЯRЩО вірити мадам Берлізовій. 
Вернімося до Бориса Гавриловича, якому треба 
було придумати якусь професію. Насамперед для 
прописки в міліції, і взагалі - мовляв не паоазит 
чоловіR, а чесним трудом живе людина. Довго 
вони ~умали і нічого путнього не могли приду

мати. Мене покликали. Мадам Берлізава мені. як 
рідному синові, довіряла. Ми з нею часом, як 
тільRи стемніє, так і засядемо від нічого робити 
до столу на чаювання. На столі Rип' ячий само
вар - блищить своїм пузом з царсьRими меда
лями, ЯR дореволюційний городовий чи генерал. 

Посеред столу Rришталева ваза з вишневим ва
ренням. І так ми до першої-другої години ночі 
чайок п'ємо. варенням заїдаємо і на чому світ 
Божий стоїть совєтську власть в пух і ппах ік 
чортовій матері розносимо. Весела мадам Берлі
зава була. Не першої вже молодости, ні, а все ж ... 
Як Пушкін сказав: 

"Следь1 бьшой RрасЬІ 
RaR бель1х яблонь дь1м!" 

Чи щось в такому роді. 
Отже покликала вона мене і Rаже - ану, Са

шенька, ти ж такий у мене умниця-мальчік, скажи 

до кого найбільше Борис Гаврилович подібний? 
До оранrутанrа, Rажу, або rорили. Я не дуже 
розбираюся, кажу. Ні, не фізичеськи. Rаже мадам 
Берлізова, а за фахом - по спеціяльності. До 
nопа, кажу. Ну, ти шутки перестань шутити, 
Rаже мадам Берлізова, споава цілком серйозна. 
ВиRриють - зішлють на Колиму і царство йому 
небесне. І раптом. як засміється і каже - знаю, 
знаю, вже знаю! Господи помилуй. як же це я 
одразу не догадалася! Ми, Rаже, його пропише
мо, яR Rомпозитора... Піп, Rомпозитор - там і 
там, Rаже, музика, співи... Борисе Гавриловичу! 
Боря! йдіть но сюди - ми, Rаже, вам нову про
фесію nридумали. 

Прийшов з двору Борис Гаврилович. Здорояий 
такий. Піт з нього Rапає. Дрова саме рубав. Ви
литий Распутін. Лише без бороди. Очі блискучі. 
Губи червоні, як вишневе варення, ніби nомадою 
губною помазані. 

Да? - Rаже Борис Гаврилович. Ми. каже ма
дам Берлізова, вам нову nрофесію з СашеньRою 
nридумали. _ 

Да? - Rаже Борис Гаврилович і дивиться на 
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мене таR, ніби я був справді якесь, як він вислов
лювався "насєкомоє" - останнє в цілому гене
зесі. 

Будете, каже мадам Берлізова, Rомпозитором! 
Що?! - Rаже Борис Гаврилович. 
Композитором - до, ре, мі, фа! Розумієте, ні? 
Композитором?! Ви що, голубонько, того? ... -

Rаже Борис Гаврилович і показує собі пальцем на 
лоба, якби зібрався перехреститися. Ні, каже ма
дам Бёрлізова, я ще не зовсім rіомЄІ:пана, хоч і 
совєтська власть на дворі. Ні, справді. чим я 
більше думаю, тим більше переRонуюся, що вам n 
усіх відношеннях найкраще бути композитором. 
Я колись бачила портрет якогось Rомпозитора з 
таким самим носом, як у вас, і взагалі дуже до 

вас подібного. 
Не розумію при чому тут ніс! У мене, Rаже 

Борис Гаврилович. вибачте, слуху музикального 
нема! Вибачте, каже мадам Берлізова, але на 
який чорт тепер композитору слух! Он, Бетховен 
взагалі глухий був. Rажу я. Правильно, каже 
мадам Берлізова. тепер в усіх спеціяльностях по
трібний тільки нюх! Ні, ви самі скажіть, Борисе 
Гавриловичу, навіщо слух? Чи ж ви не чули 
большевицьку музику?! Це ж ... це ж просто -
сумбур замість музики! Кошмар! Одне, можна 
сказати, безобразіє! Від такої музиRи і з слухом 
і без слуху можна оглохнути! 

Нєт! - Rаже Борис Гаврилович. Дуже стрима
ною людv.ною був Борис Гаврилович. я вам ска
жу. Ах, Борисе Гавриловичу, каже ма~ам Берлі
зова, не противтеся, як граф Толстой, злу на
силлям! 
Ви ж чудесно знаєте, що я не граю на жодно

му інструменті, каже Борис Гаврилович. О Го
споди. Rаже мадам Берлізова, навіщо композито
рові грати? Композитор творить, пише. а інші 
вже грають. Грають євреї! Вчили ж вас потній 
грамоті в семінарії, чи бурсі, чи де вас вже там 
вчили? ... Ну? ... Чого ж вам ще треба?! Формально 
ви ,_ композитор! Фактично ви - композитор! 
Ви навіть може з ласки Божої Rомпозитор! Боже 
мій, скільки прогаяного часу! Які ненаписані сим
фонії, рапсодії і може навіть цілі опери! "Жизнь 
без царя", наприклад! Подумайте тількиГ 
Мадам Берлізава аж задихалася від усих цих 

на;::~;хненно-патетичних доказів. На Гі обличчі був 
вираз такої рішучости. що мені здавалося ніби 
вона не говорить, а грає на самому Борисові 
Гавриловичу мало не Аппассіонату - цей най
улюбленіший твір Леніна. Нарешті мадам Берлі
зава махнула рукою і на якусь мить запала повна 

трагізму пауза ... 
От j Ліст, кажу я, також був з священиків! У 

мене, Rажу. є його портрет - з ніг до голови в 
рясі і навіть з хрестом на шиї ... Ну. бачите, Бо
рисе Гавриловичу, каже мадам Берлізова, навіть 
Ліст! Чого ж вам ще терба?! Яких вам ще браRує 
доказів? Якщо йому можна, то чому вам ні? Де ж 
тут логіка? Тепер усі перекваліфіковуються. В 
цьому нема жадної Rонтрреволюції. Запевняю 
вас. Навпаки! Головне роздобути лише десь нот-
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ного паперу. От це проблема! А стати компози
тором ,_ єрунда, Борисе Гавриловичу! З вашими 
Rваліфікаціями! 

Одним словом - умовили. І став Борис Гав
рилович композитором, як свого часу Людвиг 
Бетховен. При ч·ому з біографією, придуманою 
мадам Берлізовою, за якою Борис Гаврило:gич 
мав щастя народитися в убогій родині оркестран
та контрабасиста - незаможнИRа. 

Бориса Гавриловича прописали в міліції, як 
композитора. Пролиска зобов'язує, і якийсь час 
Борис Гаврилович журився і почував себе не в 
своїй, так би мовити, парафії. Він навіть називав 
себе "антиподом" того, за кого він себе тепер 
видавав. Я не знав, що таке антипод, але припу
скав, що це мусить бути щось відверто контрре
волюційне і навіть може в грунті речей ,_ анти
семітське ... Ну, що ти, Сашенька, казала мадам 
Берлізова, це просто щось протилежне до того, 
шо є, чи щось в такому роді... В такому випадку, 
подумалося мені, це рай земний, чи щось в тако

му роді ... 
Однієї ночі Борисові Гавриловичу приснився 

посить таки зловіщий сон - його покійний бать
•n грав на контрабасі, що чомусь мав форму 
'rDуни. А Тришка - начальник міліції, показував 
на батька і контрабас пальцем і казав: Контра
бас, громадяни, суть інструмент контрреволюцій
ний і по назві і по суті, інструмент товстий, гру

бий, як і музика, яку він грає. Ви чуєте, він грас 
на ньому Боже царя храні і Со святимі упокой! 

Одначе, як би там не було в снах, але в цілій 
цій історії був і на віки віків залишиться найціка
вішим той факт, що Борис Гаврилович з часом 
таки почав писати музику. Кажуть, що апетит 
приходить під час їди. Може. Я ніколи не мав 
паго,.1и перевірити цієї істини, завжди маючи апе

тит до, а часто і після, їди. Тепер Бориса Гаври
.тювича не можна бу ло відірвати від нотного па
перу, і не було кому рубати дров, носити вугілля, 
мити підлогу. Мадам Берлізова ходила на
вшпиньки, прикладала до уст палець і пошепки 

казала, що Борис Гаврилович весь в творчому 
екстазі і його не можна турбувати. Я не вірив 
своїм вухам. Борис Гаврилович не вірив сам собі. 
Воістину, як він казав. путі Господа неісповедимі! 
Між іншим, коли Бориса Гавриловича згодом 

арештували, то його нотні рукописи забрали ра
зом з ним, як речеві докази, як шифр, який він, 
тобто Борис Гаврилович, мусів ще для кого слід 
розшифрувати. 

1972 

Незабаром у Ви~авиицтві "Нові Дні" має з'иви

тиси збірка оnові~аиь О. Смотри'!а 

"SYTTII" 
Більш детальне оголошення в настуJ1ному 'І:fислі 

журналу. 
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ІЗ ГУМОРУ 

Як сонце 

- Як тв1и оq:оловік ~ 

-.Як сонце! 

- От щаслива. 

- Що й казати. Як зайде увечорі, то приходить 

аж уранці. 

МІНІJІТЮРНІ ПАРОДІІ 

Соромливий rерой 

Вагався сторінок з п'ятсот, 

Сох, безталанний, від гризот, 

І врешті аж в кінці роману 

Поцілував свою :кохану. 

Делікаткий nлаrіатор 

Рядок~ Ні, думку він позичить. 

Хіба ж собі він лиха зичить~ 

Висновок nацюка 

В літературу в:клад зробив: 
Ру:копис немічний струбивІ 

Новатор 

Він гучно з штампами 'Воює, 

А сам іх тихо... варіює. 

Твор'Іі муки 

Відмучивсь, авторе~ Не плаоq:: 

Віднині мучиться... читач. 

ВІДПОВІДЬ ЯСНА 

Два американці: 
Ти маєш гроші~ 

- Я 'Вже жонатий ... 

Невтрапітет 

- Що б ви робили, якби на вашу дружину напав 

тигр~ 

- Я б не втруча·вся: сам напа'В, сам нехай і боро

ниться. 

Уже сказала ... 

- Слухай, розкажи ж нам до:кладніше, я:к Іванка 
зрадила свого оq:оловіка. 

- Докладніше не можу, бо й так я вже сказаnв 

більше, ніж сама оq:ула. 

Добра сусі~ка 

Прийшла .Явдоха до сусідки й каже: 

- Кумо, дозволь мені засмажити рибу на твоїй 
олії, а я потім тобі дозволю зварити шмат свинини 

у моїй каnусті. 

В суяі 

- Скажіть, свідку, ви одружені~ 
- Ні, пане судде, я тільки так виглядаю. 
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В. НРИЧЕВСЬНИй. ДО 20-РІЧЧЯ 3 ДНЯ СМЕРТИ 
І 100-РІЧЧЯ 3 ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

15-го листопада 1952 року в столиці Венесуелі, 
Каракасі, помер видатний український учений. 
мистець-архитект Василь Григорович Кричев
ський. 

Тяжко згадувати про втрату цієї дорогої лю
дини, що віддала все своє життя й талант на 
~обро і славу українського народу. 
З українських мистців 19-го і першої половини 

20-го сторіччя постать професора Василя Кри
чевського є однією з найвидатніших і найвідомі

ших на Україні. Не було тієї галузі українського 
дореволюційного й післяреволюційного мистец
тва, де б проф. Кричевський не лишив своєї спад
щини. 

Невтомний, енерrійний, свідомий своєї мети 
проф. Кричевський вносив усе нові й нові перли
ни в таке багате, а до того ще й у вічно молоде 
укарїнське мистецтво. Архітектурні будови, орна
мент, писанки, фолкльор, пейзаж, грасЬіна. 
українське сукно, кераміка, декоративні роботи, 
етнографічні й архітектурні ескізи, збірки зразків 
українського народнього мистецтва, кіно-фільм і 
врешті кольоровий фільм створили славу вели
кому мистцеві. 

Професорові Кричевському чужим було повто
рювати вже відомі форми у мистецтві. Він тво
рив нове. Тематика його малюнків ,........ це широкий 
світ ліній і кольорів, сповнених свіжости, сили. 
сриrінальности. 

"'* * 
Василь Григорович Кричевський народився 31 

грудня 1872 року в селі Ворожба на Харківщині в 
родині земського фельдшера. Середню освіту 
здобув у харківській залізнична-технічній школі, 
а художню й архітектурну ,........ в майстерні архі
текта С. І. Загоскина, після чого став nомічни-
ком харківського міського архітекта Н. Шпіrеля. 
З 1893 по 1898 рік служив у залізнична--проєкт-
ному бюр і ("Служба путей и зданий") і одно-
часно, працюючи вечорами, був помічником ака-
деміка--архітекта Н. Н. Пекетова. Брав участь 
у проєктуванні і спорудженні таких будов в Хар-
Rові, ЯR Азовський банк, Земельний банк, ХаоRів-
ський суд, ГромадсьRа бібліотеRа, залізообробний 
завод у Юзівці і багатьох інших. З 1893 рокv 
rточав проєктувати й будувати самостійно. А 
одночасно студіював в університетській бібліотеці 
з допомогою професорів Редіна, Вагалія й Сvм
цова в галузі етнографічного мистецтва. В 1897 
році почав виставляти свої акварельні пейзажі на 
виставках у Харкові і потім щороRу (до 1905 р.) 
в Петербурзі в "Обществе аRварелистов". 
У 1902 році на ХІІ Всеросійському Археоло-

гічному З'їзді йому доручено збудувати україн
ську хату для Археологічної виставки. У тому ж 
] 902 році В. Кричевський отримав (бравши участь 
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у конкурсі) першу премію за проєкт будинку 
ПолтавсьRого губернського земства, виконаного 
в народнім українськім стилі. В 1903-1906 р.р. пе-
ребував у Полтаві на будівництві цього ж дому, 
nісля чого переїхав до Києва. В 1907-1909 роках 
був художником--декоратором у театрі Миколи 
Садовського в Києві, де оформляв історичні 
п'єси ,........ "Степовий гість", "Тарас Бульба", "Ги
бель надій", а також "Сільська честь", "Продана 
hаречена" й інші. В 1911-12 роках їздив до Ні
меччини, І талії, Австрії для поповнення знаннів 
з мистецтва й літератури. У ці роки малював 
багато пейзажів У країни, Італії, Криму (акварель 
та олія), виставляв їх на різних художніх вистав
нах у Києві. 

Проєнтував фасади будинків: академіків ми-
стецтва Грушевсьного й Щитнівського, школи ім. 
С. Грушевського в Києві, робив проєкти трьох 
шкіл для Чернігівського губернсьного земства, 
бібліотеки для міста Лебедина, лікарні в м. Він-
ниці, дачі інж. Лаврептева під Києвом, народньо
го дому в місті Лохвиці та інших будов в україн
сьних народніх формах. Зробив ряд графічних 
робіт для "Історії У країни--Руси" М. С. Грушев
ського, брав участь у художньому виданні 
праці "Українське мистецтво" Вадима Щерба-
ківського і оформив денілька обгорток для творів 
М. Грушевського, В. Винниченка, Гр. Чупринки. 
Робив екскурсії на Полтавщину в керамічні пунн-
ти для праці й дослідів в художній нераміці й 
студіював у Київськім Музеї "Зразки народнього 
мистецтва". У 1913--15 роках В. Кричевський за-
відував художнім відділом килимарської майстер-

ні В. М. Хоменна в селі Олепівці на Київщині. 
Килими й декоративні вибійки за його проєктами 
заслужили золоту медалю на кустарній виставці 

в Петербурзі, найвищу нагороду на таній же 
виставці в Києві й були розпродані на кустарних 
виставнах в Берліні й Парижі. У 1917 р. комісія 
n справах заснування Академії Мистецтв у Києві 
обрала В. Г. Кричевського професором академії. 
На початну 1918 р. червона rвардія розбила з 

гармат і спалила будинок М. С. ГрушевсЬІшго, в 
якому жив тоді проф. В. Кричевсьний. Пожежею 
знищені всі його картини, етюди. архітектурні 

проєкти, етнографічні й архітектурні зарисовки 
та інші художні праці, а також і музей творів 

народнього мистецтва, що його він зібоав і запо
вів м. Харкову. Після цього проф. В. Кричев-
СЬRИЙ виїхав до Миргорода. де пробув від серпня 
1918 р. по жовтень 1 91 9 р. директором керамjч ... 
ного інституту. В кінці 1919 р. він повернувся до 
Києва ,........ до Академії Мистецтв, реорганізованої 
потім в Інститут, де й працював майже ввесь час 
до 1941 року, викладаючи пейзаж, акварель. 
український народній орнамент та інші курси. Не 
покидаючи викладання у вищих навчальних за

Р'Ладах. працював у галузі кіномистецтва, як ху--

"НОВІ ДНІ", СЇ'q:ень 1973 



дожник, архітектор і науковий консультант. У 
1925~27 р.р. працював на кінофабриці в Одесі 
над фільмами "Тарас Шевченко", "Тарас Тря~ 
сило", "Борислав сміється", "За стіною", "Звени~ 
гора" та іншими. В 1935-38 р.р. в кіностудіях 
Одеси й Києва робив художньо-історичний фільм 
"Назар Стодоля" та перший на Україні кольоро
вий фільм "Сорочинський ярмарок". У галузі 
графіки працював над оформленням книжок. 
Лише для одного видання "Українська пісня" він 
зробив понад 400 малюнків. Деякі з його графіч
них робіт виставлялись у Ляйпціrу, Парижі, 
Львові, а акс-лібриси друкувались у багатьох 
спеціяльних виданнях. В ділянці архітектури, В. 
Кричевському в цей час не вдалося зробити ба
гато, бо завжди були різні перешкоди. Зробив він 
лиш декілька внутрішніх оформлень, а саме: в 
будинку-музеї Т. Шевченка в Києві, в будинку 
історичної секції ВУ АН. оформив виставочні кім~ 
нати і збудував разом з архітектором Костирком 
меморіяльний музей на могилі Т. Шевченка в 
Rаневі. 
Картин та етюдів за цей час він зробив кількз 

сот. У 1940 році в Києві, в українському музеї 
народнього мистецтва, була влаштована виставка 
його малюнків, проєктів тощо, де було понад 
1000 експонатів. У цей же час була організована 
виставка його творів в Одесі, в Картинній Г але
рії, і в 1941 році знову в Києві ..- в будинку літе~ 
ратури. Картини його є в музеях та rалеріях 
Харкова, Києва, Львова, Полтави та в багатьох 
nриватних збірках. 
Згадки про В. Кричевського та фота його робіт 

вміщено в багатьох журналах, газетах та інших 
виданнях, які доповнюють творчий шлях Покій
ного. 

Ось головніші з тих видань: 

"Архітектура в різних народів і на У країні" 
В. Щербаківського, 1910 р., Львів; "Історія 
України~Руси", М. Грушевського, 1913 р.; "Літе~ 
ратурно~науковий Вістник", 1912 р.; В. Горленко 
..- .. П розкто здания полтавскаго губернскаго зем~ 
ства", Илюстрированное приложеніе к'Ь газеті 
"Новое время", 1902 р., Петербурr"; М. Труш.
.. У країнські художники. Василій Кричевський", 
"Діло", Львів, 1910 р.; В. В. Чиспер "Земский 
домо во Полтаве", "Исскуство и печатное діло", 
Київ, 1910 р.; "Виставка українських художни~ 
ків", "Сяйво", Київ. 1913 р.; "Історія українсько~ 
го мистецтва" Д. Антоновича, 1921 р.; журнал 
"Зкслибрисист", Ленінrрад, 1931 р.; збірник 
"Екс-лібрис", Львів, 1932 р.; "Історія України", 
видання Академії наук, 1940 р.; .. У країнські ки~ 
ли.ми" Вол. Почанського; К. Фесак ..- "Глобцс" 
ч. 17, 1927 р.; С. Таранушевський "Васuль 
Кричевський". "Життя й революція" ч. 1, Харків, 
1929 р.; М. Бажан ..- "Творець і кіно", журнал 
"Кіно", Київ, 1928 р.; Д. Ч . ..- "Василь Григоро
вич Кричевський", "Шквал" ч. 7, Одеса, 1920 р.; 
Кость Куниця ..- "Художнє оформлення будин~ 
ку історичної секції за проєктом В. Г. Кричев
ського". "Київський збірник ВУ АН", Київ. 1931 
р.; Т. Родіопав ..- "В. Г. Кричевський, "Образа~ 
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творче мистецтво" ч. 7, липень 1940 р., Київ; Л. 
Владич - "Василь Григ. Кричевський", "Кому~ 
нікат", 15. б. 1940 р.; А. Марнов - "Майстер 
пейзажу". "Чорноморська комуна", Одеса, 14. VI. 
1940 р.; О. М. Смик ..- "У країнські національні 
форми в радянській архітекту рї', "Архітектура 
радянської України" N2 7, 1940 р. Е. Холостенко 
"Василь Григорович Кричевський", "Архітектура 
радянської України" N2 7, 1941 р., Київ; Н. Ми~ 
хайлов ..- "Виставка картин Василя Кричевська~ 
го". "Літературна газета", 9. V. 1941 р. та інші. 

ft:* 
* 

Проф. Кричевський був не лише мистцем, він 
був і великим педагогом. Працюючи з 1917 по 
1 941 рік професором Київської Академії Ми~ 
стецтв, реорганізованої свого часу в художній 
інститут, він виховав і вивчив тисячі молодих 

архітектів і художників. 

Ім'я проф. В. Кричевського було популярним 
настільки, що навіть окупантська московська вла

да на У країні не наважилась репресувати його. 
Навпаки ..- улесливими указами від 29. 6. 1939 

року надала йому звання доктора мистецтвознав~ 

чих наук, а в 1940 році верховна рада УРСР "за 
видатну діяльність у галузі розвитку образотвор~ 
чого мистецтва" присвоїла йому звання "заслу~ 
женого діяча мистецтв УРСР". 

Проте, ці укази, як і влаштування художніх 
виставок його робіт у 1940-41 р.р. в Одесі й Ки~ 
єві не змогли "перебудувати" В. Кричевського. 

Під кінець другої світової війни, старий і не~ 
мічний, із невимовною тугою в серці й сльозами 

на очах, він покидає свою рідну У країну з їі сте~ 
пами й ріками, лугами й байраками, кучерявими 
вербами, розкішними колись і тепер обдертими 
містами й селами й вирушає в невідому дорогу, 

що звалась Захід. 
Не будемо описувати усіх злигоднів, що їх за~ 

знав проф. В. Кричевський на скитальщині. Доля 
hинула його за океан, у тропічну Венесуелю, і 
тут, далеко від рідної землі, спочив вічним сном ... 

Під пекучим тропічним сонцем, на головному 
цвинтарі міста Каракасу, під горою, серед напів~ 
дикої рослинности виросла нова могила, в якій 

спочиває вічним сном великий мистець. Не поща~ 
стило родині проф. В. Кричевського дістати кра~ 
ще місце для поховання. Не так легко. Не до
rюмог ла в цьому й організована українська гро

мада ... 
Відмовилась, не взяла участи в похороні й 

православна парафія, не заспівав над його моги~ 
лою український церковний хор. Він не був 
оформленим членом парафії ... 

Відправив службу Божу лотиський православ~ 
пий священик, він проспівав молитву над його 

могилою в присутності найближчих родичів і 
друзів. 

Посумували... Поплакали ... Засипали могилу 
цупкою землею і... розійшлися. 

Самотня могила під горою. Не схилились над 
нею кучеряві верби, які так чудово змальовував 
мистець, не зашепотіли степові трави, не заспівав 
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соловейка, не всміхнувся ясноокий місяць, що був 
вічним супутником в його нічних пейзажах. 

Самотня могила серед дикої природи. Пекуче 
тропічне сонце аж занадто пече. Душить, а не 
гріє. Лише згадка про минуле, про його діяль~ 
ність, що принесла славу нашій батьківщині, роз~ 
ьіює тугу, освіжає задушливе повітря, заглушує 

образу від ура~патріотів, що промовчали цю ве~ 
лику втрату. У нашій уяві воскресають його тво~ 
ріння, що зробили його постать вічно живою. 

Самотня могила. Ніколи до неї не заросте 
стежка. Мільйони українського народу сумують 
з приводу тяжкої втрати. Тисячі його учнів опла~ 
У.ують свого улюбленого вчителя, тихого вдачею, 
ідейного патріота й творця, зразкового чоловіка 

й батька, великого громадянина. 

Ці рядки спогадів про дорогого Василя Григо~ 
ровича засилаю до родини й близьких друзів і зі 
сторінок нашого шанованого журналу висловлюю 

ще раз своє найглибше співчуття родині, друзям 
і всім, хто вміє цінити мистецтво і наших мистців. 

Іван БЕРЕЖНИИ 

3 листопада 1972 року. 

** * 
Приєднуємось до нашого доброго і сердечного 

співробітника, Івана Григоровича Бережного, і від 
себе висловлюємо з цієї нагоди жаль з приводу 
великої втрати, що сталася двадцять літ тому, і 
співчуття родині нашого великого майстра і па~ 
тріота Василя Григоровича Кричевського, ім'я 
якого золотими літерами уже вписано в нашу 

історію. Слава Його буде вічна, пам'ять про ньо
го ніколи не зав'яне. 
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Виставка Євгенії Туркало-Розгін 

У культурно-громадському клюбі в Детройті 
відбулася нещодавно виставка праць сеніара об
разотворчого мистецтва Євгенії Туркало~Розгін. 

Ії надзвичайна С!{ромність і невміння робити 
про себе розголос були причиною того, чому ми 
так мало про неї знали. А все ж ії мистецький 
дорібок, який вона експонувала нам на виставці, 
заслуговує на те, щоб ми з маляркою ближче 
познайомилися. 

Виставку я назвав би ретроспективною. Було 
приблизно 60 праць з різного часу, як і різних 
форматів, тематики і техніки: від олії чи акри~ 
ліки, почерез пастелі, акварелю аж по кольорову 

чи чорно-білу графіку у різних технічних можли
востях. 

Я особисто найбільше схиляюсь до ії графіки, 
головно до портретів визначних людей, як В. 
Симонею{а чи Л. Костенко. Вони цікаво і гарно 
розв' язані виразними чорними площами з цікаво 
докомпонаваним тлом, яке відповідною символі~ 

кою ілюструє духовість творчої людини. У де~ 
яких, знову ж, стилізоване обрамовання вінком 
нагадує Ю. Нарбута чи М. Бойчука, якого вплив 
помітний і в інших працях малярки. Це самозро~ 
зуміло, бо пані Євгенія є сьогодні єдиною з жи~ 
вих іще учнів М. Бойчука, якого свого часу зни~ 
щено "з коренем": знищено майстра, знищено 
учнів, спалено полотна, здряпано фрески. Знає~ 
мо, що з маленьким винятком, як оце пані Євге~ 
нія, ніхто не сховався, не оминув страшної лікві
,.:tації. 

Може, саме з тих причин ми придивляємося 
до образів ближче і ближче, шукаючи в них елі~ 
дів мистця і великого педагога. 

Ці сліди знаходимо не стільки в кольорі, як у 
формі. Бо насамперед на формі - чи то вираз~ 
ній, спрощеній візантійській, чи то збагаченій, ба~ 
роковій - компоновані ії чи то "Квіти", чи то 
ілюстрації до "Ніч і день", або до тексту Фран~ 
Rового "Лиса Микити". 

На окрему увагу заслуговують ілюстрації до 
голоду в У країні. Вони взяті безпосередньо з 
життя так, як малярка це бачила на вулицях 
Києва чи Харкова. Вони залишаються як німі 
свідки тодішнього лихоліття на нашій У країні. 

Малюнки, головно акриліка, може трохи за
тверді і зарізькі у кольорах, зате пастеля чи то 

в квітах, чи в краєвидах міста, чи зрештою у 

портретах м'ягенькі і кольорово зтоновані. 

Взагалі виставка була така різнорідна, що бул<1 
що вибирати і пристосовувати до вподоби і смаку 
глядача, навіть вибагливого. 

Бажаємо малярці ще багато творчих сил і 
років! 

Е. КОЗАК 
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В. ЧАПЛЕНКО 

ОСТАННІй "ВИННИЧЕННІВСЬИИй.." РОМАН В. ВИННИЧЕНКА 

Якось воно так склалося, що на кожну мою 
статтю в "Свободі" про Винниченкову творчість 
у цій же газеті з'являлася контрстаття В. Дави..
денка. З огляду на це дехто з читачів "Свободи" 
може nодумати, що цим разом я теж наnисав таку 

контрстаттю з nриводу Давиденкової статті 
"Найгірший роман Винниченка .. , надрукованої в 
"Свободі", в числах 196 й 197 за жовтень /J,~~ 
року. Трудно мені заnевнити читачів, що це не 
так, але для тих, хто мені nовірить, я хочу ска..

зати, що мене сnонукало написати цю статтю 

тільки бажання оборонити незаслужено в даному 
разі скривдженого nисьменника та "реабілітува ... 
ти" безnідставно знецінений твір. 
Не можна не звернути уваги на те, що В. Да ... 

ви,;з;енко, навіть не дочекавшись закінчення друку 

цього твору та nояви цілости, nохоnився на nід

ставі тільки половини тексту засудити його. А 
втім, це, може, й добре, що так сталося, бо тоді б 
цей критик мав у руках один, сnравді, доганний 

для Винниченка момент, про який я скажу наnри..
кінці цієї статті, і тим матеріялом уже nерекон..

ливіше, ніж він теnер зробив, затьмарити яскра ... 
вість цього твору. Звичайно, і мені з тих же 
!'v]іркувань можуть закинути, що я також узявся 

nисати на nідставі незакінченого твору. Але, по ... 
nерше, я свого часу не тільки nрочитав увесь 

машиноnис цього твору (в архіві Колюмбійського 
університету), а й зберіг заnис його змісту, яким 
теnер і користуюся, а nодруге, я хочу nідбадьо ... 
рити·, мабуть, наляканого Давиденковою статтею 
видавця, щоб він не nриnинив видання цього ро
ману. Про можливість такого "ефекту" від цієї 
(Давиденкової) статті свідчить чудернацький 
лист якогось Івана Івахова, надрукований у 29 
числі "Свободи", а в тому листі автор казуї
стично виnравдує видавця, nерекладаючи всю 

відnовідальність за це видання ... на самого nись ... 
менника: "І добре, що n. Я. Славутич його видо ... 
був на денне світло, щоб народ краще пізнав, хто 
такий В. Винниченко, і то саме на те, щоб від 
нього відсахнутись" ... 

За браком місця я не можу розглядати матерія..
лу nершої nоловини статті В. Давиденка, тобто 
nитання про редакторську роботу Яра Славутича, 
про коректу та про Винниченкову мову, скажу 
тільки дещо про це. На жаль, я не бачив недавно 
виданого роману "Слово за тобою, Сталіне!" і 
через те не можу nеревірити, чи слушно написав 

Давиденко, що, мовляв, "можна nодумати, що 
nисали їх два nисьменники: один, що добре воло ... 
діє українською мовою ( .. Слово за тобою, Ста..
ліне!" - В. Ч.), а другий, що мовно..-літератур
ними нормами нехтує чи взагалі їх не знає ("По
клади золота" - В. Ч.) ". Якщо nравда. що мова 
роману "Слово за тобою, Сталіне!" витримана в 
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дусі сучасних норм української літературної мо..

ви, то це злочинне редаrування, бо редактор по ... 
nсував Винниченків текст, і навпаки, коли }{р 
Славутич залишив невиnравленими ті ·· неnра..
вильні" слова та вислови, що їх навів Давиденко, 
то він учинив добре. Hanp., наявність у J:sинни..
ченковій "Соняшній машині" слова "фарба" в 
значенні "колір" чи "барва" я свого часу відзна
чив у nередньому слові до видання цього роману 

за моєю редакцією, але я цього слова не замінив 

іншим, бо це недозволенна річ у редаrуванні тек..
стів давніших nисьменників. ( !V!іж іншим, тоді 
уживали слова "фарба" в значенні "колір" і інші 
nисьменники). Тим то й Славутич не мав nрава, 
як це слушно відзначив і Давиденко, замшяти 
слова "хазяїн .. , "хазяйський" словами "госnодар", 
"госnодарський". Але я, кажу, не маю змоги цей 
матеріял розглядати. 

У цій статті я зуnинюсь nереважно на методо
логічно хибній інтерnретації Винниченкового 
тексту, що їі доnустився В. ,L(ави,J;енко. Основна 
методологічна хиба в його статті - використову ... 
вання висловлювань nерсонажів з nрикиданням 

їх самому авторові, ба й ототожнювання nерсона..
жів з самим nисьменником. Правда, у творчості 
nисьменників може бути й таке ототожнювання, 
але тільки тоді, коли це, сказати б, у люблений 
авторів герой, а такими героями звичайно бува ... 
ють nозитивні герої. А в "Покладах золота" 
немає ні одного такого героя, жадного з них 

автор не зображує із сnівчуттям чи симnатією. 
Взагалі nисьменника ніби немає в цьому творі, він 
ніби з..-за лаштунків дириrує nоведінкою цих ге..
роїв, а на вдачу кожен із них такий індивідуаль ... 
но..-окреслений, що немов би вони такими вроди..
лися, а не nисьменник їх утворив. А таке від..
окремлення цих образів від їхнього творця зумов..
лене іронічним; .ставленням ,J;O них nисьменника. 
Письменник ніби каже читачам: "Дивіться, які 
1юни чудні, ці люди, а я стою збоку." 
У цьому своєрідність nисьменницької манери В. 

Винниченка, особливо виразно виявлена в най
кращих його творах, у таких романах, як "За ... 
nиски кирnатого Мефістофеля", як "Соняшна 
машина". У nершому романі ця іронічність nід..
креслена навіть еnітетом "кирпатий Мефісто ... 
фель" (звичайно Мефістофеля зображають з 
орлиним носом). В. Давиденко наnисав про кир..
nатого Мефістофеля так, ніби це сам Винни..
ченко, а разом з тим ототожнив його ( Мефісто
феля) із nерсонажем роману "Поклади золота" 
Миколою Терниченком: "Філософія Миколи -
"Ми ка" Терничен ка - ніби коnія філософії ци ... 
нічного нігіліста "Кирnатого Мефістофеля". Як 
відомо, образ цього Винниченкового nерсонажа 
часто використовують "радянські" критики для 
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звинувачення Винниченка у зрад1 щей революції 
1905 р., але це роблять вони під тиском поліцій
ного режиму, бо насправді всякому неупередже
ному критикові ясно, що це негативний герой 

роману (і Винниченко покарав його тим, що він, 
такий зарозумілий, мусив одружитися з випадко

вою жінкою і втратити кохану "Білу шапочку" ) . 
А Микола Терниченко з роману "Поклади зо

лота" зовсім інший образ. Це емігрант, людІп~а 
без грунту під ногами, один із тих емігранті:з у 
Парижі, що безнадійно "товчуться на біржі пра
ці". Отож він і вигадує всякі фантастичні проєк
ти, як от проєкт створення "Ательє щастя" чи 
"Комітету визволення людства". І цей образ по
даний у світлі легкої іронії. В. Давиденко повівся 
з цим персонажем дуже необ'єктивно. Він, попер
ше, процитував його (Миколине) "виправдання" 
"святости й моралі" чекістів, не зазначивши того, 
що той говорить це в стані оп'яніння, а, подруге, не 
зазначив. що Микола, "виправдавши" оту "святість 
і мораль". потім додав: "Я, звичайно, плював на 
всі їхні (тобто чекістів- В. Ч.) святості й моралі". 
Не зазначив критик і того, що в автора при цьо
му підкреслено слово "з їхнього власного погля
ду". А далі той же Мик (Микола) зразу ж усум
нився в тій їхній моралі, кажучи: "От тільки 
коли він такий чекіст, то навіщо він украв ці до

кументи і що з тим золотом хоче робити?" А ось 
як він, голодний емігрант, згадує Україну: "Мо
же, хочеш їсти? - звертається він до Лесі, та
кої ж голодної й холодної емігрантки, що П наш 

критик засуджує як повію. - Я побіжу чогось 
куплю ще. Ні? Ні. так ні. Спасибі, що сидиш. Я 
трошки, Лесюню, розкис сьогодні. Уй-бо! Така 
штука. Чорт його знає, сам не розумію, чого. 
Сиджу отут самотою - і хоч вовком вий. Ех. 
Лесько, пам'ятаєш наші ранки на Вкраїні? Вліт.
ку? Сиві, росяні, з дрижачками по тілі. А чисто. 
а невинно, а бажанно! Ах, Боже мій, Боже мій! 
По снопи, наприклад. Віз торохтить. гецає, аж 
під грудьми болить. А якийсь Сидір чи ІльRо 
сидить по-дамському на драбині (на полудрабку 
- В. Ч.) й жене коней на ввесь дух. Або галуш
ки? ШпичRами витягати. І юшка така (?-В. Ч.) 
густенька, солоненька, з підсмаженими цибулин
ками. Ой, сто п'ятдесят ескалоQів ·~ддав би за 
одну миску галушок! 
Леся тосRно приплющує очі. Бідний Мик! ЯRа 

ніжна, розслаблена посмішка! Сталевий Мик, 
організатор визволення людства, по той бік до
бра і зла. От-от заплаче." 
Я навів і цей останній абзац для того, щоб 

читач бачив, який це "кирпатий Мефістофель" і 
ЯRИЙ це оборонець чекістів. А наш критик на під
ставі цього образу цілковито "знищує" великого 
nисьменника! 
Не знаю, звідки критик узяв, що в 1926 р. "в 

Україні ще трималися рештки української армії і 
ще був національний Уряд". але він цю "інфор
мацію" теж поєднує з образом оцього бідного, 
н'яненького Мика. 

Не інаRше "використав" В. ДавиденRо й вислів 
про "недоумкуватий (? - В. Ч.) український 
уряд". Поперше, у ВинниченRа написано "на-
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крав у дурникуватого вкраїнського уряду" (а не 
"недоумкуватий" уряд), а подруге, це так думає 
про український уряд жид Фінкель, за схемою 
внутрішнього монологу, яким Винниченко часто 
:й майстерно користується в своїх творах. Тим то 
ніяк не можна прикидати "характеристику" 
українського уряду Винниченкові. А тимчасом 
наш критик написав: "Член місії "недоумкувато
го", як висловлюється автор, уRраїнського уря
ду", тобто Винниченко начебто прямо таке на
nисав про український уряд. А про всякі крадіж
RJ>~ та шахрайства наших таки людей на еміграції 

можна прочитати не в одного з наших мемуари

стів ( напр.. у спогадах Є. О нацького та в "по
правках" до цих спогадів М. Єремієва, який, 

. виnравдуючи Біленького, згадав іншого, але "та
ки нашого шахрая"). Не можна забувати й Оле
еевої "Перезви". написаної переважно на цю 
тему. Та хіба й теnер немає таRих "патріотів". як 
той, що трапився мені, - мюнхенський друкар 

Белей, що, проголосивши з нагоди 50-річчя УНР 
307о знижку на замовлення, потім вирішив на
долужити ці "патріотичні" відсотRи і не видав 
надрукованої книжю-r? 

Взагалі В. Давиденко обурюється, що письмен
ник поRазав серед нашої еміграції таких крадіїв, 
що всю еміграцію назвав "кошлатою, нечепур
ною, голодною", що в його творі "ціла кюнстка
мера моральних потвор". Якби я не був емігрант, 
що навіть у багатій Америці не знайшов ліпшого 
застосування для своїх сил, як тільки посудомий
иицтво та "мапування", і, кінець Rінцем, пішов на 
малу пенсію у 62 роки, бо в такому віці мене вже 
навіть на "мапування" не хотіли взяти, то я. 
може, також не повірив би Винниченкові, що емі
грація може бути "кошлатою, нечепурною, го
лодною". І моє оповідання "Найнявся --- про
дався" --- це не тільки фантазія белетристоа. А 
що можна сказати- про того бідолаху, що, не 
знайшовши роботи, повісився у нью-йорксьRіїr 
"Самопомочі"? А що було б зі мною, і з десятRа
t.ш тисяч таких, як я, старих людей у цій же ба
гатій Америці, якби ще до нашого приїзду до 
цієї країни президент Ф. Рузвельт не домігся був 
забезпечення нашої старости? А в Парижі навіть 
посудомийництво для наших "старих емігрантін" 
не завжди бу ло пр:ктупне, не Rажучи вже про 
державні пенсії на старість! І чи не були ми. 
українські письменники. в перші дні після при
буття до Америки такими шукачами "Ательє 
щастя" з метою швидко розбагатіти. як отой го
лодний мрійник МиR? От я кинувся був із своєю 
"екзотикою" ... - з повістю "На узгір'ї Копет
дагу" шукати В. Душника, який, як я довідався, 
переклав книжку Оксани КосенRіної на англій
ську мову і тим її матеріяльно забезпечив. Та не
забаром я переконався, що для такої можливости 
треба бу ло спочатRу вистрибнути через вікно з 
третього поверху не будь-якого будинку, а з 
"радянського" посольства. По якомусь часі я 
прочитав у наших газетах заклиR якогось нашого 

чолов'яги з Голлівуду до українських ш~сьмен
ниRів, щоб вони писали кіносценарії та надсилали 
до нього. Я негайно надіслав йому ту ж таки 
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повість "На узгір'ї Копет~даrу", з якої, мовляв. 
я міг би зробити сценарій (у цьому разі я вже 
діяв обережніше). А от Василь Барка не тільки 
такий сценарій написав. а й знайшов перекла~ 

дачку та переклав його на англійську мову (я 
тримав цей переклад у своїх руках). Між іншим. 
ІШЛИ я переселився був на два роки до Каліфорнії, 
то я там зустрівся випадково з отим "голлівуд~ 
ським" автором заклику. Тоді він уже не був у 
Голлівуді, а влаштувався інакше: знайшов собі 
американку, яка забезпечила його матеріяльно 
на той час, поки він скінчить дентистику, з тією 

умовою, щоб після того він з нею одружився ... 
Про те, що на підставі Барчиного сценарію зроб~ 
лено в Голлівуді фільм, я теж ніколи не чув. 
Але серед персонажів Винниченкового роману 

є й справжні потвори. Це передусім згадана в 
статті В. Давиденка, дочка рабина й кокаїнісТІrа 
Соня, зrвалтована деююнськими "офіцерами". 
яка пізніше, працюючи в ЧК. власними руками 
розстріляла 200 офіцерів. 
Та для з'ясування наявности такої "потвори" 

в повісті В. Винниченка треба визначити П жанр. 
Це жанр детективного роману, який без таких 
··потвор" взагалі неможливий. На доказ цього 
останнього твердження я можу покли}{атися Fr\ 

нещодавно опvбліковану в =л.ах "Свободи" 
повість Алли Коссовської ~ ' /Іерший", в якій 
теж є така "потвора" ..- жінка. що вправляючисл 
в фашистських німець1шх таборах у влучанні 
в'язнів ножем, убила під час цих "вправ" с<:>р·:ж 
в' язнів і так ..- хоч через помилку ..- вбила та
кож свого чоловіка~українця, що став П "сорок 
першою" жертвою. А Коссовська ж не хотіла 
"спотворити" всю українську еміrоацію (в пові
сті, крім згаданої жінки~"потвоrш". всІ шші пер~ 
сонажі ..- українці).- На жаль. В. Давиденко цієї 
"потвори" чомусь не зауважив! 
Само собою розуміється, що такий жанр Вин

ниченкового тв()оу зумовив і характер його .rrya~ 
бцли~сюжету. Про цю фабулу критик написа~: 
"Фабула роману дуже наївна й неймочірна". Я" 
відомо, вона зводиться до гонитви за "чеRістом". 
який нібито вивіз за кордон секрет "покладів зо~ 
лота", що їх знайшов на У країні один знищений 
у ЧК професор. І я думаю, що в цьому немаr: 
нічого неймовірного з огляду на те, що за наяв~ 

ности на У країні геологічних переду мп в для зо~ 
лота там його й досі не знайдено. Свого часу, 
уже на еміrрації. Л. Чикаленко оповів мені. що 
відомий акад. n. Тутківський сказав якось, ЩО він 
знає, де на У Rоаїні є золото. але cкaJUe про це 
лише тоді, як У країна буде самостійна. Я в:r..rцоои~ 
став цю інформацію, написавши новельку "З·" тт о~ 
то", що П в перптій публікації і поисвятиR був 
пам'яті акад. П. Тутківського (я :ііогп особисто 
бачив і слухав його доповідь у Києві' і. .ттише 
передруковуючи цю новельку в збіf")ІІі "ЗпЧк". я: 
цю пnисвяту викинув (б-о в збірІІі бvло забагато 
їх). Можливо що оті слова акад. П. Тутківського 
дійшли й до Rцнничен"R'а. і він це викn"истаR v 
своїм романі. Але в "По}{ладах зnлота". кінеІІh 
кінцем, виявилося. що той "чекіст" Гунячий. який 
нібито носив при собі секретні документи про 
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поклади золота на У країні, насправді був арти~ 
етом українського театру і носив при собі... світ~ 
лини своїх ролей, які ( світлини) були дорогими 
спогадами про його театральну славу. Таким 
чином, усі ті, що за ним ганялися (а він про те й 
не догадувався), пошили ся в дурні. Звичайно, це 
останнє ..- помилка багатьох людей, уведених в 
оману жидом Фінкелем (який, щоправда, й сам 
у це повірив був), не є якийсь особливо ефектив~ 
ний трюк, але велика талановитість, ба й геніял"
ність (якщо взяти всю літературну спадщину) В. 
Винниченка як майстра мистецького українського 
слова така, що він з будь~якого, навіть, здава~ 
лося б. зовсім неймовірного сюжетного ходу чи 
ситуації може зробити переконливі й яскраві для 
читача образи та настрої. При цьому, як я сказав 
про це ще раніше, його самого немає в тексті, він 

дириrує з-поза лаштунків. 

На жаль, наприкінці повісти "Поклади зол о~ 
та" він зрадив цей свій метод дириrування з-за 
лаштунків. Тут він раптом зробив жида Фінкеля, 
про якого спочатку бу л-о сказано, що він може 
''вкрасти десять франків", зовсім порядною й 
чесною людиною, а його дочка Ніна, яку він під~ 
сунув був мільйонерові Крукові як кацдидатку 
на коханку, виявилася "непродажною". Ба навіть 
і справжні чекісти (не Гунявий) стали такими. 
"як і всі люди" (слова в лапках я цитую з па
м'яті, бо в моїх нотатках їх немає). 
Я можу пояснити здогадно цю Винниченкову 

"зраду", коли він зрадив самого себе ЯR письмен~ 
ника~психолога, тим, що він сподівався цей твір 

видати на У країні, разом з іншими своїми твора~ 
ми, які прийняло до друку харківське видавню~

тво "Рух". Я пригадую. що тоді на Україні віль~ 
но продавали в газетних кіосках паризьку газету 

"Українські вісті", що їі редаrував І. Борщак. а 
в одному з чисел цієї газети був надруков.qчтхтІ: 
кінцевий роз,.:rіл з роману "Поклади золота" R. 
Винниченка. І я й досі пригадую каотину тог() 
розділу: як відходить поїзд на У країну з тими, 
що поверталися, а на пероні залишилися непоРер

ненці, які, пrюте, гvкали. прощаючись із повер

Ренцями: "Привіт Україні!". А один із тих, що 
залишалися на пероні. був без шапRи (не ттам'я~ 
таю, хто саме, можливо. що якраз МJ-н{ Терни~ 
ченко), і вітер розмаяв його волосся ... Та}{ а сила 
Винниченкової образ ности: майже півсторіччя я. 
як читач, пам'ятаю оцей мистецький рет;:tтть! І 
таких мистеІІhких деталів повно в романі "Покла~ 
~и золота". Тим то. не зважаючи на відзначений 
дефект у закінченні цього роману, він є ще пов
ноцінним у "вFнниченківськомv" значенJ-Ті цьогп 
слова твором. Мабqть, останнім у такомq сенсі 
Винниченковим твором. Бп в таких його на~исR
них пі~чіше творах. як "Слово ~я. тоб-ою. \."!'алі
не!", "Нова заповідь", може й у "Лепоозорії" вwf" 
JЧН"Іазно помітно занепад цього його талантv. 

І Винниченко сам 11е вітtчував, бп напися.~ у с~оє
му щоJТеннику під 27 беоезня 1950 р.: "Все бітт"
ший і більший сумнів: чи не жертвую я літеnа
турною, мистецькою сторпчою ради ідейної. пnо

паrандивної (?..-В. Ч.) ". Та він, на жаль. віттттаR 
перевагу проповідуван ню "ідеї миру на землі", і 



Надія ДОНЕЦЬ 
.І: 

ДЯДЬНО ДАНИЛО 
(З натури в Англії) 

Галина Петрівна з приємністю дивилася на 
маленьких дівчаток-близнят, які сиділи на одно
му стільці і спідлоба лозпрали на вчительку. 
Дядько Данило, який прю!"ів їх, улесливо просив: 
- Будьте такі добрі,_ пані, візьміть їх. Я б їх від
дав до школи, та біда в тому, що від автобусу 
далеко йти, погода буває всяка, а вони ж, самі 
бачите, ще зовсім малі. А до вас їм близько, по
сусідству. Я вже платитиму, скільки скажете. Не 
сумнівайтесь. Вчителька знову глянула на близ
нят: справді, малі, просто зворушливо малі. 

Спочатку не хотіла й слухати, бо не мала ба
гато вільного часу для приватних лекцій, але, 

врешті, вже не могла відмовитися: шкода стало 
дітей. 

- Ну, добре, - погодилася вона, .- я їх візьму. 
Буду вчити 4 дні на тиждень, по 2 години на день. 
За це будете платити мені один фунт на тиждень. 
Згода? Не дорого буде для вас? 

- Нічого, нічого, .- зрадів дядько Данило, -
я заробляю добре, та й жінка робить. Не турбуй
теся, буду платити справно. 
На тому й погодилися. 
Наступного дня батько привів дітей. Кожне 

дівча мало під рукою бvквар. Обидві були усміх
нені, щасливі. Дядько Данило, строго наказавши 
близнятам слухатися вчительки, зручно вмостився 
в кріслі. 

Вчителька почала навчання. Діти виявилися 
здібними. За пару днів знали майже всі літери. 
Вчилися охоЧе. До кінця тижня почали вже по-

через те роман .. -Слово за тобою, Сталіне!", який 
я читав ще в машинописі, вийшов не "винничен
ківським". (Цитати з Винниченкового щоденника 
я подаю за статтею Г. Костюка "Остання доба 

,;нt.w'f'f'IL В. Винниченка", надрукована в газ. "У країнські 
вісті", ч. 42, з 28 листопада 1971 р.). 
З огляду на це Винниченко й писав під заго

ловками останніх своїх творів: "Політична кон
цепція в образах". 

Крім того, я таки думаю, що він уже не міг 
писати "по-винниченківському". 

В. Давиденко вигукнув наприкінці своєї статті 
з приводу видання "Покладів золота": "Наяіщо 
було цей пашквільний (? - В. Ч.) сценарій (? -
В. Ч.) видавати?... Щоб кожний від нього від
сахувався?" 

На щастя, не всі українці належать до партії 
цього критика і через те не всі будуть від Вин
ничею{а відсахуватися. А з огля~у на оту повно
цінність цього роману, як і на потребу опублі
ІСування всієї ще не друкованої спадщини вели
кого письменника, він, цей роман, мусить бути 
додрукований, виданий у цілості. 

Між іншим, у моїх нотатках відзначено.-~ в 
машинописі бракувало двох сторінок - 26 й 29. 
Чи їх відновив редактор за рукописом, який, як 
мені здається, також зберігся? 

14. 

троху читати окремі слова списувати літери з 

букваря. 
Батько приходив за годину до кінця останньої 

години і завжди питав: 

- Ну, як? Чи вже добре- читають? 
- Як же можуть вони добре читати? - ди-

вується вчителька. - Ще ж мало часу було. 
Тільки починають. Ану, Катрусю, прочитай тро
хи татові. Катруся читає, спотикається на кож
ному слові. Тато невдоволений. 

- Оце ти так читаєш? А вже цілий тиждень 
вчишся! Що ж це таке? Як так будете, дівчата 
вчитися, заберу вас, та й віддам до школи! 

Вчителька обурилась: 
- Де ви чули, щоб хтось навчився читати за 

1'иждень? Дивна ви людина. А скажіть-но, за 
скільки часу навчилися ви? Мабуть, за пів року? 

- Вже не пам'ятаю. Може й раніше,- бурчав 
дядько Данило. 

- Дивіться, дівчата, - звернувся він знопу Д() 
близнят, - учіться добре, бо - запорю! Плати 
за вас, ледацяг, а толку - ніякого! 

Дівчата похнюпилися. 
- Ага, трохи ~ забув. Ось вам, пані. гроші за 

тv.ждень - один фунт, як домовилися. Вчителька 
помітила, як дрижала рука в· дядька Данила, коли 
він давав гроші. "Більше не візьму, - подумала 
Галина Петрівна. - Такий скупердяга. Та ще й 
стовбячить тут увесь час, контролює. Вчитиму 
безплатно: може відчепиться! 
Одного разу дядько Данило прийшов ще рані

ше. Дівчата щось писали. 
- О, знову дряпають! - сердито закричав він 

~ Я ж просив вас, пані, вчіть їх читати, а дря
пати вони можуть і дома! 

- Знаєте що, - ледве стримуючись сказала 
вчителька, - я вже вас просила не втручатися в 

навчання. Якщо вам не подобається, як я вчу 
ваших дітей, забирайте їх від мене зараз же! 

- Ні, ні, пані, не гнівайтеся! - злякався дядь
но Данило. - Вчіть уже, як хочете. Я мовчатимv. 
В кінці наступного тижня вчителька грошей не 

взяла. Дядько Даннло здивувався: 
- Та як же це? Так і будете вчити даром? Ну, 

хоч пів фунта візьміть! Вчителька навідріз відмо
вилася: 

- Я бачу, що ви, мабуть, дуже ·бідний, а тому 
вчитиму безплатно. 

.- Та воно трохи якось неловко виходить, -
зам'явся дядько Данило, - як же це так? MeJ-Ji ж 
платять за роботу, а ви будете даром учити? Ну. 
та воно, правда. хіба це робота? То вам просто 
розвага. Вони нагалдять вам повну голову - от 
воно й веселіше! 
Минуло місяців зо два. Одного вечора прибі

гають. ~ахекавшись, дівчата. 

- Що сталося? - здивовано спитала Галина 
Петрівна. - Сьогодні ж ми не вчимося, та й 
пізно вже. Чого ви прибігли? 

- Тато казав ... треба писати листа дядькові ... 
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Василь Іванович Гришко здобув докторат 

1-го грудня 1972 року у Вашінrтонському уні
верситеті, м. Сіетл у штаті Вашінrтон, відбувся 
захист дисертації Василя Ів. Гришка, що являє 
собою понад 350-сторінкову працю під назРою 
11Gogol's Ukrainian-Russian Bilingualism and the 
Dualism of Gogolian Style". ("У кра1нсько-росій
ська дr.омовність Го голя та двоїстість гоголів
ського стилю" ) . 
Захист дисертації відбувся з великим успіхом, 

наслі~ком чого авторові її (дисертації) не тільки 
присвоєно науковий ступень доктора з ділянки 

слов'янської філології, але й відзначено працю, 
як зна~ший вклад у порівняльно-славістичні сту

дії в США та офіційно рекомендовано її до пуб
лікації в університетському видавництві. У роз
гляді й оцінці дисертації В. І. Гришка брали 
участь відомі професори-лінrвісти й літератори 
- з інших університетів Америки, а саме: проф. 
Юрій Іваск з Массачусетського університету 
(американський славістs~ського походження), 
та професор Омелян Пріцак із Гарвардського 
університету. 

Василь Іванович Гришко за життя Івана Ба
гряного очолював ідеологічний сектор в УР ДП. 
а тепер є їі головою. До війни він студіював сло
в'янську філологію на українському відділі Філо
логічного факультету Харківського, а потім Київ-

до Америки... - перебиваючи одна одну вигун:
нули дівчата. 

- Якому дядькові? Якого листа? Та ви ж ще 
не вмієте як слід писати. 

- Нічого ... Тато :казав - ви нам поможете ... 
Cкnno найдійшов і батько. 
- Що там таке? Якого листа треба писати? -

нервувалася вчителька. - Та ви ж узагалі були 
проти того, щоб я вчила їх писати, а тепер листа 
від них захотіли? Скільки ж вони вчилися? -
Всього лва місяці. Як же вони можуть написати 
листа? Дядько Данила почухав потилицю: 

- Та бачите, пані, воно. може, трохи й рану
вато, та ви ж самі знаєте. Надходятh Різлвяні 
свята. Треба ж· брата поздоровити. Він обіцяв 
прислати дітям гостинця. якщо напишуть листа 

rю-українському. Ви вже поможіть їм. будьте такі 
добрі. 

Сяк-так, з гріхом пополам написали листа. 
Скоро й відповідь прийшла. Дядько радів успіхам 
племінниць. Надіслав також і по парі долярів на 
цукерки. Батько дав дітям по б пенсів. а решту 
грошей поклав у кишеню. Незабаром знпву поле
тів лист до Америки. Та на цей раз - безуспіш
но. Мабуть, дядько догадався. що такі листи 
будуть надходити часто, а тому виіршив просто 
не відповідати. 

Довго ждали діти гостинuя, та та" і не діжда
лися, а батько все дивувався, чого брат мовчить. 
Аж піц весну прийшла відповідь. але вже ніяких 
горшей у листі не бvло. 

І дядька Данила більше не бачили в учительки. 

"НОВІ ДНІ", січень 1973 

ського університетів. На четвертому курсі (році) 
був заарештований і протягом трьох років ( 1937 ... 
1939) був ув'язнений у таборах каторжної праці 
на Колимі. Свої філологічні студії він продовжив 
у США щойно наприкінці 50-их років, здобувши· 
м:аrістерський ступінь у Каліфорнійському уні
верситеті в Берклі 1960 р. Докторські студії він 
завершив у Вашінrтонському університеті, Сіетл, 
де працював слов'янським бібліографом протягом 
дев'яти років, ще в 1964 році. Працю над дисер
:-ацією та їі захист відкладено, на бажання докто
ранта, у зв'язку з його виїздом на працю до 
Европи. де він і тепер працює політичним комен
таторо\-1 українського відділу радіо "Свобода". 

Дисертація Гришка про М. Гоголя - це перша 
українознавча дослідницька праця з філології за 
112 років існування Вашінrтонського університету. 
Д-р Василь Іванович Гришко народився 1914 

року в Яготині. Ще до здобуття докторату він 
написав багато книжок та брошур: "У країна 
сьогодш 1 ми". "Молода У країна пореволюцій
ного 40-ліття". "Малоросійське східняцтво", "До
свід з Росією" (вида но англійською мовою) , "Дві 
аRції - одна українська відсіч". "Що сталося в 
СССР у зв'язку із смертю Сталіна", "Засуджене 
й заборонене" (вибране з творів Володимира Со
сюри) , "Хто з ким і проти кого" (відповідь Юріє
ві С\іоличеві проти наклепів на українську емі
rрацію), "Що й треба було довести", "Моснва 
сльозам не вірить" (про штучний голод на Украї
Р.і 1933 року), "Третя сила, третій шлях, третя 
революція" та ін. 

:Його політичні коментарі передаються на 
У країну кожного дня впродовж багатьох годин. 
Вони (ті коментарі) часто друкуються в газеті 
"Українські вісті" (Новий Ульм), які рік тому 
відзначали своє 25-ліття. 

Особливість, актуальніс'ть і вага ЦІЄІ наукової 
праці В. І. Гришка полягає насамперед у тому. 
що вона написана на й досі ще "контроверсій ну" 
тему - в боротьбі навколо Гоголя і за Гоголя. 
Завданням автора цієї дисертації бу ло довести 
вrtрішальний вплив українського елементу на 

творчість Гоголя. особливо ж на твори Гоголя, 
nов'язані з Україною, українською тематикою. а 
воднораз - довести значення українського впли

ву на розвиток росшської літератури взагалі, 

позаяк Гоголь відіграв у ньому вирішальну ролю. 
Хочемо вірити, що для цього знайдуться фі

Іrансові засоби й наукова праця д-ра В. І. Гришка 
незабаром побачить світ - буде видана як ан
глійською, так і украj'нською мовами. 

Поздоровляючи В. І. Гришка з таким успіхом 
і досягненням у науково-дослідницькій його пра

ці. вітаємо серед нас ще одного і доборго доктора 
з українознавчих і славістичних наук. -Важаємп 
докторові Гришкові дальших успіхів у його нау
rювій, професійній та громадсько-політичній пра
ці та щастя в особистому й родинному житті. 

І подай нам, Боже, побільше таких нових док
торів наук! 



ПРИВІТАННЯ 3 НАГОДИ 70-РІЧЧЯ А. ЮРИНЯИА 

Дорогий Побратиме пера! 

Прийми найсердечніше поздоровлення з завер
шенням твоєї сімдесятки, що припадає на 8-е 
грудня 1972 року. У твоїй світлій особі вітаю 
сеньйора з армії наших найкращих працівників 
пера, а насамперед --- давнього і постійного спів
робітника "Нових Днів". 

За добрих тридцять років нашого знайомства і 
приязні, що майже з перших днів близької спів
праці вилились у щиру дружбу, пізнав я тебе як 
здібного, обдарованого, культурного, ерудитного, 
наполегливого, завжди принципового і відданого 

сина свого великого народу, для якого ти ніколи 

не щадив своєї праці, для якого ти завжди був 
готов на найбільшу жертву --- у часи найтяжчі 
і найстрашніші. 

На довгому шляху лише останніх тридцяти ро
ків --- від славного Кам'янця Подільського до 
Лос-Анжелосу --- ти поставив високі віхи своїх 
звершень і вкладу в нашу культуру, в нашу на

ціональну справу: написав літературознавчі праці, 

як "Мистецькі компоненти літературного твору", 
''Засоби і способи поетичного вислову", "Твір і 
його автор", збірку поезій "Людям і собі", п'єси 
"На далеких шляхах", "Справжня наречена" та 
інші значні твори. Ти багато працював і зробив, 
як автор великих і малих статтей, друкованих у 

багатьох наших виданнях, як редактор, літредак-
1'Ор і педагог. 

Дозволь же з нагоди твого ювілею побажати 
тобі кріпенького здоров'я і дальших та значних 
успіхів у твоїй зрілій і багатогранній творчі;!: 
праці. 

На многі літа, дорогий Друже! 

Дорогий Друже! 

Дмитро Кислиця, редактор 

... 
* 

Із далер;ої Каліфорнії докотилася до нас чутка 
про сімде..:ятку Вашого життя. У зв'язку з цим 
пригадалася нам наша перша зустріч з Вами. 
Трапилося це безмаль ЗО років тому в місті Кра
кові. Вже з однієї тодішньої розмови ми зробили 
висновок: ця людина, тобто Би, до глибини своєї 
душі залюблена в друковане слово. І ми не поми
лилися. Бо через три роки, коли в новоульмів-

1~ 

ському ділітаборі появилося перше число "У кра
їнських Вістей", Вас наче вітром принесло до 
нашої редакції на працю. Хоч Вам, як "чужин-

Юрій Богданович Юриняк 

цеві", у нас не належалося ні харчів, ні меш
кання, Би, проте, згодні були живитися сухаря
ми і ночувати в редакції на столі, аби тільки бvти 
nри улюбленій праці. Трохи чи не чотири роки 
працювали. 

А переїхавши з Німеччини до США. Ви й далі, 
протягом наступних двадцятьох років, не пере

ставали посилати до "У країнських Вістей" своїх 
матеріялів, водночас працюючи і в інших газе

тах. Ми могли б налічити не менше як десять 
українських періодичних видань, на сторінRах 

яких дотепер появлялися Ваші публіцистичні 
статті, замітки та рецензії. Під той самий час. 

"НОВІ ДНІ", січень 1973 



поряд з журналіетичною роботою, Ви ніяк не 
менше трудилися і на відтинку художньої літера

тури, написавши і видавши окремими виданнями 

низку своїх поетичних, белетристичних і драма
тичних творів та літературознавчих праць. Певна 
річ, Вам ,......., людині, що живе з фізичної праці, ......... 
нелегко ;:t;оводиться бути водночас фабричним 
робітником і працівником пера, проте Ви спро
моглися переборювати всі труднощі. Спромо
глися ,......., бо Вас живила, бадьорила й наснажу
вала творчим оптимізмом Ваша глибока любов 
до рідного слова, до свого народу, до своєї Бать
ківщини. 
Отож, якнайщиріше вітаємо Вас, дорогий Дру

же, з Вашим сімдесятиріччям і бажаємо Вам д~в
гого віку та багатирського здоров'я для дальших 
творчих осягів! 

Ваші-

• 

Анатоль Гак (він же й Мартин Задека) 
З Дружl!НСЮ 

ДО 70-ЛІТТЯ КОЛЕrИ nEPA 
АНАТОЛЯ ЮРИНЯКА 

Дійшов ти чесно з музою своєю, 
Як воїн правди, до семидесяти літ. 
У день твого, колеrо, ювілею 
Прийми ж від мене поздоровлення й nривіт. 

Прийми хвалу за зустрічі зі мною 
В Детройті, Мюнхені, у бісовій імлі. 
Ти завжди й скрізь лиш дихав чужиною. 
А жив для щастя Української землі. 

Себе віддавши чесно У країні, 
Ішов ти випрямлено ,......., що б там н~ було. 
Живи ж, працюй і далі так, як і донині: 
У сім на радість нам, а ворогу на зло! 

• 
Петро Карпенко-Криниця 

АНАТОЛЕВІ ЮРИНЯКОВІ 

(до 70-ліття з дня народження: 

- 1902- 8-ro грудня - 1972) 

Син УRраїни (безсмертний Тарас-наш святий) 
сл о в о поставив своє на сторожі народу, 

щоб не було переводу вкраїнсьRому роду! ... 
З ним Ти й пішов у далекі незнані світи! 

Бо в У країні ;:t;o нього-погорда... (і-смерть!). 
Любиш це слово і скрізь бережеш, наче oRa ... 

"НОВІ ДНІ", оіsrеиь. 1973 

Щоб воно сповнило всі заnовіти Пророка 
там, де серця переповнені болями вщерть! ... 

Восьмий десяток стрічаєш, мов осінь багату 
(бачимо це ізблизьRа ... І десь бачать здаля!): 
гнеться (від овочів) саду розкішне гілля ... 

Тік повен збіжжя-зерна ... І побілено хату ... 
Скільки ж створив би в Вільній ВRраїнсьRій 

Державі! ... 
Часу не тнули б там клопоти ,......., леза іржаві! ... 

Іван ДІДЕНКО 

• 
Дорогий Юрію Богдановичу! 

Я найсердечніше вітаю Вас з подвшним Вашим 
ювілеєм - з 70-літтям Вашого життя та 50-літ
тям літературної діяльности. 

На еміrраційних просторах нас не раз зводила 
доля, хоч іноді й розводила. Але потім ми зновv 
зустрічалися як не в Детройті, де Ви були реда~
тором "Прометея", то в Чікаrо, де Ви проводили 
свої трудові дні у творчій парці, а також були 
Ви близьким до одумівців і їхнім добрим дорад
ником. 

У Каліфорнії ми теж жили по-сусідськи. ТаиІ 
Ви написали вірш "Богданова слава". У своєму 
скромному музичному доробкові "Богданову 
славу" (на Ваші слова) я зараховую до кращи~ 
композицій моєї камерної музики. 

Тож вітаючи зичу Вам, мій друже, доброго 
козацького здоров'я, творчого запалу в наступні 
роки Вашого життя для добра уRраїнської RY ль
тури, для возвеличення нашого народу, з котрим 

ми кровно пов'язані. 

• 

Григорій Китасти й 

АНАТОЛЕВІ ЮРИНЯКОВІ 

В ЛОС АНЖЕЛОСІ 

Від імени Головної Управи ОДУМ-у та філії 
ОДУМ-у в Чікаrо прийміть найщиріші побажання 
у Ваше 70-ліття та 50-у річницю літературно
письменницьRої діяльности. 

Ви впродовж існування ОДУМ-у завжди до
помагали молоді порадами, своїми nост1иними 

дописами пропаrували добре ім'я ОДУМ-у та 
заохочували батьків, яких діти стояли осторонь 
молодечих організацій, вписувати їх до ОДУМ-у. 

Ваші дописи на літературні та суспільні теми 

17. 



оживляли й збагачували наше українське життя 
на еміrрації. 

Тому прийміть від усіх нас найщиріші поба~ 
жання кріпкого здоров'я і всього найкращого. 
Хай Ваше перо завжди буде гострим! 

З привітом і пошаною до Вас, 

Олексій П ошиваник 
Голова ГУ ОДУМ~у США 

Василь Коновал 
Голова філії ОДУМ~у Чікаrо 

Олексій Коновал 
реф. преси й інформації ГУ ОДУМ~у 

2 грудня 1972 року 

• 
АНАТОЛЕВІ ЮРИНЯКОВІ 

В ЛОС АНЖЕЛОСІ 

Високоповажаний Пане, Дорогий Ювіляте! 

З нагоди 70 років Вашого трудолюбивого 
життя та 50 років Вашої плідної письменницької 
діяльности спішимо і ми, співпрацівники жvрнала 
''Самостійна Україна", зложити Вам, Дороги;{ 
Ювіляте, наші щиросердечні побажання. 
Ви ж довгий час були також видатним спів~ 

редактором нашого журнала та вложили в його 

розбудову свою велику цеглину. 
Тому прийміть і від нас дружній привіт та 

щирі побажання кріпкого здоров'я для дальшої 
виДатної праці для ,:~;об ра нашого Українського 
Народу! 

За редакцію адміністрацію журналу 

"Самостійна У країна" 
Мllхайло Панасюк, Іван Петручок, 

(третій підпис неразбірний) 

Чікаrо, 1 грудня 1972 р. 

ПЕРША УНРАІНСЬКА ОПАЛОВА ФІРМА 

FUTURE FUEL OIL I.,TD. 
and 

SERVICE ST ATION 
24-rо~ннна, солідна і скора обслуrа 

чнщенни і направа "форнесів" безплатно. 

945 Bloor Street W. - Toronto, Ontario 

Office: 536-3551 Nights: 762-9494 
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СЕРЕД КНИЖОК 

Академія Наук Украінської РСР. Інститут Су
сnільних Наук. В. В. Ауліх. Зимнівське городище 

- слов'янська nам'ятка VI-VII ст. н. е. в Західній 
Волині. Видавництво "Наукова Думка", :Киів 1972. 

Хоч В. В. Ауліх дуже поважний автор, його 
праці російською мовою видані друком, а україн~ 

ська праця видана фотографічним способом і так 
коротко обрізана при зшиванні, що розгорнути 
книжку неможливо .- треба до неї "заг ляда ти", а 
це утруднює читання їі. До того ж і мова видання 
.- повна русизмів, залишає бажати багато кра~ 
ЩОГО. 

Городище Зимно лежить у 5 км від м. Володи~ 
1\":Ира, на півострові, оточеному болотом. При не~ 
одноразових розкопах виявлено "знахідки куль~ 
тур лійчастого посуду, пізньострічкової розпис~ 
ної кераміки, трипільської культури, культури 

кулястих амфор. поморської культури, ранньо~ 
слов'янські знахідки VI~ VII ст. н. е., давньору~ 
ські, окремі знахідки і кераміку пізньо~февдаль~ 
ного часу" (ст. 8). Автор описав лише пам'ят~ 
ки б~ го та початку 7 ~го віків ,......... що відповідає 
його завданню - виявити, що VI~ VII віки НЕ' 
були у слов'ян часом занепаду і perpecy, а були 
періодом, коли відбувався перехід до февдаль
ного ладу і формувалась народність. 

Автор розглядає топографі-ю городища, зна
йдені там споруди .- житлові та оборонні: пред~ 
мети: посуд - ліпний, знаний з інших поселень 

VI~ VII вв., переважно горщики та кілька мv.со
чок. Звертає на себе увагу уламок посудини із 
скісним хрестом. 

До виробів із заліза належать: знаряддя вироб
ництва, як коас. уздечка; зброя .- наконечники 
списів типу кочівників та слов'янського, відомого 
зі Словаччини, наконечники стріл, властивих 
аварам та слов'янам. На городищі мешкав юве~ 
лір, бо знайдено ллячки, формочки для відлгвів, 
маленьке ковадло, численні пряжки до поясі-в, 

браслети, зроблені з поганого срібла або з бпон
зи, серед них є зломані та недокінчені в роботі. 
Знайдено багато пряслиць до веретен, зроблених 
з крейди, що свідчить про виріб полотна. 

На основі знайдених предметів В. В. Ауліх да-
тує досліджену верству городища на 500-650 рр. 
після І. Хр. й думає, що воно належало дулібам, 
а було знищене аварами. 

Ю. ПЕРХОРОВИЧ 

ВИnРАВИТИ НЕДОГЛЯДИ: 

У статті Василя Витвицького ,......... "Н. Д." ч. 274 
(листопад 1972) на стор. 12, у 1 ~ій кол., рядок 
27 ~ий згори виправити Степан на Остап, а в 
2-ій кол., рядок 3-ій Голощенко на Головащенко. 

РЕД. 
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чомусь трагічно схожі суспільно-історичні проце
си: шалений і брутальний наступ фальшивої епо
хи на людську особистість, суєти на совість, лож
них цінностей на справжні, істинні ... 
А з другого зовсім боку - порівняти елементи 

антропологізму в Сковородиному богословії з 
пізнішою цільною антропологічною концепцією 
Фойєрбаха ... Або: Сковорода і Достоєвський. Не 
раз зіставляли із Сковородою Толстого, але в цій 
аналогії багато зовнішнього. По-моєму, глJ.-:бша 
ьнутрішня спорідненість із Сковородою у Досто
євського - і за концепцією Бога, і за пристрас
ним шуканням релігійної істини, і за напруже

лістю внутрішнього діяло гу, і за трагізмом сові
сти, хоча б, здавалося, Сковорода світліший ... 
А втім, є письменник, який найбільше внутріш

ньо споріднений із Сковородою, - це Шевченко. 
Їх поєднує щось суто українське в розумінні 
правди і совісти, як непреложних людських на ча тт 

-так, як вони, ці начала, відбилися в українській 
народній філософії в українському фолкльорі: 
Енутрішня нескореність і бунтарство. протест 
проти наруги над людиною, зневага до суєти і 

позолоти і тяжке боріння душі. що прагне справж
нього і сокровенного. 

Тут ми і підійшли до проблеми. яка ще зозсім 
не вивчена і не поставлена по-справжнь·:)му: Ско
ьорода як український філософ. Справді, хіба 
можна зрозуміти його поза тим історично-націо

нальним рядом, в якому стоять, зокоема, ІRан 
Вишенський, полемісти XVII ст., Мельхіседек 
Значко-ЯЕорський, козацькі літописці. гайдама
ки, борці проти єлисавето-катерининсько-перів
ської політики нищення української "роз!·ш" ("да
бьr ни какой роз ни... не бьrло")? 

І хіба ця українська "роз нь" пе rшя:шл а ся з ве
личезною силою в істори.чному феномені - в 
незбагненній для багатьох сучаспиків фігурі Ско
вороди, хіба його вперте заперечення офіційнЕх 
благ і державної мудрости не є сильна і своє
рідна трансформація стихійної на родної уперто
сти проти насильного "ощасливлювання", проти 
соцілльного і національного придушення.-транс

формація стихійної сили української "розни"? І 
хіба поза цим, як і поза українською народньою 
філософією і психологією, можна збагнути СІю
вороду - так само і поза численними і значущи

ми історичними аналогіями того, як людська 

думка і людська совість противилися натискові 

фальшивої епохи? 

Так само не досліджено й іншу проблему, яка 
неодмінно випливає з цього феномену. - умовно 
назвімо її проблемою інтеліrенції та .народу. 
зокрема й особливо - української інтеліrенції та 
укрїнського народу. Маємо на увазі не лише все 
те, що випливає з численних і пристрасних су

джень Григорія Сковороди про обов'язок "уче
ної людини" до народу. а й усе те, що випливає 
з його особистого вибору й подвигнення в добу. 
коли нищилися всі засади українського життя і 

розтлівалася, трагічно відриnалася від народу 

українська інтеліrенція, коли згасала ще недавно 

молода цивілізація і коли так мало хто мав му-
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дрість і мужність йти до простого народу. до 

українського мужика й говорити такі слова: 
"Барская умность, будто простой народ есть 

черньrй, видител мне смішная ... Мудрствуют: про
стой народ спит - пускай спит и сном кріпким, 
богатьrрским; но всякий сон есть пробудньrй, и 
кто спит, тот не мертвец и не трупище околів
шее". 

Нарешті, ще одне питання. Хто, коли і як від
охотив людей, молодь від читання Сковороди. 
перш за все його філософських творів? Адже 
його цікаво читати! Адже його живий, гнівливий 
і високодивний голос заводить у широкий і вра

жаючий світ одвічних змагань людського духу, 

адже його могутня і гнучка уява малює розкішні 

та сильні поетичні образи і чередою нестримних 
хвиль нагонить їх читачеві ... Rажуть, що читання 
Сковороди утруднює важка і великою мірою 
штучна мова. Тут є певна рація. Але, зрештою, 
до Сковородиної мови легко призвичаїтися, бо, 
Еезважаючи на свою часом ненарадну лексику 

(врахуймо важке становище Сковороди. який 
~!усив сам вперше виробляти філософський "гла
гол"). це все-таки мова глибоко народно-україн
ська за своєю структурою, "ходою", духом, інто
націями, не кажучи вже про образність; навіть 
чимало загальнослов'янських, давньослов'янських 
та російських сліз збуваються в Сковороди свого 
питомого значення та набувають трохи інакшо
го, "українського" (цікаво простежити ці абера
цП та порівняти їх з мовою особливого типу фі
лософствуючих мужиків, які є і нині на Слобо
жанщині та Донбасі) звучання. 

Але, зрештою, справа, мабуть, не в цьому, а 
швидше в т-ому, що в школі та вузах нам ще 

мало відкривають справжньої змістовности та 

.краси нашої літературної спадщини, а в добу 
культу особи чимало зроблено для того, щоб 
людина жила догмою, а не думкою, і не знала 

радости пити з живлющих джерел людського 

духу. І багато ще, мабуть, треба буде зробити 
і дослідникам, і літераторам, і педагогам. що:J 
"перший розум наш" Григорій Варсава Сково
рода став насущна потрібний кожному мv.сля
Ч?МУ юнакові й дівчині, живив їхню думку і \О
ВІсть, допомагав розібратися в складних питан
:rя.х сучасности та Гі моральній атмосфері. щоб 
Ім я Сковороди для кожного з нас так само ба
гато значило і так само до нас промовляла, як 

значило воно і як воно промовляло до Тараса 
Шевченка, який перший збагнув його вагу на 
всю міру. 

"Літ. Україна", 4. ХІІ. 1962 (ч. 97) 
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ДОРОГА У ВІЧНІСТЬ 
(За звітами українськоі радянської преси) 

Дорогами йшли, врізалися з розгону 
У nлемена, Помnеї, города ... 
Сивіли і ві~ходили Платони, 
І формули слідів читав Сковорода. 

В. Олійник, "Дорога" 

28 листоnада 1972 року делеrація на чолі з 
застуnником голови ради міністрів УРСР П. Т. 
Троньком вирушила в nодорож по тих місцях, де 
жив і творив славний український філософ, учи~ 
тель, nоет і громадський діяч Григорій Савич 
Сковорода. Делеrація складалась із членів рес~ 
nубліканського і всесоюзного комітетів - nи~ 
сьменників, літераторів, учених, гостей з інших 

ресnублік. 
До триденного маршруту включено шість ко~ 

ротких зуnинок: Древній Переяслав, село Чор~ 
нухи, міста Лохвицю, Охтирку, Харків і село 
Сковородинівку. 
У Переяславі, на вулиці Григорія Сковороди. 

відбувся багатолюдний мітинr з нагоди відкриття 
меморіяльної дошки. Відвідали меморіяльний му~ 
зей Г. С. Сковороди, обставлений у стилі 18~го 
століття і з розгорнутою ексnозицією nрофесій~ 
них і народніх мистців на nошану Ювілярові. А 
в кл ясі, де давав Г. Сковорода свою nершу лек~ 
цію з nоетики, П. Т. Тронько вручив директорові 
Переяслав~Хмельницького історичного музею М. 
І. Сікорському ювілейну медалю роботи народ~ 
нього мистця УРСР Галини Кальченко, двото~ 
мик вибраних творів Г. Сковороди і nластинку із 
заnисом його пісень. 

Мешканці Чорнух і сіл району, юнаки і юнач~ 
ки в українському національному вбранні зустрі~ 
ли гостей і піднесли їм хліб~сіль. 
У Чорнухах відбулося відкриття меморіяльно~ 

го комnлексу Г. С. Сковороди, а до nідніжжя 
пам'ятника nокладено вінки. До меморіяльного 
F.омnлексу входить хата, стодола, дерево з леле~ 

чим гніздом, журавель. 

Делеrація відвідала нове приміщення Чорну~ 
хинського краєзнавчого музею, середню школу 

ім. Г. С. Сковороди і nосадили 250 молодих 
дубків. А ввечорі, в районовому будинку куль~ 
тури, відбулося урочисте засідання, nрисвячене 
творчш діяльності Г. Сковороди. Промовляли 
Rандидат філологічних наук Московського уні~ 
верситету М. М. Зозуля і nисьменник Олексан~ 
дер Ільченко. 

Ескурсоводи краєзнавчого музею, nоказуючи 
цікаві ексnонати, розnовідали делеrатам про сиву 

давнину і сучасність села Чорнух. Журналісти, 
які були з делеrацією, не nишуть, що вони nочули 
про те "глухе" село на Полтавщині. Це ж бо та~ 
nочалося формуванР.я світогляду нашого філ о~ 
софа, який був мандрівною академією ціле 
чвертьсторіччя! 
Чорнухи лежать на nівнічному березі річки 
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Перен:слав-Хмельницький зустріttає делеrацію 
з хлібом-сіллю. 

Многи - лівої nритоки річки У даю. Відколи во~ 
но існує - невідомо. Відомо, що в кінці 13~го 
сторіччя Чорнухи були зруйновані татарською 
ордою і аж через троє століть відродилося знову. 
Ще й донині там зберігаються земляні укріn~ 
лення - Чорнухинське лісове городище. Чорну~ 
шани, разом з нашим великим гетьманом І. Ви~ 
говським, nішли війною на Росію, яка, nотоnтав~ 
ши nідrшсаний Б. Хмельницьким військовий дого
вір, обернула Україну на колонію Москви. Бра~ 
ли вони участь - навіть жінки активно боролися 
поруч своїх чоловікіз ..- у війні гетьмана І. Ма~ 
зеnи з Росією, свідком якої (війни) залишилися 
величезні так звані Шведські могили. Зазнали 
чорнушани жаху і н 1 665 році, коли татарська 
орда наnала на село і спалила його, а багтьох 
селян забрали в неволю. Та завзяті чорнушани 
nротягом рон.у своє село відбудували, яке nотім 
і стало торговельно~ремісничим центром, а зго~ 

дом і сотенним містечком Лубенського козачого 
nолку. 

Через Чорнухи nростягався Чумацький шлях
у Крим по сіль, на Дін і Таврію ..- по рибу .... Ра~ 
~янська влада тут була встановлена аж у 1921 
році. Місцевий nроводир Гресь ще довгенько 
турбував місцеву "радянську" владу ..- доти, до~ 
ки не nроголосили амнестію... і не заслали його 

разом із загоном nартизанів на Колиму. Коли 
прийшла колективізація з брутальними nересліду~ 
ваннями, понад тисячу душ nокинули артілі, ря~ 

туючись від насильства та штучного голоду. А nід 
час останньої війни Чорнухи бачили й німецьких 
фашистів. 

Чорнушани, як і вся Полтавщина, nовним пра~ 
вом nишаються своїм найближчим земляком. Тут 
ще й донині живуть його нащадки, які розnові

дають людям про Гриця, незвичайного хлопця
сина козака Сави і козачки Палагеї, який, nacy ... 
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чи вівці, навчившись якимсь чу ,з; ом читати, читав 

книжки безпрервно. Читав він їх так, що хтось 
йому й вівцю вкрав. Батько за це його покарав 
так, що хлопець утік з дому ... 
На другий день делеrацію зустріла Лохвиця.

колишнє повітеве місто. Тут, есеред експонатів 
Лохвицького краєзнавчого музею Г. С. Сково ... 
роди, зберігається документ: у 1922 році місце ... 
вий повітком звернувся до всіх громадян україн ... 
ської республіки з закликом гідно відзначити 
2ОО ... річчя з дня народження Григорія С. Сково ... 
роди і поставити пам'ятник на його батьківщині. 

Півсторіччя простояв він. Тепер постать філо ... 
софа відлито з бронзи і поставлено на тому са ... 
мому місці. Досі його постать була виготовлена 
з сірого каменю. 

Між іншим, у той самий час поставлено пам'ят ... 
ник з погруд,з;ям Григорія Сковороди і в Чорну ... 
хах. Обидва nам'ятники були виготовлені за 
проєктом скульптора Івана Петр. Кавалерідзе. 
На урочистому відкритті пам'ятника в Лохвиці 

промовляв голова Р айснного ювілейного комі ... 
тету П. М. Ступник, а пам'ятник відкрили член 
Респубіканського ювілейного комітету М. М. 
Губерський і письменник Іван Ле. 
В Охтирці, де зупинявся філософ у своїх дру ... 

зів, делеrація побула на відкритті меморіяльної 
дошки на честь Г. Сковороди, а також і на від ... 
критті меморіяльної дошки на будинкові Держав ... 
ного історичного музею в Харкові, бож Г. Ско ... 
ворода !{ілька років працював там викладачем у 
Колеrіюмі. 

Подорож делеrації кінчилася на третій день у 
селі Сковородинівці. Там на мітинrу П. Т. Тронь ... 
ко виголосив промову. Потім nоклали вінки на 
могилу Г. Сковороди, побули на відкритті Дер
жавного літературно ... меморіяльного музею, а біля 
будинку посадили теж 250 молоденьких дубків. 
А тут же, поруч, як відомо, стоїть і дуб Григорія 
Сковороди, піц яким, за його заповітом, був він 
уперше похований. Цьому старезному гіллястому 
дубищеві близько 500 років. Висота його .- ЗО 
~етрів, діяметер стовбура .- три метри, а під 
иого короною може розміститися кілька сот чо ... 
ловік. 

Відзначення 250-річчя від ,:з;ня народження Г. 
Сковороди заве~шилося урочистостями в Дер ... 
~авному академІчному театрі опери та балету 
ІМ. Т. Г. ~евченка в Києві .- 1 грудня 1972 р. 

Свято вІдкрив голова Республіканського юві ... 
лейного комітету віце ... nрезидент Академії наук 
України І. К. Білодід. Доповідь про Сковороду 
виголосив директор Інституту філософії Академії 
наук .. УРСР, член-кореспондент Академії наук 
У краши В. Шинкарук. Потім говорили .- голо ... 
ва Всесоюзного ювілейного комітету, ака,:з;емік Ф. 
Константинов, nредставник ЮНЕСКО В. Тюрін, 
заступник голови СПУ В. Козаченкq, член ... 
ко~еспон~ент Академії наук Білоруси І . Лущиць ... 
RИИ, робІтниця з села Чорнух В. Михайленко, 
старший науковий працівник Інституту філосо ... 
фії Академії наук Грузії В. Баланчивадзе, член
кореспондент Академії наук Туркменії З. Муха ... 
медова, доктор філософських наук Я. Мінкявічус 
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Меморіяльннй комплекс у Чорнухах, де наро,цився 

великий філософ. 

(Литва), доктор філософських наук Е. Маркарян 
(Вірменія). Свято закінчилося великим концер
том. 

Республіканський ювілейний комітет для від ... 
значення 25О ... річчя з дня народження Г. Сково ... 
роди зробив чимало. Знайдено нові твори, які 
сві,:з;чать про багату і різноманітну творчість 
великого Сковороди· - твір "ПастьІри миль1", 
два діялаги і ноти , написані до пісні з причту 

"Убогий жайворонок" , які по~азують великі ком ... 
nозиторські здібності Г. Сковороди, а його байки 
- мудрість поета і філософа. Зокрема знайдено 
кілька сторінок з книг Лубенського полку за 
1733 ... 1734 і 1742 ... 1749 роки, де згадується його 
батьків і родичів. У чені знайшли каталоги учнів 
кляс ліїтики і синтаксими з Харківського коле ... 
rіюму, в яких проставлені оцінки з заввагами 

рукою самого ж Г. Сковороди. 
На підставі цих нових документів , як твердить 

академік І. К. Біло,:з;ід, можна буде українським 
ученим поробити уточнення в життєписі Г. Ско
вороди. 

Крім того, поставлено пам'ятник Г. Сковороді 

На фото: село Сковоро.цинівка. Покладення вінків 

до nам' ятника Грнrорію С. Сковороді. 
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н Києві. видано вісім творів 240-тисячним тира
жем, і 22 книги про життя і творчість Г. Сково
роди тиражем 570 тисяч nримірників. Вірші з 
"Саду Божественних nісень" nоклав на музику 
київський комnозитор І. Карабіца, а Міністерство 
вищої освіти СРСР встановило стиnендії ім. Г. С. 
Сковороди. 
А nроте над ушануванням Сковороди тяжіли 

російсько-шовіністичні тенденції, які, їй-Богу, зов
сім не бу ли nотрібні ані українському, ані росНІ
ському народам. Декому там захотілося бачити 
в уживанні елементів церковно-слов'янської мови 
на російський лад у творчості Г. Сковороди чо
мусь те, що він був nритьмом за возз· єднання 
У країни з Росією. Таке nритягання за вуха мови 
- суцільний нонсенс. Аджеж визначний україн
ський радянський nоет М. Т. Рильський, ствер
джуючи високоосвіченість нашого nросвітителя, 

писав: " ... в мовному відношенні великий філософ 
ні реформатором, ні законодавцем, ні нормаліза
тором, звичайно, не був. Я сказав би навіть, що 
він мало цікавився мовою". Ну, а як же тоді з 
його латиною? Хотів він латинізації У країни чи 
ні? А як тоді з революційними рухами в У країні, 
які він nалко nідтримував? Б. Хмельницького ви
соко цінив, це nравда, але ж і nослідовників Іва
на Грозного, які з об'єднання українського і ро
сійського народів зробили возз' єднання, - таки 
sцорово картав і ненавидів. 

Та найбільшу кривду зроблено nриnисуванням 
атеїстичних nогляді в в житті і творчості Г. Ско
вороди. Кожне ж бо його слово, сказане і наnи
сане, виnливало із nринциnів nізнавання Творця 
лю,::~;ини і світу - Бога нашого, та його вnливу 
на людський розум і знання. Тичина, наnриклад. 
ось що ствердив: 

" .. .1 тиху флейту з-за nояса діставши, 
він nочинає славить світ, 

Того, Хто в світ його nослав 
і nізнавати себе самого научив ... " 

"Сковорода" 

Недарма ж то наші люди називали ті місця, де 
сидів Г. Сковорода, священними, а хати, в яких він 
научав людей думати не "свинячою головою", а 
своєю ж таки, називали Божими домами. І він сам 
був воістину священною людиною: nроста сіра 
сІшта, ціnок у руці, торба за nлечима і калинова 
соnілка за nоясом. Сnав чотири години на добу 
- у конюшні - взимку. в саду або в лісі nід 
кущами - влітку. Сnоживав молочні nродукти, 
яблука, а варені страви їв лише ввечорі, але в них 
не сміло бути ні м'яса, ні риби. І nомер, як уми
рали наші мудреці в сиву давнину. 

Григорій С. Сковорода був, як влучно і nра
вильно окреслив наш сучасник С. В. Тельнюк: 
"Людина і символ. Син У країни і син nлянети." 
А от еміrрація наша - nросто недоnисала. 

Нічого не дала, крім кількох скуnеньких журналь
них статтей, масових відзначень так і не було. 
Ми ж у "Нових днях" зробили те, що могли 
зробити: умістити ориrінальні статті кількох кра
щих авторів; уважно стежачи за роботою Ресnуб-
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РІЧНІ ЗОРИ ААТСЕЕЛ 

І f·. - /. 

У готелі Статлер-~, Нью-Йорк, відбулнск 
річні збори Американської асоціиції учителів сло

в'инсмшх і східньоевропейських мов. На зборах 

взяли активну участь майже три десятки укра•ін-

На фото: уqасники нара,ц ААТСЕЕЛ ві,цві,цали ре

,цакцію "Свобо,ци". Зліва направо: проф. Д. Кислица, 

rол. пре,цсі,цник УНС йосип Лисоrір, проф. Врони-
елав Білаш і проф. Євrен Фе,цоренко. 

Dp ,оі_/ · / . ..-

СЬКИХ професорів з :Канади і США. А серед них: ~- · _/-' 
~ Білаш, Семен Погорілий, Іраіда Тарнавецька, 

Ніна Третяк, Зоя :К.орсун, Дмитро Наливайко, Воло-

димир Жила•, Лев Перфецький, Богдан Чопик, 
Ольга Шашкевич (внучка о. Маркіяна Шашкевича), 
Євген Федоренко, Ярослав Рудницький, Дмитро 
:Кислиця, Юрій Шевельов, Лариса Онишкевич, 

представник Асоціяції українських професорів 

американських університетів Володимир Трембіць-

кий. 

Ярослав Рудницький, професор Манітобського 
університету (:Канада), виголосив доповідь про Гри
горія С. Сковороду з нагоди 250-річчя його наро

дження, а' Богдан Чопик про "Собор" - роман 

Олеся Гончара. 

Збори відбулися в кінці 1972 року. 

(За укр. щоденником "Свобода") 

ліканського ювілейного комітету для nідготовки 

до відзначення 250-річчя з дня народження Г. 
Сковороди. інформували широку читацьку гро
маду про nеребіг відзначень на У країні. Робили 
це все ми - зі щирої любови до У країни і до їі 
великого сина і нашого вчителя - "nершого ро
зуму нашого". Чому ж так мало розуму виявила 
наша вся велика еміrрація? 
Режими відмирають, але нарід вічний, як і 

вічно жива nам'ять про Г. Сковороду серед нас. 
Девіз Г. Сковороди: " ... Я бачу все нове: нових 

людей, нове творіння ... І нову славу" - є й на
шим девізом. 

Новоднівський уклін Тобі, наш великий мисли
телю і вчителю! 

Іван ПИШКАЛО 
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НАША ЗУСТРІЧ З ЧИТАЧАМИ В ГАМІЛЬТОНІ 

Це було 28 жовтня 1972 року - в один із днів 

мого перебування на науковій конференції (званій 

симпозіюмом), отже без окремих на те моїх заходів 

і видатків. У ті дні безперестанку в Гамільтоні 

йшли дощі, а холодні осінні тумани клубочились 

вгорі й спускали на' земл•ю мокрі коси ... 
Хто мав і хотів прийти на нашу зустріч, той при

йшов - на визначений час. Навіть о. Василь Федак 

устиг про·зєсти молитву й поблагословити смачну 

страву праведним християнам, що саме того ж 

вечора і n ту саму пору м~ли велике свято, щоб 
їсти й пити та - між іншим - відзначати 25-ліття 

чийогось подружнього життя (такі й подібні націо

нальні й політеміrрантські великі свята тепер від

буваються в нас що-другий Божий день, рік за ро

ком) - і прийти своєчасно до нас. А тому що й 

наш вечір відбува·вся в будинку при тій самій 

(православній) церкві, то й над нами витав той са

мий високопатріотичний дух, що доносився до нас 

разом із запахом голубців та еопухом від преріз

них сортів сивухи, варенухи та калганки. 

За день до нашої зустрічі ми чули: мали прийти 

зі спеціяльною місією на зустріч доблесні rридні 

від "Місії Украіни" та емісари Миколи 11-го, але 

чомусь не удостоїли на'с такої чести - не при

йшли. Мебуть, пішли й ·вони кружляти сивуху на 

згадане велике свято, якщо не просто підпнрали 

nаркани навколо церкви. До нас дійшли чутки, що 

деного завернули (не пустили на нашу зустріч) ті 
х.лопці-молодці, що паркани підпирали. Це були, 

здається, ті самі, що й на проби церковного хору не 

nускв'Ють декого з хористів. Велику виконують 

вони місію - будують ... 
... Читачів наших зібралося повна простора 

:клясна кімната, що при церкві. Відкрила вечір пані 

Ольга :Кульчицька - змістовно, культурно і тепло 

сказала про "Нові дні", іх творців і читачів. При

ємне враження справлял~ невелика, але добре 

оформлена виставка кращих наших видань - осо

бливо шкільних і для молоді, бо читачі, як видно, 
вважають "Нові дні", іх редакторів та співпраців

:никі·в за найближчих співучасників нашого рідного 

шкільництва'. І мають, очевидно, раці•ю: бо хто 

більше за "Нові дні" дбав і дбає про підручники, 
про плекання нашої рідної мови, про пошану й 

любов до нашої літератури й творців ііІ 
Утішені моїм повідомленням, що вже давно ви

йшли "Нові дні" на рівну дорогу, читачі жваво 

запиту·вали про теперішній фінансовий стан видав

ництва, про умови праці редакції та адміністрації, 

про солодку чи гірку долю самого редактора, про 

співпрацівників - як вони дбають про журнал і 

читачів, пишуть охоче чи не дуже, що треба зро

бити, щоб авторів більше заохотити тощо. Отже, 
питання були дуже ділові, зміст питань свідчив 

про паважне наставлення читачів до журналу, про 

іх зацікавлення журналом, про потребу мати такий 

і'F.урнал. У дебатах після запитів промовці говорили 

не тільки про зміст і характер журналу, а й про 

такі наші насущні проблеми, як збереженl-'я нашої 

мови й культури (д-р Климашко, пані Д. Бродгед), 
закликаючи редакцію співпрацівників її бити 

на: сполох, бо інакше ледачі та лихі люди nри

сплять нас, і ми можемо стати людьми без язика. 

Підносились питання (в запитах і в дебатах) про 
ідейний та ідеологічний напрямок "Нових днів", 

про потребу толерантности і тактовности супроти 

читачів різних віровизнань, висловлювались поба

жання, щоб "Нові дні" були, як і дотепер, надпар

тійним і надконфесійним журналом. 

Приємне ·враження від зустрічі з читачами м. Га

мільтону (Онтаріо) зобов'язує нас (редакцію) ви

словити нодяку тим ініцінтивним читачам, які все 

зробили, щоб уможливити таку гарну зустріч, а 
зокрема тим із них, що очолили організа'Ційні за

ходи і саме відбуття зустрічі - пані Галині Украї

нець, пані Ользі Кульчицькій, пані Марії Ів. Білоус 

та пані Дарії Бродгед. 

Шкодуємо, що на зустрічі не було "дуже зайня

тих" наших читачів і давніх приятелів (Онушко, 

Соловей, Гнатів та' ін.), бо невже вони можуть бути 
більше зайнятими за шан. Романа П. Чоловського, 

який знайшо·в час на цілий довгий вечір~ 

З подякою і надією на все краще. Д. К. 

АНДРІй ГОЛОВКО ПОМЕР 

5 грудня 1972 р. nомер у Києві nисьменник 
Андрій Головко, nроживши рівно 75 років. 

А. В. Головко народився 4 грудня 1897 р. в с. 
Юрки на Полтавщині в сім'ї заможного селяни
на, який свого часу був nозбавлений майна (роз
Fуркулений, але не реnресований ... 
За молодих років Андрій захоnлювався рево

люційною романтикою, був виключений за це з 
Кременчуцького реального училища. Під час гро
мадянської війни служив у червоній армії, nотім 

якийсь час був викладачем школи червоних стар
шин у Харкові, не мавши сам формальної серед
ньої освіти. 

Тепер в офіційній біографії не згадують. що 
десь у ті часи (nерші роки рад. влади) Андрій 
Головко мав nсихічний розлад. 

Літературну діяльність А. Головко nочав з 
191 9 року. Найвідоміше його оnовідання (бо 
ввесь час було в шкільних читанках) "Пилиnко". 
("У нього очі ....- наче волошки в житі ... "). 
Писав він ....- з великими nерервами... Що 

сnравді наnисав, невідомо. З оnублікованих його 
творів знаємо: "Пилиnко", "Червона хустина", 
"Товариш" (оnовідання), "Зелені серцем". "Па
синки стеnу" (nовісті), "Бур'ян", "Мати", "Ар
тем Гармаш" (романи) та небагато інших творів. 

Про А. Головка майже ніколи не було чути, 
ніхто й ніде його не бачив. Нібито nрацював він 
у сценариому від,:~;ілі Київської кінофабрики і з 
того жив. Його якось оминула лиха година за 
єжовщини й культу Сталіна, не знав він - ні
бито - горя-біди й за останніх років свого життя. 

Зате nохорон його був улаштований з неаби
якою помпою і з великим славословієм ... Похо
вано його на Байковому кладовищі 7 грудня м.р. 
One_!E§2'J»i~p 4pri,. ~ 
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Читачі про "Родинний альбом" Докії Гуменної 
... РОДИННИй АЛЬБОМ дуже гарна й nі)

трібна книжка для української молоді. 

(Оксана Масловська, Чікаrо, Ілл.) 

'** * 
... Аж сьогодні скінчив читати Вашу "Родинну 

хроніку" ... і дуже, дуже дякую Вам за таку книж~ 
ку. Я учнем дуже любив історію і любив читати 
історичні романи та nовісті (й ;з; отеnер люблю) . 
А з Ваших, то "Велике Цабе" читаю, де відкрию 
бодай кілька сторінок, ,........, бо то історія, хоч дуже 
далека, але археологічна. А "Родинна хроніка .. 
-· це для мене красота! 
Я родився в дуже дикому, глухому селі, навко~ 

ло ліси. Скільки всяких давнин, скільки різних 
nересудів, леrенд. Ніхто того не розумів, але всі 
так робили. Hanp. від Вознесіння до Зелених 
Свят усі хлоnці й дівчата носили за nоясом га~ 
лузку nолину, щоб "нявка .. не вхоnила. Або таке 
"хліборобсько~скотарське" замовлювання хвороб. 
Колись мені хлоnцеві з nриво,:з;у хвороби зуба -
шеnтуха, сnроваджена мамою, nромовляла: "Ві~ 
тер з nівночі, вітер з nолудня, вітер з лісу, вітер 

з nоля ... щоб Петро був здоровий, ріс, як ягня, 
сnав, ян. свиня ... " Я радів із слів, ріс як ягня. :'\ле 
бу ло мені nрикро (я вже мав з 1 О років) . щоб л 
··сnав, як свиня" ... 
А всяке кадження ,........, худоби, дітей, звірят .. 

Або тато завше кітці відрубував кінець хвоста, 
бо то гадючий кінець. Кітка нявкала й тікала. а 
ми діти nлакали з жалю. Як nереболіло, кітка 
nриходила до хати, і так було завше. 

Подібні сnомини весь час викликає читанн~ 
Вашої книжки. 
У наших сторонах на nолю можна бу ло ЙТ!1 

"залагодv.тися" у кожну ниву, але гріх у nше~ 
ницю, бо кожне зеренце має лице Божої Матері. 
Дійсно ,........, кожне зерно nшениці має на однім 
кінці аваль з двома краnочками ,........, як би очі, оче~ 
ви,:~;но цей образ християнство зв'язало з Божою 
Матір'ю. 
Або як шилося на собі ,........, наnр. rудзик. - тре

ба було взяти в зvби кавалок тріски, щоб не nри~ 
шити розуму... Коливо~риж у великий nіст -
nовна церква, це за вмерлих, і кожний мусі"\ 

ложку з'їсти. Бідні люди з голоду у той час 
1-:аїдалися. 

Жінка в тяжі не сміла дивитися на вишні (яго~ 
ди), бо в дитини буде родимна, що в дівчат бу~ 
вало часом дуже атракційне, бо не завше родим~ 
кг була на лиці, а десь схована в цікавих місцях. 
Скільки того було. А кам'яна баба на nолі (бvлп 
одна) - ми хлоnці~ nастухи дуже боялися їі й 
пбминали чомусь з~алека ... 
Ще раз дякую Вам за такий твір ... 

(Петро М., Філядельфія) 
,.. 
* 

Книжка цікава своїм nриnускально~наnівфанта~ 
стични!І.І змістом, базованім на nоважному дже~ 
рельному матеріялі. 
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Кожний читач, а в тому чисЛІ 1 я грішний, 
мусить nризнати рацію в багатьох Ваших npиny~ 
щеннях і nоглядах на nричинність тотемістичного 

вірування nервісної людини взагалі, а української 
зокрема для формування власної самобутности. 

Есей заслуговує на увагу, як "nробний твір" 
шіціятивного автора. 

(Дмитро Николенко, Роксбурі, Ма.) 

** * 
Вельмишановна Пані! Більш мені книжок не nри-
силайте! Дякую. 

(Д~р М. М., Міннеаnоліс, Міни.) 

** * 
... Дуже цікава тема. Ми не часто задумуємося 

над тим, як оточення вnливає на розвиток і хід 

думок людини і як людина намагається вnлинути 

на оточення. 

(Гліб Науменко, Фріголд. Н.~Дж.) 

'*** 
Not ordered. Not wanted. Refused. 

(Д~р Є. Мартинюк, Ак рон, Огайо) 

'** * 
... Цікаві теми nорушуєте, є npo що думати 

прочитавши. Але як це з тією душею у нас. 
nредків~звіря? Звірі мають чи не мають душу? 
Про душі, що nрилітають nташкою, можна бп 
багато навести nрикладів. А npo інтуїцію ,........, без 
числа. 

... Наша няня на nереляк виливала в воду яйце. 
а на уроки скидали вуглики на воду, давали на 

відлів nити воду і виливали в глухий кут. А бу ли 
ще знахурі, що лікували "від очей", від вітру, і 
nрокльону та знали чари~любисток. 
В nрисутності немовляток не вільно бу ло ска~ 

зати "чорт", бо дитина буде мати nрищі. Вагітній 
жі:·щі нічого не вільно відмовити, бо будуть в 
хаті миші. Хресна мама як тримає немовля до 
:хреста на лівій руці, то дитина буде "майкут", 
"лівак". 

У роки злизували і nлювали на два боки. А чар~ 
зілля від очей, від вітру. пристріту nрактикува~ 

лось таки у нас удома. Хоч мама була очитана, 
із освітою жінка. Батько ціле життя читав і писав 
праці, але на рожу nалили йому клоччя. 

... Але я таки не знаю, коли людина дістала 
душу. Вона, та душа, з інтуїцією, помогла вийти 
їй nонад звіра. Хоч Золя в своїм творі чудово 
описав "чоловіка~звіра". де пімста на дні і давня 
кривда більше болить, як сьогоднішня. А як ста
витися до ревнощів чи заздрости? Страшна сти
хійна недуга ... 
Ваша nраця наnисана дуже nристуnно. Крім 

того, я читала дуже багато книжок: npo єгиnет
ські вірування, африканські. мексиканські, ело~ 



н'янські ... Окрема праця є про чари~духів, що 
бу ло колись і покутує до сьогодні в наших об ра~ 
зах таки в церкві. Окремо про Еспанію, Англію, 
Скандинавію ... Спомини науковців про розшуки 
nірамід ... Знахідка візантійських фресок в Африці. 
Окремо є в мене книжка про історію клинового 
nисьма і ключ до нього. У Вас все зібрано і 
цікаво насвіт лен о, хоч для мене к~ижка зако
ротка ... 

(На-таля Павлишин, Перт Амбой, Н.~Дж.) 

'** * 
... РОДИННИИ АЛЬБОМ nлід небудею-юї 

фантазії. Ілюстрації чудесні --- не обминули на
віть Зелену Буковину, відки мої родичі походили. 
Батько згадував село Баламутів ку. Рогата голова 
бика --- герб Буковини. 
Ваш твір поставив мені загадку: в батьковім 

селі Онуті, яке лежить в долині nри стрімкім бе~ 
резі Дністра, є гора або високий горб, що вази~ 
вається Турецька гора. Традиція каже, що назва 
r:rоходить з турецького панування на Буковині. 
Хоч я на Буковині не був, я постарався дістати 

знимки з села. Турецька гора височіє вздовж по~ 
nри річку Чорний Потік, що вnадає в Дністер. 
Форма голови має тулуб бика, якого голова стир~ 
чить над Дністром. На протилежній стороні Дні~ 
стра - низина, поле. Питання: чи назва Турець~ 
Іtа гора не походить часом від Тура, який колись 
царював на Буковині? Бик-Тур. 
Село Онут дуже старе. Згадується в літописах 

12~го століття. Археологи, що робили розкопи, 
дослідили, що місце замешкале яких 2000 літ до 
Христа. 
Прийдеться мені дещо більше довідатися про 

Турецьку гору. 
З щирим буковинським nривітом, Ваш тут ро

джений, на Україні не бувший 
Іван Панчук, Бетл Крік, Міч. 

П. С. Чи з Ваших колеr no фаху, nисьменни~ 
ків, зауважив хто цікаву схожість засадничої 
думки "Золотого плуга" й "Родинного альбому" 
із статтею Олександра Знойка в київському мі
сячникові "Дніпро" за червень 1971 р., що я ви~ 
читав у передруку в "Свободі" з мину л ого 
місяця? 
Хоч стаття nодає нібито гіпотезу про похо~ 

дження назви "Русь" і Дніпро, він міг би nритяг~ 
нути свою гіnотезу і до назви "Україна", як Ви 
зробили це в "Родиннім альбомі". 
Про золотий плуг він пише: "За леrендою з 

неба ніби впав золотий плуг, якому мусів по кл о~ 
витися народ. Богиня Земля стала втіленням 

І. П. nоля етс. 

** * 
д. r. 

Хоч вір, а хоч не вір, 
В "Альбом родинний", 
Або хоч уяви, --- який уnир 
Ще сниться Гуменній -
Не клоnочись! Ще буде не одна 
В предвічному проломові 

З'являтися родинна новина 
й мабуть тому "Альбомові" 
Кінця таки нема ... 

А що, я не казав, що книжка вийде неабияка? 
Щоправда. трохи перенасичена рисунками ("пе~ 
рецабекана"). але несамовито цікаво. Так і евер~ 
бить язик посnеречатися з Вами за деякі "некон~ 
секвентності" та інші "невглиблені в деталі" речі. 
але Ви. летунка. бачите згори більше, ніж ми 
унизу (Ваші ж слова r) . тому маєте право фанта-
зувати. чи, коли хочете, гіпотезувати. 

Повторюю: книжка прецікава, хоч би там що! 
Ну. теnер тримайтеся і чекайте на критику, але 
будьте мужні й не гарячіться зразу, як ото було 

- в Вашій баталії з Василем Кириловичем. 
Вітаю з великим успіхом і цю Ваші працьовиті 

руці, Ваш 
(Ол. Повстенко, Вашінrтон, Д. С.) 

'** * 
Велике спасибі за приславу книжку "Родинний 

альбом". Колись давно nисав я Петрові Кузьмичу 
й заnитував (чи навіть радив) . щоб видрукував 
окремою книжкою все те. що під аналогічною 

назвою в "Нових днях" друкувалося. Він відnовів. 
що не має можливости. Тепер, отримавши Вашу 
книжку, я був nриємно вражений, що моє ко~ 
лишнє бажання здійснилося. Я вважаю. шо пя 
праця надзвичайно важлива, цікава і корисна для 

загального розвитку читача. Мене осоnrшво заці
кавили "тваринні мотиви" в давніх зображеннях! 

( Д~р Іван Розгін, Центарлія. Ілл.) 

•• * 
... На мою скромну думку це є шедевр --- без 

nеребільшення. 
(Василь Ростун, Чікаrо, Ілл.) 

УВАГА! УВАГА! 

Усім зацікавленим нашим красним 
письме.нством пропонуємо купити книжку 

Володимира Винниченка 

"СЛОВО ЗА ТОБОЮ, СТАЛІНЕ!" 
(Політи'ПІі концеnції в образках) 

РОМАН. 

Редакція вступна стаття Григорія 
Костюка. Мистецьке оформлеtння Якова 
Гніздовського. Видання Комісії для вив
чеНІня й охорони спадщини В. Винниченка 
Української ВілЬІної Академії Наук у США. 

Книжка у гарній твердій оправі і на 
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ІВАН ФЕДОРОВИЧ РОЗГІН 
Із спогадів про вченого 

1 О лиnня 1972 р. nомер видатний український 
учений і громадський діяч - nрофесор, доктор 
ветеринарної медицv.ни Іван Федорович Розгін. 
Він був дійсним членом керівних на еміrрації нау~ 
Еових установ - -УВАН і НТШ, одним- із за~ 
сновників і nочесним головою Об' єднання україн~ 

-е:ьких ветеринарних лікарів, головним редакто~ 

ром "Інформативного Листка" цього Об'є~нання, 
nрофесором вищих ветеринарних і аrрономічних 
шкіл на Україні і на еміrрації. Наукова і громад
ська діяльність Небіжчика nроходила в багатьох 
наnрямках. Щоб краще вшанувати nам'ять про 
Нього, ми nовинні вневіт лити його діяльність бо
дай кількома сnецілльними нарисами. 

Я nочуваю себе зобов'язаним висвітлити діяль
ність Небіжчика як дійсного члена У країнської 
Вільної Академії Наук у США. Ще до еміrра
ціі, nеребуваючи на Україні, І. Ф. Розгін був nо
в'язаний із Всеукраїнською Академією Наук у 
Києві. 

Він був членом комісії для вивчення nроблем 
nатології nри медичній груnі Академії Наун. і 
працював в Інституті ексnериментальної біології 
і патології. В 1936 році він виголосив доnовідь на 
академічній конференції з мінливости мікроорга
нізмів. Оnинившися на еміrрації, І. Ф. ві~разу 
nриєднався до невеликої тоді груnи науковців -
ентузіястів, які дбали про відновлення наукової 
діяльности. В серnні місяці 1946 р. ( 8. VIII.) він 
вv.голосив в Авrсбурзі інформативну доnовідь 
про організацію УВАН і про завдання груnи біо
логії. Разом з nроф. М. О. Ветуховим 9 лиnня 
1946 р. він організувв у Мюнхені біологічну гру
nу УВАН. Гол о в-ою груnи був обраний М. О. 
Ветухів, а застуnником голови І. Ф. Розгін. Як 
відомо, УВАН на nочатку складалася з окремих 
груn. Переїхавши до США, nроф. Розгін осе
лився в Детройті й увійшов до складу Детройт
ської груnи УВАН, а з 1952 по 1959 рік був го
ловою ЦlЄl груnи. Під час його головування 
Детройтська груnа стала nоважним осередком 
наукової nарці. Він не тільки огранізував місцеві 
наукові сили, а й заnрошував виголошувати доnо

віді таких видатних українських учених, Борис 
10. Андрієвський, М. О. Ветухів, Л. Винар, Ол. 
Грановський, І. Громик, В. Доманицький, В. Ку
Еійович, Б. Мартос, О. Пріцак. 

У 1959 році nроф. І. Розгін nереїхав до Цен~ 
тралії, Іллінойс, nередавши керівництво груnою 
проф. М. Овчинникові, який гідно nродовжував 
~озnочату роботу. 
Керуючи Детройтською груnою, І. Ф. брав 

активну участь у наукових засіданнях УВАН в 
Нью~Иорку. На особливу увагу заслуговують 
такі його доnов1д1: "Стимуляція імунологічних 
функцій організму" ( 7 червня 1952 р.) і "Шкі~ 
ряні захворювання великої рогатої худоби на 
У країні" ( 27 листоnада 1954 р.). 

Наукові дослідження І. Ф. Розгена були сnря~ 
мовані на вирішення таких nроблем: мінливість 
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мікроорганізмів, вnлив біологічних факторів на 
мінливість мікроорганізмів, вnлив рентrенівського 

проміння на мікроорганізми, варіябільність вак
цин і віруса сибірської язви, вnлив активних фак
торів- на вірус і вакцини антракса,- nроблеми іму~ 
нології, стимуляція імунологічних функцій орга-:' 
нізму, nроблеми онкології; стан онкології на 
У країні і в США (цю тему оnрацював він разом 
із сином - д~ром Василем Розгоном), шкіряні 
хвороби великої рогатої худоби на У країні, біо
логія Demodeco foliculorum - nаразита шкіри 
лю~ей і тварин. 

І. Ф. Розгін виголосив багато доnовідей в 
УВАН на такі теми, як стан науки в СРСР, стан 
вищої освіти в СРСР, організація українських 
біологів в системі Академії наук, а чимало доnо
відей nрисвятив ювілейним датам - до десяти
ліття УВАН у США, сорок років творчої nраці 
українських учених, до тридцятиріччя Україн
ського Технічно-Госnодарського Інституту. Осо
бливу увагу І. Ф. nриділяв науковій nраці україн
ських біологів, медиків і ветеринарних лікарів. На 
численних засіданнях Детройтської груnи він ви
стуnав з доnовідями на nошану вчених із тих 

ділянок. Варто згадати про доnовіді про наукову 
діяльність акад. Ол. Богомольця ( 14 листоnада 
1953). В. Радзимовеької ( 1 О лиnня 1954), Г. Ма
хова ( 13 квітня 1956), Б. Іваницького ( 13 квітня 
1956 і 4 квітня 1958), П. Тутківського ( 30 бе
резня 1957), О. Архімовича (20 червня 1957), 
Ол. Грановського (7 грудня 1957). Перу І. Ф. на
лежить багато нарисів про діяльність українських 
учених, що їх надруковано в журналах: Лікар
ський Вісник, Нові Дні, Самостійна У країна, Ін
формативний Листок Об'єднання українських ве
теринарних лікарів, Овид та ін., всього 34 нариси. 
Особливо треба відзначити монографічні нариси 
в серії УВАН: "Українські вчені - Валентин::~ 
Радзимовська. Володимир Л. Симиренко". 
Другою улюбленою ділянкою Івана Федорови-

ча було збирання матеріялів і друкування нарисів 
на теми з української nрироди. ~ержавних заnо
відників, ботанічних і зоологічних садів на 
У країні, nрироди окремих районів, наnриклад, 
Поділля. Над цією темою він nрацював nриблиз
но 20 років, зібрав великий матеріял, частину 
якого надрукував у різних числах "Нових Днів" 
за роки 1951~1959. Для вшанування nам'яти І. Ф. 
було б дуже добре зробити nід його ім'ям син
тезу цих матеріялів у вигляді солідного зведення. 

У 1957 році відзначався шістдесятлітній ювілей 
І. Ф. Розгона. Ця ~ата була відзначена статтями 
д~ра Т. Ткачука, д-ра П. Гімельрейха, О. Бори
сенко і доnовіддю nроф. Н. Т. Осадчої-Янати на 
засіданні nриродничого відділу УВАН ( 15). 
Смерті д-ра Розгена була nрисвячена стаття в 
"Свободі", nідnисана ініціялами Р. Б. (16). Тре-ба 
сnодіватися, що всі сторони багатогранної діяль
ности Небіжчика будуть висвітлені в пресі. 

Олександер АРХІМОВИЧ 

27.· 



Іван БОДНАРЧУК 

БАМДЕРОЛЯ ЛИСТІВ 
Пам'яті Василя Гайдарівського 

Один десяток років ми дружили з ним за 
ввесь час тільки раз бачились. Здружили нас 
стежки "заячих nастухів". Щось теnле й близьке 
війну ло на мене з-між ря;::~;ків "Заяч·ого nастуха". 
Я став думати, що н вже раз десь на цьому світі 
жив: nідслухав шпака, вивчав його мову і зби
рався з Васильком відлетіти в теплі краї, де лю
ди, низьиі ростом, заховали в пазухи наше сонце. 

Де Донбас, а де Городенка, а в нас була одна 
думка: пелетіти в теплі краї, вкрасти в малих 

людей сонце й принести його в торбі у наш хо
лодний край. Покласти нам сонце на столі, по
краяти його на кусочки дрібні й обділити спраг
лих сонця людей по-рівному. 

Заманили нас теплі краї, пішли ми стежками, 
заячими пастухами, у південь-сонця, з надіями 

повернутись Тарасами... Принадні стежки, що 
ними ходять заячі пастухи, в·они повні пригод і 

невигод, багато обіцяють, ведуть і зводять. 
Вийшли ми по це сонце й пішли в різні на

прямки, знали себе з далекої віддалі і зустрілись 
вперше на з'їзді "Слова" 1970 р. в Нью-йорку. 
Пролупилось з-між дахів сонце і, наполохане, 

( побоялось, що в крадемо його) , по гналось за 
жовтий парк, розклало в кущах червону ва тру. 

А ми з Василем, його дружиною і колеrою Іва
ном Смолієм подались вулицями, зайшли у якусь 
задушну кафейку. Ані розсістись тут, ані розго
воритись -- тісно і гамірно. Малі люди подзІю
нювали в кишенях сонцем, насміхаючись із зая

чих пастухів. Розглянулись ми, чи є щось тут 
такого, що можна б нам звідси винести? Чому ні? 
Звідси можна цілі томи витаскувати. Біда тільки, 
що люди мають добрий нюх, заячих пастухів 
вони здалека пізнають і не забувають робитися 
іншими. Ми випили чорну каву, обмінялись цен
тами, посміялись і вийшли, а сонце навприсядки, 

в підзерцях за нами. Василь -- шахтар, ми, Івани, 
селюки, як ідемо хідником, то він дзвонить. Дзво
нить і передзвонює мідяками. Роз'їхались і ли
стувались. 

На мої повіки сіла опівніч. Напотемки, схід
цями зійшов у підвал. Тут горять свічки. Книжки 
повернулися до мене своїми хребтами, заціпивши 
уста, замовкли. Чорна мовчанка окуталась в білі 
палітурки, заслоняючись золотими буквами. 

-- Чи автори цих книжок ще живуть?! -- ви
J{рикнув в ніч. Вихспились слова і чорною хви
лею вдарились об жовту футрину. На катафал
ку лежить людина із стуленими повіками, очима 

ночі. Учора він ще жив, я читав його листи, літе
ри шептали його устами. Що скаже "Заячий rrп
стух"? Як сьогодні він заговорить до мене? Чи 
тою самою мовою, що вчора? Я розмовляю вго
лос, з протестом проти самотности, яка бере меР.:е 
за горло. Розмовляю сам із собою. Вигукую: 

"Гей, хто тут ще живий?!" Голос м1и вертається 
знадвору і луною б'ється об суфіт, і мені стає 
якось відрадніше, я, мабуть, не сам тут. Іду між 
дзеркал. Мене обстали дзеркала, в дзеркалах 
метушня: я вже не сам, ми втрьох тут, мені якось 

робиться відрадніше. Я стягаю з полиці в полі
турках "Заячого пастуха". Відкриваю книжку. 
щоб упевнитись, що вона жива ,....- не вмерла ра
зом із своїм автором. Діткнувся устами чорних 
літер і вони, як і вчора, обізвались до мене. А між 
рядками заметушилось щось свіже, живе. Це 
після того, як він уже стулив очі. Це щось недо
співане ним. Це вже його голос із ями. Він не 
перестане наражувати свої рядки -- грядки. 

Сльозять свічки, застигають білі сомплі. Добу
ваю бандерольку його листів. Чи не згадав він 
щось у них про свою яму? Шелестять листи, від
криваючи йому застиглі уста: 

"Дорогий Друже Іване! Клопіт завдав Вам 
"Індіянськими балядами". Я покладав надію, що 
колись Петро К.--Криниця сам даватиме раду із 
своїми книжками, але виходить, не так скоро, тож 

треба книжку всілякими спосоqами пускати межи 
люди, то може ще й другу надрукує. Поезія ж бо 
тільки в'яже Петра з білим світом ... " 

" ... Телефонувала до мене Г. Журба -- біда, 
скаржиться на здоров'я. rй уже 82, коли б хоч 
закінчити їй другу книжку "Тодора Секора" ... 
·· ... Жалкую за втратою Петра Кузьмовича і дуже 
шкодую журналу "Нові дні". Навряд чи зможе 
хтось продовжувати Белинякову справу. І все ж 
думаю: а може ... Адже чудеса трапляються ..... "Я 
нлопочусь тепер спадщинамн письменників ... " 
" ... Вельми радий, що Ви змогли переглянути 
"Краківські Вісті" і (в випусках) за 1944 рік зна
йшли там аж чотири мої оповідання! Про одне з 
них, а саме про "Чортове колесо" я зовсім забув, 
навіть не знаю його змісту. Тепер буду мати 
нову збірку оповідань і працюю над повістю. 
Друкуватиму у "Гомоні України". Ну. а як із 
Вашою повістю "Покоління зійдуться"? Коли вже 
Вам ці Ваші покоління зійдуться? Як не будемо 
писати, ніколи вони нам не зійдуться. Пишіть! 
Пишіть! Пишіть! Я всіх закликаю, а сам пишу, як 
мертвий дЕше ... До милої зустрічі з Вами на з'їзді 
"Слова"!". 

Ні, ані натяку на яму. Тож яма -- наперекіr 
його плянам і бажанням. Розмовляє він зі мною, 
як і вчора. надяхаючи свої рядки свіжою силою 
землі. 

Василю, в сонці-півдня закопують Тебе в зем
лю! Хто ж понесе це сонце в холодний наш край? 
Хто пастиме зайців? Вигукую в ніч і голос мій 
губиться в просторах, накреслених сонцем і неве
ликого розміру ямою. 
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Олена НЕСІНА 

ВАУКОВІ 

І 

ПРОВІДНИКИ І НАДПРОВІДНИКИ 

Відомо, що всі провідники елеRтриRи мають 
певний опір, а тому, коли через провідник прохо

дить електричний струм, той провідник нагріва

ється. При передачі електроенергії на ~алекі від
далі це є видима втрата енергії. 

Кілька десятRів років тому в науці стало відо
ме явище надпровідности. яке полягає в тому, що 

коли провідники охолоджувати, то при темпе

ратурі, близькій до Абсолютного Нуля (-273°С). 
спір їх зовсім зникає (відомо, що взагалі при охо
лоджуванні опір провідників зменшується). Про
відники при таких температурах назвали над

провідниками, а саме явище надпровідністю. 

Наука щодо надпровідности швидко розвивається 
в напрямі праRтичного застосування в індустрії, 

наприклад, у подаванні електричної енергії до 

великих міст від електростанцій, розташованих 

далеко від міст, щоб тим зменшити занечищення 
повітря. 

Сорок років тому науковці УФТІ в Харкові 
одержали рідкий гелій і відтоді досліди україн

ських учених над надпровідністю не припинялись 

(рідкий гелій потрібний для охолоджування речо
вин до дуже низьких темпеартур). Надпровідні 
провідники харків'яни використали для обмотки 
таR званого соленоїда (обмотка, ЯRОЮ проходить 
електричний струм). Струм у надпровідному 
соленоїді тече праRтично необмежений час без
перешкодно. Коли- в такий соленоїд вставити за
лізний стержень. соленоїд буде елеRтр_омагнетом, 
який продукує потужні магиетні поля. Вчені вва
жають, що цей соленоїд має велике майбутнє. 
Маленькі надпровідні соленоїди зможуть захи
стити космічні Rораблі від радіяцій, бо потужне 
магнетне поле таRих соленоїдів відбиватиме по
токи заряджених часточок, що бомбардують RО
рабель у космічному просторі. Крім того, надпро
відні електромагнети можуть служити Rомпакт

ним джерелом енерrії для космічних Rораблів. 
У країнські вчені вважають, що поява надпро

відних соленоїдів може бути початRом нової доби 
у галузі передачі електроенерrії на великі віддалі. 
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ВІРУС ПРОТИ ШКІДНИКІВ РОСЛИН 

Працівники Українського науково-дослідного 
інституту захисту рослин розробили новий біо
логічний метод для охорони садів від шкідника 

-- американського білого метелиRа. 
Науковці дослідили. що метелиR час від часу 

хворіє і часто гине від хвороб, спричинених віру
сом. Вивчивши шкідливий для метелю{а вірус. 
учені поселили ці віруси у воді, а потім водним 

"НОВІ ДНІ", січень 1973 

новввв 

розчином оббризкали дослідну ділянку саду. Ві
рус, опинившись у природних умовах, поширю

вався вже сам, атакуючи метеликів. 

На Закарпатті створено спеціяльний опірний 
пункт інституту, звідки одержані перші дані що

до ефективности нового методу. Віруси знищили 
90% гусені, а у метелиRів, які вижили, різко по
слабилась життєдіяльність і знизилась їхня пло-
дючість. 
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ЗАСОБИ ПРОТИ КОРОЗІІ МЕТАЛІВ 

В Інституті загальної та неорганічної хемії 
Академії HayR УРСР розроблено багато науко
вих тем, що стосуються боротьби з Rорозією ме
талів. 

Є кілька видів Rорозії. Основні види - це хе
мічна RОрозія і електрохемічна. При хемічній Rо
розії кисень вступає в реакцію з металом (при
кладом може бути ржавіння заліза). При електро
хемічній корозії основний метал утворює з сто

ронніми металами, я:кі знаходяться в його доміш

ках, мікроскопічні батареї, в яких електролітом, 
тобто провідником струму служить атмосфера, в 
якій знаходиться метал і яка має в собі водяні 
пари. Ці батарейки продукують електричну енер
гію Rоштом металів, тобто більш активний метал 
починає розчинятись. Якщо основний метал є 
залізо і він має в собі домішки менш активного 
металу, тоді залізо розчиняється, тобто починає 
зникати від корозії. Якщо ж домішRа є активніша 
за залізо, то розчиняється він, а не залізо. Якщо, 
наприклад, прикріпити до заліза шматочок цинку. 

тоді й цинк почне розчинятись, рятуючи залізо. 

На цьому принципі українсьRі науковці розробили 
один з протиRорозійних заходів. Залізо цинкують 
давно. але вчені довели, що необов'язково покри
вати всю поверхню цинком. Уже розроблена нова 
елеRтрохемічна технологія полірування металів. 

Поліруванням зменшується поверхня, яка Rонтак
тується з повітрям, а тому й зменшується достvп 

атмосфери з водяними парами, тобто електролі
ту. потрібного для формування батарейок. 

Над цими і багатьма іншими методами працю
ють науковці-хеміRи для зменшення Rорозії ме-
талів. 
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НОВЕ ПРО ЗБУДНИКІВ ТУБЕРКУЛЬОЗИ 

В Українському Головному Науковому Інсти
туті Сільського Господарської мікробіології при
йшли до висновRу, що трьох збудниRів туберRу
льози - людської, тваринної чи пташиної - не 
існує, а є один, небезпечний і для людини і для 



тварини. Надзвичайна його здатність пристосу
ватись до різних умов вводила в оману багатьох 
дослідників. У країнські вчені вивчали так звані 
атипові кислотостшю мікробактерії. Ці мікро
організми зовсім не схожі на збудників туберку
льозу, вони вільно живуть в rрунтах та в інших 

місцях, але їх часто знаходили в легенях та ін

ших тканинах хворих тварин. Виявилось, що ці 
атипові мікробактерії є ті самі збудники туберку
льози, вони тільки видозмінились у нових умовах. 

У сприятливих середовищах вони поступово ста
ють звичайними збудниками. 
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НОВІ ГЕОЛОГІЧНІ ВІДКРИТТЯ НА УКРАІНІ 

На Україні, у Дніпровсько-Донецькій западині 
та на північно-західній околиці Донбасу, вияв
лено багатющі соляні породи завтовшки понад 
один кілометр. 

Досліджуючи структури, утворені цими пора
дами, геологи відкрили величезні родовища наф
ти, газу, кам'яної та калійної соли. Вчені інсти
туту геології і геохемії горючих копалин Акаде
мії Наук УРСР пробують розв'язати проблему 
генези соляних порід. Дехто з них думає, що солі 
на землі утворилися в наслідок вулканічної діяль

ности, а інші вважають, що соляні товщі утвори

лися шляхом кристалізації і випадання в осад 

солей, які знаходяться в водах океанів. 
Останнім часом переважає думка, що вулка

нічна гіпотеза походження солей більш імовірна. 
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ЖЕНЬШЕНЬ НА УКРАІНІ 

Женьшень - це квіткова рослина, яка нале
жить до стародавньої родини квіткових рослин 

( аралієвих). Вона є цінною лікарською рослиною, 
яку лікарі рекомендують при виснаженні нервової 

системи, послабленні фізичної діяльности через 
неврастенію, розумовому і фізичному стомленні, 
а також в період видужування від виснажливих 

хворіб. 
Народи південно-східньої Азії за стародавніх 

часів ставились до женьшені як ~о божества, а 
поети складали про неї вірші та оди. Дотепер ця 
рослина збереглась у Примор'ї, Китаї, Японії, 
Кореї та південному Приамур'ї. Дикий корінь 
женьшені на світовому ринку має великий попит 

та дуже дорого ціниться. Через те що природні 
запаси його обмежені, його культивують на плян
таціях та в садах. 
На У країні його вирощує зональна дослідна 

Станція Всесоюзного Інституту Лікарських Ро
слин у Лубенському районі Полтавської области, 
Ботанічний Сад Академії Наук УРСР. а також 
численні любителі та садівники. 
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ТЕМПЕРАТУРА ЗЕМЛІ 

Температура землі з глибиною зростає. На 
дуже великих глибинах зміни темпертури вивча
ють теоретично. У центрі землі вона, можливо, 
досягає 3.500° Ц - 4.000° Ц. на глибині 35-40 
~~:м. становить 500-1.000 ступнів. 
У чені Інституту Геофізики Академії Наук 

УРСР встановили залежність між величиною 
теплового потоку, який виносить з поверхні зем

лі у світовий простір багато тепла, і віком склад
частих утворень земної кори території У країни. 
Тепер уже можна визначити можливу темпера
туру на глибині 1 ОО км., що практично дасть 
можливість точніше орієнтувати буріння дуже 
глибоких свер~ловин для вивчення надр землі та 
пошуків нових родовищ корисних копалин. 

8 

.. ЗАА ВІ" ОРГ АНИ В ТВАРИН 

У країнський учений доктор біологічних наук 
Сава Манзій виявив, що у тварин є зайві органи
м'язи, нервові волокна та інше. Зайцеві, напри
клад, nотрібні 32 м'язи - по 8 на кожну л~п~. 
а їх - 160. Доктор Манзій гадає, що запас м язІв 
потрібний на випадок непередбачених катастроф, 
як повені, землетруси, коливання клімату тощо. 
Тоді організм тварини починає вживати ці запас
нj органи. Зайцеві, щоб вижити, треба буде пла
вати, лазити по деревах, стрибати. Нестача орга
нів, які б працювали хоч би раз на мільйон років, 
призводить до загибелі цілих ви~ів тварин. Так 
загинули гігантські ящірки і мамонти. 
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УЛЬТРАЗВУКИ - ПРОТИ МОРСЬКИХ 
личинок 

Днища суден, які стоять у порту, вкриваються 
верствою мешканців моря. Товщина верстви за 
рік може дійти до 20 см, а вага біомаси на 1 м2 

перевищує 20-40 кг2 • 
Таке нашарування знижує швидкість суден. 
Над проблемою обростання суден працює від

діл обростання в Інституті біології південних мо
рів Академії Наук УРСР. 
Серед інших методів боротьби ~ об~останн~м 

укарїнські науковці вивчають бюлопчну ДІ~ 
ультразвуку на життє~іяльність личинок. Учею 
вже встановили систему захисту суден з допомо

гою ультразвукових коливань. Періодично до 
корпусу судна підключають генератор ультра

звуку і личинки, що осіли на ньому. гинуть: Об
ростання від цього сповільнюється, але не цшком 

припиняється. Над проблемою продовжують пра
цювати. 
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П. Редакторові журнала "Нові Дні" 

Дехто з дописувачів скаржиться, що Нові Дні 
не друкують їх дописів. Також їм не сподобалось, 
коли я відповів, що, мабуть, Нові Дні мають щось 
цікавішого до друку. 

Біда з тими, що ставлять своє понад усе. Інше 
теж для них може бути теж добрим, але моє ... 
моє шедевр! Моє - це, ви знаєте ... ? Та що говс
рити ... 
Жарти жартами, а всіх Вас вітаю з наступа

ючими Празникамн Різдва Христового та Новим 
Роком. І щасти, Боже, в новому році хоча б на 
1 ООО нових передплатників. Хай би Господь по
карав Вас таною карою. 
З пошаною та привітом і побажанням всього 

доброго усім тру~арям Нових Днів - ян вели
ним, тан і малим, як товстеньним тан і худень

ким, старіючим і молодим, що трудяться в Нових 
Днях і довкола -

Прийміть привіт від Сокола. 

'fF•* 

Шановний Дмитре Варламовичу! 

Я. Сокіл 

Всі ми, читачі "Н. Д.", нетерпляче чекаємо 
кожної нової появи журналу, бо завжди в ньому 
є щось цікаве й цінне, як от, приміром, стаття 

Д. Чуба про Г. С. Сковороду, ( "Н. Д." NQ 274, 
листопад 1972 р.). 
Та якщо маємо право радуватись, то думаю, 

що маємо право й на інші емоції, коли в ньому нас 

щось обурює. Не розумію, на якого біса (вибач
те) друкуємо в журналі такі речі, як оте (як його 
й назвати?) "Босі в голові'' Марка Цариннина, 
мов близнюка Гуцула Самоука в "Вільному Сло
ві". Невже воно когось цінавить? 
А ось таку чудову поезію Надії Приходько -

"Дивуюсь раннові" (стор. 8) просто знівечили. 
Рядок сьомий згори надруковано: 

3 озер холодних згонить рясну, а інтуїція під
казує, що має бути: 3 озер холодних згонить 
ряску. 

А рядок третій знизу надруковано: 
Між віти берсти вплели, а мало б бути: Між 

віти берести вплели. 
Не знаю, як назвати таке нівечення поезії, але 

F.оли б хтось знівечив так якусь картину чи 
скульптуру, його назвали б вандалом. . 

З пошаною до Вас Т. Хохzтва 

14. ХІІ. 1972 
Форq- Л&Цердейл, Флоріда. 

П. С. Прошу помістити це в журналі, що ска-
жуть про це інші. Т. Х. 

lt* 
* 

Чом би ні, дорогий друже Теодоре! Нехай буде, 
як Ви хочете: іншим даймо висловитись про бо
сих у голові". Щождо мене, то я не належу до 
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тих когось", що їх така поезія цікавить, хоч ста
новище зобов'язує й мене рахуватись і з тими, 
ного вона цікавить. 

Про нещасливу ряску й берести: якби Ви не 
:::~олінувались, то й більше б ряски назбирали в 
нашій Раставиці - хоч і не між двома рядками 
розложистих верб, а під одним берестом. Приєд
ную Ваш свіжий голос до свого (я вже охрип 
Rричати) і нехай чують, хто має вуха і до кого це 
безпосередніше стосується в Торонто й ок_о~и
цях. Я шлю до ~рукарні тексти опрацьоваю 1 з 
мовного боку. Шукав покійний П. К. Волиняк 
постійного і уважного коректора ( 20 ронів!), шу
каю й я його вже цілих три роки. Вас особисто 
теж шукав, але глянув - дивлюсь - спізнився: 

в Ло~ердейлі мій люб'язний Теодор ... А інші -
до Вашого відома - в кущі поховались... І за 
гроші не хочеться нікому світлі оченька втомлю

вати. Чи весела моя баєчка? Д. К. 

'** * 
Високоповажаний Пане Редакторе! 

Пробачте, що давно не писав до Вас. Ян мені 
сумно, що вже кінчається 1972 рік і :гак мало 
надруковано про славну - нолись патр1архальну 

- Полтаву ... 
Все ж таки, я думаю, що десь-колись зна

йдеться якийсь енерrійний полтавець, що видасть 

спогади про оте колись тихе, мирне губернське 
місто, що лежить над чарівним Ворснлом ... У 
моїй пам'яті назавжди залишилась велична пано
рама старого, романтичного Хрестовоздвижен
ського чоловічого манастиря, що його збудував 
гетьман Самойлович у 1663 році ... 
Як то, бувало, малим хлопцем поволі піднімусь 

на тую високу манастирсьну гору, стану ноло 

стіни того манастиря і довго дивлюсь на долину 

річки Ворскла і на далені густі ліси Слобожан
щини ... 

Все те залишилось в "імлі позолоченій", як ча
рівна казка. 

Яним було величним Різдво в нашому малому 
будинку над старим тихим Ворсклом. 
А вночі чути було далекий-далений гудок ло

Ішмотива від манастирсьної гори. О;::~;ин довгий 
гудок, один короткий, і знову так само, а це зна
чило: увага, це кондукторам наказ - гальму

nати вагони. Потім уночі довге чмихання старого 
локомотива, бо тяжко виїхати з долини річни 
Ворскла до станції Полтава-Київська ... 

Все змінилось ... Тепер там швидко йдуть силь
ні, міцні тепловози ... 
Сплять мої батьки на далекому, великому кла

довищі, що коло залізниці "Полтава-Харків" ... 
Але молоді машиністи не забувають і постійно 

дають сиrнал коло кладовища - на знак солі

дарности із старими машиністами. Пролітають 
потяги на Харків, Київ, Лозову, Кременчук. 
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У літн.у молоді гарні ~івчта, як і раніше, сидячи 
над Ворсклом, сумно засnівають: "Тече річка 
невеличка nонад слободою. 

Взяла дівка нові відра - nішла за водою". 
Це стара-стара слобожанська nісня. Ще nрига
дую той гарний, мелодійний старий, велиний 

годинник, що був на манастирській дзвінниці з 
1 720 року. У лиnні тихими вечорами далеко бу ло 
чути сріблисті ніжні nередзвони малих дзвонів, 
що були коло того годинника. Потім nісля того 
гарного nередзвону - великий ~звін чітко від

бивав один, два, три, чотири. 
Пригадую також, як кожного вечора в мана

стирі nочинав журно гудіти старий вечірній дзвін, 
скликаючи вірних на вечірню. 

А десь у 1928 році зняли робітники ті старі 
дзвони і з того часу глибокий смуток nрийшов 
до Полтави. 

... 
* 

Дякую Вам, nане Редакторе, за гарний і ці
кавий журнал, який я завжди уважно читаю. 

Бажаю Вам і Вашому журналові добрих усnіхів 
у 1973 році та щоб вміщувалось у ньому багато 
нових, гарних і цікавих оnовідань! 
Бажаю Вам, щоб було багато нових nередплт

ників. 

Бажаю Вам кріnкого здоров'я і щастя на 1973 
рік!!! 

Із щирою nошаною 
М. Коломацький 

Серед своїх старих nаперів я розшукав відозву 
й анкету, наnисані 20. 1. 1970. - і зараз nерепи
сую й одсилаю Вам: 

ВІДОЗВА 

до всіх старих молодих nолтавців, розсіяних по 

всьому світу. 

З огляду на те, що в 1974 році буде урочисто 
ьідзначене в Евроnі 800-річчя з часу заснування 
славної Полтави ( 1174-1974), то я разом з ре
дакцією nрохаю всіх без винятку nолтавців слати 
свої спогади про nолтавське життя-буття ( 1900-
1943) роки. 
Бажано на такі теми: ....... 

м. к. 

.... 
Тут ми свідомо сnиняємось, не nодаючи до 

кінця тексту відозви - з міркувань ділових та з 

обачности, а не через незгоду з автором П. 
Сnершу хочемо nочути від читачів - розумі 4 

ється, від полтавців насамnере~: 1) що вони ду
мають, 2) чи готові nисати сnогади й свідчення 
про Полтаву, 3) чи обіцяють (деклярують) зі
брати nотрібну суму грошей, щоб сnогади можна 
було видати друком - до nочатку 1974 року. 
Ми ж наперед nроnонуємо від себе не тільки 

повну моральну nідтримку, а й nрактичне здій

снення nроєкту: зібрати й видати ювілейну книгу 
сnогадів про славну Полтаву. Ред. 
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НАйБІЛЬШЕ НОВИХ ПЕРЕДПЛАТНИІ<ІВ 
ПРИЄДНАЛИ В 1972 РОЦІ 

Приятелі "Нових днів" відзначилися ділом 
nротягом мину лаго року, nриєднавши найбільшу 
кількість нових nередnлатників: 

У Детройті (США) - дві nані: 
Витвицька Одарка і Жура Люба 22 

У Філядельфії (США): Ваць Іван А. 18 
У Торонто (Канада): Павлюк Віра 12 
У Торонто (Канада): Пишкало Іван б 
У Чікаrо (США): Завертайло Даннло 5 
У Бельгії: Левко Іван 7 
У Франції: Плевако П. 3 
У Австралії: Нитченко Д. 3 
У Філядельфії (США) : Євсевський С. 4 
У Гвелф (Канада): Горгота Ада 4 
Висловлюючи цим добрим nриятелькам і nрия-

телям найщирішу nодяку за шляхетну nрацю, за
кликаємо всіх nриятелів "Нових днів" насліду
вати їх nриклад. 

Редакція адміністрація "Н. д.н 

ДО в-ва "Нові Дні" 

Поверх nередnлати за два роки наnеред nоси
лаю $20.00 як nожертву на розбудову "Нових 
днів" - у nам'ять моєї дружини Ганни Романів
ни, яка відійшла у вічність ц.р. і яка nостійно 

читала "Нові дні" та з нетерnінням ждала кож
ного нового числа журналу. 

З nошаною 

Проф. Василь Гвоздецький 
12 листопада 1972. 

До реда:кціі журналу "Нові дні" 

Ва'Ші :кращі з :кращих читачі і nрихильники -
Федір, На•діи та Марія Бой:ки- nереїхали з Торонто 

до О:квілу й nоселились в новозбудованій хаті. Та:к 

ось ми, їхні друзі, сnравлили ім 5-го листоnада 

новосілля, а було нас там душ, мабуть, із соро:к. З 
цієї нагоди обдарували гості госnодарів та·:к: Фе

дорові Бойкові - годинник стінний, щоб будив 

його на роботу, Надії Бой:ко - дружині його -
різні :кришталі, щоб вона й надалі частувала нас 

та:к щедро; Галина Борисен :ко nодарува·ла госnодині 

вишитий на ма:ках хрест, а nан Tonixa nриніс зе
лені nальми, інші гості :кожний своє та:кож, та:к що 

всі ми були там раді і вдоволені: гості розкішною 

траnезою і теnлим прийняттям, а госnодарі ува'Гс•ю 

і nриизню до них гостей та nодарунками. 

На радощах не забули ми згадати і npo нашу 
рідну пресу. Л:к ініціяторка збір:ки на пресу, я nо

клала 5 дол., а разом зібрали 30 дол., що й розnо
ділили та:к: 16 дол. - "Новим дням", а 14 дол. -
"Молодій Украіні". 

Тостмайстром на гостині був Олександер Кири
ченко - і чудово виконав свою ролю. До майбут
ньої милої зустрічі, а та:кі ще будуть, отже й на 
сторінках "Нових днів" вони знайдуть гідне місце. 

Натаnка ПРОНЕНКО 
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'' У К Р А І Н С Ь К А К Н И Г А '' 
пропонує покупцям 

нову і цікаву літературу 

Асєєв Ю. С. ПОДОРОЖ В АНТИЧНИЙ 
СВІТ. Видав. Рад. школа. :К.иів 1970, 
стор. 127. Ціна $1.СО 

Василенко З. І. ФОЛЬ:К.ПОРИСТИЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ М. В. ПИСЕН:К.А. 
Видав. "Думка", :К.иів 1972, стор. 

185. Ціна 2.40 

ВІД ВИШЕНСЬ:К.ОГО ДО С:К.ОВОРОДИ 
(З історіі філософської думки на 
Украіні). Вид. Наукова думка, :К.иів 
1972, стор. 142. Ціна 2.15 

Драч Іван. ДО ДЖЕРЕЛ. Вірші, nоеми, 
nереклади. Вид. Художньої Літ. 

"Дніnро". :К.иів 1972, стор. 302. Ціна 2.35 

З ІСТОРІІ У:К.РАІНСЬ:К.ОІ МОВИ (До !50-
річчя "Граматики" О. Павловсько

го). Вид. Наукова думка. :К.иів 1972, 
стор. 115. Ціна 1.25 

Зерова М. Я. ВАССЕР - Істивні та 
отруйні гриби :К.арnатських лісів. 

"Карnати", Ужгород 1972, стор. 126. 1.10 

:Котляр М. Ф. ГРОШОВИЙ ОБІГ НА 
ТЕРИТОРІІ V:К.Р ЛІНИ. ДОБИ ФЕО
ДАЛІЗМУ. Вид. Наукова думка', 

:Киів 1971, стор. 174. Ціна 2.65 

НУМІЗМАТИЧНИЙ СЛОВНИК -
Словник nояснень розвитку монет 

різних краін в різні nеріоди істо

ріі. Вид. Львівського Університету 

1972, стор. 294. Ціна 2.80 

ПЕРЕЛСПАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ І ЙОГО 
ФІЛІАЛИ. Вид. "Мистецтво", 

1972, стор. 22. Ціна 0.65 

Рибак Натан. ПОМИЛКА ОНОРЕ 

ДЕ БАЛЬЗАКА. Роман, стор. 436. 
Вид. "Дніnро". :К.иів 1972. Ціна 2.25 

Франко І. У СПОГАДАХ СУЧАСНИ-
:К.ІВ. Вид. Львів 1972, стор. 335. Ціна 2.25 

Грінчак В. ВИЙШЛО В ПОЛЕ ТОПО
ПНТ:К.О. Вид. "Веселка", :К.иів 

1971, стор. 27. Ціна 0.65 

Ільзе Більзе. НІМЕЦЬКІ НАРОДНІ 

ДИТЯЧІ ПІСЕНЬ:К.И. Вид. "Ве-

селка", :Київ 1971, стор. 31. 0.55 

КОТИГОРОШ:К.О. Украінськв: народни 

казка. Вид. "Веселка", :К.иї·в 1971, 
стор. 54. Ціна 0.60 

ПРО ЖАР-ПТИЦЮ ТА ВОВ:К.А. 

Укр. нар. казка. Вид. ''Веселка", 
:К.иів 1971, стор. 22. Ціна 0.90 

ХОДИТЬ ПАВА. Укр. нар. nісні. Вид. 

"Веселка", :К.иїв 1972, стор. 16. Ціна 0.35 

УВАГА: До замовJІеJП. на о~у ПJІастиику арисQти $0.50 ка поштову оплату 
і 5% nоявток в Онтаріо. 

ПРИГАДКА: Фірма має веJDІкнй вибір ~тnих ш:кіт.ких піJU)учииків та різних книжок 

~ вихова101s наших ~тей. - КрамиJЩв ~о BaUDІx послуr. 

UKRAINSKA KNYHA 
1162 Dundas Street W est 

Toronto 3, Ontario, Canada 
Tel.: 532-8928 
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