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ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО

* 9.ІІІ.1814- ... 10.ІІІ.1861
Не дай спати ходячому,

А ми диJІились І мовчали

Серцем замирати

Та мовчки чухали чуби.

І mилою колодою

НімІі, подлії раби,

По світу валятись ..•

Підніжки царськії, лакеї

Страшно впасти у найдани,

Не вам, в мережаній лівреї

Умирать в неволі,

Донощики і фарисеї,

А ще гірше

За правду пресвятую стать

. ..... ...
-

І спати на волІ

спати, спати,

-

Капрала п'яного! Не вам,

І за свободу. Розпинать,

І заснути навІк-вІки

А не любить ви вчились брата!.

І сліду не кануть

О роде суєтний, проклятий,

НІякого, однаково,

Коли ти видохнеш? Коли

Чи жив, чи загинув!

Ми діждемося Вашінrтона

Во дні фельдфебеля-царя

З новим і праведним законом?

Капрал Гаврилович Безрукий

А діждемось

-

таки колись!

Та унтер п'яний Долгорукий
Украйну правили.

НОВІ дtП. березень.

1971

(З "Юридивого")

Перший РН.1 (здіва Н'Зправо)

--

ма.кс. Іп. Мережансьюtй . .Мих. Вас. КрИІВИНЮК,

Петро Мнх. J{артошевсhкий, f:лн;:ей

Другий ряд

--

Kynp.

Трегубов, Кюшент Вас. Квітка.

Леонід Леон. /Ке6уньов, Антоніна Фед. Треrубова, Ольr-а Лет

рівна Косач-КривеН'юк, Олена Пчілка, Катерина Єли·с. Тре·rу6ова, Леся Українка.

Леся Унраїнка з братом Михайлом

-

1997 рік.

Убрані в парадний одяг, на Волині, тоді ще носили 'Дівчата такі каптаюпси з
рукава·ми, а хлопці

-

свитини, вншиrі волічкою.

(3 рОДИіНИОСО архіву)
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•Сумувала річечка

Скажіть мені, скажіть, о братт•,

Під шатром баАраку;

У дні, що ~ють на сполох нині:

Дні рожеві танули

Чому віки жило прокляття

В

На нашій славній Україні?

капелюхах

маку;

Я у хвилі сонячнІ
І співав про дівчину

МалощоІГО поета часто журить брак єднання
між ·свої;ми, внутрішні ·ОВЗРИі в ІНашому середо

І<расну, чорноброву.

вищі:

Виганяв

корову

Але вже в тому ж rса,мому році з-mід поетово

гu пера вили,ваються вже й .більш "софістико·
ІВані" вірші - такі, як на1пр., "Нехай ти .вИІйдеш
за друго·го, І ни,п'є він тебе до дна ... ". Проте по

Демон роздору між нами живе,
Вітчизну у серце пече•.•

або в іншому вірші:
Ми відважні, мужні

ети·чні стереотИІпи ·ще 1переважають.
Самостійне поетичне ми,слення

-

вої:

Як ухопим меч у руки,

уже не про

сто стwхійна, "синтети~а" емоціяль~kть починЗІється в нашо:го поета, мабут-ь, в~ршем

Б'е~юtь грізно, без розnуки

~,Вулиця Франка", в Я'КОМУ Іпоетиtч,Н!Ий вИІслЇІВ на

Воля в нас усіх заліза~,

буває вже зрілішої фор'МІИ та г.ли6шої ,В!думли

Ціль ясна, душа завзята,

За свій дім поміж собою...

І заносить

вости:

Люблю я ву лиці замріяного Львова,
Де кожен

камінець

-

спостерігати,

Я1<

Тобі для пам'ятника занизеньке небо,
Тобі для пам'ятника замала земля!••

~поетове володіння мооою, меншає число нешро·

слоаполучень,

чи до:вільні наголоси,

зникають

неtправильні

Він вірить, що скоро настане час

стає багатшою лексика,

... І

урізноманітнюються форми віршування.

В шматки розірване, на землю упаде

Невдо,взі у збірці ;починає пануваТІи любовна

З 1фаІни скорбної жалоби поІфивало,

І бризне сонцем сміх з її JІИця,

·поеrnчній ІДИІКції. Але кохана дівчи

І<оли розnустиrrь русі коси,

на ще є абстрактнИІМ, романтичним іерогліфом.

І вранішні ще не

Для біJІьшости цих віршів ~ожна взяти за епі

стара kторія, з·ле залишається вона вічно

но·вою, і в того, з ким вона станеться, геть роз

'бивається серце.
В

інти.мні

вірші

нашого

поета

·щораз

на

стійніш·е 'вкрадаються гайнівські нотки розча
рування в коханій, .гіркого глузування з неї та

з своєї обманутої л·юбови. Деякі ІКінцівки вір

шів уже звучать зетсім по-гайнівському. Ха
рактерне

таке,

наприкла~,

алегори\чне

за'Кін

чення одного з ранніх віршів:
На доріжці п.нів норотh.'ИХ,

Там, де люба спочивала,
Вже на ягодах солодких
Остюки повиростали-

Як ІВідзна~t~ено рані,ше, в збірці владно панує

іІнт·и~tна тема. ГайнівсЬІКа теrма (що її марно і,
власне, 6ез потреби намагається запереч,иrги ав·

тор tперед;мови до з6і·рки Ю. Мулик-Луц:и·к) зна
ходить ·овоє

та й як би вона .могла зНИІкнути в ті зловісні

роки. Вона й до·сі познач~на деІКляративніс:тю,
nроте в цих ·віршах раз-у-раз вИІр·инають і свіжі,

mрочуті

о-брази. Думки" що х·вилюють поета,

дуже актуальні. У вірші "Чому?" вони виражені
з особли,вою пристрастю:

4

с·w:мфонічне,

оркестраwчьне

завер·

шення в "КоханіящД", я.ка зами~ає собою пер
ннnй том збір:Ки. Уже не рав указувалось, ·що

,,Коханіящ,а" поз.на~ч~на незапереч:ною схожістю
з

,,

Книгою пісень" ГайJ.ІІnіха
Гайне. Байдуже,
A"'J:'

чи наш ~поет с.віідо:мо був ІПіщ в-плиІВо:м "остан

'ньото поета романтизму", 'Ч!И :маємо тут ІПОдіб
ність або тотожність ліричних темІПера.ментіІВ.
Байщуже, чи ця повkть ма·є автобіографічний
хара·ктер, чи ні.

Пригадаймо характерні приІЮметИ( ·гайнівсько ..

Гро::мадЯІі'СЬКа тема, звиІЧайно, теж не зниІКае.

-

задзвонять роси,

Як привітае волею співця.

граф рядки із славетного !Гайнівського вірша:

Це

mів наш вихром загуде,

Що в горні серця розгорявсь помалу;

тема, виражена в -співучих .рит:мах та ІВ емоційно
1 !-І~пруженій

lllевченка,

І:\ІОЛО;.(и.й поет благОіговійна каже:

нерідко від о~ного до другого віІрша ~кращає
думаних

1947)

Звертаючись до ІПам'я-ги Тараса

-

На вулиці над Стрийським парком.

Уважному чита,чеві ці,кано

брат на брата

(Мюнхен,

невимовлене СJІово

Страждань, наруги І тяжкн~ подій...
Але найбільш буваю на одній

•• •

Меч в дорозі до вІтчивни-

ro

трактування теми сердечних ·страждЗІНь, емо

цій туги й ·са,мотности, славнозвісну гайн.іІоську
іро,пію, якою він 'Користувався ЯtК сnособом
розвінчати наївні романтНІЧні ілюзії.
"Кни·га пісень", ця циклівована nанорама-по

ві·сть про нещасливе кохання, стала безсмертНОВІ ДНІ, березень,

1971

ни~м шедевром світової ліричної nоезії, заслу

живши 'ЦЮ
:мом,

славу 1 СВО€Ю Ме.1ІОДИ'Ч!НЇtСТЮ,

б~з~посередністю

вах туги й самотности менш:е по·етичноІІ"о тем

mераменту,

гами

емоцій

мов:отонніші. А втім

ЗЩЩ)'ІШ'евною

межо воно й 1природньо: в 'безодні розпачу ЛЮ•

щирістю. Ії ци:кл "ЛірИІЧ!..че інтермеццо" розроб

д.ИНЇ Не ДО ГУЧНОЇ де.клямаціЇ, а 'В ІСа'МО'Dі Не rба•

ляє ли,ше одну тему
нених

чутливому

-

ІПО'ч:утrя,

ЛЇрИЗ·

тему с1;раждань, спри·ЧИ·

серцю

юнака

гарною,

але

фальшrи,вою ІZІJ1В'Ч!ИНОЮ. Весь ЦИ'КЛ ;кінчаєть'СЯ на
;ноті т.ривалого відчаю

великою -груною для

-

ве.і'ІИІкої аrонії.

гато нюансів, і всі ІВО!НІИ тьмаві.

Кращі вір·ші цьо,го роз~ілу: :,ПриснилиІСЯ очі

Ікохані", "Відлетіли за обрій пісні".

~' третьому ":келиху" nанують уже опоІКІійні·
ша рефлексія, 'са:рказ,м, сатира. Добірні образи

Таку ж композицію ми знаходИІмо і в "Коха

і с.'юва, напоєні сердечною ніжністю, зникають,

~Ііцді": моментальні :малюнки душевних пережи

і їх замінюють слова, що !більш 'пр·идаються для

вань, ·мимолітн.і пе:йз3!Жі, що служать для цих

сарказму

П~реживань ТЛО;М, переХОДЦ ві~ 1СерЙОЗНО!ГО ПО•

чутrя до жарту і ІНавіть сарказму, іроні,чні ~ін

rонно'Го о·бИjходу (" ... чи .гне ·низесенька ·по:клін,/
ЧИ ЛИ'Же любій НОІГИ,/ ІПОЩЯJКОЮ Від НеЇ В.ЇW ВО•

цівки,

лячі носить роги").

що

наче

холодниІМ душем осту~ують

гаряче романтичне почуття. Є проте й певні не
схожо·сті:

у нашого поета

немає

екскурсій в

-

прозаїчні1.ші вислови, лепосиІКа жар·

Зага.аьний тон цього роздіду

-

втома nочут·

тів, спад любовної туги, холо~дні роз)'1Мування,

ерудитний світ ні·мецьІ<О·Ї романтичної фантазії,

глузування

у сильні фолкльорні іМОТИІВИ й разом з тим .мен

За,кінчується цей розділ !В.ірш·ем "У яблуневОІМу

ше

простодушної

сентиментальности, нерідко

характерної для Гайне.

із "зрадл•ИІВОІ

:коханні", який остато~чно

жіночої

mр·ироди'".

встаноІВЛює

емоціо·

·ня..ІІьну опорідненість "Коханіяд.и" з Гайніоським

"Коханіяда" ді:лить·ся на три ",кеJLИхи"

-

три

алеrоричні келихи, що їх В'ИІпиsає герой цієї лі
ричної драми неподіленого ·кохання.

"ЛіричнИІм інтермеццо ".
Як твір особливо,го жанру й пеІВної !КОмnози
,ції "Коханіяда"

-

явище, звичайно, втоrринне.

~· віршах різноманітної форІМи, що входять у

Але написана вона талаІНовито і, поІпри деякі

nерший розділ-.келих (мабуть найкращиrй з усіх

стилістично ·сумнівні 1місця, володіе безnереч

трьох) ліричний герой 1пристрасно

висловлює

ною "інфективністю",

здібністю заражати чи

·ВСЮ 1'Л'Нб.інь і ПОВІ-Юту СВОЇХ ЇНТ1ИМНИХ пчрежИ•

тача ·ги~и емоц.їя;ми, що радують чи ~мучать лі

·вань. Він ні,би ви,про6овує ·всі можлИJВі способи

;ричнОІго

л.і.ричного

творчість ·поетів-еміrранті'В вернеться на ~·,~q>a·

:С&.'\1<;>НИІраження,

вдаєть:ся

до

всіх

\МОжли·вих Ш:І'мволіrв і алеrорій, вИjКористовує

тона~1ьності і їх віІдтінки

-

sci

від ра,щісної, звуч

героя повісТІи.

ни"), від монологів ("Кожний !Прагне щасТrя пій

мати") до УЯJВНИ:Х розмов з ,кохшою ("Як немає
тебе біля мене"), да розмов з .прИІродою ("Не
шуми так, ні тре, .не шtуми").

ЗворушлИІво звучать у своїй глиtбоІКій ніжно
сті такі рядки:

СЬІ<ій любоввій ~1іриці.

•

Ю. Jlуциrк-МуJІJИІк тратить ЧИ 1Мало слів на те,
що6 переконати читача,, що і·нтимна драма, OlllИ·
1 Сана

в "Коханіяді ", не має жощних факТІичних

підстав у ЖІ-LТТі ;саrмого поета, і що "Коханіяда"
є лише "пародією", сатирою на ти•х людей, які
вважають, що їхня "неевщо-закоханість" дЗІ€ їм
:право ВО,;1Одіти дівчиною. Мовляв, "Коханіяща"

Починае вечір догоряти,

ВідІІJІивае небо голубе...
Не виходь, кохана, із кімнати,
Не губи у темряві себе!

Але вже в цьому розділі народжуються пер·

ші не·я.сні .підо.з.ри, нарос-тає гр·ивога в закоха
ному серці, щораз гучніше з.вучить його бла

rання до коханої діІвчини "не труїти нашого .ко
хан,ня джерело". Нарешті, драма віщбувається, і
юна:к залишається

на самоті зі своїми ·опога·

Да'l\ІЦ.

викриває я·кийсь львів,сь,кий "деJМЇ!МОН!д" з йо

ІГО гедоніс'Гичною філософією та "анархією по
·чуттіtВ".

Ці тверд-ження непереконл·ИІВі і наї·в.ні. Звичай
'но, rпоет саІМ мJі 1Г і не пережиІВати цієї драми ..в

таrІ{ій її інтенсивності,

але щось подібне, на

·Певно, бу.'Іо в йо!го жиrгті

-

6о щось подібне

буває в ж·итті кожної - лідJкреслюю - кожн.ої
людини. Поет не може описувати в своїх лірич
ІНИх віршах емоції, абсолютно йому чужі і не
звідані.

"KeJ~Jиx другий" здаєтися мені 1менш ВІНразним
від першого. В його віршах не так ·яскраво ви
ражені всі тонкощі й нюанси почугтів, в елоНОВІ днІ, березень,

май6угньо:му, колrи

їну, "Коханіяда" посяде вищне місце в УJІ<Іраїн..

ної декл.я:мації ("Чи з зірки ясного чола ... ") до
зворушеного шепоту ("Заспш<ойся, кохана, зас

У
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Подруге, саТІиричні елеІМенти "Коханіяди;" не
харЗІктеризують У'СЮ повість у цілому, всього

дія,пазону оспіваних у ній Jн-гимних пережи-

ІВань. "Гlіоні тріюмфуючого кохання" посідають
у ній знаrчно ·більше й важлиrв,іше місце,

нUк

Наприкінці цtєl невеликої р·ецензи мені хо

тілося б відзначити, що в царИ!Ні нашої поезії

сатири,чні напади на дівчат. І навіть у цих напа

заіснувало сrанови:ще,

дах .повІсть стверджує високу етНІЧну вартість

втішн.ИІм:. З однієї сторони, rм:аемо багато віршо

(}{Охання, ·бо осуджує "зрамиву" дівчину не від

ІПІFсного

імени Мефістофеля, а від і·:мени

tОВіТОВОЇ поезії та ЖИВИТЬСЯ ВИЦВЇJFИ!МИ Від Ве•

Ероса,

~бо.rа

яке не можна вважати

дилетантиз,:му,

який

іrнорує доояги

ликої давнос1'И. стереотипами, а з другої сторо

·кохання.

Отже "Коханіяда" не є !Просто •собі сатирою,
і меl!·ш за ·все

в ній е~11ементів якогось етич

ного розумування, ·моралізаторства. я~би .поети

вважали за ,потрі6не о6rооорювати

n

своїх лі

ни- модерніетичне 'Кривл~яння, що якого взаJГа·

.чі не можуть 6ути застосовані ніякі ІЮритеріі
з·місту, форми й смаку.
Тому так

пр-иємно провести часину в това.

ричних ніршах якісь абст.рактні, логічні 'Й філо

,ристві поета

софсь,кі, про6ле.ми, то не ·було :б на світі лірич

.вміють творити в~р~ші. Перший тоІМ творів О.

о-дного з .небаtrатьох у нас, ЯІКЇ

-

ної ІПОеЗіЇ. Та,м, де :говорЯТЬ nрист.расті, не.має

Гай-Головка обіцяє нам ще при€МНІ1Ші зус·грічі

місця холодній лоr.іці та абстрактній філософії.

з НИ'М у настуnних томах йо,rо тритомника.

словник

ВАГИЛЕВИЧА

Я. хочу ·ро-з-пові'сти про цікаву архівну знахідку, Я!Ка від·
крива є _Н'Ову, досі невідому

сторінку ·Б

історіі JІJРужр.іх

ХОМ П. lllафариком, 'ПО.lЯКОМ в. га~rкою та ЇНІІІИМИ.
1нтеt.-..е<: Впrн:tеr.ича до молдаn·ської мови :виник ще Р.а

зв'язків між українським та молдавським народамИ!. Щас

початку 30-х рокіLІ ХІХ сто ..1іття.

ливий винадок допоміг мені розшукати чи не Нё:tйпершу на

разі, не пізніше

УІ<раїні

кійський с.ювНІІ•К" Взги.іІеnича є першою науковою пра·

чзукову

працю,

присвячену

·вивч-енню

молдав

Саме тоді {в у<;яхому

р.) і укладеяо словник. Отж-е, ,.Дз

ської мовп. Старовинне україН'Ське місто Львів зберігає

цею

багато пам'яток, які •ви·.світлюють 'культурні зв'яз-ки між

мові. Як відом<J, дослідження Гіпкулоеа були надруковані

Україною та Молдавією. Серед них

н Петербурзі .1ише

-

.найдаuнішиА па

у

1840

нашому мовознавстві, nрисвяче:ною мо.:r..!UІ.ІІ'СЬКій

1842

року.

Волоська церква, названа

А.1е -знаLJення с;rоаника ВагилевИча цим не обмежуєтьСSL

так тому, що волохи, ик назива~1и раніше украіІщі мол

Як пок:=ізалп дос:Іідження лексичного матеріялу словника,

даван, подали велику допомогу п·ри іі будівництві.

Ваrнлевнч

м'ятник епохи Відродження

-

Ливівськ.і архіви! зберігають

при ук.1аданні

його

коркс'l'у:вався живою ва

також чимало письмових

родньРю мовою молдавюf. Так він за·писав деякі молде·

сві.'1чень про молдавсько-украіиські зв"язки. Іі ціл.кок зро

ські .слова не в тому вигляді, в якому вони вжн·ваються в

зуміло, що вони nже привертали узагу sи.датних мо.пдап

су•ІасР.:й ;Іітсрат:н,ній мові, а так, як то 'властиво :дJUI nев·

ських уче-r~их, серед яких мож·на назвати Георгія Аса:кі та

них говірок і .1ЇЯJІектів. Наприклад, с.'Іово бЗJІТ вік запи

Богда~!а Петричейку Ха.джеу. У

1967

році мені доручено

суе у формі бзет, слоnо бзлан

-

у формі бuан, тобто,

практикою сту:дентів-філо.ІІог.ів Київ

1'аІ(. ЯК ВЮdQІ3.1ШЛИ. а ПО.1.еКуди Й ДОСі ВНМОВJІJіІЮТЬ цІ СЛова

ського унівеІ})ситету. Під час роботи у віддіJІі р~~описів

lrюлдзвсІ.кі селяни. Ця обставина надае слов-никові осоf

Львівської наукосої

ливого зн1ачення:

керуватн архіаоою

біІ5ліотеки

мою

уваrу ПJ»ІВернупа

праця під назвою ,.Дакійський СJІ·Jвник•. Тому що

нам

він може

вважатися автеmичннu до

кумснтоl\·і живої вимови молдаван ,neiJ)woi nоловнии ХІХ

дуже мало відомо ПJЮ мову даків, які булп предками мол

сторіччя, тобто ТІJІ'О часу, КGЛИ вчt-ні ще не робили ІІtія·

давського народу, я вирішив ·познайомиrrися з цим сло~

JІСJП().'ЮГіЧІНІХ ~ЗІі"И'СіВ. ":>' ЗВ'ЯЗКУ З ЦИМ ЗНайдені архівні

ннком . .Мое здивувакня було дуже ·великим, коли, роз·

матеріяли

1 ори~rвши руко пи:, уже

молдавської мови.

на nершій сторіпці я .прочпrав

е

цінним

надба.юJЯм л.1я

дос:лwшків

історіі

Нарешті, слов•шк Вагилевича зберігає д.ІІЯ історіі дея-кі

слоnа сучасної мшІдЗІВськоі t.Іови..

Вняnи:ю::я, що щд назвою "Дакійсьtшй 'СJІовник• nри

рідкісні ~слова мо;rда-в·ської мов.и, які не вживаються иинL

ховуєп.ся с~lОВЮІК молдавської мови. Тому що рукопис

Наприк.'Іад, у дієслова а абате Вагилевич фЖсуе значен

не був підписаний, зразу ж

ня "прагнути чогось", яь."Іf rільки раз зуС11річається пізні

постзло питання, хто йоrо

ше у Емінеску. Отже, nраця Вагилевича доnомагає пояс·

аnтор?

Ре~льне вивчення рукопису привело до висновку: Зd·
т•Jром ,,Дзкійськсго

с.1оsника •

письме!Іник і nчениfі

Іван Миколайович

нити й дея.кі факти слововживання літературної мови. Ін

український

ший прик.11ад: слово кятрз, тобто пятря, nояснює Ваі'и·

Ва.rилев.ич. ВіІі

леnич як "ВІІсока гора". Тим самим ІВоно набуває ще од

є відомий

належав до перших діячів національиого ·віцроджеиия ук

ного знач:еН'Ня, яке досі не засnі;дчене

раїнського народу

І·рафічними працями.

n

окупованій Авсrро-Угорщиною Га

JІИЧІші і разом з Маркія!Іом Іllашке-вичем та Яковом Го
.'Іоnс:щьюІм утnориn

видаі3

відомий гурток ,,Руська трійця•, що

а.1ьманах ,.Русалка

Дністровая".

Іван Вагилевич

ніякими лексико

Наведені вище приклади (а їх можна П()дати більше)
гов.орять

про в·ешtчезну цінність

nраці Вагилевича для

мол.даn.ського мовоз-навства. Не менше значення :ма.є й

дуже цікавнnся мовою, ,сторіЕю, зnичаями та фоJІЮІьором

ІЇН'Ша праця Ваіfилев.ича

рідноrс, Н'Зроду, але водночас .розумів, що збагнуm рід

·ської моnи Щд назвою ,,Наука дакороманськоі мови•. Яс

ну історію та мову МОіІ{На .11ише тоді, tКоли вивчати іх.

на .річ, пуб.1-і•кація :матеріяліІв Івана ВаІіил-евича дасть ве

зіставивши з історією та мовами сусідніх каро• Саке
-rому сін підтрІL\fуnав тісні з.в'язки з вматними ученшш

d-сторію.

тосо часу

6

-

росІюІзми М. Погодіним, І. r:резневським, че-

JІику кор••сть усім,

хто

-

рукописна граматика молда.в

вивчае молдавську мову та іі

С. СЕМЧИНСЬКИй

("Знання та праця", ч.

10, 1970)

НОВІ ДЩ березекь,

1971

КНИЖКОВІ ОГЛЯДИ
П. КОВАЛІВ
о,

І

І

ft)

ПРО КНИЖКУ ,,ШЕВЧЕНКО В МЕМУАРАХ''
Видавництво "Радян-ський лись:меннИІК" у Ки
єві недавно ІВИІДало ІКнигу Анатоля КостеНІКа 'під

:ня Шевчен1<а яrк художнИІКа і поета. Ціка-во, що

назвою "Шевченко в мемуарах", де вперше по·

сха, як перешко~у в здобутті ;rаврів веJІІИІКого

дається

живописця: "А все таки,

огляд

мемуарних

джерел,

переважно

Сошен:{о засуджує по·етичну діяльність Ш·евчен

спогадів про життя і :діялЬІНість Тараса Шевчен

я

Іка. Мемуарну літературу про ШевчеНІКа mори.т:rи

вір·ші,

.різні люди, люди різних :по•г.т:rядЬв. Часом люди

СпогLtди С(нненка

тих самих ~пог Jlядів по-різнQІМу оцінювали Іllев
ч·енка. Автор :КНИІГіИ уз,явся .проаналізуват.и З'Міст

важкі

.мемуарних джерел і ви~начити їх ралю у вив

купу йuго з неволі.

'Ченні житгя і творчости поета. Він подає огляд

·мемуарної літератури з тruких періодів життя
lllевченка: дитячі і юнацькі ро·юи, .АJкадемія і УІК·
раїна, заслання і останні роки в Петербурзі.
Автор .пише, що диrгячі і юнац~>~кі ро~и Шев

:пише Сош-енко,

-

-

стою на овоєму: 1цо якби він ІІнжинув свої
то

був

•би ще

більшим живоnисцем" .

це майже єщине джерело,

-

звідки ~1и довідуємось ІПро

Цікаві
~колеrа

ІПОГані настрої й

пер~живання Шевченка напередодні ВИ·
споrадИі 111ощає Аполон Мокриц~ий,

IJ Іевч~.НІ!{а

:иа, як вони

по Акаде:Мії. Він З·Гадує зокре

( Мокрицький

і ШевченІКо) nрийма

ли в Акадс~tії царсь,І<о,го JІаСJlідни.ка, коJИІ н-е бу

.1о Брю.1ова. Шевченко жодниrм словом ніде не

no-

згадує лро це. Він, як кріпак, поставився бай·

пише вt:Н,

дуже, хібащо тоді, нк пнше Анатоль Костевко,

-прожила свої дитячі і юнацькі рОІЮИ в оточен

зайвиі:'r ра•з боляч~ ~стиснудось серце. А в Шев·

ченка дають .нcnt ску.пі віщо:мості про жи:rгя

e-ra.

Коли більшість пн<.:ьменнИІкі:в,

-

ні пись~tенних, а іноді й •ви:со.коосвічених .lJЮдей,

ченкового

то Шевч·енко виростав в умовах без:прос·віrrньої

,:'Іась голова від такої чести".

темряв~ що глухою стіною відгороджув·ала й о·

старшого

товариша

"заІГtаІморочи•

Автор ·стнерджує щалі, що семиІрічІНе перебу·

noxo·

.ваР•.ня Шевченка в А!Кадемії ІМайже m~naлo з ІМе·

дження •МОІГЛ'И бути записи тільки в церковних

муарів. Сер-ед невеЛІич:кої мемуарної літератури

го від усьUІГо світу. Про людей такого

книгах, де реєструва .."І'и почато'к і .кінець шляху

.'Jише ~спогади Олеюсан~дра Чуж.бинсЬІКОІГО най·

людини, тобто народження і С'Мерть.

rбільші й найба.гатші. Він був веJІІИ!ІGfМ прИІХИІJІЬ•

Із спогащіІв Теофана Лободи ,першого .редак·

ниrко:v1 творчости ІІІевче-хl!Ка і ~обре рОЗУІМЇІв ЙО•

тора і видавця· журналу "К~воІ<ая Старина",

то талант, силу і вел.ич. О·соблиfВУ yвarry Чуж

ми :вперш·е дові~дує·мось про найраніші захоn·

бинсь.кий

лення малQІго Тара•са 'малюванням. Лобода зга..

дянство на творчі,сть Іllевченка. Він :показав на

звернув

на те,

як реаrувало грОІМа·

дує, ·ЩО Тарас у ві.;п"ний час малював вуrідлям

прикладах, rцо вихід у світ у

на пансь·кій .коморі

людей, цер·кву і

ря" спра.вив ·Г.тr1иІбоке -вражеНІНя на народ: збудив

на·віть К'иївrську дз.вЬницю. А зі спога!дів киї~

ЙОГО iBi;.J. апатіЇ, ВИ'КJІИl<аВ ЛЮбОВ ДО рЇІдНОІГО СЛО•

сь.коrо протоєрея Петра

ва та інтере·с до рі~ої літератури.

[

стайні

-

Лебединцсва довіду·

емось, 1цо ШевчбіІ<о ще під;~.ітком був здібний
і талановИ'ГИй, знаІВ грамо-гу

і

1840

році "Кобза

Своєрідний характер мають .ме.\1уари !КНЯЖНИ

читав книжки.

Репніної у зв'яз·ку з rпер•ебуванням Шевченка в

в галицЬІКому журналі "Правда" на

Яготині. Вона подає цікаІВі й цінні сnостережен

друкував спосади брат поета Варталомей Шев

ня rцодо творчости, психіІkи та настроїв поета.

ченко. Він перший розповіJВ ІПро те, як Тарас

Яготин, як пи,ше Косенко, залщu.11ив ·глибокий

В

1876 році

і ~стовпів, що підпирають

с.11ід у житті і творчості Шевченка. Це підтв·ерд·

ІНебо. В повісті "Княжна" Тарас Шевченко са·м

жують факти, на·веде.н-і в мемуарах Репніноі. Во·

шукав "кінця св-іту"

згаtдує про люту :мачуху: "Хто баІЧив хоч зда·

на

леку 'Мачуху і таrк званих ЗІВедених дітей, той,

гуртка від Ше'Вченкових поем "С..rепая" і "Триз

авичайно, :бЗJЧив nекло в самім nотворнім йо·rо

на". Цими твора~ІИ та майстерністю їх чrитшшя

тріюмфу. Не минуло -год.ини без ,с ..1із і бійки між

пост НІІКJlНІКав у слухачів захоплення.

нами, діть~tи, і .не минуло :rощини, щоб не nоооа
рИ!вся і не ІПолаявся бать:ко з мачухою".

Про .перебуІВання Шевченка в Петербурзі ці
.каві спога,щи подає Іван СошеН!Ко, земляк поета,

змадьовує

враження чл-енів •яіГ.О1UіНСЬІКОГО

Особли.зо багата .мемуарна література за час
другого 1 ПJУИЇзду llі~ВЧеНІКа На у.країну

1847).

(1845-

Авто-р відзначає зокрема СПО·Г~ Михай

ла Костомарова і Пан-гелеймана Куліша. При·

1цо також вч·щвся в А'кадемії. Ні·хто, крім Сошен.

чі.м, на перше місце він ставить с;погади Косто

tКа, не мав можJШІВости спостерігати становлен-

,маро·ва.

НОВІ ДНІ, березень,

1971

"3

усіх сучасників поета в 40-х роках

7

із тих, хто найбільше

чеНІка в Петербурзі після заслання свої·м обся

розумів його ІМузу". Вже nри першій зустрічі з

Костомаров був ОJ]J[-І'ИІМ

ГО·::\-1 займає перше ~іоце. Тут у житті nоета ·De·

llІевченком КостомароІВ побаІLІИІВ у йо·го особі

ЛИІКУ роJІЮ відогра.ла родина графа Толстосо,

;поета і громаtдЯІНІИ'На. Тjль.К'И один Костомаров

ві.ц·е-през.иІJ.снта А,каде•мії. Тут збИІРались діячі

згадує про те, що най6ільш~е ціІ]{ав.ить біо·графів

різних галузей І]{ультури. З ними зустрічався й

і най~tенше відоме: •про перебування ШевІЧенка

Шевченко, ЯІК це ІВіИдно із опо,гащів tпJОЧіКИ Тол

в Польщі, зокрема в Варшаві.

стого Катери!НІИ Юнrе. Із ап01гадіІв ЮІНrе ми до

До ·сучасниrків ШевчеНІка належить і Куліш.

відуємось зокре•ма про знайомстІВо і зустрічі

НайважлиtвіШІИІМ місцем у опо,га~ах Куліша ав

Шевченка з негром Олдр.іч·ем, нкий був у Петер

тор вважає його оціНІКу Шевченка нк ІВеJІИІКОГО

бурзі на

гастролях у Шекспірів·ськи.х драмах.

·поета, ІЦО вже в 40-х роІКах піднявся до рІвня

"BOHI-ft .не :могли об'яснитися інаІКШ'е, я·к з пере·

письменниІКа світового значення, ЯІК: Ге-ге, Бай·

1кладачеІМ,

рон, ПушІКін, Міцкевич та 1н. КуJІіш ·каж·е, що він

одиr1 одному пісні овоєї бать.І<і!ВЩИНІИ і розумі

попав у ·полон д.о ШеВІЧен.кової музи. "Ми були

ли один ор;пого".

еа,чар.овані

Шевченко:м

маJЙже ІВ

буквально:t1.у

-

пише Юнrе,

але вони співали

-

З Пстсрбурrу Шевченко ще :раз їздив на Ук·

1розумінні цьо;го слова. Ніхто вище мене не ці

раїну, де він пробув

нив його дивовижної лоезії".

гаJто зустрічей. Про цей ІКОрО'ГК'ИЙ ·пер~од заслу

Куліш з
іКОЛИ в

почуrгям ма~д.ує

оточ~і

незаtбутній вечір,

ІГОС'Гей у домі

Білозерських

Шевченко заопі•в:ш свою улюблену пі•сню:

гоFують

2

місяці і З тижні і ІМа'В ба·

у ва г.и особлИ\ВО 'спогади Андрія

Ко·

за,чківського, де подано ,t)!а[-ато живих цінних
спостережень НЗід творчим жи·rгям nоета. Так

са·мо засЛ"уговують на УВЗІГУ сІПо.гади Ліrкери, ІНа·

Ой зійщи, зійди,

реченої [ІОста, яІКі були зwисані, ІКОJІ'И їй було

Ти зіронька та вечірняя:

ІВЖе

Ой ВИЙД'И~ вийди,

70

років.

ОднаІ<, вона зберетла іЩеацо в

пам'яті про її ~відносини) з Шевче'Н%ОІМ за моло

ДіВЧИНОНЬІ!<О 'МОЯ віrр.НЗІЯ.

дих літ.

Гості, ЯІ< почули цю п;іаnо, то всі зав..м:ерли, на

З 'МСr.\tуг.рів про ШевчеІНІКа в останні VJJНi його

че він сам-о·дин лишився під вечірІНім не.бом.

)JGІТТЯ та похорони найбільшої уваги засл.уrо

"Як у ту пору с-воєї жизні С[Іівав ШевчеНІКо,

,zують спогади Миколи Лєскова, Лева Жем~

пише Куліш,

-

-

а надто як він співаІВ у той веч~р,

та·коrо або рі•вноrо йому співу не чув я ні на
Уікраїні, ні 'ПО

ннкова та Оле:<сандра Лаваре.всЬІКоІГо. Лєсков з
фотографічною точністю

описав nо.ме·шІКання,

столицІІх. Порвалик::ь разом усі

де жив Іllевчен:ко ІПісля ЗЗІСЛання, і п~крес.тив

розмовя .між старИІми і •між молодими. Посхо

ІНе•прщ:х.атlfість його для житла. Jleв Жем·чужни

дили·сь із усіх світлиць •гості до залі. Пісню за

ІКон у ~овоїй ·статті з нагодИ ІПохорону ~Шевчен

ліснею спі·вЗІВ наш соловей, справді, мов у TtM·

ка вмістив майже всі проІМоsи, ви1голошені на:ц

ному лузі, серед червоної калиІНи ...
Найважчим

могилою

періодом жиrгя Шевченка було

засJІання. Це бу,в страшни,й ві~різоrк часу. Ли
стування і щодеrrnИІк Шевченка

-

це найголов

ніші джерела для до.слідження його життя на

по·ета.

Оле~<санд~р

ЛазаревсьЮій

у

своїй статті пода!J звіт ·про останній день. жи~я
ло ета.

Багато людей ХІХ ст.,
Анатоль Костенко,

-

-

ІП•и:ше на за~кінчення

висдовил•и дуМJКу а1бо ока

засланні. Але цьо·го не досить, .л'ИІш;а,ються хро

зали сдо•во із своїх побіжнИJХ вражень

но~то.гічні прогал•и.ни часу. СІПоrади цього ІІІеріо

ченка. Майже всі сучасниІки 6ули захоплені від

ду ск.7Іадаються з кіль.кох розІПовідей на Ікіль:ка

нього нк поета і не 1менш як люди.Н!и•громадя

npo ·Шев

сторінок. Серед найкращих друзів, нкі щирим

нина чи ІПросто людиНtИ. Вел:ил<у ролю вЩогра

співчуттям до.по·м&,гали поетовІ ІПеrребо.рювати

ла мемуарна література в шевченкознавстві. Як

важкі час~ 6ули 'брати Лазар·евсь.кі. Вони ж бу

[1-f~можли,во tпода1'И) 1'Ворчий обрав Шевченка без

ли сві'дК&.'\ІИ того, як Шеtвченко, в.тіrка,ючи

вивчення "Кобзаря" та малярських над.бань, так

від

n'яного ;гамо·ру і ІКрИІку ;на •берег рі~К'И Орі, пи

і без ·мемуарних джерел .неможливо ·відт.ворити

сав ·СВОЇ ЗаtХЗЛЯВНі ІКН'ИЖеЧІ.Іаі.

йоІГо постать, що вабить і 'Чарує не менrще, ніж

.М.емуарна література про пеР'ебув.ЗНІНя Ше.в-

8

сама .поезія.

ЮВІЛйНІ НАРИСИ
ФЕДІР БУЛЬБЕНКО

ВОЛОДИМИР ЧЕХІВСЬКИй
стив у часописах, а в 1920-их рр. у місячюtку "Україна•

проф. М. Грушевського при Українській Академії Наук.
Обдарованого розумом і допитливого Володимира
Чехівського укра~нська ідея захоnила ще .в ранні юнацькі
роки. Вже ·В роки навчання в Київській Духовній Академії
він був пов'язаний з групою свідомих украінців-студен

тів та декого з nрофесор-ів. Роки перебування в Київській
Академ·іі були, так би мовити, молоди.\f

початком його

громадсько-політичної діяльности. Під добрим

вnливом

старших діячів украінства глибоко вивчав ріюtу історію,
літературу й культуру. Тоді вже сформува;вся як не.похит
ний борець за кращу долю своrо народу, за його визво

.'Іеl!НЯ кудьтурно-національне, політичне й церковне. Вий ..
шов з Академії добре озброєний ·знаннями, сповнений ен ..
тузіязму і готовости до noд,вJ.rry, якому самовіддано nри
святив себе.

Володимир був старший CI-DH у rве.ІJИКЇЙ родині (шість
сині~ і чотири дочки). На його долю ще з шкільної лави
не тільки Семінарії, а й старших кляс духовного училиwа

бурси

ПJ~ипало бути

старшим дорадником, репетmором

д.ТІя всіх мо;юдших братів і сестер. ЙОtМу доручали від
возкrн ·менших дітей до Києва

·км), опікуватися ними,

(70

почавши з санної дороги взимку і кінчаючи помешканням

у Києві, одежею, харчами, книжками, а головне ІСJlідку
вання за навчанням І]{ОЖ!Іюго брата-бурсака

...

Тому у Во

лодимира виробився самостійний характер, уміНRЯ й лю
бов

опіку·ватися

меншим

в ширші маштаби

братом,

що

пorw

перейшло

опікування й офірування себе для

-

украінської громади. Твердий у ~воїх переконаннях і до

сяганні мети, Чехівський мав харакrер спокіАН'ИЙ, рівний,

nривітливий

ri

м'який у стосунках з усіма людьми. Чутли

вий до всякого горя й нещастя,

він ішов на

допомоГ)·

всім, хто до нього звертався. Мав тонкий підхід до душІ
й серця кожного, а до молоді, разом з тим, nідхід педа

ВІД РЕДАІ<ЦІІ. Цього року (у жовтні) м.инає 5О рокін

після

осн'Овоположного

"інської Автокефальної

Всеукра'Lнського
Православної

Собору

Церкви.

гоГ'lчний.

Укrа

Протяг<'М

В

1901-1903

рр. nрацював nомічником інспектора Ка

м'янець-Подільської Духов·оої Семінарії. Там він прова

цього ювілейного року подамо :в ,.Н.Д." кілька статтей і

див

·нарисів

працю. Український рух в Подільській Семrінарії ро3'по

-

з історії УАПЦ і

npo

ії провідних діячів. У

щ.ому числі друхуемо нарис про В. М.
найбільшого
Липківським

-

Чехівсько-го

-

рію,

а

національно-освідомиу

чався з "казьонного коJ}пусу", з того будинку, де меwка·в

Во.1одимир Чехівський, і від тих учнів, за якими він, ак
помічник ~ІfСПектора, мав обов'язок доглядати після обіду
і

по

19

лнmш

р. в родині священика в с. Гороховат.ка на

1895
1900 р. -

вечорами nід.

час

готування

р. закінчив Київську Духовну Семіна
Київську Духовну Академію. Учений

а

в

1905

р. "Чехівський і тут розпочав ту ІСаМу працю, що

Поді.1ьській Семінарії, з

тою різнІЩею, що ректор

Семінар:ї ·свідомо недобачЗ'в того"
рІю..:и юшу.1ого", ч.

З

.••
1903

семінаристами лехцій

В Кпївській ДуховЮй Сем·іІнарії він працював з

***
Київщині. В

&елику

о!)ганізатора, ідеолога і надхнеІНника ВЇ.'l

Володимир МусійовНІЧ Чехівський народився

1876

семінаристі~

поряд. із Великим Мmропо.1итом Василем

·родженої УАГІЦ.

(ст. ст.)

серед

1905

по

1,

1906 р.
R 1906

стор.

(0. Лотоцький, "Сто

240).

він працював у Духовному учи..1и

ступінь кандидатз. церковної іtторії одержав за наукову

щі з Черкасах.

працю "Київський митрополит Гавриїл Банулеско-Бодон.і

до І-ої Державної Думи, а.1е царський уряд ЗrВільнив йо

рр.)·. Ії премійовано було радою професо

го з прг.ці "заднім числом•, щоб у нього не було пі.ц

(1799 -

1803

рів Академії і надруковано ·в її аналах за

roro,

р. Володимира Мусійовича обрано

Крім

стави стати депутатом, і ·відразу в~ав його в ВолоrсJІ.

його пе.ра буди такі праці: "Боротьба чехів за волю

ську губернію. Н:1 клопотзmtя його ·виборців уряд повер

1905 rp.

,і правду в часи Гуса"; "Кому служить церковне панство
на Укра"ін•і", "Основи вюІюлеІWя Церкви з-під влади кня
зів тьми" і "За Церкву

-

Христову громаду проти цар

нув В. Чехівського з Вологди.

З

1906

по

1907

р. він був під •гласним надзорок•

(наглядом) поліції, без .праці. З

1907

р. працював дирек

rства тьми". Свого часу вони друкувалися. Тако-м писав

тором Михай.'Іо-Сем-енівського сирітського дому в ОдесL

і статті з історії Української Церкви й культури, які мі-

Тут, виrримавши іспит при університет~ кваліфікуеться

НОВІ дlll, березень,

1971
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робила соВЕтсь·ка влада.

Митрополиrr

Після Собору,

В. ЛИІП!КЇвськи:А Іі

коли УАПЦ стала на твердих своіх

проф. В. Чехівсь-кий то були два наріжних стовпи УАПЦ,

основах і широко розвивалася, Чехівський прийняв на се

що ніколи не огиналися під тиском ворожої 'СИЛНІ. Вони

бе ще більший подвиг в ії будівтщтві,

діяли .певно

з Мmропошrrом Василем. Удвох вони бул-и rоловні про

.J

НJезламно аж до смерти. Вони горіли невга

ставюи nоруч

і ним западюва.'Ш мільйони .серяецL,

оРдники й ідеологи українського церковно-національного

не зважаючи нз нечуване цькувавня з бoJQY бшІьшевИіЦІ:.·

відрощкення, у двох надихали тру дівників того великого

кого уряду, совєтсь.кої преси і т. зв. громадської думЮІ

діла вірою в його правду і своїми подвигами давали ім

просовє"ГСьких елементІв.

приклад непохmного с.'Іужі·нm йому. Володимир Мусійо

симим вогнем ВІРИ

р. В. М. Чехівський nостійно nрацював як го

вич, член Всеукраїнськоі Церковної Ради, керував в вій

;rювний теоретик ідеол01;і УАПЦ. За зв'язоІК з УАПЦ й за

від.ділом благоnістя, що було одно з головних її завдань,

З

1922

актиЕІну діяльність у церковному житті совєтська влада

бо Церк~а не маJ1а своєї преси. (Сов. влада не д03'ВОJІЯ·

позбавю1а його права вию1адати ·в школах.

ла.)

В. М. Чех·мвський був типовий українець, козацького

Bm готує ·свящешfКІ~в-благовісооків (nропов.ідників),

часто сам шостулає з щюповідями в Софійському Соборі

які ніколи не

та в інших церквах Киева й далеко поза ним. його нази

ввійдуть до хати не 'перехрестившись, не пройдуть ІІЮвз

вали золотоустим, бо проповідник він був надзвичайний.

Храм Божий і не сядуть за стіл, а також не заоенуть у хаті
без горящої пя~шад.и •перед образЗІМи. Праця з рідним на

найбі.'Іьше на них виступали Митрополит В. ЛипюівсьюtА

оодом і для ·Н'Зроду, жертовна відданість сnраві УАПЦ

і nроф. В.

духово з.'Іютувала Чехівського з народом.

проти УАПU, то найбільшими К()І}fІ'рре.водюціонерами вва

гарту людина,

ощm

з побожних людей,

Bh1,

як той ко

Коли відбувалися диспути в Киє:ві й інших містах, то

Чехівський. Коли влада посклІfJІа боротьб1

рінь, що ·виріс з грунту Рідної Земл~ загли!биВІСя в той

жала .Митрополmа Вах:иля, Во.'ІодимИІра Чехівського і

грунт і давав животворчі соки для г.іл<Ж і паростків май

Оле·К'сандра Ярещенка. Коли було усуІНе.но Митрополиrrа

бутнього, годусзв духоuпою їжею всю Украіну.

Ва:силя від обов'яз·кіІв М!ПJ)ополита Київського і всі€і Ук

Треба сказати, що з усіх лредставник!ів украінського

apJt.

раіни, то Воподимир Мусійович один з небагатьох відві·

Уряду, які під.писува.ш закон 11ро А>втокефалію Украін

ду;вав його, тоді як інші уникали цього

ської Прзвос.давної Церкви, тільки один В. М. Чехі'ВСЬКИЙ

дейського"

• страха

ради іу

...

зазнав тих щасдивих хвилин, коли на власні очі побачив

Совєтська влада, як уже будо згадано, не могла стер

пракптне зд·ійснення того закону, до Я·КОГО й він nрИКJІав

піти восокого авторmету серед нашого народу Всеукра

власної праді, знашm •і вміння. Він був одШІ з головних

їнського БлаговіснИІКа Володимира Чехівського. Орrани

церковних діячів,

що впкопали великий

подвиг відрод

rпу часто викликали його на переслухання, ззарештову

ження УАПЦ що поклали ·своє житгя на вівтар Ті і цим

,оали, садовили до ·в'язниці, •Випускали на ·волю до черго

да.ш дороговказ :майбутнім поколінням на

вого арешту. Останній раз заарештовано його

багато років

вперед. Як людина правдиво ідейноа й глибокореліrійна,

Чехівський не залишав праці для Рідної УАПЦ до ОСТЗ'Н·

29 липня
1929 р., а в .кінці листопзда того ж року nеревезено з Ки

,єва до Харкова на слідство й суд.

ніх днів с-вого жнrтя на волі.

У своїй праці

• Досягнення

Українськоі Автокефаль

ної Право:ла·ююї Церкви" Володимир Мусійович писав:

"Внз.во.lьmІй церковний рух викликав в Церкві піідне

Проф. В. Чехівський був одm з головних підсудних

процесу Сп~.11ки Визвюдешш України (СВУ) в березні-к·віт

ні

1930

р. в Харков·і. На ~ді він тримЗІВся спокійно, Щно

й мужньо. І там він ВІ-ІЯІ3ЛЯВ свою глибоку релігійність,

сення й життя духовного, морального. Християни, що ра

твердість і справедливість. Навіть безбожним і беззаков

ніше були напівбайдужі до сп-рави Божої, у визвольному

ним суддям він доводив неприпустимість nереслідування

рухові перероджуються, виявляють глиібоку й повну са

мовідданість. Українська Церква знає й страд:нИJКів за
життя Церкви. Сили свої, здоров'я й саме життя не шко
дувала й священі с.'rужителі Церкви. і •В•ірні. Ііі пере~
залишенням рідних, близьких, дорогих, .навіть в-сієї сім'і,

ні перед позбав.1енням людської слави й забезпечення
існування, ні перед відібраюrям можновладного сrану й
шаноби ііе апиІНЯдись діячі Церкви на шляху до творення
воді Христової серед україн.ського народу. Любов до Хри
стової громащr вик.'Іикала й самовідданість, і твердість
віри, і Я'<Уrу надію християнську, і орекрасну стриманість
шодо особистих qережнвань."
І тз·м же далі:

"Особшrво

церковний

вИІЗвош:.~ний

рух позначився

тнм, що церконниn лад набрав церковности. Церков.ність
в устрої Нсркви, що її встановив Хрнстос і апостоли, ви
являється тніМ, що вое діється Церквою, цебто громадою
вірних усіх, рззо!ІІ з •св!Іщеними служителями. Виз:волен
ня Церкви в Україноі в тому оrо5ливо й •ВИІЗначи.lось, що
для Церкnи стало стороннім церковне паиство, московит
ська царсь-ко-пансЬd<а, нецеркоВ:На ієрархія, а сама Церю1а
і·з себе ві.'ІьІю й священно-тае:мно організувала церковний
.1а,1. з церков'Н'ИМ священослужіІfНЯМ дияконст.ва, священ
ства й єпископства. Усуванням з Цер.кви гнобительствг,
панування групи духівництва, ~визвол,ено братерство й по
єднано по-братерському авящених служителі3 та в.ірну
громаду. Українська Це.роква .пішла ш.11яхом церковностн,
або шляхом братерства Христояого й тепер іде госура
боротьба за цей Христовий шлях nроти всіх намагань
,збити Українську Церкву на інші шляхи. •
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й нищенн:я релігії, яка є душею народньою, яка спрямовуе
людність до кращого життя.

Присуд підсудни." на процесі СВУ було проголошено
в Неликодню ніч

1930

р. о 12-й гощmі. В ту хвилИІНу по

всіх храмах УкраЇН'И церковні хори с.півали радісню хри
стиянську пісню "Христос воскрес!" Ніби символічно ста
лося тзк,

що

цей :неп!)аведний приt:уд було засуджено

цим християнським співом я·к передба'Чення.м майбутнього

воскресіння тієї Правди, яку ніби з асу дили ці беззаконіd

сов.€тські судді. Як ·колись засудили ХрИІСТа на страту, так
:і тепер окупанти У·країни засу дкли борців за волю укра
їнського народу і за nідроджеНІНЯ

Українськоі Автоке

фальної Православної Церкви.

Серед 45-ти засуджеl!Их було приречено до розстрілу
й В. М. Чехів.ського. Але цю •вищу кару" було замінено
на

10

роХ!1в ув'язнення з 'суворою ізоляцією, а фаюично

.на повільну смерть у в'язниці. чи в концтаборах J(алекоі

суворої Півночі .

До кінцs
ському

1930

р. В. Чехівсь.кий nеребував у Харків

політізоляторі. Це

був

великий

триповерховий

будmtок з міщmми грзтами та недоступними для світла
"козирками"

на в-іІКнах. Суворий був там режим. Р~дкс

відбувалися побачення з

роднною. На ·початку

1931

р.

разом з усією групою підсудних його .перевезли до політ-

11

ізолятора в м. Ярославлі на Волзі. В'язниця була занадто
вогка,

це нищило здоров'я в'язнів. ЩодеmІі прогулявки

тривали тільки

20

х~зилин. Умови життя

були жорстокі.

Побачення з роди•ною дозволялися тоі:льки раз ва рік, І то

Інші листи майже в1rключно на теми Св. ПНІСь.ма, бо
це для нього була єдина :відрада

1937

...

З другої полоВ'ИRИ

року всякі ,ві-стки обірвалися.

При передачах в'язням ніщо не поверталося назад, павіть

В теперішmх українських церковних ко.1ах дехто вва
жає В. М. Чехівського (як і Митрополита В. Лmпdвсько
го) за церковного реформатора. Це велИJКа nомилк~ яку

каструлі й лоЖІКи.

спричинила необізнаність з церковно-'Внзвольним рухом

з велmаnми труднощами, за доз.волом москоаського НКВД.

Небіжчиця-дружІ-ІНа ов. п. Олена ВолодИІМирівна опо
від.ала:

на Україні

n 1917 -

1930

рр. Ні Чеrівс~о~кий, ні інші под

вижники то1·о руху не були реформатори тому, що Укра

•в ЦИХ

ТЯЖКІU

умовах

в'ЯЗ'НhЧНИХ

ЄДИНОЮ

ВТІХОЮ

їнській Православній Церкві жоз.на реформація не потріб·

Во.тюдимира Мусійовича було Святе Євангеліє. Він

на. Ій потрібна тільки водя, автокефатя, незалежність від

так уважно й захоплено чита·в цю Святу Кнm-у, що забу·

чужих церковних урядів, шоб вільно жити й діяти, керу

для

вав про оточення в камері. •

ючись запоuітамн Христа, як то було в ії минулому. Зз.

В Ярославльському по.'Іітізоляторі засуджені за СВУ
пробу.11и два роки. Вже в

1933

р. В. М. Чехів-ського й гру

це й боровся Чсхіsський

за визво.mення Рідної Церкви

-

з-під московського пануваІННя, а це не

реформація. На

пу перевезли на Со.1овки. Але дозвіл дружині на поба

такі закн.:щ він відповідав: "Тс. кедомиселІ Автори тих

чення московсь-ке НКВД видало тільки в

пиоеань

1936

р.

приймають російське форма.1ьн~

правос.'Іавіє

за

істотне д.'ІЯ всіх Пр::шос.'І:вних Церков, а в тім і для Ук

"Тоді я nобачи..1ася з Володимиром Мусійовичем. Він
роз.повідав мені, що подорож з Ярославля до Солонок
була довга й тяжІ<а .За весь час ті:еї подорожі всіх в'яз

раїнсІ.коі. Не знають вони, що між ІШЇ•J3іським праnосла

нів тримали

їн·ська Uepкna в часи вот: й державН'ОСти П народ:у сяялс1

на

голодоому

пайку,

годували

оселедцями

і не давали води. На Соловках теж тримали на голо.zmому
пайку, а потім перейшли на помірний .пайок: до убогого
як і раніше супу додавали ще JІожку каші. Роз.повідав він
і про те, що коли він одержував -гі пакунки, які я два .роки
перед тим посилала, то ·вІн ділився з голодними в' язня ми.
Ті в'я3Н!і. відчували якусь ласку, що ВІпала на них, я.к ман

віе:\і і мосІЮНСЬКІfМ- глибока рі<зниuя, забули, що Укра
своїм духовним

величчя·м

стокюш. Було заборонено

приймати пакунки,

за

межами

родІІти і •зве.1Н4ІПИ цей пре~кJ.вський образ нашої UерУ.
ви, а реформи не потрібні. а

на з неба, ·вони були раді тій вkтці з волі і тому, що за
них хтось ІFіtклуеться. •

•в ізоляторі Саватьеnо (Соловки) було краще, аніж
в Ярославльському політізоляторі. Там камери були сухі
ші, вікна без козирків. Бачили в'язні небо, :сонце, озе
ро, оленів, качок. Гуляли одну годи-лу на добу. Це таУ.
було до Єжовщини. Після того умови в'язничні були жор

і красою далеко

р·ідної землі й дивуnала чужинців. Отже, нам треба від

•
Мm<ола U{ЕРБАК

ЛІТОПИС

приймали

Замість рецензн на свіжу книгу Олекс.и Воро11аи

тільки гроші. Було постзвлено на ві~нах КОЗИJРКИ. Володи
мир Мусійович писав: "шоб побачити небо, треба лізти
на нари•. В хамерах було повне в'язнів. •

,.В дорозі на Захід •. *)
Прогуриотіло і затихло,

"В 1937 році ВолодІrмирові Мусійовпчу було подное
но термін ув'язнення. Мене було повідсмле-вс. шо йому
термі'Н полnоєно і вислано в далекосхідні секреmі .полі

І вітер заміта слі.'lи,

А серце 3ащемить і стисне

тичні табори без права .перепис-ки. Після uього зв'язок

Від пережитої біди...

з ним перервався. •

Так оповідала Олена Володимирівна Чехіwська.
До

1937

Утеча. Муки. І вигнання.

р. ВолодНІМир Мусійович листуваDІСЯ з дру

Куди? Для чоrо? І чому? ••
Ух не забути, ті страждання,

жиною. його листи переважно були насичені хрНІСтиян
ською проповіддю і любов'ю до -свого друга й товарШІ.Іа

Яи вирушали ми в пітьму...

по спільній праці на церковній юtв.і, в боротьбі за рі.дву
УАПЦ. Як
при

собі

уже згадано,
Св. Євангеліє,

В. ЧеХtів:ський иерозлучно мас
і це

бу ло

В сніrах, у холоді, у кризі

велике полеПІІення

Стогиали люди і зeM.;lR...
Мій Друже! Ти знайдеш у книзі,
Можливо, І свое ім'я.

в тяжких в'язниrчних умовах.

В лж:ті з

6-7

січня

бачили й чули, зв.іщаєм

1931

р. е такі місця:

• .•. що

ми

вам, щоб і ви мапи спільність

з нами, а спільнkть наша з Отцем і СНІНом йОГО ІИСУ
СОМ ХРИСТОМ. І це ми nНІШемо ВЗІМ, щоб радість ваша

І пережите А недожите

була повна. І це обіrnиця, яку ми чули від НЬОГО, і зві
щаємо вам, бо БОГ

По люпях і чужих світах, Все встане, в спогад перелите,

uн"

Заб'ється крилами, як

- Світло, і ·Іf.Їя.кої у НЬОГО темря
(лист Івана, 1, 1-5).
Лист з 31 трав.ня 1936 р., Соловки: • ... Я тут не пра

І, наче листя на морозІ

цюю в громадському жІИтті, ·колИІ я насамоrі, коли ..мене

Думки, і сльози, І відчай,

rнітиrrь ця самота. З заявою про побачення я уда•вся до
"Генерального

Комkара

Государствеиной

max.
-

Все позбирав нам у дорозі,

безопаtсності

Як літописець, Воропай!

Нар. Ком. Ви. д. СССР ГеН'J>іха Григоровича Ягода•. Доз

-в~'І тобі треба м~ти з Москви, а на МедвёЖу'tоруЗ'аІхати
вже з до~волом, щоб одержати на МедвеЖій Горівід
...

Управи Б.Б.К. пропуск на побачення•
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*) Ол~кса Rоропай. "В дорозі на Захід•. Щодешl'Ик
у1 і кача.
дон,

Стор.
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Роман РАХМАННИИ

З ТОГО СВІТУ

ЗУСТРІЧ ІЗ ЛЮДЬМИ

РІЗДВЯНИй СОН ХОМИ ЕМІrРАНТОВИЧА БРУТА

бесіднИ!к переве.ршНІВ себе самого. іИоrо

Манюсіньке вікоо не для світла, а просто кватирка дт1

слова, неначе сріблясті зграї голубів, крильми фаІПазlЇ

продуву. Діти жартома назвзли її: "·nідвал кгб•, бо дру

Ци.м

разом

збивали мерехт.11-ивий пил мрій перед очима юрби. Він раз

гого виходу з не! немае. Книжок ЗЗJПас.них там у мене

Іиtдав їх, наче

горіючі го.ІJовешки на стріхи їхніХ душ,

чима.11о, бо .:tюблю читати, а старих журналі!В і rавет ще

то знову ·метав їх рвучко, як рибалка метає короткі списи

біш.ше, бо громадським і політичним житrям нашої ·на·

в глибоководну рибу. Від того було і болісно, і "L"ТJ)ашно,

ції цікав.'Іюся і

і ·привабливо. С.'Іухачі, заворожені ширістю промовця, й

тепер фарбував я перед святками д•ві .кімнати, то звідтіп:ь

все глпбоко пере.п.умую,

переживаю.

А

самі заnалювашrся вогнем від іскорок, шо прискали з його

довелося В'Сі юшп1 прибрати. Куди діну їх'? Тимчасово
у підвал, або "'СКлеп кгб". Тому їх тепер там стільки, що

віч.

Коли ж він чітко прорік остаиню фразу
залежить лише

від

в~!"

"Рішення

-

і рукою, як до;юговказом,

-

ткнув у простір над юрбою, Хомі Еиігрантовичу &рутові
морозні дри~аки пробJ.Тли

вздовж

хребта. йому вида

нема як і повернутись. Стовбмчать вони, гейби .високі ву
личні

барикади.

Просунувся я поміж ImX, сів на ослінчику, розгорнув
одну книгу, на другу споглянуn та й невідомо ІКОЛИ за

лось, що лише його і особливо його стосуються ці ·палючі

мас.lиnся.

слова.

вчулися як слід у дійсність того, що (як хвацько окреслив

З ·залі вийшов

він зо~rсім очманілР-ІА

від гадок. Десь

один

Уй-бо,

автор)

прави;rьно мовив бесідник.

"сучасна

Україна

творить

Ми ще не

десятИ!річчями

там за ним час від часу зрива..1ися опле~и., немов автомат

нову оперу. БyLZI:e

ні черги на бойовищі, а промовець тим же запалом сти

хіба ми

скгіВ

слухачів. У

рішній Україні? Гляньте на книги ,видані в К.ИІЄві, Ль:вові,

скронях Хоми безперервно стука·в дятел мислення, збуд

Харкові; на журнала і зразки мистецтва, ху~дожні карти

жений прамовцем: "Конечно треба ма-ги позІПивний під

ни ... І в мене вон•и є. І чого там ·нема! ..

долоні

своїх поклонниць

і Jq>ІПичних

хід до сучасної України!"

Авжеж, свята правда це. А то, бач, завзятіші з-по:між
емігрантів добачають лише найчорніші сторінки розвитку
суспільства на рідних земJІЯХ і свqею крІПикоманією під
ривають всяку ;віру в саму у~раїН'ську людJntУ. Посере.:1, •
ньо вони допомагають чужоземним шовіністам прИІдушу

•вати українське ·в~д.роджеІrня,

Ідеякі під'яремні брати

бо

я·к nояснюють па'м

-

ці шовіністи nЇL!lхоплюють за

-

киди емігрантів на доказ свого твердження: "Якщо укра

ЇlfСТво в УРСР навіть нюха -габаки не варте, то чому тоді
з ним церемонитись могутній всесоюзній партії'? .. • О, ні!

Наn.па.ки, як сказав бесідаик: "Україна Я!К воля і гЇL!l
ність - е в нас самих! Відкрити ії зуміе ЛШІІе той, хто
ш~rкати-~fе

позипtвних

вартостей

українського

світу

й

себе самого!"

вона великою і кос.мічнознавчою ... • А

щиро хочемо бачити позитиви,

наявні

іВ тепе

Сказав я це го.11осно {:<J.М до себе, nатетично і, ие'С.Ві
домо нас.1ідуючи промовця, підніс праву руку вгору та й

діткнувся ланцюжка від електро.ТІЯМпо:ч~и !ІІ!РИ стіні. Нена
роком потягнув за ланцюжок

-

і мепе огорнула благо

родна темрява ночі ...

Так, виЗJІайте самі, Хомо Емігрантовичу

-

розсудлива людина.

.J

Бруте, як

чого в нас нема!.. Тим часом ви

разом з і!іШІf.\tИ патріотЗ!Ми безнастанно еміrравтську ле
генду торочите. Про русифікацію,

npo

якесь ІЗнищува:н:ня

історичних пам'ятск, про міпrший тиск на українську лі
тературну мо.11од.ь ... Вже повинні б стидатися після

25

ро

ків перебування на еміграції. За JІ;рібни.ми 'вадами велико
го в суч::tсній Україні не бачите; за скреготінням •власша

зубів (бо ненавидите RсШІ прогре·с.ивнІ-t'.й лад) ви не чуєте

І згодом, уже по півночі, .Хомі не 'СJПmься. Перекидаєть
ся в~п з боку на бік, бо "дума 5а думою роєм в.илітае",

симфонЇ'Ї, що її накручує н а ш а жива Україна.

позитивний підхід зганяє йому сон з повік. Врешті не ·ви

слова? Аж зненацька прозрів я. Дfmлюсь і переді мною

тримаn тіЕї муки і, щоб не розбудити дружину (вона ж,

розвернулась велика площина. Не то ЛенШс.ький скве.р у

Оглядаюсь, прислухаюсь. Нікого не бачу. І звідки

rti

сердешна го.11убка, теж уранці ,до праці поспішЗJе), Хома

Києві, не то полша Ринок у Львові. З довкол11шніх бу·

тихесенько, навшпиньках подався вниз, у підвал ~д.о своїх

ІдШІків, над входом до яких nодекуди вцдніють україн

любих ·~ниг. Звrсно бо - думав ·він - Хома Е.мігрантович
Брут не Вінстон Черчіл, щоб великі ппrання в ліжку об
мірковувати. Краще вже сидячи між 101игами, журналами

ди, потвари якісь. На диво В'Сі, зовсім як шевчеНІКtвrські

й часописами. Ці прИІЯтелі п.рин~ші людині не переб:и

Облич не розберу, але всі nони по-державному "сурйоз

:вають і не споглядають НІЗ. •вас так Г.!JУзливо, як це роб

ні", а Ю·t~'Іенька усмішка залива€ те місце, що в людей

лять навіть найбл·И'ЖЧі особи...

обличчям ЗІветься. Пог·ляду очей не влов·иш

Потемки, йдучи вниз, міркув.ЗІВ Хома Емігрантович Брут
роз~v.дливо,

з

що

з

того

вийшло

-

ось

його

власна

розповідь.

-

-

люди й не лю

"землячки, чорнилом полиrі", nо-російському цвенькають.

вони.

J

далось,

1971

такі верткі

a.'le

вони то йдуть, то З:нов начебто пливуть нав·

-

на невидну

нерозбіJр.·швнй. А ІВТі:м, горенько мое! Вони все набли

рою .кім·натою, що на дозвілля. В бетоні ця ІКамірка зму
клітку там прохолода, а •взимку,

-

чи так воно справді було, чи може мені так ви

команду. І не день був та й не ве.чф, а сутінок якийсь

***

НОВІ ДНl, 6ере3ень,

виосо.дять див.ні постаті

стоячки над зе..'dлею, тільки усі в один такт

Є в мене, бачте, комірка така, зараз ІПоряд з просто·

рована,

ські напнси,

то й поготів.

жаються до мене і,

здається, з не надто дружелюбними

на-мірами.

Бачу бо

s одного товстелезна КНИІГа в т·вердій обІUІа·
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динці тьмяно-криnавого хольору;
погруддя Леніна; в ЇН'Шого

у другоrо

різьба,

-

Спершу отетерів я. Звідки це на мене така ншасть у3я

Шfся? Та ще й на моєму власному ІПОдвір'ячку -

хартина величенька в дс

-

дrва, несе кошІРк, повен рІзьблених з дерева nисанок, і
одною погрозливо грається

в nравій руці

досrоту як

-

:r:.ояк ручною Гранатою. ІншІ люто .кивають руками і ТИ.\1,

що хто встиг захопити до рук. Всі, мабуть, здорово ла
ються

бачу

-

відкриті щілини там, де уста, хоч rолосу

не чу1и. Хрускіт ко·стей причу•в81€ться ІМені, як землякові

тому, що ненароком :попав на мертв-ецький Великдень. А
може ні, це, мабуть, шелестіння .паперів, документів, де

крет:в, присудів неос.еться від лисарчуків якихось, суддів,
nрокурорів

чи

інших

бюрократів,

що ·збитою

в домі,

що його з таким ведиким тору дом .придбали ми з дружи
ною! А.1е не встиг я ще ;:юзчовпати, що і до чого, як на

р~.в'яннх рамках; а той, що обходить мое становище від

чоло походу темних тіней висунувся огрядний чолооік
середнього росту, го.1ова г.ТІадеиька, мов коліно (виголе
на чи лисз) і владно прорік: "Ми - nравлівни Украіни з
волі тру дового українського люду і всесоюзної партії.
Того фаК1у ви, нещасні еміrрантські душі, не хочете сво
їм у;мом зрсзуміти, а може й не 'сп.роможні ви в нього

повірити, слабодухи... Вітри історії дмуть ~ н~і п~~~ •
Сnравді холодом повіяло, мабуть,

колоною

з .шв.ноч1

ЦІ ВІТРИ

істооїі дмvть. Весь дивоІИ:і'>І<:-ІfИЙ люд зашелесrів сухими

·-

губ~ми, с~вально закива·в головами і на мить зупии.ив

неначе. •від хм2.ри сарани, що нависла над сухим степом.

свій похід у мою сторону, щоб д::>З't'!МИИМ поклоном вІд·

висуваються на чоло ,дивовижної юрби. ВіІд того шум

Ми творимо нову, радянську культуру України!

-

.:tзти належне кесареві. -

-

прочитав мені один гугнявим голосом дячка ще царсько

rocy дарственного

го

режиму.

- ·

- Ну, ти його! .. - обуривсь я, але ніколи ослово ска
зати. Хтось ·з-поза першої лави перебив мені: - Товари

А ми пншемо .ТІітературні твори українською мовою

дянської макулятури та виВІедем<> його на Україну. Не·

мільйонів громадян великої ·віТЧИ3НИ СРСР, мовою,

хай він зб.1изька пригляд~:ється до нашої славної дійаю
сти нехай на пр::tктиці зав'НіІІЬ, який повинеан бути в

Мн

-

різьбимо

героїчні постаті Украіни

Лwіна,

-

Ватуніна, Щорса, Примакова. Нєстерова, Кузнецова...

ші! Давай схопим:о його з-поза тієї барикади антира

МІt.'dрнть інший.

для

39

пку вони знають, але .не ·вживають у щоденному житті!
сумовито

-

прозвітував якийсь ІJІисарець.

Ми творимо музику радянську, кляСІІЧRИХ і легких

-

,,От і ·sгріли ви йому, товариш

Пйотр Ю.ТІіанович Щелеп! От, нехай знає :.J.ей еміrраит
ський покидьок ,на смітmtку історії! .. "

зразків, щоб українцям сталю жити краще й веселіше!

Давай, давай! -

прошамкотіло все на 1ШІОщі і сіра-

ком·позитор з

репрезентуємо Україну в Об'єднаних Націях і

хотLТІи ·вчинити мені лихо, бо nри&mяв слова їхнього 'ВО·
;,1 :атого !ІJ прямому розумінні. ід.Ле змобіліозувало мене

-

бляшкою-орденом на грудях.
Ми

-

бурий бурун .всесоюзних шинель хлинув у мою сторону=
Звичайно, я ще й тоді не сподjвЗІВСЯ, щоб •вони аправдІ

ІВИ.\Іахуе в'язкою нотиого nаперу ,мабуть,

-

нь~го похід до сучасної України!

на різних •міжнароднrіх форумах, а ~посольств УРСР нам

слово "ба·рикада • і я почав нашвидку•руч зміцнювати її

не треба,

чп!.І ·попало. Чому? Сам не відаю.

бо

це

.вигадка

буржуазних

націоналі'стівІ

-

бундючно зая~вив якийсь с~мовпевнений бюрократ з глад
кою зачіскою і в добре пооппому одязі.

Ми будуємо фабріtКИ, жrплові будинки і ·ВСЯ'Кі інші

-

государственні

учреждєнія!

визволена

молодиця

плякатом,

на

nоруч неї

ки

-

покинав

в

скромно

-

'Мулярському

якому російсt~кий

Колгосnників

якась
та

з

~енпі двох стоьnціІв, звід:ки можна тримати під обстрілом

-

.лише мовч

всю площу. Згорток річ·ника "Українсь.~ий голо·с· пере
творився в rранаrомет для обстріjІУ поза лінії противни

rрупа

похнюплено

ка;

наtп·иое ·Видніе.

гірнича ляомпоч·ка на кашкеті

головою.

'QКЗІЗала

'Комбінезоні

І незабаром відокре:мл~НІі стовnці КіННІГ я пов'язав У су
цільну стіну ПіШИМИ •КЮІ'ЖКЗМИ, ЩЇЛ•ИНИ ПОМіж НИІМИ За·
повнив згортка'Ми часошtсів .: журналів. Щоденна газета
Свобод.а" стала мені за кулем·ет на 'Іfаріж!Ному сполу

РобітНИІ{

,,Українські

вісті" стадн за десятизаряд.ку-рушницю:

радянську науку Україи·и. З наших

РічН'ики журчалу "Сучасність" уклав я неначе заборола 1
на них прІ-L\tістив ,.ручні гранати": ок·ремі випуски •.На
шої мети", "Нового шляху", "Вільного слова", "Україн

об'єкпrвних nраць дізнаєтесь, що У~аїна була, е і буде

ського життя" й ,.Америки". На О.!l:В~ку високо в кутку

тяг.1ася за з;rісН'ам брига:диром, що нагадувЗІВ лаиовоrо з

Іllе.вченкового в)рша "Сон•.
А ми творимо

-

повік оозз'єдна.ча з Росіоею, бо звідтіль ·nрийшла до нас

прикріпІfв я в'язку "Гомону України", щоб лякав їх, як

уся кудьтурна, матерія.ТІьН'а і ві·йс.ькова допомога!

бойовий гелікоптер. НапрОТо}Г дверей, зараз

-

nро

скрІfпів безбарвний чоловічок і насунув она ніс не то оку
.ляри,

-

не то

якусь машкару.

Ми вL1ьна преса радянсьхої УІфаїни,

один з вір

них загоН!ів вае.радянсьtюї преси СРСР. Ми повсякденно
і 1повсякнічно покаІЗуємо 111еред очі наших читачів і слу
хачів факти. як то ви, Хомо Емігрантовrrчу Бруте, й по

дібні вам шовіністи, ·промовчу:єте і знецінюєте здобутки
УРСР та безсоромно обпльовуєте nреюрасну спілку Ук

раіни з Росією перед очима розтліпного ЗахоJІ.у. Проклят
тя на оас!

-

Дивись-дивись, який агресивний "інженер людських

душ" взявся; ще й кинув чимось у мою сторону. Та не

один він таюtй. Зліва оі с.права заходять подібні йому ~ис

!Лі усмішки, .R ручищах

,Лравди України",

-

І ти, Бруте, проти нас!

-

за порогом,

"У·юраїнський Ісамостій1ІИ1(· •

і

"Нові дні", щоб послуж•JWШ ·за дві ІСамохідні nолеві :гар·

мати. А .д.злі, в·с.ередині "підвалу кгб" (бk ·його бери, ще й
назву .вигадано, неначе саме для такої оказії!) я уста
вив тяжку артилерію: видання УВАН і НТЩ "Український
історик", публікації Центру Українських Студій ·В Гар
вардському Університеті та різні КіНЮККИ анrліlk:ькою
мовою про Україноу, видані Комітетом У·країнців Кана.:щ

та приватними в.идавцями. Не 13абуЕ я підкласти на самий
поріг "Лихо з розуму" В. Чорновола та "Інтернаціоналізм
чи русифікація?" lвана Дзюби - по примЇ'р.Никові україн
ською та англ;йською мовами - иемов протитаиков.і міни·.
Візирку поміж книгами спостерігати передділля захистив

ревуть запінені, і в розу

Микити", бо відомо гумор і сатира е найсІІЛЬІНіwою
обороною і наступальною зброєю на безлИІКИХ.

мію їхні слова, хоч звуків не чую.
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:журна.'Іи

я Піврічю·rм Звітом Фундації ім. Т. ll(е,вченка н Канаді та
1Сnнскам JКертво.1двців на УІQРаїнознавчий Центр У Гар
варді. В руках сти-снув, не.\tов аатомат, зrорток "Лиса

ківщини", ,,Райдуги" тощо ...

-

я

України·, "Патріота Бать

згортка "Радянської УкраіІlИ•,

"Молоді

розташу·вав
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Готово, бойовий nрапор роЗП)"СТИJ1ИІ Побачимо,м чuя

_

візьме! -- СJt.1Ікува8'Ся я гукнути на весь Г()JІОС У

ІХНЮ

сто:юну. Та ні влаСІюгс, ні їхнього rолосу я не п?чув,

хоч

по ше.r.еспїішх губах nізнаю: лаються сnравдІ по·

в~есоюзному, на великі маштаби. "Ач, иаціоналк: ~л_>
жуазний,

ех,

космопо.тіт

безродннй! Союзник

СlОНІСТlВ

препоганий! Диви, яку хнацьку барикаду миr_ом постро
їв! ..

Розметаймо її! Захватімо його живим 1 назавжди
приміtстимо його 13 одному з не надто відца..1ених місць

11е.rнtкої Вітчизни радяоську дійсність зблwька пізнавати!
Ох-хо-хо-хо·о-о! .. р~готали людці вншкіреними зуб~
ми, спранді, пізнавюи Союз наш неісходИІМийІ"
Я забун

П'ро

вчорашню доповідь,

про

бесідника; з тямки вилеті.ш мої постанови

nереконливого

npo

за/QВоєння

позитивІюго .підходу .до нинішньої У·країни. Питан-ня бул\J
:вwрішене тут і в u.ей !МОмент: щійсні-сть треба НЗІМ сшати і

з ворогом

воювати, бо саме с.ІІово його не переконує!

Я весь nройнявся бойо!3им азартом

-

запорожців,

укораїнеької

гайдамаків і ·вояцтва

ІІІочувся іНащадком

"Хома Е.міrрантович Брут не nіддаєть-ся нікому

держави:

ні Гіт

-

.1ерові, ні Ста.1інові, 'ні чужоземним каnіталістам, ні все·

російським

комуні!стам! Підходьте! Хома воюватиме до

загибелі

·вашої або своєї; Хома ЕміJ'1рантович

-

-

віль·

на украінська людина! .. "

Посуну.'Іи вони, поn.шми в01m вnеред. Я nочав стро
чити з щоденних газет-кулемеnв і

тижне.виків-десятиза

рядок; rранатомета.ми наукових журналів примушував їх
шукати ПJНі•криття
гармат

--

на асфальті,

а тоді грнмав ІПО них

огрядних наукових. КіНИГ,

з

вІщаних за пожертв!-!

t:міrрантів-патріотів, за гроші, тижко запрацьовані та по
.даровані цшо~и трудовиками на зах.ис.т саме гідности ук·

·еміrрантом "за ру~ежем ... Тільки !ДИВовижна ІІІістоля
то

козацька

nлюшиха,

нє

то велика

ие

-

дитяча іrраш·ка

з

плас-гмаси. "базука rан" ,шо її кдад_vть північно-америкаІf
ським хлопчикам під ялинку,

-

надавала йому вирішаль

ного характеру.

-

Де він? .. Покажіть, а я внку.рю його ціею штучкою ...
мугикнув .він знехотя, .11юб'язно 'nопестив руч-ку пістолі

-

•і від того навіть тіні людосараІІИ ВК:рилися морозом жаху.

-

Ціянкалі, ціянкалі!- nрошиnіли одні. А ті, шо були

ближче Старшого Брата, .підлесливо підказували:

-

Да

йош його так, як Ребета і Бандеrру! Приь.інчімо йоrо ту.

течки! дзr>емно возитися

з ним у наш -благородний гу

манний Радюі'сЬІШЙ Союз!

І сотки, тисячі кістлявих рук піднялись у мою сторону і
rремт.1иво ·nоказади:

Ось там вm, там!

-

Причаївся за

творами Івана Франка, що поряд англомовної "Історії Ук
раїни" Михайла ГрушСJвського, прямісінt:.К:О на п'ятдеся
тій пара.1е.1і. Ось ,де ~він ...

Пові.1ь1-І0 підвелась лапа, закінчена бриuх.кою пkтолею,
що в свій жорстокий рот тількищо прийняла з лівої руки
московсь1юго ~стрільця круглу, сріблисту ку.лю завбільшки
в м'ячик rольфа.

Зідхнув я тяженько. Ось тобі, Хомо Еміrранто.вичу
Бруте, пракїичний показ знищуван~Ія українськ·иос nатріа·
тів, у чому ти інколи сумнівався. А тепер не тільки віриш
на слово, але JtJoчнo бачиш ... Чи ·Ite краще було тобі, Хо

мо невірний. у спальні затишній поблизу ві·рної жіночки
сумирно засинати, замість на доповіді потемки ходши, а

ПОТіМ дуМІ<а.МИ пра ПОЗИТЮШИІЙ Підхід ДО оСучаСІНОЇ У·кра
ЇНИ ціН'Ннй сvн сnій зб:tвляти ... І то де?.. В "скдеnі кrб"
в.1асного домобудівництва і рідного наз~вання застуІКали

Під Н'ИtШі•в.ними ударами тіні 3ні·rились, потім перша ла

тебе, сердешного, за горами книг, чmанкх. і недочюаних,
в кімнатці підвальній без д'руrого вш:оду. Ще б хоч р!~
конечко більшеньке, а -го ле.две кошенятко nропfСНеться
крізь нього. Сильного nродуву тут нема, ка:rrсуля ензим

ва захита.ІІась як туман під д()тиком променів сонця, а tда

·димочком ·прилетить до твоєї головщ згущеною отруйною

раїнської людини і нації. Не даремно ·вони труди..1ись
н:е

це

-

nригодилось тут.

;лі всі інші зблідли і подались назад. Заметушилась і юр·

гадючкою

ба дрібноміщан ска.тюзубих по зЗІКутинах, куди не досяга

Бруте, лише хлИJn-хлнп -

ла моя скромна еміrраційна зброя. Тому що самі вони не

дружино, товариство! .. Ні, не 'встигнеш, Хомо, А 'СJJО.Веч

вповзе

-

проникне ·в нk і уста, а ти, Хомо

і вже нема... Прощай, Україно,

бра.'lИ актишюї участи в бою, Іюни скамліли найвиразні

ка проманити nіс·ля того, як Старший Брат натисне язичок

ше:

nістол і.

-

Ми ні:коли не досягнемо його за ЦИІМИ еміrрант

ськими мурами,

що

збудовані

скріп.11ені цементом

з

логічних

арrументів

і

почуття національного трудових лю

Поникла голова козача за бари·кадою книг, як тирса
на степу за Херсоном.

дей!

Ага, поІ<уштували козацькоrо бобу? По.а.али.ся перед

-

українською .правдою?
свого

позитивного

Раз

ви

ное 'ОІІJ>ОМожні ·проявити

підходу 1д.о українськоі

еміrрації

та

не хочете визнати nозитивів, що їх вона творшь ~!(ЛЯ ук

раїнської

нації,

то

nогибайтеІ

--

т-ріюмфував

я,

за

бувши про свої давні ШІfрі наміри у ·всьому і завжди ви
являти дружність у зусrрі 1Іах з людьми з rого світу.

Приведіть Старшого Брата, поЩJосіть Старшого Бра

та!

-

ле..'\Іентував хтось в'їд.1ивим словом.

-

Так, такІ

Старшого Брата nросі'Мо укліНІНо, нехай дІJ'nоможе нам,
непохитним радянцям, викинути отого .мерзенного шовіні

ста ІЗ-поза його руtмовнша!

-

зашамкотіли беззубі і за

ЖВЯІ{али зубасті тіні.

І настала глибока тиша. Здавадось, цар-батюшка, СВЯ1і
ший патріярх або ше гріз·ніший ·мос·ковський чиновник
наближається. Але перед Юрбу сторозтерзану вийшов не
квЗJПливою

ходою

дядько,

зневажливим

nог.1ядом

своїх

пршюмуреинх (від сну чи переnою) очей змірив місцевих
ЧИНОВНИІКіВ, ЩО С'.МирНеНЬКО СХИ.'ІИЛИ !Перед ННМ СВОЇ Відnо

Відальні голови, і спинився. Здавалось, що од·на "nроста
радянська людина", що навіть не цікавитЬІся якимось там
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Але що це? Чому нема 'СМертоН'Осного спалаху? Чому
- шеnіт юрби

простору не роздирає тріюмфа ..'JЬНИЙ .виск

в чотири попtбе.1і зіі'НУПІХ покірних людців на честь не
перевершеного Старшого Брата? Чому так тихо-тихо,
немов у церкві опівночі?

Піднім аю обережно го~1ову і бачу: щось ніби мріе і не
мрі.є, неначе дніє і не дніє, з.1е ПО'Мітно ясніше стало на
:nлощі. Та й не площа це, а справжній сте.n 3еJ1еІОІЙ за

Кахівкою, а може над Інгу.1ь.цем. Над курганом з ·самітним

деревом чиясь велетенська тінь .видніє. А далі

-

непро~

r.1ядлі тисячі й мідьйони дивних :nостаrей ясних ідуть сте
пом, ідуть. Ні, не лише йдуть, бо дехто Ще верхи, дехто
на тачанці, а то й двухолці степовій ... Мужчини, жінки,

діти, старі, хлопці, дівчата. Так і :цаєть'оя чую, як ллється
пісня розкотиста: ,.І весе.'із тая, тая доріженька, ку;Ди во
ни йдуть".

Ні! Го.ІJосів не чути, ані слів пе.ре.можоох не розберу

без допомоги моєї уяви. Все таки в'ід їхньої позазвукової

мелодії без слів заrгрозлИІВі LZtJІЯ мене юрби злісних чи.
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новницьких тіней-людців зникають на обрії, як зловісне

Т. ЗВ. проГресивноЇ УІКраЇНИ 20-го В'ЇКУ, бо. МИ ТВОРІUІИ

мариво

нема

нашІ-nш думамІ[, ділами і поми~'Іками ,нашими. Ми пішли

сумніву. Мені так легко на душі стадо. Метуш.1иво розсо

в ногу зі Старши:\fн братами лроти рідних братів і за це

вую заборола журнаоJІів.

незабаром наше

у сні. Світ.'Іі тіні наближаються
Ненароком

до

мене,

перекидаю

rapмa-ry

знгломоnну Енциклопедію Українознавства. Вниз

-

'СУН'УЛИСЯ

газети-кулеметщ

.рухнула моя

барикада..•

по

:.t"иття нагло обірвЗІЛось

з

Tak

власНІ-ІХ рук. Нам уже ніщо

ni.t

не страшне. Але, Бру·гс,

поспішав я відкрити собі вид на .моїх рятувальників бла

Ідай нам місце в твоїй .позитивній схемі,

горол.них. Аж тут слова:

обвинувачами сучасних

Хомо Еміrрантовичу Бруте! Патріоте український, де

-

одним

-

сті11.кою, іншим н•а мотузці, тим на каторзd, а ще Іншим

нзм і

щоб ми стали

сучаrсних тобІ руінІfИків

нашої нації".

мократе емігрантський! Ми спасли тебе від тяжкої катор

Не в·СТИІГ я розгледіти аскетичне обличчя Скршmика і

ги і може ві.д смерти с.коропости:жної. Тс.пер слухай сло

Аого товаришів, як їх опо&ИІВ туман забуття і новИЛ ле

во правди про нас, між небом і зое.м.1ею несолоних братів

гіон тіней майнув повз мою бари!<аду: "Ми

-

і сестер rвоїх, щоб дійсно мав позитив·ний підхід до Ук

lfЯНе відродження України. Поети, повЇІстя.рі,

драматурги,

раїmІ, бо мн

артисти сцени і кіно, ма·лярі. скульптори, учителі, учені ...

П не,від'ємн.а частина, ми частина живучої

-

розстрі

Україіш, що сrражд31€, бореть·ся, але не під.даеться.

Теп('·Р ми

- лише невиразний туман у пам'яті таких, як ти,
Хомо Бруте. Але ми органіч·Н'З частина сучасної Ук
раїни. Не забудь на,с у своїх миІс.лях і словах, брате! .. •

Дивлю:ь, ПК rПОВЗ МОЮ розвернену барикаду ПрОХОДЯТЬ,
трави не торкаючись, сотні, тисячі, :мільйони. В них очі

-

не очі, а ті.ІJьки місця, в яких несусвітній біль зас:ти.r, як

І ще хтось окремо: "Бо кожний тепер українець мусить,

плавуча

лягаючи, ·в

сталь.

клаСТІ!

клунок думок про

У·краіну,

про УІІфаїну і вставати

ра

зом з ·сонцем з клопотами про Укра!ну! .. •

ІІ"ресивної Росії.

Яке це знайоме і б.1изьке! Пригадав, хочу гукнути: "Ми

А ми ті, що добровільно пові.аJрубували собі наші

-

го.'Іови

окриватися мусиrrь думками

-Ми є ті, що їх закатовано по тюрмах і лаге.р.ях nро

долоні в кисті, бо не сила бу ла переносити .:>нущання на

ко.1О

Далекій Пі·вночі, над Єніооєм, Леною і Об'ю. Нас поса

ткнутися рубІtя вашої світлої одежи·ни і зміцнюися вашою

Гуровичу

Ку.'Ііш!

Заждіть хвильку, дозвольте

tджено на баркаси і за водою ·В·Н'НІЗ пуще.но, до моря; але

стійкістю в

недаичко на водному роздоллі ви6ухли міни, закладені

України, щоб ..... Але, горенько! Го.'Іос ніяк не nрорветь

в трюмах, і ми негайно попливли

ся

nростори.

Нині

ми

під

твоєю

в небесні українські

барикадою

крізь

але

н:мі ·с·відки~

розвиванні національного

здушеь"Є -горло.

Пробував

питання

ді

піідбігrи

спіткнувся на "Внзвольному lllляxy",

сучасноі

за

з'явою,

річник

якого

зсунувся на долівку, а .поки встиг під.вестися, то слі.пуче

Дивись ...

світ.1о очі бі.'ІІПd сн:гом залі·пило ... Стадо так ясно, як нз

І ·піднялись, немов ліс ратищ, лtві руки б~з ~.долонь. Ще
мить і ·дИІиtсь

ІСтрашному Суді. З тієї •світлости глянуло на мене обл.тчя

поплИІВли н.а баркасі, що звідкись з'явив

-

Н'і, лише обриси когось в~личного

і могутнього, схо

ся на ·смужці ніби води, зовсіІ'М схожої на Молочний ШJІЯХ

--

у небі за літньої української ночL

жо:·о не то на llІевченка, не то на Франка, а на мить ВІ~

:дадось мені, що к.1ячу перед Тарасом Бульбою. Я спро

А.1с задивлятись ніко.'Іи. Нова група надходmь·над1І..r1И·
·Ває. .Мовчазні. НемО'В СКаІМенілі

одн·і. Jнші

-

-

бував захопити в другу руку ЯК)І\СЬ товсту книгу, щоб

неначе

кістяки голодом заморениос .патріотів Біяфри. Ще інші

---

руки за спиною пов'язані дротом, а голови прострілені ...
Так, так ... Це

-

жертви гол01дного

жертви чистки

1937

1933

року, а тії

--

в Вин·ниді. Ой, як їх багато ...

пок.'!асти на полицю,
очима, втуп.'Іеними

зле

·стать

Лесі УкраЇН'Юf з

знову

слова:

З-поза них вппурхнули, немов пташки, тисячі ма.'Іень

так і заст·иr напівсхилений з

в з'ясище,

що перетворилось

у по

суворим: обличчям Кассандри.

І

ПозИ'І'ивного лідходу забаглося тобі, Хомо Еміrран

-

що мишенятами розбіглись ·по Ук

товичу Бруте! Про вигоди матеріяльні землячків своїх в

раї·ні та всьому СРСР, коли режИІМники на мооковськиn

Україні думаєш, а тую Украіну, що ~д.овкола ме-не ось тут,

ких дітей: "Ми діти,
наказ батьків

наших погнали nрогресивну

вати, БL1оморський

Росію буду

ка:-rал прорнвати, російську Аркгшсу

водієш

забувати й не 'Споминати, на її rорю та на її

мужності молодих людей

після-е:міrрантсЬІКоrо

хову ля

на подив ·канадцям роз:!швати, міста на пермафрості бу·

каєшся вирощувати й виховувати... Невже Т·ИІ для цьоrо

ідувати... Де нас примістив, Хомо Е:м:іrраіІтоnи.чу Бруте, у

:вийшов Н'З чужину, щоб чимдуж нас усіх забути

своїй ·схемі позитивного ·підхоху '? Дай нам nристановище,

мітних над роз.ритими курганами ·ІS УJ.."Ра'Ш1 та в Сибіру,

прІtнаймні у твоєму скле·пL що його так дотепно твої діт11

у

назвали жартома; для нас він саме впору.

рядженими над збірними могилками твоїх братів і сестер,

Бо ми скита

землі

під

дерева.\fи

і

танцювальними

са ·

-

площами,

спо

ємось між небом і ІЗ·емлею, про нас не згадують ні ню~н

багатьох твоїх друзів

берзькі судові аІ<ТИ, ні уряд суверенної УРСР, ані рідІІі

кою

вільJІІQДумні гуманісти, ані чужоземні чоловtко.ІJюбці віль

ім'я позитивного підходу,

ного світа... Дай нам місце хоч на твоему віконечку

у-мов і засобів дозв:·.'Іля ти очі примикаєш на нівеtJення

ми вмістимось •,

-

-

лебеділи вони.

Старшого

-

патріотів і борців, ~знищених ру

Брата і ного хохлацьких

української гідности

-

в

і-м'я

помічників? В

поліпшення побутових

особистої й національної, на по

"Тю-тю на ва-с, годуб'ятг.! До ·краю розхвІ-LІlюва.'Іи мен~

ширення рабства по Украї1rі, на олянове 11рабування люд

ви, .дітлагани нещасні. Усіх прийму rвас, хоч на рамені ·В

сьІСих ресур·сів ІЗ української т~рJПо!)ії та заселювання її

мене прнстаІювляйтесьІ ..

всеросіянамн'?

-

шепочу,

ридання так і рве

Ех,

Хомо,

ХомІ)! Невірний

ти

став,

бо

мені горло, але ні голосу, ІНі сльози я не видобуду з се

ось намагався ти ~.діткнута одежин-и 0\д.ного з

мучевикіп

бе. Немов щось тяжке-тяженьке гру ди придави.'Іо. А во

наших, щоб пересві!дчитІfс.я,

--

ни

-

воюючої УкраіН'и- ,прнйшл.и до тебе. Ні, не дотикайся ні

кі

оченята голQІДно

облич у них майже не видно, самі лише В'ЄJШЧень

чи це сnравді ми

свідки

з

кого з нас, бо миттю погибнеш .Дивись на ці хмаринки,

б.'Іаганням, не то з докором, не то з прощенням ...
Далебі мало-мало не минувся. На щастя, вид на них

що випливають -на обрій, немов тії "овечки і бараІtчикн

закрили

стерігав ·на ук1)аїнській
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дивляться на rмене,

мені інwі постаті: "Ми

-

якось не

то

справжні будівники

святого Петра •, які ти в свс:>Є\fу дитrmстві залюбки спо
блаккrі. Та це не

хмаринки, а

НОВІ днІ, березень,

1971

Дві

автобіографії

Перша :nолов.ина 1971 року, як жоден 'ЇНШИЙ рік, бага

лася. Пересилаючи про11е нинішнє письмо, 'СКЛадаю Хваль

та юв.L'Іеями ІВиt.:І.атннх діячів української ~культури. На цю

но:-.tУ Ви.ділові свою щиру подяку за ;дорсгоцінне мені від

половину року ПІJШПа,дає аж шість ІВЇДЗіначень сторіч в.ід

ЗіШ'-;ешт і л..:а.1ую тількп, що через тяжку хоробу не мо

.дня Н'Зро.джt-!ння: Агатангела Кра'dсь.кого, Леся Мартови

жу ВЗЯТИ діЯ.lЬНОЇ УЧ<lСТИ В nраці ТОВR·РИСТВ'а, ЯК бажав би .

ча, Лесі Українки, Володимира Гнатюка, ВаQИІЛЯ Стефани

Заразом залучаю ·свою біографІю і сrшс .nраць. Фото

ка, Васи.1я Щурата.

графії не ~tожу залучити, бо не маю, хИа в:ідбИ1'КУ з пе

У фондах Центрального державного історНІЧного архів.у
у Львові ,з.беріrається ч.имало автографів цих діячів. Це
не тільки їх листи, а;1е й дея~і неопубліковані досі твори,

Г ед дr:адцяти .'ІЇТ.

не

кажучи

вже

про

ве.:шчезН'У ніль:кість мare,piя.rniJв,

З пр:шдивн:о.t поважанням

Володимир Гнатюк

що

сто~ються їх життя, творчої діяльности та вшанування

пам'яти. Чималий інтер~с становлять автобіографічні ли
сти А. Кра.\fського, В. Стефаника і В. Гнатюка. В 1926 rp.
товариство "Про::віта" обрало ря.д видатах діяч·іІв сво·
їми почеони..м.и ч.1ена.\fи. У зв'яз~ з цим Президія товари
<'ТВа зверfіІУ лася до них з проханням нЗід.іслати -свої авто

біографії, списки науко~вих праць (художніх творів). та
фотографії. дівторові цього повідомлеН'Ня вдалося знайти
ці уніка.'Іьні документи. Дуже ці.кавий автобіографічний
лист Василя Стефаника, який ·авідчІrrь ІПІРО скромність

Володимир Гнатюк уродився дня

9/21/

мая

1871

р. в

селі Весе.1·неві, Бучацького повіту, де його батько Михай
ло був дяком. Звідти перенkся батько до Грш·орова, то
го ж поr.:іту, де служив довш1Ш ча-с. а nри кінці жиnя
nсрейuю~~ до польського села Пу:жвак, де мав мале rо

сподарспю, і ще кілька лtт продякував у недалекім Ве
.'!есне,ві.

В. Гчатюк був найстаршим сином у родИІНі. Навчиося
чшатн сам, не маючи ще

6

літ. Опісля хо~ив кілька JІЇ'Т

разі,

до сі.'Іьської школи в Ве.'Іесне:ві і хоч ПfІрехОІдtш із кля<:и

Значно шнрша біогрс.фія ВолQДИІМира Гнатюка. Та, на

,,а б~·ш1 о.1нnк.'Іясова, як м:1.йже всі тод,ішпі сільські школи.

видатного

серед 26

українського

аnтобіографій

письмеІl'НИіка.

В

усякому

Сl'ефЗ!Никова найкоротша.

жаль, її складала ~нша людина. - диктуючи, і тому нашІ
сана від третьої особи. Академік Воло_щнмнр Гнатюк бу.в
У цей час уже важко хворий і лише власооруч:но підпи
сався на ЛИІсті. Мабуть, це б)'Ів один з останніх його nід

писі.в. Лист і біографія датова.н.і 15 червня 192f. року, а 6
жовтня цього ж року видатний український фо.ІJкльорисr

і етнограф помер.
Орест МАЦЮК

lD26 р., серпня 19. -

Автобіографічний ·ЛИст Василя Сте

фаника гоJюві товариства ,.Просвіта".

Русів 19/VIII 1926.

швидше, як восени

1883

р.

Тоді бать.ко rвіцві·з його до

Бучача, а І!е маючи ніяких зв'яз.ків, мусив записати його
по

"прн:ш:~су" до

1ретьої .кляси нормальної школи, хоч

зі зв'язкамн прий!\-tано

й до ;вищих клЯ'с.

скічненні третьої кляс.и не ВJІИ'сано

Так .само :по

йоrо до першої ГЇL\f

назіяльної кляси, хоч багато .перескакувало че11ве.рту кля

сv .j вписvnалося до

1імназії.

Вписався ід.О

гімназії аж

n~сепи 1~S5 р. і ск.інчнв ~нижчу гімназію (вищої тОІд:і n

Бучачі не було) в липні

Ярослава Бач,шІІСького

р.

1889

внk особисто 111рошення :до епи

скопа Юліяна Пелеша,

Я ро.дІ:tв.ся 14 мая 1871 року в селі Русові QJяти:нсь.кого
повіту. Гімназію в 1892 рщі rа:сінчИІВ ·в Дрогобич~ а по·
тім 'в Кракові вчився медицини -без реальних наслі·дків.
В 1908 році до 1918 року був послом ~д.о ЗJВ.СТрійськоrо
парляменту. Крім цего нашfС<ІІВ одну добру .книжку і че
рез те занотований в українІСЬК!ЇЙ JІ'ітературі, як nш:ьмен
юnк. Це все.

щоб його 'Ішслав

до колеr'ії GB.

Атаназія в PиL\ti, бажаючи ·с:rати місіонарем і подорожу
вати

по

чужнх

Іq>аях

та познайомлюватися з життя:м:

і

побутом чужих 'Нd.родів. Се бажання було 1Нfс.Ліідом лек
l'УІРИ, особл·ИІВО опнс~в різних подорожників ІПО чужих не
знаних країнах. Бпис.коп приняв ле.тента і обіцяв вИСJІатн

його до Риму на початках падолиста то:му, що

ІЗ

при

чини якоїсь хораби аж тоді мала розпочинаrгися наука в

різни:х зак..ла.з.ах. Коли одначе петант Grолосивая в падо
ШІсті, еПИСІ<ОП ЗНОВ !Відсунув від'Їзд і ТЗІК ІВІЇ.Дсу'ВЗJВ ЙОГО

З ·глубоким поважанням
Василь Стефаник

Лист Во.'ІодимиtРа Гнатюка Президії товариства ,,Просвіта"
3 подякою за обранН'Я його почесним членом товариства.

дня

15 червня, 1926 р.

Х~ва ..1ьний ВИJІ.іле.І

Вабір мене почесним ЧJІе:ном найстаршого нашого то
вариства і стільки заооуженого ;для ·культурного розвою
нашого народа, випав -саме тоді, ко.'Іи я зляг до ліжка на

тяжку хворобу, з якої досі не мо~<у піrднестися. Я бажав
васлати Хва.1ьному Виділаві rв.1а'аноручно подяку за та
ке васоке відзначення, яким на;дІЇ!лив мене загальний збір

ТовариСl'ва на внесення Хвального Виділу. На жаль, моя
надія, що ось-ось я у·стану і ІJІ:ЗіПИШу писwо, не ·справди-

18

Хоч б::пько бажав вислати його до місь,кої школУ., та ие

завІІдні мат~ріяльиі обставини не д03.11ОЛИІЛИ ее З'Р~

В ~вакації того року за намовою григор~всь.коrо ПЗJРОХЗ

ВисокоповажаJl'}!Й Пане Директор!

Львів,

R к.1ясу, та в дійсності не міг багато навчmися, бо Ш1{0-

<аЖ ,.10 марта

1890

р. В ·кінці JІ.ЇІСТЗІВ ІІЮВідомленrня, ЩО ·На

його 'Міс~е принято якогось болгар1-rна та що еш.rакоо все
ж таки внйшле його восеrни

1890

р., кошfі до того часу

схоче чекати. Та він не тільки не хотів чека.їи, але :дав
собі ·СЛОВО НіКОІЛИ Не бути дуХОВНИМ, ХОЧ .родИІЧЇ бул.и би
{е радо бачи.1и. А що вписуватися до гімназії .серед .дру
гого пjвроку шкі.'Іьного не можва. було, <:а..\ЮМУ ж nриго
товІrrнся на селі без ніякої ,помочі і з,дати приватно л'яту

·кля·су

бу .10 тяжко, тож стративши цілий

впнсав.:я васепн
гімназії і

1894

1890

l.І.ІКЇ.JІЬНИІЙ рік,

р. до п'ятої •кляси в станиславівській

зложив там ;матуру

(ісnит

зрілости)

ІВ лиnні

р.

Восени того року вписався на філософічний виділ ЛЬ'Вtо
·ського уm13ерси-гету і

:в

1898

р.

одержав а'()солюторію.

З :почат,ком другого .JІ!Їівроку шкільного

1898 р. дkтав ІJІро

позИІЦію, яку зробИІв проф. Гілярій Огоновський в іІІОро·зу-

HOBl

ДЮ, березень, 1971

мінні з інспектором Іва.чом Левицьким,

взяти посаду за

t-тупника уч1пеля в акаде'Мічпій гімназії. При тім запе·вне

Опісля дkтала:ся
П~СТИ.1<1СЯ

у

вона в руки А. Стшелецького і заnро·

НЬОГО.

но його, що і .в новім ШІ<ільні!М році полишить·ся у Львові,

З rнших записі·в надрукував дещо І. ФрЗІнко •в "Життю

коли uстушпь тепер до службv. та зможе швидше при

·і С.юв: ", де помістив також кіль.ка статейок В. Гнатюка.

готоВІrrИся до учительського іспИІту. В. Гнатюк згодився

Б

і 'В марті став заступником учителя. Яtке було його з:ди

нз.:ту!..:ував

~вування, ко.1и з кіІнцем вересня д:kтав повідомлення, що

Во.1о.д,~:~.-.шра

до трьох день має обнят,и: посаду -rаку ж в саІ?.tб~рській

став їх постійна.\~ співробl-гником. В

гімназії. Він з:верну&ея зарЗJЗ за ·поясненням до інспекто

першу

екскурсію на Угорську Русь

ра І. Левицького, але той •відповів коро~ко: Або їдьте,

ження

в часопИІсі

або резнrнуйте!

чпсе.1. Матерін.1и, як:і зібрав тоді і ·в дальших ~скурсіях,

В такjм разі я резиrную!

--

аіа.пов.ів

-

VI

тo:v1l "Запнсок" Наукового Товариства і'М. Шевченка
В. Гнатюк рецензію
Ястр~бова

друкував

службою.

уІсраї·нсьІ~ої епюлогії".

Проф.

.І\1ихайJю

стати

з

Грушевський,

довідавшИІСь

учительської 'СЛужби,

секретаре.\t

Наукового

про

на

фол:кльорну збірку

Херсонщини

"РЗJд.нкал", я·кої

Б. Гнатюк і розrrрощаІDся тоді раз на :все з учИ'fелЬJСькою

резиrнацію

з

1 від того часу

1895
і

р. відбув свою

описав свої -sра

вийшло лише кілька

в "Етноnрафі'чнім Збtрюr~у" і

"Матері:ялах до

його

Майже .всі свої праці друкував В. Гнатюк •ПО україн·

заnропонував .йому

ських журна.1ах та часописах і в окремих •книжках. У чу

ТовариІСТІва ім.

Шевченка.

жих .мовах дrукував небагато, та й то головно або ін

Він зго.:щвся і зараз вступив на службу та сповНІЯв її, до

формативні ·статті,

ки не захорував тишко на ХJронічну недугу легю-rх, а опіс

штх не можї-rо. бу.1о на....1рукувати. Праці ·сі знайшли ·в на

ля

ti

нwрок. Не мажучи ходиrи і павіть виходИТ•ИІ з КЇІМ1Іа.

ти, поннип. тепер тільки деякі

функції секретарські. Не

або такі, яких в у·країнських видан

укових кругах прихнль!fу
·друкопано

х:.ецензії

в

оцінку і

признання. Про них

таких авторитетних виданнях як:

того у батьковій хаті !с.Ходило.ся щонеділі й ·овята багато

"Arehiv fiir slavische Philologie'·, "Mitteilungen
der· anthropologischen Gesellschaft'' (ВіLnепь).
"Zeitsch1·ift fur oste1·reichische VolkS'kunde·'
(ВL1.еН'ь), "Zeitschrift fi.ir Volkskunde''
(Віде.нь},
"Naroclopisny Sbernik l=:eskoslovensky'' і Narodopisny Vestnik CeRkoslovensky'· (Прага), "Listy
filologicke'' (Прага), "Przeglad Powszechny·' (Кра
ків), "Wisla'' (Варшава), "ИЗІвестия Русской А~емИІІ

людей, які ]юзмовля.'Іи 1на різні теми та оповідали всЯ:Кі

Нпук"

приr·одн, аJНекдоти, казки й ін. Хлопчина вис..lух)~вав все

За зб:р.ку оповідань про оnришків ДіЇстав В. Гнатюк •ВЇід

те і бага·!"о затямлював. Виїха<вши до Бучача, ·купив собі

Ро:.

нотатку, в яку записував усі пісні, які зна1в. Казок не за

сь·кого.

покидає Од!Ю:І.че пера

ti

Н'аскіль!ш позволяє йому шuе з.до

ров'я, працює да.1і, го.'ІОВ:ІЮ на полі фD.Іtкльору.
Замилуt,ання до

фоJжльору виявилося у нього від мо

додих діт, хоч було ІЗразу н:е•свіщоме. його Що по ма
тері, І.1ля Савнць.ки.й, знав дуже багато казок, яКІі опові
дЗІВ йо\fу.

а баба .Марія й мати ВасИJ1ИНа ЗІнаЛ:ИІ багато

пісень, які нераз с:п:івг.ли, а хлопчина переймав їх.

писував,

KpL\f

записав ·сбоі тільки наголовки тих, що 3на:в, і

нач1~слнв їх рівно
rімназія.1ьній
популярна

сто. Здається,

що

був

:ВоЇН у третай

к.1ясі, J-:О;1И ·в Бережанах почала виходити

газетка

.,ПосшшmИІК ь"

Лева

Джулинськоrо.

(Пет~рбур-r),

Акаде~Іії Наук

мишь"

їй

(1884

р.), а :ь:оли редакцШ

.статейку піJІ.

наЗІвою "РJІКО·

(так .з:веть:ся село rniд Бучачем), яку редакція та

кож на:tрукува.'Іа. Се й Сула перша його друко:вана стаття.

КошІ

110

павзу/jати,

четвертій

заня:зся

клясі

1ю.1і ЗН'ачну їх збірку

мосювофільської
давав

Петро

був припевол!f.ний

·зашІ'СУ'Ванням
внелан

газетки

Полянський

Н<"JРОДНrИІХ

один рік

п!с1ень. До·

він тоді UJ.O ілюстроn.аної

"НовЬІй Галичанин-ь ",
у Львові,

не

з

що

ви

симпатії

до

ІЇ

інші.

Котлярев

( 1. 6. 1899):

чле:юм-кореспондеІІТом Російської Акзtдемії Наук у Пе
ук у Кневі

nіслав

ОлексаRІдра

чл·еН'О~f Наукового Твоариства ім. ІllевчеНІКа
тербурзі

їх,

ім.

(Київ)

Внн-в.1шочн призна~ня працям В. Гнатюка, в-ибралИІ йо

читати. Се заохоти.ю йло написати до неї ·Кідька нови-

жж, як був у четвертій к.лftсі

премію

Старіна"

го р;зні товарнетва свої·м членом. І так -став ·він: (ІІ.і.йсним

О:.JУЧ rоварнш, якого батько передплачузав її, )J.а•ВЗІВ йому

надруку.nа.'Іа

"Кіеnская

(29. 12. 1902);

ч.1еном У·країнської Академії На,

(кате.;І.ра етнографії,

членом .. кореспон

1924);

ід.еЕтои товариства "Narzdopisna Spolecnost' ceskospovenska" у Празі та товариства Verein fiir osterгeichische Volkskunde у ВідНІі, .почесним члено.м то
вариства Hermann-Barth Gesellschaft fi.ir geistigc
Volkergeistforsc}lungen ry Берлі!Ні., почесJmМ членом
то~Qриства "Просвіта" в Ужгороді, поче·сним ЧJІіеном Ет
ноrрафі'Чнога Товариства в Киеві, почесним членом "Про
світи" у Львові.

("}І{овтень" ч.

12. 1970.,

·стор.

110-112,

.JНаші публікаціі"}

москвофільства, в ЯІ>:ім .він то.д:і не дуже ще розбирався,
а тільки тому, ЩО 1В НЇ!Й друковано народ:ні mсні. Кілька
з

ниос надрукував редактор,

позмінювавши праJВопис,

решта збЬрки nропала по упадку газетки.
З причини гострого режИ!Му. нкий ІПаН)'Івав в .станисла

nівсhкій гімназ-ії

nl-1

диреК1урою Івана Керекярта, В. Гна

тюк не писа.в нічого за весь ча'С побуту ІВ Станиславові до
часопи6в. Фо.1юїьорні за.пИІси не тільки пісень, але й про
!ЗИ продовжував дальше і ~коли приїхав

1894

***

а

Ти в руїнах тепера, єдииий наш храм,

Вороги найсвятІше сПJІямили.
На

твоїм

олтарі неправдивим

:р. до Льве

•*•

на, мав їх об'ємисту збірку. Якраз того року зас:нуJВалося

"Towarzystwo Ludowznawcze",
вІu,а.вати овій орган "Lud·'. Голо.вою його

у Львов.і

яке ІІІоча

:ю

був ~'ІЬ.ВЇІВ·

сью-ий славіст, д-р Антон Ка.1іна, на якого іІИЮІади ходив
Гнатюк. Секретарем був Адольф Стшелєць.кий, а членом
виді.'Іу між іншими І·ван Франко. В. ГН'Зтюк пішов зі своєю
збіркою до І.

Франка і переда·в ії йому до ·перегляду.

НОВІ ДНІ, березень,

1971

богам

Чужоземці вогонь запаJІИ.ІІИ.

Борись і добувайсн батьиівЩШІИ,
бо прийдеться

загинуть у ВИ1118Н.Ні

чужою-чуженицею, в неславі.

ЛЕСЯ УКРАІНКА

19

ЦЕ ПИСАВ А. КРИМСЬКИЙ
Подаемо 3 "Записок Історично-ФІлолоrічио
rо Відд~лу Уираїнськоі АкадемІї Наук", кн.

р. Залишаемо правопис ориrіиалу. -Ред.

1919
УВАГИ

3

1,

колотію, або ширше

..1о·гію
на).

урало-алтайську філо·

-

(бо угрів-~rадярЇІВ теж nом.инуm не мож

Історія Хазарщипи; ні на кому такою ве·

~"ІИІКОЮ повинністю не т.smrоить, ЯІ< на а'КадемП

ПРИВОДУ КАТЕДРИ СХІДНЬОІ
ІСТОРІІ ТА ФІЛОЛОГІІ

іменно

українській.

Знов же нікому, оо.роче

ЗІКаде:иії української, не може буги ближчим

іна має ще свої особ.~1иві приrчинІИ дбаТІи про те,

істо.р:ИІЧНО•фЇЛОЛО'ГіЧІНО
ДОсл.і;цlLТИ
ш:ченізькі та половецькі вплин:и на КИ!івську
Русь. Варто між ЇІ:-Іш'Им завначити, що й досі
rце не вияснено як слід усі ті'Ї тюрксЬІКі лексі

щоб у її найвищій ученій інституції ~х1:дні ді

кальні е.1е.менти, :котрі ще в :перед..монгольську

Окрі·м неминучої

за;гfuЛьно•признаної науко

вої ІПотреби студіювати схіщню історію, як од
ну з ве_.ти,ки'Х частин іосторії вселюдсь:кої, Уюра

обо·Б'ЯЗ·КОМ

сці.пліНІИ рОЗВИВаІJІИСЯ ЯІК CJri'д, З ЇНТеІНЗИІВНЇСТЮ.

епоху булrи зайшли до україінсЬІКОЇ ("старору·

І бажалося б мати навіть не одну і не дві, а

~ської") мови: і визrи:рають, приміром, із Слова

с.кіль~ись східніх катедр в Академії Наук. Ста

о Полжу Ігореві ЗІбо з літоrписей ІК'ИЇВСЬІКОІГО rпе

родавня теріторія сучасної у.~раЇІни була місцем

ріоду. Поті,м:, починаючи з часі'В монгольських,

для Ж!ИТТЯ або для довшо'го перебування уся

турець.ко-тг.тарсЬІкі 1ВІПливи

.f<іИХ

вже зовсім широК'и:ии потоками, різко одбива

орієнтальних народів,

ською наукою

і перед )'lІ<раїн

-

стоїть ціла низ·ка всеможлИ:вих

й~уть на

ючись і на зrвича.ях, і на .мові,

d на

В.юраїну

народ}Іій сло

питань і зшдань, що чекають сво·го планового

весн-ості, за часіrв rкозаччини особлиІВо. Не мож

розроблення

ту.ркu

на свідо·.мо 'Студію.ват.и УJ~раїнсЬІКу нарощ.ню сло

л-о,гія і (~іоціпо~1іна ця особли,во rпотріrбна) ара

весність, об~rинаючи турецьку й татарську на

бістика,

родню

і

розв'язання.

Іраністика,

без ОТИіХ трьох наук усестороння,

-

СJІОВ~сність.

Не

можна

неодно·бічна історія уюраїнсrеа немоЖJІ'и,ва; 6ез
них будуть немrинучі зіяючі лакуни в самому

козацьку, ·чи те,перішню, -без допом01ГИ туре

За давні•х часів теперішню південну В~раїну
залюднювала і р ан с ь ІК а віт.ка иародів: скити·

сармати, ІІІотім їхня вищозміна
1\\іллер

яокраво

-

алани. Акад.

довів овоїми пращями.

яку вел·ику пр'Ислугу для росплутання Геро'дО·

тової еmоло['ії дає іранісТИП<а, З'глядно --мова
осе'І'и.нів

(або

українк::ьку

мову

ЧІИ

ц~кої діялеІ<толоrії; навіть такий rеніяльНІИй фі

та•ки }'Ік.раїнстві.

Всев.

аналівувати

ІВсесторонньо

продук·.,ивно

по-нашому

Нк відомо, на~віть

літописному, ясі.в).

іrмення Ha!lllИX ·великих річо·к

лоло-г, nк Потебня, не ~раз бУІВ роби:з філоло
гічні nомилки,

си).шкуюч:ись :вито.7!Кува"ІМ деЯ!Кі

українські слова сдоrВ'ЯІнсьК'Ими :коренЯІМи і лу
.скаючи·сь

у

натягнені

ІпояснеНІня,

~И'М

часом

як турколо,гія одразу 6ула б дРпомотла йому
стати на вірний шдях. Не можна ці . ']І{ОМ
.
ІПрОду1К·

11ивно студіювати kториІЧІні віднОСИJН'И України
до Орди, до Кр·и:м:а, до ТуреччиНіИ

(я1ка инодj

осетинські; де

навіть во.по,д.іо~та У~к.раїною або її частинЗІми), не

які ІНайвизнаІЧніші слова )"Країнської мовНІ, та

вичерюуючи турец~ку й татарську історію в її

кі як ,,соб~и<а", жи,вце.м ІІІози:чено з іраtнської

перводжереJшх,

моои. Далі в південній щоісторичній Русі .силу

Ажеж немало є турецьких джерел, ЯІКі, хоч ~ма

мал•и sпл:иви сасанідсь.кої мате.ріяльної культу

ють для нас першорядну ва~гу (при-м. ліrописи

ри

про

"Дні!Стер", "Дніпро", "Дін"

lV-VI

~в. по Р.Х. і тут -лреба іВІдаБатися до

другої ірансЬІКо] мови
пе-рсь,кого

-

народу

-

перської і до кудьтуrри

середніх

часіJВ

(пеглевій

воювання ТуреЧЧ!}ІНИ з -козаками й По.1ь·

1цсю),

ute

досі опочи'Вають в архівах і не тіJr..ь

ки не опублі~ковані,

ба ІНruвіть не ооисані.

Ike
-

те вид.обути на СЕіт, 'перекласти та обробити

сЬІких).

ІраНJСь·кі впливи

nочасти

~ере:давалися

на

в~раїну не безпосереднпо, а через угро-алтай

ські

доступних тільrКи тур.кологам.

народи:

через

Хазарське царство, чере~

ПОВИНІОСТЬ будучого

турКОJІОГа-уІКраЇНЦЯ, 'ЧJІе•

на Академії Наук.

Нам, зві·сно, чи на р·іІВні з туркознавсrnом, чи

nеченіrів, торків, половц·m ('кума ні в); є навіть

далеко

теорії про те, rцо т. зв. биЛІинні богатирські

Академії арабістику. Арабсм<а мова, мова свя

вище, треба

постЗІВити

в

УкраїнсЬІкій

сюжети Волод.и:\іирових часіrв (бій батЬІка з си

щеного Корану, є для всіх наrродіІв мусульмак

ном і т. и.) ІfІередавалися з Ірану через ~·авка

СЬ!Кого

зьrко-толовець.ке nосере:щництво. І от перещ ук

включно), а дуже часто ще й орган канцелярії

раїнською академіею вистуІПає ІПОтр·еба розви
вати

20

вже

другу

галузь

сходознавства

-

тур-

сходу

орт ан На)'!КИ

(з

історіографією

і всяких ділових зносин, ОТЗІК як латинська ДJІІЯ
середньов~кової Европи; лИІСти, грамоти, на.пиНОВІ дн1, березень,

1971

сина ·па•м'ятни.ках {буjlІ.овах, на.nгрібках, домаш

ни ~ правослЗІВНІИІМИ араба•м•и П31.71естшm й Си-рії.

ніх речах, :всяких і нерухомих і рухомих пред

Всесвітня наукова праця "ПраооСJІавного Рус

метах)

арабською ІМО

rскаго Палестивскаго Общесmа" неJМІинуче опа

вою, навіть коли: власНИІКИ !fe ара1 би:. Через те

де на Українську А·~<адем•ію Наук. До Академії

кожнісенЬІкий орієнталіст, чи 1буде з нього іра·

набіж111ть 6езліч археологічного

ніст, чи тюрко·.1ог, Ч1И хто, ~повиІНен рівночасно

яrrського •?І1атері:я.лу, ЯІКо:му Т1реба 6уде дати ра

робилися й роблятьС'я

араІбо-хрисrі-

бути дуже досВ'ідченим арабісrоrм; іна~ш·е 'f'РО-

ду та завести спеці1яльну дісціtпліну на ВЩ)аіні

хи чи не всі

·-

kторичні джерела будуть \Перед

ним зачинені. ДеЯ'Кі істор~ні схіщ,ні дісціІПJrі.нм,

Д(Кліди арабо-христіянеької старовини.

Дуже

:\ЮЖЛІ-РВ:l

(навіть нем:~mуча)

рі·ч,

що

!Н3Іпр. іВИІцезгадана історія тюрІ<'Ської Хазарщи

1природни.:\І

ни або істор·ія пСІрсів-Сасанідів, абсолютно не

ОПНІ-ШТЬСЯ перед о~бов'яЗtКОВОЮ іПО"ребою :ВЗЯТИ

можлиІВі ~б~з арабської філоло["ії; ~другі будуть

в сна:· рую1 ще й Dивчення стародаtв.нього кла-

без арабістики мізерні та нужде.нні. До арабі-

сач-ного

ходом

по:ді'Й У~раїнсь:ка А:кщдемія

(nавіJІано-аJссирійсЬІКого)

сходу. І

це

СТИІJ{ІИ пови'нна часа~п-1 вдавжп:ся •і староруська

понин:{о стзти1 СЯ вже й з тієї неминучої ІНеобхі!д.-

і-сторіографія: ибн-Хордад:бе, ибн-Фалдан, и6н

ности, що до українсм<~их рук дістануться архе

Росте та безліч других давно вже ВІВажаються

Оо1огічні

за цінні джсю-ела д.,1я старорусь:кої (української)

історrї ІХ-Х в. -

і дуже важною завдаІЧею Ук-

КЛИІІfОІПJ11СНЇ

ва~ві.ТJонсь.ко-асоиріfйські

знахідІ{И в Палестині: давні некрополі, поховані

під піском клинописні архіІви (на зразок того,

раїнсhjкої Акащемії На}Ж tбуде ІНаново поз6ірати

що •в Телль-еJІь-А.марЗІні та в Лахіші) і т. •и. КоJІ'И

всі звістки арабсь·ких подорожникіJв про "Русь"

ВОНИ •самі ПЛ'ИІВТИІМУТЬ ДО укр-З!ЇНСЬІКИХ рук, ТО Це

і "Слов'ян", допов:-аf\Т'И н01вітніми ще невИІКори
стани:ми ,:з:жере.11а:м:и, все наново пере·студіювать
і видати з відповідними ~ко,ментаріями, що ві!д·

поніда1'И:\·Іуть сучасному стану науки. Доаіди в
загальній kто.рії а1ра6ськаго 6а:гдадськоrо халі-

фату та його синкрети!Чній 'Мішаній

(арабо-ві·

зантійсЬІко-.перській) ку.11ьтурі, що ширилася че-

рез торгові і .політичні зносини скрізь по му

сv~1ьманській Азії і

Східній

Европі) тако* ве

~ожуть ·не 6ута оддою з пайпекучіШ(И.Х завдач

будут--юї Української А1кадемії, і поВІинні вони

йти поруч із вивченням історії ісламу, як релі·
гії.

Спеціяльніше

для

ЧЗJСЇJВ

після татарСЬІКИІХ

~~рабістика в У·краінській Ака.п.емії має .велИ'~е

значення через те, що татарські народи (Золота

Gy.1a

б усесвітня ганьба для ВК'раїнської науки,

1цоб

такі неоцінениі ар:хео.ТJогіч.н:і

оюtрби,

ЯІІ<і

можуть сотворити І-ЮВЇ-"І"Н.Ю еру в науці (згадай·

мо,

архів Телль~ельАмарансмrnй),

Українська

Академія ·безпорадно оДІКину.ТJ·а од себе аІбо пе
редала була чужинцям, а вся честь розроблення

припала

6

ти:м, хто той дорогоціІнний ~атеріял

спра1вді розробить.

Як ~бачи':'.Іо, орієнталістични~ завдЗІНь у Укра
їнській Акадеtм:ії Наук є безліч, тай то -постій
них, на .щуже довті роюи. Неrма чого й ·казати,

що треба ~буде згодо~ .пазаводити в Украін-

;Сf;Жій Академії не дві, а декільки катедр сходо
знавства

(:н

пстер-бу;х:ькій

академії оріе.н.талі·

Орда, кримчаки, турюи-оомши і щр.) осі лапри

~стісrз завсіди не меrнче, я.к шЕ:.стеро; а буває :й біль

верталися до і.сла•му, а вже-ж уся нау.ка

ше). Алеж найближче аІJ<адемі·чне життя локи

n.po

іс

лам належить до цаР'ИІНИ ара6kти1ки, бо буду·

що показує пекучу потребу тільки на дві орієн

ється на самісінькій фід·ології ара-бській. Та .не

талістичні катедра; одна :має бу'ГИ -для спеці1..

по•ВІ:инен ті•юlти од ува~ги У~країнс:~>кої Академії

яліста-арабіста (він вже буде й історНІКом му

Наук і ара6ський схіІд христиІЯНСЬІкий. ТакНІМ ко

штом

·паІМ'Я'ГКЗ'М,

ЯК

"Подорож

Антіохtйсь·кото патріярха Мап<арія

арабСЬІКО'ГО

XVII

в."

(по

сульмансЬІкого сходу і, я.к це часто буває :в ара·

бістів, Іде й іранісrом); друга катедра

-

ІZІ)ІЯ

Грузії), ·даІВно

спеціяліста тюр.колога. Можна думати, що тре

·вже складено ціну нЗІВіть на ІПіщставі ІНевірНО 1ГО,

тя по черзі східня катедра, яка заснуєwся піз

'ПОВІ-юго грубих помилок російсько·го перекла

rніше, буд:е гебраїсти~t.~на, бо ·кожно'Му ясно, що

У•кра'іні, Молдавії, МоскОІВЩИ'Н'і,

дача проф. Муркоса. І "Подорож Макаріеву'' ~
'І:н•Іі аналогічні хри~стиянсьІко-арабські ІПам'ят.}{ІИ

АкаJдемія повинна згру.пувати, пооІНдаІВати, на
ново .поп~рекладаТІи,

обслід)~ват:и. Не треба й

того забувати, що до ук!раЇнсь·коі дер·жа:ви .переі':'rде й да·ВІ!Я російська 1паломницька оправа в

Палестині, і Вкраіна стане в дуже тісні відносиНОВІ ДНІ, березень,

1971

Україна, оця "черта еврейской осед;юС'ГИ", має
:пра·во внма,гатrи, rцо·б П найвища наукова іІНсnt·

туція •бу.,1а авторітет.ною і в на}'!Ко-вому вирішен·
Іf.:Іі справ,

я'Кі торка~ються жищі·всЬІкоrо народу,

·його історії, :мов·и, вір«, побугу.

А. КРИМСЬКИА
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Куриозні ІDІвнти із життя акалвІіка А. Є. КрмІського
Хто хоч трохи знав ЖИІВ()ІГО Кр~-t::ського, той

зробити денді. Довести :цей задум до ІПрЗJКТИЧ·

('!Каже: не :мо.меІ-rги, а все життя немолодо,го ІВЖе

І-юго

КІроиІ.Мськоrо

к~~м Кримсько·го- Глафірі Петрівні П. та 1\'\а:ріі

це суці.7ІЬний, від !ПОчатку до кін

-

ця, л.анцюг

курйозі,в, бо

·кожний

юр<>ІК

Крим

.здійсr-rеr-~ня

доручено '!•fолодим

аопірант

Ф~дорівні Б. Та це був лише ІПОчатО!К ІХ нелеІ'
кої місії і 'В'Ипробувань. Будучи у змові з крав

ського породжував анецоти.

При цій нагоді відтворюю в 1па·м'яті три ок

цем, mкий браl8 мірку з Кримського, аопіраНТІОt

ремо взяті ~10~1енти. Подаю їх у хронолотічній

спершу ду,шли, що їхній підопічнщй так і лого

послідовності, хоч безпо.середнього з.'В'язку між

дпться

ними не було .ніякого.

':\1овлять. Ко.~1и ;кравець спинявся пальцем .на од

Першиtіі. Де·сь на ~перева.JІі з

надягти такий костю·м,

ЯІІ-(ИЙ

йому за

1938 на 1939 рік

ному 'СаlПІНІетрі, то КримсЬІКИІЙ йому диктуван

вийшов ·ста.,лінськІИЙ закон, за ЯІКИ'М карали ра

додап-r ~санп~метрів з десять більше. І так увесь

дянсь.кнх гро·мащян за опізнення або .невихід на

час, до останнього вІНМіру !ШИрини чи ~ОВІЖИНИ

роботу

кі.'ІЬ·КО~Ш р01ка:ми тюр:ми. Закон той

будь-чого. Прийшовши на 1першу примір~ку ко

увійшов у .силу в-же, а КриІМСЬІК'ИЙ узяіВ та й ІПО

стюма і побачивш'и~ що всюди міtрКа не йо·го,

іха~в, ні~ко~ІУ про те на;пе:рещ не сказавши, до

Кри:'І-t:ський за•бра,куІВав костюм ,і го,вор,иmи не за

своєї ЗвенИJГородІ<'И. Зч·иНІився переполох у всій

хотів. Приміро:к було ще деrкілька

Академії н~ук, в Інституті :мо·воз.навства відJПО•

дівачта:м, що вони ось так уговтають старого.

віда.Lьні праці·знию1 роз·губилися: учені беЗІПО

Та нічого з того не вийшло

радно благ2.ють президента АІ(адемії

академі

:'ІЮЖе й з п'ятого Ікусня матеріял~ б,УІВ, нарештL

ка Ол. Бого~юльця щось роб:ити, а партійні a1n

ІПОШИТИЙ КОСТЮМ ТаJ<ІИЙ і ТЗІК, ЯК ТОГО <:ЗІМ Кри~м

до

-

самого

С. ХруІІ(ОІВа

.1\1.

(пер·ш'ИІЙ

сеr<:ретар

ЦК КП (6) У) достукалися. Та ІПО двох дНІях 'Гри

СЬ'КИЙ зажадав

-

-

-

думалося

з третього чи

і непо:мірно широІ]{'е все, і не

В'Міру довге.

вага уляглася: прези~.дія верховної р·ади Укра·

~/ тому таки ·костюмі й на зус-тріч із захіід.'НЬО

іаи, порозу:\rінш-ись із Калініни'м у Москві, ухва

українсь,ки:'І·Іи а,кад:~міюlІМІИ привели Кри.мсЬІКо

.;пша, нк хаза.ч~1, аж два опсціядьні укази

-

од

то. А він Іце й розІПОtВів їім, що це, мо:в~яв, не

ниrм умuтивувала виїзд акаде:міІКа К~риrмСЬ.kОГО з

ЙО'ГО 'КОС'fЮ·:\1, ХОЧ і Не ТЗІЮИ\Й, у ЯІКИ:Й ХОТіЛИ ЙО

Києва до Звениwород!l-(И, а другим надала Крим

ГО вб рати дл·я цієї оказії ...

сь·ко~1У

право ІНе

в'язатися тим законом. Са1м

Кримський, про це довідаІВшись, спокійно жар
тував, кажучи, rцо вже йому закон іНС писш-1·ий.

Третій. На ~несні 1941 ро,І<У ІВ Київськ01Му уні
n,ерситеті ім. Т. Шевченка захищав дисертацію
ча кандидата філологічнrих нау.к ІВ·ідОМІИЙ

нам

Другий. Піс.11я т. ЗІВ. визволення Західньої Ук

чолові·к (В.І ..М.). Тема дщ:;ертації: "Мова і стиль

ІВідно 1влено в

у творах Т. Шевченка". Десь там у вступі до

раїни і Західньої Білоруси,
правах

членів

СЬІки:.х учених

Академії

-

( 1939)

На)'ІК

західньоукраїн

Кирила Студи.НІСьІКо,rо, Василя

ІЦурата, Філарета Колессу та Михайла Воз.няка
і запрошено їх пр:иїхжи до Києва. Чекаючи

-

давно ·вже не б2чених го,стей, '}(І:иівські амадеміки

ГОТуВаЛИІСЯ ГідНО ПQІІ(аЗаТИСЯ пере~ СВОЇМИ КО
ЛСІ'аМИ з 'К()JІJИ.швьої :панської Польщі

-

що6

мати не 'гірший зовнішюй вигляд і не ІПОСоро
мити со-бою звання шкадемі.ка радян~ЬІкої ~-кра-

їни. А r.цо ж Кри~1ськи~? Ані ·мур-мур. Він і не
ду~ає причепурюватись
аустріч як не

-

ла;ден з'явиrnся й на

тієї дисертації :кащидат

-

-

знаючи, що робить

написав, який великий і благотворний вплив

на ІUевчснка ма.'Іа російсьІ<а а<ультура, а зокре
ма й Бєлінсь,кий, ЧерЮІШ·еІВСЬ'І<іИЙ та Добролю
бов ...

Якимсь чудом, будучи одним з офіІЦійНІИх опо
аrнтів на цьому іП)'1блvчному захясrі дисертації,
не З:\ІОsчав ЗІКад~мі·к Кримсь'КИ'й
вим йо.му СПО1КОЄ'М у

-

і з 'ВJІасти

тоні та ~багатством еруІlІ,R

ції загонорив та й вщент розбиІВ тезу каІНДИдата
;про згаданий вп.1ив на Шевчеwка. А в ОДІНому

ІВ ветхо,му-1преветхому ІНіби ІКО·

Jticцi своєї промо'в'и Кримсмrnй ужив іще фіrу

стюмі з іМ'ину.;юго століття, то про,сто-напросrо

раль~юго вислову, :кажучи: коли ва У·країні ви•
со·ко стояда вже 1матеріяльна ·культура ... 'КОЛИ· на

в сорочці, невідомо чи1м під:перезанrй.
дов'Гих арІГанізаційних Іnрrrіtготувань і

~'країні 'ВЖе були уте!Плені хліви, то в Росії ще

дИЩJlО~rатичІшх пере,говvрі.в із самІИ:м Аrатанrе

стоя.'lи корови ніби 'В коровнИІКу, а хвоста::ми :ма

~10:\1 Е'RТШ\1ОІШLіем вирішено замовити :костюм у

хали (й серед зими) надворі.

... ПіС.;lЯ

киї.всько·:\1у

,.І:шо·шині"

МиІколаївсь~ка),

22

щоб

з

(вул.

К. Мар·юса, іКОЛ.

а11шдеміка Кри,мського

Професо·;J М. К. Грунський (голову:в·аtВ) зро
- вдавши, tцо він куняє і ні-

~бив І{ЛЯСИ'чну міну

НОВІ ДЮ, березень,

1971

З АРХІВУ АНДРІЯ ЖУКА

•

З'їзд

народІв

Києві

у

Стокгольм,

ВІД РЕДАІ\ЦІІ. Передруковуємо цей матеріял

-

як документ часу, а не для дискусІї.

ми Росії ·і, висло,Ішвши щире
імен11

Uентралмю'l

ідея федrра.:Іізмs
Від

21

народів,

до

28

вереоrnя радав у Києві з'їзд 'Недержавних

ІОІ<лнкшшй

Українською

Це.нтра.1ьною

Прибули представники українців, білорусіІВ,
тонців,

."Іиrовц:ІВ,

кршtських

татар,

Ра:дою.

латишів, ес

грузинів,

дон~·ьких

коза:кі'В і жидів.

Від імени ЦентралЬ<ної Ради відкрив з'ї'З.д проф. М. Гру
шевсьюt!Й, якого й

обрано пoчecmrn гшювою з'їзду. До

презИІ.'Іії уїJоійшли: К. Бахман (латиш), І. Баrлашніm (гру

:шн), В. Бє.тtьський (тповець) і М. Шраг (українець). Як
се.~q>етарі ф!нrували

Пісоцький

(діяли): А.

(українець).

Сеттаров

Засідання
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(татари;н) .j А.

вересня

почалось

промовою .М. Грушевського.

"Вжокоповажа•!Іі товаршиї і :дорогі гості,
він.

-

-

говорив

Очевидно Н'е щ:чmадково так трапилось, що з'їзд

!:'ародів зібрався в Києr:-і. Киїn ЗІдавна був огнищем фе
деративної uеї. Не говорячи про даюl'І-ші ча<:и, уже Кири

.'Іо-Методlівське
пита'Іrня

rrpo

братеТІво

Ц~І,]ІКОМ

поважно

по<..-тановило

федераmвний устрій Росії. З тої пори ідея

uя безпере::тm!!Ю жІr.тtа на Україні, ІЛОЖИдаючись ·кращих
ЧсосtВ.

У новіші часи М. Драгоманов З'Нову :підносить Щею
федерації, ІЇ то не ті.тtмш в Росії, а і в ціл·ій Бвропі. Ще

п~зІJr'Їше, уже тим поколі~mям, до якого нале~у я

і;Іея

федералізму піднесена була українським nредстав~твом
в ПС!ршій Державній Думі, Зле :д.ля цього ше й тоді не
прwйшла пора".

м з.гада•вши далі про рушіїв ідеї федералізму -

не-ук~а

І:JЩШ, промонець сrпmяєтЬ<Ся коротко на діяльності В. Об

ни~І

19li.

прИівітання JІ:е.леrатам

закінчив

висловом

нада;tі бу де служти

від

надії,

що

народам провід

компассм.

Після того предста:в1шк Тимчасового уряду М. Славін
сІ,кнй, прІmітаівшн з'їзд, зазначив, що з'їЗJІ. народів Росії
зібрався не в сто.;шцj де·ржЗІВи, а в Києві. Цей з'їзд пови
нен був •окликати ~~ уря.д, але він тепер за!fЩдто закло·
потаний. В тому, шо з'ї!Зд :сюшканиІЙ не російським уря

і.J.ОМ, а Центра.1ьною Радою, нема Шчого
ш1.ш

.д,ІtВІНого, бо в

час не пою:qшо буш цонтра..1ізму і nоділу на дер

жавні

і ноедержавні народи,

державними

а

всі народи

мають

бути

...

Самі'\ гро~1адя~r::ька во.тtя в держа~&і ще

не з·абезпечуе

народів від національного гніту. Таке забезпече'Іmя мож·
.'!ИІве тільки при автономному ла..щі.

Новнn

лад

в Росії уже оповіщеН'V

респуб.тtіка!Нськпм.

~'становчі 3:5op.It безсумнівно п4сІ.твердять

це.

Вон.и на

зад не підуть, а мо:жуть nіти тільки далі вперед. Уже й
тепер ми зібралися в Кис:ві
1ЮЇ

croшru:r фактнч:Ію автоном-

-

України.

Уряд іде назустріч т:й праЩ, що веде яе тіль·ки до ав
тономії,

а

до

fi

феде~рації.

Та до чи:-гих форм федера

пrюІ'ОСти в Росії ми ще не -скоро д!йдемо. В пе·ршу ПО!J'У
:::втонсмія країв і нapo;rm Росії буде вИІЯвлятися в різнІп
фо;J·~1ах:

в·Ц

крайового

і rзе..\fськоrо самоуправл~ння

ши:роІ<ОЇ націоІ!ально т~рt:торіяльнuї автонОІМіЇ.

до

Для цьо

го п.рийдетьt:я бnrзто працювати. Н~ро.ди і краї Росії уже

,до ц~єї праці узялися. Уряд зі свого бо·ку утворІШ особ
.'ІИЕУ ралу в с.прав•і ·крайової реформи... Тільки сnільною
працею

утворнться

нінського.

респуб:rіку.

Сказавши про ту опозицію, з якою ставилися до ідеї
федералізму не тільки ІІТрав1, а ІПочасти й лЇів:і російські
е.'Іеменrrи, ·проф. М. Грушеоський ВИЯ'СШІІн, що українське

на .по•Іатку

громадянствn не розумі€ нового вільного устрою держа

Ради,

жовтня
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в

Росії

демо1.:ратичну

фе,деративну

ГеJrера.1ьний секретар націана.1ьНtИІХ 'Мрав О.· Іllу.ІJьгин
ріят

прш.tсви заз•начив,

націона.lL>ЮІХ ·СПрав

що

генеральний

буде в С'ВОЇЙ

секрета

праці кеJУУІвзтися

nк:вівк:пш і постановами цього з'їзду.
Згадnвши

про

той

страшний

націонадь.ний

пот, яю1й

ви ~з ~едерації і ніколи в.іtд цього гасла не ,вї.дстуnиrrь.
Пщ юнецh промовець в.каз~·в на ті оз•наюt, шсі овідчать

паl1'ував над україНі::ькИ!.\1 народом до революції, і ог.ІJя

про під..1.ержку ідеї фе.дерал:іІЗІМу та<ож ~ і•ншимИІ народа-

нувшн

коротенько

події

останнього

часу,

часу

націо

надьного в1дроджсння Украї~:н1 nісля революції, О. Шу.'Іь

чого того, тцо Кри:\t.с~и:Й говорr.:t:ть, не чуе; ІлJІ'я

Стебун (теж офі:ційний опонент) то червонів

то блід - і ·майже цілком зсунувся :під стіл ~
пуб~іка ·~и~іла, Я;К о·шпарена, - ані пари з ;ст.
НІхто

1

НІІІ.ІО'ГО не с:казав після того Кри!Мсь.ко

·\Іу. Профес()р Грунський протер очі, якось те

в~~ за•м'я~ і поспішив ~.голосити кінець сесії,
?1НШОВ з1

сцени,

не

прощаюч·и,сь

з

колеrами

гин

підкрес.'ІІШ той

ська демократія

вис.'Іо!шв
ш . о'.1у

з'їзді

об'є:п!ання

до

порозумін'Ня,

і

утсоритися

демократій

-

fJурх:швіі1

ширше

порозум.і!ння

'Всієї держааи.

міський го.тtова Е. Рябцов, зазначивши,

формі,

пре:tСТ<1Вннк:в

як

на

народів,

і

Рск:ії для аnіuшнuї праці на

рух

У·кр:.йrrі,

КОТ}>і тr.ж

не виявисея
nіта€

в

що

такій

чдеІіІіn е'іЗ!ду, я:к

прагнуть

автоно!'dії та

і ВНСJюв.lює сподіваJІ,ку, що ('Коро Росія буде

демократично·фе 1ератютсю реопублікою.

Пре.'J.ставпнк по.1ьсhкої д:е:~юкратичН'ОЇ парrії Кtю.ль, 1а
Я!нr·аши,

шо пn.'Ішш, пр~гнучи самсстіЙ'ної польської дер·

жави. у з'їзді фе.1ералістів учаІсти не .візь,муть, щиро ві1 ае з'їц і б~ жає йо\tу успішної праці.

д. в.

1971

п.рийшли

ніде в Росії автmю~ІістИ'ЧНІИй

:·шатнся

НОВІ ДНІ, ()ере3~~ь,

повинно

ucix

Кнївськиіі

ні на ·кому не окошилось. Бо то ж б~ Крим

них захистах дисертацій.

у,країні

добро 1<ожного народу

федерації,

ся, не був 6і.11ьше ні разу опонентом .на публіч

момент, коди українська ~ неукраїн

певні:::п., що це ·порозуміння бу~с тривале. На

ОПО1Нентами, отже і з Кримськи'М. І ЯІкось те вс·е

ський ... Хоч сам Криомський після то,го, здаєть

на

Про:о.юuець також

заз'Начив,

що самостійна

польсь:кз

23

Юсуф

муосулманів

Мусуфул,

Бен-ІзііІров

та

Ожен-

роді-І

скажу·.оь,

що

в

Росії повинна бупJ

Н:щзвиqайrю

гарну,

nовну

вогню

внго.1ссиg члеНІ пре·зидії з'їзду

експресії npt">Moвy

захr,дн ро::ійСl.кого

грузни Барт~швілі, кот·

-

уряду посварити

Ві пак лається слОЕо д.1я привітання .комаНідувачез.і Ки

ро го всі прису1 ні майже за кожною фразою перепr-r.rняш~

їась:.:ої

військової округи

Во:rн.демар, преаставник литвинів, рuзrJовів про opra·
нізанію .1и"Товського народу і його .прагнеlfНя. Лит.вин.и
бажзють утвuреюrя незалежної литовської д~ржЗІВИ. але
розts'я:~ати

цю ·справу не так ..легко, бо пита:ння

.'ІЯГ?.ється

го.'lосне

сичання.

(Далі буде)

•

ли

npo

товську держану є питан·ням міжнароднім. У той час, я·к
полt.сt.ку лер11шву .визнали обидві ко.аліціГі,

на nи:знаошІя

ВАСИЛЬ ДУБИНА

лJ.m'вської держави не спромог.ттися .до цієї пори ні одна

У

з 1ююючвх сторін.

20

вересня

ців, а по rі:м

виступає

представюж

спочатку .предстаІВ'НlІ'К

НёJродам

на такий

2----.1

прЗІnі

Ше

кримських татар J;д'l)ісов,

на

самоврядування

НСІ(уЛЬТурн~ КаіК:е,

пог.'Іяд,

то

народи. котрі

жавним

С'<ОрО

в

М(ІВ.'ІИІJ,

жнпям.

може

:мають

Кожний

через

Пам'яті Михайла Сmника

кот

В н:утю упала матері сльоза,

те,

Відклала ло жну, руни заломила,

що

Аж ангела здригнулись білі кри.ла

ЩО ІКОЛИ ПрИСТаТИ

на .всьому

На образах.

.авіrі ·знайдеться

В лямпаді доrоря останній шutн,

право жити ·незалежнИІМ дер

малоку.1ьтурю1й

народ

СТ::!ТИ ВИСОКОКу.ТІЬТурни:м, КО.1И tВ:tH ЖІfіИІМе

Навкруг ін:он сіяе позолота,

може

А ·Він тан щиро усміхнувсь із фота

BWibHO

П единий, найдорожчий син.

і НІезале:жно. Не треба забуватп хоч би такого факту, що
ма.1окулиурна Болгарія, ставши самостійною державою,

Здаеться, вийде він з дубових рамон,
Тут, за сто~1ом життя обмиє сіJІЬ...
На мерзлих шибах вже сіріе ранок,
А в серці біль, таний нестерпний біль!

досягла висоІюго рі'Бня :культури. ІА Україна, коли приста

вали до спілки з Московщиною, була без порі!іЯНБЯ ·культурніша за неї.

Еміне Хаю-Ім Шабаро.ва, привітавши з'їзд ВЇ.!! імени та
тарських жіН'Ок, коротенЬІ"о розновіла
серед

іКрІ~МtЬКИХ

про жіночий

Мину.'Jа ніч у дин:ій завірюсі,

рух

Розтанула, мов свічка лоева.

татар.

Ісхакова вітає з'ізд від імени Кримсько-Татар.ської Учи

І хилить втома голову матусі,
Печа.ІJ.'Ію-смутном серце повива.

тельсьІ•ої Спілки. Ва:~а 1•аrке, що дос1rть уже. народам по

клЗІд.зтися на те,

що хтось їх ідОВеде до пуття. Ті ill'PO··

Христос Родився! А вона не чуе,

видці досить добре показали, що вони ні до чого не здат

Під хатою дзвенять но~яднини.

ні. Треба народам сами~ шукатп .собі· дороги. Ті народи,
котрі n.важа,;ш себе .культурю~и., ІЇ

казали .іншим

Старі листи перегляда й сумуе
Вrr.знавши почерн: рідної руни.

наро

дам ітн, куди воН'и скажуть, nриmели всіх до всес.віmьої
б1йки. Недержавні н.арми багато іВже

голів поклали

-

СОЛОВЕИКО

то за визво.rІсння Сербії, то ще з·а якkь ідеали, а що ж

вони за це мають? Ум 'Гі1льки показують :ку.1а.к. Татари
довго •вірили,

що

вони

справді

придивлялася до іншІLХ народів,

некультурний

----

нарід,

Зустрів рудого хлопця-продавця,

і

(Був місяць серпень. Тан, це сталось влітку),

де між НИІМИ яайку.ТІь

І за яні ж гріхи t .:!бе, співця,

турmший. Але поведінка цих "·культурних" народів ясно

показ::tла,

що

Цей хлопець посадив у нлітну?

вони нічнІМ не кращі від татар. Вони ве

дуп. на фронти міІльйони людей і вНІгублюють їх ТЗJМ не
знати за

111.0.

так, щоб усі
Карасьов,

А в нього сльози напали з очей

Треба надзлі життя народів упоряд:кувати

Коли впізнав він земляка в напастІ,

жи.111 вільно і щоG один Н'~ душИІВ tіншого.
представник донсьюmt.

І плакав я, і тІ.охнав соловей

козаків: Донськ~ ко

Із радости, із болю і вІд щастя.

зацтво на с<юему з'їізді сказало, що воно буде боронити

Ось бач, яний зачуханий, брудний,
·Сидиш у клітці, у чужому нраю.

єдину неділиму Ро~ію. Але це було тм~ ~коли Петроr:рад
залицявся до. козаків. Тепе:р, ко.'ІИ ми бачимо, що гнилий

ТаІ{ИЙ, ян: я, точнісінько таний,

Петербуrr нічого fie дає. а стс:ра МО'Сжва оглух.ТІа, то ~ ми

ї:м

можемо

сказати

"до

побачеffНя"'.

Україну

болотом, але болотом юJІдаеться той, хто

з болота. Нз донці!в

теж

буН1івники.

бунт~ВНІіІКИ,

Так,

ми

СВЯТ-ВЕЧІР

естоо

рий, згадавши про те, як расіяни від,мов.1яють •недержан
ВОН'И,

Оберучеву.

Як ті.'І! ки Оберучев з'являється ІНа катедрі, з хорів роз

тузі~-tзм.

ним

наt зі всіма Н'З:ро

_'lами,- 'vІИ завше буде:\tо ... з народами боротися за волю.

опл-еска:мн. Деякі }ІЇ'СіІ.Я ц!єі промови викликали щирий ен

Дня

федерація, то

і\Ш безумовно бу де~rа борою:тн феш.е·рацію. Даремні вс~

Баш.1и.

ллють nомиІЇ,
але

1 СЗМ

Без пісні він свій марно доживаеш!

обкИІДали
зліплений

Ще день, ще два

,кажуть, що мн

бунтівники пратИ

Нехай потІю я,

Од.нан, я вільну долю солов'я

тих, хто йде проти ІВолі народ~в. Ми почуваємо майж·е те
саме. про що тут учора ГОІЮJ>ИІП

•••

Огидна праця хай життя затьмарmь,
У хлопця віднуплю за ті доляри.

Петлюра. Ми за націо

налізацію війська, бо самі бачимо, що й нас, козак:іІв, роз

І<уплю тебе і випущу

кидають,

У рідний нраА, до батьн:івсьної хати,
І буду я радітн, що хоч ти

розпорошуюн,

посилають на.

поліційну

сІЛуж

бу, нацьковують на солдатів. Ми цьоr о не хочемо і не

раз уже з-аявляли протести. Коли тепер

НОВІ ДНІ, березень,

1971

зібрані тут на-

.

••• Лети

На волі зможеш весело співати!
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ІЗ ГУМОРУ

Азіз НЕСІН

ЯКБИ НЕ МОЯ ШЛЯХЕТНІСТЬ ...
Бимо! ..
Я ніяк не міг уторопати, чо,го ця жінка так

-

поливає мене. ХотЇІВ був запитати: "Що я Ваі\І
заподіяв?"

--

-

дивляться на нас. Я заповзявся 'МО•вчати. А вона
Гидота! Зах ..1юпанець!

Невіглас!

Аби

це

Я вже був аж 'потк.нувся оказа-ги: ,,ПаІНі, дУ·
же .прошу, майтеся витриманіш•е!"

-

аJЛе зно

--Пані, що ви кажете? Що я вам зробив?

Тьху на те:бе!

Панове! .. Ви гляньте на цього гиря.во1о!

--

Та хіба ти чо.повіІ<? Ще й о 1бзИІВається, корос.тя·

ка смердюча! Аби ж хоч йому говорилося! .. Он
Та:\1 СТОЇТЬ ВИ~СО:КИЙ !ГарНИЙ ХЛО\ІІЄЦЬ, Так Я ЙОМу,

ву .промо:вчав.

О, .абИі це дозсолиІJІа .моя

шляхетність, то я .вже знаю, як віщ,повіла б тобі!

а не тобі! ..
Автобус зупинив·ся .на Тш(сімі, і я, мов ошпа

·rк~н:нй, вискочив НЩІІ.)Вір. Але жінка не вмокда:

за.гули й ·пасажири:

І справді сором! .. Що дозволяють собі, це

ж таки жінка!

-- Шкарбан ста,рий, 1це
ue не •моя шляхетнkть, то
тебе за ;'!юдину не мають...

А, JІІИбонь, притиснувся ...

Може, може ... Звідкіля ви знаєте, що РУ·

я~би автобуt: зупИПІQ3(:Я, я б висів, ІбО вона
Соромітник! .. Либонь, і не.знає, що воно

От нещастя! І аби ж хоч ІПальцем торк.нуtвся ...
А то хай я осліпну, що ні! А Я'Кби й так, то в ав
тобусі ж такий натовп, що ·куди та.м не заче

Народився він

1915 ро~. В хаті ку,щи та·м було
так і наа<инеться:

Ану цить мені!

-

-гримає:

Ану

-

Подя:куй, ·що на шля

хетну жінку наскочив. А то ...

цить!

А надто ж нк прийде хто в тості:

--

,пи-гися.

Цить, хоч би людей посоромився!

Та навіть кол-:и ніхто

й не приход.ив, QІдначе

ПО 1 Ісрикували:

По 'Ме-ні вже .коТІиться, ЯІК торох завбільш.кн,
піт.

Ось цить, усядься хо·ч на трохи!

-

Так .було, доки йому сповнилося сім років. А

Отакі не·гідники тільки й дИІВляться, аби
в ·повний авто.бус у.'Іізти. ~·-у, я б тобі ... А'би це

-

не моя шляхетність ...

Але здається, я вже не ви·грИjМаЮ. ка,мінь
і той •розколовся 6.

тоді що ш·колц пішов. ~ •клясі ледь роззявить

1

рота, як учитель ·гукає:

Ото добре, що ти на шляхетну жінку .на
трапив. А то б я тобі роздерла то!Го рота, як
халяву.

А в автобусі за 'мене ніхто й 'СЛО'Ва не замо
вить, усі Ті."ІЬКИ ІГудуть:

Певно, в'язну.в до неї ...
Вона має рацію ...

Бо хіба так можна?

Ти та:и цить!

-

то по111ереджає:

-

-

А Я·К ви.кличе до та~блиці,

Зайвого не мели, що спита·

.'J·И, на те й -ві·дповідай.
Середня

-
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й ті

А тільки-но засміється або закр:Ю-Іить, батько

за таке та совість. ЯІ<'би не моя ш..1яхе-гність ...

-

-

·

цить!

зап.1акати, мати

вже аж зайшлася, де таJМ Гі вгамувати! ..

Заш"lь{)НІПJраюіjЙ !..

я 1б тебе ...

З турецької переклав Грицько Халимоненко

А може на ногу на.С'f'У'ПИВ?

а<а·ми не хапався?

-

й обзивається! .. Аби

Отак воно. Як ІПочнеш стар-іти, жіНІКи

-А що він?

-

вже занадто. Я наледве продерся

·крізь товписьк() і схопив жінку за руку:

Оця мирша·ва ніщота ще себе за чолооіІка має'

мені твоє ·виховання, то я б тобі одказала ...

--

хетність ...

Жінка аж залилася:

сипле:

--

.кри·

1\'\ерзотник' .. Як тобі вже тЗІК пр~!:~еІ1{JІО, то

-

А:Іс ж це

В автобусі ·го.їІці н:і~ еІВІІІЗІСти, і всі, певна річ,

-

й не думає втихомирюватися,

я ось дам адресу, ,побіжи... Аби це не моя шля

але стримався.

Глянь, ще й дивиться. Ох, абиj .не 'МОЯ шля

хетність, я 'б тобі таос і ІВідповіла !..

-

А жінка

чить як на пупа:

шко."Іа.

Аби

тіль'Ки

ІПоткнувся що

С'казати, як учи;телі:
Ану цить, роз:моловся!

-

Директор навчив його однієї пр~ИІКаЗІІ<іИ: "Сло

во

-

сріб.:rо, а мовчанrка

-

золото". Вч-итель

рідної .мови теж завше поІВчав:

-

Бачиш же, що в людини вух двое. а рот

один, отож деі.чі nослухай, а :раз скажиі.
НОВІ ДЩ бе.реJеНь,

1971

-Цить! ..

Став працювати. КолеrИІ n·рИ'КJІадаJІ'И до рота

Замовкн•и! ..

-

н:vчку й шепотіли:

Ба·га1·о не балакаІЙ !..

Цить, Бога ради!

-

І так п'ятнадцять •рокLв.

-Ц-е-е-с ...

Потім ліцей. Там йо'Му дали чудову пораду:

Нuч1льник·и попере~жали:

Твоє не .мелеться, то не ІПідставлtЯй! ..

"Найкраще моочати".
- Багато не балЗІКай !..

-Тебе хто 'питає? ..

-Цить! ..

Тебе просять?

-

-Ти цить! ..

Помовч! ..

-

Так трива.1о, до•ки йому сповнилося дез'ят

Одружився. Жінка:

надцять. Тоді він вступив до уJuвсрситету. До·

-Ось не юйшуйся! ..

ма його научали:

Повиростал~-~t діти

- Із старuІІими.; не mросто.р-іІКуй!
.Мати щоразу наrадуІВала:

--Тату, В>И туди не лізьте! .. я~е ВаІМ діло? ..

-~ Старшому- МОВИ'І'И, меншому- ВМОВК•
нути.

А од:ин професор якось зауважив:
Ти притримуй ·Краще Я3Ика ...

-

А відта.к йому вже ,щвадцять три роки, і його
б~руть до вій~ька.

-

то і ви, і я, і всі м'и. Кажуть,

ш·,е балакали, у їжу кищали оСЛІЯЧі

яз·ИJКи. Та:к

ось ІВважайте, що й ІМИ\ наїлися тото варива. А
подивімо,ся, чи ·в наш.их ротах є язи,~и? Ми іх

поковтали. Роти є, а язи•ків немає.

і на мене, і на всіх нас, хоче свобо~д.И слова.

--Цить!

Ті..,'Ім<и ж щойно

Сержант собі:
Якось ви,юшка.7Jи до поліції,

він навпнеться говорити, m<

звідусіль:

Ц-е-е-с ... Ч-ш-ш-ш ...

поліцай 'попе-

редИІВ:

--

l.І~ить! ..

.Мені й хо·четься йому ·оказа1'и: "Говори ... Го
вори! .. Говори ж! .. ме не 1базі•кай! .. "

-Менше балакай!
Увійшов до І<Омісара -і той теж нагадав:

--

Оцей "він"

колись даІВно жінки свої-м чоловіІкwм, щоб м·ен

Так отой чолові,к, що трохи схожий і на вас,

Єфрейтор 1Кричить:

-

і -геж Tl€1 ~самоі:

-

Але я-к же він ·говоритИJМе? Язика ж немає ...
З турецької перекдав Грицько Халимоненко

ПрИІКуси яз.и.ка!

З ПІДРАДЯНСЬКОГО ГУМОРУ:

* * •

ВІДПОВІДАЄ РАДІО ЄРЕВАН
Чи можна в СРСР ВИЖ.И1'И з са1\1ОЇ заро6іТ!іОЇ •платні?

- -·

Не знає~tо. Ми ІНе ІПробув али.

-

ЧИІм капіталісrnчна реюrяма відрізняється

:tl

* *

від комуністнІЧної ІПрОІПаrан,д,~?

-

НічнІМ: ·вvд обох нікуди тікати.

--

Чи читають у Радянському

* * *

Союзі твори

--

ЧІ..І!\.УУ rов()рять,

Бо росіяни допо•.могли мадяраrм звільни

-··

тись від одно·rо тота;Іітарного режИ'Му, а аме

·ри·канці Ht ПО:МОГ.'ІИ ЇМ ЗВЇЛЬНИТИІСЬ ВЇЩ Д:РУ'f'ОГО.

* * •
--Чи дt' правда, tцо кожний ращян:сЬJJmй: вояк
мріє про те, щоб стат~ маршалом?

Радянсь-кі вояки не такі дурні: вони зна

--

ють, що !хні мар.шали 1прurпадають без-вісти на

Солженіцина?

--Читають, але тільки ті громадяни, які доб·

віть під час миру.

• * •

ре володіють анг.чійсЬІкою або ніІмецЬІКою ·мо
вою.

·---

• • •

Ях люди дізнаються, що в СРСР уже збу-

довано комунізм?
Просто: з газетних та радіоповідомлень.

-

Чи 1це правда, rцо берлінську стіну збудо-

* * •

вано на те, щоб відмежувати Захід від Сходу?

Неправда. Стіну збуд01вано на те, щоб від·

межувати С ~іщ від Зах()ду.
НОВІ ДНІ, березень,

--

Чи це правда) що в СРСР цензурують 'Пр-И·

ватні листи?

Нічого схожого! Просто листи з антира

--

дяаськrі\І змістом

-

-.

що ~мадяри люблять ро·

сіян, а ненавидять ам~икаюJ.іІВ?

1971

!Сатів.

--·
--І!іС

не :віднаходять сР.о1х адре

• * •
Що таке совість?

Це така річ, якої

має

начальство,

--

а на

на дум:ку ІПідлегмх
~ум·ку

начальства

-·
-

:не мають ІПідл·еrлі
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Перед смертю 'Маршала Вороши . 1ова
.
ОдJИН

--

Яка різниця між пресою і радіом?

молодий офіцер рзо.янської rupмii назвав його

--

У

--

"стари.м

дурне:\1".

Того

офіцера.

розстріляно.

гсtзету

:'.южна

·ши фразу "старий дурень"?

-.

Так, він виявиІВ війсьrкову й державну та

Які

в ра~янсьu<ому ІІІраоо

за,боро.нооо

розС'І'рілювати

оголошення судового вироку. Зате дозво·

.1еrю 1.ц~ до слі;ктва садонити до божевілень.

• * •

джуваність дітей?

--- Не можна: в ц.ій ділянці всі засоб-и ви
робництва лишаться І! прива11них руках.

--

Як найпростіше

вияснити

людНІНі слов<'

І'омуніз\t?

* * *

Чн можrна газетою обгорнутИ! слона?

-

в

* * *

зr:vri!fи сталися

Катего?ично

до

* * *

а

судді ·пj-с.11я смерти Сталіна?

е•мницю.

-- Чи можна за соціялізму плян,УlВати наро

осе.7ІедJця,

радіохвилі н~ можна.

Чи він спраЕді вчинив аж такий злочин, вжив

-·-

завинути

Можна, якщо в 1газе11і надрУ'ковано промо·

ву Брежнева.

--

З допо~югою кулака.

--

Ленін г~ворив, ІЦG в час боротьби кому·

* * •

ніЗ\1У з капітадіз·:\tом ·гG."'Іовна проблема є "хто
кого". Яка буде головна 1проблема, як виграе

* * *

.комунізм?

--

ІПо таке ,~обмін поглядами"?

---

Uє коди ~входиш до началь·нrика зі своїм

Кого куди?!

-

Подала А. М.

ПОГ ..1ЯДОМ, а В'ИХОД(ИШ З ЙОТО 1ПО.ГЛЯЩQJМ.

ХРОНІКА З УКРАІНИ І УКРАІНІКИ
В~ОВУК>ТЬ

Жиrтю,

народження. Понад. сорок років плі·д.но nрацюєте Ви в

ВЕЛИКОГО ВЧЕНОГО

науковій та літературній

діяльнос1і

А. Євт.

Кримського був nрисвяченИJЙ вечір, що відбузся

18 січня

в Реопублікансь·кому буд•ІІІНКУ літераторів. Всrуnни.м сло
вом його -роз.почан Віталій Коротич.

Пиrзню1м літературН'ОЇ майстерности А. Є. Кримського,
ролі його ІВ історії українсь.коУ літератури присвятив свою

доповідь ~доктор філологічних наук П. И. Колесник.

Сходознавець Юрій Кочубей З}~пинив.ся на орієнта.rnі
С11ИІЧНій

спадщині українського академіка. Серед ·8е.J1икої

ча-сники", "Історія нової ЗІрабсь.кої дітератури", .,Про Ле
rомена до іtсторії ·вmшкнення хазар".

Із спогада~и

дореволюційного

українського

·кля
щю

вИдатних поетів радя-нської \доби, про горківські традиції
с літературі .соція.'ІісПІЧ'ного реалізму.

Свіu!ченням да.1ь

шого зростапня Вашого таданту е новг. Ваша книrа "Дже
рела художньо·! істини". Бажаємо нових юшг, довгих літ
жютя, з.з.орон'я. ""

Друкуючи в себе це привітання, "Літературна У·країна"
иід себе .ІJаконіч·но .додає: "Літера1урна УкраЇН'З"
Як ·віщомо, після

1949

року Стебун nрацював с.першу в

Запоr>ізЬІ\О~У. а пот:..м у Жиrомирс.ькому педінституті. Не
відомо відколн, але тепе.р він

",викладач Донецького

-

універ:ІПету, доктор філолоrі•чних наук",

npo останні роки ЖІПТЯ ІВЧеного ВІ!-tсту.пиuш

також

сердечно вітає юв.іляра".

к·іль·кости його праць в ціJєї галузі сучасних учених на..tt
біш,шс цікав.'Іять останні монографії: ,.Нізам!Ї! та його су

npo

пи-сьменства,

нашій -літературі. Ви ·оказали -свое- ·вагове •С.'ІОІІЮ
сиків

-

як nооіuІ.ом

ляе "Літературна Україна".

професор А. О. Іщук та науковий консультант Головної

3

редакції УРЕ М. П. Базн.rnівський.

Доктор філолог:чних наук О. Є. Засенко розповів про
роботу, яку ·nроведено :до ювілею 'Вченого. Наукова сесія
АН УРСР, приаnяtLена 100-річчю від дня парадження А. Є.
Кримського, ВІща:ння його творів у ,п'яти томах, внетушІ
вчених та ш-rсьмеН'н&кtв у пресі, на радіо

-

в цих зах.о

.дах ·виявлено шану .академіка Кримського.

НАГОДИ 80-РІЧЧЯ ПАВЛА ТИЧИНИ

В1-ю.vск "Літературоої України" ІЗа
чено П. Г. ТичІші

-

ЖІПЬ тут те, що й Минола Бажан ВJ1ІсТуПІіІВ з в.іршем у то

\le

Нещодавно сповнилось 60 рок'Ї!В

життя колись дуже

лею правління

Спілки

nись~еюшкі-в

України

нщдkл3ло

йому таке приеітаНІНя:

"Доропtй Ілдя

Ісаковичу!

Сердечно вітаємо Bar~. відомого украінського критика,
літературvзнавця й ІЩДагог~ з шkгдесятИ!річчsrм ·віІl{ дня
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-

"Кларнет ТИІЧини",

ей такий рядок: "І як мене світлом промкнули, мій вчи

телю, ваші иларнети!"
сались:

мо.д.но:\ІУ .ІJ·ітераторові І. •І. Стебунові. З нагоди цього юві

більшої

шани по оtерті, Н"іж мав за життя. Чи не найбільше ва

Про Тнчи·ну нашfІСЗ..1И 1СТЗ1Ті

СПУ ПРИВІТАЛА ІЛЛК> СТЕБУНА

січня ц. р. tІJ!РИС'ВЯ

родження. Т:ж :внrллдае, що ТичНІНа удостоївся

му ж чисЛІі ,,Літературної України"

На закінчення вечора присутні .перег"1янули фі.'Іьм про
країни, в яких перебував ового ча•су А. Є .Крим:ський.
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з нагоди 80-річчя sід !дНЯ його на

Роман Лубківський

поет з", Ір!П!"J. Коцюбин:ька
ський", RаОИІЛь Костенко
сандер Теслн

--

--

нюr.:

--

~ращі, ніж ко.'Іись пи
,,Над 'відкршим

серцем

"П. ТІDчина і М. Коцюбин
"У ІІЗІМ'яті народН'ій", Олек

короткі рефлексії:

бол·ГЗІJ>':Ький

поеr

,,Під зорямд балканськими", Г. Довга

-

"Маю землю не чужу"; в•і9ші Тичинd присвятиJІJИ

Мухіддін Фархат

-

-

-

"Крилате с:юво ", Стспан КрижЗНІівськ.ий

.,Уро1ш поета";

Петер А.1іпі~в

-

-

-

"Павлові Т.ичпні", Віктор Кочевськнй

"Веснпголосий", Олекса Ющенко -"Барви СЛ()(Ва".
НОВІ ДНІ. березень,

1971

ВІДДАЮТЬ НАЛЕЖНЕ М. ЛЕОНТОВИЧЕВІ

На вечорі з промовами виступали один за одним: ІJ:Ре'д·
ставники в~д інших

Чим:шо уваги приділено на Україн! Миколі Д. Леонто
нвчеві

з

-

нагоди 50-річчя від дня

траrіч·оої

руської,

смерти

ньої

в~лнкс.го ксмпозиторз. }{рім не цілком удалої І<'ІШГИ яко
гось Дяченка

про М. Леонтовича, зроблене

же діН'не: видано в
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рової капелі

січня ц. р. І. Сонгзй.;ю нашосав теплИІЙ с.по ·

.1юбив виста!'Іляти на вил:ноту.

llpu

<Jрпrст;І УРСР д. Петруненко ("Ой, лугом -іду, голосок І:JІе
ду")

людиНІ: він не

багато '3 НИ'Х Д'.)Ві~у

і

зас.1ужений артист УРСР Б. Ставицький та ·інші

опери та ба.'Іету

конала народні пісН'і.

L\1. Т. llІевченка

Шевченка

і

УКРАІНСЬІ<ИЯ

вірно\

велшюї поетеси ЛеJсі Українки.

У святкуnаннях взяли уча::ть громадяни: столиці Укра
іни з усіх верств народу: культурні ідіячі, шrсьменники,
в::йсJ,коІижи Т:!.

ін.

На сцені буn портрет Л. Українки з

зoлOTiflti написом

1871-1971.

Вечір

ві-дкрив

встуnною

ПІромовою

Спілки шfсьменників України,
юнілейного

голова

голова

правління

республіканського

комітету; .'ІЗ:Вореат Ленінської .пре·мії та Дер

з її ніЖ'Ним і чн

сти~t образом; про простень:кі мелодії ії поетичного сход
ження поетеси до світових мостецьких вершИJН; про пси

хологічоо-філософські поеми та ген1яльні дра.\tатичні ТRО

("Лісова пісня", "Камінний госпо'дар", "У nущі", "В

катакомбах",

"Оргія", .,Б.'ІакитР.а троянда")

яких навіть оди1н увінчав би ім'я

поетеси

твори,

-

з

в літературі;

про чарівну крас.у інтимної лірики; художню прозу; -бли
скучі статті на .lітер;пурН'і темн;

..'Jя·рну

про бататющу

е:-Іісто

спадщину палкої ·патріотки, поборниці єднання ·на

Він зупинився

на

Ію.'Ііського раю<у
і

npo

життя українців у Маямі,

Флоріда. Пояснюється це тим, що в цьому кутку флорід
СЬ'Іюго побережжя деда.лJ. з6ільшуєть·ся уКJраїнська грома

да. Вже тепер У·країнсько-Аме.риканський Клюб
ВУ!€ тут

нарахо

чле~І'ів.
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ТрадиційнІ-~ІИ осере;дками діяльности е наші церюви: УJК
раїнська православна й украЇJіІСь~tа катоЛІщька, як також
і

громадські

організації.

поважна ·кі.1ькість ук.раї1щів. Власне в цей час і
пере.д українцями ма.ямської

-

сюдИІ

nacrae

громади серйозне завдання

подбати про культурні розваги й зусrрічі ІМ'ісцевих з

при!жджими.

Перш~:·й раз щ,ого року Український Центральний Ко
мітет

бу.в

19ї0 р.),

ініціятором

з

вис:гупом

ве.'Іичавого

опе.рної

концерту

(27

груд:ня

зірки Галиwи А'НІдРеадk.

Концерт пройшов надзвичайно уе:пішно,

бо навіть

ви

мог.ІJ.ивіші ~ритИІки не поскупиuшсь па ,псхвали на аtЦресу

на~~.?ї ві!д.ом:ої С'nі:вач·ки "Діви опери" ( "Diva

n· opera'•,

як 11 назnа.1и С'Вого часу італійські музичН'і криrИІКи. Зреш

тою, тут нема нічого дИІвноrо, бо Га·лина АНJІ.реадіс доб

родів.

хоч

МАЯМІ

Кожног-о ·року пі•д час Рі:зд1иших С1ВЯТ приїздmо

Гончар говорив, що під кожним променем думкИІ живе

в душі нашого народу Леся Українка

І<ОНЦЕРТ У

На сторінк:tх ~жраїнської преси ot:rmmiм часом усе ча
стіше з'яв.'Іяються замітІ<И

жавоої премії ~'РСР ім. Т. Шевченка Олесь Гончар.

ри

з балету "ЛісоЕа пісня", а Державна

пкадемічна заслу:;н:ена хорова кСІ.пе.'Ія УРСР "Думка" ви

відбувся урочистий веч~р, присвячений 100-річчю від дня

дат:

танцю виконав

актС'ри КІrїв•ського ю<адемічНІого

ШІЙ аІЩ1бІічний театр опери та ба.1ету ім. Т. Ше·вченка

лютого ц. р. ·В nриміщенні столичного Держаnного

молодь,

("Там, де явіор круто в'еться", "Ти не

виконав фрагмент

ЛЕСІ УКРАІНЦІ

студенrrська

артиста

шrкона.1и сцеН'У з вистшзи ,.Каміню.й господар"; Держав

УРОЧИСТИй ВЕЧІР, ПРИGВЯЧЕНИИ

-

серце");

сцену з вистави "І{ассандра", а артистка УРСР Ю. Тка
ченко

гов ::>рив про багатство його та.'Іанту ".

соратнин.і І. Фрзнка

моє

укр:йнського дра \ШПІ'Ч!югс т~атру i~r. І. Фраж<а nm<онаJІІИ

оіlІ-І велипшй успіх. ВіН' рішуче заnеречvвав, коли хтон~будь

гіJ.ної ·спадкоє~шищі Т.

("Гор~і!'fЬ

JС:\ІПерз:\1ентні картини;

співак~м. що йому "·вда.'Іось дістати" дещо нове з нот, і

народження

Гзйд&'\Іаюи

:-,юя ··); JІ.ержавшrй ззс.1ужений ан('а.МбJlЬ

замовчував СВС'Е шпорство навіть тоді, коли ці твори ма

театру

П.

А. Солов'яне!ню

створюючи ноRі пісні і речучуючи їх з хором, він казаУ

академічного

та

Л. Гшпюк<'\ ("Не спі-вайте мені" і "К-оли сJІІИться мені");

ємоr.ь уже З іНШІІХ джерел. Т~К, рОЗПОВідаЮТЬ, ЩО Не рзз.
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МузІІ'чно-х~ювого товарис11ва У!фаЇНИ, ар

хору ім. Г. Верьовки ("Ко.1и::ковою" ·-А. Авдієв-ського);

"JІе')нтовнч був скупнй па ·слова і почутrя, коли ~шло

·:

директора

тистів Державного заtСJІуженого укrаїнс},jкого народнього

"Непід1ВЛадний забуттю", в якому є таке місце:

ся про нього сам()ГО. Свої якості мастця

генtе;рвоJІь-ного

lІІстів і ми:тецьки.х ко.1екти3ів республіки: чо.ІJовічсі хо

док і спогадів у газ·етах ІЇ! журналах. А в "Літературніh
Г;tд -

.nредста:nннк

Тюрина і ... Юрій Косач із США.

R.

Гіісля цьС?ГО відбувся концерт у виконаноні провідних ар

1970 р. твори ЛеоН1о·вича з ~Доброю

передмоnою Миколи Гордійчука, напис.ано багато розві
Україні" за

Німеччини,

ІОНЕСКО

і дещо ду

ре.:пуб:Іік СРСР: Грузинської, Біло

Вірменської та ін., а також ,від Болгарії, СхЩ

відійшла

П образ zraшe Н

li

.вона

П творчому

жипі

-

віл

життя до П останнього
сорока.д.ворічною,

жипtме для 'ІШС -

першого

дня життя,

незламна духом,

гідний і преюрасннй

у своїй людяності і ·великім творчім горінні; твори якої
органічН'О входять у наше ЖІИІІ'ТЯ і стають живлющим Ід.Же

ре.1ом духовної наснаги ддя нових поколінь

-

вічних і

неrншрущих, гідних подиву і :гід:юІх 3ахоnлення творів.
Після О. Гончара .з с:юrюм ІВИСТ)'ПИіs голова ВсесоюзІ:Ю
М. Тихонов назвав велику українсЬІку поетесу

і f1РО

мадську діячку не тільки 'СЛавою і гордістю рідного

бо вона

на

віддала своє mорче

життя любові до .ІJ.юдини і боротьбі за її свободу і неза

(Ко:юн о111ерз.

,в

fi

1971

nрофесіtйні виступи в Ар

Буенос-Айресі),

де

І]ЮНЗ

буза

солі·сткою; у "Карнегі Голл", Нью-йорк. та в Римі. Скрізь,
,;,е вона

виступала, криrrика з захоплеНІІ'ЯМ відзначала іі

обдароnанkтю та не абиякі якості П rолосу:

"Концерт паюш АJЦреЗДіс вИІЯвив їі (Ц,ОС:ІЮНало вира
ховану вока.'Іьну nправ.нkrь і широкий іJперпретаційний

і.д.ія.па.зон, що у поєднанні з н~·з:вичайно красивим ії гопо
сом

умож.1ав.тtюе їй •виказувати незвичайно різноманіт-ну

La Preusa, Buenos-Aires, 15. 9. 1960
"Голос паН':ІИ Андреадіс мав велику силу, хара.ктери
стнчно ш1:року вібрацію, високий д.іяпазон ... nанна Ащре

а.1k спі·ва.1а з професійпою ІШраВІНkтю і апломбом" ...

N ew York

лежність.

НОВІ ДНІ, березень,

ентинrі

програму".

r·о ювілейного комітету М. Тихонов.

роду, ал·е й усього світу,

ре відома музич'Ному авітові.

Тimes,

23. 12. 1963
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ських та пmЮчних міст Ам~ики. Було також значие чис

"Це голос, що наро.vкуєтьс.я раз на сто рокtв•.

.:10 наших л.ікарів із СІІІА й Ка·н.адИ.

Our Word, 20. 12. 1964
із сп[:вачок

"Ue

співачка,

бож мае ·DИТО'НЧені

гранні музичні здJбно·сn (діяпазон
А·ндреадіс є
артосткою

много

три октави). Панна

-

молода юрасуня, а все це разm~ рООJПЬ іі

виняткового

З

визначних го·стей були присуТН'і на концерті сена

тор П. Юзwк з родшюю, Иосип Лисогір з родиною, д-р

Богдан С:щюк, як також відомІІА американський жу;рна·
діст пан М. Реєс.

калібру•.

Небраска, що, ·с-.амо~розумL1о, додавало украінського ча

Концерт пройшов .дуже у.спішно, :публіка домагалась
на.ддатків і оплеСJсам не було кінця. Галина Андреадk І
цього разу, кp.iJ.-..t високих музично-вокальних здібностей,
нияпн.~а ще й риси св0€Ї козацько-запорізької вдачІ, ll(O·

РУ

даючи цим

The Scrantonian, 8. 11. 1970
У Маямі Г мина Ан.:.реадk виступала у вечірніх вшuи
тих .сукнях, подарованих їй Союзом Українок в Омаrа.
до

МІtст·щьІ<ОЇ

.nрограми.

Треба

також згадати,

що

пуб.:rіка на концерті бу.1а добірна. На зал.і були викладачі
унів.ерснтет:•в

та

Іюважна

кідькість

студентів

3

маямській українській

громаді

опти·

ЖИТТЯ ПАРТІА І ОРГАНІЗАЦІА

,,Нотатника''

Редактор
У нью-йорК'Ському українському

з флорід-

<:а.\ШІМ

мІстичного насr.рою і заохоти до культурної праці.
Тетяна ЗАПОРОЖЕЦЬ

бюлетені "Нотатник•

пише

.тrюціонер·и насправді боягузи,

пристосуванці,

(редактор Леонід ЛимаІН) за лютv.й ц. р., у рубриці "З

ла•кеї. Вони вистуmають nроти ро3Мов з ПИІСЬ·

ЖІПТЯ партій і організацій"

~1енниками, ученИІ~ш: з У'Юраїни тому, I..UP "хтось"

ІJитаємо тЗІКе:

"Роздвоєння деяких наших еміrраційних по
літwчних

партій досягло

остшrніми

кульмінації. Окремі час1'ини-фракції
партій паралельно

місяцями

mx

самих

влаштовують з'їзди, ІПуtблі·

·кують різні вияснення, віщоави, постанови; вз~

емно одна
прямо

одну ІВИ1Ключають з 111артії. Треба

сказати,

що

цей

двоподіІЛ

штучний,

фальшwвий і шкідЛ'И'ВИЙ.

Що все це означає і ч01му так сталося? Роз
биття сталося

на

rрунті

ставлення до

·сучас

слідкуватиме і зап.ише це в їхню особисту сцра·
ну. Вони про·г1-~ роз.мов ще й тому, 1 ЩО не ~ма

ють про 1цо серйо·зно говорити, будучи інте
лЄІктуально а:бмежеШІJМи.

В таборі не.при~ми:решrих _ОІПИНИJІИІСЯ наИ!різ
люди, які раиі~ше не ~ми; нtчого

номанітні,ші
спілЬІЮГо,

а

Всі

розглядають

вон111

тепер

поза Україною

.."І•Одінь

те

спілЬІне

3нагй·ш.тrося.

у,краm~ьа<і

як СІВОЇ володіння.

~рома,ди

З цих во

вони мають .користь і ІПочу-ваються тут

ної України. В партіях і поза партіями знайшли·

як варениюи в маJСл.і. Коли хто приїжджає з Ук·

ся люди, нкі на кожному кроці показують свою

раїни і здоtбуІВає тут авторитет, то непри'М~~ен

'Нt:шримиренність

ні роз,глпдають це як ЗаІРрозу їхнім життєвим

приступити

до

до будь-я:ких
у,країни,

риІКансь·кою, форІмулою

спроб

·ближче

ВИ 1Слонлюючись

аме

прокладати до неї мо

інтереса1м. Всі бачили й добре знають, що на
.виступах

В.

Коротитча,

І.

Драча

1було багато

сти. Ці не,примиренні називають радянофіла~ІИ

слухачів, а

1'ИХ, хто крок за ~кроко.м дослі~джує політичні,

:пр~ходять лише :неІS·ели·ч'Кі -групи їхніх послі

·С"r{ОНО~ічні,

РСР.

ІКудьтурні

У.країнській

довнакіn.

Почуття

Тих, хто з України приїжджає на Захід,

домлення

власної вЇ!дсталости nримушує

не~при:мирснні

процеси

зррічають

з

в

на виступи еміrраційних ло.літИІКів

зruгос-греною

заздрости, внутрішнє усві
дея

пі

·ких людей маскуватися, удавати з себе без.ко.м

дозрою, називають їх енкаведистами-диверсал

про::\-tі:сних -борців і 'ПатріотіІВ. Крім обмеженого

т3!ми., яких ні,бито МосКІВа ви:сИj.,1ає сюди спе

галасу, ІВани не роблять ні.якого вкладу в бо

;ціяльно, щоб •Вони о6без6роювЗJЛи і розклада·

·ротьбу за

."fи українську ·політичну еміr;рацію.

в ногу з життя:~t, не висувають ніяких нових

Революціонери, яні бояться тещі. Було б доб
ре, .коли

6

~відважниІ~tи
хто

Ha:\ot

наші

непримиренні ІПО~1ітик:и; були

всюди,

3

kх.ей. Ці людІіІ бояться У:краіни, вона дня них
~·Іадто велнка, -сІ< ..'Іадна і ви1Моглива.

всіх,

Свій свого, щоб чужий і духу боявся. Бі;да в

ощного бсжу ви

тому, що коли на,ші політичні партії почНіНають

нелр:нмИІренними д.о

шкодить. Але ті, 1цо

українську самоСТ1ійність, ІНе йдуть

ІСТупають проти А. БілиІНського, Т. Лаmича:ка, М.

хоч 1цось ро·бити, то вся енерrі~я скеровується

ДобрянсЬІкС>ІГо, В. І. Гриш~ка, а з другого бо·КУ

ІНа внутрі·шню, взає:'.шу бор·отЬІбу. При певних

проти В. Коротича, І. Драча, Д. Павлwч,ка і ІНі·

умовах це може іВИІкликатиj ІГромадянсь:ку вій

коли не ·вистуtпають проти тих, хто тут у "віль

ну. Яюцо

ному світі" іrнорує на.с а:бо анихає нас 3 полі
ТІWЧної арени. Ці всі наші непримиренНІі і рево-

іПротив~-rиків в радянофільсrві, у .відстуnі від ук

зо

НЄІпри·миренні

о'бвиІНувачують

своїх

раїнсь.кої са~мостійности, то непримиренниос лег·
НОВІ ДЩ березень,

1971

П'К він нефортунно зламаІВ ланцету об сво~ влас

Д-р Юліян Мовчан пиш·е:
"Ця

зуотріч,

повторюю,

відбу.1ася

в

січrиі

·нv неО'біЗІнаніс-rь, то нехай загляне ще 'Мl'Ж сто

1940

року. А тим часшt з преси: відомо, що Сосюру наго
РсuжеІЮ орденом Леніна

50-літтям з

д•ня

1948

року

його народження.

-

у зв'язку з

Якщо

Ковшун

ие вірить ме~і, нехзй загшше до газети "Ра;дянська
УкраЇ'!іа" ч.
цере~монії

ростою"

10

за

1948

рік.

Ca.\te

вру•ІешІя

того ордену

Ми,хайл.Jм

lвановиче~f

то:.tу його описи
"В<:с·союзнИІМ ста

Кзлін.іювt

ціл.ком

зфашазовані" ...

На це мудре ~поуче·ння до1ктора Моочана не
са~юхіть Н2.Іпрош'ується при,пові;ІJка: Чу,в дзвіr.-1 ...

Після

Розстр~ляного

Ві~родж·ення

з решти

письменни~~ів і мистців, прІи,рученИІХ чи застра

ханих, .масово нагород.жуtвали ор~ена.ми. Особ
ливо ря.оно

р.інкам.и 508 і 509. ТаІМ -він ІПОбаtчить портрет nо
ета, зроблений дtе·сь веред 1940 роко.м, з еди
ним, .мабуть, на той ча·с орденом Ле:юна.
Дошуk.)Ватися правди - це с·вятий обов'язо.к

кожното, хто обере перо .в руки. Але - ні сіло,
ні впаиlО, - приписувати1 "фантаз·ування" ('бреХ•
ню), як це робить д01ктор Мо:вчан, ніІК~му не
робить чес'Ги. Це тільки виtКJІІИ'Кає хаос 1 нещо:

вір'я як ~о авторів, та1к і до Ж)'!РНWЦу. То.му Цl
коротенм<і "Поправки на поІпрг.·ВІКИ" варто б за
·кінчити муд·рою народньою прИ\fІОІВідкою: Сім
раз від:\1ір, а раз .відріж.
М. КОВШУН

поча.1и сипатися ордени лісля так

•

З'ваної пер·шої декади. українського м·и•стецтва й

.11ітератури

в Моокві

ро,ку. Десь у

1936

1937-38

rоці в радянсЬІкій ІПресі под.ано чима.тrий ·СІПисок

Теодор КУРПІТА

нмород.жених письменншків і мистців. Імени Со
ВІЛЬНО

сюри в ць01му опи,акові не :було. Це ви,кли.ха·ло
здивув~ння і притишене обурення сер·ед бага
тьох.

Со.сюр,ина популярність була гч:и не най

більша серед по·етів У~країни. Це зро·зумів і сам
поет,

коли писав:

Хоч правди говоркrь не вІльно,
Та власну правду всім скажу:

Люблю, як Львів, чудове Вільно
І ним, як Львовом, доро~.

І сліз моїх муn<

Це

дівчата під подушtку :клащ._'VТЬ.

-

друга вірного столици

І свідок чужоземних rрат,

Через деw.кий час у пр-ес.і зноІВу появиtвся опи
сок нагород, серед якоІГо ІВЖе було імjя Володи

Ясна Прибалтики мр~
І Киева траrічний брат.

мира Сосюри. Як тоді Сосюра мені аtповідав, я

Із ним ми AmJDІ за честь І спву,

так і перЕmовів у своїх спогадах "Незабутня зу
стріч". Аде доктор Мовчан любить тогч:ність і

Зливаючись в один метал,

вірить тільки джерелам. Отже, йдуч1и за цією
доброю наукою, старою ЯІК ,світ, відсилаю й 'Па
на доктора до певних ід,Жерел. Затляньте, докто

І воду черпали криваву

Шоломами з гірких каял••

Колись Тарас у синім травнІ,
Чоло поклавши на рукав,

"У Вільні -

ре:

"Історія уоораїнсн<ої літератури, том
-радянська література,

-

мії Наук У1~раїнсь:кої РСР, Ки~в,
На сторінці
"За

531

другий

ВищаІВництво Акаде

1957

р."

городі преславнІм"

Над смутком величі ри.в..а-

його душа

II8Jl'К8 А кремінна

Кричала, зболена до тла.

на,писано:

Де ділась слава Гедіміна

творчу ро6оту Сосюра нагороджений орде

І чом Москва в Литву прийшла.

нами Леніна, Червоного nрапора, ,,Знак пошани" та

І я поет із крови Лева,

медалями,

З-над Нарви український курп,

удостоєний Стал:'Нської nремії першого

Сту!l/е'НЯ ".

Голошу голосом сталевим:

Отже, :крім ·медаЛІів, Сосюра був нагородрке

Тиснім rранату в п'ястукуІ

ний чоти'Рма ордеІН.аМ'И'. А за кілЬІка сторінок .пе

Зриваймось спІ.JІьно з пут московських,

ред ци'м написано, за що Сосюра ~іста~в остан

Хай спільний нас єднае ntiв,

іНЮ нагороду: "36ірІКа- Щоб сади шуміли

Щоб Вільно було все литовсЬКЮІ

удо-стоєна в

1948

-

р. СтсмінсІ>кої премії" ... Оце

А українським місто Львів.

і є той орден, що при.падає у 50-річчя ІПОе:rа,

О, городе, де Гостра Брама

про нкиІЙ, мабуть, тільки й

У вірІ серце догорнІ

знаІВ до:Ктор Мов

чан, і вирвався на світ, ЯІК Пи.л:ип з Конопель. А

Юзефа ВИІІJІЮЙ і Адама,

щоб доктор Юліян Мовчан та·ки УІВірував у те,

Та рідних аеJІе'ПІІв твори!

32

HOBl ДЩ

6ерезе.нь,

1971

ЗГАДКИ

ПОСМЕРТНІ

їн•ської музичної шко.1и н Ньюйорку
19ї!

Зубенио Євдоиія
.'Іа

лютого

9

1971

в Києві,

автоном;ї

-

прожюнни

Басюк Володимир йосипович

від.омий

-

l грома;хс:ью~ІЙ діяч у Філядельфії -

помер

культурний

18

с:ічня

1971

РОІКУ, на 67·му році життя.
Маер-МихальськиА Денис

'ВИдатний український гро·

-

МаТ{СЬКО·ПО.lіТІПНИЙ діЯЧ у РумуJ-;Їі, КО.1.

ПОСОЛ ,1.0 румун

СЬКОГО пар.1яменту в:...:Х Украї.псь·кої національної партії
помер у

Букарешті

5

Мандзенко йоси1п

-

.'шс:топада

р.,

1970

-

на RО·му році

ЖІПТЯ.

і гро:\1а.1ський діяч

ген.·хор. Армії УНР, письменник
помер

-

грудня

12

1970

орку в Ден·

вt>,р, США, на 81-~Іу році жштя ..

Морrун

Борис

бійної ф.~fьоти.тІії
році

украї.Н!ської

кито·

траrічно згину;в під час внконування

-

службоnих обов'я3ків в океані

64

Рибалка

грудня

9

1970

р., на 47-му

життя.

ЯцентиА Іаан

rо.1овг.

-

Піl\Інічній

У·країнського €вангелЬІського

Америці,

церкомшй і грамадський діяч

видатний
помер

-

9

український

гру ;хня

1970

сь·кз

Валеюина

поетеса,

автор'ка

Данилівна
збірок

-

поезій

І<остяитин

сторона"

діqч украrнського ·студентського ру

ху в Західній Европі

помер

--

грудня

16

1970

р. ·в Кліф

тоні, Н. Дж., на 49-му ~оці жття.

Скалицький
ський

лютого

1971

р. в Нью-йо~ку на

Шкудор Василь

НИЙ .:tіЯЧ

вчен11й,

професор

вищих

вид.аттtІЙ україн

техн,іч'Них.

шкіл

на 87-м:у році життя.

Попель Богдан

-

український культурний і громад

ський, і церковний діяч па еміrрацїі

1971

-

помер

1-го січ

р. в Чікаrо, на 68-му році життя.

7 січня 1971 р.
Квасниця Дани.1о -

р.,

довго·літній

-

член

ПО~Іер

-

14

72

році жmтя.

сід.оми~ громадський і. кооператиІ,}-·

,'JЮТОГО

1971

р. В Детройті На 56-Му

Стечишин Юліян

один з найвидатніших і найзас.тІу·

-

женіІJШХ украЇНСЬКИХ Ку.1Ьі-урно-rромадСЬКИХ діЯЧіВ у Ка·.
наді

помер у Вінніпеrу

--

27

лютого

1971

р. на

76

році

життя.

Станімір Осип- останній командир
р. в Торонто на

1971

Вінценз Станіслав

-

81

III·ro

корпусу УГА,

помер

-

13

:Лютого

році жштя.

ві.1оюrn по.1ьський письмеl!ник, що

Щ)Нсвяпrв свою творчість українській Гуцульщині

28
-

житпt. Годо9ні його твори

січня

1971

р. на

"На високій

83

по

році

полонині" і

,,Звг.да".

ТИГРИ

У зоопаJрку Нью-Де.1і біла тигр1щя РЗІві, яку на;щвають

коро.1евою б~.шх ТІІгр:,n, народила б.1изнюків

-

теж бі

.шх. Тепер кількість бі.1их т.-ш-рів у всьому світі досягла
Вони жиауть лише в зоопарках.

37.

ВЛАСНИй ВУЛКАН
Японському седянинові Масао Міматсу,

який живе на

острові Х~:,кайдо, належИІТь невелИJкий діючи:й .вулкан.
Тепер Мімзтrу ого.юсив. що він хоче той вудкав mродати
-к.'Іопоту 3 ннм багато, а прибутків ніяких.

У

КОШТУВАЛО

ста:ювинному

знайдено докум•енти

ВІДІ\РИПЯ

еспанському

XV

АМЕРИКИ?

монастирі

Монсананес

сто.1іття, які свtдчг.ть про те, щn

кородева Ізабе.1ла і король ФердинЗ>нд асиrну;вали на екс

педиціК\ Колюмба Зб тисяч песет

до.іУярів). Із

ц!єї суми сам Колюмб о::t.ержа9

капітави ка

равел

-

по

(500 тИІсяч
1.600 песет, а

900. 3арплата матроса стаІновила 12,5 песети

на місяць.

Мурин Іван код. старшина УСС, активний член
УРСП, оргаwізатор "Просвіти" ri "Каменярів" у Захід..
ній У~краіні памер пhд час Р,іздвяних Свят 1971 р. в
Рочестері, Н.й., на 77·му році життя.
Сіренко-Сірий Ігнат кол. полковник Армії УНР, го
лова стзниці Союзу укр:йнськ.иІХ ветеранів у Чікаrо

1964

році ЖІІТП!.

СЮЛЬКИ

СерПА Миколайович -

по
мер у Новому У.'lьмі, Німеччина, 15 лwстопада 1970 р.,

ня

Кононович

БІЛІ

(1940), "Просторами У!GраїНІи" (1943), "Дівоча лірика"
(1946). "Весняні LІітрн" (1950), "Майбутнє кличе" (1952),
"Побачення" (1955), ,,Лірика" (1956), "ОсіІнь т1J:Іьки nочи·
f!ається" (1958), "Завжди люб.1ю" (1959), "Скоро буде
весна", "Сад мого літа". ,,Зeлffife передзим'я" і Ї'н. -_ по
мерла 19 грудня 1970 р·. в Україні, Н'а 50-му році життя.
Макаренко Борис Петроаич мrр. П'Рава й подітич
них наук, видаl'ний

лютого

4

р.,

.nопулярна укра!"н·
"Зедена

пом.ер
роки.

УРДП, а~о..-гтпший громад:ський діяч і патріот -.помер .12

в Ошаві, Кзнада, на 7-5·му році життя.
Ткаче-нко

помер

-

мер у Льозаrі'Нl, іІІвайцЗІрія,

Об'єдІ-І'ЗІННЯ 'В

72

роки.

п:зніше відсшrй кооперативний діяч

капітан-директор

-

лютого

один з найактивніших укра~нських

-

гро~tадських діячів у Чікаrо

51·му році ЖІПТЯ.

wa

7

:І.оnrолітня діячка УНДС

-

р. в Нью·Йорку, проживши

Михальцевич Іван
ло й рештки своєї

помер

-

р. на 57·~ty році життя.

-

no·

мер

ФАТ АЛЬ НЕ ЗВУКОСПОЛУЧЕННЯ
Засіб від безсоння під наз·вою "Фанодорм", що Аого rВН
пускає

одна

го.1.'ІЯНдська

фірма, ма'є

широкий

попит в

усіх країнах Західньої Европи, окрім Італії. Пояснюється
це ти~r,

що зnукосполученН'Я "Фанодорм" осаціюється в

італійц~в з "нон фа дорміре", що у перекладі означае "не

учасник визвольної боротьби, кол.

дає спаг-r" ...

дир~ктор українських шкіл на ЛьвівщИіНі і довголітній ди

ректор рідної школи ім. т. ШевчеНІка 1В Рочестері мер 12 січня 1971 р. на 77·му році жиrrтя.

ДІЯМАНТИ В БОМБІ

nо

Масло Павло Арсенійович -

Америкат-~сьІсий учєний В. Ліббі твердить, що, вміщую ·

уродженець ДонеччИ!Ни,
довголітній член УРДП, діяльН'ий у громадському жmті помер у Дюссе.1ьдорфі, Зах. Німеччина, 9 січня 1971 р. на

чи графіт в атомну бомбу, можна одержати штучний дія

63-му році ЖІПТЯ.

1\рі·м

Цісиt< Володимир -

скрипаль-ІВіртуоз, дире·ктор Укра

мант, оскільки під великим тиском Г!)афіт перетворюєть

ся на ад~tаз. Проте такі aJL\fa3и надто дорого коштують.

rого, дуже важко передбачити, куди вони Вспа.дуть

після вибуху.

NOWI DNI

Ukrainian

~209

Caniff Ave.
Detroit, Michigan 48212

мuseuro

34 25 вroadvi~w Rd.
Clevel~nd,Oh~o

-f
З А ДЛ Я

РІВНОВА Г И

(; R9p2~lь '~дн~. єї з :ча.1еньІшх афрпкансьикх держав виpi
!ll~rri с'коропт'и ю.1Ь!-:ість со .1 д ат ів с.nоєї арУІії: з 800 він
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