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ГУДИМА АНДРWІ 

КОРІНЬ 

БатькІвЩІ8ПІ... 

Батьківщина_ 

Батько-
Жмуток вІтру падае на груди. 

Наче листя пожовкле, баско 

Мчать вІки 

І помисли, 

І mоди. 

Мчать у безвІсть... 
КорІнь зостаеться. 

А відтак і зеленіти кронL 

БатькІвщина_ 

БатькІвщина... 
Батько ... 

• • • 
Іду, 

Спотикаюсь, 

Падаю-
І серцем невдачІ мІряю. 

Та завше, надхнениА правдою, 

Я твердо в дороrу вірую. 

• • • 
Стукаю Думками в перехожих. 
В серцІ вІдкладаю кожну миrь. 

Хто тебе, людино, розтривожив? 
Що тобІ, товаришу, боЛІfІ'ЬІ 
Може, пІдлІсть чнмчикуе поруч? 

Може, в серцІ пригнІздилось зло? 

Я приАду, як донори, на поміч, 

ТІльки б знову соиячно буяо. 

Стукаю дуІІІlВІІІІ 

В перехожих. 

• • • 
Хрестився ревно 

ЗмореннА вІтр&, 

Дорогам мовчки 

ВІдбивав поuоии. 

А день побожно 

Перед ним заК.JІЯк, 

ПІднісши COIIIUI 
Зояоту Ікону. 

Я гордий? .. 
ТакІ 

Не кланяюсь нІкому. 

Лише Вітчизні 

в пояс поuоюось: 

ПОЕЗІЯ І ПРОЗА 

Батькам, що добрим породи.ІІН, 

ЗемлІ, що велетнем зростила, 

І людям, що дали наснагу, 

І сонцю, що обісрІва.ло. 

Я гордий? .. 
Так! 

* • * 

Хочеш стати пташкою, 
Райдугою, 

ЗІркою, 

Зацвісти ромашкою, 

Плакати сопІJІКою? 

Будь собІ пороmею, 

.М.'ятою, 

І<алиною, 

А для мене, прошу я, 
Будь 

Завжди 

Людиною. 

* • * 

Байдужість! 

А що це таке

Байдужість? 

Яна в неї зроду вдача? 

Долае 

БайдужІсть 

Дужих. 

(Не тільки ледачих) 

Вітчизні 

Я- крапля 

в нестриманім 

Я- частка 

секунди 

потоцІ enoXJL 

в веJІИЧНІА добL 

Аяе 

не по кpaiJJd 

.ІІИШІЮЧИ трохи, 

А всі 

моі сИJІи, 

Вfтчmно, - тобL 

(Всі вLрші взяті з Іffі'ижки: Андрій Гудима. Брость. Лірика. 

Одеса, ,.Мая·к", 1969.) 
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А. ЮРИНЯК 

ЛЕСІ УКРАІНЦІ 

(В сторіч'Чя народження) 

Яка щаслива А горда нині 

"Волинська тиха сторона", 

Що нам Тебе в добі дала, 

Коли вітри північні злії 

Найкращі волі квіти били, 

Шмагали люто й безнастанно 

Вираїнські проліски весняЮ, 

Лиш Ти змогла вслід Кобзареві 

Промовить сильно, дзвінко так: 

"Я JІИХа не боюсь і відповім піснями: 
Хай гинуть зрадники й тирани! 
Недугу rіла боре дух, 

А скарб найбільший - людська воля!" 
Тому взірець високий, мунаdй 

Являе й досі Леся нам 

Своею творчістю поем і драм, 

А в них героїв rроном дружнім: 

І красень буйний Дон Жуан, 

Що дався звести донні АІDІі, 

І творчо обдарований Лукаш, 

Що Мавну, ради статків, забува, -
Нам кажуть до очей і вух: 

"Не сміеш забувать, що ТИ - ЛЮДИНА, 
А зрадиш божеську подобу, -
Ти - тварина!" 

Яна глибона правда слів! 

І мимохіть Антея вид 

(Героя "Оргії" потужно вабить): 

"Він смерть прийняв, а rри не дав, 

Не заспівав катам Геллади!" 

Тож недарма ,,единим мужем" 

Ноетну звав Іван Франко: 

Поезій дух їі потужний 

Люд виривав Із сну оков. 

Поклін Тобі доземний, .К~сюІ 

Твої пісні, поеми й драми 

Донині світять перед нами, 

Нехибний вгору кажуть шлях! 

Лос Анджелос, Каліфорнія, 1971. 

Віра АРТАМОНОВА 

МАТ ЕРИН С Ь КЕ 

У колисці гойдаю сина, 

Напишіть і скажіть, поети: 

в цю годину, в цю хвилину 

Колихаю жиrrтя плянети. 

Гойда, гойда, зелен розмаю, 

Гойда, гойда, сину единий, 
Лан пшеничний тебе гоАдае, 
Доля рідної УІфаїни. 

2 

Затрубили хмари rрізно, 

Затрубили та А затихли, 

Квітне яблуня щаСJІИво 

На добро твое, на втіху. 

Все для тебе, що тільки маю, 
Давні мрії і вільні злети. 
І як енна колихаю, 
Щастя зичу тобі, плянето_ 

("Культура й Життя"), 7 березня 1971 р. 

Наталка БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ 

КОЛИ Б Я УСЕ УМІЛА 

КоJІИ б я усе уміла, 
Безкрилим давала б крила, 
Щоб вміли А вони літати, 
Щоб волю змогли пізнати, 
Щоб сила в руках буяла, 
Щоб rіднkть в очах сІяла. 
Жорстоких зробнва б добрими, 
А ледарІв - роботящими, 
Усіх боягузів - хоробрими, 
Хороших людей - ще кращими. 
І JІЮди були б щаСJІІ8ИМи, 
Душею А лицем Іфасивими, 
Сади завжди квІтли б весRІМн, 
І мати б дитину пес'ПІJІ8, 
За долю іі не боялася, 
І їй би дитина всмІха.пася. 
Людина б людину любила, 
Коли б я усе уміла. 

СКРИПКА 

Весняний вечір ляrа на ПJІечІ, 

Bomi містечка сіяють ясно_ 
Десь там хлопчІНІ на СІфИПЦі rpae 
Про щось хороше, про щось 

прекрасне. 

Радіе мати, старенька мати, 

Юнцем хустІWІи втирее сльози. 

І слуха ма111 етюд Лисенка, 

ПІсні купальськІ, весияиt грози. 

Співае скрипка козачу славу, 

Бетrовеи сивиА встае з туману, 

І в нього добрі батьківські очІ. 

В руках хлопчини - багатство світу: 

Дідівська скрипка і виwиванка. 

11 вірні друзі, І батько-мати, 

І України співочі ранки. 

Иому творити, йому дерзати, 

:Иому прожиrи життя не марно.. 

О скрипко! Скрипко, в руках 

ХJІОп'Я1111 

Як ти уміеш сnівати гарно! 



СЛОВО ПРО РІДНУ МОВУ 

Куnаиа-ціловз.на хвилями 
ДНІпровими. 

Люблена-го.лубJІеиа сивими 
дібровами, 

З колоска пахущого, з кореня 

цілющого, 

Із усмІшки І СJІЬОЗН, соІЩЯ, вІтру 
І rposи 

Наша мова. 

Як осмута матерів, думи сивих 
кобJ&РІв 

І дІвочІ переtпІви синіх вечорів, 
ВиПJІекана весиамн І серцями 

чеаuwи 

Наша мова. 
І болить душа моя, як недбальця 

стрІну в, 

~що цураеться ріднІ, звеважа батькІв 
пlad ... 

Я ж нащадкам передам материнський 
свІтлий дар 

І по світу пронесу нашу гордість І Іфасу -
Рідну мову. 

("Дніnро •) 

Наталка БілоцеркІвець вчиться у десятій ЮDІсі серед
ньої школи, що в селі КуянІвка, БШопІльського району ва 
СумщинL Вона почала писати віршІ кілька років тому, а 
віршІ, яІd ви щойно прочІfІ'8JІИ, ми взяли з украінської 

радянської nреси. Редакція 

Дмитро ЗАГУЛ 

МАРІЯ І МАРА 

Чи не марнІ марю мрІї, 

Коли стІ.ІІЬки вже столІть 
Постать матері Марії 
Тут примарою стоїть. 

Ледве чутно скорбниА голос: 

"Я примарою умру!" 
В мене А серце розкололось 

На МарІю І Мару. 

З них одна стоіть марою 
ПІд раменами Христа, 

Друга гострwrь ясну зброю 

Вирушати на мkта. 

З гордим прапором Марута 

Серед натовпу шиве: 
Проnадай, стара отрутоІ 

Ми п'емо вино нове! 

Скорбно слухае Марія 

Ще не чуваних пісень: 
Переможна наша мрІя! 

Великодній день. 

І менІ, як часом СІІІПьси 
Зойк заплаканих зозуль; 

Та ясніше стае ІфІЩR 

Під ударом куль. 

Марно марили ми досІ 
Про Марію, про одну! 

Дві. як сестри, русокосІ -
Вийшли разом на війну. 

С~це стримати не можна 
Враз утіхи І жалю. 
,\\оже, друга переможе 

Тугу страждущу мою. 

І заrоіть давні болі 
Поневолених людей. 

І розвіється на волі 
Сум Марії віковий. 

РАНКОВЕ СОНЦЕ 

Ранкове сонце - серце мое, -
Дзеркальна глибінь тепла. 

З прозорим ранком воно встае ... 
І гляньте! Ім.ІІа втекла! 

Вам не чужа моя душа, -
В кІА плюскіт і ваших хвИJІЬ. .. 
Хоч вас обігнала її межа 

На сотні, тисячі ми..ІJь. 

Убогі душі я збагачу 
Барвами нІжних фарб, 

Жебрацькі торби позолочу ... 
Беріть мій світ, мій скарб! 

Скільки німих у вас пІсень! 

ТІльки торкнись! Поруш! 

Я буду rрати і ніч, і день 
На арфах ваших душ. 

Я не стурбую спокіАних дум 

Журбою своеї душL 
Люблю ваш біль, люблю ваш сум, 

Як і радощІ чужі. 

Хіба ж не сонце - серце мое? 
Душа- не прозора глибінь? 

В повітрі замки вона снуе 
Над царством вaDJm[ терпінь. 

*** 
Сьогодні я не той, що вчора, 

І ватра мрій - не та сама, 

Бо впала непрозора штора 

За тим, що було і вже немL 

Моїх nражень вчорашні свідки 
Хильцем майнули на порІr ... 
Не буду ждати іх. 

Бо звІдки? 
З яких країн, з яких дорІr? 

Я ВИПИВ ПИВО до ІфИХІ1101, 
Промчав, мов сон, 

останній гріх-

Повиливав над ранком зцІдки -
Бо хто б минулого берІr? 

Між ним і мною - ніч безоднІ, 
І згадка - пк якась брехня ••• 
Вітаю радІсне сьогодні, 

Чекаю завтріІШІЬОго дни. 

1919 



Василь ЧАПЛЕНКО 

Прагнув УЗЛРіТИ ХОЧ ЛИІ, WO НВЛ ріЛНИІ ПіЛНОСІТЬСИ КРВВІ 
(РоздІл Із повІстн) 

Нью-йо·рк. Вогні Бро~ею. Мерехтять, пере· 

лива,ют~ся разІ}{ами" засвічуються й rаснуrь. Зе
лені, черпюні, жовтогарячі ... А внизу асфал-ьто
вий ш·ерех авт, о'катих, але сліmих ~сграховищ, 

бездушної стихії, що .мчить без угаву, 1без ~пи

ну ... 
ЧуЖ'ина! А там десь далеко, за оІКеано.м рідна 

Ук:раїна, та оновлена Україна, .що ІПро неї торо

чив йо·му, Ти,мошеві Безорудько.ві, рещаІКтор €в

мен Кощавии1. І стало на па~1'я:ті: "Прагнув уз

дріти хоrч дим, що над рідНИ\.\1: піщноситься ІКра

ем" ... Звідки це? Хто це сказав? А! Ще Гомер 
)'ІВ "Одkсеї". Це здорожений у мандрах Ощіссе-й 
так ·мріяв ІПро рідну Іта11<у ... 

І ра,птом - не дим, а 1суха: !ПИЛЮЧІка, запах кі· 

зяко,вої tпотерти на Провіянrгсь.кій у С.ічеславі. 

- "0, то це я ІВЖ·е у ріщній Україні! - похо
лоло й тьохнуло Тимошеві в 'грудях. - У pi)ll. .. 
ній, доро·гій" ... 

Став, роззирається. От пролетіло аІВто з мо

сту через Дніпро ('Мабуть, хтось із начальс-гва), 

і за ним вирсерцем закрутили~я в ·повітрі паІПір

ці, соломин.ки, що їх тут понатрушували чи не 
КОЛГОСПНі ВОЗИ, ЯІК НИІМИ ІКОЛІГОСІПІ-ІИІКИ. ІВеЗЛ)И ГО• 

рощину .на базар. Простень:кі, рі.;дJні соломИ!НJКи. І 

·суха .кіЗЯІКО:Ва :ПОТерть - З ІКЇНСЬІЮИХ КіЗЯІКіВ -
не можна оказа-ги, щоб неприємно душиІЛа. Во

на ж душила несте:;.VІеннkінь~о так, як і тоді, ко

ли іВ"ін, ще 16-річний ТиІМіш, mідмітав цю ву.mи

цю раЗОМ із СВОЇМ діІДО'М•ДІВірНИ!КОМ ... 
Горщий 6ув його дід Юхи1м і козацЬІКоі волі 

та сили лющина, але заплугався в госnо:да'РЮ· 

ванні, і злиrоД;Ні дор·еводюційної Росії ото таІК 
nриг.ну~1и його до місЬІко·го бруку, зроб,или Іра

бом велик01го домСІвласниІКа. А ЙО['О вну1к Ти

міш тулиrвся біля нього. Учився ВІЦеІНЬ, а .ввечорі 

допо:магЗІВ дідові вуЛ'ИІцю заІМітати, уІВечорі, ко

ли на цій "артерії постачання" ІВеликому місrу 
менш.ав рух. Як два ІКО-са.рі з ~кос амон в Р'У1Ках. .. чи 
то пак: із довгиІМІН ІМітлами займаJrИ ·в·они свої 
ручоои -- діІд попер·еду, а 'ВН}'ІК іззаду. Та мах! 

- зліва н-аправо ... Маос! - 'справа наліво ... А 
куряву збИІвали та,ку, що вона застилала ІВУЛІИ· 
цю: як хмара. І та хмара рожооіла в о:станньому 

промітті вечірньоого сонця, майже не виднеого 

вже за поблизькими висо:Кими будинками, -
тіль-ки оте нроміття прош·илюnалось ·поміж ни-

ІМНJ. Отож і було таа<: виu.r.е, над головаШІ ро
же-віє ІПИЛЮКа•ХІМара, а 'ВІІШЗУ ІПОМалу СУ,НJУТЬСЯ За 

"косарЯІми" суrіні. А ІПаІm на хіднИІКа'х через ту 

куряву не йшли, а швиЩ.енЬ:.Ко пробігали ,немов 

ті•кали .від неї. А декотрі аж чхали. Неначе Щ>б· 
рої нюхти зажиІВали .... 
Тепер ніхто на ІВуЛJиці не .мів, але •кізЯІКовою 

ПИЛЮЧ'КОЮ дуШИЛО :ПО•ДаІВНЬО'М)'. ДеІКіЛЬКа 1ІІ'Я• 

тирічек 'соці.ялістичносо tбудіІВництва на одній 
шостій зе•много суходолу вИІКонано й переJВИ!КО· 
нано, а ,кінсЬ;Кі ·кізяюr ще й досі нагадуваJІ'И про 

себе на ПровіянтсЬІКій у велИjКому ІПромислово
'МУ .Січеславі. Проте він, Тиміш би то БезОІрудь• 
tко, ловернувши:сь із юраІЇІНJИ без!дУШmх авт та 

беНЗИНОВОіГО СМО/І)ОЩ1.У, МалО iJH" З !НЗ'СОJІ<ЩО:Ю 
внюхува'Вся в ці ріІДні "па·хощі". І ЯІК добр·е, Я!К 

солодко йому тут, у рі'дному місті! І .7ИО!д'И· ж тут 

•свої, рідні ... Ось ·іще один ~ичайнИ/Й собі за
·сма.льцьований роб.іmИІК, і Ти~о.шеві так хо

четься до нього обізватИ)Сь. Рідною моІВою обі

зватись. Це ж ·!'е неможливе на •чужині щастя, 
u.r.o ради нього віІН і повернувс•я сюди. На чу
жині ж йому дозоІдИЛ()СЬ ламати в роті паJШ'Ч· 
ки чужих ~в, ламати сухе .:t~рево без ;дJ!МІКІИ й 
серця, як до ·І<огось звертався на -вулиці чи 

в установі. Там він муспІВ ПЇ'Зінавати дійоність 
rкрізь .призму чужої !МОВИ, ЯІК !Крізь туман. А на
писи на :крамнищях та установах .на,віть за двад· 

ц~т~ ~о ків не ста~1и для нь01го ІJ1розо,рі,ші, зрозу
'М!л.~шt. А 1yr ось т.реба тіль.ЮІ зве~рtн'Утись до 
цtєt простої лЮtд.'ИІни - і леnко, Щ)Я'МО душею 
д? нього заговорити, ІJ1ірнути у rрідний світ .... Ні, 
~~н! Не за,раз! Хай :пізніше ... Люди ж ~уть та й 
'Ідуть. І Щ.t'ЛЮИ малі rбіІЖать. Он хлоо'я ІКОТІИТЬ nо
ІП~ред себе дерев'янОtГ ообруча, ІПаJІ'И'ЧІКою його 
шщ6иває, а малий Ц}'Іци,к - наввИІПередюИ з 
ншм ... І до хлопчика можна о-бізватись ... Але та
ІКИ ні, хай потіJМ ... Хай ·переt.ЩСМЗІК цього щастя 
ІПО'Грив~ дов~е. Він хоче побуги до ·ІКоторо
ІГО ·~асу tнкоrюто. Бо ·Ще догадаються, що вЇІН 
1цоино повернувся в АмерИІКИ й почнуть. розп.1~
тува-ги. f1:. :дехто мСІЖе ще й .подумати, що він 
зрадив рtдну країну тоді, як її треба було боро· 

нити від хижака-нrмця. Не всяко'Му ж бо ясно, 

що в тій йото втечі на Захід ,ЯІК ІПисала о~на ло
етка, "не зрада, а любов •г лиtбока до рідJНоЇ ·зем

.. чі була". Він піде далі, на проопект ..• ЯІК він те· 



пер зветься? Мабуть, ~ени Карла Маркса, бож 

тут усе .під знаком Ма,рксової бо:роди. Колись 

був КатерtИІН!ИІНІСЬІІGІЙ, а тепС!р - Карла Маркса. 

У~е чужі назви ... Коли 'ВЖе Україна дочека€ться 
рідних? А ;.в-гім, хай і та~к, хай уже б}"1де й Карла 

Маркса. А'б.и тілЬJ<ІИ ІМожна на ньому до ·ВСЯ

·КОІ!'О :пооо~рідно~му обівІВаТІись, не 1боятись, що 

тебе зрозуміють зІбо витріща111:1муть lotШ, як 

на божевільно•rо чи ЯІК на я·кусь ІЮПОВноцінну 
ОДИНИЦЮ Л:ЮДСЬ~ОІГО роду. 

Ось і ІІІроспект. Pi.вmm, випро:станий, ЯІ< та 

Гася" що "лежить-про·стяглася, а я.к устане, 
" J •• ••• • 

то й неба дістане". Два рядки біло1 ЗІКадн в двl-

ту, і тії а~~<ації Йдуть та й ідуть від вокзалу ту· 

ди, нагору, де собор, де ·музей проф. Д. Явор· 

ницькаго. Помер добрий учиrrель ще :перед Дру· 
·гою світовою війною, а :по со·бі заJІИJШИІВ цей 
не:вмирущий ІПЗL\1'ят.ник. У .я:коІМу він тепер, той 

музей запорізької старов:и'НИ, стані? Чи йосо 

відновлено? Адже німецькі завойовНИІКИ все му· 
зейнс добро повИJЮИЩали були надвір, nросто 

на снk. Це ·він сам на вл.асні оч1 бачив, .як ті· 
кав від більшовицького терору під гіrглерівсЬІку 

··- будь вона тричі проклята! - зверхність. З 
:цощу -та під рИІНІВу. Отже, чи віzщовлено? 

Але тепер це .легко йому перевірити. От тіль· 
ІКИ ciC'Illi на трамвай, що сшм·е набліtжЗJється, і 

~а десять хвилин усе можна ІПобачиrrи. Атож ... 
він так і в·чинить. 

Трамвай з рипом зуnиняється. Люди, ·що сто· 

яли на зупинці, . чекаJІи чи, кк жартували тут 
\КОЛИ\СЬ, "під'є·врею·вали" (щоб не ображати ЖИ· 

ді'В ·рОСЇЙСЬ.'КИІМ СЛОВОМ "ПОJІРКИДЗІЛИ" ), ~ИДаЮТЬ• 

ся на нього натовпом. У натовпі спмахує свар· 

ІКа. 

- Іди ... ·І<... матері! - чує наш nоІВерненець 

на батьківщину. Гидка моокоІВСЬІКа лайка. Жах

лива мЙ!Ка! Страшні,шої, ІМаІбуть, і в овітіІ немає. 

Вона Тщмош.а :моо батоІГом по ІГОJІО!Му тілу 

стьобнула. Стенувся нервово, скулився, че·каю

ІJ'Іf ще .гіршоІf'о. О, як добре, що він до такого 

не обізвався! І вже ворушиться-воруш,иться 

думка-сумнів, •чи добре він учиниІВ, що П<ЖИ· 

.нув ту країну, де ЖІИІВ 6ез матюхІВ ... Та він рі· 
шуче відкидає цей суІМніБ, аж 'Головою стру· 
шує. Ні, ні! Не треба так думати! Не rВСі ж тут 

матюхаються. Це темна, несві~ома ІМЗJСа, а 

справжні у:країнці таІМ, у музеї, і ВОНіИ не ІМаТЮ· 

хаються. Мерщій же ~до музею! Там ,напе·вно, 

усе УКІраїнсЬІКе, ·ЯІК було й -гощ_і, 1кол~ віJн, учень 
Д. Яворницького, до ньо,го учащав ... 

Ал·е трамвай рушає, не тіль1<'И натоІІІтШFИй, а 
й обвішаний, ·~к ІКетЯІГами, пасажирамІИ. А чи
мало ще й л·ишилось, не ЗУJМіли ІПочепитJііСЬ. Се· 

ред них, тих "за.тrишенців", звичайно, й наш 

~поверненець Ти:ніш Безорудько, що за довгі 

\РОІКИ перебування поза .межЗJМи соціялістичоої 

бать.к1вщиІНи розучинея так "сідати" ІВ 11рruмваї. 
А білі а~кації ІПахнуть зrnаморочливо, мещово· 

солt дкі ~пахощі зал}І·вають широІКУ вулиІЦю. Бі· 

лі акації, білі акації! Це ж 111ід НІИМИ він ходив із 

своєю першою любов'ю. І тощі ЗJКації отак пах· 
оі'ІИ ... 

Надходить трамвай, і іВін, ТИІміш Безорудь·ко, 

таки ІВтискається в двер·і, вткакається досить 

дешевою ціною - одного відтертого ІВід ІПід· 

жака rудзи,ка. Іде ... Мова кондукторки, обпікає 
його о·гищою, як розпеченою за~о~1.ізякою - ІМО· 

ва "старшого брата". Сахається її, як ворога 

( ал·е кви11ка к'Упує). І вже радий, що [Jасажири, 

стиснуті до запертя ві~иху, їдуть ІМО:вч,ки, не 

ІГоворять нінкою мовою. Хай .краще німують, як 

Не ГО•ВОР'ЯТЬ рі.дJНОЮ ••• 

А тра•мвай ви,повзає вище, вище, ІНа маJЙДан, 

де ІМає 6ути музей. Та от, на'Ре,шті, й ІВін, той 

музей, знайомий, рідний. ТЗJКwй, я:к давніш бу.в. 

Будинок ув античному стилі, на зразо:к ка~р· 

ського муз·ею з-будований. З 1колонами й висо

~\ИІМИ схо .. ·щ~1и rанку. д~и-гро Яворницький ЇЗ· 

див до &иІПту, вподобав той музейний сгиль і 
тут та•кий з~буд)'lвав. А в цілому це осяяна сон

цем біліІсть. І бр·ЗL\1а навстяж. Немов запр.о·шує: 

:,Будь лаоІ<а, дорогий земляче, захмьте. Рідна 
У·країна і все, ш.о в цьому музеі, - гетІМанські 
~булави, ПОJІІКО.ВНИ!ЦЬКі Пірначі, 'ШиtРОЧенн:і 3а• 

шорізьк.і штани., вітають дoporo.ro 'блудного си

на з приїздоrм, з .поверненням. І такі раді, тшкі 
ра~і, що нарешті це сталося ... " 
От :вLн уже й на тому висо~кому rанку. На;віть 

оглянувся, щоб •пере•віри-ги, ЧІИ аправді на тому, 

на якому так часто ·бував років двадцять то:му. 

На тому са·мо•му! Он же навпроти гірничий ін• 
ститут, а між музеєм і ·гірниІЧи~.м іnститутом п'є· 
дестал пам'ятни1ка цариці Катерині 11 .•• порож
ній, пень лиш·е, бо революція СВО['О часу стягла 
тую "вражу 6а6у" з ,п'єдесталу слав,и. І доrбре 

вчинила. Яка може бути слава тій "к ... всесвіт
ній", •Що "·степ ши.роrкий, •край веселий та й зана· 
іПастила?" Це зро6и.ли не хто -як уu<раїнщі 1917 р. 
- звалили той 'Ганебний для Запоріжжя па.м'ят
нИІк ..• 

Оглянувося - а тоді вже й до .входу поверта
ється, дивиться в розчинену браму. О, ІВсе так 

при вході, як і ~було! Ось ІІІІросто ~пере~д ШІМ, у 
ІВестибюЛJі, зол·отіє 'Коляса тієї ж таки царнІці 
Катерини, у ній Катерина їхала до завойовано
го Криму. Але в ~музеї й Катерина може стояти. 
JJ.e ж історіп, а kторія - не конче добра слава. 
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А то що? Та то ж поrру.ддя ;са~мо·го Дмитра 

йваноІВича! ТаJк його таки шанують? Прав~ 
.писав І.l!ЬІКО Ша;повал у журналі "Праmор", У 
харіквському. 

ДwВ'иться далі ТИІміІш Безорудь,ко - а трохи 

збоку і боком до ньо,го, у вестибюлі ж, стоїть 
я•кийсь, 'Видно, службовець (бо ІВ сірому му· 
зей.но:му хаJ~аті), з яюимсь, либонь, відвідува
'Чеом розмовляє. О! Та то ж і є він, ІJ1ЬІКО Шruпо
ва·л, його ,колишній учень! СтруНІка, висока ІПО• 

стать, гарний профіль, лице в леІГ1КОІ.\ІУ ласто

винні, ясний шонково-кучерявий чуб, ІКрасоІВИt
то за,чесани;й. Тіль•ки :під іпі:дборіддям лінія вота, 
ознака рокі•в. То~і, як ві.н учнІВся іНа ро1бітфаІЦі 
Гірни:чо·го інс1'итуту і .був у комсо.молі, йому бу· 
до, ма·буть, ро.кі·в із двщдцять, не 6Іо~1ЬШ'е. А те· 
пер напевно вже рок1в понад сорек. І в кучеря· 
ВОМУ чубі, ЛИІ60НЬ, уже СИІВИІНа Є , ТЇЛЬІКИ, ЩО ТОЙ 
чуб русяв~й ... Але ~ізнаrn зразу можна, ·ЩО то 
та.ки він, Ілько Шаmовал. 

І llІаповал ніІби 1від;чув 1появу неЗІВи:чайного 
відвідувача, •пuверненця з Америки, свого ко

JІJИшнього вчителя, - •каже щось ,співрозмов· 
ниrкові (ЯІкою ·мовою? - нruпружує слух Безо· 
рудько, але не щобирає), до ньоІГо оіблИІч.чям 
по·вертається, i}J.e назустріч. Гарні очі примру
жені - Л:рОТИ •СОНЦЯ, ІЦО ЛЛЄТЬСЯ ШИjрОКИІМ іПО• 

током у •розчинену браму, і що6 ~раще розди• 

ви-гись. А потім то·го він аж рукм [ІЇДюидає, ні· 
би о'бійnяти хотів: пізнав. Пізнав з першого ІПО· 

гляду! Але чомусь не обЇ.!й:має, .на!Віть оrлffіІУІВСЯ 
на того, що з ним •щойно розмовляв. Обзи:в~ 
€ТЬСЯ ІПрИТИ\ШеНИМ ГОЛОСОІМ (але ПО•_уоораЇНІС~О· 
му!): 

- Кого я бачу? Зві,щки? Чи не з неба ооал.и? 
-З Амери:ки, -~чомусь []рити.шує й собі го-

лос Ти•міш Безорудь:ко. 

-З Америки? О! 

І Шапо.вал ще ра3 оглядається на поnеред· 

ІНього співроз.~юІВниu<а, але тоІГо вже немає: пі
шов далі вглиб амфілящи музейних заль. Тоді 
Еін (Шаповал б:и то) зир,кає .праворуч і лі,во

руч, немов би шукає, .куди 6 його, такоІГо не· 
звичайного tГостя, схоІВа11И. А поті.м !ЮИВ ве:ли

:ким паль.цеом лівої р~и: осю~, мовл..ЯІВ, ході· 
мо! Та й веде .гостя до кабінету директора, до 

·кабінету Дмитра й.ваІНовича ЯворницЬtКого. 

Ат~)Ж, це той самий кабінет. І яке вс·е знайо·ме 

тут! Маюивний, •важ,юий стіл, "архиєрейсЬtКе" 

ІКріеЛО за НИМ, З ВИ>СОІКОЮ ОПИНІКОЮ. Високе, ЯІК 

у церкві, заrратоване віІкно, з важкою шторою 

зб<::жу - фраrментом водоспаду нороІГа Нена

ситця. 

Шаповал сі~ає ІВ те крісло, де ~колись ЗБ:Ичай-

(j 

но сІ-'-~ді•в Дмитро Іваноsич (отже, він тепер д/И· 

\Ректор - робить із цього ·висновоrк Безоруrдь· 

ІJ<о), а тостеві :ш:жазує інше, звичайне, біля сто

.ту ж таК'И. Потира'є я:кось ж•ваво руп<и, >мружить 

свої гарні сірі очі, потлЯІща€ rна двері, наче бо
їться, що.б хтось зай:в:ий не зruйшов, не .перебив 

їхньої приятельсьІКоЇ розмови. 

- Яка подія ... нка несподі!Ванка! - rкаже rвін. 

- Аж не віриться, що це не сон. Аж не Й!Му ві· 

ри своїм очам, що 1пере~ді 'МІНОЮ мі/Й улюблений 
учитель ... 

... -"Але 
у с 'В і до м :л ·ю € 

це т а ки с о •н, - в ,п е р ш е 

с и ту а :Ц .і ю Т ІИ~ 1М і ш ·Б е· 

з о р у д ь 'К о, - ц е м е н і т і л ь rк и с н .11 т Ь• 
с я, щ о ·я п р и ї х а в з А rм е ри к :и н а 

У ·кр а ї н 'У· Тільки ж усе тЗІКе виразне, яrк у Ж!И• 

вій дійсності. Ось навіть зна,йомЮ ще з часів 

Дмwrра І•ваноІВоича фіялкові аrу,раментові ,п.1ями 

на зеленому .су.кні столу" ... 
Та хоч і сон - ВІНІрішує окор.исгуватись no· 

'ЧУ11ИМ від Illa'ПOIВ3WI·a >СЛОІВО:М "улюблений". 
-Еге, улюблений, - а<аже півжартом, -А 

я'к мене ви•кидати з рооо·ги на загальних зборах 

1студентів та вчителів, так і ІВІИ ~~~:pom ІМене ~голо

сували ... 
Шаповал на мить не'мо.в 6И трохІИ бентежить· 

ся, 1приплющує оч·і, спускає на них ВІ:ясті пооі· 

ки, а потім, глянувrпи ·щиро БезорудЬІКоІВі !В .віні, 

каже: 

-Не було іІншої ради. ... Тоді ж культ особ.и. 
ІбуЕ... І .проти рідних батьків тоді дОІВОдЦJІОСь 

голосувати ... 
- Пригадую: ви відвернrутись ІВІД :меш:, як 

підносили руку ... 
На :гарному обличчі Ша,повала висту.пи,ли ро· 

жооі пля.ми сорому, забарвили ластовиння. Але 
він спро:бував уоміхнугись. 

- Ет, не ЗtГадуйте ... Але ЧІИ Ва!М упоМІК'У, ЯІК я 
перестерk!l!В вас? Я ж вам оказав тод~ що на 
закритих з.борах ,ком,сом:олу ЗВ'1ШfУВаІtf)'Вали вас 

ry тім, ·що вц про Енея та йото "обсмале!НИх, як 
гиря, ланців" rаворили, ЯІК про запоріжJців. "Аж 

слина з рота 'бриз,кає, 'казали, ТЗІК захоІПJІЮ€ТЬ· 

ся" ... Тоді ж зruпоріокці у rрадю-rсЬІКої влщди ·б~~ 
не .в фЗІВорі ... 

- Це ІП'ра:вда, ви 'С.казаJІІи •мені 1про це. І я тоді 

С'про.бува'в 6)'1в скористуІВатись ЦИІМ та вжив за
,лобіжних за~ходів. Зна'8JШ>И, що студе:нт Чорно
стр·ИІК - аrент ДПУ, я за;просив його ~0/ПоІМоrти 

мені оч·ос1,и-ги український відділ к,нигоЗІбірні 

ні~ "націоналЇСТИfІНИІХ" маrгері·ялів. І ми тоді з 
ним ·по·видирали п·ер·е:д;мови С. ЄфреtМова та 

А. Ні:коосЬtКого до творів деяких письменників. 
Крім т01го, я .попрО-L"ІИІВ тощі КвЗІЧа, тюхті·юаато· 



ГО, але 'ПартіЙНО/ГО !МОГО ІПОМЇ'ЧоНИІКа :JІ!рО~ГJІЯНутИ 

Й перевіtрИТИ! проnраМ'И·ЗС\'ВДЗІН!НЯ, ІПОВИ!КреСЛЮ• 

вати з них усе, що супереЧІИть новим наставам 

генерально·ї JІінії rпа•ртії. Але це мене не врятува

ло, бо вже було наперещ В'И'Рішено м·е.не знищи

ти, і оті розмови на зборах 1комсомолу не виник 

ли самі собою- на це були ВІказіВJ<1и віщ ·ВИЩИХ 

інстанцій. А те, що я вважав рятівними, запо

біжними заходами, стало ·потім "матеріялом" 
проти мене. Чор.ностриІК ~виступиІВ на заІгальНІИх 

зборах, як меJІІе "ІПрорQІбЛ'я.w" і оказав, 1цо в 
моїй К'Ннтозб;ірні 6улИj лисання "ворог·ів наро
ду" С. Єфремова й А. Ні~ковсь,ко:rо. Якби я і:іо,го 

тоді зопалу не !ПОІКЛИІІ<ав мені "допоматати", то 
він 6и й не знав, що тЗJКі передмо'&И tбули. А 

Квач надрукував 'про :мене статтю в ІГЗJЗеті "Зо· 
ря" mіщ заголовком "Єфремівщина під машtКа· 
рою марксизму", ІВИІКОрИtСТаІВШІН nро.граІМ.и, що 

їх складав не я, а мій [ІОПер·еднИІК на цій робо
ті. Не допомо:гло мені й те, що я поІКлиІКався на 

своє "пролетарсьІКе mоход.ження", на те, що я 
з своїм дідом недал·е,ку ві~ ро-бітфаку Провіянт· 
ську вулицю пЇдімітав ... Владі ж .потр"іrбне було 
не моє ,тролетарсЬІке похо~ення", а .моє зни

Іцення ... Бо я Ібу~в українець ... 
І.lІаповал махає рукою й каже, що іНе ВЗІрто 

теtпер згадувати про це, що тепер інші 1ПОІрядюи 

.на Україні ... 
--Тепер у нас справ,едливість, радянсЬІКУ за

ІКонні:сть ·ВіІДНОВЛе'НО ... 
-- І Дмитра ЙІвановЩІа, бачу, шануєте, - в 

унісон із цим )'ІКИ~ає овоє ТиІміш Без01рудько. 
- Аякже, шЗІНує:мо. Ви ж баJЧили йо·го по

грудця. 

-Та й не ті.їІЬІК'И по,груддя. Я читав ще в А~ме

ри•ці вашу статтю про ньото ... 
- Читали? І я-ї<е 'Ваше вратення? 

Приємна усмі,ш·ка сковзнулась ІПО його врод

ливо,му обличчі, а в очах зак:ві-гилося чекання 

ОЦі НІКИ. 

- Добре написали. ш.кода тіль'К'И., що не всі 
факти згадали. Ви ж .не з.гадали npo те, що буJ10 
з НИ'М за "культу осо6.и". Пам'ятаєте, 1SШ< його 
СК'инули були з директорства і з музею .вИІКИ· 

нули, а натомість настановили директоркою 

якусь .ЖИ!.дівку. І знаєте, що 'Він тоді на засідан· 

ні комісії оказав? "Lte ж ви на... на .мою сиоу 
:ГО~'ІОБу!" 

-Так і сказа·в? Я цього не знав ... 
- Ска·заІВ. 

Дзеленчить голосно, аж по.визtКує, як недорі· 

зане поро.ся, телефон, що досі спОtКійно лежав 

на директоравому croJ1i, ні·би дрімав. Шаповал 

бере слухавку й ·гоІВорить... мовою "старшого 

·брата". Тиміш Безерудько ІПрtИКІро скулюеться, 

ІНемов би йому раптом стало хо.тrодІНо, дарма що 

надворі обуло тепло, а в -кЗJбінеті стояв тілЬІКИ 
:приє.мний холодок. 

- "Та.к і •В:ЇІН ... цією?!. Рі~на для офіційних 
розмов не годиrrься ... " 

Сму-го.к хмарою 'пробk по його виду, очі 

глибше сховались за чорну о'п.раву окулярів. 
Холодно й незатишно зро6и.1ось йому .на рід

НІИ землі. Я к д о 6 р ·е, щ о це ті ль !ІСИІ 

с о н і щ о й ом у н е д о в ед ет ь с я з р )
джувати рідну мову! 

Ти•м чаюом Шаповал ,кінчає свою телефонічну 

розмов'У і з.н.ову зверта€тьоя до вчител~я по-ук· 
ра.інсьІко.му. Каже з уюміш·кою про те, .mк Дмит

оро Іванови~~ панічно бонвся телефоніІВ і сам ні• 
коли не 6рав у руки слухшК'И, за'ВІжди п:росив 

!Ко·гось із присутніх: "А візьміть, козаче, - що 
воно там балакає?'' Той бер·е слухааку й пере· 

казує почуте, а потім передає відгук на це щи

реtктора музею. 

Аж ІПбкло, так .кортіло Тимошеві Безерудько
ві запитати с·во.го колишнього учня, а тепер 

господаря (з доручення ІПЗ1ртії) :музею, чому 

'Він, за ·коІ-гституційної рІІВнос~и всіх мов у Ра
дянському Союзі, не rоІВорить своєю •мовою у 

'діЛ'ОВИХ рОЗМОВаХ, - ДИІВИГГЬІСЯ: а пере~д ЮlМ 
уже не Шаповал, а його друг з молоLдих ро,кін 

і ОJд'НІОСелець Трохим rаіВенко. І він, Тиміш .Ве
зорудьІКО, уже не 'В муз•еї, а в 33-і!Й ШІКОіllі, де 

колись, ще в 20-их ро:ках учителюваІВ. Тощ,і це 

бу.11а українська ш~ко.1а, а телтер він чує тут тіль
ІІ{ІИ мооковсЬІку моІ:fу. Вони ~стоять із Тро:Химом у 

!!J.Oilliгoмy лункому .коридорі, nовз них пробіІГ~ 

ють rаласл,иві ШІКОЛЯІрі і говор,ять тією ж мо
вою ... 

О, Трохима він уже прямо опит а€! 

- Ко.711ись тут лунала українсЬІка мова, - об
зивається, - а тепер чую тільки російську. Чо

му це так? Т:и ж, здається, дире1ктор тут ... 
ТроХ'ИtМ :ві:д:п01відає не зразу, ЯІКусь мить ~ду

має, смішно випнувши: свої велИІкі Г,У'би (як дві 
.студ·бНі докупи галушки; в селі йо,rо дражнили 

"туба11:И'м:" ), що ІПО них та-к і хочеться 6риньк
нути. Безерудько баІЧить, що й у його буйній 
чуприні вже пибдискує си1вина, а 'Пі~ бро·ватиш~ 
ОЧИМа цілі ТорбИНІКИ ЗІМОР'ШОІК: ВОНИ Ж ОДНО· 
.1ітк:и з ним. Раптом по зморшках ТрохиІмоІВих. 
rці1к пробі:г рум'янець сараІМу чи з~бентеженrнн, 
і він, ЯІ1< ·і Шаповал, спершу оглядruється, а по
тім •Каже: 

- Я вже ЧJІен ;партіі, і мені, може б, не годи
ло,ся так ЩИjро балакати з тобою, але ... окажу 
як другові. Ми ж ів тобою - 'Пам'ятаєш? - ра-
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зом на РозтИІкі,вку до дівча~ ходили! Ех! -
махає рукою. -- Окажу ж то6і ... Якщо я фізич
но зберігся, ЯІкщо й мене, як у:країнсЬІКО'ГО інте· 

JІіrента, не знищ•ено, то тільки через те, що я 

перейшов на російсЬІКу мову. Поки я цьоІГО не 

зробив, -'Мене й у 'партії ІВІВажали "чуЖ:им еле· 
tментом". Ще ж Ол·екса:нщер Шумсь,кий- JІам'я· 

таєш? -- 1<азав, •що уюраїнці в КП(6)У -- па· 

.серби. ІЦе в 20-их рооа'х .казав, під час }'lюраїнtі· 
зації. А що ·було в 30-их роках! А після остан

ньої війни ~раїнська мова була ознакою спів
праці з нk\t,цями ... Оrож я й рятувався. Ба біль· 
ше: я й дітей .аво їх узЯІв з у'країнсЬ'КоЇ школи та 
послав до російської, rцоб локазати свою .іІЬО· 

ял.ьність. Та й не тілм~и я тruк уч'И!нив. ТИІМ то й 

оцю ш.колу довелось русифікувати. 

- А в хрущовсЬІКі!Й же .програмі nrupтiї сказа

но, ~що всі моВІИ рівноправні. - сюрир<ує Тиміш 

БезорудhІ(О. - Я ж оце й повернувся з Амери· 

ки через те, що 'ПовіриІВ цій програмі ... 
Скри,кує, а тоді баJЧить: він стоїть під акація· 

1:ми бульвару імени Карла Марюса, а Трохима 

Орленка вже й близьІКО нем:а.є, зник, як крізь 

землю пішов. А ІПОІВLЗ ньоtго й~ь жи~и, а мо

же й українці, таtКі, ЯІК Тро~им r аІВенко, ІЇ ук
раїнської мови не чути - ті.льки російсьІКа. 
Куди ж rепер? Де ж .вона, та рідна у,краіна? 

Може в Києві, в стоЛJИці? 

І от він уже в КИ€ві, на ХрещаТИJКу. Не вс-гшr 

і розглянутися, -- зирк, а ~о нього йде Тарас 

Матвієйко, лjlдер еоміrрацШних націоналістіІв, 

що ІПерtЖИІНJІВСЯ самохіть чи несамохіть до <Жу· 

панта. Підхо\llить, низь.кооtКо .придивлнється, 

пізнає. 

- 0! Це ВЖе Й ВИ тут? - д'ИІВУЄТЬС'Я. 

- Та тут. Оце Ш')'Ікаю, де вона, та ріщна Ук· 
раїна, на якій з~млі. 

- Е, П зверху не ви~но, -греба ди'Вити<:ь глиб

ше ... пі'д з~лею, а ,не на зеJМлі щукати ... 
Гляне БезорудЬІко під ноти, а він стоїть на 

со.аомі, що прямо на хідни,ку роз·rрушена, ніби 

·лі·гво ·ЯІ~есь, а збоку, ІВ мурі по6ЛІИзького бу· 
~инку, ІПри:краптеного українс:ь:КИІМи ·ка,хлЯJМИ, 

.стирчить палИІця, і на тій 1палиці ни;з'Ка бубли· 

.ків наtНизана. 

-Бач,- каже до Матві,єйка, - я:юби це лри· 

ватне господзрство, то ЧІИ люди розки~дали •б 

та·к солому та б}'lбJDиtю~? А за соціялізму ... Мо· 
же, візьмrм по о~дному? Бо !Вже ж н~рано, -
скидає очи1ма на ·сонце, що стоїть над 'бwІJинка

ми, - а в мене в роті ще й ріски не було ... 
-- Е, ні, - ІКаже Матвієйко, - це було б 

розкрадання соці,ялісти'Чної власности, за це мо

жуть покарати. О.н і міліціонер іще. Ходім кра· 
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Jце ... я тут знаю одне місце ... 
Та й заводить його до якоїсь чи то крruмниці, 

чи то харчівні. 
- Сядьмо отутечки, біля оцього стоJІ!ИІка, -

tкаже Маmієйtко. - А закусиІМо ось оцИІМ ••• 
Дивиться т,и:міш Безорудь·ко, а ІВін •к.лщ:t.е на 

стіл ве~1ичезного ІПаІВ)'!Ка. Не ІІ<ІраJба, а таки na· 
.вука. Потім від_ламує ОДНІу ногу ІВ ТОГО ЖІНВОГО 

павука й дає йому, Безорудькові. Та ЖИІВЗJ нога 

й відломлена рухається, ЯІК відірваІНа нота того 
mавУ'ка-"Ікосаря", що її Т,и.м1ш іще в диrr.ин'СТіВі 
вЬдрива•в, -- вjдірве, а вона, та довга та тонка 

нога, ще "косить". Ал·е ця 'па,вукова .нога не та

.ка ІВЖе й тонка, а ІГоміJІІка наІВіть ОоП)'ІКЛа. Ма· 

буть, у ній ба,гато н·аЇдJку, :ЯІк р~усиm... Роз· 

кусити й висмоктуваm ... 
Вс! Огида струшує ТНІмошем Безорудьком, 

перевертає все всеrредині, от-от 1блюват.ИІМ,е. Ні, 

він ні за що не ЇС1'1ИІМе тruкого! 

Підводиться й іще до 'буфету. За nрилавком 

стоїть дівчина в у.країнсЬІКому вбранні, у оороч· 

ці з вишивани:ми р)'ІКаВЗІми, стрічІКи .спадають 

із 'пліч. І в нього робиться тооло-теnло на ІДУ· 
ші. Ні, rце не вмерІЛа У:країна.! Оце вона ... нарід 
носій ТІ~оячолітніх тра~1цій. І оч~і ІВ дівчІННІИ ук. 

раїнські - карі, і 6рови - ·ЯІК ІЩі'уІрочок. Ди· 

.виться Тиміш на це ·втілення України майжє з~ 

кохано ("майже", 6о він же не молодий уже, 
а це ж мо.'Іодесеньке дівча) і просить добірною 

у.країнсь.кою ~мовою дати ЙОІМУ щось noїcm, бо 
·він із са·мо·го ранку ще нічоІГо не ів. 

Дівчина мовчюи обертається до ІПОJІJІІЩь із 
крамо·м, . .бере там щось -і кладе на шалЬІКУ те· 
1резів. ТИІМіш Д;ивитм:я й не йме віри овоїм очам: 
На шальці ЛеЖИТЬ I.ll'MЗTOK ПОВСТИІНИ. 

-- ІЦо зи мені даєте?! - оюрИІкує обурено. 
-- Те, U(O бач'Ите, - виш:кіряє Х'ИІЖО зуби по-

московсЬІкому дівчина, уже чужа, ворожа. 

- Алеж я їсти хочу! 
-- ДиІВись, - звертається дівчина до іншої 

продавниці. - Зразу вИtдно, що це чужинець
турис r: і говорить не .по-на,шоМ'у, і їсти 'ІІОВС1'И· 
ни не хоче. 

- А може, він ,,западник", -- озвалась П по
друга, -- і rце не на,вчи,вся держа•вооі мови Ук· 
раїнсь·кої радянської соціяліІстичоої республі
ки ..• 

- Ні, таК'и чужинець, - mполЯІГала перша. 
- Якби в~н ·був "западнИІК", що тап< ІZІ.О'ВТО зво-
аj,кає з івw:вчанням нашюї 'мови, то ·я ,б зразу за
я.ВІИла ·куди слід, А ІПотім знову оберНІJлась до 
Ти•моша БезоруДЬІКа. 

-- У нас тепер, за ЗJбудованого соціялjЗJМу, 
люди їдять усе, що не да'си, - і ІПо:вст~, з·гід· 



но з -гутешнім украінсьІЮи!М 'Прислі,в'ЯІМ, "хоч 
вовна, аби •К·И•шка ІfІОвна". lд.·ять усякі ·мотуЗІки, 
·n)'Ігілля, цеrлу. А6и тілЬІки ста·ханівці та цегель

ні настача.7І'И. А у вас, ·бачу, ще буржуазні звич-

ІХИ ... щ·е 1про ковбасНі дума€те ... Та й націоналіст 
ІJЗ:И ... Бач, якою мовою ... мужицЬtКою ,говорите ... 
І за6елькотііла: 

- Храrм Хріста Спасітєля ... хра'М Хріста Спа· 
сітмя ... 

- "А, це та, ·що в Мо<Жв•і на траrмваї кондук· 
торкою 'працювала і так називала одну зупин· 

·ку, - подУ'мав Т.и;м.іш, оо-ЩД\авши те, ·що чув 

·кол·ись у Моск•ві. - А те111ер сюди .приїхала й 

по-)'!краіосьокму ощятлася... Тікатя звіщси.! На 

захід! Може, ще хо•ч у Львові збереглася рідна 

стихія" ... 
Зга,дав: як ІВін та1:м 111і~ rчас ІВійни був, то чув 

гадюче сичання ІПольсЬІКоЇ мови. Але тепер -
в'ін знЗІВ з газет - Іполяків "репатрійовано" до 
Польщі, жищів розігнали ні.ІМ'ці, - тож тепер, 
~а,буть, там зали,ш.или•сь самі )'ІК'раїнці. 

І от ·Він уже у Львові. СтрийсЬІКий ларІК. Озе

ро. А на озері !білі л·еtбе,щі ,плавають, ['орщошиї 

лебеді. Дивитьс.я БезорудЬІКо - а на берез і си

~д:и:гь у фоте .. 1і писЬІмеmmи.J:я lрИJна Вільде, - у 

фотелі, як на троІНі. Як на троні? Чому як на 
троні? А ясно- чо:му: вона ж у цієї вла,щи у фа
ворі, нагороди одержує. Але дарма. ·Усе таКІИ 

це ж українська п•и.сьменни.ця. І він з нею ·КО· 

лw,сь був знайомий. Зрадівши, що їі .поібЗJЧИІВ у 

та•кому відлюднОІму місці, ~ще 'можна ·щиро ІПО· 
гомоніти, Тиміш. •мало не біжить, як оІбминас 

закрут озе~ра. Ще здаля руки ІП!ростягёl!Є і зразу 

ж питає не ЯіКОю~ а ріщною мовою, кивнувши 

головою на красеня-лебедя, що зан:уриІВ свою 

шию в воду, - питає, що той леб·і·дь там 'Ш'У· 
ІКає, на дні ... 

- Нєізвєсnю, - відповідає мовою "ста·ршо

го брата" і українсь:ка пИІСьменнИJця Ірина Віль

де. І д:одає, Ідо то такий лебід.ь, що носить на 

шиї "кравать" (тобто "·юраватку", догадується 
Ти'МіШ). 

Куди ж тепер? Де є ·хоч :м•алесенький ІКУТО

'ЧОК України на у,кра'інські'й землі? РоЗІПач :піщ,

•казує: ·може, на ПівніЧіНОІМУ КаІВказі? Там у,кра
mців ВИКреслено З іКНИІГИ буття, ЇХ офіціЙНО 

ІНемає, то, :може, й орrаНІи без.пеки ІПрмту.пил.и 

свою 'nильність, не переwо.рюють с-грахОfМ лю
дей на ідіотів. 

Крс:юнодар. Педаго·гічН!И.ІЙ іІНститут, ще ІВін, Ти

міш Безорудько, тЗJкож 'Працював nеред уте
чею на З~"<ід. У ІJ<абіне-гі \lІ;Иір<ЖТора назустріч 
йому з-за ·столу підводиться Нау:менко, удава

ний недо6ачій. Саме так: )'Ідава.ний недобачій. 

IJ,e один із численних вИІНаходіІВ громащ.ян Р~ 
дянського Союзу, скерованих на те-, щоб якось 
ІВИКруl'ИТИСЬ із скруТИ (ЯІКЩО ВЖИ,ТИ 1)1Т ТаJКОЇ 
1аВТО.7ІО·ГЇЇ) ща•СЛІИІВОГО ЖWГТЯ В •КраЇНі З/будОВа• 
ного :соціяліз'Му і хоч трохи зажити спокою. 

lЦоб З'Вільнитися від "•парmавантажень" та обо
в'язкових доповідей, Науме&ц:о Іпро-голос}W се

бе ослі·плим (·майже осліІПЛИ'М), таким, що не 
1може 'готуватись до ти•х ~опов~ідей. А марксиз·м

.ленінізм він вивЧ'ИІВ Н'ЗJПаtм'ять ще тоді, •ЯК не 
·б)'!В сліпий, тож міг його викладати без чи,тан
ня праць ,комуністиІЧних святирс. А рав Тимошеві 
Безорудькові треба було ІПО'бачити на Фнсти
тутському ІПодвір'і одноrrо 1студента, він тоді зу

стрів НаУ'менка та й спитав, чи не бачиВ. А той: 

"А ондечки він! Бачите? Ф·угбол ганя€" ... Тобто 
ІВін, "•С.'Тіпий", 1П01бачив ТQІГО студента та:м, щ,е 

Тимі,ш, баrчучий, не мk ІПоба!ЧИ"nи. Оце й стало 

Безорудькові на -пам'яті, як тілЬІки він поІбаЧJИіВ 

Науменка. А це 'СвідчЦ.ло !Про те, що з Наумемка 

партієць уда.•ваний і що з 1-ІІИ!М можна щиро ІПО

говориrги. 

Але тут сталося з саrмИІм Тим01шеІМ БезОtру~ь

ком таке: людині з 'буржуазними звичкаІМ.И та 
харчУІВанням, ІПри.mмом треtба ·буJЮ кинуmсь· до 

нбиральні (він же ·перед ІВі(!{летом а Амерякя 
ще й попоїв добре). Про уп<'раінсм<у мову на 
Північному Ка·вка,зі роз.пиrтає 'пізні•ше. Отож він 
іПрихиляється Науменкові до вуха й nита•єтьоя, 

де тут у них те •місце, що до нього й росіrйські 
Царі ХОДИЛИ ІПЇШЮИ. 

- Ha\fa, - ·каже Науменко. 

-Як неv.а?.- окрИfКУЄ Т'И~Міш Безорудьrко.-
А куди ж .ви ... ти й 'ТВОЯ сі:м'я ... той ... ходите? 
Це ж 1пр·иродна !Потреба! 

Але НаумеН!{О тільки ровводить ру.ка:..\fи: 
:!\tовляв, немає. За соціялізму мало їдять, то й 

убираль:ні не дуже потрібні. А потім з тордістю 
~ода!В, ·що ~оч у •Країні з·будованюrо соціялізму 
убиралень І немає, таІК зате ця країна 111ерша 
випустИl!а ро6лено["о іСУ'fІутниtка Землі ... 

Та ·сердешнІJІМу "а:мериканцооі" в цю мить 
. уже не ;:.о розмов про уопіJСи ра~ЯІнсь.кої наука 
та техю~<~и 6уло, - йаму 11реба ·було до вби-
,_.~альні. Тіль.ки ж "у міжчасі ", нк ІКажуть наші 
юр~ти-~галичани, він з:гщдав, що ті в6.и.ра~ьні, 

•ЯКІ кол~сь у цьо•му гіІМ'назі·яльному будинкові 
1були, пrсля рооолюції JПереро6лено на ІКаб.інетш 
фізики й хеміі (ра:цянська ж влада дбала пе
tредусі·м :про ·розвито,к науки й технLки!), і йому, 
Тимошеві Безо.рудькові, доводилось кори-сту

·вати,сь дл1я шриродни,х ІПотреб інстшrутським 

:піщвалом. А як біг тбпер до того підв.алу, ду. 
·,\1Сl!В: "А rце ж і до •мі.1іції треба йти ... .пр описа-
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тися... А ·потrм треба шукати роботи, бож у 

державі з·будовано·го соціяліЗму хто не працює, 
той не їсть ... дарма що й їсти нічого ... Але то~і 
можуть опитати: "А де працював раніш?" І що 
я їм тоді скажу? Що в Америці, в капіталістич

ній? Ну, але про це потім ... " 
Заходи,ть, прихиливши:сь, до того підвалу, в 

пі1втемряві місця шукає. 

- "Отут, дума€ ... і ніхто не взнає" ... 
- А, ніхто не в знає? - роз і тнувся :раmтом 

грізний го.'юс у лункій порожняві 1пі;и,валу. 

Дивиться переляканий Тиміш Безорудько, а 

звідти, де вхід, заходить 'Міліціонер, з кишені 

книжечІ<у виймає. 

- Ось тебе зараз за порушення правил сані

тарії й гіrієни ... 
Ти;Міш ;підхс плюється зо·палу - та лусь то· 

лавою об низьку цементоІВу сте.1fю, аж увічу 

йому почорніло ... І він кр-ізь це запаморочення 

о чайдушно зважується: 

- "Скажу ж я тепер цій владі пршвщу ввіІЧі ... 
хай буде, що буде-" Та ЯІК закричить: 

-То це така ваша "Радянсь:ка Україна?" На
чхав я на неі! 

Цей запаморочливий удар об цементову сте
лю та його власний крик розбудили Тимоша 
Безорудька. і він остаточно прокинувся, обли-

ваючись холодним потом. А tперщим його по

чуттям ~піс.1:я цього прокищw була радість, що 
це був тільки сон, rцо він не насправ~і побував 

у державі матюхів та "стар.шо6ратньої мови", 

1цо він у своєму вбогому мешканні на Сьомій 

вулиці 'В Нью-йор:ку. Тут же він не тільІІ<И не 

6оявся поліції, а ·ще й жив 'Під її за:юИІСтом. Як
же ця поліщія не ЗІмогла йото оборони'ГИ від 

тих :прикростей, що їх він заІЗнав у сні, то тільки 

через те, rцо с;-ш, - світ, я.кого поліція не мож~ 

контролювати. Та й -саrм він, 'Ги.міш би то Беза

рудІУко, 11рохи винен у тому, що ІВІИІНикли та·кі 

.прикрі снавидива: ті,кавши від передеріїв та 

кудлаїв, він дз,вся 6ув на підмову ре~доктора 
"проrресивної" .газети бнмена Кощавого~ як 

той опокутав йо·го о6разом р1і!щної Украіни, 
розхвалював її. 

А пізніше Тимошеві Безорудькові стало со
ромно, що він таtк при,~ро ВИСJ1ОВИІВся {;ув у сні 

про рідну Укра:їну, і В'ін, 1цо6. заспокоїти своє 
'сумління, нашисан ось ці рядки: 

Здаля ти вабиш наІС, як мрія чис.та, 
Здаєшся щастям, раєм чарівним, 
А ·зблизька ти ·Ворожа і чужа, 
З чужим обличчям, мовою чужою, 
З нrнавистю до нас, своїх дітей ... 
О нене зганьблена! О МJ"КО наша! 

БЕРЕЖІТЬ ЖІНОК 

Мою дочку з·вуть Марійкою. Уй nівтора ро~. 
Черга на ясла - чи'Малень:ка. І раtптом о.б'ява: 

"Для дотляJLу за дітьІМи бюро добрих ,послуг 

.може заІбезІПечити ва·с нянь.кою". Уявляете мою 

радість. Ал·е тривала вона недовго. Виявщлося, 

що ні гот}'Іваrг.и обід, ні прати нянька не зобо

в'язана. Це я повинна забезпечити її триразо-

вим харчуванням. Нянь:ка буде тільІКи баІВити 

дИJтину і одержувати за це сімдесят ІКОІПійок на 

годину. Це виходить сто карбованців на мі

сяць - яхраз -моя зарплата. 

- За~1ищ роботу, - за~проnонував чоловЖ. 

- Я не хочу втрачати стажу. 

- Тоді ти втрат-иш чолові'Ка. Не -nреІба було 
'Поспішати. 

Я вирі1шила сама знайти :постійну няньку. 

Розвісила .по всьо;l\fУ 'Місту об'яви;, нашитувала 
у знайомих, у прибиральниць із ·сусі~ніх ма.га
зинuв. 

НаJрешті мені пощастило. Дві •сусідки приве

.ти в ~вартиру Я'кусь стареньку. Ноги її тягну

.. ТІи,сь на півметра позаду. Очі заплющені. 
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- Bo!-ra ще ото-го! - пообіцяли жінки, вкла

ли їі на тахту і піu.Іли. 

Нянька ~опала цілісінький день. Про.кинув

ІШ11сь увечор·і, вона поІВідомИWІа, що бере сорок 

•карбованців у місяць, і знову заснула. Вр·анці 

зажадала похмелитися. НЯ'нь,ка вия.вилruсь за

mійною. Першого ж дня вона вишила конья.к 

чоловіка, мої духи і польський лак для паркету. 

Поті1м вона обійш.11а вс.і за.кусочні і ви·НІНі мага

зини. Іv\арійку тягала за собою: з диtгиною її 

поїли без черги. Через три дні донька впізнаіlа 
всіх районних алм<:оrолі,ків і вітала їх ІПО!Ма
хом р}'ІКИ. 

На·хил до пиятики поєднувався у няньки з 
любов'ю до різних святих. Вона відвідувала 

церкву, і 'Костьол, і синаrоrу. Вчила Марійку 

:~\Іолитися і бити поклони. Доньа<а дуже скоро 

заевоїла церковний лексикон. Мене стала ІНазІИ· 
вати не "мати", а ",матір", себе- діва Марія, 
а дідові, персональпому пенсіонерові, кричала 
-нехрист. 

Друга нянька була молода і рі·шуча. Першим 
її запитанням було: 



- А ваш чоловіІк нооить окуляри? 

- А яке це має знаrчеШІя? 
- Люблю інтеліrентів! А коли бачу ·мужчШІу 

ІВ окулярах - собою не володію. 

Чоловік мій - вшкладач мови і літератури. 
Налнканий аrресивністю ново~ї ІНЯ'НЬІКИ, він заніс 

з дому не тільки окуляри, але й ·біtнокль. Щоб 
довести ювою неіmеліrентність, почав говори. 

ТИ "ЩО?", "Га?", 'ПЛЮІВШ'ГИ на ПЇДЛО["у. 
Але няньці було не до нього, не ~до мене і, 

звичайно, не до дитини. З ранку до ІВечора во

на не відходила від телефону, т5ревениJІа з 

солдатами, сер!Жантами і старшинами. У неї був 
прямий зв'язо1к з якоюсь Іказармою. 

Через місяць нянька зажад&.7Jа, щоІб ми ви

п.7Jатили tЙ ДtІКретну ВlД'П)ІlСТ·Ку. 
Більше няньо1к я не браа~1а, вод:ила Марійку з 

собою на роботу, на :базар, в .магазин. 

- Через тиждеІНь їдемо на дачу, - заявив 

·чоловік. - Тu1бі треба відпочити.. ВдОІМа ти 
весь час серед за~ухи: готуєш, прасуєш, tМИІЄШ 

посуд, а там: заІВжди на свіжо·му повітрі. 

Я взяла ві.дJпус-гку за свій рахунок, і ми Іпоїха
."!И в ~седо. Чоловік збИІрав і запи'сував фолкльор~ 

а я ... Якщо раніше зІНичайна ІКурка купува,11ася 
ІВ магазині, то тепер за нею дово:дилося гасати 

по всьому селу. Одного разу в азарті гонитви я 

добігла до міста і назад уже не nовернулася. 

- Я зробив д.1J)Я тебе ІВСе, що міІГ, - -СІКазав 

чоловік і поїхав у Сочі. 
Коли мені вдається взmш в руки газету, я 

з~вжди наштовхуюся на гарячу дискусію про 

1айнятість жінК'и. При чому учасни1ки цих дис

хусій - переважно чоловіки, вони сперечають

сп, раднть, за·кликають ... 
~~ одного з афрІ1ІКансь,ких пле:\'ІЄІН є такий 

З'вичай. Коли жінка народжує, чо.11ові:к .іІежить 

ппруч. Жіт<а повиr-та мовчати, вона не маt 

·права з·ронити жодного звуку. За неї кри!чить 

·чоловік. КоиlіИ ж жінка народить, в той же день 

вона починає працювати. А чолові~ка відносять 

в ()Креме поl\Іеш~кання, де він п'ять днів лежить, 

не піднімаючнсь, в знемозі стогне і приймає по

ІЗ~ороІвлення ·співплемінни:ків. 

І все ж таки я знайшла вихід. із становища!!! 
Нл:аштуБалася в бюро добрих послу.г нянькою. 

ІСама собі робила ваклик і приходила додому, 

як на роботу. Я не втрачаю виробничого ста

жу, одЕ"ржую 100 карбованців, я-кі платить -ме

~~і чолоgік чер~з бюро добри·х rпослуr і вихо

вую власну дитину. Ура! 

Цю сповідь ж~н.ки записав Олеисандер Ка
неRсьиий 

("Вітчизна" ч. 12. 1970). Стор. 176--17ї. 

!::!дйНОВІШІ ВИДАННЯ 

БІБЛІОГРАФІЧНІ ДОВІДКИ З :\НОТАЦІЯМИ 

БІБЛІОГРАФІЯ 

Палій М. Микола. Etcetera. КЗІНТати. Зредаrувала д-р 
Аніта Кудай де Са'їнс. Мехіко-Чікаrо, в-nо АрКЗ\І(ЇЯ, 1970, 
68 сторінок. 

ХРИСТУ 

Не мучить так мене, що Ти, міА Христе, 

На cвtr прийшов у стрІхо.лупніА стаАвt. 
ІЦо Ти терпів А зносив руиду111 зайві 

І пив паАно гірке із рук нечисnа. 

Не мучить так мене також, мій Христе, 
Що Ти із дому в дім і без прИJуКИ 
Був гнаний день-у-день зносиrи муки, 

Зносити хіх і хах людей зумІІСНШt. 

А мучить, мучить страх мене, Розп'ятий, 

Що Ти на сміх людьми всіма забутий 

Зумів цей біль спокійно так прийняти. 

І я, як Ти, пробую дні, мінути, 

І я, як Ти, мертвлю себе вмертвляти, 

Проте мені ніяк Тебе збагнути. 

1\овачовичова Пушкарьова Бланка, Пушкар Імріх. Де

рев'яні церкви східнього обряду на СловаччинL Пряшf.ІJ, 

Вндав Свидницькнй муз·ей української культури в Братt

с.1авсько~у педагогічному видавництві, Вщділ українськоі 

.ТJітератури., 1971. 528 стор. Науковий збірник Музею У&· 

раїнеької кудьтури в Свиднику за заг. ред. І. Чабmmка, 

т. 5, 1971. Авторизований переклад з рукоnису Ла·риси 

Мольнw. 

для ДІТЕІ'І 

Франко Іван. Норолик і ведмідь. Казка із збірки "Коли 
ще звірі говорили. Торонто-Нью-йорк, Об'єднання пр&

цівників літератури для дітей і мшюді, 1970. 16 стор. Ма
дюнки Михай.1а Михалевича. 

Завад.ович Роман. Я піду! Історичне оповідання. Опо

відання з княжих часів в У.країні. Тороmо-Нью-йорк, 

Об' єднання працівників літератури для дітей і молоді, 

1970, 31 стор. Ілюстр. Петра Андрусева. Обгоvтка Михай

ла Михалевича. 

Коmрасти. Збірка моvюдечоі творчости. (Поезія, проза, 

музика і граф~ка). Зре.дзrvвала Лариса М. Залеська-Он·и· 

шкевич. БетутІа стаття Юрія Лавріненка. Нью-йорк

ПріІfстон-Торонто, видає Годовна Пластова Булава, 1970, 
ч. 1. Бібліотека П.'Іастоnого журналу "ЮНАК". 150 стор. 
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Обкладинка Лілеї Волянської-Горня'ГКевич. Фувдоваие 

плем'ям пластунок .. П~рші Стежі". Тираж 2.000. 
Оформ.'І~lfНЯ книжки гарне, nритягає око. Зміс1 - тво· 

ри молодиос авторів віком від 15 до 22 років з різних 
країн поселення їхніх батькі1в. 25 авторів, які пробують 

свої сили ·в поезії, прозі, музиці, графіці. Редактор Лариса 
;\алеська -Онишкевич і лише їі енергії, за'ВІ3Я1ТЮ і розумік· 

ню справи завдячу~о появу цієї книжки. Вона ввесь час 
листується із своїми пЩопічними, лі!дтримує їх працю. 

Пояснення, чому це ,.КоІпрасти", дуже добре з'ясував У 

вступному слові Юрій Лавріненко. 

Молоді автори nризнаються, що 1снаги до творчої пра· 

ці додали їм ,.шестидесятники" і нью-йорхська група, які 

їм близькі і зрозумілі, промовляють ~о їх чуття і розуму. 

Короткі JЬ.-нттєпиои, пк і коротке ще їх жиrrтя, гарні 

фота. Чомусь хочеться радіти, гортаючи цю книжечку. А 

старше покоління не буде сумувати, що вони 1ут уже мо

гікани. Чи всі ці молоді підуть у літературу? Мабуть, ві. 

ІА,ле всі зазначили свою ІІІJ>ИJНалежнісrь до УJфаінської 

групи. Між ними е вже такі, що вибились угору, і такІ, 

що пишуп. чужими мовЗІМи й друкуються. 

Автори розміщені ·за альфабетом . 
Бабовал Роман- нар. 1950, жИІве в Бельгії, студіює м.е

tдицину. Перші твори були друковані в :молодечих жур

налах, .перша збірка ,.Наrвіщо про те осадую• (1969). Ба· 
рансьІ<а Христина - нар. 1953 р., живе 'в ClllA, обда·ровапа 
ми-стецЬКИ'М хистом, у молодечих журналах зуе11річаємо їі 

ілюсrрації з підписом Наиа. МисrецькИІЙ нахил унаСJІід)

валг:. вЩ -свого батька, вчиться гри ·па фортепія·ні, пробуе 

своїх сид і в ~поезії. Близиак Уляна- нар. 1952 р., сту
діює .'1ітературу, жиое в Нью-йорІ,У, <:вої поетичні спро

би почала з дитинства: 

МІРАЖ 

У вазі 
кілька золотих 

колосків пwеницL Волошки. 

І мак один. НІ, два -
китиця. 

З-поміж червоних петостків 

крізь чорні очі визирають 

душі предків. 

І вітер тихо повівав 

над українським полем -

на столІ. (1968) 

Брmан АндріА - нар. 1948 р .• жИіВе в Нью-Иорку, ·ві
до.\Іий уже як скрипаль, пробує сил ІВ прозі. Велиrор. 

ська Хржтина - яар. 1950 р., живе в Канаді, сту.діюе 
мистецт.вu, .МЗІЄ добрі усnіхи, під.писує свої твори XВeJr, 

цікавиться поезІ,еІО: 
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НОВА ДОБА 

Електричне небо 

мертвою с1ттю затягло 

алюміньАові пальці 

над проваллям. 

Шрубами, ржею роз'їдають 

жовте пусте повітря 

руді скелети жиrел. 

Манекени йдуть. 

Манекени дихають, 
Манекен в косу 

Плястмасовий мак волітае. 

Автоматично вктючився рано~ 

Стрічка говориrь. 

З пластинки бубонить шаJІеНИй б01. 
Еле1nрика пульсуе в сухих ЖИ.ІІах, 

НІяrара висисае кров ЖІWІИХ. 

Ніяrара полонила всіх мертвих. {1968) 

Волинська Богданна - на.р. 1948 р., живе в США. Ціка
ВІПься музикою. Грає на банду·ру, фортепіяио та ·rітару. 

В "Контрастах" уміщена nіаня .,Не ·ве.рне • - слова і ку 

зика Б. Волянськоі; Горбач Катерина - нар. 1950 р., жи
ве в Німеччині, має д'РУІСоваві вже дві збірки, друкуеться 

в різних журналах, тепер в "Сучасносrі". Вже відома: 

стань 

у ВЇІОІО 

й кричи 

в порожнечу 

без відгомону 

СJІЬОЗИ ТВОЇ 

СПЛИВуть тобі ПО СІфОНЯХ 
вийди 

на дорогу 

скляних обе.JІісків 

повиснуть на стовпах 

твої слова 

пересипай попіл 
крЬь ІІВJІЬЦІ 

нІхто 

не перехопиrь. 1967) 

ГосеАко Любомир - нар. 1952 р. Батьки живуть у 

Франції. Друкувався в різшІІХ журналах. Діденко Анас:таd& 
-- нЯІр. 1949 р., теnер у США, nивчае музику. Пише по

езїі. Дозорський Володимир - живе в ClllA, :молодий ·кан· 
дидат на .'Іікаря. ЗацікавлеН'Ий уІфаїнською історією і ще 

з юних літ п·нше n'єси про княжу добу. Мае вже таких 

п'ес n'ять. Тепер почав нов.у - ·про повста.Іmя в Кие&і в 
1113-ім році. Са·м він пише про цю п'єсу: "Вона писана 
відмінно від. попередніх, бо бу.д.овою ,взороваяа не на аи 

глійських єлисаветських виставах. тільки далекос.х.ідніх, 

старокитайських. П основа - це сім nеометрични:х '3НаЩ 

кожний з них оrо.'Іошу.; nевний гурт висловлених думок~ 

що торкаються аnособу змін і перемін (у цім випадку -
суспільН'Их) ... У цій будо-ві поняття часу та окремого МЇСЦSІ 
губляться, але можна тут широке і скл~е тло подій nред

шенко Лідія - живе в США, вчшься, цікавкrься літерату
рою, свої вірші друкува.'Іа в газетах і жу.рналах. Ії твор· 

чість англійською мовою друкується в журналі поетів· 

зоматорів "Аркадіон" у Нью-йорку. Задарко Євген- нар. 
1948 р. в ПоJ1ьщі, те:пер студент філософії в Римі, але йоrо 
мрія і стихія - музика. У:міє грати на ші'сrьох інструмеІfl'ах, 

залюбки компонує. В "Контра-сrах" ·вміщено ,,На дорогу 

далеку" - слова Л. Госейка, музика €. За.д.арко. Ільни· 

цький Олег - нар. 1949 р., живе в ClllA, вивtІає ангJlій
ську літературу. Тут виступає з прозою, яка nереплітаєть

ся раз гумором, то п~·реходить у якусь туrу-ніжнісrь. 

Коленська Христина - нар. 1954 р. у Нью-Норку, зацікав
леwа лі1-ературою і музикою: 



ДУМКА НА ПІСКУ 
Задаалять мене 

На морському днІ 

У сІ почування 

У душі моіА. 

Залинуть дум101 моі 

Ген за тtман -
Іх хвилі піднесуть 
У чорний, буряний туман-

QриА вітер 

Розиние іх ген по .пІску. 
Може там ти знайдеш 

Залишену думку мою-

І<укурудза Олена - нар. 1951 р., ЖІtве в США, учшь· 
ся. Цікавиться малярством, журналістикою і літературою. 

Пробує ':Jвої си.ли у тво;>чості. 1962 1року одержала на 

конкурсі Jl>aмory від ОПДЛ за свою nрацю про Тараса 
ШевчеНІКа; 

МОРЕ 

Прис.лухайтесь, як океан mівае -
Народ говорить. І любов І гнів 
У тому гоконі морськім ... 

М. РКDЬськиА 

Я пісню над морем співала 

Про хвилІ бурХJІИВІ, про скелі міцнІ, 
Де в дикім відважнім розгонІ 

3маrалнся хвит та cкeJd знести. 

Шум моря - це гомін народу 

В моїй батьківщии!- в невоJd тяжкій. 
В тім г~моні чую я стогін, 
Прокляття та rypкtr кайданів важких. 

... Ось хмари зІбраJІИСя чорні -
Повислн над морем в ту мить, І нараз -
Із грюкотом вдарИJDІ громи 

У скелІ! Як Божого пdву наказ... 1968) 

Лада ДарІя - оор. 1948 р., живе в Торонто, стуJОюе 

мови: 

ВІТЕР 

Лови мене! СпJАмаАІ 
Нехай лечу я вдвох з тобою, 

Твої ж хвилястІ с"фУИИ 

Розводять шум аж краА небес! 

БЬку я попри берег, 

А на поверхні моря бачу 

Он мерехт ливиА сонця бтІск 

І<рІзь твій прозориА вид.. 

ПІднось хвилІ А опускай! 
Нехай холодні, мокрІ крамі 

Мое хо.подять ті.по 
ВІд тих горячих дум_ (1966) 

ЛІбер ІОріА - нар. 1953 р. вАвстралії, тепер живе в 

США, зацікавлений літературою, філософією І модерною 

музикою. Юрій ІІІ.'ІЗСfуН: 

СТІАІ<А ПІД ЕВІ<АЛІПТОВИМИ ДЕРЕВАМИ 

Темне небо, 

тихе по.пе-

табір JІ.ОВГО СІІИІ'Ь-

1 вже іскри стали зимнІ, 
тільки попіл sалиwивсь. 

З евкаmптовнх дерев 

чую ха-ха кукубари 

чую Й голос сплячого НОІJІИ

ВІтер вІе австралійський, 

МОЇ Ж мріЇ-

мрfі украінськL (1969) 

Мартинець Софія - нар. 1948 1р .,живе в США, закінчи

ла вивчати французьку мову. На фотозним.ці обличчя, яке 

прив.-ерта·є ysa-ry, нее.леrантна зачіска, нічоrо спільного з 
гіпп~ але ·вираз Сh"ілнччя, - типовий вираз нинішньої мо

лоді, яка думає, певна себе, nробує замасковувати свої пе· 

реживання, але не може дати раду сама з собою. 

х 

я не ЗJWO-

що більше бomrrь: 

коли ти мене покинув, 

ЧИ - КОЛИ на МИТЬ 

ти мене тобив. 

хх 

Не жий длв мене -
не на1<идай себе. 

Жиrтя тяжке, 

я ледве годен сам для себе жити. 

Люби мене, але не забувай 
не накидай тягар: 

не жий для мене -
я хочу жити сам • 

.Мартинюк Неоніля - нар. 1952 р., живе ·в США, r::rу
діюе політичні науки. 

ПО БИТВІ 

Червоні спотвореЩ~ 

Під ХОЛО.ДНИМ 38ХОДОМ СОНЦЯ 

лежать забутІ. 

САМІТНЯ МОГИЛА 

Малий горбон землІ 
на темнім обрії, 

)' полі пшеницL 

Микита Лариса - нар. в Німеччині, тепер у СІІІА, 
студіІ<'є французІ·КУ J1iтeparypy. Проб~ опої сили в 
поезії і прозі. 

ПОРТРЕТ МАМИ 

І<олись, як спіле зерно 

Тепер, як .пистя восени, 

Мережане низками павутиння, 

Ясніе мамине во.посся. 
Спадае на чоло, 
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Чоло змальоване стежками смутку і журби 
(То я їх там топтала). 
Але прощають очі й цю мені вину -
Заквітчані смужками ласки й сміху, 
І сяють синьо-зеленими весеJШаМи, 

А уста мені всміхаються назустріч. (1968) 

Мицьо Роксоляна - нар. 1952 р., живе в США, зацікав
лена музикою, пробує свої сиJш в прозі. Овчаренко Віра 
- нар. 1950 р., живе в Австралії, учкrься в університет~ 
залюбки пише вірші: 

САМОТНІй ЧОВЕН 

Освітлене небо, червоне, як жар, 

Нависло над морем безкраїм ••• 
То кидае сонце проміІПІя з-за хмар, 

U(o спати на обрій лягають. 

А онде чийсь човен по хвилях б~ 
Самотній, ruшве сиротою. 

Тебе не торкнеться проміння рука, 

Лиш думка летmь за тобою. 

Я довго дивилась на човен отой, 
Що в серці гойдався сльозою ... 
Не хочу в житті я самотньо пливти, -
У парі блукать із журбою. ( 1967) 

Сайкевич Олена -- нар. 1953 р. в ClllA, вивчає музику, 
любить спорт, пробу,є свої сили 'В прозі. Ткач Вірляпа -
нар. 1952 р., живе в СШ-\. "Лещата і література мене ·Най· 
6L1ьше цікавлять" - пише ВірляН"а: 
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ЧИГАЮТЬ НА МЕНЕ 

Безконечність чигав 
на мене у цих 

коридорах. 

Білі і стерильні 
ВОНИ прИДаБJІЯІОТЬ 

мою істоту 

у своїй довжшtі. 

~1ою д..vшу хочуть 

записат11 на 3ірокс-міь.-рофільм. 

Я маю стати числом, 

як І другі. Маю 

tіvти описана в одному 

naparpaфL 

Мої кроки Dозбивають 

ІІDИГОЛОМШУІОЧУ ТИШУ • 

Елеь.,-ричне око мільйонів 

сте>n"1Пь за мною. 

Ритм нроків швидшає, 

а з ним і мої думІШ, 

В божевільнІм темnі. 
б.пискають картиин-ІдеL 

Вони хочуть 

розбити мою 
душу. Вони зачжлять 

мене тоді до тіеі 
неозначеної маси. 

Вони ... вони. 

Мій біг вистукуе 
щоDаз скорійший ритм. 
Довкі.:~ля розливається у фаиrазjю кольорів. 

Я не буду 3811Исана 
у вашій картотеці Історіі. 

Світ жипя закрутився мов карусель. 

Сиджу я на землі. 

С.иітлини моїх думок -лише д.,1Я мене. 

Ткач ІОрій - нар. 1954 р., живе в Авсwаліі. ПШІІе ,ко
роткі оповідання, які були друковані в журналах. Тепер 

nробує nерекладати 'казки з анrлі.йської українською мо· 

ВІЖ·. Має влаrну бібліотеку з 300 книжок, біль:пість з них 
украї~ські. 

Так зшючаткувшrа своє і'с.нування нова 'l1})YJЛa з літер~.

ІУРНИ::\ІИ зацікавленнями. Чи всі залишаться вони nри ук

раїіrській .'І ітературі? Напевне ні! АЛе баrато 3'3Лежкrь І 
иід нас усіх - чи бу демо ними цікавитись? Чи куnИІМо іх· 

ні твори ·г Чи визнаємо ·,х? Чи старші ПИС.ЬІМеиники будуть 
рJдіпІ їм і пригорнуть їх? 

А ми тепер їм побажаємо: Щаслива ІВам дорога! 
Подала - Дарія Сіяк 

ОСЬ ТАКЕ БУВАЄ 
(жарти) 

НЕВІДО~\0 

ОдиН' молодик вчився ІНа шоферсЬІких ·курсах. Настав 

день іспиту з практики. їзди. 

~.- К.ІJюбі його товариші питають: 

- Ну що, склав? 

- · Не знаю, - знюав пдечИІМа ларубійко. - Колк 

мене виписали з лікарні, автоонспектор, як.ий приймав tс

ІІИт, ще буn без пам'яти. 

ВИПРАВДАВСЯ 

Еопз: 

Тільки вkім днів минуло, я·к ми одруми.пися, а ти вже 

nізно д.о;І.ому приходиш. 

Він: 

Я не міг ранJше прийти - треба ж було ро3nовісти в 
кав'ярН!і, який я щ<Lсливий. 

РЯДКИ 3 ПРИМІТКАМИ 

Любив їі дуже, говорив - обіцяв багато, але незаба. 

ром забув про в·се. (Бо .ІJюбив ії без па:м'яти). 

Що J.O кохання, то не існує н.іяких доВІідникі.в. (Тому тут 

так часто помиляються}. 

До ·весілля Btll! ·НЗ!ЗИІВав ЇЇ МИЛНІМ аНГеJІОМ. (Після ВесЇJІ· 

ля вона вилетіла з ~ому). 



КНИ)l{КОВІ ОГЛЯДИ ТА_ РЕЦЕНЗП 

ІСТОРІЯ ОЧИМА ПИСЬМЕННИЦІ 

По.пуля.рність і пошану серед чИІСленних чmачш вщома 

украЇ'Н'Ська письменниця Зінаїда Павлівна Тулуб, якій ци

ми днями мало б споnнитися вісіімд:осят, зд.обула талано

ВІПИІМИ історичн,lІL\іИ романами ,.Людолови" та ,.В сте

пу безкраїм ·за Уралом". У цих 11ВОрах уповні винвили

ся і неабияка мистецька обдарвоанk.ть З. Тулуб, і її nи

сока ·культу,ра kтор•ИІка, інтерпретатора давніх подій та 

фактів, силою фантазії й психолоnчної проникливости 

відтворюваних зримо, виразно, переконливо. 

ПочИІНалася творча біографія З. Тулуб з 'ПИ!с.ання по

езій, а ЗІГодоrм до ко.'Іа її літературних інтересів увійшли 

ОП()Відання та нарнси, повісті та сценарії. переклади (ІВо

на володіла ·кількома мовами). Але найяскравіше вияви

лася її ми;стец~>ока Qпро..\іожність сам<е в складному й тру

домісткоrму жаН'J)і історичного роману. 

Наро.ІІІилася майбутня письменниця ·в Києві. Дитинство 

її щюйш.'Іо r:s містечку БрацлаJВі на Поділлі і в Таганрозі, 

куди батька, юрИста за фахом, переводили 1110 службі. 

1904 .року ро~ИІНа ІІювернулася в Киї-в, де Зінаїда вступи
ла до ж~ночої гі:мназії ( 1904-1909), а потім -на слов'ян
сько-російсь.кий відділ історичоо-філологічного факуль

'tету Вищих жіночих кур-сів (1909--1917). Вже тоді вия
вився її потяг до науково.,дослідницької ,роботи. За пра

цю ,.Погляди М. В. Гоголя на ІПроб.'Іе.ми мистецтва 1В світ. 

лі захід.ньоезропейських та російських філооофських. тео

рій першої половИJVІ 19-го столітrя" їй надано вчений 

ступінь кандидата філологічних наук. Молодого науковця 

залишали nри Киї·вському ун~верситеті підготуватись до 

'професури. Проте через тяжку хворобу батька від нау

кової й педагогічНІОЇ діяльности довелося .відrмов.итись. 

На плечі Зінаїщr .'Іягли турботи про матеріяльне забезnе

чення рсдШІИ'. Якийсь час вона керувала лекторською 
секціею .н Політуправлінні Київської військової округи, 

в Одеському губернськом:у військкоматі, працювада на 

різ-них ·посадах у державних ус:rано·вах. На літературну 

роботу перейшла 1926 року. 

Ранні творИJ Зі'Н'аїди Тулуб nриваблювали с.воєю гли

бокою гуманістичною спрямованістю і заавL1.чували вмін

ня авторки спостерkати життя, вирізьблювати характери. 

Проте і в л~;нщі, і в nовЬі "На перепутье ", і 'В ~еяких 
сценаріях помітна невизначеність, невстояН'ість світогляду. 

Окремі твори були позначені 'деякою роз·губленістю мо

. 'Іодої письменниці перед революційними .nодіями. 
Справж!іій успіх nрийшов до З. Тулуб з двотомним іс

торичним ромаrнем "Людолови" (1937), у якому йдеться 
про З:шорізr.ку СІч першої подовини ХУП століття, про 

діяльність гетьмана Петра Сагайдачного та інших істо

ричних осіб. Письменниці вдало·ся виразно й переконливо 

ІЗІмалювати представників численних ·соціяльНJо-політичних 

прошаркіn укрг.їнсь·кого суспільства тих часів. 

'ІІві'Р посів ви3начне мkце ,в українсь·кій історичній ро

маністиці. Пис1~епнищя збагатила уяву читача про За

порозьку Січ, пикориставши чимало відкритого нею но

вого й цікавого історичного матеріялу. 

З 1937 р. в творчості письменниці настала перерва. Жи
вучи в Кавахстані, З. Тулуб нЗІПисала казку-,повrсть ,.Ча

рівний клубочок, або ТЗJЄ.мниця загибелі двійок". 1956 р. 

пове'РНУ .'І а ся до Киева, і з того часу nл~ о й уСіІІішво 
працювма. Померла Зінаїда Тулуб 1964 року, так і не 

здійснивши своєї дав.ньої мрії - написати книгу про 

Джордано Бруно. 

І.Цой:но у вндавющтзі "Дніпро" (серія "Бібл~отека ук

рз.нської радянсьІ~ої прози") вийшов роман "В стеnу без

країм за Ура.1ом" (перше видання - 1964 р.). Це, як 

пише у передмоJі до твору М. Сиротюк, "явище ориrі

нальне і цікаве як у прозовій Шс.вченкіяні, так і в жанрі 

ху допшьої біографії взагалі. Це - своєрідний і смідивий 

експеримент ОJ>Ганічного поєднання в біографічному сю

жеті реа.lЬШІІХ фактів з поетичною фантаsією". РозумН'О 

й тактовно корнетується письменниця історичними до

~о;умснта~ш й джерелами, від11ворюючи за допомогою ху

дожнього до~шслу титанічнИ/Й образ Кобзаря тз. його ото

чення, змальовуючи трагічний період заслання поета. 

Тонке знання й відчуття історичної правди, конкретного 

кольориту епохи, психодоrічна ·с.nостережлиnість та .вмін

ня переконливо тлу~шчиrrи, узагальН'Ювати фактичний ма

теріял, талановитkrь художника - живописця nодій і ха

ракт·ерів - дають змогу говорити 111ро Зінаїду Тулуб як 

про одного з :визначних представників української істо

ричної романістики. 

• 

В. ТИМЧУК 
(,,Літературна У країна") 

"НА ЗОЛОТІй НИВІ ПОДІЛЛЯ"- Василь Гарба 

( Подільська духовна семінарія на с.1ужбі нації 
1797-1919. Істори.чна монографія та спогади 

сучасників) 

Нам та:к і ввижаєть~ся, немов а1втор, як той 

багатир з народ:нИ'х ·казок, ~опиниrв СВО'ГО Пеrаса 

на роздоріжжі-розвиллі -грьох доріJГ і nохи.лиз 

голову у важ.кому роздумі: котрим шляхоІМ їха

ти? .. Поїдеш наліво - забре~еш у ХЗ11Ціі історії, 

так що хто й зна, колtИ виj.лізеш. Бож минула 

сі1мдесятка; хоч і не Мафусаїлів це вік, а вое ж 

таки ... Поїдеш нanpruвo (тruк дуже ~кортить- аж 
сюди чутно, як пташ•ки СІпівають!), - і тоді й 

1сам опіватИІМеш лиш ліричну нуту, а на ІВСі при

збирані істор,ичні дові~д;Іси стаJВ'ЦТИ!Меш Х!р~.ст ... 
Ех, чи не ~поїхати про,сто nерещ С·ебе, середJНі:м 

тобто шляхо·м:? ІЦопра.вда, серединка багато не 

обіцяє, зarre 6сз,печніша. І від неї при потребі 

леr:ко хитнутися чи на,право, чи наліво. 

Лінія компромісу між захоплено-лірични.м 

мемуаристом і будь-що-будь до безсторонно

сти зобов'язаним літописцем-істориком иозна

:чи.тrася на рецензованій ;юьизі 1пенни:м лякуван

ннм ,і притінюванням від'ємних сторін церкоіВ· 

'І-ІО·І'Іромадського життя православного Поділ

.'Ія, зокрема о-стої ІПраво,слЗІВ'я - Подільської 

д:vховної семінарії. Пощекуди. маємо таJки вра

жеІПІя апології. Вона, звичайно, не ,переш·код

жає ліричному струмові мемуариста і навіть 
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дегко з ним по·є~нується. Але аtполоІГія зовсім 
~Недоречна в осусідстві літопиrсних фа;ктів: ці бо 

останні, подібно до факті1в взагаw1і, ста:новлЯ'Ть, 

:як відомо, річ уперту, д.о фл~рту з апологією 
ІЦіJІІКОМ Не СХИЛЬНу. 

Але, ·мабуть, найбільш неприймовним є авто-

1рова тенденція утотоЖІНювати національне з ре

дітійни.и, українство з ІnраІВослав'ям. То прав

да, що в минулому, за козаць·ко-ІГетьІМаоської 
добИ\ н.ЗІшої і·сторії тwке утотожнювання зr-о

джувалося з фактами, отже :мадо підстави. Але 
сьогодні rпов'язувати у взає:мозалежнос11і наІЦіо

на.'7!ьно-JІо.1ітичне з цер:ковно-реліг~ЙНІИL.'\1, ба що 
більше - ставити знак рівности МІЖ у.країн
·ством і .правосаав'ям - це, делікатно ВИІСОІВЛЛЮ· 

ючись, ·~руднос1'раваий сюрприз для читача. 

А проте книга "На золотій ІНИІВІі ПоділJГ,я" rдає 
читачеві rба·гато потрі6но1го і корисного. ДНІКу

ючи ширшим істориrчНІим рамкам (порівняно з 

'Книгою "Під сонщем Поділля" Віктора При
ходька) і бідьшому на·сиче1г;:ню ;дійснИІми фак

тами громадсько .. політично.го значе:нrня, моно

ІГрафін Василя Гаtрби робить з:начний вклад у 

вивчення Поділля н~ ехі~ ві·д Збр)'!Ча. 

Треба сказати, що в діJrянці з6црання і з6е
реження реrіонаЛЬ~ИХ rКраєзнаВЧИ:Х :матеріrЯЛЇ:в 

і пізнішого життєпису окреми:х областей нашої 
розло,гої БатЬІківщини українці Наддніпрянщи. 

ни таки ,дуже відстали ві~ своїх гмиІЦьких та 

буковинських братів. То~і, ·коли - здається -
нема вже ні одної галицької волости, 'про ЯІКУ б 
не вида.'Ти її земляки більш-менш .ПОВІНОІГО й до

:клад.ного життє,пису, - цеНТІрально-схіщні об

:~а,сті (мовляв "Вели:ка Ук.ра"іна'І) щодо цього 

нвляюТJ.> собою безтурботних "Іван.іJВ, рощу не 

по~шящих"; незна'ІНИЙ ·скро·мний :Виняток ста

нов.'!Іять в~'Іасне Поділля і Волинь. Тшм rчасом 

'розлогі про·~то·ри Сло.б.ід'ської У:країни, Дінщи.
ни, Приозіоіз'я, Херсонщини та О~дещини і до;еі 

лежать об.11огом, я.юцо ма~и ·на увазі ХХ сто

\Ліття і зок;рема :ба,гаті Еа по~ії бурхливі роки 

НаЦЇОНа.ТІЬНОГО, СОІЦіІЯ."~І:ЬНОІГО і ІПОЛі'ГИІЧ'НОіГО .ПрО

буджеННЯ та визвольної 1боротьби українського 

народу на цих наших зеrмлях. 

Учасниrки і !ОВі~и ІЦИХ tпа:м'ятНіИ'Х ІПощій на "на
ІШій не своїй землі" (тобто ,в УРСР) не,оо:ромож· 

ні- в умовах партійної цензури КПРС - писа

ти об'єктивно, писати прав.цу. Натомість це .мо

жуть і повинні зроrбити '- ще по:ки. живуть і 

добре пам'ятають дійсні факти - учаснИІки і 
<:ві'.дІ<и недавніх перипетій національно-,полі

тичної боротьби, .котрі (уча·сники і свідки) пе
ребувають поза засЯІГо:м кре'Млівської влади і 

цензури. АJІмосфера вільного світу може і по-
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винна остерегти поцейбічни~ авторів від сміw .. 
ної й недоречної rриІВалізац,іі з підJСО'ВЄТСЬІКИ'МИ 

о~описцями, від !ПО:казування чорно:го 61л:щм і 
,навпаки. 

Вертаючи,сь до ;книІГи Васмоля Гарби, хочемо 

додати, 1цо - з нашого ІІІогляду - таки ІВель

·ми вчасно а·втор []Р'И\З'бира·в факти "бУ'JІjНів і 
свят", Н2JВчання й розваг поділЬІСьки.х ·бурсаків
семінаристів, включно з ІZІ;рібними рисочкЗІМІИ й. 
~шекдотичниІМи ·мо,ментаtм:и 'п01буту. Кажемо 
вельми. вчасно, бо ПодільсЬ'Ка духовна семіна:ріJя 
rвже не існує. Як ІnредстаtВнИJК "останніх могіка
нів" (бо з останнього вНІпус:~ оомінаріі) Ва
СІ-Іль Гарба ще ·маІВ З'Могу дооовнЮІВати арсенал 

!ВЛасної паrм'яті, .кантактуючись в уціJІІЇЛИІМИ на 

еміrрації ТШ<'И'МИ. ж "·мо.гіtканами" аво єї "Альма 
1\t\атер", а ·кількома рОО<а'МИ 'ПЇЗ(НІіше ле~дrве ч~ 

було б це мож.лиІВИІМ. 

Напри.кі:НІці годиться ще ІПодати ,головніші 
.,поспортові" дані рецензованої кииrи. "На зо
лотій ниві Поділля" має ІПр-иЕ·мний зовнішн~й 
вwгляд у наtnівтвеРІЦЇJЙ ООкл~ииці роботи саJМО• 

го ЗІВтора; формат - вісімка, 167 сторінок, із 
евітлиною автора. У юнИІЗ'і ·щ·е є 25 світЛІИІН, з 
тоіГо 22 "~портр·еrnиох" -·групові й ін.zuшідуаLЛь
ні, а три - "видові": ТУ1]JеЦЬІКа фортеця на 

краю "Старого Міста", з·аtrальний ·виrrляд "Но· 
В ()ІГо Пmяну" (rпізніше .від "Старого Міста" за
будована частИІНа Ка:м'ЯНІЦя fІ.~іпьського) .і, на

решті, світ"'ІИІна головносо бf'.ЩИ1Н!Ка семіrнарії. 
Щодо "портретних" сві"Г.ЛИІН, то все це (за ви
ІНятко·:м фот Сви~иrцькоІГо, Леонтови'Ча J Мих. 
Коцюбинського) подільські б!Урсаки-семінариІ" 
сти останніrх ІВИ•пуокі.в, rПОІLLИнаючи з 1914 ороку. 
Овітлrини назагал добре виконаtНі, Та'КОЖ гар

rнwй, ВІИіраЗНИІЙ дJР'У'К rеюсту. 

До 'І(Н:н:ги додано на окремім аркушику ре

єстр :помічених ІКОреtКТорських .ПО1tЩЛОІК (недо

'Глядів) ч.ислом 23. Кріrм них МІН' ЗаJВваж'Или Щ·е 
декіль·ка. На Іflfижку в 167 crop. невеликОІГо 
формату - це трохи забаІГато. Щастя, що не 

траПИІЛО·СЯ ПО:МИ\ЛОІК, B·atriТIOIX ОІІОТВО'рен!НІЯМ С€Н• 

су або "нестравних на язи.к" (звучаннЯІМ); .про
те прізвище знаноса .літератора ВаСІмя Прохо

ди подано в формі "При-хща". 

Книгу фірмує НауtКО!Во-БогословсЬІКИІЙ Інсти

тут ~'ПЦер,кви в США; друк виІКонав Петро Ям· 

няк - 9 Лінкольн Іl.щ. К.11іфтоц Нью-Джерзі, 

07011. Там же, оче·вИЩІНо, можна дооідатися •про 
ціну і придбаТІи •КНИІгу "На золотій НІИві Поділ
ля". 

Осrкільки можливе ·повторне ВІИдаНJНЯ книжки 

"На золотій нИІВі" ('бо тираж 'В.И\дання, як зачу. 
ваемо, неве.лИІКий), то ІКонче треба СП'РаБІИТИ не 



JІ'ИІШе ~О'СИТЬ :рясні :прЗІВООІіИСНЇ •ПО'М.ИІЛІКИ тексту, 
·а й .пару та·ких, що дотичать саrм:осо змісту. До 

таких належать: на СТОtр. 138 внИ\Зу подано, що 
болЬІшевицькі загони, посуваюч.ись від Харко

ва на По.лта~ву, за1й.няли це rм:icro 20 лютого 1918 
року і вже набл.и~ал.ися до Лубень. А на ст. 139 
угорі (отже дослівно через декілЬІКа рядкіJв) 

с.казано, що ці ж таки боль.шевицькі затони зай

няли м. Лубні 25 січня 1918 р. 
Друге: 1Професоро'М істо:рії уюраінськоі ліІТе· 

ратури в Кам'я:нець.коrм:у ~7'кр. Держ. Універси

теті був Леонід Біw1е.цький, а не Оле·юсандер Бі

лецький; отже ініці·ял О. (у К'Нижці надруtкова

но: О. Білецький) уводить ч.итаІЧ·а ІВ ~д. 
А. ЮРИНЯК 

• 
П. КОВАЛІВ 

УКРАІНСЬКИИ ЗВОРОТНИИ СJІОВНИК 

У~раінське .мовознавство збагатилоеJІ ·новою працею 

"УІКраїнський зворотний словник• В. Ніньовськосо, що 
nоявився у ·виданні Українського Технічного Іяституту, 

накладом ·КНІІГаорні Б. Мель.ничу·ка ІВ Едмонтоні, Канада. 
Це перШИЙ ТаКОГО ,роду CJI'OBHHK, бо досі ВІІХОДНЛИ СЛОВ· 

ПИКІІ за абеткою пОчаткових JІіте.р слова. Цей словиик в 
абетковому .порядку мае осrан:ні літери сл·ів. Тому вів і 
з.веться зворотним ЧІІ іиверсійним. 

Такого .роду слстники ,вже вийшли деякими іІfШИІМІІ 

моваJМи, я·к от: російська, німецька, французька, аиrліА· 

ська та ін. 

За1вдан•ftям з'ВОротного словника е, як :nише автор у пе

ре.д'Мові, "ві.Ідобразити словниковИ!Й ІСКJІад українськоі JЮІ

тературної та розмовної мови•. Але цьоrо ·мало. CJiosa в 
слоsнику складені за з·воJЮТНИМ (інверсійнИІМ) порядком. 

але не початкової літери, а ·к.Шщовоі. За такНІМ ІІJІРШЩИ· 

nом с~юва творять ,дану груnу закінчень. Такі групи, ва 

думку а·втора, прІ-uатні для студійного чи наукового до

свіду, тоді як у зnичзйних словниках слова !РОЗКИдані по 

СОТ!ШХ ІСторLЧОК. 

Звідси зворотний ·словни-к, як твердить автор, ві.дмриsае 

можливості: а) встановлювати характеристику словотво

рен-ня; б) ·встановлювати характеристику груп суфіІКсів; 

в) досліджувати мовні явrnца з допомогою вихідних форм 

nарадпгм; г) встановлювати кіль·кіrс;ть іме.ННИК!D за окре

мими ро.да.\fи та флексіями; г) розмежовувати :nрикметни

ки за твердою і .м'якою груnЗІМи; д) аналізуватИ! буд.ову 

слова за морфологічним nринципом; е) розташовУ'Вати 

слова за етимолоrічними гніздами; е) вИІділят·и вторинні 
корені 1Від первинних. 

Словник мі<:тІПь багатий матеріял, подаючи до 60.000 
СЛЇВ, ВКЛЮЧаЮЧ•И Й Чужі СЛО!ВЗ.. Так ЩО е на ЧОМУ робити 

відnовідні досліди. КріJм чужих слів, у словник входять 

cJIOsa української літературної :мови, географічні назви. 

·масні імена та деякі слова з (Діялектів, наголос яких ІВід· 
різняетьс)1 від слів пітературюп, унормованих. 

Сюди входять: і:ме.нники, nриюметники, з·айменники та 
прислівники, особтво ба·гато .похідних слів - суфLЮсо

ваяих і префіксованих. Крім тоrо, тут е субстанrииоваиі 

nрИІкметнИІки і дієnрикметники, корО'ГКі форми приКіМетии

ків, діес.10ва недоконані і доконані та аворотні. Щодо 

останніх, то азтор передмови аНІГлійською .мовою ·проф. 

r. Шааршмідт ШІШе, ЩО фактично в цьому словнику всі 
дієслова на -ся подані, тоді як у звичайних словниках 

вони розкидані, що утру д~юе їх дослідження. 

Крі·м того, окрему групу становлять дієслова з суфік

са~ш -ува, -юва; прнкметю~ки з суфіксами: -евий, -еНІІІІЙ, 

·іменники на -ність; tлова на -ення, ·Інни тощо. 

Д.1я ілюстрації ·подамо .nриклади, розташовані за абет

кою двох кінцевих пітер, що свідчать про характер груп 

слів. 

Слова на -а: ба, ва" га, га, да, жа, за, ка, ла, ма, на, 
na, ра, <:а, та, фа, хз, ца, ча, ша, ща. 
Слова на б: б, аб, вб, еб, иб, іб, мб, об, рб, уб, юб, яб. 

Слова на в: ав, ев, ив, іів, ов, рв, У·В, яв. 

С.1ова на r: аг, сг, иг, іг, нг, ог, pr, yr, юr, яг. 
С:юва на г: аг, er, иr, іг, йг, нr, ог, .рг, уг, яr. 

Слова на д: ад, ·вд, гд, ед, зд, ·И!І1, ід ,їд, й.д, од, рд, у~ 
юд, яд, ьд. 

Спо.ва на е: е, бе, ве, ге, ге, де, же, зе, ке, ле, ке, не, ое, 

пе, ее, те, фе, хе, це, че, ше, ще. 

Слова на е :ае, іе, ое, те, ь.е. 

С.1ова на ж: ж, аж, вж, дж, еж, и:ж, іж, ож, рж, уж, яж. 

Слова Jfa з: аз, оо, дз, ез, И3, із, оз, уз, юз, яз. 
С.1ова на и: би, ІВЩ nr. ди, жи, зи, ки, пи, ин, ни, пи, ри, 

си, ти (.переважно в ді€словах), фи-, х·ИІ, чи, ши. 

Слова на і: і, бі, rBi, ді, жі, зі, хі, лі, мі, ні, пі, рі, 

сі, ті, ці, чі, ші, щі. 

Слова :на ї: ї, иї, іі. 

Сrова на А: ай, ей ий (переважно в прИІІСМетннках і діе

прикметни!ка .. "{), ій, їй, ой, )'ІЙ, юй, яй. 

Слова на к: ак, вк, е·к, ик" їк, йк, лк, пк, ок, рк, СП{, ук, 

юк, як, ьк. 

Слова на л: ал, ел, ил, .іл, їл, ~кл, ол, ул, ял. 

Слова на м: ам, е..~. єм, з·м, им, ім, •їм, ом, рм, ом, тм, 

ум, ЮМ, ЬМ. 

Слова па н: ан, вн, еон, ИІН, іtн, їн, йн, он, рн, уи, юн, ян. 

Слова на о: о. ао, бо, .во, го, го, до, ео, жо, зо, іо, йо, 

ко, ло, мо, но, оо, по, ро, со, ro, фо, хо, цо, чо, шо, ьо. 
Слова на п: ал. rш, е:п, lШІ, Щ ІМЛ, оп, pn, УП. юn, яп, ЬІL 
Слов:а оо р: ар, бд, ~в.р, гр, ·~. ер, єр, и.р, ір, ір, кр, нр, 

ор, np, тр. ур, юр, яр. 
Слова на с: ас, бІс-, е-с, ис, іс, йс, кс, ме, не, ос, пс, ре, ус, 

юс, яс ьс. 

Слова на т: ат, вт, ет, -ет, ш, rr, їт, кт, лт, ит, от, nт, рт, 
ст, ут, фт, ют, ят, ьт. 

Слова на у: у, бу, ву, ду, жу, зу, ку, лу, му, ну, пу, ру, 
ту, ху, шу, щу. 

Слова на ф: аф, еф, rєф, иф, іф, йф, мф, оф, рф, уф, ьф. 

С.1овз на х: ах, е.х, их, іх, ох, рх, ух, ю~ ЯL 
Слоsа на ц: rец, иц. нц, оц, рц, яц. 

Слова на ч: ач, вч, еч, ич, іч, нч, оч, рч, тч, tуЧ, юч, вч. 

Слова на ш: аш, .sш, еш, иш, іш, лш, нш, ош, рш, тш, 
уш, юш, яш, ьш. 

Слова ·ноа щ: ащ, вщ, и:щ, іrщ, ощ, орщ, ущ, ющ, ящ. 

Слова на ю: аю, вю ,ею, жю, ию, лю, ню, ою, тю, ф'ю, 
цю, ·чю. 

Слова на я: я, ая, б'я, \ltЯ, ея, :жя, зя, ия, ія {~~rереважио 

·чужі слова), йа, ля, м'я, ШІ (переважно .діоеСJrівні творен

ня), оя, п'я, rря, р'я, ся ('nереважно діеслова), тя, уя, ця, 
чя, шя, яя, ья. 

Всі ці груnи: слів легко :можна розбити на підгрупи аа 
-скремою семантикою, за окремими катеrорі.я.ми та СJІО'ВО-
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твореюІЯм. Деякі групи слі,в дуже численні, як, НЗJПр., ін
фінітив, прикметники і дієприкметники. Оюремо виділя
ються слова іншомовного ІПоходже.ння. 

Оообливо цінним е користування мюротним словником 

~ля семаІfтичної і правописної клясифіка:ції nрикметни
ків, зокрема прикметників д~єслmного творення і діє
прикме-гників. Взагалі зворотНІНіЙ 'СЛОвник В. Ніньоаського 

дуже корисна ·Книга для вчmелrв у практичному вжигку і 
для д:ослі•д.юtків лексиколоrів. 

МЕТРИІіА УКРАІНЦІВ 1\АНАДИ 

Історія україпців Канади д-ра Михайла Марунчак2. 

The Uk1·ainian Canadians: А History, Ьу Michael 
Н. Marunchak. Ukrainia.n Free Academy of Sci
ences. 792 рр. Winnipeg-Ottawa, 1970. 
При самім кінці 1970 року ·вийшла 3 друку nраця д-ра 

Марунчака пі!д. ·поданою вгорі назІВою. Автор старався 

зібрати все, що збереглося ще в писаних пам'ятках і до

кументах з історії nоселешія українц~в у Каооді, а також 

з особистих розповідей і споминів 11ИІХ nіонерів та їх ді

тей, що ще живуть. Це завдання було наrальнИІМ, бо :не 

так багато залшшІJІося тих найстарших піонерів, а писа
m пам'ятки rу6ИІЛІfІСЯ, забУ'ВаЛИСЯ, нищилися. Д-р Марун

чак збнрав ці •Пам'ятки, вmпукуючи їх, вНІПкrуючн про 

них, ви.д.обу.ваючи їх із родинних схооишц, викликаючи із 

забуття. Він доnідувався про тих бабусь і дідусів, що ще 

жили, ІВідвід)'Івав їх, •Ініслуху,вав їх сnомини, ·виnитував 

для своеї ІІІ'Раці. Ро<Зуміється, ·він використовував і вс.е те, 

що бу.'Іо написане і опубліковане до цього часу з історії 
українського поселення, досліджував держав:ні архіви, 

документи. І внйш:rа з того велиrчезна книга, :майже на 

800 сторіJНок густого друку, багато ілюстрована докумен
тальними фотографіями. 

Щоб уя.випr обсяг цrеї праці, досить указати яа те, що 

в ній зга1дано до 2.500 осіб, близько 1.400 різних органі
зацій, .пона'д 500 ·Поселень, до 500 1шдав.ничих закладіЕ, 
видань та зв'язаних з продукцією ча'Сописів і киюкок то· 

ьарИ!ств і .підприємств. 

Історію українців Канади д-р Марунчак поділив RЗ. три 

епохи. Перша - це піонерська доба від 1891 року. Друга 
- від закінчення Першої світоrвої 9ійни до ·КіІЩя Другої 

с·вітової в~йни. Цю добу а.втор назвав добою експансії, 

роогалужеюrя на різні елементи (дезінтеrрація) та рух 

з'еднання (інтеrрація), я:к nроцес розвитку українсько

канадського ·суспільства. Третю 1добу, ІПісля Другої світо

вої .війни, автор назвав добою "консумації• - ужитку

вання осягнутих здо6уткіJв праці й діяльности поперед

ніх д·вох діб. Праця закінчується на столітті Канади. 

це·бто па 1967 р., з деякою прогнозою на бЛИЖЧІе май

буrnє. 

Кожна з цих діб української і1сторії в Канаді подана 

розгорнено, в найширших деталях та охоплює ІВСі ді

лянки життя й діяльности українськОІГо паселенноя в йо

rо новій батьківщині. Описи, аналіза та інrерпретація що

пов.нюються фотографіями діячів, громад, організацій, 

шкіл, церков, назв часопн1сів, видань, житлових будов, 

фарм, ;підприє.мсп і т. ін. Ці фотографії займають у кни

зі 150 СТОрЇ'lЮК. 

КнИІга видана від Української Вільної Академії Наук 

у Канаді. Поважні кошти на таке велике ВІUання бу;Іи 

роздобуті з трьох джерел: з ІПожертв нідивЩуальних та 

дея·ких організацій на заклик УВАН і самого автора; з 

допомоги авторові від Комfсії Століття КЗІНади та :вЇ(!( Ук

ра•їнської Фундації ім. Т. Шевченка. Список жертводавців 

:уміщено в кінці кнmкки. 
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Ця книга вІDдава англійською мовою, щоб nішла не 

тільки серед українців, особливо ·в університети і бібліо
теки Канади й Америки та й по цілому світі; також ее· 

ре.д україНІських молодших поколінь, які краще знаю1ь 

·англійську мову. 

У1~раїнською мовою д-р Марунчак вИдав три томи 

"До історії українців Канади", понад 1.000 сторінок дру
ку, а .кріJм того ще tнші, менruі розвідки, і продовжує да

лі свою працю в tд.ілянці історичних досліджень. В Ук 
раїнській Вільній Академії Наук (УВАН) він є керівником 

kторичної секції. М. L МАНДРИКА 

ЮРІй МЕйГЕШ. - СЬОГОДНІ І ЗАВЖДИ. 

Ужгород, 1969, 172 стор., тираж 23.000. 

Юрій Мейrеш тепер має 46 рокі·в. Від 1953 року з біль
ших його літt:ратурних. творів е дві ІПовісти і щва ро

мани. З тими дав:Ііllшми творами автора ІМИ не обізнані, 

а.1е "Сьогодні і завжди" справJlЯЄ досить добре і nри
ємне uраження. 

Своє "Сьогодні і завжди" ЗІВтор назвав літературною 
мозаїкою. НаписаН'а вона способом запису ,.потоку під

свідомости". lЦо оправді ціка:ве в цього закарnатського 

шосьменнп.ка. так це те, що він цим СТІІЛем уміло та з 

успіхом пос:Іуговується - успішніше, ніж не один з ві

домих західніх письМІе:нників, які пишуть цим стилем 

до ешь ну дні речі. Хоч nодекуди в "Сьогодні і завжди" 

помітН'Ий 6рак дИІ1Іамікн, але автор дуже вміло дію.ІСШо

мин кі.11ькох днІв супроводить іщиІвідуалізованими стру

мами підсвідомости. Думки поодино-ких героїв ие тіль

ки відзеркалюють їхнє особисте чи буде.н.ні турботи, 

стиль мови також індивЩуалізо.ваний. У цій книжці вжи

то чотири роди ч·2ренок - для улегшення ІІІереходу від 

'#думок одного гер()я до другого, чи для черговости пе

ребігу подій. Сама дія та ді.'Іа пооди,ноких. героїв зосе· 

реджені Н<Шко.lо ВасиJ1я Шестича і його любовної афери 

з Калинкою. Обоє вони зраджують своїх JІ.ружин. Рев
ІНива lllестичева дружина заскаржує його до товари
ського суду по місцю праці - з домаrаІІИЯ'М, щоб він до 

неї навернувся. Хоч не в.сі його колеrи згоджуються 

втручатися до таких приватних справ, Шестича, кінець

кінцем, такн усувають з праці. Сама любовна афера Ше

стича служить тут тільки тлом ІДЛЯ опису овідомих чн 

підсвідомих перебігів думок людини. Автор описуе різні 

моменти 3J стрічей закоха·Н'ИХ, їхні роздумування, по-

1 ім уже да.1екі і болючі апомини, моменти nід час за

судження, пізніші зустрічі з колеrами. Все це переІШете

но без хронологічної ·посл1дов.ности, в уривчасrому і 

нерівному перебігові думок, бож окремі слова чи асо· 

ціяції з даним предметом міН'яють nеребіг думок, спо

~шР.ів. Переп.'Іеrе'НІ вони також щrrуванням різних а·вто
рів або філософічних міркувань. 

Стиль "потоку підсвідомости" відомий у західній лt
тературі ще з кінця минулого сто.1іття. До нього вдаються 

письменшtкн ше й досі - більш чи меШІІе успішно. 

Мейгеш вдало зумів ІПов'язати стиле·ві деталі, nідкреслю
ючи думки, картини: чи атмосферу, часто вживаючИІ за

собу нодібн3'сти контрасту. Ось наві1ь любовні nробле
ми Шестича проходять поряд закоханої nари юродивих, 
якій ніхто не перешкоджає, до якої ніякі колективи не 
в r ру чають ся. 

,,:ьсгодні і завжди" виявляє тонкий смак і високу 
ку.1ьтуру автора. Ue добра книжка, яку омі.11о можна пе
рекладати на інші мови. 

Лариса М. Л. ОНИШКЕВИЧ 



3 АРХІВУ АНДРІЯ ЖУКА 

З'їЗД НАРОДІВ~У КИЄВІ 
(Продовження. Див. "Н.Д." ч. 254) 

Перший зrалsє в своїй промові деякі моменти з історії 

Басарабії та ті утиски, яких зазнали молдавани від ро

сійського уряду. Теперішні російські діячі не набагато 
краще ста,вляться до прагнень молдЗІВан. На докЗІЗ nро

мовець Н'аІ3одить цитату з ОЩІОЇ резолюції російсьюrх 

соціялісті•в-революц1онерів, ІДе говориться, що молдав

ський національний рух ховає в собі сепаратистичні на

хили і через те цей рух І-!ебезпечний для російської дер

жаrш. 

Піс.1я ЦИ!Х дрібних промо-в велику і rарну промову ви:

голошує проф. М. Груше:вський, а після нього М. ела

вінський. 

М. Грушевський бере слово як пред·стаwшк украін

ської народ:ности 

Г оворитн про україн::ьку демоюратію - .значить гово

рити npc у.краУнську народність, бо ц.і поняття покри

ваються одно ~д.'РУПІL\f. Хоч на Україні і є КЗ!J11італkти та 

поміщики, але вони цілком чужі лародові україлському. 

Ще Костомаров з гордістю згадував, що мооа україн

сь·ка ніколи не поганилася устами тих, котрі вихваляють 

царі'в та Ї!ІШИ!Х. гнобителів. Через те зрозуміло, чему з сЗо

мого початку революції національна, а разом з нею і 

політИ"-~на свідомість так швидко захопнли широкі маси 

уюраї.нсмюго народу. 

Про).ювець коротенько роЗJювідає історію формуван

ня Центральної Ради і П праці аж до останнього момен

ту, ко.ш ця працн обм~жується, в надії, що ії далі бv

дуть проваа.ити Уюра'інські Установчі Зоори. НедовЇір'я 

до феде:ратИІвного руху деяких російськнх д.емократнч

·них груп мо:ж.на понсни.ти тільки ооадковістю старого 

царського центра.1ЇІЗму. Новий лад дивився досі на ідею 

феде·ралізму так само, як і царат, -- що це ·Є сепаратизм. 
МоЖІна спод~ватися, що цей з'ї.ц розвіє такий хибний nо
гдяд і таке Р.астав.ттення. Федералізм ІЄ принципом, що 

об'єднує і зберігає •єдність Росії. Урядові має бути ясно, 
що в цей момент тільки федералізм зможе об'е,ЩІати оо

роди і краї Росії та зберегти Гі від остаточного розвалу. 

Україна не йде через федерацію до rамостійности, бо 
державна неза.1ежнkть лежать не перед нами, а за на

ми. Ми вже раніше об'·едН'З.Лис.н з Росією, як незалежна 
держава, і ·своїх прав ніколи не зрі·калися. 

Ми визнаємо за народами необм·ежене право на са
мовизначення аж до відокремлен.ня і зформування влас· 

'НОЇ держ:1lВи і готові тішитися разом з НИІМИ, кшш вон:tt: 
осягнуть поставлену собі мету - піщ тою тільки умо

вою, щоб ця державна незалежність 'Н'е була засобом 
панувати і викорИстовувати народності, які опиняться в 
меншості в цій новій державі. 

З імперіялізмом та визиском народrв, поставлених у 
більш сприятливі історичні, географічні та іН'Ші умови, 
ми бу демо боротися і будемо завше обставати феде
ралізм. 

Я віорю в <:илу JІюдсько•• розуму, шодського колективу 
і в те, що цей колектив зможе досягнуп:: кращої будуч
ности. Вірю, що ця фалянrа" яка тут формується, nеремо
же все на своїм шляху і досягне СІВоеї мети. 

Будемо сподіватися, що уряд зречеть·ся свого байду-

жого наставлення до нзших прашень і піде тНІМ шляхом 

федералізму, ноа якай ми кликали його уже кілька мkя· 
ців тому. Коли б &ін зробип це ще на nочатку, то ми 

не були б сві1дюши тих гірких подій, які трапилися за п~в 
року. Можна споді•ватися, що уряд тепер nокличе всі на
роди до поряднування державою. Ми не бу демо казати, 
що ми дуже любнмо .російську республіку, бо до сеї по

ри ми •від неї нічого доброго для •себе не бачили. Цей 
стгJрий участок, у якому :нас держали без реченця "до 
окончанія переписки", не може виклакати у нас симпаті1. 

Наші симпюії може мати той "палац народів", який мн 

хочемо зробити з Рос-ії. 
Опt\е, тут ми повинні розробити плян цього ,,;палацу 

народів", у ЯКОМУ ВСі•М ПОВІШНО іЮfП~СЯ ВіЛЬІЮ і Гарно. 

Будемо сподіватися, що представник ТJ.іІМЧаС\)ВОГО уря

ду передасть йо).-Іу, що, на нашу думку, Р3"сію зможе 

врятувати від заrнбелі тіль.ки федерація. 

Про.:о.юва проф. М. Грушевського час1о перепинялася 

дружними оплескамн в::іх присутніх. по промові, в кот

рій під кінець промовець говорив з великим за!налом. 

йому зрr,бшш гучну овацію. Це була справді одна з 

найкращих промов Н'а цьому з'ї.зді. 

1\\. Сл:шінський, представ.ник уряду, ,відпо~ідаючи па 

слова М. Грушевського. заярляє, що він ЦІJІКОМ nодLляє 

всі думю~. нисл11нлені Грушевським, і що Керенський 

Д;)ручив йо:\tу передати з'їздо·ві, що нова Росія не .мо

же бути цснтра.ІІізованою, а тільки ,децентралізованою. 

За во.1ю Росії ·всі народи лишt. свою кров. Під 11ас 

повстаннн в Петербурзі ПОЛ•)ВИіна повстанців - воякіР 

у Павлонському та інших по,1ко.х - були українці. Пер

ша сотня, що кинулася на оборонців старо1·о ладу, скла

далася з донських козаків. І через те здобутою волею 

бу дуТh кuристуватис~ всі народНІ. Тут у промовах чули

ся нотки, що уряд - це щось чуже. Така думка ІІЮМИІЛ~ 

кова. Вона йде ще від тієї зіmчки старих часів, коли уряд 
справ!J,і був вороІІ\ИЙ до народів. Теперішній уряд вихо
дить з народу і дбає про добро всіх громадян. 

Т ~пер нема спенія.1ьно урндоrа-І•Х кі:1 і течій. Ті гру!ІИ, 
що досі стояли за централЇ!зм, починають тСІпер прайма
тися ідеями автоrюмізму і федералізму. Недавно до ме

не прийшо.з був з представників кадетської партії і 
покаявся; він .ці.шй nік стояв за централізм, але тепер 

прийшов до тієї думки, що рятунок РОісіЇ тільки в феде
ралізмі. Тільки аnідьною працею 'Всіх >rоИІВих сил усіх. 
:народів Росії, спільною їх працею з урядом може бути 
побудована нова демоr<ратична фе;дерація республік Ро
сіі. 

Пrсля великої перерІнІ говорять ще деякі промовці. 
Латиш Меєрович згадує в своїй промові про ті наКJІе

пи, які ширилися Піро .1JаТИІські полки. Про них говоришr, 
що вони не хочуть боронІПи Росії, збираютЬСя відкрити 
Н'імцям фронт і такс інше. Але цих 'ІШклепів тепер не 
треба ·спростовувати, бо вони уже спростовані п<м 
фактом, що датиські полки пі,д час останнього прориву 
ні:мці'в ~коло Риrи перші наК.rІали головами. Держава ви
ма1гає ІНід громадян жертв. Латиші всім пожертвували. 
Вони втратили свій край, ·свої оселі і своїх рЩних. Opra-
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нізовані і о~-rеорганізоваІfі ре.квізнції і навіть грабунки 
знищили госnодарства, nозбавили їх ху доби і ІВсього ін
шого. На домагання наr.Uональностей уряд через свого 

голову Керенського 1ІL'\.4ІОВЇІВ на ІМОС•КоВ'ській ·нар~і в~о; 
мими всім словами npo .~поцілунок Юди та ЗО qn6нЯКІІВ 
на адре-су України. Проте 'МОЖна сподіватися, що після 
шестимісячних помидок уряд інакше nоставиться до на

родів. Право на таку сподіванку промовцеві. дає та роз
мова з Кереrrським, котру вія мав кілька дшв тому. Хоч 
та ж сама розмова показала, що Керенський .не зов·сім 
довіря-є латишам, бо в розмові він, між іlШІИ.\1, запитав, 
чи не віддішrrься з часом Латвія зовсім, коли ·ій дати 
самоу.прав.ління. 

Наостанку промовець дякує Центральній Раді за СJ<дИ· 
кання з'і3ду і закликає nред<:таsШІкін народів закласти 
на цьому з'їзді міцний союз народів-федералістів для 
ставити коротко і стисло, хоча з меншим реал.і3мо-м ..• • · дУ'• 
оборони rncлa федералізму. Промооець радкrь також 

скликати Установчі Збори нарсщів Р<>'сії, а коли можна бу
де, то ще до загальних sсе.російських У становчих Зборі'В. 

Представник Бі.:юруськоі Центральної Рми Михайлов
·ськнй у своїй пр3Мові наmдав, що Білорусь була бать
ківщиною 1ВИЗЮ\'Ч'НИХ людей, як Косцюшко, Міцкевич, До
с.тоєвський та інші, котрі nотім забули свою рідну мову, 
покШІули Білорусь і ·nішли ІFрацювати та творити куль

турні вартості для сусіщніх багатших народі!В. Далі про
мовець побіжно poonoвils :про організуваНІНя білорусів У 
національних формах і ВІІСJІОВ>ИІВ оnодівання, що Білорv~ь 
здобуде собі краще жипя. 

Від "Совета" всіх козачих вій·ськ привітав з'ізд І:в'З.Ноо. 
Промовець обгрунтовує учасrь козацтва у з'їзді народів 
тнм, що ·козаки в авій чаt~ склад.а.'Іи до певної міри ок
рему державу на Дону, ·входили через nослів у стосу·tти 
з інwтш державами, між іншим, і з Московським цар

ством Та ВИТЯГЗ'МИ З ЇСТ()рНІЧНИХ ДОКуМеНТЇ!В ДОВОД:ИТЬ, ЩО 

козаІGи аж до царя Петра І не в.важали себе чиїмись 
nідз.анцями, поки цей цар силою і страшними xapaffи не 
приборкав КОЗ<ЩЬКе ПОВСТЗИНІЯ і З ДОПОМОГОЮ З1ВИКЛОГО 

рабства московського народу не на·кла•в на них кай.да

І:fів. Промовець висловив аnодіванку, що народи Росії 
приймуть козЗІКів ·у свою -сім'ю і будуть підпират·ИІ дu

маf'ання козаків на У становчих Зборах. 

"Правда коле очі, - каже кооак, - але ноехай во~іа 

проколе очі тому, кому іх треба прокодотІL Ми пuвШІНі 

одверто сказати. що народ у Росії тем·ний~ а уряд не дбає 
про те, щоб цей народ просвітити і оrсвідомиrи. Між на
родом ведуть агітацію оопевяі люди, ІКотрі .мають досиrь 

rрошей. 

"Нас, козаків, може задовольнити ті.1ьки демократич

на реrnубліка на основах шпрокої федерації. Кшrи ж 

хтось захоче nовернути є:а·м~ржавство, то ми В'сі ста

немо Стенькою Разіним і з.добутоі волі у нас ніхто не 
зможе відібрати•. 

Потім промовець прочнтує таку деклярацію ,,Со-вєта 

казачьих •войск•: 

1. Демокритична реС'Публі:ка на осяові федерації nовин
на бути упорядкована за nрІtкладом Пів.нічно-Америкаи· 

ських Штатів. 

2. Зага.тrьнодержавною мовою nовинна 6У1'І-И російс~ка, 
а в ·межах кожної федеративної одиmщі - rnoя націо

нальна МО'Ва. 
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З. "Совет казачьих войск" підтрим.ує ті.льки ті нації, 
котрі прагнуть феде.ративного устрою rросНtськоі :рес
пуб;Ііки. 

4. "Совет" Е<важає можливЮІ закінчення війн.и тілЬІКИ 
після цілковитоl'о розгрому nруського мілітаризму, в ім'я 

рятунку БатьківщиІНи і здобутої революцією волі. 

5. "Совет" вважає, що М.ЇІ..І.Н'lІЙ Грунт для ІС:а'Мостійноrо 
життя народів Росії 1дадуть тільки широкі національкі ор· 

ганіІЗацїі, об' едиані в одну могутню сnілку народі-в ро

·с.ійських. 

24 вересня nриходять на чергу доnов-іді. Ю. Гаєвський 
(український с.р.) чкrає npo "федерацію в 3в'язку з 

теорією державоого права". 

Доповідач вия·снює різ'Ницю .між формами деце·нтралі

зованої прост()ї і децен'J'!)глізоnаної ~кладної держави, а 

1акож між федерЗІЦЇІєю та конфед'ераціею. У простій де

цен11ралізованій державі - автономній - частина npaІJ 

і влади ;Да€ться крайовим органам самоуnрави це.нтраль

ною державною владою, тоді як у складній децентралі

зованій державі (федеративній) (Да.леко не однакові фор

ми державного об'€днання. Федерація япля€ собою одну 

де.vжаву, при чому окладові ії часпми також мають ха· 

рактер держав, об'·єднаюtх для якоїсь мети ·в кількох 

ділянках адміністративного аnарату. Конфедерація не е 
єдrmою держааою, - це З!в'язок держав, об'єднаяИІХ в іон

тересах військової оборони, але цілком незалежних од11а 

від одної. Частина держав-членІв конфедерації можуть 

ІЗакласт-и між собою апілку, тоді як така ж частина дер
жав- членів федерації не мають такого права. 

.. .Перетворнти державу на федерЗ!Цjю - з nогляду тео

рії де·ржа·впого права - можуть тіль·ки сувереRні само

стійІfі народи. І уряд, хоч би він і хоті!в, не має права 

декрету•вати федеративної .республіки, для цього він по

ВІfнен закликати нар01..д:и і аіддати в їхні ріки цю аправ.у. 

Народи РосіІ, пk.1я знищення ца.рату, юрцдич'Но стали 

вільними і самостійюrми і тепер вони зовсім ·незалежно, 

не питаІСчись у центрального уряду 'можуть виробляl'lІ 

свої к:шституцїt, фІJрмуватися в держави і .по добрій во

лі nри€днуваиuся чи не П'J)Иєдну·ватИ'с:Я до майбутньої ро

сійської фе.де·ративної держави. Першим кроком на цьо

му шляху має бути скликаН'Ня установчих зборtв кожної 

нації і кожного краю, КОТ'Рі виявили б свою суверенну 

nолю. Тільки пk.ля цих крайових устанавчих зборів мож~ 

на говорmи про скликання всеросійських установчих 

зборів. До тієї ж пори безграмотно бу де говорити про 

де~ретув&ння цими всеросійськими усrаиовчими збора

ми федератю:иrої республіки. Той фЗІКт, що на всеросій

ських установчих зборах бу дуть представники різ.ни.х 

націй і країн, нічого не значить, бо ·всі вони будуть пред

ставниками одної держави, а для декретувЗН'НЯ федера

ТИЕ~rої реаnубліки 'nовинні зібратися 'nредставники дер· 

жав-членів майбутньої фед-ерації. Так було і на установ

чих зборах Північно-АмерИіканської федерації, - там 

були не представники федерації, а предстазники окремих 

штатів. 

(ДокінчеЮІя в наступиому числі) 



НАШІ ІНТЕРВ'Ю 

КіАька фраrІентів з поізлки в Україну 
Член редакції "Нових д,н·rв"' М. Дальний мав не

давно роз-мnву з українським .кулЬУурно-громад

ським діячем і.1 ·М. Торонто -Михайлом rавою -· 
про його спостереження з подорожІ на Україну. 

• 
Запитання: Баг~тьом від01мо, ·ЩО Ви .минуло

го року провели ІСІВОЇ вruкаці>ї в УІЮраїні. Скажіть, 
бу1дь лаока, чи це пrрЗІІЩа, що В".rf .поtВернуди.сь з 

України jншим, ніж туди їхали? 
Відповідь: Думаю, що це вигщдка тиос людей, 

яким з ·різних причин вwгідJНіше ~б було, mкби 

У·країну і еміrрацію далі діЛ'Ила ноороглящна 

сrіна. ІЦоправда, ідучи .в Україну, я мав про неі 
трох,и застарі.лі по·гл·ящи, хоrч я й читав сучасну 

літературу та .мав оравмови з кілЬІКома укра1н
СhІКИІМ'И туристами. Я повернувся з ~·краЇНІИ .пе· 

реповнений тим, ·що там ·побачив, почув ·і nе
режив; а все це може й робить М'ене трохи 

"іНШІИІМ 11 • 
Запитання: Чи .можете сказати, яка була .ме· 

та вашої ~подорожі? 
Відповідь: Т аrк аталося, що воеlШе лиосоліт· 

тя вирвало мен.е й rмою род-ину з рідJНИХ місць 

і я не :мав 1ро.ками вісто·І< про те, хто й де пере

бувае. Згодом, уже отриІМуючи від ІбатЬІка JІІИ· 

сти, я зрозУ'міІВ, що єди•п:е його бажання в ГJІИ• 

бо·кій старості - це зус-nріти ІВсіх трьох своїх 
синів, я1кі розій,шлись дале,ки:м:и і різниІМи ш~ТІЯ· 

ха·ми. Одержа,вши візу, я й поїхав з доч:кою d 

наді,ею, що провідаю батька, Д.і~а, братіІВ і 

да .. "!ьшу родину. Крім того, бажа:в ІПознайомити 
дочку з рідною землею (музеї, історичні 1будіЕ· 

лі, rалереї тощо), а також саІМ хотів побачwrи 

людей, зустріти даtвніх друзів, п-ізнати їхнє жит

тя і з доброго, і ·з Іпоганого боків. 
Цей на,мір збувся. ПобувалІИ· МИ• в Києві, Льва· 

ві, Чернівцях, ~вано-Франк.іJВському, КолоіМИі, 

Городенці, Снятині та в іІнШИх місцевостях рід· 
ІНОЇ землі. 

Запитання: Ви ж ІПОЇхали на туристську візу. 

Як же це сталось, що ІВЗІМ дозволено ОІГЛІЯнути 

·мі·оця вашого нruродження й юности? 
Відповідь: Просто пощастило. За радянськи

·МИ приписами, я :мав 1право бути ли'ше у тих 
місцях, що ·були .в·казані у візах. Дея1кі тури:сти 

"комбінували" і їхали в рідні місця бодай на 

ПЇ'В ДНЯ- без дозволу. Я ВИірі1ШИ'В не 'В'ХОДИТІИ В 

конфліІ<т із при~писа,ми і попросив дозволу. 

Приїхавши до Чернівців, я зр·азу виСJІав кілька 
телоор-ам і телефОННJИос ІПовЩомлень ІРО\ZІJИ~ні та 
даннім друзям, що хочу їх бачити, але маю труд

нощі З ДОЗВОЛОtМ. 

Н?..,ступного д:ня .вранці розбуднІВ мене гамір 
на кпри.дорі готелю. ВИІГлянувши~, я ІПобачив 

6.чизько трьох десятків людей, а між ·ними бра· 
ті,в, старенького 6атМ<а та колишніх моїх уч· 
нів, хоч і не всіх міг розпізнат,и. Почали спіль· 
ІНО добиватись дозволу поїхати !В рідні міоця і, 
на ве.чику радість усі·х, такий дозвіл отриrмали. 

На мою дум:ку, апрЗІва дозволу нШбільше за

.че)Іапь тепер від місцевої в.ла1ди. 
Запитання: Чи ,можете сказати дещо про су

.. часне життя на селі, про умоn.и та відносини? 
Відповідь: Можу розпонkти тільки ПІрО села, 

через я·кі проїздwв і в яких зупиняsся. З Бу· 
ковини до ·батьківсь~кої хати, над .мальовничим 

•крутим Дністром, я проїж..:І.ЖаІВ найнятою авто

машиною, хоч хотілося йти піш.ки~ щоб торк· 

нутись кожного кущика та за,говорити до •КОЖ• 

ного зус11річного в до'бре м·ені ЗІНайоми~ селах 

та присілках. Перше, що впало в ОfКО, - •Це за

ник пишних селянсьюих дахіJв з часів нашого 

дитинства. Ух замінили вже новt, J<!риті шифером 
та бляхою будинки. На місце виш~итих сорочок, 

які красували1сь 1колись на се.ТІянЗJХ, лрийшл.и 

місЬІкі вироби, які також з·атиrрають ВІИравmй 

·контраст :\!ЇЖ українськ·ИІМ селоІМ і місrоІМ. 

Інша відразу помітна різниця - це слектрич· 

не освіт лення, .яrкого раніше на селі не було. 

Разо~1 із цим прийшли радіо.при.Й!мачі, а в де· 

кого те.чевізори й мотоцикли. П~авда, телеRІі· 

зори, коJ1и порівнювати з наш,и·ми, м·еНІІцого 

розміру й не завжди оправна працюють ... 
Околиці рід-чої місцево·сти набрали іншо.го 

топографічноrо виrrляду. Місця, що :раніше бу· 

ли чистим відкритнІМ полем, засаджено фрук

товими дереВаІМИ, ЯКі рtОЗІJ>ОСЛИСЯ В буйні СЗДИ. 

;у· ба,гатьох місцях прокладено нові дороги, зне

сено старі будівлі. Я від'відав до двох деоrгків 

хат. У кожнvй Х'а-гі на столах rбуло стільки вся

І!<ОЇ їжі та ІПИ'Т!Ва, що не було можливости все 
це перепробувати. (1КЛ3ЛОСЯ враження, ЩО ЛЮ· 

ди :матеріяльно непо1гано забезпе·ч.ені. Правда, 

:мій приїзд був, до певної ІМіrр'И, святом - щи

рі обійми, китиці квітіІв та сльози ращости. По
з'їжджалися знайо:мі за 15 !Кілометрів. Не кож· 
•=о·го дня в них така нагода. Проте я помітив, 
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що люди багато і надто в·ели.кими порціЯІМИ 
111'ють алькогольні нашої як на ce~i:l!X, тruк і в 
містах, і не ІПО·~ічається ІВ них оп'яніння. З то
то можна зро.бити виснов01к, що п'ють і 'розва
жаються часто. 

Перед від'їздом до Києва я ще о-глян)'ІВ ІМісце
ву шкоду та познайомився з її прац.ї,вни.ками. 

Раніше там була трикі•мнаТІна хата, ІВ якій жив 

д.ире•1пор з родиною і провадиіВ навчання. Зараз 
-- це десятикімнатна будівля, з вели.кwми вікна
ми і відповідно обладнана. 3вичайно, ІКОJІ!И ІПО· 

рівняти її з новими канадсь;кими школами, то 

багато ще можча ІПОбажати кращого. Все ж та

ки, Я ВИВіЗ ПОЗИТИВ~-Іі Й О'ПТ'ИІМЇ:СТИ'ЧНЇ ВраЖеННЯ 3 

від!Віщин рідних мі•сць, хоч це не ознЗJЧає, що 

всі українські села й мі'стеч•ка живуть та роз· 

.вивзюп.ся непогано. На мою думку, дуже бага

то залежить ІВід родю•чости землі ІВ районі, від 

постави місцевих людей, а зокрема від тих, хто 

очолював місцеву ад~1іністрацію н3!прикінці rвій

ни і хто їі очолює нині. 

Запи.rання: Які ж rзаJші за•гальні враження про 
сучасну Україну та її перспеrктиви? 

Відповідь: Навіть наші еміrраційні rполітики 
'не вміють дати на це питання задозільноі від· 
повіді. Ці самі люди раз тверідять, що ·~'.країн.а 
суверенна, то зно·в, що вона ці .. 1,ком 6ееІПра'Вна. 
Раз вони до~tагають•ся, щоб чужі держави об
мінялися З І<ИЇВ'СЬКИМ урядом ДИІІlЛОМЗТИЧН'ИМ'И 
представництвами, то знову домагаються, щоб 

київськи·й уряд не реІПрезентував ~~~раїну на
віть в Об'єднаних Націях. Раз вони за те, щоб 
сучасний київсьІКий урЯlд перебрав ~в УіКраїні 

ПОВЧОТу ВЛади, ТО ЗНОВу ЗаІКЛИІКаЮТЬ ~О беЗ• 

кnмпромісовоі війни проти того уряду. Я не 

по.1ітик і залазиrn .в ІJІолітичні джунr.лі не хочу ... 
Зрештою, цікаві й об'єктивні репортажі про 
~'країну були недавно в "Нових днях" (дИІВ. А. 
1\-\уш•v.нсь.ка - "Деп.r.о про мою зустріч з Ук
раїною\ "Н.Д. ", ч. 141--142) у "Свободі" (ін
терв'ю д-ра lv\. С основсько·го з Галиною Му· 
ХИ'НОЮ) Та В "УкраЇНСЬІКОІМУ ГО.JІОС·і" (репортаж 
Ольги Войценко). 

Взага.лі можу сmердити, що ІПеребував я як 
на селі, так і •В містах б.ез жодної "опі·юи". Лю
ди там дуже гости.вні, стараються пі~р·еСJШти, 

наСІюльки життя змінилось на IJ(IpaJIЦe .п-ісля смер

ти Сталіна тз як .'!Jюди вільніше се6е 1почу.вають 
в поріннянні з дЗІВніши,ми часами. Пра'вда, ро
дина й знайомі О1:МИІНають у роЗІмовах ІКонтро
версійних тем, зате люди чужі, яких ви вперше і 
впстаннє бачите, часто дуже одверті, хоч зви

чайна не~1а нев~юсти, чи вони не підkлані с.пе

ціяльно. 

22 

Приємно вражає, rцо ·батькп сЬОІІ"одні розу· 

міють вартість вищої освіти і старають·ся про· 
ПХ(lТН дітей у виrці школи, хоч це те1пер не 

так уже ле-гко !Вдається. Розмооляючи зі сту

дентами, приємно слухати їхню добру літера

турну уК;раїнську мову, ЯІКа звучить та~~им кон

трастом до мони їхніх .батьків. Молодь у по·ве

дінці дуже вІВічлива й на 'Кожному ІКро:ці хоче 

чІнпн~будь услужити. Во~1а цtкавиться наши~~ 

житгям, школами й досягненнями в діляНІКах 

:культури та мистецтва. БагатьоІМ с:правді див

нn, що народжена в Кruнаді моло:дь таrк добре 

}"ЮЗМО1R.:ІЯЕ рідНОЮ украЇНІСЬІКОЮ МОВОЮ. 

Запитання: Які ж ваші опостережеНІНя та дум
·ки відносно русифі·каціІї? 

Відповідь: Так, !Це СЬОІГОдJНі дуже ІВЗЖЛИВе й 
бо.1юче питання. Дзти ОІб'є,к-гивну відповідь на 
нього навряд чи впоІВні меІНі в~асться. З нашої 

.історії відомо, що tполітика ца•рськоrо урЯду 
'була спрямована на ціл-r<овите зросійщення на
шого наро~у, про rцо сві~чать 1горезв~сні цар

ські укази. Ця політИІка цар·ськС>ІГо уряду безу
мовно залишІИла слід на психіці і ІМОІВі цілих 

по'Колінь. Керов.аний урядом УРСР 111еріод ук
раїнізації в 20-і р~и т.ривав закоротко, щоб 
змінити цей ·стан. ОпісЛtЯ прийшли злопам'ЯТ"лі 
тридцят-і та сорокові роюr сталінщини та Лаза
ря КаганоІВиrча. 7е~Іер закону tпро заборону 
вживання рідної мови не існує, є можливkть їі 
зберkат.и й користуватись нею. В Украіні ми з 
дочкою вживали лише українську ІМОВУ і бачи

ли, ·що її ІПреtкрасно розуміють майже всі жи• 
телі. Я стрі·чав в-ірменів, rгрузиніІВ·, жищів і .росі
ян. які цілком добре ІГоворили украінtькою мо
вою. І яІКщо українські маси в містах говорять 
tсьо~го.дні переІіlажно російсь:кою мооою, то ос
но~ною причиною ць01го, на !МОЮ д)11МІку, не є 

2НІ страх 'Перед рооресі·ями, ані навіть не· !кар'є. • 
gизм, а ІПросто засвоєнИJй ЗІZІ.авна компЛІекс на

ціональної меншевар'Гости, псиосологія людей 
ТИ!ПУ "ВСЬОtраІВНО". 

Ясна річ, що київсЬJК'Ий уряд дуже легко 'Міг 
·би з•мінити цей стан, якщо б відчував тиок міль
~:йоні~. ТаІКого тиску чи до;магань дос1, ощна;к, не 
помгчається, тому в УІКраїні розвещось аж 

стільr<и чужих і е:воїх чиновників, ЯІКі нехту· 
ють мовою нарощу, сере.д ·якого жИІВуть. КоJІ'И 

спитав я одноІГо сгаренЬІКого ді~уся у ЛЬіВОві, 

чи він помічає, як змінився город князя ЛЬІБа 

за час його життя, він 'не ва,гаючись віід)Поrвів: 

"КО,1ІИ'СЬ, за Австрії, тут цвенька.і'ІІИ по-німе
цько-му, пізніше тільки по"'польському, а зараз 

·по-російсько·му, в·иtбачте, - по-уюраїнськомус., 

- і ШВИДКО ЗНИІК. 



Певно, що прикро вражає, коли. в столи!Ці У~к

раїни на кожному кроці чуєте перевагу росій

ської мови. З цього приводу я мав декілька не

приємних роз:\100 і з міrсцевими людьrми, і з 
чужинецькими тур·wстами. Західні туристи, які 

мало знають про Україну, побувавши кілька 

дн'ів у КиЕві, виїжджають зд:ебільша з пере~о

нанr-шм, що немає оІКремої у~раїнсь.кої нації, а 

Я'КЩО й була колись, то 1і про·ковтнула Росія. 

Відnідувачі зі східньоевроrпе·йських К'РаЇн дуже 

пи .. 1ьно придивляються в КиЄ!В·і до озrна•к неза· 

.::rежно•стw української республіки, бо мя них 
це найнаочні,ший доа:{аз, ЧО['О можуть сподіва

тись ВО!ІИ, ·коли б їхні держави та.кож стал.и ра

дянськими республікаІми ... 
Все ж такп, я повинен сакзати, що є в Ки,єві 

та в інших містах України чимаJlО лю:де'Й, які 

віддюю працюють для українсЬІкої культури і 

на~тки, зберігають і шанують у~країнсЬІКу :.vroвy 

та горді, що їхня праця іще на кори'сть рІдноІМу 

українському народові. Між іншим, я 6ув зди

·вований, rдо велика частина цих передових JIIO· 

дей мають неукраїнські прізвиrца, а 1баrато їх і 

неукраїнського походжеНІНя. Це ще о~дин доказ 

того, наскіль'Ки ми на чужині відстали ІВід ук

rаїнської дійсности, коли нашса. )преса тут ча
сто вважає українцями тільки тих, у ко1о т.ра
диІЦійне українське прізвwще. 

Запи1ання: Чи зустрічалися із ~имось з Jil<• 
раїнсм<':иjх ,культурних діячів і що •про них ска
жете? 

Відповідь: Зустрічоося, але що ж ІПро них 
можна оказ2.ти? Критикувати не хоrчу, хоч де· 

кого може й варто. ХІвалити тruкож не хочу, бо 

наш~их ;пох,вал вони бояться, мабуть, більше, 

ніж вик.1ИКУ до кrБ. Зрештою, будь-які ІП!р!И• 
хильні .коментарі бміrранmсь~ої преси про то

то чи іншого діяrча ча:сто й бувають причиною 

ВИ'КЛИ'КУ .до кrБ. Як стр_ашно, що і вони і ми ДО• 
ІПУСТІили аж до таJКо·го стану, до такої взаємної 

злоби і ~відчуження! 

Я певен, ІЦО менш уперещжене молоде у:кра
їнсь·ке ІПо:ко.JІін:ня з~,хооче й зуміє нав'оо·ати жи
віші культурні та інші зв'язt~еи не лише з різни
'М'И чу)ки.ми народами, але й з украінцями, якИІМ 

доля суд•ила жити на чужині. Щойно тоді мож

:на буде оказ,ати щось пуnнє на поставлене за
ІПитання. 

ІЗ ХРОНІКИ ПОrJ'ОЧНИХ ПОДІй 

ТРЕТІЯ KOHrPEC АБН І ЕРС 

У юІІстопа;ді м. р. відбувся в Брюсселі (Бельгія} третій 

з'їзд АmиболLшевицького Бльоку Народів (АБН} та 

Европейської Ради_ Свободи (ЕРС). НеІПоінформованим 

читачам треба знати, що шсі не є голосні й претенсійні ці 

назви, обидві згадані орг::нrізації - це тільки експозиту

·ра однієї україwс.ької партії, а саме ЗЧ ОУН на чолі з 

Ярославом Стецьком. Одино грузинський делеrат так і 

ствердив нескромно, що організація конrресу -- це "без

сумн~вна заслуга п::tнст!ш Стецьків, без я,ких не можна 

уявити ·собі АБН". 

Якщо вірити звітодавцям, третій конrрес АБН відбувся 

дуже помпезна, як відбу.ваються майже всі імпрези цьо

го рухливого угруповання. У коН'rре·сі взя.1и участь різні і 

переважно відставні по.тІітики й ветерани крайньо-.право

го напрямку. Учасникі:в конrрес:у "вгощала (читай -
частувала) обідом амбас<!да Південного Вєтнаму, а ве· 

черею - амбасада вільного Китаю". Українське прий· 

няття відбулося також "за всіма приш1сами дипломатич· 
ного прс.~колу'' ... "Розміщення п•·стей було теж дуже 

здале, бо при :южному чужинцеві сиділи наші люди". 

Оrже, технічно все uуло гаразд: і заля ,;чудово при

!{рашена вишивками", і "мистецьки накладені полумиски" 

(цитуємо з репортажу Софії Наумович, "Свобода", ч. 
218) і "борщ із паштетюшми", і украЇІ-!'ські пісні Візан· 
тійського хору з голляпдського Утрехту. Невдалими, бо 

пов.ерхови.ми. на·rвними й без ло·греби бундючю~и були 

лише такі "дрі6нrщі ", пк вwступи більшости промовців. 

Говорила про зсе, ті.'Іькн не про те, як же АБН має до

сяг~ути своєї, як не як, важливої цілі. На тлі всіх убо

гих виступів слово rо,юви АБН Яросла·ва Стецька про· 

звучало, мов непогано вивЧіffі!а nроповідь. дФО.д!ЯЧН 

шкідливість усяких зв'язків ·з комунkтами, віно зю<інчІm 

своє слово цитатою звідкись: "Не з·віть їх маршалами 

чи ексце.'Іенціями, ко.'Іи вони ваос відвідують, у рукавич

ках, з усмішкою на устах... НазИІвайте їх убивниками. 

Кличте дітей з вулиці, якою вони переходять, замикай
те двері на ключ, поки вони пере6)'1вають у вашому 
місті." 

На жаль, ш.1ях від "З&\1икання дверей на ключ" до 
перетворення СРСР ·на союз незалежних ·національних 

держав - безкопечно далекИ!Й і спр2вді дИІВно, що ч.ис
.:lеІші прихи.'Іьники АБН досі цього не розуміють, а тому 
й не шукають певнішого шляху. 

ПІСЛЯ СЬОМОГО ВЗУН 

;Ще з часів Другої світової війни в багатьох склалося 
було переконання, що Організація Українських Націона~ 
лістів (ОУН) полк. Андрія Мелмmка об'ІЕШ.нує .ТІюдей 
більш tрозважливих, поміркованих і віддювідальних. У 
період т. зп. таіfо.рових держав, nровідни~и ОУН цю 
леrекду всіляко підтримували. Зрештою ,віuІ. 1944 року 
ОУН.\f закликала інших до ЗЗІМИІрення та консолідації в 
одному центрі всіх наших політичних сил. Вона певною 

мірою спрИІЧИІнилаось і до ство.реЮІя УНРади, хоч фінан~ 
сово їі майже не підтримувала. 

Події останніх років звели наН'івець каталізаторСЬК} 
ролю ОУН. 'Сталося так після опублікування книги "Ли
хо з розуму" та кількох інших захалявних писань з Ук
раїни, які потрапили до рук керівнИІКів ОУН. Мабуть, пtд 
впдиво·м цих "успіхів" багато з них зразу забули і про 

роз•сажлю~ість і про відповідальність. Ум закортіло здій· 
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сН'ИТИ їхню давню м.рію - домовm.ись як .,.ріnний з рів
ним" із ЗЧ ОУН Стецька, -не рахуючись із наслідками 
того. Тут джерело сум:ної ролі ОУН у неза'Конному усу

ненні д-ра А. Фіrоля з головетва у Виконавчому Органі 
УНРади, звідси не'Сnоді•ваний розрШJ з КГ€ (Комітет Гро
мадської Єдности) в ClliA, як також актив.на участь у 

рО3КОЛЮванні УНДО та УРДП, ЩО довело до небувалої 
tдосі хаотизації не ті.1ьки на форумі УНРади, але й у ря

дах української політичної еміrрації взагалі. 

Сьомий велн:шй збір українських ·націоналістів, що ·від· 

бувся восе·Н'И минулого року в Лондоні, не вияснr-ш не· 

виразних позицій ОУН у різ!іих ділянках поточної полі

тики. Не зважаючи на самовпевнений тон і традиційну 

патріотичну бомбастику, документам Збору бракує 

г.1ибшого розуміння загальоої ситуації в Україні і ясного 

підходу до основних проблем нашого національного бут

тя. Наприклад, у ,,Звер:аенні до українців на чуж·ині". ні 

разу не згадано УНРаду ЯІК політичний цен1'р, навко.'Іо 

якого могли б об'єднатися всі українські у;груповаНН'Я. 

Повідомлення про те, що "в праці VII Збору брали учасrь 
також делеrати з України·, не е зні трохи розвзжнішиІd 

від поп-ередніх повідомлеr-!ь ,ПІро кур'ері'В ОУН, які, на

ражаючи свое жиrrтя, нібито .перевозили частНіН'ами не

леrальні рукописи з КиЕва до Парижу. Якщо б це була 

навіть пра::ща, то нз•віщо їі сJ.Ме так розголошувати? 
ІЦоб знали в КrЬ? 

Обіцяючи спі·впрацювзти тільки з ти:мщ хто веде без-

ком.пр<»tісову боротьбу проти теперІшнього уряду УРСР, 

провідника ОУН одночасно силоміць нааш.дають овою 

непрошену "співnрацю" Чорноволам, Сверстюкам та Ін

шим ідейним українсьшІІМ комуністам на БатьківщІ-ІІІі. 
які не тільки не вед.vть боротьби ·проти київськосо уря

ду, а навпаки - хочуть, щоб той уряд став нарешті 

сильнішим, рішучішим, спроможw.w JИtконуІВати повно

ту в.ІJадн, наданої йому конституці.єю. Такі хmро-мудрі 

е.ІJяборати ОУН, розраховані виключ·но на ІІІопулярність 

серед еміrр<щії, стЗJВлять у Дуже nрикру сmуацію всіх 
українських патріотів на Батьківщині і ніяк не СПJ>И)1ЮТЬ 

визвольоо-демократичним процес.а.'\1 в Україні, а ·нав.паки 

- дуже шкодять ім. 

Маємо інформації, що всі ці сnра•ви дискутовано до

сить відкрнто під час сьомого Збору, але .не прийнято 

ясних рю1епь - за браком однозrідности. Та й голова 

проноду ОУН, О.'Іег lllтуль-}І(дановИІЧ, ,в ОСіfЗІННЬОму слс

ІJі до делеrаті'В Збору відвеJІ)то сmе.рдив, що ,,.не все ми 

розв'яза.'Іи на цьому Зборі, зате ми nоставили цілий ряд 

проблем". 

Oдh"1f діло - ПОСТ&ВІПИ, інше - дати з тим'и опроб.'Іема

ми раду. Та така місія, видко, не під силу оуніІвсьхим 

ілеологам та стратегам, з. тим більше в той чаrс, коJDІ їи 

треба звойсвуватн своіх партнерhs по УНРаді та руйну

ШlПІ те, що інші з бу дуваЛІL Таке ви.ладовування "виз

вол!,ної" енерrП не вииагає .великих розу:моних зусиль 

та поважних знаннів, а наслідки дає ,,.переможні". 

М. ДАЛЬНИИ 

З ВІДГУКІВ НА ВМІЩЕНІ СТ А ТТІ 

ЗАУВАГИ ДО СТАТТІ "УКРАІНСЬКА 

РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ" 

Ми.кола Хими1ч у "НоІВИх ~ях" за трудень 
1970 року лодruв К!рИ"ГИіКУ Українськоі радян
ської енциклопедії. В ім'я о,б'є•ктивн01сти, 'Як ·він 

.пиш·е, він дає оцінку й ;цеяюих окремих істо
\рwчних лодій з нашого недаtВньо,го минулого. 

Та•ке іЛОЄдІНання оКрИ'ТИІКИ УРЕ з на,світленням 

довільно ви6раниос істор,ичних лодій, які ІІІе·в
ІНою міJрою ІПов'язані з нашою боротьбою за 
державність, вносить 'ПJІІУТЗ.Н1ИНУ й ВИІКЛИІКає що
Інайменше зДИІВовruнн.я. 

У цілому р•яді виладкі·в автор дає ціJLком 
'слушну оцінку чи зауваJГи до ооюреІМих гЗJсел 
УРЕ. Про це ІПОВІИ/Нен знаrn кожен, хто ІКО:ри· 
стується цією -енциклопедією. Тут •МИ маемо на 
І)тазі анал-ізу встуtлної ста·11і ре;дакції УРЕ, як 
і ок-ремих ·гасел - "Село БаІННівське", "Сщдір 
'Ковпак" тощо. Проро-бив автор велику роботу, 
щоб ,подати ш.калу клясифі1кації діяч;і,в України, 

- •вона немов у люстрі віщ6иває залеDЮність від 

Москви творчого омислеНоНІя реда!Кторів цієї Ілра
ці. Так само заслуговує на увагу nерелі'К кіль
ІКісно,rо оокладу акаде-міІків за окре:ми.ми ділян
·ками науки. Можна .1.Іи•ше ,ложаЛІК)'ІВати, tцо ав

тор не визначив 'Часл·а ЗJКщдеміків-українців у 
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ІМежах кожної з названих діляно,к наую~, хоч би 

за тією ж ознакою, як то віІн [І'ИШе, що з 93 вче
них-академі·ків - украіfЩів Л'ИІШе 40 (за ·галу
зями науюи •подано 96 аосадемі'Ісів). 
Поряд із тією великою й цікавою анаwrіаою М. 

хиrми~ч з;вертає yвatry на та•кі га~а, ЯJКЇ----fl.а його 

думку - не мають нічо·го спільного з УЩ>аіною. 

Це згщ~'ка про І'ННІесу Арманд, Бессера Ві.ллі-

6аль•ді, Бернарда,ц;ці та Фн., ал.е до ціє'Ї ІГру!ІІ!И 'ЧУ

\Жинці·в ІНе зараховує, наІІІримащ, іюкеtпера Боп,

лана, •ЯІКИЙ був на службі у .королівській Поль

щі, буд)'ІВ·ruв для неї фортеці на Дніtлрі, сКJІав 

"Опис України або областей ;королівства Поль
сько,го, розташооаних мі* хордона:мм Моок:о

-вії та Трансі,льваніі". 

Тут ми не можемо поrодитиІсь із 'І'Шd, що 

·УРЕ не 'ловюnш була згадувати Іннесу Армацд, 

яка, до речі. на дОру1ЧеІНІНЯ Леніна провадил·а 
.каїнову роботу в українському робітничо•му ру· 

·сі, або ІПро Бессера Віtл.лібальді, ЯІКИІЙ всіЕю 
своєю творчою енерr.іею і ·своіМІЦ працями, як 
учений 6отані•І<, з6ага-гИІВ нашу наукову скарб-

ницю, зали·шиІВшіИ ВеJІІИКИІЙ .гаорбарій флори Га· 
личини і Пра·вобережжя Украіни, як слушно 

подає УРЕ. Те саом:е можна сказатИ/ й ІЛро Бер· 
•Нардацці. Інща річ, як ·про Іннесу Арманд ЗіГа· 

дувано в УРЕ, але 'Полі-гичшіх діячів чи \діячів 



культ}"рИ, які мали те чи те відношення до У'К• 
'Раїни, неза.л:ежно від їх НСl!ЦіОІНалЬІноrо іІІОХОд· 

ж·ення, реда,кція УРЕ nовинна з.гщдувати. Ав
тор ,статті ІВ "Н.Дн. ", З'гщцуючи ці 1прізвища, на 
ІНашу д)"М'ку, виявив ІПевну до.7ІЮ }"переджено

СТИ;. 

Щодо tНеоб'єктиІВНОСТІИ авторів з ві.11ьноrо 
світу в інтерnретацП nодій недавньоІГо нашото 

мину"1DІГО (пріЗІВИщ їх, ІКрім Є. Онацького, не 
ІНазвано ). Пер,ше- іІІІРО історичне значенІня то

го, .що німці були 1918 року ІВ Украmі "як то
дішні союзнИІКи" і як то позначилась на роз

виткові української національної ревоJІюції і 
творе'Нні української держаІв.ности. На жаль, JY\. 
Хи,мич не з·гадує імен тирс, хто вважає, що ,пе

ребування німців в Украmі принесло біІЛЬше 
ШКОДИ, НіЖ КОІрtИСТИ. AliJe це суті СПрави не ЗМі• 
нює. ЗаЗІНаЧ.иtМо ли·ше, що позитНІвна ОІЦінка 
фаk.їИІЧної окупації ні!МецЬІІ~ими; ІВійськами Ук-

·раїни ( СОЮЗНІИКИ не рОЗ'ГаІНЯЮТЬ ·за,КОННОГО }"рЯ• 
~ і не змушують презщцента союзної держави 

nідносити руки догори, як звичайного арештан

та, а це було у ІВИlІІЩЩКУ з М. Гру,шеосьmм), !ІІО· 

дана в кілЬІКоос реченнях М. Х!И'МИІЧа, :не ІМ ОЖе бу
ти пеі,)е.конлИІВою. Тут дооволи,мо собі нагадати, 

що іМалі й вели·кі українські військові форма
ції (Зеленого, Гри,гор'ева та ін.), які боронили 

українс1:1ку суверенність віJд більшови·ків (ті 
формації !Часто не nов'язані з армією УНР) на
ганяли не менJШИjЙ жах на російських Іб1льшо6И• 

.ків, ніж реrулнрні армії. Нещурно ж Ленін ГОІВО· 

рНІв, 1цо cп;iJJLкa з боротьбістами вщла була двох 

ІВелиІІ<Их битв. Отже, тверіZІ)Кення аІВтора про 

перебуtВання німців ІВ Уоораїні 1918 ро.ку не ви· 
ІЯ<:нює суті справи, а скорше заплутує її. 

Дру.ге- не ·менш аміли,в·е тверІЦжеНІНя М. Хи:

ІМНІЧа є і щодо дИ'візії "Галичиjна". Про цю ук

раїнсьосу військову фоJ»шщію віІн пише: " ... .ЯКа 
могла 'були національна ap·Milfl при нLмцях, .коли 
ІВОНіИ не кри.лися з тим, що йдуть завойовувати 

ЖИ'М'ев•иjй ІІІ!ростір і виІНИІЩувати JІКраїнсЬ1<и.й 

ІН·ЗІрод?", а закінчу€ своє коtроТ'Ке і цілком ІZJ.O· 

tВільне твердже~шя ІСловами: "Отже, нем·ає нія

.J<ОЇ ІПОтреби ІСІКЛадати про те казочки" 'Підкрес
лення 'МОЄ - І. Б.). АвrгороіВі ось цих ревеtЛяцій 

1маємо тут рішуче з:шеречити. :Оправа творе.ІLtіЯ 

ДІНІвізії "Галичина" (чи ЯtК вона мала бути -
"Пер~ша ~~І(Візія уІ<раїнсЬІКоЇ націона.11ьної а~

·мії") В'иглядала зовсім інаІ<ше. ПрИІГадаємо ІКu· 
ротка. З сwмого .початку війни Німеччини з 

СРСР у лав·ах німецької армії буJLИ •як не там, 

то там українські вояки, переважно з Галичини., 

вони були ,пі:ц командою німціІВ і не мали жо~-
них національНJИІх ознак. Так само в лавах ніІМе-

цьких війсь:к 6улІИ й воя-:~rn з інших ОК}"ПОВаШІх 

німцями зеL.vrель. Після пораз•ки ІІІЇІZІ. Сталі'НГ!ра· 

ДОl\1 у tрядах "Зброї СС" були С11Ворені латиські 
й естонські війсь.кові з'єднання. Могло статися 

так, що п~за впли.вом уоораіruської лромадської 
організаціЇ, 'ВИЗЮl!НОЇ Ні'МЦЯМ:И, ІПОСТаJІО 6 '110-

ДЇ'бНе й українське віt.йсь•кове з'єдна:нн~я.. 

Щоб ІZJ.O цього не ~ійшло, nроф. В. Кубійо· 
вич, визначний учеНІий і громадсЬЮІй ді'ЯІЧ, Я!КИЙ 

очолював тоді УЦК, разоІМ із {;Воіми дорадни• 

,ками виріш.или домагатИІСь творення українсь
.кої військової фоtрмації. В. Кубійович у своєму 

нарисі "~'V\ені 7U" ІПро це пише: " .... .Цивізія скріІП· 
лювала наш стан ІІІосі;д.аJІШЯ в ГаличІНІНі та могла 

його 3міцнwrи і rна іlіІших українськиІХ землях. 

Тідьки в складі нЇ!МеІЦЬІК.ИХ з1бройних сил 'MOtГJIO 

постати реrуо~1ярне, до,бре виШІКолене .і озброєне 

велике уtКІрюнське З'ЄДІНання, яке при сприятли

.в1й .цля на<.: сиггуації могло стати заро~ом у~ра

їнськоі націона:л.ьної армІЇ ... Завдяки днІВізії у.к· 
ра.1нська опраJВа виходила деякою м~рою на м·іж· 

~Народну арену" (ст. бо). 

{)тже, у спрwв1 тв ореНІНя ДJИвізії "ГаличИІНа ~ 

Не те. ЩО Не бyJlO іНШ0'Г0 ВИ.ХОІЦУ, Я1К ІПИШе М. 

Химич, а стави.їІась .глибоко продумаtна мета, за 

зді:йс·нення якої, ВИІдИJМа рrч, не можна не danJia· 
тити вели:Ікої ціни. Тут, до речі, б}'Іде ІНагащаm 

слова !Jилеєва із "Оповіlді Наливайка": " ... Су~ь
Gа меня уж обрекJІа. Но где, скажи, когда 6ЬІ· 

ла без жерm искупл·ена сво·бuда?".І ПІРО'ВЇД УЦК 
передбачав мож~1иві ж~ртви, але в ім'я ,.май

бутвьоІго украінської нації йш<>в на терrлви. І як 
акцію, Я'Юі аж ніяк ІНас не знес.11~11а, р~ЧНИІЦЯ 
постання див1зії "ГаJІІачина" ві~дзначається, ,бо 
й заслуговує того. 

Треба ~ще додати, що щумка 11Ворити ~ИІВізі1ю 
"Гади'Чина" виникла на початку весни 1943 ро
ку, а через ріІк, ко.1и війська армій СРСР буJІИ 
на підст)"пах до .кордоtНі.в самої НіІМечч:ини, ко
ли союзll!ики їі - Руму.нія, Yropщ1ma :капіту
люва"Jи, а в самій Німеччині всі розуміли, що 
настав провал ,гітлерівсь·кої а~ваtНтюри, nровід· 

ні дінчі українс-кого націОtНального руху вва
жаJJИ, що і за та.кої ситуації -nреба рухаТИj виз
ІВольну ·справу. Створено опеція.льНІИй Комітет, 

який ІІІеребрав на себе обоІВ'язки творити УіК· 
tраїн<.:~ку Н~~ціона~ьну АрІМію (з полонених), у 
оклад1 яко1 ;мала буги й диІВізі·я :,Гали•ч•ина" 
(рештки), яка до певно•го часу ІМада стояти по 
б<>:ц~. ~актично ІПриречооої на nо·ВНІИй роз~nром 
'ВСІЄІ нl!мецької військоІВоЇ ,машІИІНи. Цей акт, ,як 
'ВЇДО·МО, ·піщ ІПровод-ом теНІераЛ-tПОЛКО·ВНИІКа n. 
llІ~ндру·ка урятув2ІВ від репаrгріяції тисячі ук
раtнськи·х воя,ків; він ІПОІЮlJЗав свіТО·В'і, що наш 
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народ здатний борсrгись за овою держ~в.ність. 
Отже, реальність ·політи~и полЯІГає не ЛЩJ..Іе 

в тому, ·щоб здо1бугки бороть'би •були реальні 
в час ~са·мої боротьби, а і в розрахунках на 
дМ:ьшу мету. І ,коли 6 автор ІП. Химич просту

діював опр:шу творення lДИ!ВізН "Гал.І~чИJНа", ~він 
би не вважав її за "кавочtКу". 

25 береЗН!Я 1971 р. 
Іван БАКАЛО 

• 
UUановний ·п. редакторе! 

Читав у ,.Ноsих днях" думки п. Миколи ХНІМич а в mрам 

ві дивізії "Галlt'Іина". (Тут мова про статтю "Українська 
радянська енu.иклоnе.дія", "Н.Д." за грудень 1970 р. -
примітка редакції). Ставить він Щц суюсів, що цю диві-

зію творашr як складову частину майбутньої українськоі 

армІЇ, бож німці, мовляв, мали намір ви.нищиrи всіх ук

раїнцtв, а галИІЧани були добрИІМ матеріялом на гарматне 
м'я•со; ма.rrи ті пімці докладно nродуманий nляп ноаоrо 
походу на схід, в котрому передбачали LІІ.сжу:пи зліnити 

українц~в з росія·нами. З цьосо нічого не вИІАшло. 

А хіба Юзеф ПL1судський не творив польську частину 

в ск:rаді нім·ецької армії? ВИІдані українською мовою 
-апоrади нач;-шьника штабу дивізії Гайнке говорять ясно, 

як дуже потрібно нам творити модерне військо. 

По ·скінченні війни Москва домагалася, щоб ій при
мусово ;вида.11и рештки дивіаії, і Л·ИІШе оборона ІІІані Елео

нори Руз.нельт fre допустила до того. Дивізія бо nоказала 
ці.тюму світові, що український народ nрагне мати своє 
до~ре військо і що сама тінь його не.покоїть цілу Ук
ршну. 

З nра:вдивою до Вас пошаною 

ДМитро СавкевІРІ 

ПОЛЕМІЧНІ ВИСТУПИ 

А. ЮРИНЯК 

ЯК НЕ СЛІД БОРОНИТИ ХРИСТИЯНСТВА 

ВЗАГАЛІ, А УКРАІНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ'Я 

ЗОКРЕМА 

Давно ~відомо, Іцо в розпалі середньоіВі·ч. 

ної інквізиції римо-:католищь.кої Цер.кв'И з кіл 
фанаТИjЧНО:ГО Ордену єзуїтів ВИЙШЛО JІ!ИХОВЇІСНе 

твердження: мета освячує засоби. Розумілося, 
з•вичайно, rцо мета цер]{ІВІИ - вир•ятуtВання люд· 

сь:ких душ із !паз)'ірі·в ;J;ИІЯІВо.ча 'ВИІПрЗІвдує всі і іВСі
·лякі засоби. Діючи за цим rеердженням, інквізи-
ція довгі десятилі'П"Я і навіть століття наЮІДа.Ла 
С"Вій дик-гат і •вино.сила СІМертні вИІро~ки уявним 

ВіДЬМЗ!М і •відСТуtПНИІІ01ІМ - ЇНЗІКОІМИСЛ·ЯЧІИІМ. 

На ща•стя, до1ба е11рахіть інювіз'иції давно ·ми
нул.а. Хоч рсл~гійні фЗІНаТИjКИ не цілком ІПереве
лися, але не мають вони кол'иІ.І.ІІНього впливу і 
·влади, щоб 1віша11и та палити на ко.стрищах дійс
них 'ЧИ уявних "єрети:кі·в". 
Більше т01rо: ви~атні мислителі релігійної ді· 

ляпки прийшЛ'и до переконання, що Церква -
як духове о6'єднЗІння вірян, як устаноІВа солід· 
ности та взаємної любови, - •ВЗагалі не має 
права пле~ти дух ВИ\ІQІІІОІЧ:Ности й нетолер·анції, 
вже не 'кажучи про пряму ворожнечу до інакові
руючих. Бо це цілко'М розмИІНалося 6 з nоrклИtКШІ· 
ням і Іn:ризначенням Церкви. 

Українська люднkть пооа межа.ми ·Батьківщи
ни належить (поза незнаІЧними, виняткruми) до 

трьох Церк01в: Правос.1авної, Ка-галицької, бван

гельсЬІКої Реформованої. 

Ми не !Вбачаємо Jrиxa в паралельному існуван

ні названих Церков - дОТ1И, ІП.ОІКИ вони не во-
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юють одна проти одної. Гір·ше те, що Право

славна Це;J.)ІЮВа •сьогощні поділена аІЖ на 11рИ юрис

ди:нщіі Та •й це ще не 6уло б ТІра['едією, нюби не 

розгулюкане, безrпар:донне очорrН:ЮІВ&'ННЯ ·і на:па· 

стування всього українського духове.'Н!С'Тва -
като.1ищько,го і пра:во,слаrвно·го (:крім соборuо

правників), вперто :ку.1ЬТ'Иівоване нью,-йорксьхи.м 

двоти.ж!-ІеВИ'КОt}І "Наша Батьківщина" (ред. С. 
Кравець). 

Тут слі.ц наІгадаТ'и читачам, що п. Сидір Кра· 
вець, переїханши до Нью-Иор,ку з Буенос-Айре

су (де він був видавцем .,Порогів", а 1пізніше ре· 

дактором часопису "Рада"), зruпочат:куІВаtв нью

йорксм<у "Нан1у Батьківщину" ЯІК ча,ооп•ИІС ·гро

мадсько .. політичний. З невідомих причин "Наша 
Батькі,вщина" в дуже с·корім часі почала віщво

дити аж зана,дто 6аJгато м·іrсця оправам церков

НQ·релігійним. З певністю кажемо, що У АПЦ/с. 

собі слави циrм не пр•нlдбає, а .зовсім навюаки. На 

протязі ось уже понад 7 рокlів ,~НБ" оrбливає по
~rия~tи і ширить неР.аюtсть до духовенства і віJр

них ~'країнської Католицької ЦерК:Ви 1і У•країн

·ської Православнпї Uеркви (за винят:ком со
борнопрЗІЕНf{.кін). 

І rцо найбільш обурює: о:бЛ'иваючи rпомия:м.и 

всіх і вся, не .гребуючи при: ці1м найб.ру1днішою 

базарною лайкою, "Наша Батькіюцина" щоразу 

заявляє, що робить це для оборони православ

ної вірц відП ворогів! 

Та ба~ Хоч як хотіли б ми вірити в по-зитивні 

наміри "НБ", її редактора і ·Опівробітшmів, на
}tіри пильнува'Ти й боронити ч:истоту Jіюраїнсько

го православ'я, мусимо з усі€ю рtш,учkтю за· 

явити, що методи і способи :цієї "об01рони" 



об'єктивно пІдривають православ'я, вносять не
здоро,вий фермент у гро:маду в.ір,ян, профаную

чи .пред:\1ети і осіб церковного життя. 

1\'\и недарма почали згадкою про середньові
кову інквізицію і 'га•сло єзуїтіІв: "ціль виtnравдує 
засоби". Сьогодні кожно.му ясно - якИІм: жах

:шним викривлеН'ням Христового вчення було 
це гасло й практи,ка інквізиції. 

Звідси мусить бути безсУ'мнівною .і та вели
чезна шкода, якої завдають українськОІму пра

вос.1Jав'ю різні "цивільні богос.1JоВІи" з "Нашої 
Бать:ківщини ", орудуюч~і на церковній ниві не
моральними, негідними засобами: 1Кариnіщним 

очорнюваннНІм і 'ПаплюжеНІНЯJМ .іІНакодумаючих 

ближніх. 

• 
ДВІ СВІЧКИ 

У "Новому шляхо,ві" за б-те .березня ц. ~:. 
'була вміщена нарешті така ось ,,Заява" редакцн 
того ж ча.соnису: 

"ЗАЯВА 
У ТИDКtrевику "Канад.іІйський Фармер• з 13 лютого ц.р. 

у з:віті 3 rпле.нуму Головної управи Спі.лки Визволення Ук

раїни ("Відбув-ся Плену•м Голов:Ної Управи Сnілки ВИІЗ,во
лення У країниu, продовження 9, ст. 4) непідписаоо о-со

ба, за яку згідно з правилами журналістичної етики бере 

на 'Себе .відповідальність Редакція часопису, nомі:стила 
безприкладні провокацЇІЙні І(JІеве.ти из людШІу, яка ВЖР. 

не жнве і не може себе боронити, нашого товариша пе

ра, кол. чле.~-•а Упра:в.и Опіл·ки У·Іфаїнських. Журналістив 
КаІР.ади, щирого і заслуженого українського патріота та 

смі.•швого речника ·безкомпромісових самQІс:тійmщьких і 
<:оборницьких nере·конань, ·кол. редактора журналу "Но

ві дні", ~1. п. Петра Волиняка. 
Не думаємо дискутувата 3 клеветниками. Очевидні брех· 

ні про смерть бл. п. Петра Вот-иняка і npo долю його 
сnадщини е яскавИ'М заперече'Н:Н'SІМ ~оотовірности ТЗJКОЖ 

іншої, найганебнішої кле.вети, киненої uевеmиками на 

tдобре ім'я Покійного. На цьому ІМісці ~висловлюємо наше 

обуренН'Я з цього ПІРИіВОду і наше засудження таких не

чесних засобів ПО.'Іітичної боротьби. 

Такого роду шкалюІВа.ч·ня на сторінках Щ>еси своїх ко

лишніх чи теперішніх політич'Н'их противн·и.кіn і не•виrід

них собі осіб (бл. п. Петро Водиняк, Степаненко і ін.) та 

голосдовні інсинуації "московської аrе.нтури" і ,.пі.Щриn

них дій" під а.!lресою л.rіІЗНаЧН'И..lt українських культурних 

та подітичних діяочів, а навіть українсь1<их наукових уста

ноn на еміfіраuїі (НТШ) можна оцінити тільки як полі

тичний приміТІнвіІзм, безвіл.повідальні:сть і ,роботу ·на шко

ду українській оправі". 

Редащія "Нового ІlІляху" 

Давно ·годилось скласти таку заяву тій редак
ції, а не смакуватИ( сумнівни'х і наклепнищь!КИХ 
тверджень з тоІГо ж таки "Канщд,іrйсько•го фар
ІМера" та інших і не кращи~ ~ерел. Та ·~ращс 
Іпізно, ніж ніколи. РедаJКЦІЇ'Я "Hoooro шляху" 

гідно боронить Петра ВолинЯ'Ка, який не ІМО· 
же вже боронити себе сам. 

Але й цього разу не могла обі/ЙТИся та ж ре· 
дакція без дивовижної закар·лю~ц: взяла й п~ід· 
ставил.а порнд із ·світлиІМ іменем бороненого 
в.ід .нажлепниІКів ВолияяІКа - ніtби також потер• 
лілого від тих же наІКЛепниІКіІв СтепанеНІКа, з ~ви
дЗJНь якого "Канадійський фармер" цитував на
Іклепи на Во .. 'ІИНЯІКа, а "Новий шлях" передруку
вав (хоч за це в заяві не •кається). Редакція 
,,Но,вого •шляху" Іпра,ви;л:ьно вказує, де фабри

'кувшлися ~наклепи на "товариша пе-ра" Петра 
Волиняка -· на UlЛенумі Головної Уtпрruвн св~·, 
але чомусь промо.вчує, що 'головним свідком у 
(розправі над Пе-rром Волиняком на тому пле
нумі tбув Сте,панеНJко ... Що той Стооаненrко на
свіщчив на ·плеІН)'ІМі, те й було заmисане до "лі
топИІСу" севеушної єжовщИjНи, те й було по
тім розвезеНІе на еторіНІках !Не}'!Країнського ча· 
со,пису "Канадійсь·кий фармер", те й ООІ'И:НИЛО• 
ся було згодом на сторінках "Нового 'шляху" -
1не без відома ж редакції. 

Прочитавши в "ЗаЯІВі" тарні 'СЛОІВа в обороні 
Волиняка і 'ПО6ачивши 'благороідний гні'В редаІ<· 
щії "H.IU." на а~ресу наклепників (в ориrіналі 
вжито чомусь російського слова "tКЛ~ве'ГНJИІК'и" ), 
'Можна б було й забути дот~nерішні - вільні 
Ч·ІІ невільні ·-- пере~р)!1ки з "Кана~ійськоІГо фар
Імера" в ,,Новому шляхо1ві" отих наклепів на 
Петра Волиняка, якби та сама редаІКцін "Ново
го ш.'Іяху" та була до 'кінця rпослЩОівна. І, до то
го ж, поважна. 

~очемо 'вірити, rцо редакція =~Ноою,го шля
ху , сказавш1и "А", спроможеться вимов'ИТ!И й 
"Б" і лерестане ставити воднораз дві свічки:, як 
тr зробила стара баба зі співомонки Ст. Рудан
('!:J~<огІJ, :керуючись не дуже християнськоЮ за· 
садою: ,,Треба всюди, добрі лю:ди, приятеля 
мати". 

І. ПИШКАЛО 

• 
"КУЛЬТ ОСОБИ" 

Хтось узяв на зуби. в "Гомоні Украіни" цей 
вислів - "культ особи" - і притулив його не 
до речі: до змісту наших посмертних згадок 
про Петра Волиняка (див. "Гомін Украіни", 23 
січня 1971). 

Там, у "Г.У. ", написано: "Професор Кислиця 
таи нам, спас~бі йому, пок. ред. Волиняка зма
лtпвав, що нам лиш падати на коліна й молити
ся до нього, щоб звідти єдність послав, якої 
тут сам не визнавав ••• " 
Твердження це голослівне, отже безвідпові

дальне і зайве. Про небіжчиків, особливо пІд 
час жалобних урочистостей та роковин, у хри
стиян прийнято не говорити нічого неrативно
го. І ми не гопентоти. 
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Іоан ДІДЕНКО 

ЛЕС·І УКРАІНЦІ 

(до сторіччя з дни народження: tSїt-25-ro moтoro---1971) 
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Тебе КамеtНнр наш (Франко) ~Іезабутній 

назвав оди•ноким України мужем. 

А ми в це століття (і внуки майбуmі) 

весною назnем, яку любимо дуже ... 

Від серця Твого і душі теПJІоти 

вірвалнея сковані кригою рЖи. 

Пливтимуть по них пароплави й .п.лоm 

пізніше привілЬІно... Плнвтимуть вовіки! 

Нехай їх спіткають десь грізні пороги ... 
Поставлять залізо-бетонові греблі! 
І ка.\f'Ні, неначе дияв.ола роrи, 

десь ЗІfИІКНУТЬІ .. А ШЛЮЗІІ ВІЇ:д~ИЮТЬ В •Пот.ребі. 

Від rорячі серця і сліз теnлоти 

вже зникли rоніги... Хай ще лю'Гі. морози 

весні заважати-муть аорше прийти, 

розКІВі1'нуть Тобою nосаджені рожі! 

Розкована внуком Дажбога земля 

укриється тра·вами, ЛИСТООd і КІВітом ... 
І ванйде rос.подар-сіяч на поля, 

щоб мати баrатrІй: ІВрожай оотім літом. 

Симфонії дужі дадуть нам світанки 

в садах і в rаях, і .в L,Zdбpoвax., іВ лkах ... 
І nіде жное все у сонячні танки, 

щоб славить Тебе на землі й небесах. 

Весною Ти Е для іншиос ... і [рузіі -
для всіх, яких нищили лЩ і зима ... 
Хоч цей ювілей ми стрічаем ще в тузі, 
до Тебе nрете·ю:Ш і жалю 'ІІема. 

Ти осе віддала для Вкрзїни й народу, 

щоб вічно їм в щасті п~Ї~д Сшщеtм цв!істи, -
щоб вНІКресать з серця героїв породу, 

що вмі.'Іи б літать (а не повзать, брести. .. ). 

Хоч маєм ще пЩлих ·і злих smичар, 

f nсів.6людоJІИІЗ за чужими стола.~и. 

вся нація знае Твого слова чар, -
несе яке поруч з безсмертя ділами! 

У соту річющю Твоеї ·весни, 

ЩО l'pЇTIL\fe націю ТІІСЯЧОJІЇіП'Я, 

Тобі ·клЯ'Не.мося: Тоої віщі сни 

ми здійсним в боях з лих.о.mіпям. 

• • • 

HeJtYГa (сухоти з дІmІнства) по гнала 

nрапредків шляхами в далекі світи ... 
Та Край свій, на род nонад все Ти кохала. 

Любов'ю і Сооцем ·нам в джунrлях світнІ 

І підем з €гиmу Т.воіми СЛ!ідами -
із Риму, Афін, Анкари, з-за Кавказу ... 
Вже досиrrь 'В'Ю'МИЛИСЬ, блудивши С'ВітамиІ 

Чуже лишимо чужині, мов проказу ... 

Із Турїі, Случа, Ди1стра і Десни. 

із Ужа і Буrа, із Сяну і Пру1а ... й д'!ІНця 
погасимо спрагу ... Твої дивні сни 
мн здійсиимо... Щастю не бу де кі.нця 1 

З кошмарного 1000-літнього ону 

підійметься нелетень, з.юдієм душений. 

Мов мат~р. зустріне він рі;д;ну Весну, 

nригріТІ1ІЙ - розбу,дженИІЙ Нею, ІН·адушений ... 

Свої богатирські •він ІВИпроста груди, 

згада деt:ятьтнсячо:Іітнє МІ-mул-е 

і Ор я і Jlелю, Дажбога й хід 1'1РУ дн.ий 

усіх рус.ичів у безсмертя ... ЗЗІС'нуле. 

І дя:кувать буде він ІВ:ічно і щиро 

Тобі за теп.ю Твого розуму й серця, 

ЯКИМ ВЇ:Н ·ВОСКрес, щоб ЛИШН11ИС.Я ВИ!JЮМ 

житrя й ·ВИСТ'У'Пати за в о л ю на герці! 

Свіrrами погяало .і нас лихоліття ... 
Та чуємось заnжди "На кpirnax ПJіоень •t 
Прийми ж нашу вдячність у перше століття, 

яке перероджує НІіч в світлий день! 

• 
Дмитро ЗАГУЛ 

ЗАГРАЛИ ДЗВОНИ 

Заграли :,~~.звони, заrраJІИ дзвони, 

заrрапи... 

Із буйним вітром ва перегони 

помчали. 

Несуть розраду, несуть потіху 

з собою 
І під мужицьку обдерту стрІху 

спокою_ 

Принес.ІІИ щасте, принесJІИ вoJUO, 

свободу, 

ПриАшла надія на кращу дОJПО 

ІІ2РОду_ 

Заграли д3ВОНИ, вece.llf. дзеонн 

воскреснІ

Несутьси світом шумянвІ тони 
небесні... 

Коли ж для тебе заграють дзвони, 
народе? 

KoJDІ замовЮІУть твої прокльони 
й незгоди? 

КОJІИ паскаво на нашІ рани 
те сонце 

Крізь чорні хмари хоч раз проrJUІІІе 
в вікоІЩе? 

Шумпить лісочки, шумлять потоки 
веСІІSІІd-

Но.ІІИ заrоитьсн нашІ rmtбoкl 
тІ рани? 

Заrрайте, дзвони, хоч раз до бою 
весело! 

А прийде щасте і прийде BOJUI 

між села! 
Ударте, rроми, ударте, сИJJьнІ 

перуви, 



Воскреснуть, МОИ(Є, раби безсІІІЬІІІ 
Із труннІ 

Воскресне, може, народна доля 

З МОПІJІИ! 

.п тирани посеред ПОJІЯ 

зарНJІИ 

ЗаrраJІИ дзвони, вeceJd дзвони 

воскресиІ. 

Несуться світом шумливІ тони 
нєбесиL 

Коли ж для тебе заграють дзвони 

народе? 

Komt замовкнуть твоі проКЛЬОІІІІ 
А незгоди? .. 

Дмкrро ЮрійовНІЧ Загул був не лише надз-вичайно 
шfJІьним і прзцьов.итим робітни:ком ·в українській літера
турі, але був вія о.д:норазо:во поетом, пере.кла,дачем, кри

тиюом і теоретИ!Ком літературІt. Хоч його доля склалася 

нещаС.'ШВО, ЙОГО праця ЗЗ.ЛИІШИЛа ПОМЇТНИ!Й СJІЇД В укра• 

'Їні:ькій літературі, а його J1Вори зробила безсмертними: 
переклади з rете (прекрасний переклад ~,ФЗІВста•), Шіл
"lсра, Гайне маюrь велике культурно ·мистецьке ЗИЗЧJеН· 

ня; ~змістовні статті про творчість В. Кобитя:нськосо, Ю. 
Федьковича, В. Бобниеького або про Гайне, Jl.I:iJiлepa, 
Бранде·са, чи й ,ряд статтей з теорії літератури. 

Дмитро Заrул народився 28 серп·ня 1890 р. в cc."li МілІ
-еві, ВижнІ:ІІЦького району на Буковині. Був сиротою. За 

неликі з:ж,ібності в навчанні, вчИ!ТеЛь віддав його 111.0 
чернівецької гімназії, яку віJН закі.Н'ЧИІІ уаnішно. Там же, 

в гі~назії, він і оочав свої перші nоетичні кроки. У 1913 
році в Чернівцях вийшла його rrepшa ЮІИЖКЗ. віршів 

"Мере')Ю(а". 

Коли російсько -царські війська віlLtступали з Буковини, 

Загула ·вщпра.ви.ли до Росії. Згодом Загул переїхав на 
Украіну і ·праІ(ЮDЗВ канцелярИІСІОМ і при.ваnmм учиrелем. 

Після Лютневої революції Заrул надруку1вав дві збір

ки віршrв - у 1918 р. виJйш.л·а збі!рка .,З зелених rip• і 

"На грані" n 1919 р. 

Проф. С. J\рижанівськІfіЙ, в nередмові до збірки поезій 

Д. Загула, шо в.ийшла у ·видавниц;гві "Радянський пись
менник" в 1966 р., тиражем 6.000 примірникі:в, пЮІІе: 

"Але як предсташІнк тіеї частини украі'lJСькоі інтелі· 
rенщі, що не була :мЩно 3В'язана з народом:, з ,револю

ційним рухом, Загул перехворів усіма :модерними хво

робами тогочасноrо мистецтва - вwав дань модериіз· 
мові, сприйняв революцію лише Щд ·Кутом зору ваціОІІЗJІЬ· 

ного відр()ДЖеН!Ня, тобто відчуів иа собі uев.кі иаціоиалі· 

стичні в.пливн. Заслуга nоета поJІЯJГае в тому, що він до

сить швидко "вхопив тропу", nішов разом з народом, з 

ревс ... 1юцією, з комуністами" •.. 

іншого ниходу не було поетові, як ста1и опівцем Двіп

vе~•ьстан.}', мuці 4ерnоної армlЇ та <:оціялістичноrо буrді:в· 

шщтвёі. Ио1·о "·вхоплена тропа.. неrативно ІВіщбилася на 

JШt:jJa•·ypюй творчості. 1V1. ~еров ие раз звертав увагу 

пuе1JІ:Н, що його багата образність зникда, а в його вір· 

шах запанувала суха ро,зсудливісrь ... 

У 1934 р., разом із nисьменшшами (0. Близько, Гр. Ко
синка, Д. Фальківський, К. БуревіІй та Ш.) та іншими чес

ними інт~.'Ііrентами, Дмитра Загула розст.ріJшио ... 
Редакц.іsІ 

Яр СЛАВУПtЧ 

УЗОРОМ ГОККУ 

І 

Стертий стуІJВею, 

Посохлий n'янІПь .полин -
Доля поета. 

п 

Мандрівний ворон, 

Шнряе Ь краю в Іфай -
Немає гнізда! 

m 
ІlІукає душа 

Золотого спокою -
Того, що кишІІТь. 

lV 

У дальній вирій 

/Куравлі ПОJlетіли. 

Вернусь, як вони 1 

V 

Ти в'юнко •пройшда. 

Заз.дрісно зашарілась 

Еечірня зоря. 

Токіо, 20 ~в.ереснsr 1968. 

УЗОРОМ ТАНКА 

Перед Кіото 

Серце сnівае знову. 

Обабіч доріг 

Доли - херсонські степиІ 
Ті.'Іьки написи інwі. 

n 
Ри-не ріка внив. 

Пагода прагне в небо. 

Довкола світу 

Нерстаючи довгу путь, 

Я полюбив Кіото. 

lll 

(Славень Японії) 

У цвіті вишень 

Ти йдеш, я·к наречена. 

Іlрад.авня сила 

З островів перемоги 

Молодо, гінко дзвенить: 

Кіото, 21 вереспя 1968. 

ХРАМ ЛУНr ШАНА 

На храмі Дра·кона блаженствує Піве.нь, 
В обладу забравши nокрівлі Of1POM, 

І .гребінь червоний, що хма:рам урmень, 

Палае застигло над чорним пером. 
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зо 

Коштовна перлино craporo Тайпею, 
Ти з Ночі шлаєш, насилаючи День, 

Тн волею ма:ниш несков.ну Корею, 

Ти вабmп Киrай, остовпілий, як 111ень. 

Сп)ває ід.О Неба розпаленнІЙ Півень, 

Голосить Буття переможІ!И!Й ПрИХ.і!Л, 

І гребінь червоний, що хмарам урівень, 

Пасмуrами сонця пронизує Схі!дІ 

Тайлей на Тайвані. 24 вepeOJm 1968. 

* * * 

Ло-вившн мk.яць 'під •водою, 
ВтuНо/Б підх..'dелений Лі Бо. 
ТІlІк я шугаю за тобою, 

Моя незловлсна п.1ав.боІ 

Сушу на сонці шати зІМоклі, 

Надхнеmrо ставши на кордон; 

Ловлю в ІПотужному б~ноклі 

Драконську далеч і Кантон. 

І відчуваю, що з Кпrаю, 

З ·верха крутого, як Емей, 

Лі Бо словами привітаю 

ГЛУХИХ ДО ПОДИВУ ЛЮдей. 

Гонкою·- Кам Тін, 
26 вереrсня 1968. 

* * * 

Пам'яті норвезьюого 
туриста, що спілкував 

з контрабандИ'СТЗІМІL 

Б.шснув місяцем, жух"Н'УВ ніж 
На облавку чужої баржі. 

І хрипучІіІ.\1 наказом "Ріжt• 
ПрошІ-nпіли під'южно старші. 

Сталось нагло - і враз пройшло; 
Темний труп заяскрm рудою, 
Коливаючи помсти тло, 
Що холола крутою млою. 

Сінгапур, 

16 жовтня 1968. 

ТАЯНКА В ТАНЦІ 

Ступнула ніжка на поміст -
1 nальці рук" як ·полум'я, ряхтять. 
lia ·повнІ-rй зріст 
Квітчасто ставши, рій за.к."lЯть 
Вона випростує, чарівно-з-винна, 
Сувора, ніжна і дитшша. 

Таянко в танці, настУJІІайІ 
Тікає d.10, перt>маrае ·крок. 
І, наче рай, 

Радіє звихрений Ьаннок, 

Довкола гордо сяючи у сонці, 

Де мовкнуть Будди оборонці. 

Стуnнула ніжка на поміст -
1 пальці рук, Я'К полум'я, ряхтить; 

Мов сяйва лж:т ... 
А вкруr, протнувши рій заклять, 

Шпилі •від ф р а, ацрямоваJНі до Будди, 

Бр1шять, як 'с:груни, над споруди. 

БаНІНок, 17 жовтня 1968. 

lt * • 
(Із Сааді) 

ЗН'ЗЙШЛИ В ІПЇСКаХ МЗ.НД.рЇВ:НИКЗ, 

Що заблудивсь, :подобу му!Мій. 

Тримада ІЗОЛото рука -
13ід СОНіЦЯ ВИСQХЛа В самумі 

І на затвердлому .піску 

Врізьбився напис, ключ до теми: 

"Мандрі•вче, рШш й жиrняку 

Бери в дорогу- НІе дирхеми!• 

k:фаган, 11 шocro,na.tta 1968. 
Пеtрекдад здійснено за доnомоrою п;ринце()[ Лейпі 

Паrлеві). 

• 
ГОЛОС ЛЕСІ УКРАШКИ 

До 100-річного ювілею з ·д~ня народження Лесі Укра

їнки мала з'явитися в продажу ун·ікальна nлат1вка з жи

вим голосом поетеси. З ·Пдаrі:в.ки можна прослухати по

чаток народньої пісні у виконаН'ні Ле~і Українки - "Ой, 
заїхав козак та з У.країноньки, одмовиІВ дівчину та й 

од родинонь·ки" - та .кращі із інших ії запІfсів народніх 

дум. 

Найдені й реставровані за.писи народніх Д)'М з годо· 

су видатних українських кобзарів, що їх 1908 року зро
била Леся ~:к.}>'аї-нка з допомогою свого чоловіка КnИІМен

та Квітки та вuомих 3бираt~~ів фолкльору Філарета Ко· 

лrсси й Опана-с.а Сластьона. 

Давні записи на старовlfНному фонографі ·нещодавно 

реставровано. Восковий в-алок, на якому записано cnw 
поетеси, був найбільше 'пошкодже·н•ИІЙ. Та поза .в~якими 

перешкодами вловлюе.ться мелодія й ІІЮіЧф.кОВіі aosa 
пісні. 

Леся Українка мала rарН'ИЙ голос, досИіТь силЬІНе соп

рано. 

ГОЛОС ОКСАНИ ПЕТРУСЕНКО 

llрославлсна українська спі.ваЧ:Ка Ок-сана Петрусенко 

залишила нам неоагато грамофоmmх ЗЗІПИІСів. Деякі з 

ни.х. є справді унікальнимІІ. 

tlсесоюзна студія І[lрамJЗапИІсу за·рзз реставрує їх, а 

фірма "МеJІ\>дія- в цьому році .плянУJЄ випустwrи в світ 

довгограючу плапвку-гk3!Нт "t:.nІва•є Uхсана !lетрусенком. 

ha платінці бу де записаню 16 піоень і серед них мало, 
або И зовсІ:М невщомі сучасному слухачевІ. Це: - ,)1;)·
го.м Іду, коня ведум, "Ой, дmчнно-неоого·, "В кінці греб

ЛІ ШУМJlЯТЬ ВерОи", ,.С1ОЇ1'Ь гора ВИІСОК3Ям1 "Ой Не СВЇТИ, 
МІсяченьку·, "t:лать мені не хочеться" та іІн. Іlлатів.ка 

має вийти JJ художньо оформленому ·коверті з фотогра

фІєю спшачкИІ і її короткою '1\Норчою біографією. 



ВІДІИШОВ ОСТАННІИ ІЗ ТРЬОХ БРАТІВ 
СТЕЧИШИНИХ 

Світлій пам'яті Юліяна Стечишина 

Іх було три браrги: старший - Ілько, середу

щий -Михайло й наймоло~ший - Юліян. Си· 
ни сільського війта з села Глещаоо, Теребо
вельського повіту. По черзі виїз~ил.и ·вони з 

рідного села у широкий світ - ~о Канади~ Іль
ко, що родився в 1883 році, прибув до Канади в 
1902 році, Михайло, на ІІІ'ять рокіІВ молодший 
від Ілька, ОІП'ИНИ'ВСЯ в Канаді в 1905 році, а Юлі
ян, я~ий :родився 30 червня 1895 р., ~приїхав до 
Канади в 1910 році. ТЗJк ІПО черзі ·відхоІЦили во·НІИ 
й у вічнkть: ІлЬІКо (ЯІКИ:Й став називати ·себе Ми

рославом на ~пошану революціЙ!Ного героя Га

личини Мирослава СіЧіинсь:кого) - ~по:мер у 

1947 році, М:ирсайло - в 1964 •році, а те~пер, ос
танній з :юmс, ЮJІІіян,- 24 лютого 1971 року. Всі 
т.ри були талановитими й діяльни'МІИ у;кр-аїнсЬІки

ми ІпатріотЗІМи, і ·коЖІНИІЙ з НИ!Х виконав у Кана

ді, в їх довголітній 'беЗІІІерервній діядьності, ло
важну й цінну працю. Головною ді'ЯіЛьністю 

Ілька-1\tlирослава 1бyJfa ,реда.кторсЬtКа прсщя в 

,,У:країнсь·кому голосі". Михайло, що став ад· 

вокато.м, а потім 'Судде'ю, присвятив себе пере

важно богос.'lовськи'М пита,НІНЯ'М, історії церков, 

нruписавши кіль,ка поважних студій. Про Юлія

на ска·жемо далі. Всі .вони бра .. lи жваву участь в 
організації У.країнсЬІКоЇ Пршнославної Церюви та 
в Союзі у,~раїнців Самостійників. 

ЮліЯJН, за.кіJН.чивш'и поча11І<озу ш,колу, на 
14-му році ЖИТТЯ ·ІІОЧИІНаЄ СВОЮ кар'єру В іКО• 

пальнях у Шлезьку. С'Коро, однЗІЧе, 6рат Ілько 

доnоміг йому .виїхати до Канщд.и, де він дістає 

працю таки у брата ·В дІ")"Юlрні, у ІМ.істі Вінні
пеrу. Це було в 1910 році, а ·в 1911-му він 'ВІЛИ· 
сується ;цо УІКраtНІСької ·Студоотської Учитель
сь•кої Семінар1ії ІВ Б~енщоні. По закінченню нау
·ю~ в ньо,му учителює, далі учиться на ма1їр'ИJКУ· 

ляцію і в 1917 р. вписується до Саскачевзнсько· 
го уніІВерситету, від я.ко;rо дісrає в 1921 р. диІП· 

лом "6ЗІКалавра штуки". В тому ж році ста€ 
ректором Інсrитуту Пе-гра МогиІЛи в Саскатуні, 
одружується з студенжою того ж ІНІституту, 

Савелею ВавриrНJЮК, і з тота ·часу обоє вони: роз

гортають ·шиірО·~ й бЗJгатОtГранну ГJРОІМ'адСЬІКУ, 

.виховну й оргаНІізаційну діяльність. Як ректор 

Інстцтуту, rвіп проявив сеtбе, я~к добриІЙ і та.ла

новитИІй вИJХооник українського СТУІЦентства, ви

ховуючи їх па нruрод.,них ІП:роІВі~И:кі,в. :Коло 2000 
націона..,lьно освідомленої студентської мо~оді 

вийшло 'ПЇщ його вплиІВом з Інституту. І ~іІйсно, 

ця .молощь - зоюрема вч·ителі - стала народ
ні,м·и ~провідниками, ви:хо/ВІЮІJ{ами лсжоліmя. 

Ю. СтечиШІИН не обмежував себе JІИІШе 'пра
цею в Інституті. Він ча'Сто виїжджав в оІКОJІіИці, 
де ІМасаІВо жили українці, витолошував до.пооі

~і, освідо:мляв, організував, буднІВ до 'ІІРОМад· 
ської ІІІраці. Між іншиrм, він mорив церковні 
громЗІ.ди. УкраїнсЬІКоі Пра,восалвної Церкви, що 

була в той час ·в стадії організації, як засіб ЖsИ· 
іВОЇ J!Країнізації реліІГійн01го життя від застою 
"рутенства". Він брався за ~<ожну працю, яка 
була -конечною й нагальною. Так, у ,своЕму мі
сті Саокатуні, ІВін ІІ<ерУІВав церко~ ХОІРО-м і 
певниrй час 6ув навіть дя:кОІМ. 

У 1931 році, .він за,кі,нчив курс правиНІЧих на
У·к у Саска,чеванському уrніверситеті ri став адво· 
JКа:том. ІЦе до 1933 'Р· він б)'!В р~J<ТО!ром Інститу
ту Петра Мо.гиJІІИ, .аЛІе коли віщ~йшов, то поза 
С·Воєю фаховою працею ІВесь свіrй час вімшза.в 
г~омадській та науко·вій Іmращі, не вЇІ;І;рИ/ВЗ.юqись 
ВІД Інститугу, а навпаки, всебічно .під;грИІМував 
·його. Окремою ~ілянкою йо,го nраці ·було ав
торство по.пул-ярних брО'шур, статтей і солід· 

них ·нау·кових видС:'JНЬ. Т3!К, .віІН написав ювііЛей

'ну 1}{1}fигу Інститугу П. Молили з нато.zщ rйого 
25-лі:тя~ яха фЗІКТИІЧ:но була 1першою історією 
у:краtІ:fЦІІВ у Канаді. Та найбіл.ьшою .працею 

Юліяна Стечии.uина є ЙО/ГО "Ук:раЇІН'ська Грама
тика .. аиглійською мовою, .призначена для кур· 
сів уІК!р·а"fнсЬІКої 'МОВИ в середні·х :школах та унJ
:верситетах. Авторитетні мовознавці кЗ.жуrь, ·ЩО 

завдЯК'Ц цій :nраматиці українська мо-ва з~ооу
Ібула собі ІПОвн.ий статус в університеті та в се
редніх ш·колах Саскачевану. Гр&\Іати:ка Стеч'И'

.шина поширилася й поза провінцію СаСІкачеван 

- на інші університети й середні ШІКОJІИ в Ка-

31 



наді і США. Сам Ю . .СтечишиІН був одним із 
,промоторів .відкриrгя слruвістично['о департа

менту в Саскачевансь:КО1МУ уніІВерситеті, і на 
,ПІротязі ~семи років він вИІКЛІадав там українську 
Імову. Також Ю. Стечишин, як 01дин з чільних 
організаторів Української ПрЗІВОІславної Церu<· 
ви, ;прИІСлуrJЮИІвся найбільшою мірою до того, 

щоб це була українсько"'1мо·вна ЦерІКва. За пов
не збереження в ній українсь.кої мови він бо
ровся до оtтанньо·го дня свого життя.*) 
Науковою працею, нк завданням йота життя, 

була для Ю. Стечиш'wна його рОЗІГорнена й де· 

тальпа "ІсторІЇІЯ Українців Канади". Він ·задумав 

їі на ,кілЬ!Ка велJИких тоІМів - за ІПОнад "ри ро:<и 
nерещ овоєю смертю. Весь час праІЦюваІВ над 

.нею, з.бираючи; й 1перевіряючи матеріяли. д,ив

лячись зі сторони, зщавалося, що за цей час 

мала б та праця вже вий-ги з дру.ку. Приятелі 

його нетерпеливилися й зашитували: "КоJІІИ ж, 
коли ж Ви поті·шите нас виданням сво€Ї Істо· 
ІрЇ'Ї?" 

Ю. Стечишин ІВідJПовіІдав: "ЧИІМ скор,ше вий
де, тим СІ1рша буде. Чекайте, я не по:спішаю. У 
свій час я її викmу". 

На жаль, його оптиІМівм вийшов перебільше
нwм. Він знехтував римсма11м застере'Ж.еrнням -
Mernento rnori! (nwм'ятай про смерть). Смерть 
приходиіть, не стукаючи ІВ двері. Вона навіть не 

слухала лірни.кіJВ, .які коmи:сь виспіву:вали на 
базарах: "Смерте, моя небого, пожди мені не
много". Праця по,кійно·го Стечишина залишила. 
ся не закінченою, яа< пр·екрасна сиІМфонія Шу
берта. Та симфонія ма.ла щастя бо її закінчmи 
друзі Шуберта. ТреІба нащі,ятис~, що й не зшін
чену "симфонію" у.краЇНJців Каtнади, пера Ю. 
СтечИІШіИНа, щокінчать йоrо блиаЬІКі дJР'уз.і, сер(Щ 
ЯКИХ На Першому місці Є ЙО•ГО дружиІНа (оо.еля, 

ІНевто'мна опівробіrnищя на ~всьому життьовому 
його шдяху. 

МІМ 

*) Це можуть підтвер.дит•и й JІ.оповни.ти (ми те ще ~ 
надрукуємо) всі, хто знав Покійного Іі хто з ним рЗJЗом 
так енергійно й ІПОедідавно боровся за збереження у~ра
їнської мови в УкраїтІ'Ській ПравослЗІВній Церкві Ред. 

ПОСМЕРТНІ ЗГАДКИ 

rерич Дмиrро - нотар, відомий у Канаді український 
патріот і громадський діяч - помер у ВінніпеГу 9 лю
того 1971 року на 72-му році житrя. 

С'rарчук Орест - довголітній nрофесор Альбертського 
універоИJrету - помер неспо~і·nа:но 14 лютого 1971 року в 
Едмонтоні, проживши 55 років. 

Олійник Теодор - інженер, а:ктwвний член багатьох ук
раїнських то:sар1rсш та організацій - nомер 21 січня 19il 
року в Монреалі на 53-:му .році життя. 
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Божик Степан - кол. старшина УГА, пізніше ад.вокат 
і кулиурно-громадськи:й діяч - rпомер у Бельгії 14 шо
того 1971 року на 73-му році жиrгrя. 

Білецький Васи..11ь - .кол. старшИНІЗ. УГА, відомий у 
Західній Україні адвокат, nомер 27 лютого 1971 ,року ·В 

Акрові, Огайо, .цроживши 77 років. 

Монкевич Борис - кол. старшина Армії УНР, учасник 
бою під Крутами, на еміrраці:ї акJІивний тромад'сько-полі

тичний діяч, nомер 7 лютого 1971 року в МонреалL 

Криницький Олександер - інжеН'Ср, піщ.приємець і гро

мадсько-політичний діяч - помер несnодівано 13 берез
ня 1971 року в Бофало на 50-ІМу році житrя. 

Влади:ка Донат - А·рхиєnископ У·к.раїнської Автоке
фальної Православнюї Церкви на АВІС1іРал.ію і Нову Зе
ляндію - помер ruсля довгої недуги 15 березня 1971 
року у Футскрей, Австралія . 

Петриченко Григорій Никиф. - професор коледжу в 

Кінгстоні, Пенсільзанія, .кол. президент УТ1І в Нью-1>1орку, 

член УВАН і НТШ - ІПІОМер 16 березня 1971 року в 

КіНГСТОН'Ї, ПРОЖ•ИІВШИ 65 років. 

Харак, ГілярІА Лев -кол. 'СТаршина українських армій, 

.адвокат, :голова Об'єднання Українці-в в Австрії, член 

УСП і УНРади- помер 2-го ·березня 1971 р. у ВЇідНі на 

7 4-му році життя. 

Іванович 1\-tикола - а·двокат, громадський ді:яч, член ба
гатьох товариств і opramзaцiet на Буковині й на емі.rраціі, 

голова Контрольної КоміJсії СКВУ -- 'помер несподівано 
10 бере•зня 1971 року у Відні tНа 60-:му році жиrrя. 

ПРОІ<ЛЯМАЦІЯ МЕРА ВІННШЕ(у 

3 приводу 100-ліття Лесі Украінки f ВасИJІЯ Стефаника 
На 'Пропозицію Комітету У1країнок Кана,ди, мер мі:ста 

ВінніпеГу Степан Дзюба проголосив 25 лютого ц. р. nро
к.'Іямацію про ·овяткування цього року 100-літнього юві· 

дею Лесі Українки і Ва'Силя Стефаника. У проклямаціі 
говориться: 

"Тому, що цього року ук,ра'Иfські громади цілої Канади 
вtдзначують 100-ліття двох велИІКих украінсь'Іm'Х пиСЬІМен

ників - Лесі УкраїІНКи і Ваеиля Стефаника, твори яких 
тепер доступні :tппачам Канади в антлійtьЮІХ nе:рекладах, 

і 
"Тому, що культурна спадlЦИІНа кожного народу віді· 

грає важшtву ролю у формуванні його духової ідеитич

ности, а Канада є країною багатьох культур, що іх •ІІРИ· 
везли з собою ·піонери різних національностей, і 

"Тому, що Вінніпеr є місцем, ·де осіли ·перші украінСЬJd 
піонери Канади і ·сьогодН'і велику чa'CWUiy иаселеІІШІ на

шого міста творять мешканці украінсЬІКого роду, ІАЛЯ 

яю-Іх ця річниця є си.\tволом їх культурного вкладу в роз· 

бу дов у Канади, -
.. Я. СтепЗІН Дзюба, мер міста Вінніпеrу, пересипаю 

привіт усім українцям Канади, цінячи вартість іх ІВкладу 

у формуван!lЯ культури нашої ·країни збереженням ЖН8'Іа 

елементів їх власної спадщини, і в цей день народже:нии 

Лесі Українки проголошую і .рекомендую відзначиrи рік 
1971-ий. як РІК СТОmТТЯ Jll:CI УКРАl1ІКИ І ВАСИЛЯ 
СТЕФАНИКА". 

Лана у ВінН'і<пегу 25 дня місяця лютого 1971 року. 
Степан Дзюба 



ч и т А ч І 

ІНановІ!і редактори і адміністратори журналу "Нові 
дні"! 

Rтрата Д():JОГого Петра Ку1ьмовича нам В'Сім болюча, 

ocoб~llІJ:J_o _ Тl!~~ ~_т() цінив його щире CJIOBO та nра·в.д.ИВІ'..А 
ІШС.'ІіВ дуМКИ. 

n и ш у т ь 

т!льки то:му, що не В'стига-ємо наmtеати_ n.сім; -кому ·ХQ:rіли 
б. Зрозумійте, що ми працюємо ДлЯ ·,;НоВ.Их Днів• '_:_ у 
вільні :від пр2.ці години, заміость відпочИІВати. П..'lатні за 
'Ге Не беремо і НС nн.маГ3.ІЄМО, ТОМУ ДО ЧН;ачfв- так' НЗСТІІР· 
.1иr.о апе.1юпаm-; й аr~е.1юємо (Н'е- Х'Никає·моІ),. щоб і.вони 

про св~й обов'язок не забуnали. На жаль, чНІМало .маємо 

Т<JЮЇі, ·До .ЯКИХ і .досі Іfаше СЛОВО Не ДОХОДИТЬ. ОсобИСТО 
Я був. до13голітній передп.'шпшк його журналу, люби-в 

його Чнтат;(і ВВ3/Каю, Щd "Нові дні" мусять~ ісtfува'Ги Я:І< 
неюшр~;і.Jшй rіа.м'ятни·к покійнu.му ·п. · К. Во.тіИнЯкові. 

То:-.1у я внси.1аю чек на ·111 долнрів: 11 ;10.1 • ....:..:... на' дво
nіч ну пеrсдп.1ату ~курнз.1у "Н.Д. ", а решту - на r'аран
тііінlІй фонд. 

· ·до кожІ;юго зsсрнути·СІJ ми не мали. ще фізичної мож · 
.ттивости. Хочемо ві.рити, що колось таки Ао всіх наше 
с.1ово ··(нагадування в ."JІсурналі) дійде~ 

З п9шаною до всіх вз.с_ Олексій СІ<РЕПІЛЬ, ТороН'ТО. 

Велике Ва\І сПJсибі, дорогий пане Скрепіль, ·За щИре 
С.1ОВС; і таку Іfьд-Ї-рнмку ,.НовИх. дн1·в ". Такі добрі,-і,;nос.:хі-~ ~ 
довні itiAІrre.1i сіJ.адщиюС неЗабутйього Петра· Кузьмовиu 
помЬілн= іІамі:урЯтуватн. ~.Нdві дні", а теnер, за ·вашим 
прик.Ла.!іём ·: і:іуЧіr, · поможутЬ ·уст01Іти· · ~ рuбши · журкал · 
повнокраsіі-:ШИм, Як· бИ tНе ··псуваЛи .нам кров гапааІіси- з 
код~~ (ЧІ!~ ;~с~ о.іноі·о!) -еи.іf·РзнтсЬ.коі-· ежов.Щини (про· ниХ 
иезабаро~і щr · скаіkе:.ю все, що тр~ба.- на сторінках "Но· 
rmx- дlli~ < а і·юt і1ас<щ даймо Ї~( іще t-рохи: часу nополо- · · 
хо.пr горобці·!J полід стріха.ми наших відданих друзів і 

спіrшраців!шків). 

Н"ехай же Вам, п. Скрепіль, добре буде й далі; "Нові 
дЧ'і"' чшаючи! 

Редаіщія, Адм!нkтрація і друкарі "Нових днів". 

Rнсо!юповажзР-і пзчояе І 

Jа:І:\'Чаю чек на !5 долнрів. Із цього прошу зарахуватн 

5 .. 10 Іс!а ~юю псредп.1ату за 1971 рік, а 10 до.1. rн:а ~nрес
фоІі!1," зібрШШЙ· З НЗГ0•..1Н ·25-.'ІЇТНЬОГО· ЮВЇЛ{:Ю. поДруЖЖЯ 
О.'ІІ:о.ПІ й Михайла Ку.11~чІщьких 3 Гаміль-rону, Онтаріо,· -
на УКf><JЇНс~->ку пресу, а в то~rу й ·~ш "Нові дні.". 
П:щспrу І{у.[І~чицькп:м бажає~ю многиХ .1іт, а' ,,Нова~ 

~ШL\1" -·многих псредплатюrків. 

_ ~ пошаною Дарія Бродгед 

З поша!ю.ю до Вас 

за редакцію ~видавців Д. Кистщя 

НJ;з::о:зю:й п. редакторе, 

сердечно дякуємо -Вам, що ще Н'Здсилаєт~ нам Ваші і 
снзw{ ,.,Ншзі дні"~' не вважаючИ на нашу заборгованість. 
Проси.\ю .1<-C'<::iuo внбачІІТи наtМ - п.rсляплатникам. )Кур-
1їаЛ ~н~м П<)_щбається, є xopowi статті в ньому.: р.олучаю 
пере~аз.':." :r · · · 

·З пошаною до Вас ВолодИМІ:fР Матвіїв 
·. · ВіНнЬпеr 

Дуже приЄмно ·чути, ішЗ.новнИІА ·п. Матвіїв, сrолос за 
1 ол о сом Ю н~йбіЛь~ої поза У·країною ·українськоі 'lliO~ 
мадїr, · іосереЛ:и<еної в одному nеликому місті: Як. Така 
гро:ш'.да розпоруuшться, то велике й діло ~у-де: стапемо 
госrіодарпми :u~:::.и:•oro видавництва і доброго ЖУ\І)налу -
і та.кими добрими господарями, нкиІми Ви всі :вже стали із 

своїм · rо:ювою міста досrойним іІаном Дзюбою;. Нехай 
ycit.-1 так;1м Дзюбам- лае Боr з,доров'ячка. а Я'З!.\1 з ни.чи 
щ1й~ Боже, yc.riixiil! 
Коли ж_ пншсте -про 'етапі хороші в "Нових .іr.Нях", то 

!133іІ:вайтс ті -~r~тт1 і їх авторів -·то ж буде єдина вина-
. города за їх добру кор~:~;сІі~( працю· ·,длЯ заrЗль·ного 
добра. 

З · пащаною до Вцс Д.. К. 

І3ельмІrшанQа!-Іі Панов.е! 
Приєднує~юсь J10 Вашого,' дорога пані Даріє, голосу і з ЦІІ~І шrстем. надсилаю р~чну перелплату - чеком па 

ві1. --еебе бажаемо. п~ву .КульющькИJм_ у щасті_ доЧ:екаnu:ь ____ су,і_у 5.50 до.l. З по1ййн;-ш ред. Вол.иннком були р~зра-
золотого юві.ІJею їхР-ього подружнього життя, уве-сь цеіl хун_ки натурою. · · 
час підтримуючи таку ж дружбу з нами, "Нові дні" чи- 5ІкШ.о В1і ,бутІ·· б 'зацікавлені, то -я маю nодвійні коnії 
таюЧИ. дея~кіrос.. старІlХ ЧИСf.Л ,,Н.Д; "~ 

--Редакція і АдміністрацІя Бзж:і"іо }:спіхів. · 

ВІr.:.окопоnзжні По.нове, 

Btннmcr, 29. Ill. 71 
В!цав·ці і Ре.дсl.КТ~·ри "Нових.. Днів"! 
Як ~старий uере~щ.lЗТШІК, а навіть колись сnівробітник 

"Н~пх Дн~в" (ІЇа nрохання .бл. П. П. Волиняка На·пІfсав Я 
.1.1я:--,~.н.д:." :к\1ькз "стапсй), з приємністю <:тверджую, що 
"нqва ліЩя" т-еІl'~р:шн.:х "Но-nих Дні·а" в загальному _·nра
ви:тьна;· і:іона де:-.~окраш'tша і зага.Льпо-rро:мадська. І тому 
;-r i}irni-tJJCЯ -Й нада:Іі . бути перёд:п.1а·тником ~,Нових: Днlів,.. 
Щ~ю. В:nм· усnі;<ів у доброму ділі ... - (далі мова про до· 

.1учепнf1 чех на перс.щ.1ату тощо).· · 
Щиро Вас вітаю 

Ваш Качор Андрій 

Дяк-у·є.мо Вам; вс:tьмпша!ІовН'ИЙ· наШ- читачу і спі·вробіт· 
ннку п. Качор, що озва.l·І!Іс.я. Мн вже писали й цовторюе· 

~10: усіх ПОПер:~·дНіХ співробіТШLІ<Ї'і! м'и RВаЖа€:МО За На
ШІІХ спі,вр.а.біт~нкіп, з нових :щпрошуємо до співnраці. 5Ік 

СІюг6 даиньо:-t> і:пІвробіпшка, ласкаво nросимо Ва-с писа

.1 и ло "1-Іовнх Днів" і да.1і, особлlІ!lзо на економічні те.ми. 

Як!до _ ми досі Вам особнсто про це Н'е нагадували. то 

. Лишаюсь_ . з поша~~ою 

Ванкувер, 13. ІІІ. 71 р. 'Ваш Валеріян Ревуцький 

Дуже шаіюв;Jнаіl Вз.1е;рія·Не ·· ДщП:ровІfІіу, почули . Mll 

Ваш зн:з.йо:\шй на~І і ~уже приємний голос. із_ Ванкуверу, 
що· за гор~~Їп в:;с()юащ і на краЮ світа. Ваша ·nере.дплата 
1/аМ~:Не ЗЗВадИТЬ, З.lС "П"г.тура" Bawa і ri деЯкі nриМіриИ· 
ки ~.Н.д." 1!і: nе.lМПІ ці:ка·влять. Насамnеред шЛіть н·~ 
поб:.'Іьше "нтгури". Цього року сТільки ~СЛавних ювілеїв 
(сто.1ітніх!), що ми розриваЕмось іна &сі ООК!ИІ юtа.аемось. 
та -.все не ·1\шже:мо мати комн.етенnшх ·і добрих статтей 
ІІрО в::іх C.laBHHX ЮВЇ.1ПТ1В: !іЗШШІЇТЬ npo ДВОХ-ТрЬОХ із 
них! 

Як член Ініц:ятивної -Групи за ·в.рsпуnання ,,Нових днІВ~. 
ВОруш:ть у СRОЄ\Іу загі;:>'Ї Зе\ШЛЧКі:З НаШИІХ, у ЯКИХ Ще 

серце те;І.:с: ш.об ,;Ііові дні"- краще L!{ихали, а •ми коло 

ннх не х!шка:ш -- ше же ще потрібна оnсіляка підтримк~, 

~1атеріи.1ьна (натурою в прямо:.Іу розумі·Н'Ні) і моральr!а. 

Від );сіх Irac щщтй привіт ус;м Вам - Вашій. родині, 
c.l<HШІ'il.\f Гуцуляка:\І, Давндякові та іншим, таким Же 1npe· 
гарюгм людям.' Ваш Д.}{, 
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Ф. М. КОЛЕССА. МЕЛОДІї УКРАїНСЬКИХ НАРОДНИХ 

ДУМ. АН УРСР. Киїз 1969. 592 ст. Тираж 6.000. 

За рік до сто.іlіття (1970 р.) з дня народження Ф. Ко
лессн ІЗІІЙІШІІІ пeperm;н1IJ!i його дв і пр а ці щю думи . Філа 
рет Ко.1есса - брат лікаря і етногрзфа lІЗ аJна та відо

мого .11:тер єнурозн ~шця О.1ександра, був музнкознавцем , 

ф О.1К.1L>ОрІІСТІ)с.! - С ТНОІ·рафо :, ! і КО\ШОІЗІІТОрОМ (нар. 1871, 
п о-..rер 1947 р . , був ч.1ено:'ІІ НТШ віл. 1909 р. і ВУАН від 
1929 р. ). Народпнся він на СтрнйщtІ~і, в ро;щ~і, яка ви

да .1а багато музик (Ла врінськнй, МеІщін :: ь.юІй , Колесси ). 

З 1905 р. в :н друку є свої праці і д.ос.1і ,1ження про мелодії, 

ршміку, походже~ня, аналізу українських дум чи на

ро.:tніх пісСJнь (з о!<РС:'І1а Лемківщини:). У 1938 р. він видав 
першнй посібН'w;< з українського слопе:ного музиЧного 
фолк:тьору, вказа!3ШІІ на шtра.тельний роз.витск обох . У 

1919 р. н J.шtcau ві Ї1 rpyrп о в ну працю про поешч ;-:у т-вор 
чість Т. Шев~Іенк r:., п ЯК'~Іu; звер1-іУВ увагу на З!З'юок з 1-13-

родн і :\Ш п:снямн та Ji•a інJ.ию і 1уа.1ьннй, орнrіна:rьни!І, 

н .1асшrй сти.1ь поета . Пізніше Ф. Коле::са ппсав про 

, 1 Н<lро :що-пісенву рІпміІ<у в поезіях Іr. З!на Франка" (1941) 
т ~ бі.'ІІ>ш і пр:щі про М. ЛнсеІша й Лесю УкраЇ!ІКу. 1908 р . 

Л :: ся Україні<а зnіІlщ·юв~.-:а і фін•ансувал::l експеднцію Ф . 

Ко .1r :сп д:ш rрунтошюго ВІnвчення л.ум, але уряд дозво

тв Колессі дос .1і .1жувJтr : ті .тьюІ на Полтав щині. Тому 

Леся Українка та її чо.товік К. Кп•:rrка запІFсувалн і висп-
:~ а.ш Ко.1ессі ще й інш і думи. 

Пр<!ці Філарета Колесен були глибоким на уковим до

едідженням українських д.ум; він перший указа·в на зв'я 
зок речrпаплву J.YM з ІІародиімв голос'нrшмн. До цієї 

з9~.р юr вк:rючені дБ і серії , які була вш.а ні в 1910 і 1913 рр. 
А втор окремо аІ-і•алізує і пояснює музичну форму дум 
та с~мі теІ<;::тн . З дета.1ьннм , н а уковим П':1дходо~r віr; по 

л ~ є вар•іиції ЦІІХ .J:Y:\1, :ІаПІ :ІсашІх ві ,'!. різшrх мпстців-коб 

з::>. р·і.в з Полтаuщшш й Ха!JКівщшш. Ця ці·~rна і ріЇІ.дкісна 
11р {! ця '-'f<ІЄ ве .1! П!<У музнкознапчу і літературознавчу вар· 
т:,сть. 

Лариса ЗЛЛЕСЬІ<А-ОНИШКЕВИЧ 

МЕМОРІЯЛЬНИИ МУЗВРІ С. П. І<ОРОЛЕВЛ 

В Житомир і ві.:rкрито мсморія.'Іьний мувей па'-'f'яті ви 
значного бу,1ізничого перших космічних кораб.1 ів, ве
;m!<ого українського nчеІ:ого в галузі астронавтики -
С. П. Коро.1ева. Музей приміщений у бу..1инку, де наоо -
..1 І)JЗСЯ r-юш славннй зе:'Іr.тя к. -

На стендах розміще !-І і реч і, яками корнетувався ака· 
дсм ік Королів ще п!:~ .J.ІШшства. ПримітюN експонатом 
f глобус Мkиця, з якого зроб.тено фотографії другої сто
ро·н н КОС!\1і Ч!Ш.\! кораб.1ем "Луна-З". 

ПЕЧЕРА-АРФА В УКРАїНІ 

Поб.1 ІІЗу У.істз І<ю1'янець--Поді.1ьськиИ най.д е но ста .·н1 к 
тнrову печеру незllнчайІюї краси. Печера має два no
uepxн. На горішні:\! поаерсі стіни р і вн і 11. гл а ,:. ~нькі, вонн 
~~ ворять :тяб :р!ІНТ ІІ , що кінчаються туне;1ями, які в~
.Jуть до JІІІЖ~ього nоІЗерху. 

В НІІіЮІЬО .\tу поверсі псLІерн є бзгато кр І Ішт~.тів різН'ОЇ 
фпр~tІІ й ко.1ьоровнх ві .пінків . Ко.111 діткну пю. рукою -
І'р ІІштз .1 і л.зnенять акордамн арфн. 

1-Іа~ ,'І.еній печерІ 1 д<' .lП назву Атлантида. Ue о .1на :1 

найбільшІІХ ст~.1аІПІІтопнх. печер в Україні . 

УСПІШНИй КУЛЬТУРНИй ВЕЧІР У ДЕТРОйТІ 

26 лютого ц. р. в Україн-ському клюбі м. Детройту від

бувся наперед. заплянований в•ечір, на якому Оксана Со

ловей з Сент Полу чпт<lла авої переклади українською 

мовою - з худ.ОіІшіх творі•в письменників америкаІ-ІІ· 

ських, францу.3ьких та російськнх, а <:аме: останній .роз 

л іл і.з ,,Пісні про ГfІявату" Лонrфелло, уривок із роману 

,.R колі першо~.tу" О. Солж,еніцина, новелю "Качка" В. 

1ІJ~ла:'Іюв~. "Об.1пччя на стін!" Люкреса та дві мі'Н'іятю
рн ЖоріІ\а Дюа:'.1еля - "Скарга старого дерев'яного 

с:тоІЗпа" тз "Твердість характеру" . 

У другій частині вечо~а О. Соловей показала· з допо
~югою ,1ЇШЮЗІІТЕШЇ R (про з і ~юІ) краєвиди островів з пів 

денної ч ~,;стини Великого океану - Са:"І-юа тг Фіджі, л.е 

вона по,до·рожува.та ІВосеюІ 1969 р: Як відомо з преси, О. 

Солоnей тоді ж об'їх<1.1а багато місцевостей Австрал ії та 

Нової Зе .тян .ї. іЇ, нідбувзючн та:"І-r вечори з чнпшням своїх 

перекладів . 

Псрею.Іад.зти худОіІШі тзори, >ІК і л.рукуються в україп
ськнх •ВІLд:шнпх і окремІІ1:\1ІІ кннжюнш, О. Соловей по•ча

Лfl з 1946 року. її переклада друкуються постійно в "Но 

ІШХ днях", друку!3С:.1ІІСЯ в журна .1flХ "Пу-Гу", "Арка", 

.. Гро~Іадянка ", "Сучs:н:сть ч ( НІмеччина), .. .Мо.1одій Ук

р:'\Ї~!і" (К<1на .1а) , в га3стах "Українські в істі ", ,.УІ<ра ін
~І,ю,й голос ", .,Про:\tt:т сй" та і•н. 

ДО ЧИТАЧІВ "НОВИХ ДНІВ" 

Mv, маємо багато запитів про те, що на на
ліnках незмінюється число журналу після того, 

як передплатник вносить передплату. Отже від· 

повідаємо всім, 1до це будемо робити пізніше, 

бо нема змоги на раз все зробити. Журнал ми 

всім передплатникам висилаємо, а також ведемо 

доІ<ладний облік в юіртотеці і нниві всіх вплат, 

що їх вносять пере.ДплатниІ<и. 

Пресфонд і пожертви оrолоси!\ю в наступ

ному числі "Нових Днів". 

Адміністрація "Н.Д ". 
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