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Юрій ЛАВРІНЕНКО 

ПОЕТ, ЩО НЕ ХОТІВ ЖИТИ РАБОМ 
(ГРИГОРІй ЧУПРИНКА) 

(До 50-ліття розстрілу 

До великої покари 
На розпутті при дорозі 
Судять Байду яничари 
В золотім Га.тrатськім Розі ... 

Григорій Чупринка 
Байда (історична поема) 

Б~оrрафія - як головний твір 

Григорій Чупринка, поруч з Олесем і Воро
ним, :найбільш знаний і люблений поет Украіни 
передреволюційного і революційного часу. Він 
метеором з'явився і швидко ЗtНИК на україн
ському літературному небі. За короткий час 
від першого друкованого вірша українською 
мовою 13. 5. 1907 року в газеті "Рада" до пер
шого видання творів 1918 року Чупринка встиг 
здобути влаоне місце в історії украї,нської пое:
зії. Як поет він став перехідним містком між 
старшою і молодшою rенераціями. Він наче 
розсунув тісні рамки того ліричного псевдо
неоромантизму, що його представляли Олесь 

і Вороний, і промостив шлях до модерної 
української лірики. 
Революція дуже прискорила зміну .,1ітератур

них смаків і течій. Неrативне ставлення най
молодшої літературної rенерацїі до поезії 
Чупринки вже в перші роки революції просто 
й 1невимушено висловив футурист Михайло 
Семенко: 

Сьогодні мені так нудно, 
Наче зійшлися докупи 
Олесь, Вороний і Чупринка. 

Мода заперечувати зникає так само швидко, 
як і мода появи нового, як і всяка мода вза
галі. І сьогодні чисто версифікаційного пов
ста,нця Семенка на Україні забуто ще більше, 
ніж повстанця збройного національно-політич
,І-юго, яким 6ув усе своє життя Чупринка1 ). 

Проте історія збереже їх обох. 
Поки Семенко заперечував поетичну твор

чість Чупринки, цей останній гарячково і по
слідовно, дослівно влаоною кров'ю дописував 
свій головний беземер-гний твір - власну біо
графію. Недарма Чупринка в свідомості поре
волюційного українця більше закріпився ,не як 
поет, а як людина, що створила ~ себе /НОВочас
ного Байду. 

28 серпня 1921 року органи ЧК судили і роз
стріляли в Києві 39 членів Центрального Пов
ста,нського Комітету України. Серед тих 39 
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28 серпня 1921 р. в Києві) 

ЧК вважала за головну свою здобич - поета. 
Чекісти промахнулись: куля !Не вбила, о ство
рила й увічнила новочасного Байду. ФізиЧІНа 
смерть завершила той голо-вний Чупринчин 
твір, що його Євген Мала,нюк назвав "стильова 
біографія визІНачної людwни ". Стильовість біо
графії, на думку Маланюка, "визначається на
самперед виразною скерованістю її до мети 
(напрямком)", ''стильова біографія надхнута 
ІНасамперед чуттям відповідальности за 1неї ... 
Сума днів і років, органічно пов'язаних між 
собою логікою подій... Тоді біографія стає 
мистецьким твором її власника ... Однією з ду
же небагатьох украї,нських біографій є біогра
фія Чупринки2). 

У ся оця матерія чи проблема ІНалежать до 
сфери трагедії, а в данім випадку, точніше: 
"Української трагедії", що так невинно зав'я
залась радісно-соняшним акордом 1917 року. 

У стильовій біографії трагедійний елемент 
з'являється тоді, коли у хід силЬІНої, непохит
ної людини втручається невблаганна Доля, 
коли ме,нша вартість перемагає і нищить біль
шу вартість. 

У рішальні трагічні хвилини життя Украї•ни 
коЖІному синові (відповідно до індивідуальної 
вдачі) судилась інша дорога. Когось течія від
несе під замул спокійно тліти, хтось мусить 
піти обхідним шляхом компромісу, хп>сь має 
потрапити в полон і пережити пекло каторги. 
А хтось мя.йже з радісним болем .виходить на 
ешафот казати смерті ·ввічі правду й волю 
зrвалтованої Вітчизни. Чупринка, не чекаючи 
вироку долі, ще з 1910 року свідомо і раз ІНа 
завжди обрав той останній з назва1них вище 
маршрутів. "Смертію смерть поправ" - це 
1\·ютто вибрав Чупринка до свого вірша "Най
вищий лозу.нr", друкуючи його вперше в га-

1 ) До речі, Чупринка чи не єдиний дав самот .. 
ньому футуристові Семенкові моральну підтрим .. 
ку. У рецензії на книжку Семен ка "П релюд" він 
підбадьорював піонера украЇн(·ького футуризму: 
"Побільше уважної праці, добr-одій Семенко, і ви 
станете на недосяжнім, для ворожих вам крити .. 
ків, шляху". (Українська хата, Київ, 1913, кн. VI. 
стор. 381). 

2 ) Є. Маланюк. "Чупринка .і проблема біогра .. 
фії", Книга спостережень. Проза. Торонто: в .. во 
"Гомін України", 1962, стор. 165 .. 170. 
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зеті "Село" за 15 квітня 1910 року. І поставив 
це мотто вдруге у першому томі його творів 
1918 року. Характеристичне закінчення вірша: 

Горя келих, повний вщерть, 
Випий з гострою журбою -
Дивний лозунr - "Смертю смерть" 
Нагадаєш ти собою. 

На одинадцятий рік після першої публікації 
цього вірша і на третій після другої поет не
схибно випив до дна зарані обраний ним з ве
ликоднього хоралу келих смерти. "Смертію 
смерть" ... -- ue tне просто навіть для справж
ніх героїв. Для такого вивершен.н~ біогра~ії 
треба було відповідно будувати все життя ВІд 
народження до останнього віддиху. 
У випадку Чупринки так і було. Ві:н tнаро

дився 15 листопада 1879 року в м. Гоголеві (по 
старому Оглав, що ·В Остерському по.віті) на 
Чернігівщині. Тут він жив і діяв більшу части
ну свого життя. Він не тільки народився, а й 
усією силою своєї особистости тримався ·в 
тому основному украьнському річищі, як_е яв
. 'Іяла собою Чернігівщина від княжих часІв аж 
до української ~національної революції 1917 
року. 

Серед інших вИзнаЧІних земель Украї,ни Чер
нігівщи-на вирізняється відносно добре збере
женим національним характером і глибинними 
українськими традиціями. Тут стали поруч три 
важливі для формування Чупринки моменти: 
1. архітектурні та інші істориЧІно-кулитурні па
м'ятки української держави княжих і гетьман
ських часів; 2. розкішно-красива українська 
природа; З. ;нарешті тут зберігся живий со
ціяльний уламок козацької держави України 
- це (крім частиtни нащадків козацької ари
стократії) - те козацтво-селянство, що його 
доля врятувала колись від покріпачення і яке 
тепер з української селянської революсії 1902-
1905 років почало нову революційну боротьбу 
за своє повне соціяльне і націоІНаЛЬІне визво
лення. Не диво, що Чернігівщина, як прикор
до.нна (з Росією) земля України, виявила та
кий упертий спротив царській русифікації, а 
потім і збройний спротив воєнним пападам 
червоної армії з півночі. 

Чупринка не тільки народився у цьому ціка
вому комплексі, а й усією своєю духовою си

лою кріпив цей вузол, у якому зв'язалась ста
ра традиція з tНайновішим революціЙІно-ви
звольним аrрарним рухом українського селян
ства. 

Батьки Чупринки були козаки-селяни еконо
мічно середнього стану, з власною хатою, ве
ликою розкіш,ною садибою-левадою з виходом 
до озера, з полем і господарс-гвом. Вони лю
били Грицька, як єдиного сина, старались дати 
йому змалку освіту. Особливо мати любила 
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свого невгомонного бунтівливої вдачі сиtна. І 
це благословенство любови світило над ,ним 
і в його дорослі роки. Син віддячився матері 
так як може віддячитись тільки герой (про 

' 
це мова пізніше). 
У народJній школі в Гоголеві малий Грицько 

виявив здібності до науки й потяг до книжки, 

закінчив школу з відЗtначенням Бажаючи ви
вести здібну дитину в люди, батьки: віддали 
Григорія до гіМІназії в Києві. Григорій, бувши 
від природи надто жвавої і непокірливої ·Вдачі, 
ніколи не давався вирівняти-пригладити його 
виразні індивідуальні особливості. Він с~оро 
ввійшов у конфлікт з безглуздою ди~циплшою 

русифікаторської шко~и н_~ Укра_їні.. Че~е~ 
зудар з дире,ктором пмназн вилетнз ІЗ tНеІ 1 

мусив перейти до гімназії в Лубнях. Але й 
тут сталося те саме. Григорій повертається до 
Києва і вступає до приватної гімназіі Валькера. 
Спроба не повелася, і запальний, але знео:соче
ний до краю юнак має лише· оди1н вихІд -
повернутися до рідного Оглаву, в дім засму
чених батьків . 

Хотіли його приахотити до хліборобства, 
зробити господарем. Але в юнако·ві нуртувало 
інше призначення: велика охота до юнижки, 

захоплення красою природи і виз1юльною бо
ротьбою !Навколишніх селЯІН. Він дуже багато 
з;находить і прочитує книжок, освоївши майже 
всю російську літературу, зокрема поезію сим
волістів. Невідомо, яка була його українська 
лектура в ті часи самотности на селі, але мож
на думати, що "Кобзар•• та твори інших україн
ських клясиків йому роздобути вдалося. 
У цей час юнак часто відвідує КиІв, тут З)r 

стрічається з колишніми шкілЬІними товариша
ми, знайомиться з російською революційно
соціялістичною літературою. Це була та типо
ва стежка, на якій так багато української мо
Jюді втрачали своє національне обличчя і по
трапляли в могуnню русифікаційІНу течію ро
сійського революційного сектярства. Григорій 
Чупршнка не став на цю стежку, він і тут вия
вив свою здібність не підлягати 'ніякій духов
ній чи іншій загладі. Ні до однієї з російських 
соuіял-революційних партій Чупринка не по
трапив, а став "просто собі українським рево
люціоtнером··. 

У той час український політичний рух був на 
роздоріжжі між прямою по~Іітичною акцією 
і довгим обхід1ним шляхом вичікувань у кро
піткій культурно-мирній праці. Не зhаючи, що 
робити, і не маючи охоти чи відваги до рішу
чої дії, украьнці створили собі проблему для 
дискусії: що має бути першим? Боротьба за 
політичну не-залежність Укра~ни, а чи кропіт·ка 
праця над підвищенням культури й самосвідо
мости народніх мас, щоб уже тільки після того 
боротися за державно-політичне відродже,ння 
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;\'країни. "Старі" були за першість культурної 
nраці (аполітичні "культурники"), молодші -
за першість політичної боротьби ("політика"). 
Для Чупринки ці перестарілі вже теоре-тичні 
суперечки не важили tНічого. Він дІяв скрізь, 
де була до того практична нагода і можли
вість. Як він це сказав у вірші "Праця поета": 

Що там не бу де ... 
Щиро на рідній землі працюватимем 
Вздовж і навколо і ·вшир. 

Справді, з одного боку, ми бачимо його 
активну участь у тодішніх українських видав
ництвах, альманахах, журналах та інших куль

турних починаннях. А з другого, Чупринка 
ссобисто очолює революційну оргаюзацію се
ЛЯІН в Оглаві на Остерщині, проводить її крізь 
запеклу боротьбу в революції 1905 року і збе
рігає від розгрому навіть у найжорстокіші 
часи реакції. Історики відзначають, що з Чу
принки "був дійсно умілий і обережний керів
tник". Хоч який сам гарячий, в1н не допускав 
до крайностей, до зайвої витрати енерrії і лю
дей. Своїм спритом і обережшістю Чупринка 
оберіг керованих ним людей од розправи по
ліції". Все ж арешти не минули Чупринки й 
товаришів, тільки присуд був порівНЯ!НО по
блажливий. Части.ну заслано на півюч, частиІНі, 
n тому й Чупринці, заборонено в'їзд до Чер
нігівщини3). 

Під час одного арешту Чупринка сидів у 
в'язниці в Смоленську, а під час іншого ареш
ту - в Лукіянівській в'яЗІниці в Києві. Тут він 
зійшовся з свідомими українськими револю
ціонерами. Тут студіював українську літера
турну мову і вперше (1907 рік) перейшов у 
поетичній праці з російської .на українську 
мову. Із своїх перших віршів вьн мало що по
давав до друку. Але згодом його друкована 
продукція росла незвичайно швидко. Майже 
utopoкy виходили дві-три нові його к-нижки 
поезій: "Огнецвіт", "Метеор" і 6'Ураган" - в 
1910 році; "Білий гарт", "Сон-трава" і "Кон
трасти" -в 1911 році; поема "Лицар-сам" -
н 1913 році. Скоро Чупринка став ОдіНИМ із Інай
популярніших пое-тів на Україні. Але в 1913-14 
роках, тобто в час першої світової війни, Чу
принка майже ІНе писав і не друкував. 
Це були роки, коли він не мав права в'їзду 

tна Чернігівщину, жив у Києві досить безлад
ним життям літературної богеми, вбиваючи 
час у харчівнях і шинках на Деміївці або ІНа 
Подолі. Там усі його знали і любили, навіть 
злодії і проститутки з гордістю називали його 

"нашим поетом··. Але в цей самий час Чуприн

ка також часто відвідував публічну бібліотеку 
і читав там цілими днями, був постійним від
відувачем сальоtНу молодих українських пись
менників, де захоплювалися новими течіями в 
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Irop КАЛИНЕЦЬ 

МУЖНІй ВІРШ 
О. Мін •ко ві 

Споконвіку доспухаємось rолосові крови, 

волочимось волоком, а6и тіт.ки далі ПJІИвти. 
О Перуие, ощедрн нашу дороrу rромом, 

~ на Царrород-6рамі при6И'І'ІІ щити. 

Споконвіку доСJІухаємось rолосові крови, 
за иеиаси'І'ЦІІМІІ·ПОроrами зявиrаємо впасиу Сі•. 
О Мати Вожа, не остав 6ез своrо омофору 
нас у кадхиеииу поrи6JDЩІО·НЇ._ 

Сnоконвіку доспухаємось rолосові крови, 
з явадцвтим віком важко дає'І'ЬсJІ нам стик. 

О Ві'І"ІІІІІо Ві'І"ІНІІ, не скуnи нам своєї покрови, 

на нашому rep6i хо• nе:н:ші, ак СІDІси, схрестн. 

* * * 
"На ropo,:d. 6узнна, 
а в Києві двдьио ... " 

•орти nід 6узІDІОІО 
зІUІJІІІ вереск 

о6'ідсuо'І'Ьсs .вrімим 

от і вересень 

по~ 

6ina хмарка 
коруrовка 

теліпаЄ'І'Ьсs 

на дзвіниці 

а в Києві 
ДІІДЬКО 

тихий та ІІНЦНІЇ 

самому 

JІJОЦІDІерові 

з пнсої rори 

пнже п' 11'1'11 

вже й по •ор"nrІому 

nа тикає 

от і вересень 

росtисьюи 1 французькій поезії та мріяли пе
рещепити їх на украінський rрунт., Богами в 
ньому колі були: Едrар По, Бодлеr, Верлен. 
Чупринка часто деклямував цих постів у ро
сійських перекладах. Він так часто декляму
вав Верлена, що його самого жартома ІНазива-

3 ) Вол. Дорошенко: "ГрицьRо . ЧупринRа ( Rо
ротRий нарис життя й діяльности) •• в Rнижці: 
Гр. ЧупринRа. Твори. Перше пасмертне видання 
під редаRцією Павла БогацьRоrо, Прага, 1926, 
стор. lX-XXIV. 
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J!И Верленом, на якого він був схожий з виду. 
З 1909 р. почав виходити журнал молодих 
"У·країнська хата". ЧуприІНка постійно спів
працює в тому журналі аж до його закриття 
1914 р. Бере участь у полеміці "Української 
хати" проти органу "старших" - газети "Ра
да... У ці роки безІНадії і занеГіаду Чупринка 
убивав час, як міг. Та при всьому тому леси
мізмі жило в ньому передчуrтя недалекої гря
дущої зміни. В рецензії ІНа книжку Хоткевича 
"Во,ни" Чупринка писав: про "грізні вибухи 
боротьби" і нездібність людей "угадувать ті 
події зара1ння" ("Українська хата", 1909 р., кн. 
\~"11-VIII). 

•· Гріз.ні вибухи боротьби" пролунали вже че
рез вісім років після того, як Чупринка напи
сав ці слова. Чупринці випала доля бути спів
цем, трубадуром Украї,нської Національної Ре

волюції. Ряд його поезій широко увійшли в 
ужиток розбурханих мас, граючи ралю націо

нальних гимнів. Композитор Стеценко пере
клав "Льодолом" Чупринки на музику і його 
виконував майже кожний із числе"НІних про
фесійних і аматорських хорів того часу. Це 

була пісня НаціоІНальної Революції. Ось дві 
строфи з ІНеї: 

Без упину, без утоми 
В бурі, в громі, в льодоломі 
З-під зимової кори 
Міцно вирвавсь Дніпро старий. 
Царство сонце 
Тоне, тоне, 
Бо прийшла весна ... 
Хто ж могутній забороне· 
Встати й ,нам од сна? 

Віддавши ІНароднім масам настрій націОtналь
.но-революційної весни і радости, Чупринка й 
сам практично працює для перемоги. Він tНе 

забуває свого вибору і свого приЗJначення -
подолати "смертію смерть". Не вступає до 
жадної з партій, що тратили сили ІНа взаємо
поборювання, хоч симпатизує більше партії 
соціялістів-самостійників, як пере·важно вш
ськовій. Вступив добровільно до українського 
війська, став козаком І-го українського полку 
імени Богдана Хмельницького, разом з пол
ком вирушив на фронт, був зразковим вояком 
і мав великий впли-в .на козаків, яю його лю
били і поважали. 

Як тільки радянська Росія почала свої воєн
ні напади на Українську Народню Республіку, 
Чупри1нка став до бою з ІНапасникамн; в липні 
1919 року, на доручення Повстанчого Комітету 
в Києві, Чупринка організує повстання на сво
їй рідній Чернігівщи1ні з метою дезорганізації 
більшовицького запілля. Історик пише: "Ім'я 
поета між селянством на Чернігівщині було 
таке популярне, що йому не треба було оголо-
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шувати ніяких відозв. Чули люди, що "Григо
рій Оврамович отаманом став•• і самі йшли до 

нього". 

Та ось 1нерівний бій. Нечисленний і кепсько 
озброєний загін Чупринки в Броварських лі
сах оточили три добре організова,ні більшо
вицькі полки. Повстанці два тижні одбивали 
ворога. Вірний своїй тактиці збереження лю
дей і передбачаючи поразку, ЧупрИ'нка своє

чаоно наказав повстанцям поодинці ,непомітно 

розсіятись і вислизнути з оточення на Полтав
щину. Так урято·вано найціІНнtше - життя лю
дей, та ще людей активно бойових. Чупринка 
з~нав, що в цей час у Києві в казематах ЧК 
його мати й сестра сидять у ролі закладників, 

чекаючи розстрілу. Чупринка прорвався до 
Києва і з'явився в ЧК з пропозишєю обміняти 
своє життя .на звільнення матері й с~стри. Ма
тір і сестру звілЬ!нили. Чупринку посадили під 
розстріл. Українське громадянство, почувши 
про загрозу розстрілу ЧуприІНки, вжила всіх 
заходів для врятування поета - бойового 
улюбленця мас. На оборону Чупри,нки висту
ПІ~ли навіть українські комуністи-боротьбісти. 
І якось пощастило врятувати поета від роз

стрілу. Але більшовики вивезли Чупри,нку у 
відомий тоді спеціяльно для українських в'яз
ІНі·в утворений Кожухівський концтабір під 
Москвою. У цей час, поки герой сидить під 

посиленою вартою за колючими дротами дале

ко в . центрі Росії, - на Україні, дія за дією, 
розгортається трагедія молодої республіки, 
взятої під удари з усіх чотирьох сторін світу. 
З великим спритом і ризиком для життя Чу
принка тікає з концтабору і пробирається на 
Україну, окуповану Росією і приборкану орга
,нами і військами ЧК. Іде до Києва і тут зра
зу ж стає не тільки членом, а душею Централь
ного Повстанського Комітету Укр~Ї'НИ. Вся 
Украіна горіла тоді в місцевих повстаннях, які 
старався об'єднати Це~нтралЬІний Повстанком. 

Офіційні рісійські дані подають, що літом 
1921 р. 'На Україні ЧК арештувало 6.000 місце
вих повстанських комітетів. Україна не хотіла 
підкорятись напасникові. "Киплячий казан•• -
так назвав тоді Україну оди'н московський ко
респондент. ЧК вжила свою інайсильнішу зброю 
-- заслала в повстанський рух і організацію 
багато провокаторів і аrентів. Цt::нтральний 
Повстанком викрито, виарештовано і розстрі
ляно. Це сталося 28 серпня 1921 р. Серед 39 
розстріляних членів Повстанкому бу5 і Григо
рій Чупринка. 

"Крізь біографію Чупри1нки хижим свистом 

сІ:!истить смертоносна стріла. Фаталм~ий кінець 
його був наперед означений, він логічно закін
чував ту жадобу боротьби, те вічне горmшя, 
те повсякчас-не напруження, що ними пульсу

вала істота цієї людини. Революція - це 
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справжнє ім'я його біографічної музн. Вірші ж 
його - це тільки зрадливо-короткі побачення 
з музою поезії. Тільки пі!На його життьового 
к.чекотання "4). 

Поет-новат·ор, борець, "цілий чоловік" 

Свою цікаву тезу про "стильову біогра
фію, як головний твір Чупринки", Маланюк 
послабив тим, що протистзвив її поетичній 
музі поета, майже цілком знецінив поетичну 
творчість Чупринки. 

Тим часом у дійоності борець і поет допов
нюють один одного, творять один образ Чу
принки, як франківського "цілого чо.тювіка". 

І як борець, і як поет, Чупринка був дійсн9~ 
силою, практичне історичне значе~н'lІЯ якоt 1 

досі ще не досліджене. 

Кілька слів про реальні kторичні наслідки 

праці і боротьби Чупринки. Історія ~же запи

сала революuїйно-зrрзрні рухи Чернігівщини, 
як значний складник революції 1905 р. Чу
принка ж був одним із успішІНіших і здібні
ших провідників тих селянських рухів. Пере
.'Іяка,ний відвагою революціонерів, царський 

уряд послав проти них на Чернігівщину війська 

і спеціяльно уповноваженого генера.лз. У цих 

боях гриміла підготовка Української Націо
налЬІної Революції 1917 р. Коли зброя стихла~ 
Чупри1нкз продовжував боротьбу своїм пое·· 
тичним словом. 

Історичне значення мала і видатна роля Чу 

при,нки в славетних повстаннях 1~18-21 РР .. 
проти окупаційних військ і органів радянсько• 
Росії на Україні. Жертва Чупринки далеко не 
була даремною. Помітивши витривалість, ге~ 
роїзм повстанців, Ленін почав думати про по
требу якогось компромісу з УкраЇІНОЮ. Уже 
через місяць після розстрілу Чупринки вийшов 
декрет московського радJнаркому про право 

селян на приватну торгівлю хлібом, а згодом 

і закони, що легалізували українську кул~тур:у 
в радянській системі. Україна дорогою цшо~, 
але відвоювала перепочи,нок ,на десять рокш, 

протягом яких витворила своєрідний украЇ\Н-· 
ський культурний ренесанс, історичне значення 
якого не вигасло й досі. 
Відомо що головним керівrником украЇІН·· ' . . . .. 

ської держави, полпики 1 наВlТЬ повстанськоt 
боротьби був Симон Петлюра. Менше відомо 
що Чупринка як поет і борець, став символом 
і живим втіленням тієї завзятої боротьби, яку 
всю пов'язано насамперед з одним іменем - з 
іменем Петлюри. Треба з усією силою підкре-· 
слити, що ·поезія Чупринки від початку до 
кінця (1921) була бойовим голосом "петлю
рівства" навіть тоді, коли "петлюрівства ", як 
такого ще й не було. Ігноруючи, а то й прямо 
висміюючи політичну незрілість, безхребет .. 
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'Ність украЇІнського політичного руху "між 
двома револющями ( 1905-1917) ", Чупринка 
розгорнув у с-воїх поезіях прапор революцій
но-аrрарних рухів українського селянства 
(напр. вірші "Зима", "Слізний жарт" та ін.). 
Він заторюнув у своїй ·поезії також і тему ро
бі'Гництва ("Робі11ниuька думка" й і1·•.), підніс 
у віршах отой цілий "лихий соціяль;ний не
досвіт" і переклав соціяльні мотиви на мову 
націоналЬ/Но-політичну (вірші "Невже?", "Роз
кішІний степ ... убогі села ... "), а понад усе став 
ісповіднико:м категоричного імперативу сво
боди, власної гідности людини і нації ("Мані
фест"). ЧупрИ1нчині пісні терпінь, боротьби і 
свободи стають, хоч і 1не врівень, у славеmий 
ряд "невольничих пісень" боротьби й проте
сту, від Шевченка до Лесі Українки. Вірші Чу
принки були дуже популярні, широко зна.ІНі в 
масах 'Населення України. Це тема окремого 
досліду, але є підстави допускати, що сам Си
мон Петлюра формувався на політичного ліде
ра незалеж'НОЇ Украіни не без впливу поезій 
Чупринки. 

Ще більший вплив на маси мали ~оезії Чу
приІНки, писані ·В час і ;на теми Украінської На
ціональної Революції в 1917 р. 
Виникає питаНІНя: чи могла епігонська, без

формна, естетично слаба поезія здобути таку 
велику популярність і вплив? Очевид'НО, НІ. 
Треба погодитись із твердженням Павла Ба
гацького, головного дотепер дослідника життя 
1 творчости Чуприtнки: "Значення тієї поезії 
Чупри1нки лежить у формі її. Він був у 'Нас 
під цим оглядом одним із новаторів і яко та
кий був тим, хто в'яже в одиІН ланцюг нашу 
передвоєнну модерністиЧІну літературу з поко

лі,нням, що ·виступило під час революції". 
(Павло Багацький, цит. праця), стор. ХІХ). 
Це правда, що хорей, ямб і їхнє дактилічне 

комбінування в поезіях ЧуприІНки Іназагал зву
чать монотонно, що образність його поезій і 
запас літературних ідей небагатий. Та при 
всьому тому Чупринка переборов той важкий, 
майже волячий ритм і характер украінського 
вірша, як його міцно вмурували в нашу поезію 
післяшевченківські епігони, до Грінченка 
включно. Коли бойово-наступальний, молоде
чо-оптимістичний настрій борця дав його пое
зії особливий чупрИ1нківський тон, ритм стриб
ка і удару, то особисті і національні страж
дання, терпіння кинули 1на цей молодечий тон 
контрастом чорну стрічку трауру. На поезіях 
Чупринки (нехай і іНедостаmьо) просвічує .від
блиск трагедії видатної людини, що витримала 
майже всі" іспити української Мойри, яка пере-

4
) Євген Маланюк. "ЧупринRа проблема біо

графії". (Там же, стор. 168). 
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городжувала хід тієї незламної людини. Поєд
ІНання майже дитячої ІНаївности з глибоким 
відчуттям особистого і національного горя 
дали такі строфи, як цей образ колоніяльно
поневоленоі нації. 

Розкішний степ ... убогі села, 
Це ти, мій краю чарівний? 
Мій рідJний край такий веселий, 
Мій рідний край такий сумний. 

Мільйони людей (дітей, юнаків і дорослих) 
знали і повторювали ці формально майже 

наївні, але невідраЗІні своїм впливом ряд~и. 
Новиною для читача були навіть чупринюв
ські "дзеньки-бреньки ", ота чисто зовнішня 
музикальність і облекше~ння українського вір
ша (їх потім використав Тичина, творячи вну
трішню музикалЬJність поезії). 

Відблиск трагічного на поезії, так, навіть 1на 
"дзеньках-бреньках" Чупринки, в п.іlяні його 
стильової біографії - це один із ключів до 
загадки його чисто поетичного впливу ~а су
часників і його особливого місця як у поезії, 
так і в цілій історії укрз~нської трагедії двад
цятого століття. Він знав це замолоду, готую
чись стати під стінку. 

О, ні, постій - не саркофаrу 
Ти ранній труп свій оддаси! 
Тому, хто знав красу і звагу, 
Дорога ляже до краси. 

ДОДАТКИ ДО СТАТТІ Ю. ЛАВРІНЕНКА 

Найкращим моментом для загального пов
стання на Украіні в 1921 році був серпень мі
сяць. У той час на. Україні вже була підгото
вана гу~та сітка повстанських орга'нізацій і в 
масах був настрій для боротьби з больше.вика
ми. І коли б українські повстзІнські ·відділи 
виступилЙ з Польщі в цей .час, то успіх цієї 
акції був би великий. Але цього не сталося. В 
рішзльний момент (повСТЗ\fІНЯ мало початися 
1 вересня) поляки 'Не дали зброї. Це мало фа,.. 
тальні наслідки для цієї справи. 

Взагалі треба сказати, що поза всіма інши
ми причи1НЗМJ:І дві голоnні обставиюt відіграли 
рішзльну ралю . в тому, що ця -повстанська 
акція під проводом Ю. Тютюнника не дала 
Q.ажаних наслідків. І-:Іасампере'Д власна необе
ре)kність Тютюн~шка і ·всіх. тих, що підготов
лЯли · цю справу .. сЗейчаЙІНо, підготова повстан
'НЯ мала провадJtТИс~- в строгій тай~ і. Т~м ча
сом про це знал_а вс~ українська ем1rрац1я. На
приклад, у Тарнов.і і в таборах наших інтеріНо
в·анИх.- відt<рито: rовqрилося про підготову пов
стання · rна Україні. Не Диво, що большевики 
були докладно поінформовані про ціJІ-у-.спра

ву ... ЯJ< потім виявилося, навіт.ь.в .. самому штабі 
. Тютюнника були большевицькі а·rе.нти, як 

апр підполк. Снігірів, сот. Ззяnний та ін., н ., t"" 

що були відповідальними співробітника~и 
Тютюнника: СІНігірів керував оперативним ВІД
ділом в повстанському штабі, а Ззярний буя 
державним іtнспектором при Київській групі, 
на чолі якої стояв Тютюнник31 ). 

Через своїх аrентів большевики до подро
биць знали про діяльність повстанського шта

бу у Ль·вові. Як пізніше стало відомо, вони за 
допомогою своїх аrентів використали все
укрзЇІнську повстанську організз~ію, ~о мала 
назву "Національна Козача Рада з осщком у 
Києві. Ця "Козача Рада" поділила ~ткраЇ'НУ ІНа 
райони, де були організовані повстанські від
діли, нав'яззла з цими відділами контакт, а 
також з Тар:ново:м і з штабом Тютюнника у 
Львові і чекзла наказу про загальне повста·ння. 
А коли прийшов час і відділи Тютюнника по
чали готуватися до вимаршу на повстання, то 

"Козача Рада" була зараз же викрита больше
Еикзми, а всі організації, які вона об'єднувала, 
знищені. Вже в кінці червня штаб Тютюнника 
мав відомості, що большевики почали розкри
вати й нищити повстанські організації, особ
ливо rна Правобережній Україні. Часто трапля
лося що аrенти Тютюнника rне встигали ще 

прибути до наміченого місця, як уже їх вияв
лено, заарештовано й розстріляно. 
Так само не уникли большевинького роз

грому й ті повста1нські орга;нізації, що працю: 
вали незалежно від "Козачої Ради" в контакп 
з т. зв. "Всеукраїнським Повста,нським Коміте
том" на чолі з Антоном Бондаренком на Брац
лавщи1ні. Цей Комітет мав осідок в с. Обідне 
біля Немирова і об'єднував навколо себе по.в
станські загони таких повстанських отамзюв, 
як Заболотний, Богу;н, Лихо, Вовк, Біда, Трей
ко, Орел, Пугач та ін., що оперували під за
гальним керуванням делеrованого Петлюрою 

полк. Карого-Яворського переважно в райо
нах: Винницькому, Брацлавському, Балтсько
му, Гайсинському, Липовецькому і Уманськ~
му. Майже всі ці повстанські загони, в наслІ
док большевицького терору, а почасти через 
внутрішню дезорганізацію, до кінця липня вже 
,не існували, а їх отама;ни здебільшого або 

були уб~ті в боях, або розстріляні в больше
ницькому полоні. 

(І. Мазепа. - У країна в огні і бурі революції 
1917-1921, частина ІІІ, Вид-во "Прометей", 1947 
р., стор. 101-102). 

зt) Про зрадницьRу діяльність Снігірева та 
Заярного мені оповід~в на е!'.tіr'рації М. Палій, 
один з бдижчих спі~робітниRів Ю. ТJ'QтюнниRа. 
Він Rазав, що Заярний, ЯR пізчіmе виявилося, ще 
з~ 1913 р. ~ув членом партії росій~ьRих бо:rьmеви~ 
R.ів · під іменем Єфімова і що це вІн допомІг боль~ 
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Артур КЕСТЛЕР 

ІНТЕР ЛЮД ІЯ 
З роману "Вік туги" 
(Тhе Age of Longing) 

Артур Кестлер (Arthur Kestler) 1народився 5-го 
вересня 1905. Журналіст і письменник, багато 
подорожував, жив кілька років на Близькому 
сході, перебував в Еспанії під час громадян
ської війни. Еспанські події вилікуnали його 
від захоплення комуrністичними ідеями: 1938 р. 
Кестлер виходить з партії й розпочинає актив
ну боротьбу з комунізмом. Ромаrн "Те·мрява 
опівдні" приносить авторо-ві всесвітню славу. 
"Вік туги" з'явився 1951 р., за два роки до 
смерти Сталіна, але тим більше вражає влуч
ність деяких авторових передбачень. Ред. 
Дивна погода вперто тривала. 
На початках звідомлення подавалися звич

ними фразами про "найгарячіше 11-е вересня 
з 1885 р. ", "найсильнішу бурю над Атлянтиком 
за двадцять сім років" або чимось подібним, 
спертим ІНа дані, зібрані бороданями з метео
рологічних станцій (іх, правдоподібно, нази
вали "метеорологічними реєстраторами" чи 
"молодшими статистиками від погодІ-І"), людь
ми з єдиною амбіцією в житті - мати змогу 
оголосити "15-е липня з найглибшим онігопа
дом, коли-небудь зареєстро.ваним"; ОДІначе, 
треба гадати, була серед чих і опозиційна 

mевиRам у 1923 р. заманити ТютюнниRа на со
вітсьRу У Rраїну і там його зюtщити. 

2. Повстанський рух 

Грабування Украіни росtиською больше·
вицькою владою ще підсилило повстанський 
рух, особливо на селі. Навіть після поразки 
російської "білої" армії Вранrе.ля в Криму. в 
жавТІНі 1920 р., та після катастрофи армії УНР 
в листопаді, в Украіні було не ме,нше 40.000 
повстанців, що боролися проти російської оку
пації, як організована активна сила. (Збірник 
справоздань, Харків 1921 р.). Про розмах цієї 
боротьби свідчать трофеї, які здобула росій
ська червона армія в війні з українськими пов
стаІнцями рр. 1920-1921: 43 гармати, 1812 ско
рострілів, 31.788 рушниць 2.312 шабРль, 3.902 
револьвери і т. д. (Збірник С!Іравоздань). Про
тягом 1921 р. органи большевинької влади в 
Україні заарештували 6.000 повстанських орга
нізацій ("Комуніст", Харків, 11 лютого 1923 
року). 

(Пан ас ФеденRо. - У країнський рух у ХХ 
столітті. Лондон. Вид-во "Наше слово". 1959. 
214). 
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фракція, що пристрасно видивлялася "15-е 
липня, найближче до середньої статистичної" 
або "найнормаль.ніше літо з 1848 року". Слід 
також припустити, знаючи менталЬІюсть люди

ни доби до-Змужніння, що ті дві фракції -
-відповідно прозвані "апокаліптистами" і "нор
малістами" - ненавидили одна одну з не мен

шим запалом та люттю, ніж будьяю дві полі
тичні партії, філософські школи, державні де
партаменти чи літературні кліки. 
Цього разу апокаліптисти здобували пере

могу за перемогою, фортуна, безпе:речно, їм 
сприяла. "Найгарячіше 11-е вересня ~ 1885 р." 
хутко поступилося "найгарячішому дневі у 
вересні з 1852", а згодом - "наИгарячішому 
вересневі у реєстрах". На цю пору щоденні 
дані про погоду поволі перемандрували з тра
диційного місця внизу першої колони остан
ньої сторінки вгору першої сторінки. Запамо
рочені успіхом борода,ні-молодші реєстратори 
починали вже мріяти про стрічку Почесного 
леrіону чи Ордена Британської імперії другого 
ступеня, бо їм - точнісінько як граче-ві, ко
трому щастить у рулетці, чи власникові ви
грашного льотерійного квитка - здавалося, 
що якимось ІНезбагненним чином сенсаційна 
погода залежала від них. 
Одначе мало хто зважав на їх.ній піднесений 

настрій. Спека й посуха (зумовлена найме,н
шою кількістю опадів у місяці вересні з 1866 
року) знищили озимину, випали.rш славнозвісні 
а1нглійські луки, зупинили низку гідро-електро
станцій. А ue, видима річ, призвело до звичай
них немилих наслідків: спершу до урядового 
заклику ощаджувати воду та світло, згодом 

до обмеженого постачання струму на вироб
ництва і т. ін. Населення Европи, у якого за 
недавноминулі роки вирабилася непереборева 
відраза до всіляких обмежень, ощ:1джень і 
розрахованих 1на громадську свідомість відозв, 
ставало чимраз дразливіше і вразливіше на 
погоду. Силеща мобілізованих літаків та гелі
коптерів намагалися викликати дощ, розбриз
куючи срібло-нітрат і сухий лід на мізерні 
хмаринки-баранці високо в тропосфері, але 
зусилля спричинило лише короткі мtсцеві бурі 

та ряд ;неrцасливих випадків ~еред сам.их до

щоробів, що потрапили в область qбмеже.них, 
але шалених нападів атмосферичного кашлю,. 
зумовленого хемікатами. Газети друкували ви
добу~і з архівів мудрі статті про соняшві пля
ми, оди,надцятирічні цикли й маrнетні збу-
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ре,ння, а чутки-невігласи сукали нитку про не
збагнені наслідки останніх випробувань У -бом
би та радіоактианий туман. Чутки живилися 
разючою розбіжністю між повідомленнями 
америка,нської та всесоюзної преси про нещо
давній вибух У-бомби в Уральських горах. 

Був то нечувано могутній струс, відлуння 
якого записали сейсмографи половини земної 
кулі, струс, окутаний велетенською непроник
неtнною оболонкою офіційного відмовчування 
з боку всесоюзного уряду. Ми,нув цілий тиж

день, поки Союзне пресове агентство подало 
куце і сухе повідомлення, де - ма.11о що не 
вибачливим тоном - говорилося про "успіш
не випробування" 'найбільшої в свіТІ У-бомби. 
Як тільки почули про це, Державний департа
мент Сполучених Штатів опублікував серію фо
тографій. Фотографії зробив такий собі капі
тан Бондаренко із Всесоюзних повітряних сил, 
що його вислали у висоТІну розвідку над місце 
вибуху і який, угледівши те, що відкрилося 
перед його очима, заз1нав глибокого лотря
сення і якетій вирішив "іти в Капую". Він по
летів на південь, двічі заправив літак пальним 
- в Оралі й Ташкенті - добувся Персії і зго
лосився до американської місії. 
На перший погляд, фотографії не справляли 

жахливого враження. Взяті з великої висоти, 
вони зображали панораму досить мальоВ'ни
чої долини, оточеної диким гірським кряжем, 
з середнього розміру вирвою посередині. Од 
вирви розходилися бліді концентричні кола -
як у кратері ·вулкаtну, коли зазирнути в нього 

з пташиного лету, - які, очевидно, позначали 
межі спустошення. Під лупою, одначе, на спу
стошеному просторі вирізнялися дрібненькі 
цяточки правилЬІної форми. Саме вони збуди

ли цікавість капітана Бонд~ренка і змусили 
спускатися все нижче й нижче, наперекір ви
разній і'Нструкції та небезпеці радіянії. Фото
графії, зроблені з середньої і ІНИзької висоти, 
зраджували разючий факт, який зумовив Бон
дарепкаву втечу закордо,н. Дільниця, де ви

пробувано бомбу, знаходилася майже в цен
трі великого, модерного, густонаселеного інду
стріяльного міста. Судячи з кількости й розмі
ру будинків, у місті мусило бути щонайменше 
п'ятьсот тисяч мешканців. 
Хоч збереглися тільки поодинокі будови, не 

трудно було розпізнати, що все то •нові залізо
бетонні споруди: великі правильні куби та 
довгі будівлі прямоку-nної форми, обладнані 
електростанціями, трансформаторними уста,но
вами і дротами високої напруги. Цілком ясно, 
то були заводи й лябораторії. Місто розкину
лося строго геометрич'Ним півколом, отож, ви
ходить, його пл~нували і будували з певною 
метою. 

Капітан Бондаренко, милий, енерrійний, хоч 

Васиm. СТУС 

* * * 
Порожні wran. автомо6іпі 
ні во,::dв, ані керма, 

ані яуші в пороJКиім тіпі -
ні в то6і впасної! - нема. 

Дороrи в'JОКJІТЬСІІ JІІІІШИво, 

сховавиюи rопови в хвосr.н, 

іх затискає перспектива 

і 6'є пропасІDІцк мети 

Куяи 6іJКиw, ра6ине руху? 
Куяи стремиw, стофарий сказ? 

Куяи простер захпанну руку 

6ез6оJКНИкові 6оrомаз? 

Немов з поJКеJК, з аерояромів 

запізні JIIII'OJDІ пеТКТІt, 
а він коwпатиn. сиві &рови 

і rне в Христа і в Boroмan.. 

8. VI. 1968. 

не бог вість якого розуму чоловік, кружляючи 
над мертвим містом, дійшов висновку, що 
його збудували, заселили і обладнали за оста,н
нім словом техніки з виразною ціллю зниrцити 
ради експеримеtнту. Хоч ві'Н уважаn такі за
ходи непотрібно жорстокими й марнотратни
ми, та це була не його справа, і в~н міг би про
йти повз неї здвигнувши плечима, як робив 

уже не раз, зіткнувтися з подіб!Но .~езрозумі
лими рішеннями Уряду; до речі, енерrійний 
порух плечей, що струшував усю верхню поло
вину тіла, був Бондарекавим найкраономов;ні
шим жестом. Одначе, знизивши літак майже 
врівень з дахами, він запримітив, як то тут то 
там з румовищ павитикалися людські подоби 
й заворушилися серед обгорілих трупів. Ухrню 
увагу привернув відай шум моторів, і вони 
силкувалися кликати на поміч. І їхні рухи і 
спосіб пересування вражали незвичайністю: 
усі до єдиного з доброго десятка отих ство
рінь повзали навкарачки, очевидно неспромож
ні зіпнутися :на ноги. БожевілЬІНі вони, с.1іпі, 
очманІлі з болю, а чи все те разом - немож
ли·во було визначити. Так чи сяк їхній вигляд 
так ~приголомшив Бондаренка, що він повер
'НУВ ніс літака в :напрямі Персії, маючи "розу
мову рівновагу, тимчасово порушену", як по
люблю ють говорити англійські коронери, кон
статуючи самогубство. А коли було вже запіз
но, коли він передав фотографії й дещо плу
тано розповів про бачене, спав йому 'На думку 
правдивий здогад. 

Правда, звісно, полягала в тому, що ніхто 
не руйrнував міста навмисне, воно згинуло ви
падково. Та й було то, до речі, не звичайне 
місто, а - як поза всяким сумнівом вказували 
фотографії - велетенський завод для ви.роб
'Ницт·ва У-бомби та, можливо. ще якоїсь іншої 
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експеримента.льної зброї, спеціяльно збудова
•ний в одній з найнеприступніших закутин 
Уральських гір. Компетен'Гні американські чин
ники з деякого часу знали про його існування, 

але тримали ті відомості в таємниці. Виглядало 
цілковито •неймовірним, щоб всесоюзний уряд 
свідомо нищив свій найновіший і найважливі
ший запобіжник, що помагав утримати "мир 
зzвдяки силі". Певно котресь примхливо-не
стійкЕ:· ядро трітіуму не ехотіло коритися люд
ській волі, або, може, хтось із місцевих фізи
І<ів раптом вирішив, що найрозумніший вихід 
- злетіти в повітря вкупі з заводом і всією 
примусією. Яка б 1н·е була причина, а це був 
безумовно - говорячи мовою статистиків -
•• найпотуж•ніший струс у реєстрах··, а одно

часно відчутний крок назад для Союзу. 
Після опублікування фотографій знову 1на 

цілий тиждєнь запа•нувала глибока мовчанка. 
А тоді вибухла друга бомба, певна річ, мате
форична й дипломатична. Прибрала вона фор
му офіційної заяви Союзу, адресованої до сві
ту взагалі. У ній говорилося, що урядова "ко
місія для розслідування недавнього вибуху на 
території Казахської республіки встановила 
•незаперечні докази, що вибух спричинила над
потужна атомова бомба американського зраз
ка, скинута з літака, приналежного до повітря
них сил "ворожої краї:ни". Безприкладно зло
чинний акт аrресії занапастив "десятки тисяч 

МИСТЦІ 

~УКРАїНИ 

В МОВРЕАЛІ 

На виставці "Людина і їі світ" в Монреалі ви~ 
ступають на концертах в радянському павільйоні 

визначні мистці з деяких республік СРСР. а та~ 
кож і з У країни. Серед них є наше славне тріо 
бандуристок .- Валентина Третякова, Ніна Пав~ 
лен ко і Неля Москвина (Бут). Концерти відбу
ваються щодня вечорами і потривають до кінця 
літнього сезону. 

Наші бандуристки в Канаді .- вдруге. Остан~ 
ній раз вони виступали з концертами по містах 
Канади в листопаді й грудні 1969 р. разом із на
шим знаменитим співаком Андрієм Кикотем. 
Тріо бандуристок користується в Украіні і да-
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дітей, жі1нок і чоловІКІВ, затруднених на будів
ництві мирного об'єкту: широкомаштабної зро
шувальної системи, що мала обернути неро
дючі гірські схили у квітучі .виноградники й 
плянтаціі бавовни. Уряд Союзу Волелюбних 
Народів застерігає за собою право вжити від
по8і.д!них самооборонних та відпла-гних захо
дів· щодо ворожої країни, відповідальної за 
підступний акт ;неоголошеної війни. Як засіб 
перестороги уряд оголошує часткову мобілі

зацію збройних сил, закриває кордони для 
будь-якого сполучеtння та припиняє телефоІн
ний і телеграфний зв'язок з закордоном. 
А ще Союзна ·преса надрукувала дрібним 

шрифтом коротке повідомлення, що керівника 
Союзного аrентства новин, який видав попе
реднє комюніке про "успіш•не випробування", 
арештовано за .поширення:. "неправдивої інфор
мації про причини вибуху" ,і що він у всьому 
признався. 

Певна річ, ІНОве відкриття Союзного уряду 
викликало обурення, паніку й замІшання •на 
обох гемісферах. Загальні страйки в Італії та 
Франції супро.водилися масовими демонстра
ціями "за мир", демонстра1нти зчепилися з по
ліцією, побили вікна в кількох америка•нських 
консульствах та спалили в деяких портах ван

тажі померанчевоrо соку американського ви
робництва. У Франції крайні ліві домагалися 
•негайно судити президеtнта Сполучених Шта-

леко поза 11 межами великим успіхом. Іхня ори
rінальність, досконала техніка і чудові голоси 
полонять слухачів. Це тріо вже побувало в Ан
глії, Франції, Австрії, Угорщині, Норвеrії, Індо~ 
незії, Індії та багатьох інших країнах. 
Думаємо, що хтось із складу нашої редколеrії 

поїде до Монреалю і побачиться з ними перед 
концертом чи після концерту. Якщо вдасться там 
nобувати, то напишемо, що побачимо й почуємо, 
як це робив свого часу редактор Волиняк. 
А шафа в "Г. У." нехай собі далі грає ту саму 

понуру нуту, як кращої не хоче і не вміє. 

І. П. 
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пв - як воєнного злочинця. Консервативні га
зети nропонували оголосити Европу невтраль
ною територІєю та вважали бажаною зустріч 
американського президента з новим батьком 
народів для розмов про світовий мир. Органі
зація проrресивних пацифістів заю1икала на 
знак міжнародньої доброї волі створити фонд 
допомоги потерпілому місту. Заклик стрівся 

з небувалим відгуком - гроші й дар,УІнки по
.1етіли з усіх кінців земної кулі, мов ті жертов
ні офіри, щоб уми.1остивити богів, відвернути 
їхній гнів. А тому що дарова поміч завжди 
супроводжується з прихильністю й доброзич

.1ивістю, то Союз уже багато років не втішався 
таким приязним ставленням до нього, як за

раз. Нс..віть його ;найзапекліші вороги мусили 
визнати, що - принаймні в цьому випадкові 
--- керівники Союзу виявили подиву гідну 

стриманість, не розпочали війни одразу. 

Уряд Сполучених Штатів виглядав жалю
гідно серед такого загального збудження. І 
чим частіше він повторюва~ "Ми цього не 
робили", тим глибша підозр1 закрад3лася на
віть у прихильників. Ситуація ще погіршала 
після необачного виступу одного заJІюбленого 
в рекляму сенатора, голови котроїсь там спе

ціяльної комісії. Під час телевізійного інтерв'ю 
нін вельми серйозно зая·вив: "Я напевне ЗІнаю, 
що наше сумління в даному випадкові чисте. 
Це зробив хтось інший". Та.ке твердження ви
бивало rрунт з-під офіційної версії про випад
ковість вибуху, в яку на той час уже й так 
ніхто не вірив. "У пляновому соціялістичному 
виробництві немає місця для випадюв", - за
явив новий Батько Народів у солідній чотири
годинній промові, добра половина якої була 
присвячена їдко-іронічному розг лядо.ві істо
ричних подій у світлі "'теорії випадковости" 
Державного департаменту: ••треба чекати, що 
віднині у майбуТІньому учнів так званих шкіл 
у так званих Сполучених Штатах вчитимуть, 
що Брут убив Цезаря випадково (сміх), що 
імператор Нерон спалив Рим випадково (см'іх), 
що Тіт зруйнував Єрусалим випадково (сміх), 
що турки пакорили Константинополь випадко
во (сміх) і так далі". Поки він дійшов до того, 
як Наполеон випадково спалив Москву і був 
випадково розгромлений російською армією 

(прикладів вистачило б ще на годину), -
охриплі слухачі умлівали й плакали, регочу
чись. Відтоді кожна проrресивна юодина не 
могла :не зашарітися tна саму згадку про "тео
рію випадковости", а слово "випадок" стало 
інтерІнаціональним дотепом. 

До речі, це був перший відкритий виступ 
нового Батька Народів, виступ у сенсаційно 
новому тоні. Люди раділи, що замість сухува
того дидактичного стилю його попередника 

неждано з'явився делікатний гумор, відомий 

10 

пізніше як "соціялістичний сарказм на службі 

.миру". Майже негайно соціялістичний сарказм 
с1 ав за гадьновизнаним стилем союзного життя, 

літератури й мистецтва. СоюЗ<ні газети напере
бій друкували портрети Серафима Панфе-рови
ча Полюшкіна, стахановця від сарказму, що 
спромігся ·на п'ятсот сорок сім ущшливих ви
словів за одну-єдину годину. Чимало редакто
рів, мистців і письменників позбулися своїх 
становищ та накликали на себе громадський 

осуд за "недостатню увагу до боротьби на 
фронті соціялістичного сарказму··. Одначе ·ве
селощі аж ніяк не поліпшили становища: війна 
могла спаJІахнути кожної хвилини. Люди при
слухалися до бурхливої зливи соцдотепів, а у 
самих зуб на зуб не попадав. 

Після деякої проволоки Державниf! департа
ме•нт висунув пропозицію, щоб м1жнародня 
Комісія спеціялістів розслідувала причини не
щастя й оголосила евітові свої висновки. І 
всім аж відлягло: Союзний уряд одразу на те 
погодився. Спішно скликали Раду Безпеки -
вона .не збиралася вже кілька років, - щоб 
устійнити порядок дій. Одначе дебати затяг
лися, бо зацікавлені сторони ніяк не мог ли 
дійти згоди щодо резолюції. У резоJ1юції США 
говорилося, що "Всесоюзний уряд мусить пе
редати в розпорядження Комісії всі наявні ві
домості та запевнити всебічну співпрацю й 
підтримку розслідуванню на місці". А в резо
люції Союзу сказа•но, що "Всесоюзний уряд 
мусить передати в розпорядження Комісії всі 

·наявні відомості та запевнити всебічну спів
працю й підтримку розслідуванню". Першою 
поставили на голосування резолюцно Союзу; 

та дарма що тексти різнилися всього словами, 

Сполучені llІтати і їхні прибічники голосували 
проти, після чого союзні делеrати обурено 
поки,нули залю. Таким чи;ном, Сполучені Шта

ти ще раз натаврували себе в очах проrресив
ної світової думки саботажниками миру й між-
народнього порозуміння. , 
Аж ось, коли напруження дійшло крайньої 

межі, всесоюзний уряд видав нову заяву, яка 
змусила людей по всіх усюдах спершу о•німі
ти з дива, а ·відтак ·полегшена зідхнути. У заяві 

сказано, що урядова Комісія союзних спеція
лістів скінчила розслідувати обстави:t-ІИ нещо
давнього вибуху на території Казахської рес
публіки і підтверджує свої попередні вионов
ки, 1цо "вибух спричинила надпотужна атомнн 
бомба американського типу, кинута з літакн 
повітряних сил ворожої країни". Одначе Ко
місія на підставі додаткових 'незаперечних до
казів мала змогу точно визначити згадану во
рожу країну: нею виявилася Заяча Республіка. 
За докази правив арешт і зізнання .не кого 
іншого як пілота, що з ІНаказу свого уряду 

виконав злочинне і підле завдання. СкиІНувши 
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бомбу, він утратив контроль над літаком, му
сів приземлитися серед якихось уральських 

урвищ і після кількаденного блукання в горах 
був схоплений дозором Союзної Безпеки, все
ще маючи у кишені письмовий наказ кинути 
бомбу та детальну мапу околині. Під час ареш
ту пілот заявив: "Виз;наю, що заподіяв злочин 

проти людства з наказу підступ1них зверхників 
і хочу заспокоїти докори сумління щирою спо
віддю про диявольські маХІнації мого уряду 
проти Союзу Волелюбних Народів··. Відкри
тий суд над ним відбудеться за кілька днів. 
Як уже згадувалось, :незмірна хвиля полегші 

розлилася по всьому світі. Вона повністю за
топила слz.бенький писк протесту Уряду Заячої 
Республіки. Уряд той негайно скинули і його 

місце зайняли члени Об'єднаної партії Миру й 
Проrресу. Коли новий уряд звернувся до Сою
зу по військову допомогу для захисту від вну
тріш1ніх ворогів (прохання це ласкаво задо
вольнили ще перед тим, як уряд його висло

вив), Сполучені Штати та пов'язані з ними 
держави були більше ніж раді обмежитися 
нруче•НІням протестаційних нот, виписаних на 
спеціялЬІних формулярах, і на тому заспокої
тися. 

Недавно в дипломатичних колах запровади
ли у вжиток друковані формуляри, rцо наба
гато полегшили працю рtзних канцелярtи. 

Формуляри були складені на взірець форм, 
які вживають страхові компанії при зголошЄІн
ні ~нещасливих автомобільних випадків. Дещо 
пишномов.ний текст формулярів було набрЗІно 
розкішним курсивом і тільки дату, місце й 
характер явного порушення договору, зако:ну 

ЧИ ЗаГаЛЬНОВИЗІН'аНИХ інтересів ЛИШИ"10СЯ ВПИ
сати від руки. ПротестаційНІ форми ділилися 
на п'ять категорій: "Д" (доброзичлива), "Х" 
(холодна), "Г" (гостра), "С" (сувора), "С2 " 
(дуже сувора), "СГ2 " (сувора і дуже гостра). 
Як правило, дипломатичні суперечки зводи
лися до послідовного обміну протестаційними 
нотами, і тут не мало значе.ння чи перебира
лася ВСЯ гама від "Д" ДО "СГ', ЧИ лише якась 
її частина, бо поки доходило до форми "С" 
або "СГ", випадок, проти якого висловлювали 
початковий протес~ звичайно ставав докона
ним фактом. Громіздкі шифровані інструкції, 
що їх у минулому уряди посилали своїм за
кордонним амбасадорам, тепер скоротилися до 
куцих реплік, на зразок .виразів з полярної гри 
в карти, з яких найчастіше вживалося "два 
очки вище". 

Так іще раз розвіялася хмара, в переносному 

розумінні, звичайно. Справжня хмара - ота 
дивовижна спіралЬІної форми з'я·ва, що на 
знимках капітана Бондаренка кільчастим змієм 
височіла над мертвим містом-- гнітила гро
мадську свідомість. Що ·вона: розтає, зростає 
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чи пливе? І якщо -пливе, то в якому керунку? 
Наперекір заспокійливим заявам експертів, 
що глузували з припущення про вплив іНЗ за

хідньоевропейський клімат радіоактивного 
згу<:тку, баченого більше як місяць тому за 
далеким Уралом, забобонний обиватель про
довжував добачати яюсь таємні зв'язки про
між ·вибухом-велетом і незвичною погодою. 
Нарешті 2-го жовтня ІНайгарячіший осінній 

період в історії запису погоди кінчився. Пішли 
зливні дощі, температура впала до звичайної, 
молодші статистики від погоди нормативної 
фракції вилізли з барлог і ~зялися доводити, 
що - коли взяти за вихідну точку сонцезво
рот минулої зими - загальна кільюсть опадів 
і середня температура в холодку, обчислЄіНі для 
цілого відтинку, наближається до ідеальної се
редньої більше, ніж за будь котрий рік од 1903. 
На лихо, десь тижнів за два після першого 
дощу епідемія досі невідомого різ•новиду про
сту ди розхвилювала і без того зденервовану 
громадськість. Типовий перебіг х·вороб.и почи
нався триденним нездужанням, дуже схожим 

ьа звичайну простуду, але з вищою гарячкою. 
Потім наступав період ~начебто видужання, що 
тягнувся від десяти до п'ятнадцяти днів. У 
хворого з'являлися ознаки надмірного приєм
J-&ОГО збудження, мов у людини під чаркою. 
Для третьої і останньої фази показовими були 
рвоти, нестерпні болі голови й зоро·ві пору
шення невралгійного типу: поле зору х·ворого 
розділялося навпіл вертикально чи горизон
таль:но, і поки на одній половині видимість 
лишалася нормальною на другій усе тьмари

лося, розпливалося, а то й зовсім ЗІникало. 

Симптоми трималися від десяти до п'ятнадця
ти днів, після чого наступало - оскільки мож
на було суди ти - повне :видужа•ння. Смерт.них 
випадків було мало, та й то їх викликали по
бічні ускладнення або загальна слабість орга
нізму. 

Як на біду, одним з перших захворІв на нову 
хворобу капітан Бондаренко, що, за виразом 
америка1нського відео-коментат·ора, •• насьор
бався редишаної юшки*) більше, ніж будь
яка істота на землі". Це викликало поновну 
хвилю забобонного переляку, такого впертого 

*) "Редишана юшка" - розповсюджений жар
гонний вираз тих часів не зовсім зрозумілого по~ 
ходження, що ймовірно виник в Англії на взірець 
"горох в' я ної юшки", відомої кокнівської назви гу~ 
стого жовтуватого лондонського туману. Поки не 
дійшло до справжнього випробовування, насе~ 
лення Европи не мало ясного уявлення про роз~ 
сіяну атмосферну радіяцію, Гі нав'язували з хма
рами, млою чи густим туманом. Звідси, можЛиво, 
"радієва юшка", ЩО -згодом Перетворилася на 
простірну "редишану юшку". 
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й такого поширеного, що нову епідемію про
звали "Бондаренковою хворобою", ІНаперекір 
однозгідній думці представників медичної про

фесії, що радіоактивні впливи -не можуть ви
кликати подібних сим·птомів. Між іншим, вірус 
'' Бондарє.r;;кової хвороби" невдовзі пnтому ізо
JІювали Кроненберr та Дітл з університету 

Джона Гопкінса. То виявився вірус, збожево
лілий од Інавали нових антибіотиків і од зу
СИ.7ІЛЯ пристосуватися до них та виробити в 

собі кращу стійкість. Таким чином зайвий раз 
доведеr;-ю необrру:нтованість людських побо
ювань. 

Та у страха очі по яблуку, загал і далі нер
нунався. А коли на початку листопада завбач
ливий британський уряд вирішив безкоштовно 

забезпечити кож~ного носія Національної Реє

страційної Картки кишеньковим rайrерівським 
лічильником та парасолею, що захищає од ра
діяції, - rнервування ще збільшилося. Щопра·в
да, міністер внутрішніх справ, започатковуючи 
серію радіо-·виступів, одразу пояснив, що це 
звичайнісінький освідом;ний захід, розрахова
ний на те, щоб привчити населення мисJ1ити 
категоріями модерної зброї та р.озвинути в 
нього почуття безпеки і пе,вности. "Ви пам'я
таєте, - пригадав він наостанок, - як до 
дідька тяжко було тяflнутися з противагазами 
всю минулу війну, хоч ні разу не довелося їх 
ужити. Сподіваюся, що нове причандалля ви
явиться так само зайвим, але що ви все таки 

триматимете його під рукою і в доброму стані, 
бодай зважаючи на великі витрати, пов'язані 
з виробництвом, а гроші ті бралися в основно
му з ·податків, тобто з вашої власної кишені". 

Виступ викликав низку протестів од єпи
скопів та духівництва, обурених безприклад
ним уживанням слова "дідько" в радіопере
дачі. "Куди ми дійдемо, - писав єпископ кен
тенберійський, - якщо члени Кабінету давати
муть народові tНегожі приклади вживання лай
~1ивих слів?" Справу порушили в Палаті Гро
мад у визначений для запитів час. Кількоро 

молодих лейбористів пробували захистити 
промову, посилаючися на те, що вислови типу 

··дідько з ним", "дідько б його забрав", "хай 
йому дідько" і т. п. так глибоко вкорінилися 
в американській розмовній мові, а з ;неї пере
йшли в красне письменство, що rнавряд чи слід 

їх і далі вважати образливими словами. "Тут 
не Америка!" - залунали вигуки в залі. Кінець
кінцем міністер внутрішніх справ та Брита,н
ська Корпорація Радіомовлfіння попросили ви
бачення. Всі лишилися задоволені, і справа 
швидко забулася. 

Та не забулась вона у Франції, де меткі при
ват;ні підприємці заходилися масово продуку
вати rайrері·вські лічильники та парасольки і 
розвинули жваву торгівлю. Коли добротні, але 
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незграбні бритійські лічильники нагадували 
nочеплеr:-шй на ланцюжок дідусів годинник, то 

франuузькі зразки робилися для чоловіків у 
вигляді автоматичних пер, а для жінок - губ

ної помади чи пудернички. Одна фtрма випу
стила їх навіть у формі браслетів ;на щиколод

ки, 1цо під впливом радіяції мали б постуку
вати, мо·в кастаньєти. А вже щодо пя.расольок, 
то не було кінця-краю розмаїтості їхrніх форм, 
кольорів та оздоб. Оскільки дія парасо.11ьки 
залежала од вмонтованого в неї кола електрич
'і~ого струму, яке начебто мусіло не то погли
нати, не то відхиляти радіяцію, то ці.1ІКОМ ло
гічно, що струм одночасно використовували 
для живлення невеличкого замаскованого ра

діоприймача. 

Ніколи ще бульвари не здавались такими ве

селими, як у соняшні дні піз;нього листопада, 

коли юр-ми людей паходжали під різнобарв
.ними парасольками, окутані легеньким серпан
ком мелодії з Національної Радіовисильні, мов 
та процесія фігурок музикального годинника. 
Чи варто було звертати увагу, що чутливі (
лічильники безнастанно приходили в сум'яття 

і вказували на смертелЬІну дозу радіяції кож

ного разу, коли включався холодильник або 

пилисос? Парасольки ж мали властивість на
копичувати статичний заряд на тих, хто їх 

тримав, і спричи;няли тріскотливі іскри при 

потискові рук, поцілункові та іншому тілес

'І-юму контактові. Що за райська пожива для 
карикатуристів та авторів пісеньок! "О моя 
рибонько, та радіяція ... " стала найпопулярні
шою в сезоні. 
Одначе незабаром з Лівого боку залунали 

го.11оси різкого протесту. Професійні псувачі 

'1-lастрою, що ніколи не дадуть людям спокійно 
повеселитися, зчинили галас: мовляв, "масі" не 
по кишені купувати коштовні причандалля, і 
тому вона лишається без охоро;нних засобів, а 
упривілейована буржуазія в той час всіляко 
себе убезпечує. Щоправда, одночасно в01ни за
пев~няли, що прилади, спродувані довірливим 

покупцям, цілковито неефективні, і це дещо 
псувало аргументацію, бо якщо прилади справ
ді ;нідочого, то, виходить, і багаті й бідні були 
на одному возі, отож досягалася демократична 
рівність. Потім вибухнув голосний "скандал 
парасольок··, бо стало відомо, що серед осіб, 
які мають найбільше акцій Товариства по ви
робницт·ву парасольок (Societe Anonyme pour 
la Fabrication des Parapluies Anti-Radio-actives, 
скорочено ··sAPAR") є військовий мі;ністер, 

член радикаль,но-соціялістичної партії. Уряд 
мусів уступити. Спалахнули поновні страйки й 
демонстрації. Тоді новий уряд урочисто по

обіцяв, що кожен rромадяНИіН одержить без
коштовно rайrерівський лічилЬІник і проти
радіоактивну парасольку найвищої якости, як 
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Юзеф ЛОВОДОВСЬКИЙ 

CONTRA SPEM SPERO 
У країн ці в усьому свІТІ цього рс.1ку урочи

сто відзначають 1 ОО-ліття з дня н2родження 
своєї великої поетеси Лесі У країн ки. Відгук
нулися на цю річницю JjCi наші сусіди. а 

сеоед них і поляки. У журналі "Rултьура" 
(Париж, ч. 6/285. 1971) надрукована стаття 
польського письменника і літературного кри

тика Юзефа Лободовс::.і{ОГІ) про Лесю 
Укоаїнку. 
Подаємо (скорочено) .ї~реклад цієї статті. 

Пропускаємо місця, які стосуються житт~
пису Лесі Українки. бож ·~ін нам усім rт'"'f1ne 
відомий. У вступі автор зазначає. що Лесп 

тільки їх спродукують від!lовід'НУ кількість. 
Тепер і незалежні і залежні Ліві підняли бvч''
запевняючи, що заява уряду - 1незаперечний 

локаз його наміру вести політику нійни т?. 
arnecii на допомогу банкірам Вол Стріту. 

Помірко,вані ж ліві висловлювали жйль, що 
Уряд непродуктивно витрачає державні кошти. 

замість того, rцоб зосередити всі зусилля lf-l'a 

підвищенні життєвого ріВ'ня. А екстt'е'Місти пе
реконували масv "не приймати зловісного при

чандалля імперіялістичних пілпалювачів війни, 
щоб не стати спільниками їх:ніх загарбниць
ких розрахунків". Суперечки відбувалися \' 
площині чисто теоретичній, бо петпі паnтїі 
розподілених урядом лічильників тс-1 папасо

льок були вже поглинуті чорним торгом, пеле
nравлені до Бельгії і продані з чималим зи
ском. 

Так минали золоті осінні дні. скид.:-;ючися 1на 
валку прочан: то вони налякані грабіжниками. 

то заклопотані, а то й радісні та захоплені свої-
1\~И пригодами, дарма rцо почуття втоми віл по

дорожі у невідоме все наростає. Д1ні минали, ми
нали й коротшали. і бvла якась пnиnеченість 
v щоденному зменшенні проміжку між схолоч 
і заходом сонця та іНеухильним збільшенням 
ночі. Звісно, після зимового сонцезворотv про
пес піде 1наопак; а проте, чи можRа у наші часи 
мати певність навіть у цьому? По найгарячі
шому вересRю за людської пам'яті спалаХ'нула 
епідемія. дивнішої за яку ніколи не зн?ли. а 

відтак виникли пізні перебоТ в nадіо-пеnела
чах, а клинцюваті зорі й кvтасті блискавки па
нахали телевізійні екра:ни. Пізніше з'ясvвалпся. 
що всі ті дивовижі не мали ніякісінького зв'яз
кv (хіба лиш у забобонній уяві натовпу) з 
кільчасто-спіпалЬІною хмарою над Уралом. Ви
І .11ядає. що Мати-Природа сама оголосила вій
нv нервів наймолодшому блудному сtІНові. ба
жаючи остудити його кровосумішну хіть заво
лодіти 1'і священним атомовим лоно І\'. 

Переклад з англіАської 
Оксани СОЛОВЕИ 
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У країн ка у зростанні українсько~ о письмен
ства і національної свідо!\юсти українців ві.зі
грала велику ролю. РЕД. 

Перша збірка Лесиних віршів вийшла І 893 
року під заголовком "На крилах пісні" - за
головок цей відповідав моді тодішнього часу. 
Вона привернула до себе увагу досконалим 
опануванням версифіканійних форм. Це не бу

.'Іа ще, -видима річ, висока поезія, хоч у той 

час, кінець ХІХ ст., могла здаватися чимсь 
(jинятковим. Особиста лірика, яка рідко вихо
дила поза межі поверхового відчуття; шля
хетне, але також поверхове сус.пільничанство, 
нарешті деколи :народні мотиви - як це :нага

дує нашу (польську - прим. наша) Марію 
Конопніцьку і, мабуть, 1не в найкращому ви
гляді. 

З Ко:нопніцькою (Марія Конопніцька 1842-
1910; ·польська письменниця) зближували Лесю 
~'країнку дуже подібні погляди. Нині в СРСР 
роблять з Лесі як 1не комуністку, то R усякому 
разі письменницю, дуже зближену до марк
сизму і майже предтечу більшовизму. Та то є 

очевидне фальшування і надужиття. Леся була 
радше типом ліберальної позитивіст:ки і демо
кратки, вонз, розуміється, також, як і всі того
часні інтелектуали, частенько інтересувалася 

сіціялізмом і всякими революційними ~напрям
ками. Від того до комунізму - дорога дуже 
далека. 

Була во-на украї:нською націоналісткою. Але 
не в тому від'ємному значенні, яке слову "~на
ціоналізм" надали пізніші, а передусім наші 
часи. У похмурій :ночі царських ут~сків, яка 

(ніч) у часи молодости Лесі Українки нависла 
над Україною, Леся належала до тих, ще в той 
час нечисленних, які казали "contra spem spero" 
і закликали до відродження історичної націо
налЬІної свідомости. 

Радянські історики літератури роблять на
голос на суспільні погляди письменниці, відсу
вають у тінь 11 націо:нально-самостійниньку 
настанову. Ця настанова виявилась найсильні

ше і найбільше 1недвознач:но в короткому творі 
"Бояриня". У тому творі поетка ВІісунула в 
різкій формі справу принци'пового антаrонізму 
двох культур: московської і української (дія 
відбувається в XVII ст.). "Бояриню" замовчу
Ість у радянських виданнях про Лесю Украї1нку, 
навіть не згадують, що такий твtр існує. Розу
міється, про виставлення його на_ сцені ни~ніш.
ньої Украіни не може бути й мови. 
Повторюю свою думку, якою, може, _ не 

один- український читач буде боляче дітю~:~е·
ний: Леся Українка не була визначною поет
кою. Гарні думки, шляхеї:Ні почування, верси-
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фікаційна штука не вирішують мистецької вар
тости твору. У найкращому випадку вона є 
відповідником уже згаданої Марії Конопніць
кої чи інших поетес-суспільниць нашого часу 
з чілійкою Габрієлею Містраль на чолі. Те, що 
остання дістала в 1945 р. нагороду Нобеля, ні
чого ще не вирішує. В усякому разі, це не 
рівня ні Марії Павліковської, ІНі Анни Ахмато
вої, ані Марини Цвєтаєвої чи інших. 
Також 1не є вона, хоча уважають це за непо

рушну істину, :найвизначнішою українською 
поетесою. Напевно в ліриці перевершує її 
Оксана Лятуринська, яка також як і Леся, по
хоДить з Волині, або ще Олена Теліга, яка 
трагічно загинула в повному розквіті твор
чости. 

Леся Укра"інка завдячує іншому родові літе
ратури овоє :високе становище в літературі, а 

саме драматургії. Коли б жила довше - дра
матург дозріває, звичайно, довше за ліричного 
поета - мабуть, стоврила б драматичні твори 
Еисокої вартости. А й те, що по 1ній залиши
лося з дараматургіі, безперечно ·вище за її 
лірику, як і в цілому невдалі довгі епічні пое
ми. "Лісова пісня" стоіть гідно побіч таких 
творів, як "Баллади:ни" ~словацького, не посо
ромиться перед "Зачарованим колом" Лусіяна 
Ридля та -гвору - на жаль, ІНедоціненого -
"Затопленого дзвону" Гавптмана. І що найц'і
кавіше в "Лісовій пісні" - це ліоичпі частини 
ці є і драматизованої казки, хоча б оне кінцеве: 
"Грай же, коха,ний, благаю! ... " - своїм ліриз
мом 'Виступають на перше місце серед віршів, 
які в задумі мали бути ліричними і яким пое
теса надавала набагато більше значення. 
Поетеса досконало володіла різними ритміч

ними і стоофічни.ми формами, але часто захоп
лював її білий :вірш, який завжди був піджив
лений виразним, енерrійним ритмом. З най
більшим успіхом Л. У. поистосуваJ-:?. його в 
драматичних творах, хоча і до них впоовалжv
вала часами риму, наприклад, у "Лісовій піс.ні". 
Леся була письменницею свідомо заанrажо

ваною, розуміла своє життя і твоочість леоед
усім з погляду громадського - б.е·знастанного 
служіння своєму rнародові, насамперед його 
найнижчим верствам... Здобувалася вона на 
виразно революційні вияви. але в основному 
вкладалася в позитивіетичній поограмі, з тією 
істотною різницею, в порівнянні з іншими пt-r
сьмє'g'Никами, що· вона не відмовлялася від 
безпосередньої боротьби. 
Автор уважає за· :найтипо·віший для її наста

НQви віош, .написаrний 1900 р. - Лесі тоді було 
29 років, у яКИй вкладена іі вся поетично-со
ціяльна . програма ·_ "Де поділися ви, гохосніі 
t{IO"P,a ... " .(ав"І:.О:р перекЛав цей вірш польською 
i.to"QoЮ. ~ і Ji.~~P.~Jiait. -з:вучить ·дуже· добре). 
. . На =rіідставі··т·аких Т;ЕІОрі·в не летка- визначІпи 
ітоліт-ичний родовід поетеси. Посилання 1на те, 
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що вона читала "Капітал" Маркса, мала кон
такти з представниками революційного руху, 

в 1910 р. переклала з польської мови відому 
брошуру Самуеля Дікштейна "Хто з чого жи
ве", або що під час виборів до Другої Думи 
була тимчасово арештована царською полі
цією, - все це ще не докази. 1\\олода, інтелі
rент:на і обдарована жінка, яка з :м:оральних 
і емоційних причин 'Протиставилася довколиш
юи дtисності, мусила цікавитися скраиюми 
громадсько .. політичними напрямками, з марк
сизмом включно. Але від того до мнимої пред
течі большевиаму дуже далеко. 

Інтимне життя Лесі? Мало про це знаю, але 
здається, що й найбільше обізнаний дослідник 
біографії Лесі не багато зможе сказати. Як 
свідки, залишаються вірші. Але і в них не зна
йдемо слідів, які провадили б до ефективної 
аr!-!екдоти. Є в ІНИХ прояви, які свідчать, що у 
неї були сильні почування, але коли вони тіль
ки з'являлися, вона майже завжди уміла іх 
сховати в густому тумані стриманої ніжности, 
вслід за чим ішла мела:нхолія скороминущости, 
усвідомлення того, що таке щастя д.пя неї не
доступне. 

Яку ж дати остаточну оцінку? Я на самому 
,вступі відзначив, що Леся Українка відограла 
величезну ралю в розвитку українського пи
сьменства і національного розвитку. Це твер
дження ще не визначає вартости її JІітератур

ного доробку. Не завжди сила думок і куль
тури збігаються з мистецьким рівне-м. Бувало 
і буває ще й тепер, що радше пересіч:ний 
письмеtнник відіграє велику ралю, а визначний 
буває відсунений у тінь. Яку ралю відіграв, 
який слід залишив за свого життя Кипріян 
Норвід? Ніякої ролі і ніякого сліду! В інших 
літературах знаходимо такі ж або подіб:ні ви
падки. 

Не зважаючи на Шевченка, на Куліша, укра
їrнська література довго не могла вийти на 
широкий шлях, завжди була зі·пхнута під укіс 
російською адміністрацією чи цензурою. Пер
ший том віршів Лесі Украінки появився у 
Львові, а ІНе ·в Києві, бо в Києві був у силі тоді 
декрет з 1876 р., який забороняв на терені ро
сійської імперії видавати книжки українською 
мовою, за винятком істориЧІних документів і т. 
зв. "популярної літератури" як, наприклад, ка
лендарів, житій святих, леrенд і казок. Навіть 
тим 'ВИданням накидувано російськпй право
пис, щоб у вимові зблизити українську мову 
до російської. Тим самим українську мову зве
дено до рівня підрядного діялекту, на підставі 
якого ІНе може бути вартісної літератури. Ці 
драконівські обмеження трохи послабились по 
кількох роках, але аж післЯ революції 1905 
року прийШла. деяка свобода для розвитку 
українськоІ культури . 
На переломі двох століть Леся належала до 
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тих нечисленних письменників ,які (nередусім 
Іван Фра:нко) вивели літературу свого народу 

з глуші, з етнографізму і провінціялізму. До 
багатьох своїх драматичних творів ввела Леся 
універсаль,ну тематику і проблематику і то в 

такому обсягу, про який і не- снилось її попе
редникам. 

На ліричних творах, насамперед з першого 

nеріоду, все ще тяжіли всі :народні "красоти": 
всі оті типові здрібніння, різrні "соловейки" і 
"оченята··, "серденька" і "квіточки", "тихесень
кі вітерці" і "дощик дрібнесенький" та ''пісень
ки", що пливуть "просто від серденька" і т. д. 
Але порівня·но у Лесі було того не так багато, 
одне слово не стільки, як в інших її сучасників, 
а з бігом часу у неї їх все меншало. 
Уже після смерти Лесі Українки Микола Зе

ров кинув КЛИЧ "До джерел!" - ДО джерел 

европейської культури і цивілізації. Леся йшла 

тим самим напрямом, хоч ніколи •не дала тео
ретич:ного обrрунтування такої тенденції. Ви
рватись із заплутаних стежок етнографізму, 

створити українську літературу як од~ну з евро
лейських і універсальних - це було основою 
і заnовітною мрією Лесі Українки. 

А.1е до універсальности доходять 1цой:но то

.;.Іі, коли вже врятовано свою власну ·національ
ну тотожність; інакше ж буде безплідне, отже 
й нецікаве ·наслідування. Саме про врятування 
тієї тотожности і йшлося Лесі Українці, як і 
декому з її сучасників. Гіркий сміх і жаль. 
просто жах огортає читача, коли з хрестоматії 
української літератури, ·виданої в Варшаві 
1963 р., він довідуЄться, що це поетеса, "яка 
розЕивала .на підставі літератури свого народу 

найвищу культуру слова, належала до виз:нач

J-іИХ українських революційних демократів". А 
про самостійність своєї батьківщини наче б 
Леся і не мріяла. 

Вірші Лесі Українки, за ви,нятком деяких 

фраrме:нтів, які мають більш ліри1.1не насна
ження, належать до історії літератури, а часто 
навіть до бібліографії. Драматичні твори ма
ють набагато кращу позицію, а щодо "Лісової 
пісні"", то маю сміливість пророкувати їй довге 
життя, а може навіть несмертельюсть. 

Громадсько-культурні заслvги - то окрема 
rїроблема, як і досяnнення з ділянки літератур
паї критики. Леся Українка володІ.ТJ:а добре 
кількома мовами, орієнтувалася досІІТЬ добре 
Б тогочасній европейській літератуrі, давала 
свої власні критичні оцінки. У політичному від
ношенні вона піддавалася різним оманам. Таю~ 
оптимістична. епоха була тоді. І чому дивува
тися молодій, знесиленій х·воробою і до пев
ної міри екзальтованій жінні, коли такою са
:мою оманою жило тоді стільки солідних со
ціялістів та досвідчених ·політиків. 
Досить жваво цікавилася Леся польськими 
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подіями і літературою, а її праця n Уваги про 

найновішу польську літературу", видана 1901 
року, наробила тоді трохи шуму. То був пе
ріод, коли відроджеНІня української .. 1ітератури 
дуже цікавило польських письменників і дія
чів: Болесла·ва Лімановського, Олександра 
Свє:нтоховського, Болеслава Вислоуха, Елізу 

Ожешкову, Владислава Оркана, Яна Каспрови
ча та ін. Ще тоді було досить людей доброї 
волі - як з однієї сторони, так і з другої. 
Як виглядала б творчість Лариси Косач, ко

ли б воr.-1а народилася у вільній і незалежній 
батьківщині і якби ·від ранніх років не впав на 
неї тягар громадського і національного обо
u'язку? Важко на це дати відповідь. 
На мою думку, Леся була вредженим дра

натургом, а що 'Не видала з себе більше, ніж 
Еидала, то, поперше, через передчасну смерть, 

подруге, через брак конфро:нтації із сценою. Я 
цього не певен, але здається, що за життя 

Лесі жоден її драматичний твір не був постав
лений на сцені. І цим вона ділила долю свого 
нещасливого народу. 

Якось так сталося, rцо, пишучи про Лесю 
Українку, я весь час порівнював її з Марією 
Башкірцевою, маляркою і письменницею-по
чатківцем. Вона також хворіла на туберкульо
зу, але померла значно молодшою - мавши 

двадцять чотири роки. Євген Маланюк колись 
переко:нливо доводив, що Башкірцева була 

українського походження, хоча ніколJ.f не при
зизвалася і вважала себе росіянкою. Чи витри
мала б таку поставу, коли б прожила довше? 
Маємо перед собою два приклади до вибору 

- кожному можна вибирати те, rцо на· його 
думку є типовим. Два приклади - дві поетеси. 
АНJна Горленко, відоміша як Ахматова,_ була 
російською поеткою, хоча українського похо
дження. Олена Теліга, що виховувалась у ро
сійському дусі - майже до зрілого віку, стала 
українською поеткою. Божий дух навіщає ту
ди, куди і як хоче. Часами не хоче, не звертає 
уваги, оголошує 1невтралітет - і тоді діють 
ІНШі ЧИННИКИ. 

Лариса Косачінна не вагалася ні хвилиночки, 
по котрому боці стати, хоч у її часи заявитися 
цілковито по українському боці будо для не·ї 
непосиль,ною по святою. Але вона не ва гала ся! 

"Contra spem spero!" - Без надії сподіваюсь ... 
Отже, не сперечаймося з приводу літератур

ного місця Лариси Косач -- Лесі Українки. 
Незалежно від того, де це місце визначимо, та 
хвора дівчина, яка не зазнала щастя в особи
стому житті, стала од!ним з дороговказів на 
історичному шляху украіїнеького народу. До
тепер цей шлях завжди йшов ·від однієї Голго
ти до другої. Але -будьмо детерміністами! Ідім 
за поетесою! Contra spem spero! 

ПереRлала Дарія СІЯК 
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А. ОРЕЛ 

ЕСТЕТИЧНИй ДЕКОРУМ 
(Ганна Черінь, "ТравневІ мрії", поезії, 1970}*) 

Де:кляративний вірш "Травневі мрії" взятий як 

назва збір:ки. Авторка сама запитує: "Чому трав

неві?" Відповідь, здавалося б, реторична: "бо в 

травні сади зацвітають вишневі". Але за цією ніби 

ретори:кою приховано глибокий сенс. Травень -
пора ро:ку, коли тіль:ки перше царство природи 

- царство неорганічне лишається незмінно байду

жим. Тим часом друге царство - царство рослин, 

я:к і третє царство - тварин і четверте царство -
людина, стимульовані органічною потребою, поспі

шають ви:конати своє призначення - цвітіння й 

запліднення образно алегоризовані я:к мрії. 

"Мріють навіть річка і ліс 

Мовою своєрідности ... 
Мрія - блу:кання без необхідности". 

Але природно, що нас цікавить мрія лише в цар
стві людини. Тут вона настільки ус:кладнена, що 

виходить далеко за межі, визначені природою. Я:к

що в природі це тільки травень, то в людини "трав

неві мрії" не обмежені ні порою року, ні ві :ком 
індивіда. Ці мрії 

"В розмові підлітків біля ш:коли 

І в погляді волош:ковім .. " 
"У медбалій красі розплетених кіс, 
Дощовою водою митих ... " 

Але для чого ж та недбале краса розплетених 
кіс, як не приваблювати того, :кому хочемо стати 

за об'єкт уваги, любови. В царстві людини любоR 
одночасно і органічна потреба і психологічна. 

Якщо вишня мріє тільки в травні і доти, доки від
цвіте, то мрія в людини не обмежена ні поро·J') 

року, ні травневим періодом віку особи, сказати б, 
періодом цвітіння організму. 

Пора року, як і період віку людини, для мрій 
не мають значення: 

"Травневі снн виринають у звич:ках, 
Розцвітають днями морозними ... 
Виявляються навіть у черевичках, 
Що іх чомусь куплено 

менші на цілих два розміри". 

Зрештою, поетка узагальнює необмеженість л·~-
бови як психологічної потреби й заохочvє до неі: 

"Мрійте гарно, крилато, сміливо! 
Мрію тіль:ки травнево св.ма я, 
На весні, восени, - неважливо, 
Вересневих мрій не буває". 

Так категорію мрії поєднано з категорією любо
В}{ - психологічної потреби. 

Уточнити дефініцію любови неможливо, хоч над 
цим задумувались теологія, філосоФія, психолоrія. 
соціологія, поезія. Любов - це незчисленна :кіль
ність явищ. Коли говоримо про матірню, бать:ків
сь:ку~ сннівсь:ку любов, шлюбну, нарешті, про лю
бов до предметів, до їжі, до батьківщинИ тоmо, то 
в · .:кожно:му внпад:ку розуміємо цю :категорію 

іна_Ріше. Тнм то в різноманітних дефініціях :кате
горії любови ·переважає метафоризація над логіч
ними дефініціями. Як ось: "Любов - вибір глнбо-
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кого серця, вона відкриває значен.-Ія пе.рспе:ктив". 

Або: "Любов це творчість найшляхетнішого 
виду, розкішна потужність душі і тіла". "Любов -
це хвиля, що виринає зо дна нашої особистости і 

коли досягає поверхні життя, то виплес:кує з гли

бини мушлі й водорості". "Пюбов - це матеріял 
найвитонченішої тканини, що 11 можна бачити 

тільки зблизь:ка." Це метафоричні дефініції, що іх 

творили поети. Майже те саме і в філософії. Пла

тон пропонував різні дефініції, а серед них таку: 

"Любов - це божественне божевілля". Спіноза ка
зав: "Щось чи когось любити означає бути щасли

вим і здавати собі справу, що щастя походить із 
того "щось" чи "хтось", тобто з об'єкта любо·зи. 

Поет ренесансу П'єтро Бембо визначає любов як 
жадобу краси. Данте твердив, що любов рухає 
сонце й плянети. Відомо, що Га.йне в своіх роман

тичних поезіях вічно вагавси між вищою фазою 

любови з естетичним декорум і нижчою фазою та 
взагалі висміював любов. Наслідком цього в нього 
така промовиста дефініціи: 

"Ти питаєш, дитино, що є любов? 
- Зірка в купі гною" ... 

Зрозуміло, що під зір:коЮ поет розумів вищу 
фазу любови, що іі в людини повсякчас супрово
дить у практиці певна доза отого "гною" нижчої 

Фази - еротики, порнографії, цинізму та нігілізму. 
Шекспір казав: "Наше житти зроблене з мрій". Су
часний філософ Тейяр де Шарден визначає любов 
як найуніверсальнішу, найдивовижнішу, найтаєм

ничішу :космічну енерrію. Хто любить, відчуває іі 

всюди; це стверджує Ганна Черінь: 

"Чи мріитн вміють лілеї і мірти ~ 
- Та:к, икщо правді краса тотожна". 

("Віру-ю"). 

Одначе, попри всі дефініції, в практиці лиша
єтьси одна найпевніша дефініціи: любов - це те, 

що почувають одне до одного чолові:к і жінка. Про 

це почутти Ортеrа і rассет кажуть, що воно має 
найдовшу історію, але лишаєтьси недослідженим. 

Існує твердженюr, що ідеі винаходить не філосоФи 
й науковці, а поети. Поети живлять філософію. 
Один із філ6софів нашого століття с:казав: "Р\ожРА. 
філософіи мусила б визнати, що вона доти носи
тиме несправедливо синонім мудрости, поки Н~" 

зможе з'ясувати містерію любови, ЦІЄІ світової 
сили в справжньому сенсі цього слова". Чи не ~ 

vнісон із цим твердженням звучать ридкн в поезії 

Ганни Черінь, що підсvмовує всі можливі дефініції 
й стверджує, що любов неспопучна ні з икими 
дефініціимн, вона іх не потребує: 

"В книжках вам знайдуть пустословн 
І випишуть формул із сто, · 

*) Стаття друкуєтьси 'В скороченому вигляді. 

"НОВІ днг· лиnень-серnень, 1971 



Та справжньої суті любови 

Напевно не знає ніхто". 

("Пюбов") 

З :кількох тез про сутність любови авторка при
ходить ДО ВИСНОВКу, ЩО 

"Може й не варто гадати, 

Любов це, чи ні ... " 
Чи не важливіше й цікавіше поставити питання, 

що більше важить: любити чи бути любленим? Цrо 
ідею підносить автор :ка увазі читача: 

"Чи варт відмірити дарун:ки 

Довірливим ніжним устам? 

Лиш стільки ціни в nоцілун:ках, 

С:кіль:ки відміриш ти сам ... " 
Недвозначно під:креслено ~умку, що важливіше, 

я:к ти любиш, а не я:к тебе, с:кіль:ки ти відміриш, а 

не тобі. Це своєрідне потвердженн.и тези, що люб

леним може бути вся:кий, навіть той, хто й не вар

тий цього, але любити - це nривілей обраних, 

тих, хто вміє любити. Уміти любити - це щастя, 

бути любленим - nроблема. Хто вміє любити, для 

:кого важливіше любити, ніж бути любленим, хто 

в nершу чергу любить сам, а nотім уже сподіва

ється відnовіді, в того любов - еманація: 

"Н напишу без дати, без адреси 
Листа тобі й nошлю :кудись до nреси ... 
І хоч призначу лист для тебе лиш, -
Хай всім на світі зробиться тепліш ... " 

("Без адреси"} 

Разом із тезою, що любити проблема, не :кож-
ному приступна, авторка сягає дефініції мислитА

лів у питанні значення любови я:к всесяжної, уні
версальної, ви:ключної :категорії: 

"Єдина любов дасть нам змогу 

Всю вічніст:ь прожити за мить. 

Любов не існує для того, 

Хто просто не вміє любить". 
("Любов") 

Філософія "Травневих мрій" висловлена v встv."

номv 'Вірші. Вона не відштовхується від розумv. Rf'! 

іrнорує, раціо, не еменсипується від за:кОР()"":.,..... .. n
стей логічни-к приписів, а головне, не ухиляється 

ві~ :краси, від естетичного де:коруму, від ідеель

ного центру. Світ мрій у цих поезіях не позFІтюзv

мовий, а :кон:кретизований, хоч повний дива. Немає 
в цих мріях nоривань v неозначену безсЬоnмніr"'""· 

Історія еволюLtіЇ любови засвідчvє одвічнv F.о
ротьбу рел~гії. rоілососЬії. соціоЛОТ'ЇЇ. поезіі ~... ТТ~

нvвання вищої фази любови, любови - психоло
гічної nотреби. оповитої в :красу естетичного де:ко

nvму. Хоч релігія й не засуджує нижчу фазv лт"'
бови. бож, створивши людину, Твореtт" с:казав 1т~ 

плодитись і множитись, одначе філососЬія, зо:кnР"'~"Я. 

R особі Платою~. з l'v'ір:кувань метаmізичних. С"І"'""Лn 
іrнорувати нижчу фазу любови й пnопонv:Rя..,..н 

тіль:ки вищу, духову, естетичну. Ще далі пішли 

неоплатоні:ки, :коли Плотін заявив, що йому соnом

но, ЩО він має тіло. Наш сучасник Ортеrа і r ассет 
вибачаєтьс.и, що слово жін:ка звучить для нього 

непристойно. Та:к прагне він забути нижчу (орга
нічну) фазу любови на користь вищої фази л•:.обови 
- психологічної nотреби. 

"НОВІ ДНІ", лиnень-серnень, 1971 

Але 19 століття з його матеріяліетичною соціоло
гією, з боротьбою за повний шлунок, за nовне слу

гування тілу, за повну реабілітацію тіла ви:кли:кало 

боротьбу й за нижчу фазу любови в пра:ктиці і в 

поезії. Ця боротьба з гаслами "ближче до nриро

ди", "нема любови, є лише інстин:кт розмноження" 

тощо привела до аномалії з почуттям любови, що 

її маємо тепер у пра:ктиці й сучасній nоезії, а над

то в :кіномистецтві. Зна:к нашої доби в аспе:кті л•ю

бови - це еротоманія, nорнографія, rомосе:ксуа
лізм і інші збочення в nрВRтиці і в поезії. :Кате

горію огидного в любові оголошено тепер за дже

рело оновлення любови й поезії. Замість пояснень, 

наведемо :кіль:ка при:кладів із сучасної поезії й 

прози. 

"Я знаю на розі того перу:каря, 

Що голить бородатим повіям 

перед і nахви для любови". 

(Емма Андієвсь:ка, "Риба розмір") 

Або ще: 

"Не задивляйтеся на того бородача, 

Що вихваляється величиною свого фалоса, 

Я:к м' ясни:к, що вихваляє 

М'ясо, засиджене мухами, 

Поплес:куючи по ньому долонею. 
Запевняю тебе - його фалос 
Не вартий староЇ nідошви". 

{Емма Андієвсь:ка, "Риба і розмір"} 

Не треба під:креслювати, що та:кого rатун:ку 

поезія затопила тепер :книж:ковий рино:к. Естети

~ація еротоманії, порнографії, гомосе:ксуалізму й 

інших збочень стала до:кументом нашоі доби. Що 

це дійсно та:к, про це свідчить нобелівсь:ка наго

рода письменни:кові Семюелеві Бе:ккетові, в я:кого 

в творі "Остання зустріч Rpanna" читаємо та:кі 

промовисті ряд:ки: ":Коли б я не глянув. вона зав

жди дивилась на мене... Я ліг на неі з обличчям на 

грудях і з ру:кою на тілі.... :Костиста :курва... - J 
я:к ви та:к можете в та:кому віці? - спитала. Я 

с:казав. що зберіг для неі. Раз ~е досить лягти на 
Реї"... Ці перлини в описанні любови належFІт" рn
белівсь:кому лавреатові, а разом це ж і сан:кuія на. 

та:кА тnа:ктvвання любови від тієї а:кадемічноі P:O

N<icii. Ш() відзначила НаЙВИЩС•Ю НаГОDОДОЮ ІП·ОГО 

автора. :Коментарі, мо;чr;на б с:казати, зайві. Мабv..,..~. 

меш:канці Содому й Гомори позаздрили б Рашій 
сучасності. 

Я:кщо додати до цього постанови деяких урядів 
(напри:клад, постанова перлименту Данії 1-го ттчпР"" 
1969 р.) про с:касування заборони порногРасЬічно1 
літератури та про навчанни в школі дітей се:кс.,r

альних проблем, то стане зрозумілим, що наша 
доба - це доба панування нижчої фази любови в 
нра:ктиці. літературі, :кіномистецтві, поезхі. Сучасна 

поезія намагається здерти з любови вироблені Ра 

пnотязі тисячоліть елементи ~nаси. r;стетрцчо"о 

де:коруму. по:казує еротичні моменти у всій іх 

тваnинячій огиді. Вищій фазі любови завдається 
rлибо:коі травми роз:кладом гігієни любови, гігієни 
іnеалу. Ті елементи, що неспроможні піднест?с~r 

на.ц нижчу фазу любови, висувають :контровР.DСЇJІ'\ 
пnо зайвину естетичного де:корумv. пnо зай~цнv 

вищої фази любови. Речники нижчої фази любови 
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в поезн затопили книжковий ринок, але все ж 

попри цей позірний тріюмф вони в агонії. Без мрії, 

без естетичного декоруму вони не зна•ють, куди 

йти. Та й справді, куди можна йти з порнографією, 

еротоманією й іншими збоченнями, як не в отвари

ненни. З цією любов'ю людину вище від стайні не 

піднести. Тим часом вища фаза любови веде в без

:конечність досконалення. Незнищенну е:кзистенцію 

л·юбови забезпечує тільки вища ії фаза, естетичний 

декорум. 

Автор:ка "Травневих мрій" має мужність у нашій 

добі абсурдної естетизації нижчої фази любови з 

їі атрибутами - задушливою еротикою, порногра

фією й уси:кими збоченними - висловлювати до 

них огиду та естетязувати пре't'расне, а не відраз

ливе. Естетичний декорум у неі - міра для лю

бови. Колись казав rете: "Якщо хочеш знати, що є 
пристойне, запитай у шлихетної жінки". Якщо хо

чете, с:кажемо, прочитати про естетизацію пре:крас

ного в любові, прочитайте "Тnавне·ві мрі.ї". Зви

чайно, тим, хто під л•юбов'ю розуміє т1льки утилі
тарну органічну мету, що веде до дітонародження, 

"Травневі мрії" нічого не скажуть. Бо тут любов 

електризується самою усмішкою, поглядом, дотоТ)

ком руки, як про це казав свого часу Данте: "Бо 

така усмішка жевріє в іі очах, що и вірю в доторк 

основи іі ласки, мого раю до мР.не". 

Нижчій фазі любови авторка присвятила лише 
один вірш та кілька моментів у кількох інших. 

Зате з того одного вірша читач побачить, що шу
кати в нижчій, органічній фвзі любови чогось 

великого, вічного, так само немає сенсу, як шукати 
величі в процесі іди, в праці шофера, доярки, сви

нарки, хоч би й орденоносної. Ось картина сvчас
ного вияву нижчої фази любови та л•юбовноі ситу
ації: 

"Вищать, мов на rвалт фанфари, 
І чорний шаліє джаз. 
Кру гом пустоокі пари 
Трисучкою тіпає СІ'іаз. 
І сяють суRні модерні 
Під сонцем сліпучих лямп 
В розкішно вбраної черні, 
І кожне лице, ик штамп ... 
Стонога юрба однолиІ'іа, 
Х тявости млість неприхована ... 
Я З:f'аю, що значать ці г.ерески дикі: 
То Брамса калічать 

і ріжуть Бетговена". 
{"Джаз"\ 

Спроба естетизvвати нижчу сЬазv любови в о.пно
мv з віршів цієї збірки показала. що для цього 
немає таких безмежних можливостей, ик для поети
~аuіі :вищої mазя любови. І ]ТЛЯ: P.CTeTJfЧUnТ'o ""'"'"

рvму в цім випадку не знайшлося нічого склRд

нішого й вишv:канішого, и:к кілька моментів з пр:и
т-одного довІІіілля: 
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"Над лvгами сонце сходить 
І росу бере ик подать, 
Д ЗВ.І'іОХаНі Не баЧRТЬ1 
Шо :вже минvла ніч, 
JTio із них сміютьси :квіти 
Й пастvха уже з-під свитц 
Скоро збудить nівни :клич". 

Нижча фаза любови не підносить настрою, не 

будить ці:кавих мрій, в ній не відкривається без

межність персnектив, хоч авторка й намагається 

оnовити любовний момент у красу природи: 

"Теnлий вітер плечі гладив, 

Ніч була, ик синій рай ... 
І ніхто з них двох не ладен 

Перший вимовить "nрощай". 

Крім нецікавих, що мають завжди один неціка

вий фінал, складників, нижча фаза любови не по

риває до вищости, до незбагненного, вічного: 

"Не відnустить хлопця юнка! 

Обняла nритульно, в'юн:ко, 

Аж волосси обвилося 

Й заплелися nоцілунки 
У сипкі хвилясті коси". ("Прощання") 

Нижча фаза любови - це єднання: тіл, вища -
єднання: душ. Ті, хто дбає лише про єднання: тілес

не, не забезnечивши єднанни душ, зазнають :ката

строфи. Така любов не вимагає nсихологічної на

пруги, але не має в собі того, що врізаєтьси в 

пам'ять, вона сnрощена і н :оуйнує щоденність, 

оберта•ючи часом у протилежність - у бруталь

ність або й ненависть: 

"Коли ж роздирають пвоє 

Життя спільно ткані сувоі, 

І лиця, з природи вродливі, 

Спотворені злістю, бридкими стають, 

J в чорній словесні~ зливі 
Помними булькає лють ... " 

("Смішне й страшне") 

Несублімована нижча фаза любови закінчується: 

брутальністю: 

"І сnершись об двері плечима, 

Жалість жбурнувши в прорив, 

Він розстрілює ту очима, 

Що вчора боготворив". 

Страхітливість дійсности, не опроміненої вищою 
фазою любови, викликає в авторки почуття: жаху: 

"Від цього так стрешно, так страшно, 

Я:к часом, - :коли урветьси під гору 

Стежечки :край І 

Та::кого чорного гори 

Ні:кому, Боже, не дай". 

("Смішне й страшне") 

(За:кі~-;~чення в черговому числі) 
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Віктор ТЕРЕН 

ПЕРЕ:JВА 

Уже, 
святкуючи печаль, 

Прозоро світиться береза ... 
~ені вчувається перезЕа 
Прощальних смутків і ячань ... 
Свічадо осени 

свіча. 
Пора одвічно величаль!іа! 
Вона запалена :клечальна, 
Вона згасаюча в очах ... 

2 

Собори синього повітря 
Над нами піднято вгорі. 
Там сон жертовних яворів. 
Там ходить тиша, мов довір'я ... 
А тут, за прихистком Р.орі7, 
В пасльон опущене подnір'я ... 

Опалово горять поля, 
Опалий сад гірчаво диха. 
І ждуть, роз:крившись, ніби :книга. 
Віконниць двоє віддаля ... 

І я притих ... Я чую знову, 
Я:к в чистій тиші, мов з роси, 
До мене линуть на розмову 
Землі моєї голоси ... 

Ідуть з глибин, 
Ідуть суворі, 
Немов зерну говорить :корінь. 

з 

Послухай: 
я твоя рілля, 

Мене ти завжди слухать мусиш. 
Ти звідси сам. що звешся русич, 
І :кожне русло .- звідціля. 
Я суть твоя. Твоє начало. 
Твоє зело. 

а не зола. 

Списами списана ночами. 
Крізь плач, 
Rnізь орди половчана 
Все'дно до тебе я прийшла ... 

R граніт врізаючи леміш. 
О. скільки впало тут завчасно. 
Аби чужої не бідніш 

Терен Віктор Васильови-.:r, молодий поет, nрацює 

інженером на :київському заводі "Арсенал". Поза

минулого ро:ку видав першу збірку вірші'В "При

-.:rетність", вистуnає в літературній періодиці з 

поезіими, підготу'Вав до друку нову :книж.~у. 
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Сьогодні ниву мав ти т.шасну! 
І стільки в мене перейшло 
Висо:кочолих, битих болем, 
Аби і в тебе теж бу ло 
Своє, невипрошене поле! 
Ото святе. Тож бережР., 
Воно для тебе берег лося. 
Але, щоб син твій мав :колосся, 
Свою зернину положи. 

Зелене в березні зело 
Забуте зав'яззю не буде, 
А явить людям велемудре 
Колоссям схилене стеб."Іо, 
І є в тім правда без обл у ди 
Все мусить жити, що жило ... 

Все мусить жити, що жило, 
Чи плід. чи слово, чи людина. 
І хай не зникне, мов rтотина. 
Ні чересло, 

ні джерело. 
Спом'янем рідне, не чуже. 
Своїх бояничів 

та воів. 
пам'яті лиш той достоїн, 

Хто власну пам' ять береже ... 
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Але живе. повпта сумом. 
Свята. нес:корена, гірка 
Твоя гратована задума. 
Твоя сльоза бунтівника 
Ні :кос-аралівсь:ка свобода. 
Ні посіпак лжеголова 
Твоєї прав~и від народу. 
Твоєї думи не схова. 
Такий, я:к є. 

стоїш понині 
Нац гнівно збуреним Дніпром. 
Мислитель, з серцем селянина. 
КріпаІ< 

з мислителя чолом. 

6 

nо ло ще визволений вітер 
Полотнища осінніх площ. 
Сполохані :кореатиди 
Пропаще падають під рощ. 

Нарнизів тріснуте залізо 
Ховає ніч, 

але стривай: 
У же фатально перерізав 
ТрамRайну :колію трамвай. 
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А на майдані, на майдані 
Народ веде до ліхтаря 
Свого пілата з п'єдесталю, 
Свого останнього царя. 

Вона, 
Робочого рука, 
Крута, напруга, чорнопала, 

Згадала rрати Кос-драла, 
И криваву кривду кріпаRа. 

Лякливі тіні підворітні, 
Тривожні шепоти вельмож ... 

Полоще визволений вітер 
Полотнища осінніх площ. 

7 

О ви, найперші, 
що з руїн 

Своє певмерле рідне слово 
Несли до світу ясномово 
На~ царської сваволі тлін. 
Аби кленове, 

калинове 

Воно стоптало вічну тінь ... 

Повік єдиним сонце буде. 
Дніпро залишиться одним. 
І слово скарбом золотим 
Єдино ляже в наші груди ... 

Чумак, і Курбас, і Маv.сим. 
Великі, 

чесні, 
незабутні! 

8 

Воздвигнеш стіни вельмидужі, 
Густе забрало підбереш, 
Але завваж: 

твоя байдужість 
Тебе й каратиме найперш. 
Бо лиш тоді не буде всує 
Тобою мислиме добро, 
Як тричі зломлене перо 
Твого народу біль почує. 
І кожен виважений плід 
При ходить завше многотру до ... 
Таки стоїть на тому світ, 
Таки стоять на тому буде ... 

Стихає ватра сонцеграю, 
За ~ень натомлена бджола 
Останній промінь понесла, 
Що ж я зробив? 

Чи в цій 
Почують 
Голос 
м 

. .,, 
ІН. 

себе питаю. 
перезві трудовій 
люди 

9 

Де синіх весен перевесла, 
Де перелесниR у селІ ... 
Поезіє, моя перезво, 
ПереRлик рідної землі! 
І все озвалося до мене, 
І все назвалося моїм, 
Клинописи осінніх кленів. 

перший сніг, 
і перший грім. 

І теплий верес, 
що воскресне 

На довгі nоминRи зимі. 
Поезіє, моя перезво, 
ПереRЛИR сонця і землі ... 
І те. що пройдено тобою. 
І те. що треба перейти. 
Переорати, 

перегноїть, 

Перебороти 
й зберегти. 

І кожна дума гостролеза 
Мого народу на чолі ... 

Поезіє, моя перезво. 
П ереRлиR правди і землі! 

("Літ. УRраїна", 19 січня 1971) 

Фелікс КРИВІН 

АВЕТКОВІ ІСТИНИ 
АВСТРАЛОПІТЕ:К.ІВ знайдено в Африці, муди 

вони, можливо, втемли з Австралії, рятуючись від 

nредмів своіх - мавп, заважали ім еволюціонізу

вати в бім людини. 

АМАЗОН:К.И. Жінми, що ні в чому не поступа
лися чоловімам, а де в чому навіть перевершували 

іх. Тамими вони збереглися дотепер. 

АПОСТОЛИ. Перші учні. Спочатму добре вчаться, 
потім розвивають учення. І завжди лишаються пер

шими, але завжди - учнями. 

БЛАЗНІ. Веселуни й дотепними, що зробили гу
мор своїм фахом. Жили, я:к nравило, при дворі, де 
вдалі жарти цінувалися висомо, а невдалі машту

вали дорого. 

ГЕРОДОТ - ям прилус:кають, бать:ко історіі. На 
~аль, рано помер і не зміг nодбати про іі дальшу 
долю. 

ГШПО:К.РАТ. Усіма визнаний батьмо наvмовоі ме
диттяни. На жаль. тамож nоРівняно рано nомер. 

ДЕЛЬФІЙСЬ:К.ИЙ ОР А:К.УЛ - пuовісним ма~бv"'
нього, що жив за тих давніх часів, :коли ще були 

проuо:ки в своїй вітчизні 

ЕПІГОН. Мавпа, я:кій не щастить стати Л•:юдино:ю. 
хоч я:к вона намагаєтьси nовторити вже один раз 

пройдений шлях. 

ЕПОХА. Назва, що їі дає собі будь-ямий відтинок 
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Мар'ян ДАЛЬНИИ 

НІЛЬНА ДУМОН ПРО МІХАйЛОВА СТАЛІНІЗМ 

Міхайла Міхайлова, як Мілована Джіласа, 
вважають тепер визначним югославським реві

зіоністом. Титул ревізіоніста прилип до нього 
оипадково, бо Міхайло·в 1не комуніс1 і в своїх 
писаннях не ревізує комунізму, а просто від
кидає його, як систему непридатну. Він кри

тикує комунізм не з позицій маркси.:tму, як цє 
роблять інші ревізіоністи, а з позицій ~неза
лежного дослідника з помітними християнсько
демократичними мотивами. 

Як відомо, за свої вІдважні думки про суть 
комунізму 1\1\іхайлов уже декілька років сидів 
у тітовській тюрмі. Найчастіше доводиться чи
тати в пресі коментарі на вислови Міхайлова 
в його юнижці "Російські теми" або "Москов
(ЬКЄ:' літо", написаній у 1964 році й пізніше 
ниданій багатьома мовами. У цих коментарях 
Міхайлов фігурує не тільки як автпритетний 
знавець комунізму, але й як експерт "росій
ської душі". 

"Моско·вське літо"*) - це в основному кри
тичні нариси про сучасну літературу й про зу
rтрічі та розмови автора з численними совєт
ськими письменниками, вченими й студентами 

г.ід час його перебування в Рад. Союзі літом 
1964 року. Це був час максимальних надій на 

часу дли того, щоб- лозначити своє місце серед ін
ших часів. 

ЗОПОТИЙ БП'\. У сім відомий Залізний вік, що 
міг би стати Золотим, коли б не його надмірна 
пристрасть до золота. 

ІСТОРІЯ ВІДІ"\РИТТІВ. У же коли людина вина
йшла перші двері, вони шукали не входу, а ви
ходу. 

:КАМ'ЯНИЙ ВІК. Столітти пануванни на землі ка
мінни. Не можна забувати, що камені тоді були 
різні: м'икі й тверді, дрібні й великі. Питома вага 
людини в суспільстві тоді визначалася тим, якої 
ваги в руці у неі був камінь. 

ЛЕГЕНДИ ТА МІТИ. Старовинний поетичний 
жанр, що виник, найімовірніше, на Парнасі, побли

зу Олімпу. (Парнас - гора, осели муз, заввишки 
2458 метрів. Олімп - гора, осели богів, заввишки 
2983 метри). :Кожен, хто сходив на Олімп, бачив у 
ногах своіх вершину Парнасу. 

ЛИЦАРСТВО. Вік у вік блукаючи по дорогах, 
лицарі здичавіли, відбилися від своіх дам і стали 
справжніми розбійниками. 

ПАМ'ЯТКИ СТАРОВИНИ. Усе, що старовина за
лишає на згадку нащадкам. Існують 11ам'итки, 

залишені навмисне (твори писемности, живопису, 
архітектури), і пам'итки, залишені через недоглид 
(справи, що иомпромітують). Осиільки кожний час 
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десталtІюзацію й далекосяжні зміни в системі 
правлі1ння СРСР. Звичайно, ці надії позначи
JІИСЬ на книжці. Може саме rому на неї не було 
досі відгуків в українській пресі. Зр~штою, є 
ще й інші причини, чому про Міхайлова в нас 

пишуть порівинно мало. Він не політик, а тео

ретик-філософ. У своїх працях він майже не 
помічає національного питання ані в СРСР, ані 
ІН'-Віть у Югославії. Про Україну він чув, через 
Україну проїжджав, але України фактично не 
бачив. Про українські справи в книжці згадано 
лиш пару разів, та й то випадково, у ·'всесоюз
ному'" контексті. Наприклад, із жертв єжов
ських часів назва1но тільки Станіслава Косіора. 
З понад сотні рад. письменників і науковців 
вибрано тільки одного українця - "JІако,вщи
ка" Олеся Гончара, у зв'язку з ленінською на
городою за ••тронку". Д. Затонський для Мі

хайлова тільки "видатний радянський учений, 
спеціяліст із західньо-европейської літерату
ри". Про те, що Д. Затонський - українець, 
читач може тільки догадуватись, донідавшись, 

1цо Затонський переклав "Процес" Ф. Кафки 
украЇІНСЬКОЮ МОВОЮ. 

А все ж таки М. Міхайлов висловлює чимало 

цікавих думок, особливо актуальних тепер, 

згодом стає старовиною, він повинен подбати за
здалегідь про ті пам' ит:ки, и:кі він залишить. 

ПЕРИПАТЕТИКИ (ті, що гулиють). Молоді греки, 
котрі гулиючи створили свою філософію. І не тому, 
що гулили вони в садах а:кадеміі - хіба мало в нас 
у садах а:кадемій гули є людей І - а тому, що гу

ляли вони з Арістотелем. Бо :коли хочеш розвивати 

нау:ку, важливо не тіль:ки з :ким ти працюєш, а й 

з ким гуляєш. 

ПІР АМІДИ. Посмертні палаци фараонів. Приклад 
того, як у надзвичайно пишну форму можна вила

сти дуже мізерний зміст. 

СЕРЕДНІ ВІКИ - віки не те, що середні, а просто 

таки погані. 

ФАКТИ - солдати історіі. Вони завжди підкоря

ються генералам. 

ХРАМИ НАУКИ. У lV столітті до нашої ери в 

Атенах було два вищі навчальні за1шади: Академія 

Платона та Арістотеля і бочка Діогена. 

ЧУЖИНА - завжди чиясь батьківщина. 
ШУМЕРИ. Мало:культурні люди, що стали фун-

даторами однієї з перших культур. Бо не завжди 

:культуру творили :культурні люди. 

ЮВІЛЕІ. Стовпові верети на путівцях Історіі. 
ЯРЛИК. Тимчасове посвідчення, що видається 

історичній особі або подіі. Інколи на дуже трива
лий час. 
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коли статюзм 3нову підносить голову на про
сторах нашої вітчизни. Наприклад, під час су
ду, на запит прокурора, як він смів порівняти 
радянсь·кі концентраційні табори з гітлеріє
ськими таборами смерт-и, Міхайлов відважно 
вІдповідає: "Це я зробив не випадково. Я вва
жаю, що сталінізм нічим не ліпший за фа
шизм ... Тоталітаризм завжди однаковий, неза
лежно від того, чи він фашистський, чи ста
лінський, 1незалежно від вивіски та соціяльної 
системи, в яюи він діє 

11
• Радянським концен

траційним таборам відведено в книжці окре
мий есей. 

В есеї "Психологія гомо-совєтікусан Міхай
:rов характеризує відомий тип рад. комуніста, 
~ідповідальтюго за злочи1нИ і за сталінізм як 
1 а кий. Головною прикмет-ою цього особливого 

типу автор вважає його безкритичне сприй
мання й ці.'Іковиту, щиру апробащю всього, 
що вирішили партійні верхи. його другою 
прикмет-ою, на думку Міхайлова, є наї·вний і 
навіть 1неусвідомлений "єзуїтизм ", цебто вузь
кий, войовничий доrматизм, непримиренний до 
будь-яких чужих поглядів. Гомо-совєтікус і 
досі позбавлений почуття Історичного мину
лого. Для нього світ постав щойно в 1917 році. 
Все з-перед 1917 року йому цілковито неістот
не й нецікаве. Малоцікавим для нього є й усе 
те, що діється поза сферою виключно радян
ських впливів. 

.. Глибоке переконання, що всі немарксист
ські мислителі- це або капіталістичні вислуж
ники, або :неморальні ідіоти, визначає якусь 
іще психологічно незрілу побудову цього го
мо-совєтікуса ", - стверджує Міхайлов. А для 
w.e більшої ефективности своїх арrу:м:ентів він 
nисловлює думку, що нині немає в усьому світі 

консервативнішого суспільства за радянське, 

в якому навіть найменші зміни, як ось нові 
краватки, танці чи й ширина штанів - викли
кають сильний спротив. 

Як би хто tне •писав про Рад. Сою~-:., у напи
саному завжди буде бодай 50% правди. Дана 
Міхайловим характеристика "гомо-совєтікуса" 
вІрна, може, й на всі 100%. Але все ж таки 
Міхайлов робить, на нашу думку, кардинальну 
помилку, ототожнюючи сучасне радянське су

спільство з нгомо-совєтікусом". Тут ВіІН, сам 
не помічаючи того, став несвідомою жертвою 
навальної комуністичної пропаrанди. Звичайно, 
коли оцінювати рад. суспільство по надзви
чайно tнизькому рівневі, хваль·куватому тонові 
й закостеніло-вбогому змістові ·підрадянських 
писань, то й справді можна прийти до висно·в
ку, що рад. суспільст.во ще й сьогодні скла
дається переважно з примітивних, напівпи

сьменних, фанатичних і супер-консервативних 
сталінських "rомо-совєтікусів ". Але ж на справ-
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ді велика більшість рад. громадян, партійних 
і непартійних, уже давно навчилася не сприй

мати своєї преси, радіо та всіх офіційних ви
ступів серйоЗІно. Зрештою і сам Мtхайлов ви
знає, що під час своїх зустрічей в СРСР він 
дуже рідко натрапляв на описаних ним "гомо
совєтікусів .. , натомість часто зустрічав цілком 
нормальних, освічених людей з критичним ро

зумом, які домагаються крЗІцих можливостей 

для вияву своїх думок та переконань 
У цих своїх прагненнях підрадянське су

спільство виявляє досі, на жаль, замало рішу
чости й послідовности, допускаючись у що
денному житті за6ріханости і .практикуючи по
двійний моральний стандарт. Сам Міхайлов 
стверджує, що .в своїх стосунках з підрадян
ськими людьми він часто був здивований ме
жами їхнього цинізму. "Подвійний стандарт 
і велика доза нещирости - це •невІд'ємна ча
стина щоденного життя підрадянської люди
ни", - твердить він (стор. 159). 
Треба сказати, що це не лише обмежені пар

тійні бонзи, але й нормальні, освічені й на
віть критично-наставлені люди приймають по
зу бездумних •• гомо-совєтікусів ", як тільки 

вони стають відповідальними радянськими пра
цівниками чи коли просто покличуть їх "до 
мікрофону". Воtни знають, що брешуть, що 
чинять негідно, що обдурюють і себе й інших, 
однак продовжують цю абсурдну антилюдяну 
гру. Чому вони це роблять навіть після ~припи
іНення сталінського терору - це, мабуть, най
бі~1ьша таємниця нашого століття. Якщо б зна
йти на цю хворобу ліки - світ, може, став би 
цілком іншим. 

Звичайно, всяка довговічна система прав
.'Ііння ·впливає на людину, посилює або послаб
лює пеЕІні риси людського характеру. Комуні
стична система .в практиці не сприяє 'Плеканню 
найкращих людських характерів, ані найкра
щому доборові керівних кадрІВ. Але ж людина 
також впливає на систему. За шабльоновість, 
бездум'я, 'нещирість і помпезну самозакоха
ність наших еміrрантських верхів т. зв. естаб
лішменту, не слід звинувачувати Сталіна чи 
будь-яку систему правління. Наш народ пере
може практику сталінізму тільки тоді, коли в 
своїй більшості справді акти.вно захоче його 
перемогти. Боротьба зі сталшізмом - це на
самперед боротьба з неправдою й нещирістю 
у себе самих та в своєму найближчому ото
ченні. До·вженко, наприклад, довів, що таку 

боротьбу можна успішно вести tнавпь у :най
тяжчі часи безг луздога терору. 

Міхайлов твердить, що молодь в СРСР 11 фа
натично ненавидить :навіть найменшу брехню 
в суспільному й приватrному житті ... Якщо ця 
ненависть до брехні пошириться на більшість 
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Донів ГУМЕННА 

НИїВСЬНА ЗЕМЛЯ 
:К.оли вже розлилась повінь ювілеїв та пропа

м'ятних Rниг, то є що один ювіляр, що нів:R не 

може дочеRатиси відзначення. На цю думRу навела 

мене нотатRа в газеті "Свобода" - "Перша слов'в:н

сьRа держава існувала на території :Київщини вже 

в 4-6 сторіччих по Христі" ("Свобода" ч. 87, 1971). 
ЯR Rожна Б.брRа й Rожні Підгайці відзначають 
свої історичні дати, то чому б і нам, вихїдцям із 
:К.иівсьRОЇ Землі, серцв: й початRу нашої історіі, не 
розповісти про наші села, містечRа й міста, де цл 
і сторік твориласи? 

:К.оли б Rожне послало свою пам' ить у той Rуто
ЧОR :К.иівщини, де народилися його предRи й воно 
само (Rожне), то, мабуть, створилась би преціRава 
монографія, ще й на допомогу дослідниRам. Пере
:кази й різні леrенди, назви, що :криють у собі істо· 

ричні подіі ... Чи не варто б посіяти цю Ідею серед 
усіх вихідців :К.иівсьRоі Землі? Адже кожен з нас 

ще не забув, що чув у дитинстві від старших про 
свою місцевість. 

От саме та:ке пробую в: - подивитись ніби "ве
ли:ким пляном", в::к то минуле ЖАШ:КІВЩИНИ вхо
дило з самого дитинства в мою свідомІсть. Жаш

:ківщина - це 150 верстов на південь від :К.иєва, 
поміж Гуманню, Білою Цер:квою, Таращею і Звени
город:кс•ю. Не все, звичайно, ввійшло в мою свідо
мість про Жаш:ківщину, але я надіюсь, що інші 
додадуть те, чого не довелось мені знати. 

2. 

Дуже інтриrували мене в дитинстві в:Rісь Трояни. 
Часто чула в:: "за Троянами", "ИR їхати на Трояни". 
Що воно за Трояни-? Село яRесь, чи хутір, чи в:Rа 
розвалена Rорчма при дорозі, чи хрест? НіиRих 

Троянів ніде ніRОли не бачила, а вони всі про них 
говорить, JІR про дійсність. Причепилась я до мами, 

вона й пояснила: "Ото ИR ідеш до діда на хутір 

(це в західньому напрямі, на БузівRу), то верстов 
за три від ЖашRо·sа є таRі глибоRі баRаІ. СпочатRу 
треба вгору дертися, а потім пірнати в глибоRий 
рів чи то баRай. Ото й будуть Трояни". 

Ці баRаі - рештRи валів. Вже роз'їжджені про
тягом століть, а ще й досі бережуть свою назву. 
Трояни. У множині. Це був не один вал, а три? 
І яRа іх стародавність? 

:К.оли я постаршала, то вичитала в "Слові о пол
Rу Ігоревім" про "тропу Тров:ню". Та й вирішила 
про себе, що "тропа Трояни" і наші Троини - це 
те саме. Але потім виявився ще один RОНRурент 

підрадянської молоді і якщо молоде поко
ління зуміє донести свою погорду до забріха
ности в дорос.ТJе життя, ми онапевно будемо 

свідками великих історичних змін на сході 
І::вропи, отже і в Україні. 

*) Mihajlo Milшjlov. "Moscow Summer" New York, 
Farrar-Straus, 1965. 220 р. 
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пояснити назви Тровии. В 2-му столітті по Хр. рим

сьRий імператор Jраин висипав вал навRоло своєї 

держави, що звавси Травнів. Чи оці вали, що йдуть 

попри ЖашRів з Тальнівщини десь на П'в:тигірщи

ну, Тетіївщину, СRвирщину, та не були східні 

межі римсьRоЇ імперії? То виходить, що дідів ху

тір ще в римсьюи імnерн , а ЖашRів уже "за

Rордоном"? 

Новий RОнRурент-пов:сненнв: з'явився, ИR в: вичи

тала в історіі, що Володимир ВелиRий обгородив 

свою державу валами і посадив на заході її, на 

допливах ріRи Росі, дружні племена торRів та 

берендіів. Відразу в моїй голові блиснуло пов:с

неннв:, звідRи взалиси назви найближчих до Жаш

:кова повітоних міст Тараща, Бердичів. Та це ж 

уRра1юзовані торRи і берендії І А Гумань І (Не 

Умань у жіночому роді, а таRи Гумань чоловічого, 

ЯR вимовлиє людність навRоло. "Поїхали до Гу

маня" (Гумань - це ж Rумани, іншоназаа полов

ців, що тоді воювали з :К.иівсьRими Rнизв:ми. Ці мі

ста - чи не первісні осідRи-стани племен, що пе

ребували в процесі переходу від Rочівництва до 
осілости? Половці-Rумани вже були за межами 
Володимирової держави, на захід від ЖашRова з 
50 верстов. 
ЖашRівщина, що належала до ТаращансьRого по

віту, аж рибіє "торсьRими" назвами мІсцевостей. 

РічRа Торчици (доплив Росі), села - Узин, Саба
даш, Охматів, :К.арапаші ... А прізвища! Джоrола, 

Барабаш, Сарrола, БейзаR... А людсьRий типаж! 
Ось хоч би й я сама ... 
То виходить, що я живу в межах :К.иівсьRоЇ дер

жави, а дідів хутір уже "заRордоном"? - вигаду

вала я дивовижні ситуації. Це була таRа моя гра. 

TaR загадRове слово "Трояни" прищепило мені 
смаR до старовини, примушувало мозоR шуRати й 

думати. ВиниR цей живий інтерес до минувшини 

У Rраіни з самої назви, що вперто через віRи-сто
літти трималася в:Rихось баRаів по дорозі з Жаш
Rова на БузівRу. 

А тепер ось виивлиєтьси ще один претендент 
на пояснення назви тих "баRаів". Виявли•ють архео

логи, що перша слов'в:нсьRа дзржава на території 

:К.иївщини (може ота "тропа Троиня" ?) існувала вже 
n 4-6 століттих по Хр. "Встановлені ці фаRти на 

основі досліджень таR званих "Зміїних Валів". Чи 

це те саме, що й Трояни, а чи може Трокни-лише 
місцева назва? 

3. 

Існувала в ЖашRові леrенда, її не раз оповідали 
в нашій хаті. ЖашRів RОЛись був тільRи пригоро

дом на оRолицв:х велиRого міста. Славетного й 

пишного, самих церRО'В у ньому було соро:к. Це 

місто було потойбіч греблі-річ:ки, за Абовим мли
ном, де тепер Городища-село. Село Городища було 
несходиме і в ньому на висотах справді зберег

лися решт:ки и:кихось валів. При чому, Городише 

- не в однині, а в множині. "Живе в Городищах", 

"пішли до Городищ", "їхати через Городища" ... 
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Виходить, що то спра·вді було не одне городище, 

а кілька? 

.Н.к звалось це місто? Коли воно зруйноване? От 

цього вже то ніхто не скаже! Прочитала я в "11о

Вlсті временних літ" про МlСТО Торчеськ, зруинова

не і то так, що ще й досі археологи не можуть 

ного локатзувати . .Вирішила про себе, що наші J.'о

родища - то й є той літописний 'l'орчеськ. Ьув 

BlH на дорозі з Галичини до Уіиєва (так, Жашків 
на цій дорозі). У "Но·вісті временних літ" не раз 

про 1 орчесьl'і згадуєтьси. Під час боротьби киJ.в

СЬІ'іИХ книзів з половцими його обложили половці, 

а торки, що в ньому жили, завзито відбивалиси. 

hоли вже не стало ім поживи, ~Іросили книзи при
слати ім підмогу (1093 р.). 9 ·rнжнів Свитополкові 

воіни стоили під Торчеськом і не могли дістатися 

туди. Ноловці потім зударилиси з Свитополком -
і з успіхом, а післи перемоги над Свитополком вер

нулися до Торчеська і ,знесилені голодом, люди в 

місті здалися. Половці, взивши місто, підпалили 
його, а людей поділили між собою й повели в вежі 

до своіх родин ... "Багато хрещеного народу. Стра
жденні, сумні, змучені, холодом сковані, в голоді, 
спразі й біді, із замореними лицями, почорнілі 
тілом. У незнанім краю, з изиком спаленим, голі й 
босі, ноги поколоті терним... із сльозами казали 
одне одному: "Я жив у тім місті". - "А и - з того 
села ... " Так розпитували, із сльозами оповідали, хто 
вони, з якого роду, і зідхали, очі зводили до не

ба ... " ("Повість временних літ"). 
Після того половці пішли до Юр'єва (Тепер Біла 

Церква, 65 верстов від Жашкова, в напрямну на 
Ставища, Васильків і Киів). Мешканці міста втеRли 
на Киів, а половці спалили безлюдне місто. 
ДошукУ'ючись, де ж то міг бути Торчеськ, архео

логи встановлюють, що південніше Юр'єва. Так і 

є, на сучасній мапі Жашків-Городища внизу. Па
м'ята•ю, ик .в: сердилась на археологів, що не звер
тають уваги на наші Городища й не досліджують. 

Якщо й тепер не досліджують, то й досі серджусь. 
Чи може це не був Торчеськ, а .в:кесь інше місто, 

знищене під час татарської заглади~ Покищо воно 
безіменне. 

4. 

Друга леrенда про заснування Жашкова була 
мені менш цікавою. Нібито .в:кийсь чоловік приповз 
сюди рачки сто років тому із Скибина (5 верстов 
за Городищами) і тому це місце було наsване Рач
ків, а потім перетворилось на Жашків. Як же тоді 
пояснити, що на Украіні є аж три Жашкова~ Два 

інших - на заході, в Галичині. Один під Львовом 
(батьківщина Миколи Голубця й Євгена Коноваль
ця), а другий у Золочівському повіті - Зашків. 
Наші містечкові жиди теж казали Зашків, а не 
Жашків. Чи може це бути, щоб шд час великих 
переміщень людности (за Хмельниччини) люди не
сли з собою і назву та засновували нові Жашкови ~ 
А в .в: кий бік відбувавс.в: рух міrраціі ~ 

Але ні. Як подивитесь на мапу Боплана, слкадену 
ще до Хмельниччини, то там знайдете й Жашків, 
і близькі Ставища, Буки, і Бузівку ... От .в:кий стn
рий наш Жашків І Понад 300 років тому вже був 
якимсь центром, коли Боплан наніс його на свою 
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мапу. Таким чином, його приміське існуванни біля 

м1ста з 40-ма церквами відсувається в якусь дуже 

сиву давнину. 

Але що за диво? Тепер Жашків має більш сте
повий характер, хібащо в ирках та улоговинах 

росте верболіз. Садків - бідно, нема й порівниння 

із Ставищами, що потонули в садах. Лісу навколо 

нема, ото й тільки, що далеко, як іти на Тихий 

Хутір, за п'.в:ть верстов могутніє ліс, званий Ду

бина. А на маnі Боплана Жашків стоіть у суціль

ному лісовому масиві. Все це був ліс, ліс, ліс. А 

тепер - степ, степ, степ... Як дивно І 

5. 

Але я думаю, що хоч Жашків і був за часів 
Київської держави пригородом .в:когось блискучого 
міста, існував· він за непам' ятних часів. А чому я 
так думаю~ Бо там є одне таке інтриrуще місце, 

що заводить у прадавні поганські часи, коли ще 

рікам і вогневі nоклонялис.в: і коло кожного ручая 

"требу творили". 

Само містечко стоіть на нерівнім вигинчастім 
узгір'ї, а навколо нього порозгалужувалися яри. 

Отож один такий .в:р є, як іти на ту частину села, 

що зветься Перша Дача. Тут рівнина містечка кру

то обривається, треба обривом спуститис.в: вниз 

поnз Бровара, а як іде дощ, то не земля, а глина 

розкисає під ногами. Унизу - ручай, літом майже 

висохлий, але все тут заросло лозою і терном, що 

дряпається нагору аж до самих хат. Ті хатки там 
на узгір'ї притулилис.в: так, як типово для трипіль

ського краєвиду. 

Отож там у .в:ру і є оце інтриrуще місце. В роз
вилках ще живого і вже сухого ручаїв (колись 
повноводних рік} є такий круглий горб, як могила, 
- спресований поnіл. Ось це й є одна з найдавні
ших яскравих сцен, що застрягли в пам'яті. Іду я 
з татом через чорно-сірий горб, 'Він веде мене за 
руку (така ще мала була, мабуть 4 роки}, а тато 
каже: "Чуєш, як під ногами гуде~ Наче гупає гле

чиком по животі ... " Я й досі не знаю, чого це хтось 
має по животі гулати глечиком, але твердо пам'я
таю цей вислів, .в:к і те глухе двигтіння під нашими 

ногами, що "гупали" ... Чи може це бути, щоб віка
ми зсиnали тут попіл з сусідніх хат~ То хати ж 
далеко. А чи може це жертовне місце, з предко

віку ритуальне, де палили багаття, де мої предки, 

хлопці й дівчата, справл.в:ли Купайла, пускали на 

воду вінки, Марену топили~ ... Щоб наросла така 
висока й широка могила спресованого попелу, 

треба дуже багато nоколінь. От би й заглянути 

археологам, що там усередині цієї могили ... Але 
це вже стосується до історіі... Ні.в:ких переказів 

про цю могилу в .в:ру я не чула. 

6. 

Ще одна назва навивалась мені часто в дитин

стві у вуха - Дрижиполе. Бувало, за святковим 
столом позбираються родичі і хтось згадає про 

Дрижиполе. Я хотіла допитатися ще й про Дрижи

поле, але хто там на мене звертав увагу. Аж дядь

ко Хведір розказав мені. 

Це таке урочище, за п'.в:ть верстов від Жаш:кова, 

як їхати на Охматів. Там була колись велика битва, 
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така, що аж поле дрижало. Ще й досі виорюють 

там шоломи, всяке залізо, гарматні стрільна ... 
Оце стільки затримала народна пам·.в:ть. Хто з 

ким бився? Рі оли? Від дядька Хведора .и не довіда

лась. Збереглась тільки сама назва урочища. І якби 

не Михайло Грушевський, то так би й згубилось, 
яке історичне місце є під боком Жашкова. 

Аж в історіі Грушевського в 9-му томі "Історіі 

Украіни-Руси" {стор. 1044-1061) знайшла я те, що 
роками запитанням-цвяшком сиділо в голові. 

Битва між козаками Хмельницького і поляками 

відбулась у цьому урочищі 1655-го року, у січні 
29, 30, 31, 1-го лютого {за новим стилем), з п'ятниці 

до понеділка. І стало це урочище зватися Дрижи

полем не тому, що "аж поле дрижало", а тому, що 

були тоді великі морози і все живе дрижало від 
лютого морозу. 

Ось як було. Потоцький із ::воім військом і 30 
тисячами татар 24-го січня пі,4ступив до Гуманя. 

Залога Гуманя вже знала, що йде на підмогу 
Хмельницький, уже в Білій Церкві, - і слухати 
не хотіла про переговори. Там же бо сидів пол

ковник Богун. Він відбив перші атаки, а FїОли поля
ки хотіли почати генеральний наступ, то побачили 

перед собою облиті водою, обмерзлі вали, що бли
щали на сонці, .ик скло. Поляки придумали запа

лити місто вогнистими кулями, але козаки поза

степяли дахи мокрими коцами й гасили кулі. 

Хотів уже Потоцький повести рішучий наступ, 
як тут донесли йому розвідники, що Хмельющь

кий зближається, вже став у Ставищах. Поляки по
кинули Гумань і пішли на Соколівку, Бузівку ( 1 О 
верстов на захід від Жашкова). До Бузівки пі.rtі

йшли 29-го січня. :К:оли тут прийшла вістка, що 
2 тисячі козаків з полковником Пушкарен~о?.~ 

замкнулися у замку в Охматові. {Це трохи rбік 

від Жашкова, до нього їхати саме через оце Дри
жиполе). За півтори години Чарнецький із Со"'о
лінським були вже під Охматовим, хотіли гармат· 
ним вогнем розбити цей vбогий замочок. Цим вони 
не стільки пошкодили Пушкаренкові, як ~иlf~:rxл·r 
свої позиції головному козацькому військові, що 
наступало слідом. 

Саме в цей час до Потоцького підлетів тата.,
ський роз'їзд із вісткою, що в сусідстві за гоnоУ> 
вже стоять головні козацькі сили. Поляки покинvлн 

Охматів, пустилиси туди і заложили табір в. 15 
рядів возів. Орда йшла побіч. Вже смеркало. J'K 

підійшли під табір, де заложився Хмельнипький і~ 
москалями, 60 тисяч війська. Неnалеко Жаwкояі'. 

на рівнині nuн nотоках Ваrва і Bypm. ЦJІ рівнина 
,:dстала в!ц цієї 6И'І'Ви назву Дрижиnоле. 
"Посеред чистого охматівського поля (з долиною 

і річкою там сушою, Багва нарицаємою), з ТО"О 
вuемени Дрижиполем прозваного от горолков 
Охматова і Вороного на 4 верети зостаючого" -
пояснює Величко. 

:К:озацьке й московське війсьУ.о зустріло поляків 
і татар гаnматним вогнем. Польська артилерія від
повідала. Польська піхота підступила. припв.rrа··-ачи 
до землі під час гарматних пострілів, а за НРМ 
ударила на табір кіннота. Зав'язалася стuАшна ніч
на битва, одна з найстрашніших, .ику бачила пя 
кривава кампанія. Полякам удалось ро:sірвати лі-
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нію козацького табору й увірватися до середиюt. 

Москалі втратили відвагу, а поляки захопили 20 
гармат і почали ними стріляти в москалів. Але 

почалось таке замішання, що довелося припинити 

стрілянину, - на своіх же. :Кінець-кінцем, козакам 

вдалося вибити поляків з табору й замкнути його, 

поставивши вози на вози. Помогло ім те, що поля

ки забули про бій, а кинулися на вози грабувати. 

А що ж орда? Орда не показалася зовсім, виправ

дуючись, що не звикла битися вночі. ":Коли б хоч 
галайканням помогли, то на вічний час заспоко

іли б Украіну", - нарікав тоді на татарську орду 

Чарнецький. 

Самовидець оповідає: "Билися вночі врукопаш. 

Трупом польським козаки отаборилися. Билися 

врукопаш, голоблями з саней, не так стрільбою. 

Жовніри мусили відступати ... " 
Про цю битву написано багато в польсьюи Істо

ріографії. Поляки пишалися нею, як трі•юмфом, і 

вважали, що то була іх перемога. Та Величко вва

жає, що поляки програли цю битву. Грушевський 

додає: "Ця битва вночі в л•ютім морозі, з тяжкими 

стратами по обидвох боках, була страшнішою, ніж 

в оповіданнях. Число поляглих - 15 тисяч, самих 
москалів 9 тисяч. :К:озаки використову~али трупи, 

як фортифікаційні заборола. Поляки ;добvли nn 
легких гармат. 18 великих гармат лишилося в пол:, 
так зіпсованих, що іх не можна було вжити. 

"За кошмарною ніччю настуг.или кошмарні дні 

30 і 31 січня. Обидві армії стояли на сім каторжнім 
полі, обмінюючись гарматною канонадою і зводячи 

час від часу кінні сутички. Під ворожою квнона

дою не можна було ні зігрітися, ні поїсти. ні спо

чити. В козацькому таборі не бvло ні дерева, ні 
вотти ... Се то й було Дрижиполе ... " 
Аж тuетьогn дня - 1-го лютого - козацький та

біu рушив. Польська сторожа повідомила гетьма
нів, і ті дали гасло наступати. Повідомили оn тт,,. 

але оuда не пішла на поміч полякам. І хоч татаuи 

не втручалися, козакам довелося перебутJоІ: дvже 

тuудну дорогv з Дрижиполя до Охматовв. Uю ма

леньку віддаль ішли вони довго, обгороджуючисn 

міцним табором, під гарматною канонадою, відби

ваючись від безнастанних польських атак. 

Лк добились козаки до Охматова, знову почалвr.n 

nитва - і ЦЯ битва ДОDОГО KOШTVRaЛR ПОЛЯ:КВМ. 
Гетьмани відвели своє війсь:ко .тто Живото'FІа. пеnе
роні стоuожі стали під Тетієвом (30 верстов я і тт 

Жашкова). Лк виглядало тоді польське нійсn~о ~ 

"Сvмне виловиmе... Пішвки й челяJТn. стnА"'т..-~"' .. 
дух від незвичного морозу, одні ще брели тяжким 

кроком, а другі лежали поміж військом ... Від лю

тої непоготти військо потерпіло більше, ніж від не

приятеля ... " 
А Хмельницький пішов на Буки, став під Тоuчи

цею, Пюбачовим... Московське військо nозложJ.JЛОСt:( 

між Ставищем й Білою Церквою... Потім ка~али 

поляки {Тишкевич): "Вискочив нам Хмельницький 
з горстки, як проворний ~вєць ... " 
То хто ж переміг під Жашковом на ДРИжиполі~ 

Ніхто, як видно, хоч поляки й хвалилися cflnr:t(') 
перемогою. Знаменний вислів Чернецького: -Якби 

поляки дійсно перемогли, то "навіки ~аспокоіли б 

Украіну". Виходить, що бій під Жашковом мав ви-
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рішальне значення у всій Хмельниччині - та й 

у всій дальшій історіі Украіни\ А жаш:ків'яни ні

чого не знають про це через 300 років І 
Було там чотири партнери. 1"\рім поляків, ще й 

орда та москалі. Але фактично билися поляки з 
:козаками. Москалі перелякалися, а орда виявила 

нехіть встрявати в бій. Є ще така версія: щоб усу
нути орду, Хмельницький зумів перекупити татар

ського мурзу 1"\амамбета. Цей мурза був давній 

приятель Хмельницького. Він дістав 10 тисяч золо
тих і переконав султана, що :коням нестає паші і 

скоро людям не стане поживи, :коли не висилатИ на 

під'їзди. Султан потай від Потоцького дав згоду 

не брати участи в битві. Грушевський називає це 

леrендою, але слідом за цим :каже, що Хмельниць

кий постійно впливав на татарську старшину, щоб 

вона не підтримувала ляхів. І в Дрижиполі невтру

чання орди дало змогу :козакам вискочити з небез

печної ситуації, :коли московське військо виявило 

таку свою малу вартість. 

Відтоді вся ця :кампанія дістала назву Дрижипіль

щини, а учасників битви називали "дрижипільця

ми", вони потім добивались привілеїв, доводячи, 

що вони саме й є ті "дрижипільці", я:кі винесли бій 

на своіх плечах. 

Там десь і мої діди-прадіди воювали, бож у 

Жашкові моїх родичів - знаних незнаних - пів 

села. 

Аж ось :коли показала себе орда. Після цієї чо

тириденної битви, :коли не удалось полякам зла

мати :козацьку силу, поляки почали братися на 

інші способи. Вже Брацлавщину й Східнє Поділля 

спустошили, тепер узилиси пустошити по Дніпро і 

далі за Дніпро. Під боком була одна, що вимагала 
утримання, я:сиру, здобичі, то поляки охоче году

вали орду :коштом приборканої людности, себто 

доводили :край до руїни й наповнювали невольничі 

ринки ясиром "непокірних ребеліинтів". У березні 

прийшла ще більша орда - 12Q-150 тисяч. При

йшла не з тим, щоб воювати, а щоб прогодуватися, 

наловити ясиру. Стали виловлювати рештки нещас
ної людности- Побужжя перетворилося в справж
ню пустиню. 

Татари, вичистивши все, що можна було, в :кінці 
березня стали збиратиси додому. Залишили руїни, 
попелища і трупи, трупи без :кінця. Особливо не

мовлят, задавлених, розтоптаних по шляхах Та

тари забирали все старше, а малих давили й поки
дали. 1"\оли в JІІЮтому, я:к відійшов Менrлі-rерай, на 
Брацлавщині лягло в руїнах 50 міст і 1000 церков, 
а 100 тисяч людей загнано в 1"\рим, то в березні 

спалено й пограбовано щонайменше 60 міст, а 200 
тисяч забрано у ясир, не рахуючи подушених не
мовлят і тих, що полягли від польської шаблі -
яких 100 тисяч, а ще й тих, що згинули в огні, з 
голоду ... 

Ось и:к описує арабський подорожник - архи
дии:кон Павло Алепсь:кий - Украіну, який відвідав 
іі два рази: 1654 року в дорозі до Москви і 1656 
року, повертаючись уже назад: 

"З землі тоі, з того раю, що плавав у молоці й 
меді, втекло сонячне :колись життs:. З-під весниного 
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снігу та болота висувалиси Н'9догар:ки й непохо

вані трупи. Зі сховків по глухих борах виглядав 

голод і пошесть, на:кли:кав іх пугач, а ціла краіна 

оповита була тугою невгасною, я:к мла широка і 

непроглядна". 

"Де ті села, замки, церкви, гаі, мнини, садки, не

зчисленні маси людности, безконечні маси школя

рів, сиріт, дітей, що дивували Павла Алепсь:кого 
два роки тому? ... " - запитує Грушевський. 

Спитаєте - чому така широ:иа виписка з Гру

шевського? Та тому, що це ж і про Жаш:ківщину. 

Орда під час битви в Дрижиполі вже почала своє 

грабіжництво, щоб прогодувати 30 тисяч. То звідки 
почали? З Жашкова та навколишніх місцевостей. 

Оце, мабуть, із тих часів залишилися глибокі 
льохи в Жашкові. Десь 1912 року :копали в нашому 
подвір'і :криницю. Та й глибоко ж довелося :копати, 

а води все нема та й нема. Аж докопалися до яко

гось льоху. І ніхто не наважився в нього вступити, 

подивитися, що там. Тільки при самому початку 

були там :купи лушпиння з соняшникових зеонят. 

Але далі свічка гасла, там не було повітря. Та:к і 

забили дошками цей льох, ніхто так і не знає, 

звідкіля він починається і :куди веде. Також Олек

сандра Бражник :каже, що в Медвині :копачі :кри

ниці натрапили на та:иий льох. Іі батько сміливо 
пішов у нього - і витягли його неживим ... 
Це, мабуть, з тих небезпечних часів ці льохи ... 

Чому археологи й досі ними не зацікавилися? 

7. 

Нема сумніву, що :кожен має такі перекази, 
щось чуте в дитинстві про минувшину, може т; ль

ки самі назви. Вони аж проситься, щоб про них 

розповісти. Такою спообою була, наприклад, 

:книжка Іяана Дубинця "Горить Медвин". 

Або... Часто розповідає Іван Замша пnо стави
щанський стародавній мурований вітря:к. 1"\оли Іван 

Замша був ще хлопчиком. він питав свот-о століт

нього діда, хто цього вітря:ка збудував. Дід відкА

зав, що він питав свого діда і той теж не ЗРІ'\В, бо 
вже за його життя він стояв. Є переказ. що Хмель

ницький із своім вtиськом відпочивав під JTRM 

вітряком. Це значить 1655 року, перед Дрижипіль
щиною. 

А відпочити великій аоміі тvт було де І Він rта
нvвав на високому місuі СтавJ-Jщ і командував ус;м 

r;:раєвидом, а селянські садиби з поваги до озії 

лишили навколо нього широченну nлomv. 

Я завжди раділа, бачивши здалека цю маr.ста

тичнv будову з грубими стінами червоної цегли. 

lПоб уявити його височінь. треба мати на думці 
п'ятиповеоховий будинок. І ніхто ні:коли його un 

займав, тіль:ки хлопча:ии лазили та ці:кавилися:, як 

висо:ко вони можуть долізти. Аж v 1926 році головА 
райяи:конкомv "товаріщ 1"\лімов" на:казав вітоя:ка 

розібрати, щоб навіть і сліду не було, щоб і rt:P.nP
:кaз пnо відпочино:и ХмельницьІ'іого тут загvбияс~~" 
в сіоій імлі непам'яті ставиmанинА. І вже нема ря 

світі uього 300-сот-літнього свід:иа Хмельниччини. Т 

ми з Іваном Замшею, и:и згадаємо про нього. то 

плачемо. У цьому вітрикові було щось таке, що 
поривало у 'Височінь. 

"НОВІ ДНІ", липень-серпень, 1971 



ПОСТАВЛЕНО ПАМ'ІІТВИК 

ВА МОГИЛІ 

ПЕТРА ВОЛИНІІКА 

День був сонячний. Пахло бузков~м цвітом, 
який розцвів минулої ночі. Густа і мяка трава 
на цвинтарі вбирала в себе наші кроки. А коли 
ми вийшли на похилу дорогу з намогильними ка

менями взодвж неї, стало нам сумно в такій тяж

н.ій тиші на цвинтарі. 

А ось і могила Петра Кузьмича Волиняка. біля 
якої вже порядкував довголітній друг покійного 

Микола Я. Валер. Він поливав квіти та дві моло
денькі сосонки, які ростуть т~пер по боках па
м'ятника. Передплатниця журнала "Нові Дні" 
Басилина Котик з Форт Франсу, Онтаріо, пом
слала 20 долярів на побудову пам'ятника. а жін
ки-виконавиці заповіту купили за ті гроші де

ревця. які будуть зеленіти зимою і літом. 

Місце, де похований Петро Волиняк. гарне. 
Пам'ятник теж гарний. Його чорний колір єги
петського каменю зливається з зеленню трав. 

потім з деревами, а там ... і з небом. Головне те. 
що стоїть він ,.......... найвищий '3-поміж усіх - на 

самому роздоріжжі. Саме так. яким був за свого 
життя Волиняк: мав завжди свою душу. як і двері 
в своїй хаті, відкриту для кожного: був він і од
ним із тих, що стояли біля самих основ україн
ського політичного, культурного і громадського 

життя на еміrрації; був бездоганно чесним. який 
у своєму житті не скупився. не жалів сил і енер

rії; любив трудитися і втішався життям; твориn 
завжди добре і якісне. заради чого й життя свое 
віддав. 

Того дня Еа цвинтарі бvло наших люттей бага
то. Аджеж то бvла неділя Зелених свят. А за зви
чаєм на Західніх землях У краі'ни ,.......... це провідна 
неділя. І люди прийшли пом'янути своїх рідних. 
близьких і знайомих. 

На відкриття пам'ятника Волиняковt прийшов 
чималий гурт людей - понад сотню його най
ближчих друзів і знайомих. Прийшов митр. про
теєрей Дмитро Фотій з дияконом Іваном Радке
вичем і Служба Божа зразу ж почалася. 

Після щирих і теплих слів о. Дмитра про Во-

8. 

Невже мій почин не поведе за собою ряду інших 
переказів і спогадів-свідчень про таку багату ю1 
подіі Київську землю? Це ж тут народилась ста
родавня наша назва Русь, залишивши назву ріки 

Рось і інші назви з цим коренем. Тут починається: 
писана історія :Київської держави. Тут був цент.., 
:Коліївщини й Гайдамаччини - спроба визвnлити 
Украіну з ярма. Ця земля вислала титана Т~>'1асFІ 
Шевченка, внука гайдамаки Івана, на двобій з 
давуном-імперією. 

Ану, :Київщино, обізвися! 

"НОВІ ДНІ", лиnень-серnень, 1971 

Промовпяє peR. "Нових Rнів" Д. В. КисJІНЦJІ 

линяка теперішній редактор "Нових днів" Дми
тро Кислиця виголосив над могилою свого това
риша промову, яка була надрукована в поперед
ньому числі "Нових днів". 
Слухаючи промову Дмитра Варламовича. 

сповнену правди про Волиняка. про його послі
довників і його скверників і хулителів, нам при

гадалася розмова П. Волиняка з українським 
радянським поетом Віталієм Коротичем. що від
булася між ними в Нью-РІорку 1967 р. Ось кіль
ка рядків з неї в "Нових днях" того ж таки року: 

,.......... Чи ви ще довго "Н. Д." втримаєте? 
- До другого потопу. 
- Примітив вас з'їсть ... 
Згадавши це, я потом вкрився. Страшно зро-

Третв rpyna nрисутніх з-nом:Ьк 6JІІІSких Qузіа 
п. ВОJІИНJІІІВ 
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билося мені. Аджеж не один уже nередчасно ві
дшшов на той світ через несамовитий nримітивізм 

нолуnайків (В. Винниченко. І. Багряний, І. 
Шлемкевич). І важить те, що ці слова сказала 
свіжа і молода людина з У Rра~ни --- Віталій Ко
ротич, якого теж nротягом тих кількох місяців 

у Канаді і в США малощо не з'їв еміrрантськиіі 
nримітивізм. А ще сумніше стало, коли nодумав. 
що цей хуторянський nримітивізм користується 

азилем в наших реакційних середовищах --- і nо

лощиться в кістках живих і мертвих на еміrрації 
і в Україні. 

Понад добоий десяток nрисутніх людей дю-:.у
вали ред. "Нових днів" за його nромову. Бож 
сотні людей --- читачів і nередnлатників --- nи
сали і усно nитали нас. чому ми не реаrуєм~ на 
повінь "зла і хули" комсомольсько-сталінських 
сявок і іже з ними. Ми терпеливо вичікували ~ 
надією. що здоровий глузд запанує на::~; злом і 
тому зовсім мало реаrували на ті всі вихІ\аТRИ 
й очевидну неnравду. 

Потім виступив з коротким словом голова Пра
вославної громади св. Володимира. Торонто. інж. 

Активні nрацівники на rрома~сько-культурнІВ 
ниві м. Торонта 

Петро Родак. Він говорив про найосновніші за
слуги Волиняка в релігійному житті та його 
величезний вклад у виховання дітей молоді. 
зокрема про десятки тисяч шкільних nідручниRів, 

більшість з ЯRИХ він сам наnисаз і видав nротягом 
двох десятків роRів. 

Після закінчення церемонії nосвячення nам'ят
НИRа виконавиці заn~віту (Діна RравченRо. Ніла 
r ава і Тетяна Прушинська-Т:~аченко), заходами 
ЯRих nоставлено nам'ятниR, розрізали калач. чим 
пом'янули Волиняка і :Його добрі діла. які жити
\Іуть вічно. 

Відкриття і nосвячення nам'ятниRа Волимякові 
відбулося скрсмно, але урочисто. Але ж. знову 
таRи, без жалюгідних nроявів не обійшлося: не 
nрийшов ніхто з "товаришів пера" ні,..1 ОУНів
ських тижнеsикін ("Гомін України" і "Новий 
шлях"). з якими Волиняк так ,:;лизько співпрацю-
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Наш майбутній науковець в Нанаді 
" ... Мврій:кв Бой:ко зовсім вільно і без усикого 

акценту розмовляє українською мовою, добре ви

хована гарна дівчина. Це колишни читачка "Соняш

ника", а тепер "Молодої Украіни" й "Нових днів". 

"Жюрі, я:ке складалось з трьох осіб (відома ка
надська телевізійна артистка Джулієт Сисвк, Ми

рон Левицький, Богдан Сенишин) чогось іі на коро· 

леву не вибрало. Та ні Марій:t.а, ні я аж ніяк не 

засмучені: не тому, що ми нехтуємо балем преси 

чи самим жюрі, а просто тому, що ми не маємо 

часу журитися - я тому, що мучуся над "Новими 

днями", а Марійка - днями й ночами "гризе rрв

ніт нау:ки на першому курсі Торонтонського уні

верситету ... 
Тримайсtt, Марійко І Я:к тільки "перегризеш r'na· 

ніт науки", себто, закінчиш університет, то я :вжР. 

тоді тебе вкороную без жюрі І Не забvдь нагадатп. 
щоб я тоді ви доукував твоє фото в "Нових днях". 

До речі, Мврій:ка Бой:ко - моя :колишня учениця 

і я не ма•ю найменшої підстави чер'Воніти за НРЇ. 

А що може бути приємніше вчителеві, коли він 

гордий за свого учня? Було воно в мене в Jтп~:n:rfi 

тёІJІіе мале, а тАпер - диви, вже панна і ~тудент:кв 

уJ-F;аерситетv! І вчиться, як завжди, добре . 
Ми навмисJ-rn на"Вели цитатv з дописv "Річний 

б~ль nреси я ТоРочті" ПетрR Р\узь~чча ВолчнJІ:у.r;R ~ 

"Нnвих "1НЯХ" за б~резень 1968 Р. А ТОМ". uтn :R"
лпня:ttові Р" сvпилось ДОЖИТJ' до сьоrnдні . noб"~-r!'~n 

rre ми. пебто "вкороновуємо" тебе. Марійко. єтtJ'
ною НаШОЮ :КОРОНОЮ. ЯКОЇ ТИ оlОВНЇС'І'Ю ЗВСЛVЖИЛВ 

- 'rМЇЩеННRМ ТВОГО rоn'І'ОЗНЇМКа FA. (")б:кладІ-'НJТЇ ..,_,.,_ 
rn і 'J.faпюro жуонвпу "Нnві. дні". Робимо ми """ бР"t 
,..~JГ'ni. бож ти опна із небагатьох, яку слід :кожно

мч стаяити в приклад для інших. 

Марійка Бойко не тільки "гРизе r'nаніт Fа,rкп". 

але - і де то в неі береться стільки часv й eHfH) ... ji! 
- й бере а:кт~ну vчасть v студентсь:комv і мол<"'

дечому житті. І тільки подумати - у випvсJІіНJ'Й 

рік очолила ОДУМ v Р\анаді, а в стvдентсь:ttn-.":v 

:клюбі, ики~ наші стvдент'Іі мало ці:каРлятьсR (чи

сельно :клюб зовсім малий), вона теж бере жваву 
уч~сть. 

Цього ро:ку Марійка закінчила з дуже ,rroбnJ'MИ 

по:казниками чотирирічний геоrРаrЬічнпй ,.Ж..аJІі'rл'-

тет і дістала диплом бІ'\:калаврв. Але MвniЙJ.r;R Ря. 
цьомv не зупинилась . Іі манить наvка ~ таuатА 
;щиття старого світv. Вона взяла :курс з ботв:н:і:ки, 

щоб стати "мRстер оф саєнс", цебто маrістром (кан
ДJ' .~атом наук). 

Зовсім недавно. лиш ПВРV місяців тому. ПР.nас;

:ваючи осади .rтобvтого з дна Jl\pomopц озера (роn•·

ла "Вона за проєктом кvpcv, щоб встановити JJ11:•·•-t 

тваnинно-рослинний світ існvв""~ v ТJИ оvо11итті 

10 ООО ро:к!в тому), Марійка зньйшла перо птахFІ. 
Р:Ке. ЗВ П'ОJ'ПVЩеННЯ'Ч геолnгів-:н:аVК01'ІТttІ:І, пnоnа;ш::-

ЛО в намулі понад 500 ро:ків. А це вже Р~ абия:кя. 

Qав v Сnілпі yRnaiнcЬRPX жvоналісті"І\ Rанатти. l\ 
ВплиняR СRDЇ~Ь бvвав. На nохоронах також. е-:
всі знають. бо бачили. 

!ван ПИШКАЛn 

"НОВІ ДНІ", nипень-серпень, 1971 



з хРонІки nоточних nодІй 

ТРУ ДО УНРАїН А 

У травні й червні цьоrо року українці Канади 
пережипн аж ~екіnька прикрих розчарувань. Пер
ше розчаруванни було спричин:ене несnо~іваинм 
усуиенним рубрики про українську мову в офіцій
них формуJІJІрах цьоrорічноrо nерепису иаселенни. 

Досі українську мову ставили в формулирах поруч 

з анrлійською, французькою, німецькою та ітапій-

::.нахідка І Ось що розповідає нам :К.етлін Рекс у 

своїй статті "Старовинне перо є знахідка з hро

форд озера'', що Ьула вміщена ·ь "Г ловб енд Мейл" 

за ~4 червня 1971 року разом з фотознімком Марії 
Ьойко і 1Ї знахідкою: 

" ... ~найдено луску старовинних риб на дні озер, 
але скшьки д-р :М.екАндрюс пригадує, це першu 

знахідка пера з раннього птаха. Перо з тіла птаха 

- шість цалів завдовж:ки, сірого :кольору. Вода вже 

змила деяку частину піrменту, так що тяжко зараз 

встановити, до якого виду птахів перо належить. 

Для геологів підводних осадів дна, науковців, які 

студі•юють геологію озер, :К.рофорд озеро є с:карб

ницею осадів ... 
":К:рофорд озеро є добрим місцем для геологів 

підводних намулів тому, що його дно залишилось 

майже не- ушкодженим протягом сторіч. Періодич

ний доти:к якоря малого човна робить лише легень

ку каламуть води на дні. А брак :кисню в такій 

глибині - озеро має близько 80 стіп глибини -
унеможливлює рослинам і тваринам життя на дні 

озера ... 
"Саме тому, що дно :К.рофорд озера збереглося 

н~дотор~аним, і осад зберігся в шарах намулу су
цІльним , - пояснює нам Марій:ка Бойко ... 
"По будові шарі·в, як часового фа:ктору, встанов

люється потім вік", - пояснює д-р МекАндрюс 

(Марійка учиться під його наглядом - ред.). Цеб
то з трьох кілець - ясного, потім темного і пов. 

т~рного візерунку, :кожний з я:ких показує один 

р1к. Ось та~. і встановлюємо ми приблизний вік 
пера птаха ... 
А кілька тижнів тому Марійка була учасницею 

однотижневої :конференції канадських геологів в 
Едмонтоні. 

Все це свідчить не тільки про добре виховання 
~ле й про розум ді·вчини. Вона збагнула єдин; 
1стину, без якої годі обійтися ~ожній свщомій мо. 

лодій українс~кій людині: щоб помогти Україні, 
треба вчитись 1 працювати над собою; брати діяль
ну участь у розбудові :К.анади; постійно пам'ятати, 
якого ми роду і "чиї ми діти" Таких всі люблять 

і ~а~ують. А не нарікайлів і психологічних колу
паиюв. 

Ми з повною відповідальністю кажемо: Марійка 
- наш майбутній нау:ковець у :К.анаді І 

Поздоровляємо з успіхами і бажаємо тобі Ма
рійко, дальших успіхів у навчанні, праці і ~итті І 

Ре~акціи і а~міністраціи "Нових .ФІів" 
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ською. Цим разом AJ1J1 української мови раптом "не 
вистачило місца", хоч нею rоворІІ'І'Ь у Кана~ ма
буть більше лю~ей, ніж німець:кою чн італійською. 
Мехто твер.цить, що днскримінаціа української мо
ви в каиа~ськім nepenиci - це nерша жертва в 
намаrаннях піберапьиоrо урвду nрем' єра П'єра 
'.І'ру~о нав'изатн приизні стосунки з СРСР. Але ка
на~ські уря~ові чинники рішуче це заnеречили, 

звалнвІШІ всю вину на боrу~ухавинен компютор 

ДВС. МовJІJІв, компют"р, бачите, знайшов у nporpa
мi місце майже на ~южин питань, у акііі хто хаті 
живе, але не знайшов місця ні на одне nита101а в 

справі рідної мови й етиічиоrо nохо~ення знач

ноі частвин кана~ських rрома~и. 

'1'ак, чи так, а справеWUІве обурення й масові 
nрQтести кана~ських українців не моrлн мати в цій 
справі успіху, бо відкла~ення переnису й ~руку

вання кількох мільйонів формулярів було б націо
нальним скан~апом і моrло б ~овести ~о уnадку 

уря~у. Тому, хоч переnис ві~бувся як було запли
новано, Комітет УкраЇнців Канади та інші етнічні 
централі, як зрештою також окремі особи та орrа
нізації, не повинні приnиняти акції аж nоки ~ста
нуть nисьмове заnевнении фе~еральноrо уря~у, що 

незаслужена крив~а, заnо~яна більшости етиіЧІПІх 
rpyn, бу~е наnравлена в майбутніх nepenиcax. Час 
біжить ІІІВИАКО й черrовнй переnис не за rорами. 

Друrе велике розчарування, не тільки українцим 

Канади, ane nоза Каиа~ою, сnричинив прем' єр
МІНІстер Тру~о nерсонально. У своїй промові в 
Києві він без жодної nотреби прирівняв антилю

~яиу, диктаторську, тоталітарну й крайньо центра

лізаторську систему СРСР із сnрав~ вільною, иа
ро~о-владиою кана~ською коифе~ерацією. Пі~ час 

своєї візити в СРСР Тру~о не тільки не сказав 

жо,фІоrо слова в обороні незаконно ув'язнених без

винних українських культурних ~ячів, а ще й, 

nовернувшись до Кана~и, ароrантно порівнив їхні 

законні ~омаrаиня з! злочинними ~амн квебек
ських терористів. Таке абсурдне й ображаюче 

українців порівиннии виклнкапо зливу протестів не 
лише українських, але й баrатьох інших співrро
ма~нн Канади. Протестні пистн nосиnались ~о ре

~акцІв, nослів, ра~о й навіть до •чів КУК. На 
nротизі цілоrо тижня українське nитання широко 

лунало в r.:арJІJІмекті, пресі, радіо й телебаченні. 
Виявилось, що українці в Канаді мають дуже ба

rатQ вnливових і добре nоінформованих друзів. Це 

був сnравжній український тиждень: такої великої 
рекпнми українським визвольним змаrанннм досі 

не зробив ніхто. 
Під тиском сусnільної думки, прем' єр-міністер 

Трудо прийняв 7 "ІІервнн делеrацію КУК і в одно

rо,фІиній розмові вибачився за нефортуану фразу. 

Проте вибачення зформульоваио якось половин

чато, сухо й непереконливо. З ньоrо можна зро

бити висновок, що змаrанни українського народу 

за свої законні права не знайдуть і в майбутньому 

в П'є"Qа Tnvno а:ні nіІІТ~имки. ви! зnoзvмiRHR. Чи 

'І'акні: висновок зробПJІ'І'І. українські кана,JЩі - по
к;uкуn. иайбJІИJКчі фе~ерапьиі вн6ори. М. Даm.. 

ПОШИРЮйТЕ й nЕРЕДПЛАЧУйТЕ 

"НОВІ ДНІ"! 

29 



ч и т А ч І 

Дорогі мої і шановні, добридень І Або, и:к :колись 
мои с. n. бвбуси Гали віталась до трударів рідного 
nоли-ниви, - маrаіібі І 

А в ж із Ввсиль:ківщини з-під Києва, звідкішІ 
походив мій найдорожчий Михаііпо Сн'І'ИИк, де 

звичаї "Дід Лвдо" не перевелись і по сьогодні. 

Дорогі Мої, хоч ви й зазначаєте в ч. 255 "Н. Д." 
про намір с:коро уточнити числа, до и:ких перед

плачемо журнал, та в не знв•ю, :коли у вас зна

йдетьси та :крихотна хвилина на це. А щоб не бути 

довжни:ком, то пересилаю іще раз передплату - на 

продовженив: 8 долирів - 5.50 передплата, а 2.50 
маленька лепта на пресфонд "Н. Д. ". 
Дни Божого 20 липни 1971 ро:ку. 

Мниопа Іщенко, Садбері, Канада 

П. С. - Можливо щось не та:к, то вибачте, мої 
любі: в ж тіль:ки (:колишній) :колгоспник. Ну, а "Нові 
дні" та:ки люблю читати. М. І. 

Наш дуже сердечний читачу, вельмишановний 
пане Іщен:ко І 

Признаємось, що й ми дуже-дуже любимо та:ких 
читачів, и:к Ви. Не знаходимо слів, щоб висловити 

Вам глибоку вдичність за чуйність і ·вирозумінни 
до нас - дуже вже захев:каних і щоденною пра

цею, і :клопотами, пов'извними з перенесенним 

"Нових днів" назад до Торонто. У ее в вас так -
можете не турбуватись. Нехай і з усіма нашими 
- тв:кими і менш терпеливимЕ - читачами буде 
так! 

Від Вашого листа - аж пахне Василь:ківщиною, 
Раставицею і душевнс·ю Ситинковою nоезією. Спа
сибі Вам і за згадку про св. п. Михайла Ситника, 
перед и:ким ми ·всі винні - і досі не видали ще не 

друкованих його поезій, хоч наш по:к. П. К. Воли

ник обіцив це зробити. Нехай Ваше тепле слово та 
розчулить серце :котрогось із наших земликів із 

більшою зв нашу :калиткою - і тоді зможуть поба
чити світ добричі твори Вашого найближчого зем
ли:ка Михайла Ситника. 

За завчасне (чи передчасне) відновленна перед
плати та посильну nожертву на пресфонд - спа

сибі Вам, спасибі І 

Реданцін і Адміністраців "Н. Д." 

Веm.миwановна Редакціє! 

Уперше в побачила "Нові дні", :коли мій добрий 
привтель (тепер покійний) поеr Михайло Ситник 
передплатив дли мене цей чудовий журнал. Це 

було близько 16 ро:ків тому. З того часу безрадісне 
еміrрвнтсь:ке житти стало и:кимсь .хо-внішим, змі
стовнішим. Почуввюси, ніби увесь час тримаєш 
зв'изо:к з Україною. Коли помер сл. п. П. Волиняк, 
в журиласи, бо чомусь була упєвнана, що журнал 
перестане існувати. 

Та ика ж була мои радість, :коли в узнала, що 
знайшлиси добрі і відважні люди, и:кі взалиси риту
вати "Нові дні". 

зо 

п и ІП у т Ь----

І от, післи досить довгої перерви, знову з'я·зився 

старий привтель - і наче сонечко виглинуло з-за 

хмари і знову стало ніби тепліше в цій туманній, 

непривітній Англії. 

Журнал "Нові дні" мені подобаєтьси тепер ще 

більше. Особливо гарне вражении сnравило число 

251. Між іншим, цікавим додатком є розділ "Веа

чина". Було б зовсім добре, икби частіше друку

валиси гумористичні опо·відання. 

Бажаю успіху. 

З пошаною Натапв Пурас (Англія) 

Ди:куємо, шановна пані Пурас, за добре слово на 
адресу тих, що вритували "Нові дні". А ритували 

ми іх від смерти не тільки від воріжень:ків, а й від 

друзів, и:кі й досі не вгомонилиси: не спромігшиси 

умерТ"вити журнал, вони сил:куютьси псувати нам 

настрій і знеохочувати до праведного діла: я:к не 

повідомленними в пресі, що "Нові дні" вже більше 

не виходить ("Свобода", Ньою-Джерзі, США), то бо
жевільною :каламуттю й наклепами на нас і на тих, 

хто з нами ("Місіи Украіни", "Вільний світ", цир:ку

лири того, що "безпосередньо з Богом розмовляє" 

та ін.). Наnриклад, хто відважився ноїхати на 

Украіну п'ять ро:кі·в тому (повернувшись хворим 

від страхів і вражень) і на три тижні (екскурсійна 

віза), вони відважують йому три місяці та що 

більше іншої брехні (це божевільний світ та цвір

кулярни:к та:ке морочать) 1 хто бодай мимохідь від

повість ім у "Н. Д.", вони на:кидаються брудною 

лай:кою на нього і знаходять незорієнтованих чита

чі·в та наць:ковують іх на автора і вимагають, теро

ризуючи, щоб ті читачі-передплатники відмовились 

від нашого журналу. Нас, с:ка'3ати правду, та се

веушна єжовщина нічим не може застрашити чи 

знеохотити, тому ми ій (єжовщині севеушній) не 

хочемо й відповідати. Але нам та:ки дуже жаль 

наших читачів і читачок, и:ких та нечисть напастує. 

За них та:ки болить наше серце. 

Друкувати гумористичні опоrідання ми старає

мось, але біда з нашими гумористами: не пишуть 

та й годі. І веачину ми ·видобуваємо, скшьки може

мо 1 було б її більше і ще цікавішої, я:кби всі тру
дилися та надсилали іі нам. 

Редакців "Н. Д." 

Високоповажаний лане Редакторе! 

Вибачте, що прийшлоси аж Вас потурбувати, але 

в звертався по старшині до п. Горготи, потім до 

представника "Нових днів" на Торонто 1 аж тепер 
до Вас. 

Я вислав передплату за шість чоловік на торон
томську адресу 19. 1. 71 ро:ку і досі журналу не 

маємо. Прошу Вас "Вииснити ц•ю справу, я че:каю 
відnовіді. Одноразово в:клвдвю маленький віршик, 

котрого прошу надрукувати у Вашому журналі 

"Нові дні". 

'3 пошаною до Ввс Мниопа Везбах 
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КІЧЕНЕРСЬКІ ПРИГОДИ 

Уііченер - місто велике, 

Українців доста має, 
Але журнал "Нові дні" 

Тільки я і :кум читає. 

От задумалось мені, 

Як би його так зробити 

Й nередnлатників журналу 
У Уііченері nобільшити. 

З людьми nоговорив 

Про українську нашу пресу, 

Передnлату відіслав 

На торонтівсь:ку адресу. 

Але сталось якось так, 

Що відтоді рік минає, 

А журналу "Нові дні" 

Не було й немає. 

А теnер мені з людьми 

Просто сором зустрічатись. 

Жінка лає: "Ну і нащо 

Тобі було за це братись І" 

Але все таки мені 

Наостанку так здається, 

Що журнал наш "Нові дні" 

З nередnлатником зійдеться. 

М. Везбах 

Віршик віршиком і жарти жартами, вельмиша

новний л. Безбах, а неnорядок і нехлюйство -
тільки наше. Добре Ви зробили, що наnисали і ла

доч:ком висміяли нас. Ми не раз уже nросили -
нагадувати нам, :коли щось таке станеться. Ви nо

слухались, і за це Вам дякуємо. 
Якщо Ви nередnлату за шістьох чоловік вислали, 

то Вам і всім іншим журнал nовинен і буде -висла

ний, nочавши від січня ц.р. А шановну дружину 

Вашу дуже nросимо не лаяти Вас: Ви бо добре 
діло робили. Тим більше, що "Н. Д." з nередnлат

ником зійдуться. Напевно І 

Просимо вибачити й не гніватись. 

З nошаною і :кращими тюбажаннями 

Д. КисJUІцл 

--·--
НІ СОРОМУ, НІ ЧЕСТИ 

У 46-му числі журналу "Україна" на ст. 5 є фото 
з nоясненням "Олександер :Корнійчук дає автогра

фи студентам Уіі ровоградсь:кого nедінституту імені 

О. С. Пушкіна" ... :Корнійчук усміхнений, так само 

студенти. Але нам сумно. Невже на Єлисаветщині, 

скарбниці украінського чорнозему, що сягає там 

метрами в глибину і зродив велетнів українськоі 

культури, не знайшлося імени украінського діяча 

для назви nедінституту~ 

Ми не nроти О. С. Пушкіна, як великого росій

ського nоета, але нам цікаво, чи в РСФСР є хоч 

одна інституція, названа іменем Шевченка чи 

Франка, Лесі Українки, Стефаника, не згадуючи 

вже сучасних М. :Куліша чи І. :Кочерги~ Гадаємо, 
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що відnо-відь буде неrативна. Навіть ідейно радян

ський, але талановитий Олександер Євдо:кимович 
не удостоївся на nлиту nри дверях інституції, отже 

мусить бути Олександер Сергійович. (До речі, в 

Уіиєві nедінститут названо іменем Горького. :Ко

ментарі зайві). 

Цікаво, що в тому ж числі журналу на ст. 19 за

значено, що :Кіровоградщина дала Украіні.... 268 
nисьменників І Серед них Уіарnєн:ко-Уіарий, І'в. То

білевич, Юрій Яновський, Натан Рибак (хай не 

українець, але український .Іисьменник), Терень 

Масенко, Марко :Кроnивницький, Микола Садов

ський, Марія Заньковецька, Панас Саксаганський ... 
А ще ж додаймо - сучасні і радянські ж великі 

діячі, як Іван Білодід або Василь :Козаченко І І раn

том - "nед. інститут імені Пушкіна". Ні логіки, 

ні розуму, ні такту, ні чести. Просто -русифікація 

і наруга. 

І це, видно, не лише на :Кіровоградщині розnере

залась русифікаторська сваволя. На тій же сторінці 

висловлюється жаль, що "Вінниччина, яка теж бла
гословила в світ не одного генія... "має таке ж 

трактування з волі Уіиєво-:кремг:івсь:ких україноже

рів. Автор зазначає, що "мені соромно, :коли в ре

дакції nостійно читаю реnліки з Вінниці про те, 

що там і досі :клоnочуться, щоб назвати вулиці, 

театри, ансамблі іменами Стеnана Руданського, 

Анатолія С-видницького, Петра Ніщинського, Ми
коли Леонтовича, Ігоря Савченка". Соромно авто

рові, соромно й нам. 

У новому творі Солженіцина "Серnень 1914" ге

нерал Самсонов .Іеред самогубством звертається 

до Бога: "Боже, nрости мені і nрийми мене. Ти ж 
бачиш - я вже не міг нічого зробити і вже не ли
шається нічого, що я можу зробити". Це вже роз

nука. Чи так є й з нами~ Чи ми тут ще щось мо

жемо зробити~ 
Роман Силенко ---·---

ВЕСНЯНИй КОНЦЕРТ ОДУМ-У В ТОРОНТО 

Торонтонсь:ка філія ОДУМ-у відзначила 5-річчя 

ансамблю бандуристів ім. Г. Хоткевича :концертом, 

що відбувся 5-го червня ц.р. 

Хоч теnер літо, а велика зали була майже nовна. 

Це свідчить, що ОДУМ міцно вріс в rрунт органі

зованого українського життя і має заслужену шану 

з боку нашого громадянства. 

У :концерті взяли участь: мішаний хор, дівочий 

хор, ансамбль бандуристів і танцювальна група 

"Веснянка". Уі оле :кти в мав у своєму складі близько 

сотні членів ОДУМ-у. 

Дириrентом хору і ансамблю Сандуристів ім. Г. 

Хоткевича є добре знана читачам нашого журналу 

Валентина Ро~ак. Вона nрацьовита і здібна. А :коли 

nридивишся до її наслідків nраці з хорами і ан

самблем бандуристів, мимоволі І.ажеш собі: "Вона 

все робить охайно, :красиво, і на вічно". Хоч би, 
наnриклад, взяти nрацю з ансамблем бандуристів, 

з яким вона за :короткий час змогла створити чимо.

лий реnертуар, до якого входять легкі і складні 

nісні до виконання. 

:Концерт був дуже добрий. Пісні, що іх виконав 
хор і ансамбль бандуристів, ніжно-nреніжно пере-
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rукувалис.и nоміж собою. А :коли б хорові не бра

кувало хлоn'.ичих голосів, пісні звучали б далеко 

сильніше і барвистіша. Та все ж таки хор має в 

своєму складі чудові голоси (Г. Черн.ик - соnра

но). 

Танцювальна груnа ОДУМ-у "Весн.инка" nід ми

стецьким керівництвом М. Балдецького добре вико

нала три народні танці. 

Трудно у.ивити ОДУМ без Вапі Ро~к і Микопн 
Ваццецькоrо. Вони ж бо твор.ить те, що nотрібне 
ОДУМ-ові, nрищеnлюють молоді любов до наших 
національних св.итощів та nоnул.иризують україн

ське народне мистецтво nоза межами нашої пона

воленої батьківщини. 

Концерт був цікавий ще й тим, що в ньому 
вз.или участь заслужені бандурис~и Каnелі банду

ристів ім. Т. Шевченка з Детройту - Петро rон

•ареико і Петро Китастиі:. Вони виконали n' .ить 
народніх nісень (одумівський марш "Вчись, юначе, 

вчись" 1 "Дозвольте мені мати" - нар. nісн.и, "Роз

вивайс.и, луже" - нар. nісн.и тощо). Публі:ка наго
родила іх бурхливими оплес:ками. 

На закінченн.и концерту юний одумівець Юрко 
Павлюк nідніс дириr'ентці Валі Родак р.исну китицю 
живих квітів від учасників своєї 
груnи "Весн.инка". 

ПОСМЕРТНІ ЗГАДКИ 

танцювальної 

І. П. 

Білоус Іван Корнійович - зразковий грома
дянин, відомий на Ніяrарському півострові гро
мадський діяч, родом з с. Петрівка, Полтав
щина, - помер несподівано 29 березня 1971 р. 
н Ніяrара Фалс на 58-му році життя. 
Бова Сава Іванович - зоазковий громадя

нин, довголітній активний член УІ<раїнської 
правос.,1авної громади в Монреалі - помер 
І квітня 1971 р. на 75-му році життя. 
Кушніревич Володимир - ліс. інженер, кол. 

хорунжий армії УНР, учасник украінської ви
звольної війни - помер 9 травня 1971 р. в Ст. 
Петербурзі, Флоріда, проживши 80 років. 
Файгель Роман - інженер-аrроноl\І, відомий 

кооперативний та громадський діяч - помер 
несподівано від розриву серця під ч2с писання 
протестного листа до прем'єр-міністра Трудо, 

2 чеР'вня 1971 р. в Торонто, на 68-му році 
життя. 

Малюк Михайло Остап - кол. старшина 
Карпатської Січі й активний громадянин 
помер 8 чер,вня 1971 р. в Пітсбурrу, США, на 
53-му році життя. 

Харкавців Гнат - інженер-хемік, кол. стар
шина УГА, родом з Дрогобиччини - помер 
14 червня 1971 р. в Ірвінrтоні, Н.Дж., на 76-му 
році життя. 

Лукач Дьордь - 'найвидатніший сучасний 
марксистський філософ і публіцист, один з 
найвпливовіших учасників угорської револю
uїі 1956 року - помер 8 червня 19'ї1 р. в Бу
дапешті на 86-му році життя. 
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ЦІКАВА ВСЯЧИНА 

МІСЯЦЬ ЗБЛИЗЬКА 

Передминулого року на Землю двома косміч
'ними кораблями ( "Аполлон-11" і "Аполлон-12) 
привезено 58 (відповідно 22 і 36) кілограмів 
місячного rрунту. Проби rрунту з поверхні на
шого природного супутника були піддані все
бічним тривалим лябораторним дослідженням. 
ІЦо засвідчили ці аналізи? Висновки вчених 

подаємо за французьким :науково-популярним 

журналом нсьянс е ві", який з посиланням 1на 

г.мериканські джерела опублікував велику 

статтю на цю тему. Ступивши на місячну по
верхню, американські астронавти були вражені 
її бли1цанням: безліч дрібних ямок різного дія
метра, випавнені скловидною речовиною, ви

блискували 'немов замерзлі калюжки. То були 
сліди мікрометеоритів. (Адже на відміну від 
Землі Місяuь не має атмосферної оболонки і 
поверхня його весь час перебуває шд вплива
ми відкритого космосу, насамперед -·· під іоні
зуючим випромінюванням і метеорІ111ним об

стрілом). - Внаслідок величезної швидкости 

руху мікрометеоритів (кілька десяткі~ кмjсек) 
у місцях їх співудару з місячним rрунтом вини
кають температури порядку мільйонів ступ1нів 
і тиски порядку мільйонів атмосфер. Скловид

ні крапельки-кульки, розбризкуючись навколо 

ямок, утворюваних мікрометеоритами, вкрива

ють усе довкруж; місячний грунт дослівно на
шпигований ними. За хемічним складом ці 
кульки являють собою двоокис кремнію -
тобто склад їх такий, як і звичайного скла. 
1\1ісячна поверхня там, де висаджувалися астро

навти, була ·вкрита шаром пилу, наст:льки гли
боким, що кожний крок лишав чіткий слід на 

його поверхні. Пил цей можrна назвати різно
видом піску, який наполовину складається з 

дрібнесеньких ідеально округлих скляних ку

льок. 

До складу місячних порід входять ті самі 
елементи, що є на Землі, проте в інших про
порціях та інших хемічних комбінаціях. Ана
ліза rnpoб, доставлених на Землю, показала їх 
дивовижне багатство на елеме'Нти, порівняно 
рідко подибувані на нашій плянеті - такі як 
цирк01ній, титан, хром. Водночас не ·виявлено 
жодних ознак платини, золота, срібла. 

Про місячні гори й "моря", кратери й цирки 
знають усі. Астронавти з другої експедиції від
крили ще й нові, не відомі доти ут.вори в фор
мі конусів діяметром близько одного метра і 
зиввишки близько півтора метра. 

Аналізи, здійонені в лябораторіях, засвідчи
ли: на Місяці :ніколи іНе було води. 
Не знайдено також жодних слідів будь-яких 

форм життя, ані скам'янілих рештків живих 

"НОВІ ДНІ", липень-серпень, 1971 



.._;рганізмін чи рослиf-1. Вік 1\\ісяця uціІнюється 

н 4,5 мільярда років, тобто приблизно є такий 
сl1:мий, як і Зе:мді. Надалі, проте, :шшається 

Jагадкою, чи N\ісяць - природний супутник 

нашої ПJІянсти нід поч~тку її існування, чи сам 
колись був самостійною плннетою у космічних 

г:ІlІбинах, аж доки не потрапив у сферу при

тягання Землі. ~· всякому разі, він ніколи не 

був її частиною, не відірва:.зся від Землі, як 
: Рерди.:.и раніше деякі теорії. Бо в та.кому разі 
:\!ІLЯЧІі-11 породи мали б бути такі самі, як і 

:~с:млі. 

РОСЛИНИ НА МІСЯЧНОМУ fPYHTI 

Нижчі рос.;шни розt:шваються на rрунті, що 

його американські космонавти Армстронr і 
О.:~дрін завезли в червні перед:vшнулого року 

:.> Місяця, краще, ніж у ка.;rіфорнійських пусте

.1нх. Такий виснонок зробили вчені з лябора
ТL'рії для вивчення Місяця в Гюстоні (Техас). 
ІІапороть та інші нижчі рослини досяг ли через 

11евний час висоти 8 сантиметрів і ВИГJlЯдають 
цілком здоровими. КонтрОJіЬНі рослини, які 
uисадили в rру,нт ю:lJІіфорнійських пусте.;Іь, за 

той же час досягJІи лише трьох сантиметрів і 
:v1али :миршавий вигJІЯ.J.. Однак тютюн, рис, цу
крова тростина і пшениця ростуть на місячно
му rрунті гірше, ніж на каліфорнійському. Te
Ilep учені намагаються з'яс) вати, чи відігра
ють якусь роJію у розвиткові нижчих рослин 

ненні :мінера:ш, котрі містяться в невеликих 

.1озах у місячно:vtу rрунті. --·--
Автомобільний дах із скла. Англійський завод 

Ровер випусти·в модель автомобіля, ДdХ :котрого 

зроблено із скла. Для цього використали новий 

сорт скла - продукцію заводу відомох u с:кло:кон

церна "Триплер". Це с:кr.о має багато позитивних 

якостей: поглинає тепло, лритишує звуки і завдяки 

ледь зеленкуввтому забарвленню не відбиває 

світло. 

з·ведення відносно середньої швидкости вуличного 

транспорту на столичних мвrістралях. Парижани 

дізналися, що у 1900 році фія:кри та :конки робили 
за годину 9 :км. Нині середня швидкість автомобі

лів, які рухаються центральними вулицями, стано

вить ... 7 :км/год. Пішохід, як відомо, проходить за 
годину 5 :км. 

Ще раз просимо всіх передплатників бути 
терпеливими й вирозумілими, поки ми до кінця 
упорядкуємо документацію і закінчимо ви

ставляти відповідні числа журналу на наліпках. 

Тих же передплатників, які чомусь не отри
мують (чи отримують нереrулярно) журналу, 

просимо своєчасно повідомляти про те адміні
страцію "Нових днів". 

ШИ!ЛЬНІ nІДРУЧНИИИ 
для всіх к.1я українських шкі,l на еміrрації: 

1. Л. Деполович 

БУКВАР 

Четверте поправлен~ видання 

Ціrпа: ;у Канаді і США - 1.25 дол. 
в Англії й Австралії - 10 шілінгів 

:2. nетро Волиник 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-ої кляси 

Третє поnравлене й поширене видання 
Ціна: у Канаді і США - 1.20 діл. 
в Англії й Австра.пії - 1 О шілінгів 

:3. Петро Волиник 
КИїВ 

Читанка для З-ої кляси 

Др~т~ збільшене ви.J.ання (більший формат 
і виразніший та більший швифт) 

Ціна: у Канаді і США - 1.25 .J.ОЛ. 
в Англії іі Австра.1ії - 1 О ші.'Іі~Ігів 

Пляшки з соломи. У Сполуче::~их Штатах Амери- -t. Петро Волиняt< 
ЛАНИ ки почали виробляти пляшки з РоJого синтетичного 

матеріялу, в осноDі якого лежить звичайна солома. 

'{акі пляшки і Є::ан:ки дешевші за скляні, металеві 

'ІИ пластмасові. В закритому приміщенні вони збе

рігаються три ро:nи. Та :коли зужиті пляшки потра

пляють на зввлищз, вони за лівтора року перетво

рюються на nил. Отже, :користу~ання ними полег

шує й проблему знищення сміття. 

Щоб кістки були міцними. Доктор Б. Нордін, 

а:кий вивчає мінеральний обмін ·.а тілі людини (біо
логічна ляборвторія D Лі,r::;сі, Англія), твердить, що 

склянка молока перед сном зміцнює :кістки старих 

л•юдей, які з роками ствють крихкими через втрату 

кальцію. Процес втрати :кальцію відбувається най

більш інтенсивно вночі. 

Швидкості нашоrо століття. Не,r::;авно паризький 

маrістрат опублікував пор:вн.1льне статистичне 

Читанка для четвертої кляси 

Друге поширене й поправлене видання 

(збі.тн)шено кількість сторінок, збільшено 
шрифт і формат сторінки). 

.5. Петро Волиник 
ДНІПРО 

Підручник з історії українськрї літератури 

і хрестоматія. 

Единий на еміrранїі підручник т~:кого типу. 
Книжка ілюстроваtю-1. 

Ціна: у Канаді і США - 1.50 дол. 
в Англії й Анстра.1ії - 10 ші.пінгів 

Замовляти н "Нових днях". Школам і книгар

ням та церковним громадам - знижка. 
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НАйНОВІШИй МОДЕЛЬ РАДЯНСЬНОГО ВИСОКОЯКІСНОГО 
РАДІОПРИйМАЧА НА 12 ТРАНЗИСТОРІВ. 

Цей приймач має 8 діяпазонів хвиль: довгі. середні й 6 коротких: 
13, 16, 19, 25, 31 і 41 метр. від 5.95 до 21.75 Мгц. 

Приймач на шістьох звичайних Д-батареях. але nрисnособлений 
для включення адаптора до хатньої електричної сітки. 

Приймач портабельний (невеличкий): 11 Yz х 9 х 4 цалі. 

Телескопічна антен-а. 

Ціна з батареями: 49.50 кан. доля рів. 

Адаптор на 11 О вольт за окрему доnлату - $6.50. 

Замовляти: 

UKRAINSKA KNYHA 
962 Bloor Street West 

To~onto 4, Ontario, Canada 
Tel.: 534-7551 

SEP 11 1971 
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