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• 
ДОРОГІ НАШІ ПЕРЕДПЛАТНИКИ, 

ЧИТАЧІ І ЧИТАЧКИ! 

Після цього подJJійного числа і наступне 
вийде ще подвійним, цебто воно буде за квітень
травень. Будемо старатись, щоб після того вж~ 

перейти на щомісячне видання нашого журналу. 
Ми робимо все можливе, щоб журнал по

ставити на тверді ноги. Ми виходимо в своїх 
плянах і розрахунках з того, скільки маємо вже 
грошей, а воднораз - скільuи маємо відповіа
ного матеріялу до вміщення: всі ж бо ви добре 
знаєте, що після uатастрофи, яка сталася, при.
пинився не тільки доплив грошей, але й не над
ходили статті та дописи. 

Підходячи до діла по-го·сподарському І роз· 
судливо, ми не витворимо зайвиtХ проблем і 
труднощів - і журналові забезпечимо постій
ний і безперебійний вихід. Тож i!lle раз просимо 
не брати нам за зле нашу обережність і не гні
ватись, що uільuа видань будуть подвійними. 

Редаh·z~іл і Адліиістрація 

• 
ВІД ДРУКАРНІ 

З причин організаційно-технічних, це чис.1о 
журна.і'ІУ вийшао з друку пізніше, ніж усі спо.:rі
В3J"ІИся. Друкарня бу.;Іа повністю завантажена 

З(l:УІОВ.lеНІІЯ:\Ш, ·більшість нких (замов.1ень) ви

конуна.аась за писанИ:\1И контрактамн (ж.урна.1и, 

книги, газети). 

Випускаючи це число журналу (перше в цііі 
друкарні), дово;онrо до відома всіх зацікавле
них: нес :\JOj.l\,liiBe ш:решті зробдено, для реrу
,'ШРНОГІJ ..J.[JYK)'H3IOIЯ "НОВІІХ днів" :\ІЇСЦе В дру
,карні зві.1ьни.1осн, журва.1 увійшов у визначе
!·шй наперед ПJІЯН. Це значить, що подвійними 

числам'ІІ якнайскорше буде аіквідонанс нідста
ваннн (з~боргованість), а піс.1я цьо,rо "Нс•ні 
дні" будуть виходити з друку й розсилапІс~) 
протнгом останнього тижня J{ОЖНОі'О :v~ісяцн . 

На першій сторінці обкладинки -- БЕЛА Р~' ДЕНКО, дуже тааановита співачка з Києва, 
ию1 нього rоку об'іхRла з своїми концеrтами С LilA і Канаду (Див. статтю Юрія Со.1овія в цьо
:\ІУ ЧІІС.1і ---стор. 10-11). 

P1·inted Ьу Universal Slavic Pгinte1·s - 2209 Caniff А "еnпе, Detгoit, lVIichigan 48212, U.S.A. 



{1; ({: tcлt'-k~ 
до ВСІХ НАШИХ ЧИТАЧІВ І СПІВРОБІТНИКІВ ( 

З вцходом у світ цього числа нашого жур-· 
налу починається новий етап його існування -
без довголітнього його видавця-редактора Пет

ра Кузьмича Волиняка. Завершивши двадцяти

річний nеріод редаrування і видавання "НОВИХ 
ДНІВ", безсмертний і неповторний ВОЛИНЯІ< 
відійшов від нас - і лишив нам, жи1вим, обов'я
зок про живе думати, отже й про його безсмерт

ну сnадщину~ а зокремd- про його й наш жур

нал "Нові дні". 

Хвиля конференцій читачів і сnівробітників 

журналу "Н.Д." nрокотилася - на заклик іні
ціятивної групи - майже в усіх більших осе
редках поселення українців: у Канаді, США, в 
Европі, Австралії. З протоколів тих конферен
цій і пресов~х звітів про них, а також з окре

мих листів до нової редакції (і з тих місць, де 
конференцій не було, бо читачі одинцем про
живають), бачимо, що читачі в один голос за

являють: журнал "Нові дні" nотрібний, він му
сить далі виходити, а вони., читачі, одностайно 

будуть його підтримувати, подбають самі про 
nодвоєння і потроєІШя кількости передплатни
Ііів, складуть пожертви на rарантійний фонд -
щоб тим запевнити реrулярний вихід журналу 
до виходу з кризового стану, який витворивси 

після смерти дотеперішнього видавця. Переко
навшись у тому, що слово читачів не розхо

диться з ділом, що успішно твор"'ться rаран
тійний фонд і спонтанно шириться (збільшу
ється) коло пер~дплатників, ініціятивиз група, 
підбадьорена таким станом, дала нам, редак
ційній колеrіі, сиrнал: здавати до друку чергове 
число журналу. Найвигідпішим місцем друку
вати журнал вияви,вся Детройт, США: тут на 

вигідних умовах погодився друкувати журнал 
і вести адміністрацію власник української дру
карні Петро Майсюра, компетентний видавець і 
друкар, а під самим Детройтом живе тепер і 
член редакційної JіОлеrії, на якого спали обо
в'язки головного редактора. 

Як і дотепер, дорогі чщrачІ і співробітники, 
доля журналу залежить від вас. Бу де добра і 

постійна фінансова підтримка у вигляді перед
плати, пресового фонду та платних оголошень, 
журнал існуватиме; будуть співробітники по
стачати нам добрий матеріял до друку, зможе
мо робити журнал змістовним І цікавим. Напе
ред ясно кажемо: nокищо ми не маемо відваги 

платити гонорар за статтІ та дописи, самі теж 
nрацюємо безплатно. Як вам відомо, пок. П. К. 
Волиняк не міг платити гонорару і прибутків з 
журналу майже ніяких не мав, отже працював 
для журналу безплатно. Хочемо віри:rи, що ен

тузіязм співробітників буде не менший за енту
зіязм читачів, виявлений уже словом і ділом. 

liOBI ДНІ, люrий-бере3ень, 1970 

~Віримо не тільки в значне збільшення кола чи
тачів-передплатників, а і в збільшення та зна .. І
не підсилення громади співробітників, що буде 
нам заохотою до жертовної праці для загаль

ного добра і робитиме солодким наше ярмо -
'Так~м солодким, як воно було для св. п. П. К. 
Волиняка, невтомного тру дівпика і великого 
патріота. 

Напрямок журналу? Ніхто його міняти не 

думав і не думає. Читачі хочуть і прагнуть мати 
далі "Нові дні'~ - такими ж, а якщо нас на те 
стати, ще кращими. Кістяк сnівробітників ли

шається той самий, отже про зміну напрямку 
журналу ПJ~тання відnадає. Поповненням гурту 
сnівробітників, ми цього певні, будуть наші 
приятелі і патріоти. Не були і надалі не повинні 
бути всі співробітники nід одну 1·ребінку стри
жені - були і можуть бути серед них не тільки 
безпартійні чц тільки одноnартійні, були і бу
дуть не тільки речники однієї філософської 
доктрини чи ідеологічного наnрямку, бо інакше 
б наш журнал розминувся із своїм завданням: 
бути вільною, не цензурованою догматиками 
українською загально-громадською і культур
ною трибуною, трибуною для всіх українських 
патріотів, для яких неподільною є українська 
національна ідея і для яких: є провідною ціллю 
український національний державницький ідеал. 
А що досі так було, що в журналі nереважав, 
СІ<ажімо більше - домінував український рес
публіканський дух у формі УНР- як прообраз 
наnовненої новим змістом майбутньої Украіни, 
то цього ми не соромились і не будемо сороми

тись, не nриховували1 і не будемо приховувати 
- бо таr<ого сt<ладу думання й діяння наші спів
робітники, в такому ж дусі хотіли і хочуть мати 
журнал наші читачі - якщо не абсолютно всі 

u • ' то маиже всІ. Ми знаємо, що наш журнал шану-
вали за це і не без приємности читали навіть 
~шйортодоксальніші українські монархісти, як 
1 п~едставниІ{и nротилежного їм крила, такі чи 

сяю соціялісти - на емІrрації сущі чи ,з того 
. " ч ' свІту . ому? А тому, що ми чесно йшли гово-. ' рили ВІдверто правду в очі, душею не кривили, 

тому нас вважали - одні за чесних однодумців, 

а інші також за чесних- противників, якщо не 
партнерів. 

Під орудою безсмертного ВоJІИJІЯКа наш 
журнал мав репутацію відважного органу дру
кованого слова. Як близькі І найближчі співро
бітники Покійного - ми теж не з полохливого 
десятка, постараємось і з цього боку не пору
шити традиції. В іншому місці цього числа ска
зано, що саме було джерелом тієї відваги ре
дактора П. К. Волиняка: - його чисте сумління, 
його чесність з собою, nостараемQсь і ми, його 

1--



сподвижники і якоюсь мірою учні його, бути 
чесними з собою, щоб бути повним правом від
важними і, коли хочете, - звитяжни~и у бо
ротьбі за праве діло. З нашими добрими і наді
пеними цивільною відвагою співробітниками ми 
не завагаємось узяти. під обстріл назадництво, 
спростачування, примітивізацію і просто шкід
ливі та ганебні прояви в нашому ТУТ і ТАМ 
культурному та громадському житті. Згадати 
хоча б такі, як профанація науки іменем ніби 
науr<ових за назвою фірм, рус~-tфікацію ТАМ, а 
асИміляційні тенденції ТУТ і т. д. 

Постараємось тримати журнал на належно

му культурному рівні в усіх відношеннях: бу де
мо уникати збитих і тріскучих фраз, в тому й 
ура-патріотичних, всілякого роду бомбастики, 
наДривних і пустопорожніх вигуків, які нікого 
не лякають і не переконують, уникати nартійної 
гризні та заїлости, реrіональної та конфесійної 
нетерпимости, претенсій на будь-який моно

поль, отже й на патріотизм та "єдино правиль
ні" погляди. Без належної культури мало що 
варта а бо й нічого не варта ні наша політика, ні 
наша громадська діяльність, ні наше шкіль
нидтво. Вважаємо, що найпоказовішим і най
тривожнішим у цьому відношrенні є занедбання 
культури мови в наших еміrрантських видан

нях, включно з шкільними ж підручнииами і 
нібито науковими· публіиаціями. Такий стан -
просто позбавляє нас права наріиати й лаятись 
на адресу київських та інших тамтешніх мово
знавців, яиі, мовляв, не досить дбають про чи
стоту та правильність нашоі мови. 

"Нові дні" як були за живиjі духовний зв'я
зок наш із живою Україною, за належну оціниу 
справжнім духовим досягам наших братів і се
стер там, за діловий діялог з уираїнцями "з то
го світу", то й мають лишитись такими надалі, 
а тому будемо інформуиати нашиІХ читачів тут, 
nto добре і цінне твориться там, на відвічній 
землі уираІнській, бу демо передруковувати з 

тамтешніх видань, що того варте. 

Ми свідомо декляруємо і обіцяємо мало: 
краrце зробити більше на ділі, ніж наобіцяти і 
слова не дотримати. А здійснення нашого щи

рого бажання - зробити наш журнал не гір
шцм, а ще кращим, ніж він досі був,буде зале

жати не тільии від нас самих, а від того, сиільки 
хлюпне нам море свіжих лав: скільки і як нам 

поможуть наші старі і нові співробітниии, як нас 

і наше видавництво підтримають читачі, читач
Іпr., друзі і прихильники. Віримо, що світла по
стать неззбутнього Волиняиа і поривний дух 
його далі промовлятимуть до свідомости всіх, 
иому дорога його пам'ять і ті ідеали, за які він 
життя своє віддав. А він заслужив того, щоб 
ного боротьбу за ті ідеали ми продовжували а 
його ж завзяттям і самопосвятою, щоб ми гід
но продовжилц його добре діло. 

Маючи за собою так виразно висловлену 
добру волю наших читачів і співробітників -
за всяиу ціну далі видавати "Нові дні", ми пев
ні, що спільними силами ипораємось із своїм 
почесни.м завданням. Дай же, Боже, в добру 
путь! 

Редакція 

ДО ЧИТАЧІВ ,~НОВИХ ДНІВ" 

З А Я В А 

З уваrи на те, що багато читачів і ·співробітників журналу "Нові 
дн:і." постійно просили, а то й доматались, щоб журнал продовяqував 
.виходити і пkля смерти видавця Петре К. Волиняка, ми, виконавці його 
заповіту, вирішили передати на певних правних y:vroвax відловідальність 
~а. даЛ;Ь~у долю "Нових днів" ч.:1енам Ініцінтивної групи і близьким 
сrнвробtтникам Петра К. Во.11иннюt - М. Горготі, Д. Кисляці і м. Вале
рові. 

u Ми зро~ил~ це в.·перекпнанні, що передаємо журна.11 у надійні руки 
и що наз,ваю сшвро·бІТНІІ,ки зрп6.11ять усе ·можливе, щоб .,Нові дні" далі 
~иходИ.іІІИ на такому рівні і з та·ким ідейнwм спря:'.1уватшям, як і за життя 
ІХ о.сновШІІКа 'СЛ. п. Петра Кузьмовича Волиннка. 

. Одночасно п~осимо тих читачів та кни~гарні, які мають за6ор,гова
НІсть за ~попередНІ роки, вип.асувати чеки на Petro Wolyniak Estate. 
Торанто, 2 травня 1970 

Ніла Гава, Діна Кравченио, Тетяна Ткаченко 

НОВІ ДНІ, лютий-березень, 1970 



" П Р О ЩА й , Н АВ І Н И П РО ЩА й ! " 
З України наспіла C)llMHa вістка про смерть 

видатного •українського nоета Андрія Самійло
вича Ма~тиш•ка. Він помер у Києві 17 -го лютого, 
після довгої і тяжкої хвороби. 

Андрій Малишко народи~вся в м. Обухові, 
на Київщині, 1912 ро·ку. В українську літературу 
ввійшов у найтяжчі, найстрашліші д.11я неї трид
цяті роки. Дебютува·в збіркою "Батьківщина", 
яка вийшла в 1936 році. 
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Поет незвичайного обдаровання, мО'гут

нього талан11у, рідкісної працьовитости, Андрій 
Малиш•ко полишив пісJrя ·себе понад сорок пое
тичних книг ... йо·го вірші й ~поеми збагачують 
наш світ, його пісні ·спі.ває весь народ наш, від
даним і вірним сино·м яко1го іПоет лишався до 

останньої хвилини свата життя". ("Літературна 
У·країна", 20 лютого 1970 р.). 

Звичайно, деякі поезії Андрія Малишка, на
писані за часів сталінсЬJ(ОТО терору, до·водить
ся розцінювати як •примусову данину тому ча

сові. Все ж таки, більшість :nоем, баляд і лірич
них віршів Андрія .Малишка- це високохудож
ні поетичні шедеври, які навіки залишаться цін
ним вкла~до·м до ку.'Іьтурної скарбниці українсь
кого народу. 

Найбільшу популярність принесли Малиш
кові його гли6о1~онародні пісні, особливо "Піс
ня про рушничок" (або "Рідна .маТІи ·моя"), що 
її поклав на музи}(Іу композитор Паатон .М.айбо
рода. Мабуть, ніхто з сучасних українських пое

тів не снроміІ'Іся та·к глибоко й ор·ганічно сприй
няти та ·використати невичерпні джерела укра
їнського фолк.1Іьору, як це зро~бив Андрій Ма
лишко у своїй поетичлій творчо.сті. За свої т:ао
ри, він ·бу.в дJВічі нагороджений державною пре
мією СРСР і 6ув .'Іавреатом української держав
ної ·премії імени Тараса llІевченка. 

За сучасних обставин життя ухраїнського 
народу Андрій Малишко вважав за доцільне бу
ти членом КПУ і депутатом Верховної ради ур. 
СР. Всі хто його знали, вважають, що він був 
винятково мора.'Іьно чистою, чесною й благо
родною людиною. Найболючішими для ньоrо 
завжди були явища зради, наІ<лепів і дсноrци
цтва, до яких так заохочувано в СРСР мало не 

всіх громадян, а чи не найбільше - та·ки на 
Україні. Коли в 1966 році почалися нові арешти 
серед української інтеліrенції, Андрій Малишко 
був серед тих нечисленних де-путатів Верховної 
Ради, нкі не побоялись публічно вист,упити в 
обороні протизаконно арештованих. Сьо,годні, 
прощаючись із цим визначнам сином українсь· 
кого народу, тяжко придумати -влучніші слова 

за ті, що їх висловив сам Андрій Мfuл:и.шко 'П'ять 
років тому над свіжою могилою Володимира 
Сосюри: 

" ... Хододно тобі зараз, 'Поете, і сніг над тобою 
іде дуже холодний. Над твоєю труною у цей хо
лодний зимовий день ми клянемося, що =будемо 
любити свою мову, свій 'Кароокий народ, я.к ти 
З2.'ПОВЇВ у СВС)ЕМу вірші "Любіть УкраЇну". 

І хай дурість 'кр~тинів і невkласів, прелатів 
і єзуїтів, 5Жа вкоротила твоє життя після напи-
сання цього вірша ( ...... нероз.б.) над мо·гилою 
великого українського ·поета. 

Пробач, що ми не покрили тебе славною ко
зацькою ~итайкою по нашому звичаю і не по
клали на твvє серце червоної кали:ни - ти ж 
так те любив. Та чернова І<алина твоєї. Укра.їни 
червонітиме в твоєму серці і в твоєму слові. 
Комусь, може, набридли ці символи нашої ві'Ч
ної свободи й гіркоти, для НЗJС вони зацвітати
~~уть вічно --··від .молодих до старших - з nо
коління в ПОІ(О.JJіння. 

Ми хотіли 'ПОховати тебе так, я•к годиться 
вели.кому с.півцю і .пронести тебе на овоїх ·пле
чах по всьому Хре1цатику, по всій нашій рідній 
землі. Що ж, кажуть, не .можна. А як жаль, що 
і в цьому ми схиляємось до циркулярів, а не 
до вікових традицій нашого народу. 

Що ж, тоді ми, невдячні си.ни твої, понесе
мо тебе на своїх раменах у вічність, і хай май
бутнє зацвітає т·воїм вишневим українським 
словом, с.7Jовом революційнота •українсь·кого 
nоета. Прощай, навіки прощай!" 

Публікація цьо:го сповненато гірким від
чаєм за до"'Ію рідного нар01ду Слова, тобі, Ан· 
дрію Самій"'Іо-вичу, вже не пошкодить. 

М. Дальний 

З КНИГИ "СЕРПЕНЬ ДУШІ МОЄІ'' 

дндрій МАЛИШКО 

ВЕРШНИК 

(баляда) 

О. П. Доюкенкові 

За сивим пилом, за сяйним полем стелились коні, 
За тую дівчину-революцію шляхи червоІІі. 

НОВІ ДНІ, лютий-березень, 1970 

Вдягнув шинельку, почув прощання та сміх малечі, 

Багряні зорі попід снігами лягли на ПJІечL 

На роздоріжжі обняв розлуку, на мить щасливу, 

Вираїни коси поклав на руиу, судьбу - на rриеу. 

Помчався пилом, помчався полем, як тур з безодні, 

Летить літами і не вертае ще й по сьогодні. 
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ПІсню покотив, 

Сам знайшов мотив, 

Як вітер. 

J{нигу погортав, -
Сам на віки став 

Між літер. 

Та під зорями і тучами, 

В села і М'іста, 

В білім камеІІі горючому 

Ще кричать уста ••. 

Тут в'еться Стугна, пахнуть медуниці, 

Де я КОJІись ходив, замурзаний малюк, 

Де розписні, як сон, загонисті синиці 

Клювали чорний хліб з моїх дитячих рук. 

І мрію сховану й легенду волохату 

Приносили нам весни уночі 

В шжладену на зруб дубову отчу хату, 

3 піснями край стола, з просами на печі. 

Росли дитячі сни, як дерева за нами, 

Прощалися діди, лишивши розум в дар, 

І пахощІ зем.ІJі мережились димами, 

Де риба і ремінь, і динь густий янтар. 

А в кольорах земних душі світиJшсь двері: 

Memento mori, й цвіт, і візерунків дріб, 

Збиралися дощі, як діти до вечері, 

На сивІм полотні боги жували хліб. 

Тепер у 1'1м краю дитячі інші личка 

В заметах снігових, біля нічних баrать 

Виносять чорний хліб, розкльовують синичкам, 

Бо зими й весни йдуть, а mиці все летять! 

*** 

А, МАЛИШКО 

Пливуть березиеві тучі. Світанки пливуть над землею. 

Стоять березиеві сяйва понад душею моєю. 

Беруть їі, неукротиму, негнуздану, у вуздечки, 

І вІтають побІля неї небес голубІ вершечки; 

Сплітають надій коріння, де коло старе кінчаю, 

І ставлять для пісні хату та по-людськім звичаю. 

Ах, душа моя стокрота! Чого тобі ще замало! 

Між боєм та чорнотівням І щастя ж nерепадало. 

Нехай у тісній одежі, ночами брело в пожежі, 

А слало сувору нитку у чистій людській мережі. 

Було воно А за заслонця, бувало А за оборонця. 

t вІдчинне вікна душа моя на схоід сонця! 
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.•. Дівча Ішло в зелений яр, 

ід. за дівчам у небогоні 

Високий серпень-хлібодар 

Летів, як сокіл у долоні. 

В очах юрмилися ключі, 

Де фарб і снів було чимало, 

І сонце на його плечі 

На диtшй мед перецвітало. 

Одберу я цвіт мелодій, 

Цвіт бажань і зустрічань, 

Вийду в поле по погоді, 

Що веде в дитячу рань. 

Там стоїть одна !іриниця, 

Я сто літ до неї йду, 

Там співає віща птиця 

На солодкому меду. 

Десь поміж завіями, 

Ніччю з-за ріки, 

Мо.'Іодими віями 

Бризну ли віки. 

Серце оживилося, 

Підвелось чоло, 

Темне засвітилося, 

Мертве ожило. 

А під синь-березою, 

На тяжкім мечі 

Би..r~ася поезія 

3 лихом уночі. 

Курних доріr забувши бІд~ 

І крик траншей на спаленій землі, 

Пили горілку інва.Jііди, 

На милиці поклавши мозолі. 

Стояла поруч молода відвага, 

Закуска на газеті: хліб і сіль. 

Біля вітрин в питВІі бродила буйна брага 

Іх подвигів, двобоїв і зусиль. 

НОВІ ДНІ, лютий-березень, 1970 



Широке небо, схоже на шинелІ, 

Ятрило спогади І ночі грозові, 

Підводилися МИJПИІ!і з панелі 

І танцювали, як живі. 

Захрипла пісня, що подібна птаху, 

Солдатську кликала любов. 

Біля шаечей нового злету й змаху 

U(e не довершених будов. 

НІ за що згудять, не розсудять, 

У сірий комір обів'ють, 

І ти, як сирота на людях, 

Вже п'еш не суть, а каламуть. 

д ти в засніженім завої, 

Між протиріч І суети, 

Знаходиш плин води живої, 

SІку байдужим не 3Найти. 

Як без ночей нема світання, 

Так без світань шляхи не ті, 

І якщо в муках е шукання, -
То, значить, муки ті святі! 

СІРЕ ГУСЯ 

Оіре гуся крилечками мае, 

Два Дунаї в пісню завертае. 

Сіре rуся по садочку ходить, 

Сине небо за собою водmь. 

Та ще в'яже сонця оберемки, 

Під вишнево-ковані суремки 

Та поважно ста·вить, як на святі, 

Червінкові лапоньки лапатІ. 

Скільки літ у вирії дивлюся, 

Встань же, слово, серця яр чудесна, 

Непродажне сіре мое rуся, 

Тонкогорла флейта піднебеснаІ 

ЗЕРНО 

Били його на токах залізних, 

Пересипали в ночах запlзніх, 

Жаром термітним пекли під боки, 

Щитом броньованим толочили 

І ви·пивали останні соки, 

І вимниали двожильні нщл~, 

НОВІ ДНІ, лютий·t5ере~~нь~ 197Q 

В землю ввігнали за мить едину 

Зеренце, зерно, хлібну зернину. 

Воно ж, як людина, забувши втому 

Чекало весни й молодого грому; 

Зросло, підвелось, перейшло обніжками, 

Перед руїнами, біля хати, 

Ій потупотіло зеленими ніжками 

Людину погодувати. 

Андрій МАЛИШКО 

БАЛЯДА ПРО АНОНІМЩИКА 

Ну і виробив почерк, сука, 

Що не знайдеш за сотню літ, 

З завитушками, 

з кучеряшками, 

клевети І доносів звіт. 

А під кожною 

І<учеряшкою, 

Пахло кров'ю, 

А не ромашкою. 

Завmушечки -
Справа скора , -
Ніч тюремна 

Та неозора! 

І у кожнім, 

у труднім році, 

Підхіхікуючи собі, 

Жив, як щука, 

в мутнім потоці, 

На Р.юдській мовчазній журбІ. 

Ти народився у сороковому -
він напише, 

що ти -Петлюра. 

І давай документ з печатями, 

доки ціла у тебе шкура, 

Хоч-

з колгоспника зробип. князя, 

а 'талевара - царя Миколку, 

І аетять анонімки чорнІ, 

весь народ беручи в прикопкуІ 

Кажуть, що ніби по закону 

зараз йому поврІзuи мірки, 

·І &Ін почав усихати, 

лущmи власні шкірки; 

Спочатку сповзла овеча 

за нею-

чотири вовчІ, 
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А потІм своR, 

гадюча, 

аж синя від трути й жовчі. 

Кажуть, що ніби по закону 

зараз йому увірвали вудку, 

Що він, великий 

невідомий, 

у людей запозичив смутку. 

І про свій же -

нарешті! - смуток 

написав страшну анонімку 

'І раптово умер від ляку, 

анонімку узяв в обнімкуІ 

Вірю, люди, і весеJіІю, 

що настала нова година. 

А часом він не був жонатий? 

Ви не бачили в нього сина? ... 

ПІСНЯ ПРО РУШНИК 

Рідна мати моя, ти ночей не доспала 

І воднла мене у поля край села, 

І в дороrу далеку ти мене на зорі проводжала 

І рушник вишиваннА на щастя, на долю дала. 

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала 

І рушник вишиваннА на щастя, на долю дала. 

Хай на ньому цвіте росяниста доріжка, 

І зелені луги, А солов'їні гаї, 

,1 твоя незрадлива материнська ласкава усмішка, 
І засмучені очі хороші 1·вої. 

І твоя незрадлива материська ласкава усмішка, 

І засмучені очі хороші, блакитІfJ твої. 

Я візьму той рушник, nростелю, наче долю, 

В тихім шелесті трав, в щебетанні дібрав. 

І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю: 

І дитинство, й розлука, і вірна любов. 

М. Ковwун 

І на тІм рушничкові оживе осе знайоме до болю: 

І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов. 

З ПІСЕНЬ ПРО ШЕВЧЕНКА 

Через грізні твої заповіти, 

Через ніченьки небувалі, 

Із страждань -

виростають квіти 

Добрuти і печалі. 

І садок вечоровий, і добра година 

В тишині вечоровій, 

І повинута ніжністю Катерина 

'йде по хвилі дніпровій. 

І серця добротою налиті, 

Наче море бездонне, 

І Мар'яни твої сумовиті -
То кріпацькі мадонни. 

Пахне ніжністю березня обрій, 

Бродить щастя у слові ••• 

Хліб твій добрий. І гнів твій добрий, 

Бо во ім'я любові. 

Минув І<ривавий час. Заросло мале та голе, 

Змінився небовид і наше давне поле, 

На вбоrість сіяне, заплакане ачей; 

Змінилась суть людська й природа всіх речей. 

Лиш не змінився звук і слово, повне гар1у, 

Поставлене нести свою одвічну варту 

БіJlЯ людських дверей 1і на душі отій, 

Що хоче праоду знать в своїй судьбі крутій. 

Те слово вік живе в дубах ! в сивих травах, 

У хлібі і в воді, у мислях нелукавих, 

Добром напоених, негордих повсякчас, 

Таи, як знайшов його і Яk зростив ТарасІ 

НЕЗАБУТНЯ ЗУСТРІЧ 

Минуло п'ять ро·кі,в, Я·К ·віщі:йшов у потой
бічний ~світ вели}{ІИЙ поет України Володимир 
со.сюра. Відійшов тихо, Я'КОСЬ непомітно, на
віть і ·серед українців, поза 'Межами України су
щих. 

Трагічна була доля поета. Ціле життя били 
Сосюру за помилки, ухили, за український ·бур

жуазний націоналізм. Як з·а життя, так і по 

смерті старанні хірур-ги-цензори оперують пое

то·ву т.ворчість, вишК'рябують, очищають від 
усіх націоналісгичних гріхів, що.б О·браз поета 
залишити в історії таким, як того хоче влада, 

партія. Безліч сторіно·к другого тому академіч
ного видання "Історії українсь,ко1Ї літератури'' 
за 1957 рік всіяна такими ідеологічними сентен
ІЦіями: 

НОБJ ДНІ, щотий-березе·нь, 1970 



... "в деяких творах ("Повернення", "Перед бит.вою" 

та ін.) поняття батьківщини звужувалоси до поняття самої 

лише :v·країни, а о6ра3 її поет малював я•к образ позача

совий, обйаз У·країни "•взагалі ", як образ мучениці і страд
ниці (стор. 526). 

або: 
... "Основна причина таких хитань полягала в світо

глядній с.ІJабосrі поета ... Сосюра не дбав про свое ідейне 
озброєння, а тому часто невірно розумів дійсність, втра

чав орієнтири - і в наслідок цього прикро фальшивив як 

митець. З особливою наочнtістю це виявилось у його спро

бах створти епічні пюри ца історичну тему ("Тарас 

Трясило"" "Мазепа"), спробах, що ·вражають своім анти

історизмом, банальною псевдо-" запорозькою" ромач

тикою, дешевою екзоти:кою, часом - повною втратою 

художнього смаку". (Стор. 116). я 

На жаль, і тут, на еміrрації, всі Сосюрипі 
"помилки", "і'деолО'гіч.ні 'сла6о•сті", "фальшу
вання", "антиісториз,м", "банальна романти;ка'·, 
"націоналізм", з.ведені офіційною комуністач
ною крити;кою до одного знаменника .поетових 

гріхів, малоо•бізнані з підрадянською дійсністю 
люди тлумачать нк "дешеві штучки", яки:ми ІІІО
ет хотів зловити наївних, байдужих читачів і 
навіть критиків. Відома на еміrрації письменни
ця Софія Парфанавич на сторінці 50-й овоєї 
·книжечки "У Киє-ві в1940 році" пише про це 
так: 

"Мене nве.•ш до залі засідань, де довКІруги великого 

стола накритого сукном, сиділи зН'Зні й станJІ,артні пись

менники: Сосюра, Рибак, Бажан та ·інші, ну· і Рильсь·кий ... 
Я не почувала себе там добре і, швидко вста•вши, пішла 

до їдальні на обід. Тут додержував мені товариства один 

з поет~в С., опов~.щючн про -свої переживачня, переслі

дування за украї.нсТІво та вихва.:·ІЯючи свій націоналістич

ний патріотизм. Зрівня.вши його розмови з мовчанкою 

усіх інших, я мала підставу мати до нього ЯІСНайменше 

дов~р'я, і я слухала тільки, роздумуючи, яку мету має ця 

люди•на і чи думає ·він зловmи мене на такі дешеві штуч

ки". 

Та ще на,стирливіше нав'язує ·свої думки' 
про Со-сю.ру як моско"Всь:ко-комуністичного nо
ета орган ~,·країнсько,го робітничого союзу "На
родна воля". Посилаючись на о:кремі 'Поезії і 
статті, які ~писав поет, "Народна воля" одним 
змахом пера сміливо ви,креслює Володимира 
Сосюру з реєстру українсь.ких поетів. У статті 
"Сосюра лає українців в Амернді", надрукова
ній у часош·І,сі "Народна воля" за 28 лютого 
1963 ро-ку, невідомий автор, навівши статтю Со
сюри "Даремно, .панове" та вірш "Зоря", ро
бить такий висновок: 

• ... Сосюра... патріот московсько-комуністичний, поет 

мосІювсько-комуністичний і оборонець ·єдиної і педїлимої 

Росії під .вшщою московсько-бодьшевицької кому.ністич

ної партії". 

А в статті "Володимир Сосюра про Петлю
ру і еміrрацію" у цьому ж часописі за 2 грудня 
1965 року автор під криптонімом П. Т. характе
ризує Со-сюrу, як тіль·ки .відданого слугу 'кому
ністичної партії: 

НОВІ ДНІ, лютий-березень, 1970 

"П,артійний комунІстичний поет Володимир Сосюра 

заnжди йшої.J ·згі,дно з генера.1ьною лініею Російської Ко

муністичної Партії больше•nиків, в-ідколи .він перейшоо при 

кінці 1919 року так, як його приятель отаман Волох, на 
бік червоної армії Советсь·кої Росії проти У:країнської 

Народної Республіки. Коли мінялася лінія партії, то мі

нявся також "дух" СосюрІ:Dної поезії". 

За що ж тоді б.ила Сосюр:у та 'Генеральна 
лінія партії? 

Завіщо його садили до -будинку 'божевіль
них? 

Більшої прислуги генеральній лінії комуні
стичної партії не зробив, мабуrь, до цього часу 
ні один ·комуністичний критик по той -бік з~із
ної завіои. Автор - П.Т. - одразу чистим від 
усіх гріхів увіковічнює Сосюру в пантеоні 'КО
муністичних російських піїті,в. · 

Яким же насnравді був 'поет Сосюра? На це 
питання подасть ·вичерпну віJдповідь, віримо, 
майбутній 1стори,к, який гли·бше до-слідить о-б
ставини й умови, серед яких жив і працював 
поет. 

З усіх підрядних поетів Сосюра був най
улю-блені'шим ·серед читачів. Популярність Со
сюриних поезій пояснюється ясністю д}"МКИ, об
разністю, ем-оційною насна1гою, щирим ліриз
мом. На літературних вечорах молодь була най
численнішою серед поклонників його ,поезій. 

Кожно:му хотілося по-бачити, почути поета Со
сюру. Мені нко,сь не щастило ні особисто ло
знайомитись з Сосюрою, :ні .побувати десь на 
його літературних nи-ступах, том.у завнішІНій 
витляд поета уклався в моїй уяві за тими порт
ретами, що доводилося щоразу бачити в шкіль

них підручниках та хрестоматіях: -молодого, з 
піднесеною ·гоJІовою, з рінним проділом з пра
вого боку його темно:го волосся, з відкритими 
щирими очима, усміхненого. 

На;решті, у січні місяці 1940 р01ку підчас 
своєї творчої подорожі Сосюра прибув до За
поріжжя. Він мав висту,пати ·в юпобі .металюрrів 
- у новій частині ·міста на Дніпробуді. Я, на 
превеликий жаль, і цього разу не мk піти на 
літературний висrуп Сосюри,· бо мав вечірні 
лекції .в учительському інституті. Звертаюся до 
сестри, учительки: 

- Сестро, сьогодні в І<любі металюрrів ·ня
ступає Сосюра. Може 'Підеш, послухаєш, поді
~'1ишся враженнями? 

- О, так! - бадьоро відповіла сестра. -
Я знаю. Обов'язково піду. 

Радіючи, що ХО1 І сестра переповість іПро 
виступ Сосюри в нашо:му місті, я поїхав трам
ває.м у стару частину міста на ле·кції. Повернув
ся додому десь по дев'ятій годині. Не всти:г як 
.слід зігрітися- ЗИ:\tа ·була ·сніжна, холодна, лю
та, -як чую стук у двері. 

-- Прошх, заходьте! - відповідаю. 
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Відчинилиси двері. На ·порозі стояв якийсь 
високий 'Мужчина, за НИ'М, посміхаючись, сестра. 
Я запросИ'в незнайомаго до хати. Вони о·боє 
зайшли. 

- Знайомтесь, - звернулася сестра до го-

стя й що мене. 
Гість злегка вклонившись, nростяг руку й 

' тихо с:казав своє .прізвище. Я відповів тим же. 
ЗЗІnропонуваJВ роздЯ:гти-ся. Запрошую гостя до 
своєї кімнат-и. 3вертаюся я~ки-мсь піднесеним то
ном до сестри. 

- Ну що, сестро, слухала, бачила Со·сюру? 
Сестра зниЗJІа плечима й дивно 1глянула на 

мене. 

- Ви1бач., хвилину перед цим у коридорі я 
мала честь познайомити тебе з товаришем Со
сюрою, - ви•бачли·вим .поглядом показала сест

ра на ·ГОСТЯ. 

Я отетерів, трохи не :ВІпав. Не здобудусь на 
слово. Під час знайом:етва Сосюра так тихо про- · 
•казав свое пріз·вищс, що я нічого не розібрав. 
Ніколи також не сподівався, щоб сестра ЗІВажи
ла'Ся на та•кий подви~г - запроси.ти поета до 

нашої хати, а зовнішнім виглядом Сосюр~ не 
мав нічаго спільнОtго з ти.ми портретами, яю до

водилося бачити в юшжках. Сосюра не по літах 
постарі.в. Я перепросився за таку свою неуваж

ність, запросив 'сісти, вийшов з кімнати. Біжу до 
дружини, що в другій ·Кімнаті вкладала дітеІUІ 
спати. 

- Жінко! - прити,шено гукаю. - У нас 
•поет, Сосюра, вечерю .го~уй. 

Заметушилися ми з дружиною. На щастя, 
їсти на той час було що. Було сало, була залита 
в смальці •ко·вбаса. За трИ! місяці перед тим ло
щастило якось з одним війсь·ковиком і шофе
ром за тридцять кілометрів від За,поріжжя ку
пити недеrально в колгоспі за т:исячу двісті ІКар
бованців кабана. Закололи в хлівці. Обсмалили 
лютувальною лямпою. Поділили. Випити теж 
tбуло що. Ще з літа настояли вишнівки на міц
ній п'ятдесяти;градусній горілці. А Сосюра ·сла
вився, як мене запевняли, не а1бияким умінням 
ви·пити. Потім я з6ігав ще через вулицю в гаст
роном, прикупив дечого з •солодкого й вечеря 
6ула готова. 

При столі ми засіли вчотирьох: Сосюра, сест
ра, дружина і я. Пив Сосюра дуже мало. Пив не 
по-козаць.ко.му, як люблять вислов.1юватись, а 
по довгих павзах, маленькИІМи ков'ГJ<ами. За 
·ввесь вечір він випив не :більше двох-трьох ма
леньких чарочок. Ув Сосюра )Т(:ердніше. 

Щоб р·ОЗІпочати розмову, я •опитав: 
--Як же .вам ведеться в mо.рчій .подорожі, 

товаришу Сосюра? 
Сосюра глянув на нас ,усіх і, ледь усміхн.ув

І.llІись, сказав: 

-- Та роз'їжджаю оце. Та ще й не сам, з 
.поетом Городським, що живе на У·країні, по-
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ходить з жидів, а пише російською мовою. 
Тож недарма Сосюра з такою -іронією го

ворив про свого колеrу творчої подорожі, уІ<
раІнського поета, що пи•сав російською мовою, 
Якова Городекого ('без зна1ка пом'якшення піс
ля "С" ), якому "власть імущі" до,віряли, мабуть, 
6і .. 1ьше, як колишньому шахтареві Володими
орові Сосюрі. 

ДаJІі Сосюра ·спокійно почав ров·гортати 
перед нами картини про дуже неспо.кійні часи, 
коли переоковували і лікували його від ідеоло
тічних ухилів, яких він припуска•вся у 1своїх з·бір
~ках "Серце", "Коли цвітуть аоІ<ації" та його різ
них поемах, у яких так просто пробивалися .па
ростК'и його щирої українсь,кої душі. Він кая.в

ся, в•иправлявся- і знову "грішив". Усе це, на
решті, допровадило його до :будинку божевіль
них. У цьому •сталінському ви1правному "храмі" 
Сосюр.у ледве не пере•кували на справжнього 

божевільного. Різними дОtслідженнями його 
·психіки та іньєкція:ми Сосюру доводиJІІи де не
притомности. Однією відраtдою для Сосюри у 
•будинку 'божевільних 6уло те, що зустрів хло·п
ч.ика, який знав і читав напам'ять його вірші. 
Та1к від цьо1го Сосюрі хотілОtся ще жити і щось 
~ворити. У будинку божевільних Сосюрі дали 
дуже "добрий" рецепт, нк треба писати поезії. 

Про часи єжовщини в КиЄві Со·сюра розпо
відав з помітним хвилюванням. Страшна нашру
женkть, не-певність серед письменників. Одні 
ходили якkь мовчазні, замислені. Інші зовніш
ньою бравурністю підкреслювали свою непо
мильність і певність се6е. Доноои, підюджу
вання. Один з пись:менни.ків, зустрівши Сосюру 
на ХіДНИ'Ку, ЄХИДНО ВИГУКУ€: 

- Володь·ка! Ти й досі ще на .волі? І не за
L'Трелився? 

- А чого •б я мав стріляти ся? - відпонів 
Сосюра. - Український народ забагато витер
пів горя, що6 пос-ги йо.го ·~тріляли·ся. 

Інші радили Сосюрі для безпеки одружити
ся З ЖИІДІВ'КОЮ. 

- Але я дуже добре знав, - закінчив Со
сюра з якимсь .поле·гше.нням, - доки Корнійчук 

:на волі, мене не заарештують. 
Яке .мав значення Корнійчук в особистому 

.становищі .поета, Сосюра далі не говорив, роз

.питувати про це ·було 6 не·коре:ктно, тому ця 
заввага Сосюрина лишила·ся для нас незрозумі
лою. 

Далі розмови були на різні тем·и: то корот
кою тіль:ки. з.гадкою, то з дрібнішими деталями 
1про я-кісь події. Таок ніби всі почуття, що таїлися 
в глибині 'поето.вої душі, зринули на поверхню 
і, шукаючи віІДгуку в інших, воліли собі полег
ші. З неприхованим осудом Сосюра згадав лро 
ті свідомі навмисні .переЩІ<оди, які робили ро
·Сійські елененти 1під час укра:їнізації Харкі.всь
·кої Опери. Але з особливим о6уренням Сосюра 

НОВІ ДНІ, лютий-березень. 1970 



оповідав про росій~.:ького письменника Макси
·ма ГорЬІкого, що не погоджувався на перекла

ди своїх творів на українську мову, як на дія
·лект. На скаргу харківських письменників Ка
гановичеві на таку кваліфі·кацію української мо
ви Горьким, Каганович ухильно відповів, що 
Горький великий пролетарсь·кий письменник, 

але ,,плохой діпломат". 
--Плохой діпломат! .. - іронічно nовторює 

Сосюра. -- А чий хліб і ~сало ви їсте, "плохіє 
ді.пломnти", що так зневажливо ставитесь до 

мови йu-ro народу? 
У сороковому році ще всі ·перебували під 

свіжим враженням приєднання Західньої У~ра
їни до УРСР. Сосюра, не 6ез гумору, розпові
дЗJВ як ціла армія різних командировочних, де
леІ·ацій, уповноважених, пропаrандистів, арти
·стів та письменників накинулися в Західній Ук
раїні "зві.1ьняти" ·крамниці від залежаного бур
жуазно•го краму. 

-Я, правда, вже опізнився,- сміється Со .. 
.сюра. - Крамниці вже очистили і я ·купив у 
яко-гось жида теrмний одріз на костюм. А, голо·в 
1не, на товчку я купив те, .про що марив усе ·своє 

життя - портативну українсь·ку друкарську 

:машинку. 

Отже навіть такий видатний поет як Сосю
ра не міг придбати в радянських умовах друкар
ської машинки для свого власного користуван

ня і тре-ба .було чекати аж "воз'єднання" Гали
чини з радянською Україною. 

У дальших розмовах на цю тему Сосюра не 
з абинкою похвалою 1відгукуваося ·про галицьке 
студентство. РозпО:відав про своє знайомство з 
синами Івана Франка. Своєю сердешною 'Про
стотою йому ~біаьше сподобався Тарас Франко. 
Петро Сосюрі не сподоба·вся тим, що дуже вже 
швидко він пішов по ща,блях угору .привілейо
ваної ·гієрархії. 

- Та все ж, як 6и та~м не ·було, а тепер нас 
(українців - М.К.) більше, - закінчи'в Сосю
ра, ні6и .під('умовуючи свої враження, зв'язані з 
подіями 1приєднання Західньої України до УР

СР. 
-- А знаєте, нк мене нагородили оцим ор

деном?- якпсь раптом запитав Сосюраt .nО'ка
зуючи р.укою на орден Леніна з право·го боку 
nіджака. 

Я ·відповів, що нам відомо тількй т~t що в 
nершому спискові нагор·оджених імени Сосюрlі 
не 6упо. 

-Так - с~вердив Сосюра. -Мене на.rоро. 
дили за другої тури. 

Для одержання нагороди Сосюру ви.кли·ка
.7Іи в Мос·кву. Орден уручав йому тодішній го
лова, аtбо, як тоді говорила, в·сесоюзний старо
ста Михайло Івановнч Калінін. По·І<аз.уючи на 
ropy листіБ, Калінін звернувся до Сосюри з та
кими слова-ми: 
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- Відітє, таварі·щ Сосюра? Ето всьо ·пі'Сьма 
от вашіх соптєчественніков. От рабочіх Донба
са, колхо.зніков, комсомола, молодєжі, <:тудєн
че-ства. Все с однім і тем же вопросом. Почєму 
нє на•граждьон ·поет Сосюра? Ето ваша награда. 
Цєнитє. 

Про це Сосюра ·говорив з особли:вим задо
воленням, ·підкреслюючи, що головними спри
чинника'Ми його нагороди були не уря~, не пар
тія і не Ста.тІін, а саме його читачі, маса, народ. 

З яким·сь замилу~ванннм Сосюра оповідав 
про свою ·поему "Мазепа", підкреслюючи, що 
образ 1\'\азепи він намагався .створити зовсім :по
іншому, нк це зро6ив Пушкін .у своїй "Полтаві('. 

Не поминув Сосюра і дечого з своїх рома
нічних пригод. Одного разу Сосюра зацікаmів
ся дівчиною з замріяни,ми: оч•иІМа. Але, ·коли він 
познайомився з нею ближче, то виявидося, що 
вона примружує свої очі не з мрійливости, а то
·му, що була близорука. Далі Сосюра прочитав 
декілька своїх епіграм на письменнаків. Дещо 
·запам'яталося про поета Талалаївського, із 
rрайли•вими · кінцівка•ми на - айка: 

Гуля по світу Талалайка, 
Бринить під боком бмалайка, 
На в'язах - в танці Калатайка. 

- А .ви дума€те, що ТИ'чина :вдома такий, 
нк ото він •пише свої вірші? О, ні! - не надуму
ючи'Сь, упе.внено за"Перечив Сосюра. - У до·ма 
Тичина зовсім інший. Лятаючи спати, він натЯ
гає на с~бе довгу ·білу сорочку і молиться Богу 
за Киів. 

Розмови під ча·с цієї зустрічі затяглися да
леко за північ. За вве-сь час Сосюр·а. ні ра~у не 
згадав і не назвав ні і~мени Сталіна,. ні прина
лежности своЕї до комуністи•чної партії, ні ра
дянсько·го уряду, ні утертого осіма і всюди на
брид .. 'Іого терміну "соціялізму". Але при нагоді 
нкоїсь теми кілька разів повторював: Як би я 
хотів, що6 простому народо.ві жилося добре.-
Отже Сосюра дуже добре усвідомлював і ·від
чував, що •українському нарощові в "квітуч.ій" 
Україні жилося далеко не квітуча. ~·весь змkт 
розмов цього вечора, за ,визначенням ідеологів 
не.помильного .гене.ралі'Сімуса й. Стапіна, буs 
контрреволюційнИй; ·бур·Жу~зно-нU·ціо~tа~істИЧ• 
ний. Яюцо б Сосюра ·с.во-їми розмовами маs на .. 
~мір провокувати, а об'ект його "прово'І<ацій" не 
донk туди, JСуди, за ви.могами державної nипь· 
ности, мусі·в доносити кожний, як тодt нази·ва· 
лп, без.партійний большеви•к, то наmевно авто
рові цих рядкіа не довелося ·б писати цього оп о
гаду. Правда, 6агато ночей я пильно прислу· 
хався до кро·ків на сходах кори~ору, визира·в у 
вікно до під'їзду будинh:у, де часом було ели· 
ниться авто, напружено очікував, чи не вн.кли. 
·чуть мене до відділу кадрів в уч.бо·во.му за1<ладі. 
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Але "чаша сія" минула мене. Отже це й був 
справжній, щирий Сосюра, що 60J1ів за долю 
українсько:го народу. Сосюра, якого вічно полі
тично били, катували морально, ув'язнювали до 
будинку божевільних, пер~ковували, змушува
ли каяти,ся, виправлятися. Сосюра не .став на 

шлЯх само~губства. Він ішов !Пліч-о-пліч з міль
йпнами с·вого народу, що в умовах диктаторсь

.кої си.сте~1и й шки"1ьства носив у собі дві душі: 
пе.ршу позірну,, лояльну ~до наявної системи, що 
да·вала право на фізичне існування, і другу, ду
шу с·вого замкнутого світу, що у хвилини внут
ріІі..Інього бунту нроби·валася в образах поезій, 
або розкриваласи одверто в колі своїх прияте
лів і однодумців. Сосюра, маб.уть, інтуїтивно 
віДЧував, перед ким він може бути самим со-

Юрій еоповій 

ПОБУВАЛИ 

бою, одверто, безкарно поділитася тим, що на
громnджувалося в його душі роками. Таким Со
сюра 6ув не за столом стандартних ли,сьменни

ків, а серед приятелів, я-ким ,він вірив, і яких 
завжди шукав. 

Отже, мало, дуже ма.тrо, деснти днів, щоб 
пізнати душу підр3дянсь,кого поета. МинуJ1о 
тридцять років з часу цієї зустрічі. Поета 
вже не ·стаJю. Але живий образ його передо 
мною, з кари:чи засмученими очима, з тихим 

~голосом, з ш.ирими нf>оJІіваннями за українську 
куль1ур:v, рі;J.Н'У мову, ~'країну. 

Нехай ці скупі мої спогади будуть замість 
живо·І кнітки H<l ~1ОГИv1у, де спочиває вірний син 
паневоленого ще сьо1·одні Москвою українсь

кого народу. 

МІЖ ЗОРЯМИ 
(ПІспя концерту Бепи Руденко в Нью-йориу-зимою 1970 pouy) 

Людина на 'Місяці - подія, що ~ниІJ<ликала 
цілий ряд різних коментарі·в, а найкращою бу
ла, здаєть.ся, репліка Пікассо: "Ну так що ж?!" 

Ві\д найдавніших часів -- від того ще часу, 
коли людина почала реєструвати чи лишати, 

по ~собі сліди своєї духовної творчости на сті
нах печер, триває мандрівка в космічних про
сторах духового універсумз; то вона падає на 
дусі, то знов здіймається до лету в світи три
во_жні (з,гадаймо Данте, Баха, Шекспіра, Бет
говена, До·стоєв·ського, Рембрандта), в світи 
нео,бмежені і переповнені метеорами демонів. 
У тих rкосмічних світах людина літає від най
давніШ1их часів - на 'Крилах 'Мистецтва. А чим 
біль,ше мистецтво, тим вище воно на·с несе. Кон
церт~ Бели Руденко в Нью-йорку, -опівачки з 
Украши, носили нас на крилах ць01го роду ми
стедт·ва найвищими сферами. 

Крім серафимового голосу, у неї надзви
чайна техніч~а впра,вність, я·ка примушує пере
тлянути меж1 вимог до ·співаків. Вона 'Прямо і 
точно бере тони - які ,б .не 'були їх позиції; її 
г?лЬ~ мо~:_ бути ~рями.м і з сильною вібрацією; 
BlH мtс.тершно - 1 якось для ·слухача непомітно 
~ .зниrкає і- та'к <:цмо .містерійна, часом флегма
!~чно» часом дуже-ене.рrійно,-- виникає в ено
ш, повторюю, серафимовій красі. Бе.11а Р,у:денко 
є_ княгинею голо,су: ії скаля в ·сфері кольара
турного с::>-прана- велика і беззастережно опа
нована; скаля звукової напруги - ·ся,гає незві
даних меж; між піяніссимо і форти<:симо в її 
подачі є теж щось із леготу ангельсь,кого rкри
ла. Цей янгольський е.1емент ·ставить її в пер
щий ряд камерних .співачок - співачок першої 

1(1 

ранrи. Вона ніжна і дотепна, П ·співацька 'Май
стерність і висо:ка культура по·стійно чарують і 
rі·пнотизують, а це яко~сті, з ЯК'ИМИ камерний 
співак чи співачка може з певністю втриматись 
перед публікою без до,помоги і "ретушування" 
о~перного ансамблю. Безперечно, Бела Ру де нко 
- камерна співачка, бо П мистецrео многогран
не, ба.гате на нюанси, значить<:я - самовиста
чальле. 

Бела Руденко тріюмфувала; її нью-йорксь
кий виступ переріс наші сподівання, хоч треба 
думати, що її rобеленний, золотом гаптований 
с-пів докраю збагнути можна лише в її рідному 
піл.сонні: подорожі з країни в rкраїну, а ще й че
рез о~кеани не сприяють опівакам і їхньому ін
струментові - голосові. Подорожуючи, кон
цертовий епівак змушений ~переборювати, крім 
звичайних співаць-ких ·проблем, ще й додаткові 
- зул1овлені зміною місця на плянеті. 

БеJ1а Руденко, крім арій і пісень компози
торів різних національностей, виконує на своїх 
концертах ~ком:позиції українських композито
рів, що відзначає.мо не з сантименту, чи .пак -
не лише з сантименту, а як фшп, який .свідчить, 

на нашу думку, про не абияку відвагу співачки. 
;Уточнюю: наша музика не може іпохвалитися
ні кіль,кістю, ні якістю - здобутками, які б до
рівнювали здобуткам інших великих народів. 
Скажімо, творами ко·.:\'юозиторів тако·го форма
ту, як Бах, Моцарт, Бетховен, Дебюссі, Стра
вінський, Барток, Шінберr. І коди співачка ви
ступає :пеrед публікою такого міста, яке взагалі 
:має ту.манне поняття про наш народ, а ще ту

маннішу уяву про нашу культуру, про твори. ук-
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ра'{нських композиторів, то це таки її, ·співачки, 
ще й яка :відвага, мабуть, •походить з .пе.ре·ко
нання, що добрий майстер у своєму цеху з усьо
го може створити ·Вартісну річ. Бела Руденко й 
тут має ~безперечні а.снги, 1цо чи не найяскра

·віше проявилось у її виконанні арії з "Наталки
Полтавки," 1приреченої, до того ж, до оперет
ково-музичної 6анально·сти, з я·кої однак наша 
співачка - завдяки творчій магії - рятує її 
принай~1.ні на кілька хвилин! 

Бела Руденко народилася 1933-го року на 
Луганщині, Донбас. Любов до музики й свій 
хи.ст співочий вона виявила в наймолодшому 
віці, а вже в 1951 році вона починає професійні 
студії в Одеській консерваторії де - будучи 
студенткою - співає в театрі опери та 6елету, 
деtбютуючи в лартії Гільди в "Ріrолетто." В 
Одеській олері вона виконує ролі в О1пері "ее
нільський цирульник" Роосіні і улюблену коро

леву ночі в "Чарі.вній флейті." У 1966 році Бела 
·з відзначенням кінчає одеську консерваторію і 

Григорій Костюк 

на за·прошення переходить до КиївськоІ о•пе .. 
ри, де й лишилася на постійно . 

Репертуар Бели Руденко ш·видко пощирю
ється, у ньому багато оперних партій (Гільда -
в ,,Ріrолетто," Віолетта - в "Травіяті," Росіна 
-- в "Севільському цирульникові," Наташа - у 
"Війні та мирові," йолян - у "Міляні," Лючія 
-у "Лючі ді Лямермур," Настя - в "Тарасові 
Шевченкові" та багато інших), камерних тво
рів, пісень, уклащених ко•мпоз.иторами, і народ
ІНіх - українських, еспанських, російсь•ких, я
uіонсЬІких, що їх вона часто виконує мовою орі
rіналу - що.Q точніше і повніше схо.пити й •пе
редати аромат твору. 

Бела Руденко дJвіч;і -була лавреаrгкою Ра
дянсuкого Союзу їй при•овоєно звання народної 
артистІ<'и, її нагороджено золотою медаллю на 
-міжнародному вокао~1ьному ·конкурсі в Тулюзі. 
Ії концерти - це ~ріюмфи, ,позначені трояндами 
вдя'Чної .публіки і ціл·ковитим визнанням світо
вої професійної критики. 

Гv1ІСІЯ В. ВИННИЧЕНКА В МОСНВІІ ХАРКОВІ 1920 РОНУ 
(Нові коментарі до питання: був чи не був В. Винниченко членом уряду Х. Раковського?)· 

ПИjтання це давнє. Виникло ·воно ві~разу 
.після •подорожі В. Винниченка на Україну в 
травні 1920 року. Хоч від того часу минуло пів 
:ст01річчя й опубліковано багато ~спогадів, доку
ментів, ·статтей і вияснень як самого Винниченка, 
так і багатьох осіб, що 6лизь·ко стояли до тієї 
події, -:проте іПИтання це з року на рік, від ав
тора до автора •ставало все 1біль·ше і більше за
плутаним і переро·стало в різні леrенди. Настав 
час ·внести яснkть 1В це ·питання. 

Я не буtду цитувати; ури:вкі.в із статтів чи 
·спогадів багатьох авторі1в, які ·писали щось у 
цій справі. Для прикладу .процитую лише ури
вок зі спогадів В. Левинського, близь·кого і 
довголітнього друга й однодумця Винниченко
вого, що, здавалось би,_ мусив справу знати так, 

як ~сам Винниченко. 

"Київські комуністи, з Шумським і Річицьким на чолі, 
- писав В. ЛевнН'Ський на початку 60-х .років, - ·взивали 

В. Винниченка, щоб .він негайно праїхав до Киева. Вин
ниченко поїхав через Москву. Тут приймав його Троць
кий. Шн хотів бачитися з Леніном, але Ленін не хоrів йо

rо прийняти. Винниченко поїхав до Харкова, тодішньої 

столиці советсь·кої вл,ад.н ~··країни. Але Христіян Раковсь

кий (румун), тод·і предсідник ук:раїН'Ських 'КОМісарів, прий

няв його холодно. "Вам хаrіте власть палуч·іть"? - пи

тав його. Винничемкові дали міністерство заграничних 

справ. Він почав його розбудовувати українськими кому-
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ністичними силами. Але Москва цього не стерпіла та ві

дібрала йому це міністерство. Відтак отримав ·ВЇ'Н міні

стерство війни. Він теж почав його розбудовувати, щоб 

створшн україі-fську червону армію. І цим разом прийшла 

з Москви заборона. Тоді побачИ'в в:~н. що в У·краіні немае 

він що робити... Перед ІВиїздом mписав маніфест !11.0 ук

раїнців, в якому заявив про марність своіх угодових за

ходів перед советською вл.адою в Украіні •• ,) 

На тлі дрі1б){и правди тут усе, від ЗІrадки 
про "київсь•ких !Комуністів Шумськосо та Річиць
кого" і до "роЗІ6удо·ви 'Міністерств", - чисrа 
фантазія. Але я не буду заразкомеmу.вати ії. Це 
~стане неним при дальшому ви:кладі нашої теми. 
Не 6уду цитувати; й інши~х а~вторів. Зупи.mось 
лише на дискусії, що зовсім недавно віаt6улася 
між проф. В. Чапленко.м і редакцією "Народної 
Во .. 1і" та її коментатором Р. Літ. 

За "казус •беллі" у цій дискусії став ніби 
дрібний факт: редактор і автор ·передмови до 
·книжки С. Мазлаха й В. Шахрая "До хвилі", 
~проф. Іван Майстренко, в поясненні імен, лро 
Винниченка на•писав так: 

в. Чапленко, рецензуючи ЦЮ КНИ\Ж·ку в жур
налі "Вільна Україна", 3 ) зробив про цю приміт
ку таку цілком слушну завваІlу': 

"В поясненні імен редактор, либонь, ІZІ.Оіnу
LГився неправильно]· інфор~мації, нwпи,савши, ·ЩО 
В. Винниченко "1920 року ... ста~ за:сту.пни.ком 
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· голови уряду УРСР та наР'ко.мо-м зО'ВНІ~ніх (? 
- В. 4.) справ". ·Це, здається, було тІльки в 
'проє·кті". 

Тут спава навіть не в "неправильній інфор
мації". T·v·~ явна ПOMJ-G.t1Ka навіть щодо року по
вернення~з України.') З усього видно, що автор 

· примітки поклався тільки на .свою пам'ять, зіr
норувавши контроль її до!І<ументами. А пам'ять 
людська --річ дуже обмежена і не ці~ком пев
на. 

н·а цю коротеньку заувагу В. Чапленка від
разу зареаrувала реда•кція "НарОJ!.НОЇ Волі" .. !3 
статті .без підпи·су а•втора, отже, юrби редакц1и~ 
ній, під заголовко·м "Був Винниченко в 'JlРЯдІ 
УССР чи ні?" 6 ), редакція спробувала внести 
"яснkть" в заува•гу В. Чапленка, застерігаючи 
читачів "Вільної ~'країни, щоб вони бува не 
"прийняли його ІПОмилко-ву д,v-мку про Винни

ченка за ·пра,вду". "На питання, чи був В~нн~;~
ченко застvпни•ком rолови народних •комІсарш 

УССР чи ні, треба 'Сказатщ що В. Винниченко в 
дійсності був заС1"уІПНИ!КОМ :голови Совєту На
родних Комісарів УССР в 1919 році",-----'стверд
жvвало•сь категорично в цій редакційній стаrггі. 

Без огляду на иідставність цьо·го катеrо
ричного твердження (про це ми говоритимемо 
.пізніше), воно ви!Кликало недовір'я вже через 
явно хибне датування цих nодій 1919 ро·ком. Це 
дало підставу проф. ЧаллеНІкові не погодитИІСя 
з ·цим категори•чниrм твердженнЯІМ. У своїй від
.повіді "Народній Волі" під заголовком "Чи був 
В. Винниченко 'В уряді Х. Раков·ського ?", опира
ючи,сь уже на ·писання сам01го ВиннИІЧенка, В. 

· Чапленко вказа•в на низку помилок (на.ІПр., рік 
подорожі Ви;нниченка на У·країну) і ряд ... tОуйІе
речливих і нічим не обrрунтовани.х думок та 
факті·в, що не давали підстав для таких катего
ричних тверджень. Не маючи в руках незапе
речних документів про ті ІПОдіЇ, В. ЧаІПЛеНІКО, 
природно, залиши·в питання відкриrгим. Але ре
дактор ,;Народної Волі" цим не задовольни•вся: 
У довгій двопідвальній •статті ,,Винниченко 1 
Совнарком·" 7 ), уже піщ відо'МИ!М псевдонімом Р. 
Літ. ;п·роб.ує розбити наукову обережність В. 
Чапленка і залишити в силі своє твердження, 
що Винниченко таки був членом уряду Ра•ков
ського, а це з.начить, що Цув і члено:м КП(б)У. 

Р. Літ. слушно зау;важує, що це оклЗІдне UІИ
тання і воно "вимагає ближчого розгляду істо
ри·чною методою". Для цього він .вказує на 14 

-.більш менш відомих історичних документів, 
які можуть 6ym підставою для правильної о-

' ·цінки нострою й політичної позиції Винниченка 
того часу. Хоч це далеко не В'Сі до.кументи тієї 

доби, аде й їх Р. Літ не ци-гу'€ й не аналізує і тим 
залишає своє ·категоричне твердження не об

rрунтованим. Очеви.дяч·ки, ІВСі документи, до
тичні до ІІІОдорожі В. Винниченка на У•країну, що 
·бул·и дотепер опублі•ковані, :можуть дуже 
•придатись як матеріяJІ до ,пізнання йо·го діяль
ности, якщо їх об'єктивно аналізувати і робити 
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логічні висновки. Але їх ріШ')"Че не досить, щоб 
правди•І:Ю відповісти; на nоставлене в диrс.кусії 
питання. Тут на до.по~10'ГУ дослідникові прихо
дять автентичні щоде.ШІі записи В. Винниченка 
за 1920 ріІ<, які щойно тепер стають доступними 
для вИtкористання. 

Отже, звернімо·сь до цих автентИJчн~х дже
рел. Цінність й і·сторична до.куме.нтальюсть цих 
за,писів В. Винниченка 'В тому, :що він тут нічого 
не вигадував. Він тільки об'єктивно, майже ·що
денно, нотунав усю свою подорож з Відня до 
Харкова і назад. Він -старанно нотуnав кожну 
розмову, кожну зустріч, кожну по:дію, чутку чи 
газетну вістку тих тривожних і не.безпечни:х днів 
v своєму житті. І нотував він rце не для ПУ'блі•ка
'Ції а для пам'яти, для нлаоного пізнішого вжит-' . . . 
кv. У цих чорнових заnи•сах є все: 1 дати, 1 з•мtст 
розмов, листів, а також зая•в, які йому доводи
лось робити. 

Тут я ди:шаю на боці питання про те, як 

дійш .. ТІо до тієї .подорожі В. Винниченка на Ук
раїну 1920 року і що штовхнуло його на цю над
звичайну міrсію. Це тема О·Кре.ма. Я •сподіваюся 
·верну'Гись до неї у спеціяльній статті. Тут я ІПри
гадаю тілЬІки самий факт, що на· 'поча-гку травня 
1920 року В. Винниченко з дружиною, на чесь
кий диплома-гичний нашпорт і .прибране пріз
вище чеського rгро-мадянина, ·в 'С)'Іпроводі осо
бИІСтого секретаря, тоді ще молодоІГо студента 
Олександра Бадана, і відом01rо чесЬІкото соціял
демократа (пізніше члена чесЬІкоrо .парлЯІМенту 
і великого прихильни•ка укр~їнців) Яро'Міра Не
часа, виїхав через Берлін до Москви. Виїхав 
Винни,ченко з відома груnи українсЬ'Ких діячів
еміrрантів, що нази•вали себе тоді Закордонною 
групою УКП. Ось деякі імена осіб, що входили 
до тієї груrпи: В. Левинський, Г. Пала.мар, С. Ві
:кул, М. rалаrан, Ю. Тищенко, Г. Пі,щд.убний, І. 
Калинович, Гр. Хименко, П. Стах ( С. Черкасен
ІКО ), ю. Га•сенко, Петро чи,каленко та інші. При
•пускаю. хоч категорично не МО·ЖУ ствердити., 

1цо Закордонна делеrація УПРС на чолі з М. 

Шаповалом підтримувала цю місію і це уповно
важення. Про це •свідчить той факт, що саме :в 
той ча•с, як ішли переговори з Винниченком про 
виїзд на Україну, у Відні 25 лютого 1920 року 
відбулася rбула спільна .конференція Закордон
ної грУ'пи У.КП і Закордонної делеrації УПСР 
на чолі з М. ШЗJповалом. На цій :конференції 
прийнято узгіднені резолюції і створено т. зв. 
.,-совє'ГСьюи·й •бльо'К". Трудно rмені уя.вити, щоб 
представни·к однієї групи нез~б.аром ·виїхав у 
дуже ризиковану і відповідальну історичну мі
сію ·без 'порозу:міння та згоди другої груrпи, з 
якою щойно утворено єдиний політичний і так
тичний бльок. Але, І<ажу, це я лише припускаю, 
1бо за винятко-м дуже фраrментар•нирс ІВказівок у 
:,ІЦоденнику" В. Винниченr<а, і в "Щоденни•ку" 
М. Ша.повала, ~) що не маю достатніх інших до-
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кументІв для категоричнІшо·rо ·твердження. 

Це ·була вищою мірою ризикована експе
диція ,,у стан воротів", як зазначи1в у "Щоден
ни,ку" В. Ви:нниченко. Тому він зовсі'М не хизу
вався, ·коли ЗО •квітня 1920 року запи·сав: 

"Намічається .путь на Голгофу. Треба, щоб 
знову чашу .пониження, образ, тривоіf, бороть
би буЛ.о мною випито ... І перши1м чи•стили·ще:м: 
має бути Мос~ва. Там перше має проявитИ/СЯ 
•цей рік моrо .са::vюзаглиблення, самотримання, 
самодисципліни. Там я випро6ую свою "чес
ність з собою". 

З чим же Винниі1е.нко 'поїхав на ·перегово
ри? З яки::vrи при:нципами, ,плянами, з якою про
гра:'.1ОЮ? Спеціяльно сформу.1ьованої програми 
'R Аnхіві Винниченка я досі не знайшов. Але 
·крі; його офіційних .писань того часу, збері1гся 
цілий ряд фраrментів, записів у "ЩоденнИІку" 
(зокрема за•писи за ІІ.ІУ.1919, 25.ІХ.1919, 10.ХІ. 
1919, ЗО.ІУ.1920 та запиока, напИ)сана рукою В. 
Винниченка з шести проnрамових лун1<1ів, що 
з•берегли,ся в книжці УІІ "Щоденника" за 1919 
рік. Збереглось також п'ять програмових пунк
тів. що їх В. Винниченко 'СТанив як о·снову •пе
реговорів з Бела Кунам ще ІВ ·квітні 1919 року.-) 
Це все дає мені під;с:таву від'Гвори'Ги ту про~ра
му. Застерігаю, що це лИІШе робоча схема до
слідника. Але схема, заснована на автентичних 
записах і документах, що зберігають·ся в архіві 
В. Винниченка. Отже, ця ·схема програми витля
дає так: 

1. ~'·країнська Ра~дянська Ре·спубліка існує 
нк ·суверенна со-борна де~ржава (включно з Гали
чиною, Холмщиною, Кубанню, Донбасом). З 
РСФСР та іншим·и радянськ.пми республіками 
вона пов'язана Лише ·спеціяльними федератив
нпми договорами. 

2. Офіційна державна :мова ІВ УРСР - ук
раїнська. І то від найнижчих до найвищих ланок 
партійного, держанно-ад.мінkтратИ)вного, освіт
нього та п.р~.паrандивного а1парату. 

З. Незалежна фіна1нсо.ва та економічна по
"1ітика. 

4. Незалежна зовнішня політи.ка. 

5. Окрема українська армія, міліція і полі
тична розвідкаа. що підлягає тіль·ки українсь
·кому урядові. 

6. Транспорт і пошта ціл·ком підпорядко
вані урядові УРСР. 

7. Перебування війсь•к тієї чи іншої респуб
ліки на території другої можливе тілЬІки за доз
nо.тю.м і згодою останньої. 

8. Ідея світо.вої федерації - основна мета 
в~іх існуючих і майбутніх радянських реtспуб
Лl'К. 

9. ~'країнська ко•:муністична партія входить 
до Комінтерну окремою делеrацією ї репрезен
тує там Україну, нк окрему реоп.убліку. 

НОВІ ДНІ, лютий-березень, 1970 

Здійснення ци;х п·рограмових передумов 
мало 6уги основою перего!:Іорі-в і підставою 
уча·сти В. Винниченка в УJ<рашсь~кому радянсь
кому уряді. Як .вkх.омо, з цих переговорів нічого 
не вийll..ІІЛО .. Більшовики цієї про-грам:и не прий
ня.1и. Винниченко не прийняв того, що вони1 йо
му проnонували. По чотирьох .мkяцях поневі
.рянь у .Мо·скві й Харкові В. Винниченко повер
нувся за кордон. Повернувшись і склавши звіт 
·с·вОЇ:\t однодумцям та всій українській громаді 
взагалі, він одночасно аtпуtбліІ<ував у пресі низ
ку занв, ли,стів і публіцистичНИіХ :памфлетів, у 
яких виклав своє ставлення до тодішнього ре
жиму на У·країні, о·голосив нещадну війну Ро
сійській Кuмуністичній Партії та її аrентурному 
фіJІіялові- КП(6)У і перед ціл•им світом в·ик
'рив їх дИ'ктаторську, антинародню с.истему.10 ) 

його лубліциістичний трактат "Революція 
в небезпеці" вийшо-в ·кількО'ма европейсмrn·ми 
мовами. Це, очевидно, найбільше дошкулило 
панівній комуністичній диктатурі в Росії і на 
Україні. У брошурі арrу1ментовано викрита вся 
брехливість комуністичної пропаrанди. ЦеІ-rrра
ліз·м і диктат)'\ра. Від:сутність 6удь-ю<ої свободи 
дум•ки. Ве.11икодержавний російсм~ий .шовінізм і 
політика грабування всіх неросійсЬІких націй. 

"Партія, як така, не є -партією в звичайно
му розумінні цього •слова. Ні течії, ні напрЯІМків 
у ній немає, крім напрямІ<у авторитеті·в. Всякі 
спро-би творити щось нове, ·боротися ·за нові 
!'.tетоди хоч би •в середині партії, бюрократично 
караються. Ні сво-боди. слова, ні свободи зіб
рань ... не~шє. (стор. 16-17). 

"Осноnна ри;:а цієї політи•ки є абсолютний 
централізм як упартії, та•к і в усіх -галузях її 
діяльности - економічній, де~ржавній, поліmч
ІНій, національній і т. д." ( сто·р. 22). 

Або rце така цитата: "Досиjть сказати, що 
нея економічна політика •по методу абсолютно
го центраJІізму приnодить до ;голого ви~качуван
ня з України її матеріяльних ре<:урсів." ... 

~7снкі спроби утворити свій господарчий і 
самостійний центр, "що ·керував би всім еконо
мічним жи:ттнм України, .вважаються за ионтр
революційні", (•стор. ЗЗ). 

Окремий розділ .про національну політи~ку 
комуніс'Гичної партії ВИіНниrченко закінчував та
кими актуальними ·сьогодні ·словами: 

"Що оказала б чесЬІке чи німець·ке ро
·бітництво, коли б їх захотіла сучасна Мос
ква у1цаслинити тим самим "тісним соція
лістични:м союзо.м", Я'КИІМ вона окупаційна 
обдарувала уюраїнсЬІКе?" (стор. 52). 
Цікава та·кож його заява з тих ча·сів, коли 

він довідався про те, що 'п'ятий з'їзд рад Украї
ни оголосИJВ його "поза законом". 

"Недавно я довідався 1про таюу річ: П'ятий 
з'їзд рад робітничих і селянськ-их депутатів ого
ло.сив мене "поза законом" ... 
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,,еим · зая.вляю, що, дійсно, я - щирий во
рог сеї банди, яка ·сміє називати себе представ
никами народу ... Охоче, всією душею стаю по
за його закон. І не тіль•ки поза, але й проти, як 
усі роки стояв л роти заІ<ону вся:кої реакції. 

11
) 

Ця акція Винни:ченка во·сени 1920 року ду
же .стурбувала комуніегичних диктаторів. Тому 
воуи негайно відповіли на неї всіма до·СТУ'ПНИМИ; 
їм методами. Орган ЦК КП (б) У ,,Комуніст" ( ч. 
5, 15 листопада 1920 р.) відразу ·вмістив ;до•клад
не "вияснення" в оправі розриву з Винниченком 
і виїзду ЙОІГО закордон. Із. цього "ви~снення" 
ви~но до ЦК .КП(б)У хотrло заапокоr-ги ро·з-

' . . " триважену "Винничен:.ко.вою r•сторrєю ·громад-
·ську дуМІку взагалі, а в партійних !колах зо·кре
ма. Про це овідчить нruвіть початок того вия
'СненнЯ". Він звучав так (у пере•кдаді): 

"\Недавнє 111ризначення В. К. Винниченка 
заступником Голови Раднаркому і Наркомом за_ 
·кордонних •справ, а слідо•м за ци.м його виїзд з 
Харкова, спочаТ!ку до Москви, а звідти закор
дон, при:вело в природне непорозуміння знruчну 
частину наших товаришів" .12

) Що·б розвіяти це 
"·прирОІдне непорозуміння", ор•ган ЦК Юl(•б)У 
вдався до звичайного оббріхування, перекручу
вання й очорнювання Винниченка. За цим 5-й 
Всеукраїнський з'їзд рад, що відбувся між 25 
лютого і 3 березня 1921 ро:ку, оголошує Винни
ченка "ворогом народу" і ,,поза законом". Одно. 
часно мобілізують проти Винниченко:вої а1кції 
всю за·кордонну :більшовицьку аrентуру. З-по
між кількох варто тут з.гадати виступ відомого 
угорського публіциста, літературознавця і фі
лософа reopra ЛУ'кача. Він написав злобний 
памфлет про1'и Винниченка •ПіІд заголовком: 
"Український націоналболь.шевизм". Цей nам
флет негайно перед:рукувала нью-йоркська .ко
·муністична газетка українською мовою "У:кра
їнсь·кі щоденні вkті ". Редакція УЩВ ІПОпереди
ла цей памфлет своїм ко.ментарем, у якому вка
зувала, що це є "·гідна відсіч ВИJНниченкові" і 
ІЦО вона (ця ·СТаття r. Лукача) розкриває "во
рожість винниченківців і новодобистів проти 
пролетарської революції" .13

) 

Але, не зважаючи на всі ці, о-публіковані 
відразу і .пізніше, документи і матеріяли, мі·сія 
Вишшченr<а в більшовищький та1бір 1920 року й 
досі, нк це по·казує недавня дискусія між В. Чап
~ленком і "Народною волею", опови'Та леrенда
ми, перекручениями і не обrрунтованими вис
НОВ!<ами та прилущеннями. 

Спробуймо, ·спираючись на тогоrч:а•сні що
денні записи Винниченка та інші дотичні доку
менти, внести деяку ясність у це питання. 

(Закінчення в насrупному чи1слі) 

1
) В. Ленинський. Із моїх спогадів про В. Винниченка 

та С. Петлюру" 

"Народна Воля", Скрентон, 19 листопада 1953. 
"1920 ·року повернувся на Україну і став заступІmком 
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голови УРНідУ ·УРСР та наркомом зовнішніх справ. Нама· 
гаnся добитися самостійности УРСР. Не досяruш цього, 

виїхав 1921 року за кордон".2 ) 

2 ) Сергій Мазл<~.х іВасиль Шахрай. До хвилі. Вида·в
ництnо "Пролог", Нью-йорк, 1967, стор. 297. 

3 ) В. Ч::шленко. З позиції "свого Леніна". "Ві:Іьна Ук

раїна", Нью-йорк, 1968, збірн'ИК ч .57, стор. 51. 

') Подібну nрикру помилку зробив •Ї! М. Ковалевський 

у своїй ціказій книжці "При джерелах боротьби" (Спо
мини, враження, рефлексії). Накладом Марії Коn,алевсь
кої, Інсбрук, Австрія, 1960 

lї.тькІІ в І. Майстренк~ В. Винничен,ко 1921 року по
вертається за кордон а в Коuалевського - 1921 р. він ще 

тільки •виїжджає до Харкова. (Див. стор. З76). Це дуже 

підр1нває довір'я до книжки. Бо коли людина фаmазує в 

ві;пво·ренні таких подій і факт1n, які легко можна пере

вірІІТи за джерелами, то що ж можна подумати про подіі 

ІЇ ф<1кти, які вона відтворює ті.1ьюr з власної пам'яти? 

5
) "Народна Воля", Скре.нтон, ч. З8, З жовтня 1968 р., 

стор. 2. 

6
) В. ЧашІенко. Чи був В. ВиюrИІЧенко в уряді Х. Ра· 

ковського? "Українські вісті", Новий Ульм, 8 грудня 1968 
року, стор. 4. 

7
) Р. Літ. Винниченко і Совнарком. (Причинок до 

історії УНР у 1920 році). "Народна .воля", Скрентон, ч. 

16, 17 квітня 1969 р .і ч. 17, 24 квіт.ня 1969 р. 

8
) В. Винниченко. "Щоденник", запис 24 лютого 1920. 

"Заnтра Закордонн,а група УКП має 'конференцію з За

кордонною делеrацією УПСР. Вони нам пропонують свої 

резолюції в спрз.:ві ствсрешІя "Соnітського бльоку". 

М. Шаповал. "Щодеиник", І частина, запис 16.1Y.l920. 
"25 ЛЮТОІ'О ЗЗІ<ЛЮЧеН'О бЛЬОК у Відні." 

0
) М. rа.таrан. З моїх споминіов. ЛьВ'ів, "Червона ка

лина", 19ЗО, ч. ІУ, стор. 181-18З. 

М. Шапова.'І. "Щоденник". J частшІа, упорядкувЗІВ іюк. 
Сава Зеркаль, Нью-йор!{, 1958, запис. ЗО.УІ.1919, стор. ЗО. 

10
) Сиравоздання з подорожі на Україну. "Нова до

ба", Відень, 4 грудня 1920 р. і nродовження в наступних 

двох числах цієї газети. 

Поворот В. Винниченка з України. Редакційна стаття. 

"Нuна доба", 2:З ЖОlІТНЯ 1920. 

13. Винниченко. Лист до українських робітників і селян. 
''Нова доба", теж 2З жо.втня 1920. 

"Революція в небезпеці" (Лист закордонної групи 

УКП до комуністіn і рс,волюційних соціялістів Европи й 

Америки). Київ-Відень, 1920, 82 стор. 

11
) "Hona Україна", Прага, ч. 7-8, 1923. 

12
) "КомуН'і•:т", Орган ЦК КП(б)У, Два документа. 

ХарЬІков, ч.5, 15 ноября 1920., або С. Пилипенко. Виmш
ченко і Курах. (Документальна історія з коментарями С. 

Пн.1ипенІ<jа). "Червоний шлях", Харків, ч. 4-5, 1923, ст. 113. 

13
) reopr Лукач. Український націоналбольшевизм. 

"УкраЇН'ські щоденні вісті", Нью-йорк, 22 березня 1921. 

НОВІ ДНІ, лютий-березень, 1970 



П. Н. ВОЛИНЯН - ВИДАВ·ЕЦЬ І РЕДАНТОР *' 
І ДУМКИ З НАГОДИ 20-РІЧЧЯ "НОВИХ ДНІВ" 

Яюби ви знали, як трудно ще :rоворити про 
Петра Волиняка- уже неж1-шого. Занадто жи
вою він був людиною серед нас, щоб за та.кий 
короткий час можна було якось змиритися з 
думкою 1про йото смерть і рівнІ-ІJ.'\1 ~голо•сом ІГОВО
рити про 1нього вже нк ~про ;постать, rцо нале

жить до історії., Ти·м більше ··говорити тим, хто 
так близько стояли коло нього ·понад двадцять 

років - років йоrо кипучої діяльности, видав
ничої, журналісти,чно!, педагогічної, громадсь· 
ко-політичної. І дуже трудно ·говорити 1про Во
линяка- ЯІК тільюи видавця і редruктора, бо ні
·ко.чи і ніще він не ·переставав бути таким же ді
яльним і ·самовідданим в 1усіх інш1ИХ ділянках 
українсь·кого життя на цьому ·континенті. А най
трудrніше - вже сьогодні іговори:ти про Петра 
Волинака відстонним стилем і стИ'сло, ·коротко, 
як хотіли 6 ·ви, присутні на цих зборах. 

Видавцем покійний Петро Кузьмич став, 
очевидно, ВИІПадково або •В ·силу специфічних 
о-бставин. Сталося щось таке, як із ЛеонідОl\·І 
Мосендзо:м - у ді~чянці поетиіІ.Іної творчости. 
Ви ж, :\tабуть, чуm1: Єв:ген Маланю•к був пере
конаний і тому так !казав, що Мосендз не був 
поетом з ·покликання, а •писати - навіть вірші 
- почав із суто ділових і патріотичних моти
вів, бо не бачив ніко•го на о~виді, хто міг би зро
бити те, rцо -на його, Мо'Сендза, думку - до

конче і то зараз_ таки мало бути зроблене. Ось 
і Волиня·к отак став видавце.м десь у таборовій 
стихії в Аостріі А як люд,ина винахідлина і роз
битна, то і втнув не ЗІбияке щіло: юрім книжок, 
у його видавництві ("НОВІ ДНІ") виходили 
"Останні новини" (щоденна ·газ·ета), ~,Нові Дні" 
(журнал-тижнеЕrик), "Новий шлях" (пластовий 
двотижневик) та ще місячник ЛІТАВРИ" (ред. 
Юрій Клен). Хто не жив у той час - ро·ки пkля 
ІІ-ї світової війни- v НіМ"еччині чи Австрії той - ' ' 
не може до кінця збагнУ'ти, нк тоді не легко бу-
.JІо щось поРажне затівати і ви.ставляти голов-у, 
ти-м більше людині зі сходу. ВолиняІ}{ові не 6ра
к~ва.JІ? й тоді ані відваги, ані оптимізму та eнep
f'll. НІ одна велика група (чи й ціле ·блир~уче 
середовище) не в •силі була зрообити того у ІJЗН
давничій сфері, що дО·КОІнав сам чи на вла{:НУ 
1руку Петро Волинm< 'У Зальцб)'Ірf'у. Відтоді Й 
запо~1?нила Волиняка ідея - ·видавцем буm й 
надалІ. 

Після успішної ·Спро·би, на·слідком якої •було 
гуртпве видавництво "Гомін України", але п~
вдатної- не з його вини - •співпраці, ВолИІПЯІ< 
починає своє в.JІасне діло -і вже у 'січні 1950-го 
року випускає перше число журналу "Нові Дні" 

в м. Торонто. Це було фа•ктично відновленна 

НОВІ ДНІ, лютий-березень, 1970 

ЙОГ() Ж ВИДсlВНИ'ЦТВ3 "НОВі Дні", ЩО ЙОГО ВіН 
мав у Зальцбурrу, і одноіменного журналу, який 
відтепер стяв місячни1ком. Розрахунок видавця 
і редактора Волиняка .в,иявився правильни-м: 

відновлені його "Но:ві Дні" витри;ма,JІІИ ІПро бу 
часу. Як зня.ємо, поряд із :,Новими Днями" Во
.:'ІІшяк ·кіль·ка років видавав цього разу rце й мі
сячний журнал для дітей ,,Соняшник", видавав 
і перенидавJв книжки, а найбільше - шкільні 
підІЧ'Чники, як буквар, читанки., •Грамати·ки, !Гео

графія то1цо. Хоч ·видавництво його ІНе було 
дуже рентабельним, але трималося вже .міцно --
головним чю-Іо.м, заІЕдЯ!КІІ С'І<ромним фіна.нсоВИ:\-1 
ви~vЮ'Гам видавця-редактора ДЛ'Я його о<:оби
стого ЖИ'ТТЯ. 

Складаючи щ:ограму для відзнаІЧення 20-
річного юві.lІею "НОВИХ ДНІВ", •видавець-ре
д:::штор ~однораз Інакрес.тrював експаноивні ІПJІЯ· 
ни - ш.онаЙ:\fенше на настушний десяток ро,ків: 
ПQдвоїти кількість читачів- переДjПлатникіn, 
rрунтовно п~реробити деякі підручНІ"ІtКИ для ІПе
ревидзнь, скл:1сти й видати; де~жі но.ві під.руч
ннки та по·сі,бни:ки. Дуже наполягав, щоб я 
ск.аав два зобірню<и вправ з української мови --
f)ІДІПІ ю.: доЛсПО·К до моїх же гра,мати.к, а другий 
Д.1Я :'vІОЛОДШИХ 1КЛЯС. У ЦЬОМУ році, За ЙОГО ба
Ж3ННЯ'М і плянами, мала розпочати;сь у "НОВИХ 
ДНЯХ" серія біографічних нарисів про ~визнач
них і за•сJІІужених українських діячів - т:их, rцо 
живуть на еУІіf'рації, і тих, що !На У:країні та де
інде живуть. У зв'язку з цим були й конкретні 
імена вже визначені (з моєю уча·стю): Юрій А. 
Лавриненко-ДИіВНИч, йосип Гірняrк, митрополит 
Іларіон (проф. Іван Огієнко), Вадим Сварог, 
Юрій Шерех-Шевельов, Олесь ГоІНчар, Гриторій 
К.итастий, Іван Дзюба, Пантелеймон К. Ковалів, 
Василь К. Чапленко та інші. 

Rит,римати ДІВадцнть ро1ків без меценатів, 
6ез .власного ка1піталу, 6ез організації чи партії 
і т. д. -- це таки гідний пощи,ву подвиог на емі· 
rрації. Не зрадило б здоров'я, ВолИ!НЯК далі 
видавав tби журнал незалежний і са.м би жив не
залежно. Які були його -гараз~и матерія-льні, в·сі 
знають, хто •побував у йо·го хаті-видавни;цтві. 
На 11утешні відносини Волиняк жив, як ти·пови.й 
неза'Можник, але з поставою і духом маrната. 
Як і все і1нше в йо;го господі та з йо.rо по.rлядах 
на речі, мені була :відкрита і йоrо •ка<:ова инига: 
надходженІНя з журналу m1•ше за останні кілька 

*) Доповідь виголошена 8-го березня ц. ·р. в місті 

ІіьК'-Йорку на nечорі, що його .влаштували читачі "Нових 

дніu" на пошану св. п. ред. П.еrра ВGmІН'яка і на відзначен

ня 20 ·річчя журна.1у. 

15 



років 'Перевищували видатки - на 400-500 до
.'Іярів на рік ЛатаІВ Волиня·к свій скромний бюд
жет 'Коштом підручнwків. Не хотів слухати і ду
же сердито реаrував, коли, бувало, порадиш 
йому підІНести ціни хоч на nід:ру1Чники, якщо на 
журнал не хоче. То суща праІВда, що не мав він 
за що найняти ·собі на :поміч бодай пі·в людини, 
тому й працював день і ніч. Не без тото було, 
що від випадку до 'випадку приходили до ньоrо 

добрі люди й ~помагали ек·спедицію зробит:и, ал~ 
це· його не тішило. Нав•па•ки, це навіть коробило 
і нелутило йо,го. Віrн мав ам,біцію бути бі3нес
меном, якщо судити, напри,клад, із того, що він 
вряди-:rоди вставляв у свою мову-розважання: 

і я йому: "А чо-му ви самі ·все ·робите? Чому не 
розкладете (нк доборму керівникоІВі личить ... ) 
на плечі багатьох?" - На це була його відпо
відь: "Про спілку натякаєте? А чи не спілка за
валила вам "Нащ ві•к"? " В додачу до цих слів, 
витриманих ·у ви•со:кому ·стилі, бували й інші: 
"А ви таки турок ... Ви ~просто безнадійний без-
tбожник ... Ви вже й пожар11увати дотепніше лі-
нуєтесь ... " 

"Я ж якийсь бізнесмен, а не батіг із клоччя. Чи 
як ви думаєте!" 

Ча·сом доводилось щось таке чути від tHЬO
-ro- ніби у відповідь на щойно йому ж надkла
.ну статтю чи коректу мо.го ж підручника, гоно
рару за що я принципово не брав і не приймав. 
Каза1в мені під час похорону один торонтяrаин 

(він частенЬІJ{О ·помагав робити експедицію жур
налу): "Ти йо.му помагаєш, а він ще й лається." 

Дуже не хотів він да1вати пожив~ для на
клепів на себе, не міг віfН. чути нарікань на ціни 
йо;го видань, тому свідомо йшов на жертви ма.
теріяльні- не добирав і за журнал, і за підруч
ники. А чи на це зважал1и лихі люди? Ось недав
но, вже по смерті Волиняка, нк мені відомо, пи
сав одИІН сіромаха (та ще ж і професор!) моєму 
дуже близь·кому землякові: ,:драв з .нас шкуру 
той ваш Волиняк ... " Не мо:rли змилуватись над 
Волиняко:М і ще інші - убогі духом землячки, 
серед яюих були: нк су:про11ивни·ки •всякого сор

ту, так і- не доведи, Гооподи, і ва·м їх мати!-
друзі. ОдИІН із них, УJПавши з днІВного дива 'У се
веушну манію, пише в ·своєму звіті 1про шохорон 
ВолИІНнка, вили,ваючи на світлу лостать його 
зливу жовчі-.каламуті в суМ'нозвkному "Кана
дійсь·ко·му фармері", •пише в дvсі і с-гилі пана
сизму -до невпізнання перекручуючи Волиня-

кові сло·ва: "Шукав для цьо·го (для опівпраці в 
журналі-- Д. К.) людини, та не зна.йшов і пtв 
людини." А ми. ж знаємо, що Волиняок виразно 
писав у своєму ·зверненні до читачів (в остан
ньому перед його смертю ЧИІСJІі), що він дотяг
нув журнал до двадцят.ирічно["О ювілею, але не 
::\юже ще найняТІи ·со1бі людини чи 1бодай пів лю
дини до праці в видавниrцmі -до рутинної ю~н
целярської праці. А той же севеушІНий тепер 
·МУдраге~ь, надрочений його по·славшими, .каляє 
даЛІ пашр с.11о·вами: "Волиняк -- розкольник ... , 
Волиняк - ленінець, Волиняок - полютор мо
лодих душ ... " Отак ІПИ)ше тепер ця севе:vшна ли
чи~а, а скільки. ж вона на;говорили ска:Женщш2 ) 
телефоном - живому В олинякові в Торонто! А 
такі прокажені чи тільки на'Спиртовані мудраrелі 
.го~ор~ли в-сячину не тільки само.му Во·.mинякові, 
а и усtм тим, хто СЯІ}{ чи та·к у вищавництві пома
гав Волиняко•ві. 

Дзвонив і я Волиняокові - живучи ще в 
Торонто, з Оттаови дзвонив. І :майже кожного 
разу на мій запит, нк йому жиІВеться, чув лако

Іні'чне: "Умираю!" Це значило: перевтомлений, 
не виспався, не вститаю ·всього зробити. Каза.в 

IQ_ -· 

Та•к, Петро Кузьмич і в таких в-ипадках не 
вагався лаятись, але тільки незрячі і нетя-мущі 
люди мо:гли за те 'гніватись на нього. Петро 
Кузьмич ніякої nомочі не визнавав за ласку, ди,
шався гордиrм і незалежни,м, тому й говориІВ та 
вибухав. ·коли його пори,вало сказати, що ві:н 
думав та я.к і що розумів, - до:бродушно лая.в
•ся. Він і таке міг <:•казати: "Ви не tМені помагає те, 
а собі, турюи ви нещасні!" 

А все та.ки - як Волиняк міг утримати жур
нал двадцять ро!Ків? його поя·снення було таке: 
зІНав читачів, був ЩИ'РИЙ з НИ!МІИ,- був ощадний і 
не перегинан цін. Та це була за,гальникова від
повідь, трохи формальна, хоч і цілком правди'" 
ва. Як ·сам же він признаовався, мало йому по·міг 
досвід видавничий із За.11ьцбурrу, обо тут умови 
не ті - ·складніші, тяжчі, а читачі nримхливіші 
і т. д. Та-м, у Зальцбурr,у, він мk найняти. не 
тільки цілу людину - десятки людей, а тут 
треба покладатись на себе са·мого. Більше ІПО
могли йому ·спостер-еження над "Гомоном У~кра
їни," вивчені причини -лруднощі·в у .моєму видав
ництві ("Наш вік") та в інш·их. Зважиося він 
вида·вати: "Нові Дні" не віщразу. З цією ідеєю 
віІН :про носився з пів року, .безліq разів запитую-
чи сам себе і тих, що мали вже якийсь досвід: 
"Втримаюсь чи не втри.маюсь ?" Не тільки жар
то~1~, а й цілком поважно йому відповідав я 
більше, ніж раз: "Поrче·кайте ще трохи: ось до-
1ХОнає М~Не мій МИЛ'ИЙ ГОЛОіВа ВИДаВНИtЧОЇ СПіJlі<И, 
"Наш вік"" лясне - і вам ·більше місця лишить
ся." ~ він добре знав, що з 'мого бо.ку це не бу
л·и пльки жарти. Тож Волиняк зробив належні 
висновки з усього спостереженоого і ріши~в ви
давати журнал "Нові Дні", але без спіJІ'Ки і без 
редколеrії (на початку своїх роздумів він і те й 
те не виключав). 

По Dсьому видно, що ·розрахунки Петро 
Кузьмич зробив .праовильні - я:к на -ryrreшнi ре
альні умови. А далі вивозила йо:го міцна .голова, 
оильні оріентадійні зми•сли, уJПерта цілес.прямо
вана .праця, розумові й фізичні надзусилля. Він 
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був оди.н у полі во1н і довІ·в нам, що журнал та
кий можна втримати довго. МожлиІВо, що довів 
він це - занадто щоро,гою ціною. І тільки дуже 
6еЗСОВеС'Ні або ДО ~краю ПрИМіТИВІНі ЛЮДИ :МОІГЛИ 
заздрити йо-го долі та ЙС)ІГО уявнИІм достаткам. 

Коти зkтавити його прИІбугкrи (ніби зиски) з 
,кількістю затра.ІЧених годин праці над "Нови.ми 
днями" та піДІру~никами, то він мав від 25 до 40 
центів на ·годину. Та'К міг трудитися, в таких до
ІСтатках живучи~ -- тільки •вели'К!ИЙ патріот. 
Звідси- найбільший секрет довгоІВічности "Не>
вих днів" був патріотизм редактора-видавця. 

Збо·ку могло зщаватись, що редактор "Но
вих днів" 6У'в понад міру !Відважний, у •своїх ли
царських дінх словом і діло'м доходІИВ до ли
царства а-бсурду, -зо!В·сім забуваючи лро те, що 
береженого й Бог береже. На віддалі мотло 
rKOMI\1'Cb здаватИJСь, що Волиняк не ,мав чуття мі
'Р'И ~ своїх пориваннях і забагато давав серцю 
волі; що він некритично дечим захоплювався і 
ЩО йо:го О·ПТИ1Мізм лився через rкрай. Та не так 

воно rбуло rнаоправді. Незаnеречним -було ЛИНІ 
те, що безмежною і незмінною була його щи
рість і само·посвята. Не минали його й нотки 
пе·оиrмізму та зневіри;, хоч не допускав він себе 
ніколи до хандри чи розчару;вання та розслаб
леtння. Волиннк був оправжнім лицаре.м, але без 
абсурду: ман він JІ,о·сить незатьмареного кри
тичного розуму. Умів він пізнавати лющей і де 
так треба було - підходи1в до них навіть дуже 
обережно, а не.псвних і безнадійних умів оми
нати, лукавих і підлих ІНе любив і ненавидів. 
Умів він ров,пі~нати і приІВернути до себе я:к 
лриятелів з-~поміж зе.мляків тут сущих, так і 
з-по·між люд~й ,,з тото ові ту." А що він бага
тьох •своїх ·колеr у дечому ви,гіере~жав і часом 
зада.і'Іеко лишав їх лозаду - це не •була йо.го 
про,вина. Якийсь час багатьом здавалось, що 
Петро Кузьм1ич заганяється, задалеко подеку
ди ВКЛИНЯЄТЬСЯ, але Ж rC•KOpO rБИЯВЛЯЛО•СЯ, ЩО 

він мав рацію, що він не промахнувся, до того 
ж не зроби,nш·и нічо:го неетw,чного. А таrк 'воно 
було не тільки в питанні "зустрічатись чи не 
зустріча.тись." Читачі tбачнли це і цінили. Тож 
і це помагала Валивякові так довго втримати 
журнал. 

Волиннк-редактор був у жиrгті поважні
ший, ніж ~ІJ.е:І<ому здавалося. Був він ·перебірли
вий і виба·глиІВий в доборі матерія.лу, вміщІVва
ного в журналі,- да.ТІе-ко 1не все вміщуваrв, що 
під руку Іполададося, уважно і вдумливо ви-в,чав 
надісланий .матеріял - і тому не могли в нього 
проскочити, напр·иrклад, ІПровокативні речі (їх 
слали йому) або щось на зразо·к а:кростиха, як 
у газеті "Вільне слово" свого часу. Неправдиві 
і ті заюиди, UJ.O Волинях "у:сі розуми поїв," "усе 
він знає і ІНі з ким не :рахуєть-ся." Коли йому не 
було з ·КИМ у То·ронто порадитись, він заnитував 
я·к не листовно, то наІВіть тел·ефоном (і серед. 
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ночі) -· то,го, хто :в тій діл·янці, на його дУІМІ{у, 
більше за нього знає, 'КО-мпетен-гніший. Чи ж 
rнема тут на залі тих, до 1ко•го не раз і не два 
звертався редактор ВолИ\НЯК і радався? 

Закидали й досі закидають Волинякові, що 
він у ·своєму журналі нападав на (Декого і обу
·рюванся за·сильно, а.ТІе 'Не завжди, мовляв умо

тивовано. Або, нк це д-р Юл. Мовчан писа'в не
давно, - "завжди безпідставно." Не берусь до
води-ги у.мотивованість чи резонність Волиняко
вото о6уrреННЯ .на rсуб'Є:КТі'В, .мені ІНеВЇДОtМИХ, але 
не знаю жодного вИІпащку, ~<оли б Волиняків 
·благородни.ІЙ ·гнів .був без1підставний чи неспра
ведливий - супроти суб'єктів, мені відомих. В 
одному виІПа,щку тим суб'єктом міг бути хто·сь із 
"·п'ят'Надцяти міJІьйонів," у другому хтось "із 
·кучмою," у третьому - ",нооІИсьменний 'У:Че
ний," але Волиннк мав стіль·ки ж рації, що й 
Христос, коли обурювався і виtrаняв з храму 

міняйлів і лихварі·в. 

Найвідважніше атакуючи коrось чи що'Сь, 
не завж;ди був та,кий певний Волиняк, що він 
подолає, зітр·е на порох супостатів і зни~щить 
усе те зло, проти як~го обурюється і ІНа яке .всі
Єю rСИ,ЛОЮ о6руш,ується. Але мовчаТІи не .міг він. 
Та й віри8 та,ки, що вода ·камінь точить; вірив 
і В те, ЩО ЙОГО rПОХЇд rпроти З.7Іа rПОМНОЖаТЬ і 
поси.'Іять читачі його, а за ни,ми й читачі чита
·Чів - і не піде н:1марне йот-о гнівне слово. На
віть коли він наймеаше віrрив у ·скорі й ПОЗІИ'МВ
ні наслідки своїх відrважних і одчайдушних ви
ступів, то й тоді .не вважав їх зайвими: "Нехай 
знають, - казав він, - що ми є!" А йшов на. 
таку - майже .завждrt нерівну - борню, буду

чи цід'КО'М овідомий того, що йому за те не ·МИ
rіеться, UJ.O йому відповідять навіть терором. 
А терором відповідали йому й 6ез того. Тож не 
випадково так в'иразно говорив rса:ме про терор 

м. r. Во·скоrбійник ІУ своєму прощаль.н.ому слові 
~під час похорону Петра ВолинЯ!Ка. Ви ж знаєте, 
що нія.кого терору Волиня.к не боявся, ніколи. не 
лоступався своїми позиціями і перед майстрами 
за.тrаштун:коних ко.:м:бінацій: з піднессн.ИJМ чолом: 

і з погордою говорив їм, ЯІКі ж то вони убо:гі 
духом, що пробують заля!Кати його з-за плоту. 

Ще Аристотель, здається, сказаrв, що з до,помо
:гою терору може правити державою нЗJвіть 
осел. Ось таких осліn Волиняк мав відвагу не 
6ояТІись і не вважаТІи їх, як він часто rказав, за 
людей, навіть за 'Пів чи чверть людей. Під час 
нашої останньої розмови Петро Кузьмиrч сказав 
і повторив: "Я на своєму віку бояв·ся тільки 
Сталіна і он тієї жін.~и." 

Що ж .було ·підставою і джерелом етичної 
·снаги для Волиня-кової відваги? По-моему, чи
сте ~сумління його- насамперед. Як і в редакто
ра меншого і ·скромнішоІго ви~ання - у Лео-ні
да Лимана (ви.да·є і редаrує "Нотат,ник" ). 
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Двадцять ро·ків безперебійно видавати 

"Нові дні" - це був тріюмф, таки mеревага і 
перемога Волиняка над усіма тими фарисеями, 
зло.пихателнми та бузувірами з їх .моральним 
тероро-м; кажу- Іперемо;га, бож не змогл.и вони 

ані захитати Волиняка, ані заІВаJІJити йому "Но,ві 
дні." 

..ІV\оже й не безпідста,вно ~ехто з нас час від 
час,УІ звертав увагу редакторові Волинякові, що 
нам не :подо·бається с·риль його .переклиІКання з 
читачами. На мої ·заvваги з то,го ж приводу до

водилось чути відповідь: "Ви :моїх читачів не 
знаєте!" Не ~помагала мені, коли я при цьому 
докидав: "Зате я читачок ва·ши~ знаю ... " Він 
•вважав, що значна частина читачі-в любить та
кий ,стиль, .ба навіть більше - що саме зruщцяки 

тим читачам і журнал трамається. Казав же він: 
"Каркаєте на те моє Jrистування з моїми мили-ми 
читачами, а того не знаєте, ·що це вони мені по
'Магають журнал утримати -для вас, дуже муд

рих і ·вчених." 
Часто ·говорив ·покійний П. К., що він -бо

їться, щоб журнал не •став занадто академічним 
і нущни.м, бо тоді йому (журналові) скоро прий
де сме~рть. Коли ж говорив він спокійно (що н~ 
часто !бувало), то казав, що коли ті невдоволені 
його стилем перегукування з ч'Итачами справді 
муІДрі, то нехай дарують йо-му за те -якщо хо
·чуть мати хоч такий журнал. Що можна було 
на це ска·зати? 

ПризнаІймося, що ми грішили - належно 
н~ цінили Волиняка за ЖІиття його. Не всі ·ми і 
не завжди вміли запримітити раціональне зерно 
в його ·словах. Мав Шпенrлер рацію, кажучи, 
що люди не вміють Я'К слід,. оціни'Ги того, хто 
підноситься лонад їх 'приземний рівень. Мало 
того, ч.ималенько наших порядни~ людей, не 
розуміючи Волиняка, квапились дошу1куватись 

неrативів у Водиняка там, де їх не 6у .. 1о, а пози
тивів недобачали. Не схильні до само:посвяти і 
не наділені від Творця такою щирою вдаІЧею, 
деякі .наші люди не могли повірити в та'ку Во
линяко•ву лрямодушність - і думали, ІЦО він 
кого·сь хоче дурити, поводячись ·саме так, як ·він 
nоводивс·я. Люди, Я'Кі в силу ·овоєї самозакоха
ности і ,щрі6'язковости, е-гоїзму і за.мкнутости в 
собі не .моЖІу:ть дбати :пtро долю ближнього, 
люди, нкі !Визнають лише подай, Господи, -
не могли і не хотіли зрозу,міти Волинякавого 
тобі, Господи, - Волинякавої жертвенноt:ти, 
служіння ближньому, принесення в жертву всьо
го себе рідному народові. Люди з запозичени
ми манерами, але неІдалекі й порожні -не вмі
л•и оцінити ВолинякоІВої 6лаіГородної простоти. 
Хто знав Петра Кузьмича зблизЬ'І<а і здалека, 
той бачиІВ, я.ку •він м·а-в шляхетну душу, скільки 
він .мав вродженої інтеліrе-ІПности, який він був 
правдо.люб, я•кий він буІВ mорядний, че-сний, по
слідовнИІй і вірний товариш. йо·го девізом було: 
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говори завжди тільки правду, то ніколи не за
плутаєшся в житейсьІ<ому морі. А щругою його 
етичною засадою було: роби ма.11і й великі діла, 
ІСлухай ·nохвали на свою адресу, але ніколи ТИ:\1: 
дуже не переймайся, бо можеш учадіти (стати 
зарозумілим, зазнайкою). Це ж йо.го •слова: 
"Як тільки зазнаєшся - тоді тобі кап,ут." Тому 
так ретельно ІВін лильнував ·за іншими, не даючи 
їм учадіти, і ,просив з~вжди, щоб не давали вча

діти йому само·му. 
Волиннк був велики·м самородком, пр·остu 

·величезною брилою з нео6.меженим потенція
лом творчої енерrії. У нормальних умовах, при 
сприятливіших обставинах і на ниві більших 
маштабів такі індивіди так входять .в історію, 
як увійшли, на•п!риІКлад, Бkмарк, Чсрчіл, Де
rоль ... ДіЮЧИ: у В·еЛИ'КИХ ·маштабах, такі іНДИВі
ДИ не тільки rпогоду роблять, а й імперії буду
ють. Або руйнують непотрібні і•МІПерії. Недарма 
хтось із читачів "Нових ;днів" 'Кілька ро·ків тому 
.писа.в у листі до редаn."Тора, що якби це від ньо
'ГО залежало, то він ·би попризначан - Діфен
бейкера правителе-м усієї Америки (континен
ту), Де-rоля- всієї Західньої Европи, а Воли
няка - на всю Східню Европу з о:колицями. 

Якщо тут, на е.міrрації, не з·уміли ми належ
но оцінити Волиннка за життя йо,го, то тим ·Гір
ше для нас. І, здаєтЬІСя, він це бачив, розумі·в, 
хоч і не говорив про це. Ми майже нічого не 
знаємо про те, Я'К це йо.го кривдило і коробило, 
зате до;бре знаємо, що він .мав велику комnен
,сату: на УІ<раїні і люди з У'Краrни, ЯІ<і тут бува
ли, йому ціну знали, то.го не приховуючи. І Во
.тиняк за це був вдЯ'Чний -не ли.ша,вся в боргу: 
він підкреслював своє визнання талюпів і доб
лести у діячі1в культури на Україні як своїми 
Іцирими словами ІПро них, так і передру'Ками їх 
творів. Чи лравильно робив Волиняк, передру
ковуючи дещо з радянсh!ких видань? Редактор 
нью-йорксь"Ко·го ,,Нотатника." ІZ:щє на це питання 
хоч і не пряму, але ·позитивну відповідь (Див. 
ч. 1 ( 1 16) за 'Січень 1970 р. - на першій сторін
ці). 

Навряд чи можугь нарікати поважні й доб
рі автори тутешні, емігранти, що їх не цінив 
редактор "Нових днів" аjбо не хотів чи боявся 
друку•вати їхні вартісні статті і твор.и. Не цен
зурував, як дехто інший. а друкував .він навіть 
- як на його д•умку - непотрібні статті: а·би 
тим до•вести, що він не зати·скає нікого, що ІВін 
демократ на ді.1і. Не ~знаю, чи ще .комусь так ві
домо, як мені: редактор Волиняк дуже шанував 
·своїх добрих авторів, дорожив ними; а дуже 
ревне 'бідкався, тяжко потерпав і мало не пла
:кав - з я.коїсь 'ПрИІчини втративши доброго 
автора; .байдуже, що вдавав із себе стоіка і мі:r 
сказати: "Я обійдуся і 6ез вашо·го ... '' 

РедаІКтор і )публіцист Волиннк не був твор
цем нової ідеології чи філософської Ш/КОЛИ (си-
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стеми), але ·був tПеtредовою лю!диною в с.при'Й
манні і дотриманні кращих ідей і філософсь1<их 
теорій, запропонованих від наших мИІСлителів 
і не тіль·ки наших. Він був .7Іюдиною :практично
·го складу ІJ':Ма, хоч і дуже добре орієнтувався в 
суто теоретичних проблемах -- філо·софсь'КИХ: 
ідеологічних. Він не був і не міг •бути ~огмати
ком. Мабуть, .не •ви,па~ково один із велw.ких ав
торів-співробітНJИ'J<ів журналу "Нові дні" залюб
ки назиІВав Петра Кузьмича своїм "ідеологіч
ним вождем." 

Волиник добре знав, хто йде вперед, а хто 
тупцює на місці. Вслі1д за Юрієм Шерехом він 
ісповідува·в істину: "Хто не р~~хається вперед, 
той зсувається назад." ("Думки проти течії"). 
Як людина Іпроrресивно•го спосо.бу д~rма.ння й 
діяння, Волиннк і в с.півро:бітни:ки старався до
-бирати та·ких же людей, що йдуть )11Пере:д і під
носяться вгору. І нехай буде тruк, що Волиняк 
не був ·справжні·м ідеологічним вождем-теоре
тиком, за якwм МІ)1СИЛИ йти й01го •соратники і по
читателі. ПрИ1гадується при цій нагоді закін
чення статті Юрія Шереха про філософа Ар
нольда Тойнбі: Тойнбі - велиюий, від нього є 
чого навчитись іт. д., однак автор статті не зго
ден іти за Тойнбі, хоч і з·годен - іти з Тойнбі. 
Якоюсь мірою цю форМjу~у й ми могли вжити, 
думаючи про Петра Волиняка - діючи не в 
теоретИІчній, а в rПрактичній ПЛОЩІИНі. Як чули, 
може, не раз від нього: не назад треба диви
тись, а вперед - і там шукати ·виходу з ситуації 
чи :розв'яз,ки про.блем. Бувало, аж но,гами ту

·потить Петро Куз.ьмич, ко.11и хтось, розважаю
чи, у мину:ле та в 'МИІНуле завертає - так він 
терпіти не міг борсатись у М'инулому. За це я 
назива,в й ото Людс.вітом Штуром (словацький 
ідеОЛО1Г), ЯКИЙ 'СЛОВа'КЇВ учив: 

"N aspat' cesta ne mo:Zna, napred sa ist' musi" 
Любив Петро Кузьмич пожартувати, не 

оминав і каламбуру. Одним із його улюбленИ'х 
каламбурів було йо,го ·геть~манство. У приступі 
бла.городно,го гніву він не тільки лаявся, а й 
·нЗJсміхаося зі своїх опонентів та ся.ких чи таких 
друзів, навіть і дуже сар·кастично висміював де
кого, але якось це в нього так виходило, що 

·крізь той сар.казм неодмінно проглядала с.пеци
фічна волиняківсь·ка сердечність і 'Сміх крізь 
·сльози. Скілh'ки то він разіІВ гострив своє перо 
об Росоху, а найпам'ятніша з цього така фраза: 
"Посуньтесь, Тарасе ГриІГоровичу, тут Ро-соха· 
сяде ... " (це з приво~у ро-зміщення президії ~під 
ча·с шевченкі·всь:ких святкувань, .коли Сте:пан 
Росоха ні6и заслонив собою nортрет Шевчен
І]{а). І ні•ко .. 1и фактично це не .переходила •В не
приязнь між Волиняко.м і Росохою. 

2
) Пок. Тодось Осьмачка таку бр у дну піну, ВИJ1ИТУ 

на папі•р, назишш скажениною. 

НОВІ ДНІ, люпtй-березень, 1970 

Відзнача·ємо двадцятИІріччя "Нових днів" 
без їх ви~авця і редактора, хоч ма•в же він у 
nляні :сам бути з вами на так11х ювілейних свя
тах - побувати з цієї на·rоди в усіх осередках 
Кана'д.И і США, ·мріяв і :npo Европу та Англію, 
хоч майже не вірив у можли·вість побувати в 
Австралії. йо·му не судилося, нам не пощастило 

це овято відзначити разом. П'ятнадцятирічний 
ювілей "Нових днів" •поча!в П. К. віданачати з 
читачами столичної Оттави, де -мені 1припала 
честь робити ювілейну до.повідь. Де б він ,почав 
відзначати зі своїми читачами 20-річчя "Нових 
днів," не встиr іще навіть ·сказати. Зовсім не 

виключене, 1цо почав би він віщ Нью-йорку- з 
вами. Здається, ·ви перші са.мі про це ПО.7І.)"Мали 
і сьогодні ювілей святкуєте. Не тіль,ки відзнача
єте ювілей, хоч і в жалобі по редакторові, але 
й маєте с·казати сво•є ІВаговите слово, що 6уде 
чи має 6ути з .>юур1шлом. Ваше •слово, слово з 
велико;го Нью-йор·ку, може заважити багато, 
':Може ·стати вирішальним: 6ути чи не .бути жур-
налові "Нові дні." По-моєму, час на роздуми і 
закли·ки (тим більш - не.вдалі) вже проминув 
- пора вwрішувати справу і ро6ити діло. 

Не були і не МІ~':С'ИJІJИ всі ми бути однако.воі 
дум·ки як про журнал "Нові дні" та інші видання 
того ж видавництва, так і •про самого вида.вця
редактсра. Д~ому з нас відомо, що редактор 
ІВолиняк ·сам думав про свій журнал, а либонь 
усім відомо, rцо він Іnиса,в, нгзиваючи. журнал 
таким і сяким. Не мусимо й тепер ми хвалити й 

перехвалювати "Нові дні," але досі мали :ми жи
вий, цікавий і з·мkто·м та формою ('мовою) доб
'J1ИЙ журнал, .переважно з дуже а.кТІу;альною те
матикою. Не всі чи•сла журналу були рі·вні й 
однаково добрі, та загалом журнал був одним із 
найкращих, що їх кол,и-·будь мала }'!Країнська 
еміrрація. 

Та я•кщо 'б і не :всіх нас задовольняли "Нові 
дні" рівнем:, тематикою і змістом коЖІНо го числа 
їх; чи хоч би всі ми 1шзажали ,~Н.Д." за не знати 
нкі добрі досі, то хто і ·коJІІИ сказав, що мИ' не 
можемо- якщо захочемо!- 'ЗІробити цей жур

нал ще кращим?! Бачу, що ніхто не пер·ечить, 
значить -можемо. 

Так •у;чинивши - зробивши журнал іще 
•кращИІм, - ми ·б і зробили якраз те, що пляну
нав зробити при нашій допомозі реда·ктор Во
JІиняк .після 2И-річного ювіw"Іею. Саме так по
вівшись із спадщиною Волиняка, зоюрема з ді
тище·м .ЙОіГО -"Новими дня.ми," ми ·б не тільки 
~-ідно йота вшанува,.JІИ, а й себе б пошанували 
-- згадуючи його .світле ім'я не всує, а ділом -
продовжуючи ро·бити те, що він робав, і так ро
бити чи зробити, як він хотів. 

д. Кислиця 
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А. Мушинська 

ДЕЩО ПРО МОЮ ЗУСТРІЧ З УНРАїНО·Ю 
(і кіnьІ<а порад нашим туристам) 

У нашій пресі зустрічаємо тепер чимало 
матеріялів про враження туристів з їхніх відві
дин України. Зокрема 6агато дописів на цю те
му друwує "Новий шлях"". На жаль, тільки де-

{ які з них написані о6'єкти,вно й розважно, з 

думкою 'ПРО читачЇІБ та майбутніх туристів. Біль
шkть же тих до.писів не має провідної думки 
або з думкою їх авторів лише про сеrбе самих. 

По,чнемо з огляду несправедливих тверд
жень, а особливо в справі русифікації У'країни. 
Про дразливу проблем'у русифі,кації ми пишемо 
стільки й так нерозважно, що навіть непоміча
ємо, як самі до неї великою мірою спричи:няє
мось. Власне, це й заставляє мене висловити де
кіль,ка своїх думок з цього []риводу. 

на,приклад, якийсь примітивний російський 
щовіні·ст десь, ·колись сказав одному з на,ших 
туристів: "Якщо не знаєте російської мови, вер
тайтесь до ·Канади, на:вчіть~ся говорити по-ро
сійському, а тоді приїжджайте". І наш турист, 
замість паскаржитись на приrмітива в його ж 
установі або в Інтуриісті, чи в українській ра
дянській газеті, набравсь відваги заговорити 
про це аж як повернувся до Канади. А тим ча

сом ця глупа фраза стала майже клясичною й 
часто по~вторюєть,ся в ба,гатьох наших газетах 

і журнадах. І ніхто навіть не 'Спитає, а що як 
наші туристи справді оприймуть цю "пораду" 
серйоз,но й почнуть також ламати язики "обще
понятною" мовою? Моє питання не ретори.чне, 
бо на такі випадки я вже натрапляла і в Києві і 

- ' у Львові. 

Або другий приклад: один молодий автор 
описує, як наші студенти з Канади "попадали в 
лють" і розчаровуІВались, коли навіть на київсь-
1КИХ базарах "не могли ·стрінути справжніх ук
раїнців". Я не знаю, якою мовою вони "попа
дали в лють" (мабуть англійсьиою ), але справ.ді 
бідні ті "оправжні укра'Їнці ", якщо їх не можна 
знайти навіть серед півторамільйонавого нашо
го столично:го міста! 

Трохи далі той же автор безкритично nо
вторює наклеп свідомих русифікаторів про те, 
1цо "в українсЬ'Ких початкових і середніх шко
лах дітей учать менш талановитІ вчителІ", то.му, 
мо.вляв, "шанси цих дітей дістатися до універ
mтеrу набагато ме.нші, ніж тих, що вчаться в 

~ російських школах у Києві". Висново·к з цього 
на,прошується такий: ідtть, діти, до російських 

шкіл, 6о там "талановитіші вчителі" й ва.м лег
ше буде дістатися до універ·ситету. Так і хоче
ться сказати: оце вам подяка, вчителі київсьІ<их 
українських ШІ<і.іІ, від еміrрантського "спраnж-
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нього українця" за вашу тя~ку й жертовщу ,пра
цю. 

Нарешті, ще один .приклащ: у цьому ж числі 
,,Ново,го шляху" одна відома на,ша діячка пише 

про свою зустріч з У'країною таке: "Від паспор
тової контролі зеленомундирними червоноар
:\1ійцями всі урядовці. продавці, готедевий пер

сона.1 'ужив::~ють неподільно тільки мову "все
союзну" ... На звук українсь,кої мови зглядають
ся, не відповідають, а то й лають. Туристи, що 
знають тіJІЬІ:{И уІ<раїнсьІ<у мову, - безпомічні в 
столиці УІ<раїни". (Підкреслення моє, А.М.) 

Не знаю, нк кого, а мене таке нерозважне 
писання виводить з рівноваги. Та це ж прямий, 

V 

хоч і несвідомий заклик русифікувати вже не 
киян, а закордонних уІКраїнців, що збирають~я 

відвідати Киї.в! Бож яюцо не можна розмови
тись у столиці УІ<раїни українською мовою, то v 
ясно, що треба говорити по російсь·кому. Ціка-
во, чи саме не в такому наставленні й криється 
найглибша причина русифіікацїі. 

Минулого року я з дочкою ·мала нагоду від
відати Україну. Це правща, що в киїнсьК'их уста
новах, крамницях - та й на вулицях! -до ІНас 

зверталися російською мовою. Але коли ми :по
сл~довно ві_~повідали по-українському, наші 
сшврозмовцt окоро переходили на українську 

м01ву, бо ·майже нсі вони українську мову зна
ють. Якщо оглядались на нашtу мову, то хіба з 
приязною усмішкою, а не зі зло~бою. І ніхто нас 
за нашу }"Країнську мову не лаяв. Навпаки, двічІ 
лаялася я. Раз, коли таксівкар на моє прохання 
завезти нас до Музею Шевченка, за.питав: "А 
'ІПО его Шевченко?" І вдруге, 'Коли молодий ін
теліrr.нтний українець не .міг порозумітись з мо
єю ДОЧКОЮ украЇНСЬ!КОЮ МОВОЮ і зверпуіВСЯ ДО 
мене, що6 я була йому перекладачкою, бож я, 
мовляІВ, народила,ся "здесь" і наtпевно вмію по

російськи. Я його за'певнила, що коли поїду до 
Москви, то не матиму труднощів розмовwгись, 
але ж я не на те ви_тратила стільки зусиль, нав
чаючи дочку укрюнсь'КоЇ мови ·в Канащі, щоб 
во~а не могла в серці України говорити tПо-ук
рашськомrу. 

Наш співрозмовець на,ма-гався переконати 
нас, що він не міг у Києві ходити до }'іКраїнської 
школи, та rцо це ж, зрештою, "всьо равно". У 
нашому то·варистві випадково була одна росіян
ка з Донба·су, яка й присоромила того українця: 

"Ну й як вам не сороrмно таке говорити!
с~!'зала_: "Моя дочка - росіянка, ходить до ро
сtиськоt школи в Донбаісі, а мусить вчитися що
денно дві години української мови. І вона вже 
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говорить ·по-укра'інсь·ки, а .ви, ~кра'{нець, і не 1--:.r! тільr<и один c·noraд npo Уr<раtНІу: "борінr", "Н0· 
можете розгов-оритись з цією дівчиною, що на-.,.,· тінІ' ту сі" і "нотінr ту ду". Яюцо в когось такі 
родила·сь і вирос .. 1а в Канаді. Це ж ганьба". []."'!яни й така настанова, то і не повинен •брати 

І наш співбесідник, яюtй може й мав якісь з собою дітей. 
особливі доручення, зразу ж зни-к і вже не пока- Я бачила інших наших туристів, які зі стра
зvnавсь нам на очі. Звичайно, подібних тидів у ху чи д;ІЯ якоїсь вигоди пона:чіпляли собі Лені
Києні хоч греб.і'Ію гати, але це ще не означає, на та інші радянські відзнаки на грудн. Один та
що треба бути безпорадним і переходити на ла- кий пан навіть переконував мене, як це вигідно, 
ману російську мову, як це багато наших тури- ·коли таксівкар щу;має, що везе велике партійне 
стів роблять. - цабе, бож на ньому й костюм був доро·гий, та-

Хочу запевнити читачів, особливо тих, які 'КИЙ, що його лиш 1партійці моЖІуть с01бі мати. 
збираються ві~віда'Ги Україну, що ані в Києві, Мене таксівкар за ті самі ~гроші також туди віз, 
ані тим -більtпе у Львові вони не мусять і не по- але я могла з ним бодай поговори~и щиро, за-
винні говорити ло-російсь•ко·му, навіть тоді, ко- мkть набондючено мовчати чи кривити душею .. 
ли до них ~~вертаються спочатку ро·сійсь·кою мо- Як будете в Києві, обов'язково поїдьте ко- V 
вою. Розмовляючи по-українському, ви мати- раблем униз Дніпро•м, :на могилу Шевченка. Рід
мете не гіршу, а може й ліпшу обслу.J.1у, ніж ті ко нка подорож так закарбовується в пам'яті: 
туристи, які пос.пішають ламати свій язик 1 мальовничі гори на правому березі і рі·вни:й пі
самі собі хребет. Здебільшо:го там раді, коли Ви 1сковий лівий берег, і красень Днjпро, і осо:бли
приіжджаєте з Канади і rоворите доброю рід- во цікаві люди, які приїжджають зі всіх сторін, 
ною мовою. Ос01бливо милуються там, коли ч~- щоб віддати шану найбільшому си,но,ві України. 
ють українську .м-ову з уст нашої молоді, яка на- Під шум корабля і :під плюскіт води від них 
родилася в Канаді чи взагалі за межЗІlУіИ У·краї- 'Можна поч,ути не одну цікаву історію, я-~що 
ни. Днічі ми чули компліменти навіть від росіян, вийти ·на 'палубу, щоб подихаrrи свіжи·м ІПовіт-
які вибачалиёя, що не добре ще воло;1.іють ук- рям, замість всередині пити ще,шеву перцівку чи 
ра"і!-кькою мовою. запіканку ... 

Отже, якщо збираєтесь цьш·о року відві- Зі всіх місць, які я відJВідала на Україні, 
дати Україну й :маєте дітей-під.11ітків, беріть їх тільки ,в Одесі справді мало де можна почути 
обов'язково з собою. Нехай хоч раз побачать українську мову Там не тільки .не говорять, але, 
ту нашу Україну, про ю<у ви їм так часто •ГОІВО- здаєть·ся, й не роЗІуміють їі. Я зупи,няла кількох 
рите, історію якої вони вивчають у школі. Тим людей, щоб розпитати про nотрібну нам адре
ви їм зробите найбіль.шу прислуrу :ш все жит- ~су, але на мене тільки подивилися, знизали ІІІЛе
тя: вони тс...кож їі полюблять, побачивши вели- чим:а, так ніби я влада з Марса, і нічо:го не ска-

. f чезну різницю між людьми тут і там, бо полри з-авши, пішли со:бі далі. Але коли -моя супутни-
~ тяжкі умови життя, люди на У·країю гостинні, ця, яка не говорить по-російсЬІкому, по.просила 11' 
! щирі, життєрадісні і такі рідні. Навпь ті, з яки- мене, щоб я розпитала ро·сійською мовою, то 

v, ми ·ви щойно познайомились, а о·со·бливо мо- нам зразу не тільки показали, але й завели нас 
\ лодь. Вони 3устрічають вас з квітами, купують на потрібне ня.м місце. 

\ 

вам квіти на ву.11иці і взагалі поводяться так, не- А все ж таки, варто по:ба11.шти й Одесу, npo-~ 
мо·в би бу."'Іи готові віддати вам !)'ІСе. їхатись ·корабле.м і покупатися в нашому Чар-

Правда, старші .. 1юди обережніш.і, але сту4 ному морі. Зокрема ж варто подбати, щоб за
дентська молодь дуже одверта. Вона хоче як- здалегїдь дістати квитки до ОдеськО'го опера- і/' 
1найбільш·е роз-казати вам про ·себе й якнайбіль- вого театру, бо це єдиний з~поміж великих те
ше розпитати вас про світ. Звичайно, вони га- атрів, що лишається відкритий під ча'С літніх 
кож хотіли б поїхати й побачити Париж і Ри.м, вакацій. Саме тоді, як там була, в Одесі ста•ви-

1 

Нью-йорк і Ніяr ару. Але одночасно вони· гор- ли невмирущу "Наталку Полтав•ку" українською 

дяться с.воїм КИЄВОl\ .. 1 і Дніпром, Кримом і Кар- мовою й балет "Жізель". rастролював ТЗJКОЖ 
натами. Особливо популярними серед молоді є ~славний польський ансамбль з ВаР'шави. Про-
гори Кар·пати. Я їздила туди лиш на один день і грамки буJ1И надруковані тільки українсь.кою 
зрозуміла чому це так. мовою, отже можливо, що мої невдачі на .вули-

На жаль, я знаю тури:стів з Канади, які про- ці були випадкові. 
сиділи майже ввесь ч&с ~т готелі, чекаючи роди- Вже згадана на початюу наша діяч,ка .в сво-
ни чи розмовляючи з родиною. Для розради во- їм репортажі пише> що "українські туристи не 
ни хич попива.1и горілку, але їхні діти иро·сто 1слуаючи мови водіїв, бо не розуміють ·по-.ро-
:нудились, не знаючи, ІЦО з со.бою робити. Особ- сійськи". І нарікає: "невже не знайти nоміж .ки-
ливо ж ко.1и не були певні за свою українську ївлянами .молодих укр·аїнців, щоб по науково-
мову, що6 ні.11ьно себе почувати з місцевою УІ<- му подавали пояснення українським туристам?" у 
раї!-Ісью1ю молоддю, то вони нікуди й не йшли Так і хочеться відповісти: а чи ті українсЬІкі ту-
і майже нічого не бачили. В них залишивсь ри сти до:магалися украЇ:нських водіїв? Вони ж 
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ма·ють на це не лиш повне .пра.во, але й обов'я
зок! Коли нам в Одесі помилково дали росіян
ку, чи може й українку, Я'Ка знала .11иш російську 
мову, ми від не'Ї відмовились. Нас ·перепро:сили 
за по·милку· й за десять хвилин викликали мо

лоденьку студентюу, яка ~говорила чудовою ук

раїнською мовою. 
Отже, русифікація України має не одно, а 

два різні джерела. Перше випли'Ва·є з.гори й за 
нього відповідають почасти росіяни, а почасти 
ки·rвський уряд. Друге джерело - випливає з 
народної ·гущі й за нього відповідаємо таки :ми 
самі. Це може найкраще ілюструє тЗJкий прик
лад: на одній .станції я випадково познайоми
лась з молодим студентом, який :походить з ду

же .відомої родини. Він :мені захоплено роз.по

відав, як українські сТ'уденти намагаються сп~.о
вадити на час літніх вакацій студентів-украш
ців з Польrці, Чехо ... Словаччини, Румунії та ін
ших краГін - на літні кур·си уікраїнської ·мови. 
Влада відповіла їм, що для цього :бракує гро
шей і жител. Українські студенти пообіцяли зі
брати .потрі.бні фонди й 'Прийняти закор!донних 

І 
студентів н:а ·свої ·квартири, але дозволу .влади 
в·се одно ще не отримали. Парадоксальним у 

цьому опоніданні було те, що студент говорив 
з нами добірною українсь.кою 'МОВою, а з своїм 
товаришем, теж У'країнцем, вони розмовляли 
ло-російському ... 

Моя дочка 'Мала на•году бути на о:д-ній ·сі"1Ь
ській забаві ~поблиз.v Ки,єва. її дуже здиІВувало, 

, модерні американсь·кі мелодії, але ще більш 

! 

що оркестра .грала іtайж. е вик.люч. но знайо.мі їй 

" здивувало ·її те, що 'Молодь ·говорила з нею по-

І 

" 

у.країнсь:кому, а між собою по-російському. І 
коли вона запитала свою родичку, чому вони 

розмовJІяють одне з одини:м по-російсь·кому, 
родичка без вснкої надуми ~відповіла, що ро
сійська мова ~,якась краща 11

• Ста:рші не скажуть 
\вам, що російська мова краща, але с.кажуть, що 
! \так приви~кли. За !В'Сім цим ~криється, здається, 
!глибоке 111ереконання, що оовічені люди ·по
. винні 'Говорити чомусь по-російсь.ком'.v - так, 
як колись говорили по-французькому. А Київ
ська влада такій ненормальній настанові чо
мусь тільки всіляко сприяє. 

А все ж та-ки, мені доводилось зустрrчан1 
на Україні чимало людей, - переважно молод
ших, - які намагаються розвивати українську 
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культуру й поширити вжиток •украУнсь.ко1 мови. 
Вони просили нас не розчаровуватись українс.:ь- .' 

• u • ., • u І 
КОЮ ДlИСНІСТЮ, а И даЛІ ІПЛе'Ка'ТИ нашу МОВу И J 

нашу культуру тут для нашото загального до'б- ~ 
ра. Вони просили переказати майбутнім наши.и · 
туристам, rцо6 вошІ трималися на Україні не 1 
задирли.ао, а гідно. 

Чи слідкуваJІи за нами? Можливо, хоч я й 
не ломічала цього. Ми їздили поїздо.м, автобу
сом, кораб.'rем, автом і навіть матоциклем у ра
діюсі 50-ти миль .від мі·ста, не ~питаючи ні в кor:J 
дознолу й ніхто нас ніразу .не лерооіряв. Аби 
тіль1о1 повернутись уночі до ·готелю, .поки ще 
не замкнуті двері. Ось так можна лоїхати і на 
се.'!о до родини, якщо це не дуже далеко від 

міста, в ю<ому ви зупинилися. 

Узаrгалі, можна сказати, що для туристів, 
Я'Кі знають радянську систему з гірших часів і 
не ·бояться влади, -'подорож на Україну вия
виться Н3Jпевно приємнішою й кориснішою, ніж 
до :будьякої іншої ·країни. Натомість ті, що хо
тіли б по-бачити Бать·ківщину, але 6ояться, ·не 
повинні тим часом їхати, щоб не компромітуна
ти себе й всієї еміrрації. 

Пригадую, як ми ог JІядали одне місто й 
'Спинилися, щоб зробити фотознимку з розкіш
ного театру. Наш ·провідник за-пропонував зфо
тографувати та•к, щоб було видно 'Спереду й 
пам'ятник Лен~ну. Я подикувала за пораду й 
сказала .йому, ·що хочу мати в альбоМ'і театр, а 
не Леніна. Один наш :патріот з Канади запопад
ливо зфотографував Леніна, а про театр зі стра
ху забув ... 

Одним з найнеприємніших моїх спогадів з 
Украіни залишиться, мабуть, сцена з Борис
польського летовища. Це як ощна наша турист-

ка, родом з Галичини, вперто й по-рабському 

намагалася відпо·відати дуже ламаною російсь- ,/ 
кою мовою урядовцеві, який переніряв .наші ва
лізки і який ·говорив до неї .виразно ~по-українсь-
кому. 

Я не збираюся виправдо.вувати тих росіян, 
які нама·гаються русифі~юувати Україну, але спи
хання-м всієї вини на них ли'хові не зарадимо. 

Живучи за кордоном; ми не маємо великого 
впливу на та)..пешнє життя, але ж можемо бодай V 
мудро й гідно :поводитись, коливідвідуємо бать. 
ківщину як туристи. 
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ТОРОНТО У ДВАДЦЯТИРІЧЧЯ ЖУРНАЛУ "НОВІ ДНІ" 

28 березня 1970 ро.ку, в залі ІУКраїнсь'КоЇ 
православної громади в Торонто, відбулася до
повідь :проф. Дмитра В. Кислиці, ,присвячена 
двадцятиріччю журналу "Нові Дні" та пам'яті 
його основоположника і незмінного редактора 

св. ·п. Петра Кузьмовича Волиняка. 

Тому що доповідь Дмитра Варлаамовича 
друкується в цьому числі журналу, не будемо 
спинятися на її змістові. Збори із ·вдячністю до
·Повідачеві прослухали доповідь з найбільшою 
уватою. А тому, що Д. В. Кислиця в своїй до:по
віді коротко, цілком побіжно, зупинився на ди
·кому герці й глуз;уванні запіненої "севеушниць
·кої личини" з нежиВОіГО Волиня·ка і що цей 
герць буде продовжуватись у майбутньому, зу
пи:н:имось на найсвіжішій "с.каженині" тижневи
~ка "Канадійсь·кого фарм ера." 

Боляче, що на шлях реакції стають ті, яким 
трЕ"б::t високо тримати смоло;сІ{ІИ•П, - як його 

три:мав св. п. 11. К. Волиняк. А в них виходить 
навпаки: роблять так, ніби наш відвічний во рот 
нзяв і напоїв їх дурманом чи в понівечені .голо
ви недоу.ків •клоччя лонапихав. А найогидніше 
те. Ідо, ниливаючи .свою піну на неживоrо Во
линяка, "чільний репрезентант УНРади" (так У' 
"Про вовкулак" написано в "Канад. фармері" --
1. П.) говори:ть людям неправду. Ось хоч би й з 
"гостиною". яка була не "гостиною", а нарадою, 
на якій і я .був тоді присутній. Завжди я був 
присутній, як бував цей "мудрий" професор, 
нкий чомусь сховався під ·псевдонім, у хаті ще 
живого Волиняка. І горіл·ки ми не пили, а ·гово
ри."!и про організаційні ·оправі, пов'язані З· 5-им 
з'їздом УР ДП. Буди ми тоді втрьох і про це 
.знає "репрезентант", бож ми його розпитували 

'Про справи і культобмін, про який, як буде ще 
в нього язик свербіти, ми скажемо. Отже, це 
була товариська гутірка. Ми його зустрічали на 
аеро•порті і при;везли до Торонто. Тоді він був 
уже чільним репрезентантом УНРади, а :про йо
го зв'язки з ,~севеушниками" ми вже дещо зна
ли. Не був він ще тоді, як тепер пи.ше у сво]х 

листах, 'У "добрих, а не 1панібратсь·ки·х, сто·сун
ках з Госnодом Богом, що є одиноким ( единим 
- І. П.) найви;щн:м і найсправемивішим суд
дею". А по цім відразtу йде так·е його, "чіль
ного репрезентанта" велиікомудріє: "Не іrноруй· 
те цьо•го останнього ... Тільки останні три мkяці 
дають та.кі очевидні й переконливі докази ... " 
Мовляв, єпископ ,,із вічно бунті•вливого Чі•каrо" 
- на-слідком "до6рпх стосунків" - "пішов до 
Всеви.шнього". Так сталося- знову ж таки за 

словами "мудрого" професора- і з Волиняком. 
ІНо це - маячіння чи здовіщі натяки, ПО'КИJІЦО 
не нам суди ти. 

НОВІ ДНІ, лютий-березень, 1970 

По до.повіді на цих зборах відбувся жвавий 
об~ін думок про дальщу долю журналу "Н. Д." 
Всі як один ви•слоВ'или ·бажання втри'Мати жур· 
на.'І за вснку ціІНу, а дехто зразу ж склав, або 
деклярував гроші на rарантійний фонд, а саме: 
Ольга Мурій - 500 дол.; А.Індрій Ліщина, Петро 
НІанда, П. Копил, П. Неліпа- ·по 100 дол. Реш
та пожертв менши;МИ сумами. Збори ще раз 
схвалиJІи склад редакційної колеrії. 

На збqрах були присутні ·ви,конавці за~пові
ту Петра Волиннка: Ніла Гава, Тетяна ПрІ)тшин
ська-Ткаченко (третя, Діна Кравченко, не була 
то.J.і в Торонто). Во!-Іи виявили осо·бливу увагу 
до доді жур:аалу і поо6іця.11и 1приспішити фор
·::\tа.ТJ:ьні справи .з видавництвом, щоб не затриму

вати да."Іьшого ниходу журнал!У. 

Головував на зборах ред. М. Дальний, а 
секретаре~ був М. Пімkний. 

Торонтонська громада читачів і .прихильни
,ків ще раз належно вшануваJІа світлу •постать 
Волиня.ка і добре врадила, що робити з його 
дітиrцем - журналом "Нові Дні". 

Іван Пишкало 

ПОМЕРПОЛКОВНИКВОЛОДИМИР 

КЕДРОНСЬКИй 

Полковник Володи;мир Кедровський) 
-один з найвидатніших у.країнських держав
них та ·суспільно-громадсь,ких діячів, по
мер на 82-му році життя в п'ятницю, 13-го 
березня 1970 року. 

Володимир Кедровсм<ий народи:вся в 
Херсоні 1888 року. Він з молодих літ вклю
чився в діяльність Українсь·кої Партії Соці
ялістів-Революціонерів і я.к ч·лен ії Цент
рального Комітету був у 1917-1918 роках 
членом Центра.'Іьної Ради, заступник-ом го
лови Українського Військового Ко'Мітету в 
Києві і товаришем секретаря війсь·кових 
·спра·в. За Директорії був •головним держав
·ни~ інс,пектором Армії УНР, а з о·сени 1919 
до 1921 ро~,у послом Української Народ
ної Республіки в Латвії, Естонії й Фінлян
ді·ї. 

До Америки приїхав у 1923-му році та 
був довгий час співредакторам :,Свободи". 
Від 195.5-го року він очолював У•країнсь'Кий 
відділ "Голосу Амери,ки" аж до ·переходу 
на 'пенсію в 1963-му році. В. Кедро·вський--
автор цілО1ГО ряду праць з визвольної бо
ротьби ~'країни, а остання його праця "1917 
Рік" вийшла у в-і "Тризуб" у Вінніпеrу 
·м:инуло.го ро·ку. 
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ч и т А ч І 

Високоповажані панове! 

Безумовно, всіх нас огорнув глибокий сум, бо справді 

серед нас іншого Волиняка немае і ми це З;Н<ІЛИ й вислов

JІювали ще за жипя пuкійного. Та не З•ВЗ)J.;аючи на це, 

журнал треба рятувати, а тому не може бути навіть питан

ня -- продовжувати видання чи при.шпппи, бо ми, читачі 

журналу, так зжшшся з ним, що нав~ть не уявляємо собі 

нашого культурного життя тут без нього ... 

З пошаною до Вас 

т. Хохітва, Торонто, Канада 

ВельмишаН'Овні панове! 

Гадаємо, що в здоровомислячої людини української 

національности не може бути питання - чи існувати да.1і 

"Новим дням" ... 
При цьому надсилаємо чек на 40 дол. від нас обох 

порівН'У. Бажаємо витривалости й успіхів. 

З пошаною й привітом, 

Віктор і Микола Андре, США. 

Дорогий пане Редакторе! 

Посилаю передплату. на журнал "Ном дні" для трьох 

родин. Надіюсь, що і їм журнал буде подобатись, бо він 

є найкращим 1·остем у нашій ха11і. Висловлюю ·вам моє 

щире співчуття з приводу втрати нашого найдорожчого 

редактора сл. п. П. Вошrnяка ... й бажаю всього доброго в 
продовженні видавання журналу "Нові дні". 

З щирим, привітом 

О. Лисни, Ошава, Канада 

До ре:дакції журналу "Нові д:ні"І 

Передчасна смерть сл. п. П. К Волиняка е непоправ

ною. втратою. Царство йому Н'ебесне 1 вічна пам'ять. А.ІJе 
ми живі маємо npo живе думати. Сором був би нам усім, 
якщо б його славне діло разом з ним лягло в могилу ... 
Вірю, "Нові дні" і далі будуть будителем людських душ 

(тут і там), відбиватимуть новаторсь·кі революційно-де

мократичні ·погляди їх невтомного творця і правдолюбця. 

Зміст журналу за січень ц. р. свідчить, що ,.Нові дні" е в 

ЖІдійних руках ... Висилаю передплату на 1970 р. і зобов'я

·зуюсь приєднати ще одного передплатника. 

З пошаною, 

П. Діпяр, Англія 

(Уже виконав свое зобов'язання -Ред.). 

До реда·кції журналу "Нові дні". 

... Мене Н'епокоїло, що по смерті сл. п. П. Волиняка пе
рестануть виходити "Нові дні". Завдяки ініціятивній r;рупі 

журнал існує. На:.~, читачам, за.тишається в скорому часі 

створити rарантійний фонд ... Моя передплата на 1970 рік 
заплачена. Тепер висилаю на rараН'Тійний фонд 10 дол ... 
У скорому часі знову .делку {:уму грошей вишлю на rа

рантійний фонд. 

Знаю, що бу дуть тру ,~tнощі, але спільними силами чи

тачів та нових редакторів запевнимо дальше ви:данН'Я "Но-

n и ш у т ь 

вих днів",- живої па.\f'ятки по сл. п. Петрові Волинякові. 

З пошаною 

А. Петрашко, Ст. Томас, Канада 

Д.J редакцїі журналу "Нuві дні". 

З ве.1икою пошаною я ставився до Покійного Воли

пика та з приємністю читав його журна.1 і хочу щоб жур

нал "Нові дні" існував. До rарантійного фонду надси.1аю 

готівкою 5 до.1яріп. В межах своєї пенсії бу ду і в май

бутю,ому складап-~: свої скромні пожертви до rарантійН'ОІ·о 

чи пресового фонду ... 
З пошаною, 

А. Забігайло, КаиеАвJл, США. 

До редко.1еrїі "Новнх днів". 

.. .І Jіс.1я вістки про смерть сл. п. Волиняка, настрій мій 
був невююнно пригнічений і ll го.1ові СН'увала думка ·

невже кінець і "Новим дням"? 

Одержавши цей останній номер, я побачила, що 20-
річна праця незмінного редактора і видавця не загние з 

такою ініЦ'tятивною групою ... 
На початок прошу прийняти від мене десять дол. д.1я 

перших ваших кроків. 

З пошаною, 

А. Михайлова, Едісон, ClllA. 

До хва.1ьної редколеrії "Нових днів". 

Журнал "Нові дні" мусить далі ЇСІfУвати ... Разом з 

;шстом посилаю переказ на 10 долярів на передплату й на 
розбудопу журна.1у. По)1ПМО того, що я працював усього 

шість років і вже 12 рокіс на пенсії, але скіль·ки моїх сил 
~ матеріядьних опроможностей бу ду підтримувати "Нові 

дні"! 

Бажаю вам успіху в праці, 

С. СмІлянський, Нью-Гевен, США. 

· ВельмишаН'Овні панове! 
У В'ідповідь на заклик Ініціятивної групи ... я в домо.в

ленні з частиною читачів "Нових днів" з Бостону й око

.'JицІ,, нід себе і від них пересилаю переказ на суму 35 до
лярів на продовження передплати і трохи на пресовий 

Фонд ... l'адаю, що бостопці не будуть байдужі до такої 

важ.швої справи. Щасти вам, Боже, на все добре! 

Дмитро Николенко, Вест Роксбурі, США. 

Як бачите, листи до редакції цього разу дуЖе одно

рІднІ~ Всі читачі висловлюють глибокий жаль з привоLІ.у 

передчасної смерти сл. п. П. К. Волиняка 1 дуЖе бажають, 
щоб "Нові дні" виходили далІ. Більшість кореспондентів 

скрІмюють це свое бажання ще А відповідним датком на 

пресовий фонд або приеднанням нових передплатників. 

Стверджуемо, що ми перебрали "НовІ днl" без будь-яких 

фінансових засобів і тому фінансова допомога чиrачів за

раз особливо бажана і на часІ. 

Всім читачам, які поспішНJІи з допомогою та з при

еднанням нових передплатників, вислов.'ІІоемо щиру по

дяку й віримо, що iнwl підуть 3а їхнім приКJІадом. 3 та
кими передплатниками "Нові дні" втримаемо. 

Редакція 

НОВІ ДНІ, дютий ·березень, 1970 



ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ СПІЛКИ УКРАїНСЬКИХ 
ЖУРНАЛІСТІВ В НІМЕЧЧИНІ 

Презндія З<.~І<l:ІьІшх Зборіп Спі.1кн УкраЇН'ських )Кур

~шлістів (С~ Ж) в Німеччині п ск.1аді: Зенон Пеленський

m.1oвct, Т. Лсошій - :1аст. го.1овн і Фе.1ікс Кордуба --
секретар, повідо~І.'lЯЄ, що б березня ц. р. nідбу.шся в 

Мюнхені 21 з:::~га.1ьні збо~н СУЖ, на яких обрали но:ві 

керіВІі•і ергави СУЖ в тз.Ію:-.tу ск.1аді: 

Управа: Мирос.1ав Стиранка- го.1ова, о. д·р Михай:tо 

Коржан --· заст. го.'Іови, Фелікс Кордуба - секретар, Іnан 

Чарній - скарбник, Во.1оз.имир Лени.к - член уnрави, 

Мирослаn Антохій та Рома·н ДебрицьІшй кандидати в чле

ни управн. 

КонтроJІЬН'а комісія: Зенон Пе.1енський - голова, 

Антін Мельнак і Василь Ште.1ень - ч.1еаи. 

ТопарнсьІШЙ суд: Зиновій Соко.1юк - го.1ова, Т. Ле

онтіі1 і Rс•.1однмнр Максш,ювнч - ч.1сни. 

ПОТУЖНИй ЕЛЕКТРОННИй МІКРОСКОn 

В місті Су\1\1 зйкінчено конструкцію потужного елек

троюига мікроскопу, що nо6і.1ьшує об'єктн в бОС.ООО ра

зів, а прн застосуванні ві.l.повідІшх фотоІ·рафічннх спору :1. 

- ,10 ,ЩОХ З ПО.10ВІІІЮЮ ~Іі.lЬЙОН'ЇІ3 р(!ЗіІ3. 

МЕМОРІЯЛЬНИй МУЗЕй 

У )J{инн.нtрі організують мсморіильний музей на 
1Іесть укр;:1Їнц51 Сергія Корольова (1907-1966), яю:й був 

конструктором nерших сопутннк·ів нашої плщrети і пер

ших кос:мічннх кораблів. 

*** 
АНТОJіОГІЯ ПОЕТІВ ПРЯШІВЩИНИ І БАЧКИ 

Ре,1::1ІП\JР ч<1сопнсу "Руське С:юrю ", ]~юр<1 Лат::-~ш, 

улі .. J.НІІІ3 з цешр~1.1ею КСУТ у Прншеві проєкт спі.1ьного 

І111,1.аНІІЯ Анто.1огїі суч::-~сної поезії укр;:йrщів Іlряшівщншr 

T<J поетів з Бачкн 13 Юrос.1апїі. 

ЩО ПИШЕ ДЖІЛАС? 

М. Джі.lас у своїй кн•ю1щі "Недоскона.1е суспі.1ьство" 

пнше: що заслуги в розва.1і ко:муністнчrюї ідео:югії ШІ· 

.1СіІ\ІІ1J, п:шшІсатн ПІІСhменнІшам і мн:::тц5JМ. Бонн перші 

поч::-~.1н руйпуІ3<1ГІІ .1енінські і ста.1інські доп.ш. їхню спра

ву продовжують фі:юсофн, соціо.югп та історики. 

"СУЧАСНА УКРАїНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА 
МОВА" 

В Києві вийш.щ "Фонетика" та "Морфо.1огія" із п'я

ТІ,ох книг ко.1СК1ІІ:>Іюї прйці "Сучасна українська .'lіт~ра

турна мова". Тепер готують до :tPY"Y трн юшпІ -- "СІІrІ

такснс", "Лекснка і фразео.1огія" та "Сти.1істика". 

Ш,О ПИUІЕ СТУДЕНТСЬКИй ЖУРНАЛ 

"ЗОЗУЛЬ КА"? 

В Опаuі ІЗІtходить ук~аїнськнй студентський журrш:І 

"Зозу,1ька ", n якому шнна мо.1о.1.а генерація звсрт~є увш у 
старшим грома .. 1япа:м ш1 асІші.lsщію. Ч!ітаємо: 

"Асн:\1і.1нція почІІН'<lЄться вдо~rа, - ко.1и бйтьюr не 

lРІан. с13оїх дітей говорити по-українському; - батькн 

д:з.ють свої:м дітя~І такі імена, як ШL1а ~ Гарві; -- батьки 

не вияв.1яють жодно·го зацікав:Іенпя до українства; -
батьки не посилають своїх дітеU до україаської шко:ш;-

батьки не заnисують с:воїх дітей до українських мо.1о.:11~· 

чих організацій; - батькн не заці1<ав.1юють своїх дітей 

чптатн УІ<раЇН'СЬІ<і книжки; - батьки занедбують своїх 

п.ітеn через погоню за гріш:ми і за кар'єрою;- батьки за

д.'Ія спокою доз·воляють дітям rо.з.инами сидіти перед те

леві·зією. 

СВІТОВІ РЕЛІГІйНІ ГР~'ПИ 

В світі є 9139 5!:)1.000 Хрнстинн - (595.472.000 като.!ІІ

І\іВ, 229.290.000 нроте:т::-~нтів, 144.R29.000 пр::113ОС.1ШШІІХ). 

Мус~·.1ь:'-.12ІІ'ЇВ є 478.885.000, гін:tуїстів - 416.863.000, коІІ

фуціЯІ-!істіз 165.008.000, буддІІстін - 168.389.000, шінтуїстіа 
- 69115.000. 

МЕТИКУВАННЯ Н'А РІЗНІ ТЕМИ 

Я тоді приховую свої помиІІнш, ІЮо~1И вони повторюються. 

Не стріляй у зайця, що нтікае від вовка. Наживеш ворога. 
Висновок з історії боротьби з алкоголем: купувати 

[горілку Іі не пити. 

БажанtІя бути ще кращими заважає бути хорошими. 

То не шукач правди, що не може знайти брехні. 

І<осмопоJІіти теж обмежені люди. Тільки межами 

[чужого світу. 
Навіть дурість потрібна, якщо вона будить думку. 
Чим геніяльніший творець, тим нікчемніші епігони. 

УВАГА! УВАГА! 
ЧИТАЧІ В ТОРОНТО 

ЗАМОВЛЯйТЕ ОПАЛОВУ ОЛИВУ 

в УКРАїНСЬКІй ФІРМІ 

425 JANE RT., TORONTO 9 

НАІUИМ КЛІЄНТАМ БЕЗПЛАТНО 

ЧИСТИМО ПЕЧІ й rАРАНТУЄМО 

БЕЗПЛАТНУ ЦІЛОРІЧНУ ОБСЛУГУ 

ПЕЧЕй. 

НАШ ТЕЛЕФОН: 766-3040 
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ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА НОВІ НАГОЛОВКИ. З.А ПОШИРЕ: . 
СПИСКОМ КНИЖОК ЗВЕРТАйТЕСЬ ДО ФІРМИ ЗА KATAJЇOThM:-~ 

v 1. ДУМИ. Бі·бліотска ~поета. Вид-·во "Радянський пшс-ьменншк ". 
Київ, 1969 р . , стор. 354 .............................................................. ·.. 1.10 

2. Івruнчук Роман. МАЛЬВИ. Історичний poмru:-1. Вид-во "Радянсь-
І<ИІЙ ·письменни,к". Ки~ІВ, 1969, стор. 237 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ..... ... . . .. . . .. 1.00 

3. Ільченко Олександер. КАПРИЧЧО. По,вkті. Акварелі. Вид-во 
"Дні·nро", Київ, 1969 р., стор . 663 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . . 2.90 

4. Х~1жняк Антон. ДАНИЛО ГАЛИЦЬКИй Рс·мац. Вид-~СІ 
"Дf!і'про ". Київ, 1970 р., стор . 587 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 1.85 

Q. ВJ1ННИЧЕНКО В. Опщзі;ц:tння. "Словацьке педагогічне ви-
дат-шщтво," Братіслава, 1968 р., стор. 301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.75 

6, Пpri rapa Марія. МИХАИЛИК -- ДЖУРА КОЗАЦЬКА. Історич -
на повість. Вид-во "Веселка " . Киїн , 1969 р ., стор. 172 . . . . . . . . . . . 0.90 

7. Твен Марк. ПРИГ()ДИ ГЕКЕЛЬБЕРРІ ФІННА. Переклад з ан г
лійської Ірини Стеш е н к о. В-во "В е селка ". Київ, 1966, ст. 333 . . . . 0.95 

~~ 8. КУЛЬЧИЦhКА OJII::HA. А.аьбом. 59 і.::rюстрацій. Вид-во 
"!У\'исте цтво ", Ки,·:в, 1969 р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1.9.5 

9. ЛЬВІВ. Путівник. З ка.ртою -,схемою. (АНІгл . і укр. м.) Вид-во 
"Мистец·гво", Київ , 1968, стор . 90 ... ........ ..... . 1.50 

v 10. ТЕРНОПІЛЬ. З серії "Об.1 асні :vricтa Рад. У.кр." Вид-во 
"Мистецтво", Київ, ] 966 р., ·стnр. 95 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1.20 

11 . МУДРИй ОПОВІДАЧ. Каз·ки~ притчі, байки. Вид-вс "Науковn 
дум!<а ''. Київ, І : , стор. 246 .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1.30 

12. Вороний Іv1икола . СН ІЖИНКА . Дп н дошкільного віку. Вірші. 
Вид-но "Веселка" . Київ 1970, стер. 1.5 .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 0.25 

13. Яр~лшr Юрій. СЛОНЯТКО, ... . О ЛЮБИЛО ТАНЦЮВАТИ. 
kеlЗКИ. Вид- во "Веселка" . ки·:в, 1969 р . , стор. 23 .. .. .. . .. . .. .. .. . . 0.40 

v 41. Ой КОНИКИ СИВАІfІІ . Укр. Нар. Дитячі Пі,сеньІ<И. Малювала 
М. Примаченко. Вид-во "Вессл·ка". Кн їв, 1969, стор. 1 б .. .. .. .. .. .. 0.50 

;r 15. СУЧАСНА Уh'РАїНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА. Вст1уп. Фоне
тик2. За загальною редакцією акад. І . К. Біл одіда. Вид-во 
"Нг.уко~ва ду~1ка" . Київ, 196~, стор. 436 .................................. . 

16. УКРАїНСЬКА ДІЯЛf:.КТНА МОРФОЛОГІЯ. Вид-во "Наукова 
ду:vtка". Київ, 1969, стор . 200 ................................................ . 

В ЧАСІ ВИПРОДАЖУ ЦІНИ ЗА ПЛАСТИНКИ, 

ВИПРОДУКОВАНІ В СРСР, ЗНИЖЕНІ НА 10 % 

СПЕЦІЯЛЬНІ БЕЗПЛАТНІ ПРЕМІї 

3.25 

1.90 

~ $5.00 _ Ф отоальб::м·"::.:в ;уплять книжок а б~ р::::::0о:о:::::т~::ь :рисилайте зам о в-
* лення і гроші на адресу: 

~
~ $8.00 - Фотоальбом "Ки;їв" ,,Позна- ~ 
• u "' .. UKRAINSKA KNYHA 

иом"Гесь з ,у крашою. 1162 Dundas St. W., Toronto 3, Ontario 
~ $10.00 - "Солов'їна Укра·ша" - комn· до замовлення на $1.00 в Канаді треба при-

~ ,,ект 15 грампл~стинок в журналі. ~:а~~а~~и~е::і: н~а~~;fиs';;""ц::т~8~0(~ї 3~::;~~ : 
а $20.00 - Всі вище згадані •речі (3). плюс 5% сейлс текс), у США 0.75 центів, : 

O»'UU~·Q~'Q~~-.-.:~~~~.:~~.-n~• 


	20001
	20003
	20004
	20005
	20006
	20007
	20008
	20009
	20010
	20011
	20012
	20013
	20014
	20015
	20016
	20017
	20018
	20019
	20020
	20021
	20022
	20023
	20024
	20025
	20026
	20027
	20028
	20029

