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ЩОБ "НОВІ ДНl" ЖИЛИ! 

lJльІ а іН .У vаи з • оронто вне.:Jtа ;)uU доляр.в 

на rаранТН<tНИІ1 q.юнд. 

lІДШі з наrаhращих читаqок "11ових ,цюв" і наша відо

ма nа1рю1ка nана u ль га fi't урі й на зборах читаЧtІ:J 

декJ.яруваJІа, а в скорому <taci внесJІа на рахунок rарІін

ltиного фонду "Нових ,цнав" свій щедрий вклад. цеН 

олагоро;J.ний патрютичниfі нрок їІ тим знаменюший, що 

вона не бага4k:а - на добре народне д'lло пожертвувала 

зі своІх сІіромних заощаджень. 

Пані Ольга Мурій народилася в місті Тернопіль, а до 

l<анади прибула в 1927 р•щі, паселившись у місті Вінні

пеrу, де й перебувала аж до 1953 року, коли переїхала 

до міста Торонто, там замешІ\аВШІі на постійно. П01ні 

Ольга має родину невелиІ\у - єдину доньку Віру. На

лежить пані Мур 11 й до української православної гро

мади при соборі св. Володимира в Торонто, а нрім того 

- до Союзу Унраїнок І<анади - li.O відділу св. нняпші 

Ольги. 

1\\аючи тшшх читачів і читачок, як О .1 ь га Мур і й, 
наш журна.ТІ напевно бу де довго жити. 

Найсердечніша Вам подяка, дорога пані 0JІьгu, ві.тt 

нас і від уrіеї громади чиrачів та сп1jвробітнинів жур

налу "Нові Дні". 

Ре;ннщіп И Ад:\Ііністр.щін "Нов11х Jtн:и" 

На першій ·сторінці обкладинки -Весняна ·поrзінь 9 Укр:1їні. 

P1·inted Ьу Universal Slavic Printers- 2209 Caniff Avenue, Detroit, 1\'Iich~gaп 48212, U.S.A. 



М. Берест 

ПЕРЕДСОБОРОВІ ДУМКИ 
Коли ·В житті ~ра"Ьнськоі ·еміrраціі підгото

вляється я-кась важлива подія, то )'ІКраї.нська 
преса підхоплює її, всебічно висвітлюючи: 
та переконуючи наш загал у її конечності. 
Тоді кожен з нас має змоту виробити .собі влас
ний ~погляд на дану оораву й відповідно до неї 
ІПО'стаrвитись. Д.11я •приклащу пригадаймо, як nро
ходила дов·горічна підготова до таких важливих 

подій, Я'К :побудова пам'ятників нашому націо
нальному пророкові Т. Г. Шевченкові у Вінніпе
rу і в Вашінrто.ні, або rвідб;утгя Світового Кон
rресу Вjльних Українців і ств·орення постійного 
Се~ретаріяту. 

У наші дні такою важлив·ою ·сnравою, за 

яку так послідовно борються наші брати ·като
.'!ики, є стру.ктура їхньої церкви, як церкви По
місної з патріярхальним устроєм, підnорядко
ваним, звичайно, Папі. Це справа створення 

Киівсько-Галицько.го Па·rріярхату на чолі з кар
диналом йоси·пом СліпИJМ. Цією оправою жи
·вуть всі українці ·католИ!Ки, як старо, так і но
вокалендарники, що тут знайшли спільну мову. 
lЦоб ДОСЯІГТИ ЦЬОГО, СКЛИ'КаЮТЬС'Я ·ба·гаТОЛЮдНі 
віча, ухвалюються резолюції, з'бираються 'Під
писи, надсилаються до Риму масові 'петиції, про
вадяться зrбірки, ·ортанізуют:ося ма<:ові палом
ництва до Риму тощо. А наслідками праці ка
толицької інтеліrенції й 'Преси, які так завзято 
і спільно працюють, є те, що втягнено до цієї 
суго католицької справи й наші Централі СКВУ 
та КУК, а подекуди й наших rгнучкошиіх nраво· 
·славних. 1 . :: t 1 ~\\11 

Це та·к у католиків, а як у нас, праооСJІав~ 
:них українців? Собор нашої церкви- це дуже 
важлива поді·я в ії житті. Більше ро~ тому 
проголошено скликання ч·ергового Собо1ру в 
1970 році. У житті нащої це:р-КJВи протягом 
останніх років .назріло багато прев·а~ивих 

справ, які вирішуваm або апробувати може ли
ше собор, як найвищий орган нашої цер~и -
церкви соборноправноі. Уже давно ·визначена 
дата і місце ЙОГО СКJІИІКаННЯ, наrближаеТЬСЯ деНЬ 
Собору. Здавалось би, що ми, rправославиі укра
їнці, мали ·б спільоо, як це роблять українці
католики, обмірковувати оправи, які будуть 
предметом розгляду на соборі. Цим справам му

С'И.1а 6 приділи"Ги належцу увагу наша право
ІС.ТJ:авна преса, порушуючи на ~своїх сторінках 

неrативи нашого церковного життя, щоб до 

боротьби за викорінення іх активізувати увесь 

НОВІ ДНІ, квітень-травень, 1970 

укра їнсь·кий прав·о~лавний з атал нашої церкви. 
На превеликий жаль, нічого та,коrо досі ми 

не бачимо. Ранньою весною відбулося в Торонті 
П()ШИрL:не засідання Ради Східньоі Emapxii. Як 
переказують учасники, не було там і згадки про 

собор нашої Церкви. 

Наша православна преr~а мовчить про цю 

нажливу подію, "Український Голос", що в цьо
му році .святкуватиме свій 60-річнИJЙ ювіл·ей, і 
занжди добре інформував українців як про сві
тоні події, так і зага~'Іьноканадс~кі, зокрема цер

·ковні, в питанні собору також мо.вчить. 

"Вісник" у чаrслі від 1-.го травня Ц. р. ІSпер
Іце вмістив цінну статтю о. М. Фика на тему 

,,Псредсо6оров1 ду~1ки". Шановний автор у цій 
~статті теж стверджує, що час до відJкриття оо

бору дуже обмежений, і він не зможе докладно 

зупинитись над усіма справами, а тому ва;рто, 

щоб делеrати ·були обізнані з ними заздалегідь. 
Є в статті цінна зтадка :про любов і приятель
ство між нашими людьми в ча~и заснування на

шої церкви в Канаді, та про занепад цих чесн·от 

у наші часи, місце яких зайняла "погана 'Практи
ка", а іменно: одне ~говоримо, а ~противне роби .. 
'МО", а .вислідом цього є зростання недовір'я. 
Терпкі, але правдиві завваги. 

Мовчить і наша Консисторія, наче китайсь
ким муром відгородившись від вірних церкви, і 

все, що за цим муром діється, то "тайна -сія ве
лика єсть". Невідомо, доки ·буде ця таємни

чі·сть? Невже аж на соборі наші делеrати дові
даються про справи, які 6у..щуть стояти на по
рядку денному? 

Відnовідальні·сть за такий невідрадний стан 
падає не лише на нашу православну ·пресу, а 

з~ачн~ю мірою на наш1у таки правос.лаrвну інте
ЛІrенщю, нка мало цікавиться гро'Мадсь~им жит .. 
тям, а ЗО'}(Ірема оправами нашої церкви. 

Чим пояснити таку таємничість у справі з 
·недалеким собором? Хіба тим, що протЯІГом 

останніх років досить виявив себе ;гурт людей 

у нашій церкві, які мають намір провести в 
життя англізацію нашого церковного життя. Це 

приховані (бо з таким "товаром" не можна по· 
·казуватись на дюди), а подеrкуди вже й явні 

'Спроби позбавити нашу церкву її національного 
обличчя, як церкву українського народу, запро
вадити БогосЛ)Уження в наших церквах англійсь

rкою мовою під nретекстом, що молодь наша 
укра·інської мови не розуміє й лише шляхом 
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англізацн зможемо, ~юв-1яв, затримати її при 
церкві й цим за,безпечити майбуrnє церкви. 

Як пошесть, прийшла до нас із США ця згуб
на антинародня ідея й знайшла для се6е прито
жий rрунт на заході Канади, а згодом, що прав

да, 'В :меншій мірі - і в Східній Єпархії нашої 
Церкви. Во!-Іа, ця пошесть, як пістряк затруює 
здорове тідо нашої церкви і про це треба голос

но говорити. Боротьба з цим лихом має бути 
,нашим першочерговим завданням, зокрема на 

черговому со-борі, поки ця пошесть не пошири

лась по інших осередках нашої церкви. Є у нас і 
прихИ'льники "Всепра,вославія", які 6 хотіЛІн 

rHaш.v УкраЇ!!СЬКУ ПравославНІу Церкву, як церк

ву !ІаціонаJІьну, перетворити на інтернаціональ

пу під ціЕю "всеправославною" покришкою. 

Навіщо 6у."Іо тоді понад 50 роrків тому відрива
тись від католицької церкви, або зрікатись опі
ки російської мkії? Канада ві.11ьна країна, тут 
кожен може аrітуsати, за що хоче. Аrітують же, 

напр. патлаті істоти проти війІПІ у Вєтнамі, про

тес11ують ·вони, що в університетсь-ких ·крамни

цях не 'продають відомих піrулок, не продають 
ві."Іьно маруани, то чому не можна аrітувати про

ти украінської мови в наших ЦРрквах, а дома

.гатись впровадження в наших Богослуже,ннях 

англійської мови? Можна, з•вичайно, але не вір
ним нашої церкви, бо кожен з наос, хто явно чи 

-гайно цим бавитЬІся, є ,гробокопаrгелем їі. І як у 

світлі соборнолраовности нашої церкви вигля

дає таке накидування волі невелиrкого гурту лю

дей церкві в цілому - єпископатові, священ

ству і вірним нашої церкви? 
Наша цеІ1'f<'Ва, відмовившИjсь від українськоі 

мови, переста.'Нl б ·бути Цер-квою !},країнськоrо 
·народу. Ми б убили її ·своїми власними руками. 

1-Іаrюд., шо зрі'І<ається .своєї мови, приречений 

на з:-1гибель, він ·стає пс;гноєм д.ля tншоі куль
тури. 

"Без українсьІ<оЇ мови нема Українськоі 
Цср:кu.и" -- вчив недужий теtпер Киріярх нашої 

ЦерквІ-І, його Блаженство Влади:ка Митрополит 
Ілар:он. Ці його саова-дорого-вказ для всіх нас 

у ЦЬО::\1У преn?.ЖЛИВО:Му ПИТа!ІНі, а не нВСеtпраВО· 

-с.тrавіє" чи денаціоналізація нашого церкоmrого 
життя. 

Не Сl\Ііє ніхто з нас втягати в цю небезпечНІJ 

ГР.У ~юлодь, яка~ як відомо, живе більше почу
ванням, ніж розу::\10::\1, або заохочувати їхати на 

Собор наnіть ту з-поміж неї, яка не чи~сли .. 'шсь 
у списках членів даної громади. Цим порушу

ється встанов.1ений правопорядок у церкві й 

створюються умови для бун'І'у в лоні церкви. 

Нам усім треба пам'ятати слова Євангелії: "Го
ре тому, хто спокусить одного з менших цих. 
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І(раще було б ІІОЧС'ПИТИ ЙОМу На ШИЮ ТЯ*КІ!Й 
ка:мінь і втопити в морі". 

ПомиЛІ<ово було б думати, що на місцях у 
Західній Канаді не ведеть·ся .підготовка до со

бору. Адже і "Вісниж" і "Український Голос" 
пnnідО:\1ИЛИ про передсоборо·ву конференцію, 
що відбул~·ся в Саока.-гуні, із до:повідями та·м 
нист~rпа.11и офіційні представНШ<и нашої кон<:и
{'Тnрії о. д-р С. В. Савчук і ·о. Франк Керницький. 
На цій Конференції приймалИ'СЬ і пооні поба
жання, що не є у згоді зі ·встановленим право

порядка:--.-:: ~r нашій цер,кві. Але в житті часто бу
·n::J.є так. 1цо те, "що можна ~панові, то хлопо,ві 
зась". Як доходять до на:с вістки, такі конфе

rенції відбувають·ся і по інших осередках За
хіднІ)ої Канади. 

До речі буде пригадати кілька ·відомих фак
тів з нашого церковно.га життя, що, як ті блуд
ні вогники, спалахують то тут, то там, даючи 

зон~.тн про згадану небезпе·ку для нашої цероови. 

Пригадаймо прЗJБос.11авну ,громаду ·при Все

,канадоеь.кій Катедрі с.в. 'Гройці, яка вже дав

ненько винесла rпостанову •про перехід у Бого 
с:гrуженні на англШську мову. Празда, 3 ·якихось 

причин цю постанову ще ~а житгя Владики Ми
·срополита не здійснено. 

Вартп пригадати й новопосталу аНІГл·омов

ну парафію в Саокатуні, на відкритті якої го
ловним. доповідаrчем і то англійською мовою 

був теперішній .голова нашої 1<онсисторіі. 
Пригадаймо сUІбі містерію з о. Кліщем, 

'СПраюкню ралю ЯКОГО ЩОДО нашоЇ церкви ІВ 

Ка,ааді никl"ила англійська прес·а. Ми чиtгали різ

ні спроставання з цього приводу. Фа,ктом, якоrо 

ніхто не заперечує, є те, що ця оrсо'ба в минуло· 

~~у була вихІJванцем Колеrіі св. Андрія у Bimri
пery. Заперечують, що він ·6}118 у ·складі духів
ництва УГПЦеркви в Канаді й одночаоно обслу

го·вував люІйсь ча'с лравослаrвні парафії ВіШІі
пезької округи і був в а~ресарі ,щухівництва 

нашої церкви. Не міт іВін сам внести своє пріз
·Вище і адресу в цей tСПИСОК, а ТИІМ 1білЬІше 1Само
'ВЇJІЬНО обс..'Іу.говувати згадані прав-ославні па

рафії. Був він не лише вихованцем Колеrії са. 
Андрія, а. ... "Іе яки;йсь час 6ув духовним опікуном 
студентів Кодеrії. Хтось уможливив йому .цю 

працю. Коли читаєш оці всі спростовання, то 

мимоволі погоджуєшся, що "темна вода во об
лаціх nоздушн:их". 

Utoб не зроби-ги крИ'Вди новопосталому на 

сході Канади УкраїнсЬІкому Пра.восла•вному Jн
ститутові св. Володимира в Торонті, ·слід на 

цьr}~у міL:ці згадати і його. Як свідчить сама 

назва цього Інститу11J, це мав би бути осередОК 
української культури, в Якому українська пра-
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вославна .молодь мала б одержувати національ
не й р·елі,гійне виховання. 

Як насправді ·провадитІ>ся виховання :моло

ді в цьому закладі, довідує·мось з інтерв'ю, нке 

дал·и представникам української преси керівни
~ки інститу11у. (Див. "Український Голос", 15 
жовтня 1969 р., рубрика- "Вkті з Торонта"). 

На день пресової Конференції в Інституті 
було студентj.в 21, а студенток 14, разом 35, з 
них лише троє не-українці. Подаю лише кілька 
найkтотні•ших стверджень на цій nресконфе

ренції: 

... "До Інституту приймається студеІїГів різ
них національностей" ... 

... "В ·більшо·сті студенти приходять з дІУЖе 
малим знанням української мови і добре буде, 

Я'К прищепиться їм тут 6одай ІПочуття прина
л·ежности до свого народу, а ЦЕ МО)КНА ОСЯ

ГНУТИ й БЕЗ УКРАїНСЬКОІ МОВИ". 
... "Го·ворячи ·про мову, мусимо •брати під 

увагу, чи студенти житищугь в Україні, ч.и в Ка
наді" ... 

... ,,Запляновано серію леJ<Іцій, але в·они \бу
дуть подані студентам в англійській мові". 

... "Коже:н ·студент при встуnі до Інституту 
•підписує зая~, в якій заявляє, що дві години на 
тиждень ·буде ·ПОсвяч}'ІВаТИ для слухання лекцій, 

в тому одна година проб танців, співанок тощо". 

Про другу годину зі скромности •промовчано. 
Очевидно буде вона присвrячена українському 

футболові. "Можуть бути лекції української 
·мови, ЯКЩО На НИХ З:ГОЛОСИТЬСЯ певне 'ЧИСЛО 

студентів" ... Трудно повірити, щоб при такому 
заохочуванні до ~країнської мови, знайш.тrись 
охотинки вивчати її. 

Так :виглядає національне .виховання моло
ді в цьому інституті. Не дурно ж кореспондеmи, 
'побувши лише ·Короткий час в Інституті, зорі

ентуnадись •У -ситуації і в ~своїх виступах прооиJІИ 
керівників інституту не змінювати імен студен
тіR, не робити з Іванів- Джанів, а з Василів-

· Билів, ·бо заrгримання хресно,го імени має вел,и
кий впдив на затримання своєї ідентично-сти. 

Мимово.11і напрошується думка, що цей 
гуртожиток з бучною назвою Український Пра

вослав.нпй Інститут св. Володимира є таким ли
ше за назвою й має малu спільного з наш,ою 

церквою в Канаді. Чи ж дивно, що українське 
правосJ1авне громадянство не дуже поспішає з 

фінансовою допомогою такій .установі? 
Я зупинився довше на •справі анrлізації на

шої церкви, rцо є нашим ·би,чем число перше. 
Згадаю хоч побіжно й дві інші ·справи, які ймо
вірно будуть ухваJrюватись собором. 1. Справа 
приєднання до ~'ГПЦеркви Канади част!fни УП-
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l Lеркви ·в Австралії під .проводом 93-літнього 
спи!ш,опа Сильвестра; 2. Справа npo відбутий 
\rи:аулоrо року в Европі після смерти МІf'VРОПО

лита Ніканора собор у :Німеччині, ЯІКИЙ обрав 
;шпроrіолнто.м цієі церкви архаеnи,скопа Мсти

t:л::tв« з ClliA і зрuбнв кіль·ка ух:nал, проти яких 

має застереження провід ~,ГПЦеркви в Канаді; 

взаємини між нашими митрополіями США і Ка
нади у світлі спроб їхньо.го об'єднання, які 
( спро6и) не дали жодного ·висліду. 

Не є секретом, що взаємини між згаданими 

митроподіями після ІНедодержа:ння одним з уча

снИ)Ків наради трьох митрополій ухвали ·про 

відмову від будь-якої участи у ватиканськоМ(У 

соборі nоrіршились. Це nри1сра і болюча сnра

'Ва. Було б добре, нкби собор наш·ої церкви, ма
ючи на меті добро всієї У·~раїнсьхої Православ
ної Церкви, не лорнав остаточно цих взаємин, а 

знайшов шляхи до привернення бодай поперед

ІНього стану співпраці цих митрополій у спіль

них для них справах. 

Кодеrія ·СВ. Андрія у Вінніпеr·у й позаочне 

навчання майбутніх ІJІастирів, яке в деталях під

'готовив з доруч·ення проводу УПЦеркви в США 
~о. протопресвітер Філімон Кульчин<:ький, - це 

дві .справи, в яких співпраця двох ·МИтрополій 
дала б позитивні наслідки, аби тільки була до·б

·ра воля. Раз тяжко знайти охотників посвятити 

·себе служінню Бого·ві в своїй Рідній Церкві се
ред нашої молоді, треба шукати їх серед серед

нього, а то й сrаршо~го віку наших вірних. Вони 

здебільшого QІбтяж·ені родинами й не можуть 

відірватись від них для студій в Колеrіі ·св. Анд
рія протяго~r чотирьох років, а опрацьовувати 

·матеріяли вдома й виїздити лише на сесії для 
ск.rrадання заліків ,було 6 м-ожливе. І нема чого 
боятись, що такі священики 6у,щуть .меншої ква
ліфікації, ніж вихованці Колеrії св. Андрія. Ад

же ж нг.ші 'Перш,і священики, що понад 50 років 
тому як світські люди по.святили сеrбе служінню 
Богові в нашій цер•кві, виявили себе ,очевидно, 

добрими пастирями, коли їх !Нагороджено най
виІцими званнями у нашій Церюві. Доходять до 

нас вістки, u.to плянується надати де«ому з них 
павіть лочесrНі докторати ·бого,словія. 

А щодо заохочування нашої молоді їхати на 
~студії до Колеrїі св. Андрія, то для цього є одне 

неве.'Іичке побажю-rnя для нас усіх, а ·сам-е ІJІ·о

.1іпшити "к.пімат'· по наших ,громадах; поменше 

сварок, а більше співпраці між нами, більше \ПО

'Шанн до наших отців. Опільни.ми зусиллями 

етнорім їм кращі умови, пере.щусім морального 
порядку д.'Ія їхньої пастирської праці, поменше 

критики їх в наших родинах в при·сутності дітей. 

В таn:ій атмосфері загальної пошани ~священи-
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кові буде легше вm<онувати свої обо·в'язки. І 
тоді напевно знайдуться серед молоді о~очі ·по
святити .себе праці в своїй рідній це-рквf. 

Дуже важ.1Jи.оою є спільна постава наших 

Митрополій до та1к званого "всепраІВосла'Вія". 
Конечним є ·спільне видання Богослужбо

вих книжок. Вже понад 50 років kнtують наші 
церкви в Канаді та США, але й досі не ·спромог
лися видати Мінеї та інші потрі6ні в Церкві бо

гослужебні книги. Вражає різнобій у текстах 
книжок, Іу.живаних у нас, не однаковий тек.ст у 

загальновжнІВаних мо.7ІиТ!вах, починаючи від мо

литви Господньої. 

С1прави нашої молоді, -гр~ба д}'1мати, будуть 

теж розглядатись на Соборі. Із щоденного дос
Rіду знаємо, що в таких молодечих о.рганіза

ціях, у праці яких бере активну участь іmелі
rенція, а батьки .вияВJІяють зацікавлення й теж 

допомагають, праця стоїть на високому рівні. 

Для прикладу назвемо Пласт і СУМ. Лище ду
же неЗtначна частина нашої православної моло

ді є в рядах двох наших ·молодечих організа

цій ОДУМ і СУМК, а -більшість її виховується 
на вулиці. Через пасивність нашої православ

ної інтеліrенції і більшости батьків наші мо
лодечі організаціі не працюють так, як би хо

тілось. Нереальним виявиЛtись багаторічні 

·Спроби й дис·кусіі на•в'Коло питання об'є.и.нання 
всієї нашої молоді в СУМКУ. Нехай .вони й на
далі розвиве~ються, З:'vіагаючись між собою. Не 
відгороджуймо їх муром одну від одної, а за

охочуймо їх сходитись і об~ірковувати свої 
молодечі справи, брати участь у ·спільних мо
лодечих виступах, заохочуймо їх до поси.льноj 
праці в громадському і церковному житгі. Цим 

ми дамо здорову поживу молодНІМ душам і 

.спрямуємо їх молодечи'Й запал в корисному 
напрям.ку. Церква) українська школа, курси ук

·раінозwавства, молодечі ортанізації допомо
ЖІуть українській родині, якщо вона собі цього 
бажає і в цьому напрямку працює, за-гримати 
дитину в свойому рідному ·середовищі, охоро

нять їі від злого впливу вулиці, сприят.имуть 
.створенню молодих українських подруж, які 

зможуть .передати це все •с.воїм нащадкам. 

Певно, що собор у ·своїй праці •приділить 
належну увагу нашим інститутам. У свій час во

ни 'Відіграли велику ролю в житті правОtславних 
'українців. Читаєш про ті тяж~кі умови, в я~rnx 
вони постали й ·провадили ·свою працю, перегля
даєш численні фото·світлини n~орічних випуск
ник1в, що пО'повнювали ряди українськоі право
славної інтеліrенції, кращі представНИІКИ якої 
з·годом займали поважні становища в загально
канад·ському житті, і мимоволі ·схиляєш в поша-
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ні голо·ву перед тими, що труJІ.И\ЛИСЬ на цій на
родній ниві. Роля цих інститутів у наші дні зма
ліла, - це безперечна річ. Причини цьо.го - це 

·спеціяльна тема, нку мають дослідити ті, що 
довгими роками у цій ділянці працювали. Без

перечно, n~o крім впливу де.націокалізуючих 

чиннwків ~r праці цих інститутів ·були допущені 
якісь ·помилки, які від'ємна позначили.сь на іх
~ній праці. С01борові треба подати ·cyrrecтii, я·к 
впправит,и й поліпшити працю цих, безп-еречно, 

1корисних закладів. Це ·велИІКою мірою стосу

єть·ся і новопосталого Інституту ·св. Володи,мира 
·в Торонті. 

Місійна робота нашої церкви чер·ез пасИ1В
ність нашої правос.11авної інтеліrенцїі, я·ка, за 
не'Ведикими винятками, справами своєї церкви 

•не ціІ<авиться, не є на відповідному рівні. У 
CliJA .наша інтеліrенція ·починає актиІВізуватися 
і створила Т-во ім. Ми-гр. Петра Могили. Це 
Т-во ставять своїм завданням допомогти церкві 
в її міосійній праці, а в 1разі потреби бороІtИТИ іі 
від нападів на неї. Крайня пора розворушити й 
нашу православну інтеліrенцію в Канаді, що до

сі в стані летарrії .перебуває. Ми ІНе маємо ~по
треби шукати поповнення членства нашої Церк· 
ви коштом інаковіруючих, як це роблять като
лики та про'Геостаmи. Ми ма€мо широке поле 

діяння ·серед наших таки ·православшrх братів, 
яких ~ тисячі поза членством наших громад, бо 
ніяк не відважуються вони надщербити свій 
бюджет членською вкладкою до громади. Сkь 
до цих наших братів треба йти від хати до хати 

кожному з нас. Треба переконуваm іх ·вийти з 

їхньої ізоляції. Лише ·спільІmми зусиллями их 
зрушимо з місця місійну працю нашої церкви. 

А вже ні в якому разі не маємо наслідувати 
прик;rад громади при церкві св. Димитрія в Но

вому Торонті. Управа цієї гро~ади, очевидно, 
з місійних спонук, у 1968 ювілейномtу році на
rшої церкви в Канаді вигнала з цер·ковних при
міщень дітей парафіян з останньої еміраrціі у 
·віці від 8 до 15 років лише за те, 1цо ці діти ва
л·ежали до молодечої організації ОДУМ. А на

ша хвальна Консисторія цей вчинок згаданої 

громади апробувала, впиrсавши 'ЦИ'М "світлу" 
'Сторінку .в і·сторію нащої церкви в .Канаді. 

Було б добре, якби Собор да·в ·справжне 
християнське визначення міrсійної ороботи церк

ви, що·б подібні неоподобства не повторюва
.11ись у майбутньому. 

Тяжкою до розв'язання, треба думати, бу
де справа за·ступництва нашого недужого Ки

ріярха, його Блаженства Владики Ми'Грополи
та І.11аріона. Ця справа не mше бо~юча, ме й 
небезпечна, бо має в собі за·грозу скотитись у 
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~Ик протеетантизму, що не віщує нічоrо .zr.о·б
рого нашій церкві ні в її зв'язках із Вселенсь

·ким Право.славієм, ні у 1се6е вдома. 

Я свідомо оминаю фінансові й господарчі 
справи нашої церкви, хоч і вони дуже важливі. 

Очевидно стоятиме питання і про підсум ... 
ки ювілейного ро·ку нашої церкви в 1968 році. 
Дивно воно я:кось виглядає, що відсвятковано 

ювіл·ейний рік нашої церкви, а ювілейної кни
ги, при·свяченої такій важливій даті, досі нема. 
Власне ця ·кни.га заходами rконсисторії вийшла, 
але світо~ не бачи~11а. Звичайно, через те й світ 
не міг її побачити, хоч обійшлась вона конси
сторії досить дорого. 

Слід було rб відмовитись на цьому соборі 
від деякої лракти~н поnередніх со·борів. Так, 
сnрави собору мають вирі·шувати спільно всі 
члени {:Обору, а не робити це по закутках в 
окремих комісіях. 

Тре:ба, щоб на цьому соборі припинились 
містерії зі звукозаnИ'сувачем. Він ма€ за•пису-

А.ЮРИНЯК 

вати ·всІ вистуnи, в том!У числі й кри-rn~чні. А 
щоб так ·було, треба усунути "оrnікуна" зву·ко
запи.~еувача, як неnотрібного. 

Бі.1ьшkть делеrатів Східньої Єпархії, їду
•чи на со·бор, твердо ріш'Ила боронити націо

нальне обл:иччя нашої церкви від усяких зазі
ха.нь на ІНеї, незалежно від того, від ~кого б во

ни, ці зазіхання, не походи~и. Рі•шили вони це 
робити з. твердого nере.кона~rnя, що ·це їх обо· 

в'язо·к nеред Матір'ю-Церквою. Воrни вірятq 

що й на~ші nраво·с.11авні брати із Західньої Ка

нади таrко:rо ж наставленїІЯ й що спільними си

лами нам nощ·а.стить ·відвернути цю загрОЗfУ від 

нашої Цер-кви. А це 1буде заІІІоруG<ою її да.Іь· 

шого роз.витІ<у на ·славу Бо.гові, а нам, її вірним, 

на спасіння. 

Таке наше переконання підтвердЖують 
вістки, що доходять до нас із Західньої Кана
ди. 

Хай у цьому допоможе нам Всеви:~ш•Іій! 

ДВІ ,,ЗОЗУЛЬКИ'' 1969 РОКУ 
Напевно, не всі наші читачі бачили і знають 

"Зозульку" ~ "газету творчої молоді" - як 
вона небезпідставно себе назива·є. Появляється 

·вона вже не .перший рік в Оттаві (Канада), але 
не змогла до·сі з цикло·ст.илю перейти на нор

·:мальний друк. Так само й час ІПояви її ще оста

точно невреrульований, і листаж хитається між 
32 і 38 ст.ст. (не вчислюємо сюди обкладиШGІ, 

внутрішній бік якої також д~коли за·бирає "Зо
зулька" під текст). Цьо~го року 'появилося вже 

два числа "Зозульки": ч. 1 і ч. 2. Отож про mrx 
ми й хочемо ·сказать отут "слово щире, нелу

каве". 

Читаючи "Зозуль.ку", відразу конста11JЄМО 

два важливі плюси: пер'ший - про молодь 

пише сама молодь (хоч зрідка трапляються і 
старші автори); другий- широкий вахляр тем, 

від проблем міжнародньої політики аж до ме

тодики викладання в суботніх школах Укра

їнознавства. Але найбільше таки про нашу мо

лодь і особливо про студенства. І не таІ}( собі 

заrальниково, надуживаючи ·патріотичною фра

зою, а в практичному пляні ~усунення ~иб. (На

приклад: у навчанні предметів укра1нознавства 

в суботніх та неділЬНJІХ школах, rпри вихованні 

дітей удома, загальна проблема збереж~ення ук-

НОВ! ДНІ, квітень-травень, 1970 

раїнетва нашої молоді ·в сучасних умовах аме

рикаоського .континенту і т. д.). Що особли•ВО 

цінне: спі·вро-бітни~ки та дописувачі "ЗозулЬІКи" 
не пережов,ують старі, давні твердження-трю

їз~1И, а шукають, питають і пропонують овіжі 
проєкти, пляни і методи 'праці в напря•мі голов
ноУ мети --- збереження власного н.аціональноrо 
обJІиччя, своєї національноі духовости. 

Треба сказати, що коли на'М уперше nо1Іра

пила до рук "Зозуль·ка" (це було ч. 1 ц. р.), ми 
скептично пог~'Іянули на цИІкло·стилевий друк і 

іl-ш·мі.ри .. 1ись "Зозульку" лише "перелистати". 
Але вже друта з черги статейка ,,Аналіза зане

паду організації" нас зацікавила, і ми їі відразу 
прочитали; далі стаття Б. Будного "rКаrртунис. 

- про серії фільмів на теми з kторіі, •геогра

фії, JІітератури та взагалі МІИстецтва У·краіни -
остаточно здобула нашу :прихильність для "Зо
зульки". 

От лише ·мова і правопис: тут "Зоаульці• 

обов'язково треба "підтя~гнутися"! Абсолютно 

несJІf.УНІНО покликатися на те, що, мовляв, "нас 

сті.1ьки і так навчили ІВ у.країнській ш·~олі, або 

що "в дорослих ча~сописах також .повно мов

них блудів" і т. ін. IJ.e вс·е злидарська, плаксун
.ська арrументація. А доки ж ми можемо на 
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злидні .поклиІІ<атнся - та ще де: в Америці! 
Якщо "Зозулька" змогла досі "до.7Jетіти" до 
ч. 15 і не в.пасти, то це свідчить, що в неї не та

'КЇ то вже с"1абкі крила! І справді: згуртоване 

нав·коло неї rроІНо опівробітн.икі·в, ·спираючись 

на уІ<раїнсь•кі студенТІСЬJ<і громади в США і Ка

наді, нюцо аправді захоче (а захотіти .конче 

:мусить!), то знайде шляхи й способи і грамот

ність своєї газетки піднести до нормального лі

тературного рівня. 

Після цих загальникавих уваг перейдемо до 

по окремого розгляду важливіших матеріялів 

обох 'ЧИсел "Зозульки-. 

За.гально ч. 2 своїм: з·м:істом ·більш різнома
нітна, ніж ч. 1, і тому ·можна говорити: лро 

дальший ріст "Зозульки". Але досить велика 

<:таття Олега Романищина "Чому "Чому"? ви
Ікли·кае поважні застереження. Є ще :критика 

статті Нестора Томича, вміщеної в ч. 1 ~,Зо

зудЬІІ<іИ". Але це не критика, що допомагає чи

тачеві доходити істини, виробляти правильний 

погляд на дотичну проблему чи явище. 

Поперше, Оле.г Романишин практикує давно 

засуджену манеру цитування: вихоплю~вати ті 

чи ті р·ечення (деколи навіть частини речення, 

<>кремі вислови) крити,кованої сrатті чи .взагалі 

допису, ого .. 1юючи їх, відриваючи від контек
сту, щоб таким чином ма11и змо·гу цитоване ре

чення ·чи .ви·слів "натягТи на свій копил", тобто 
ужити їх зовсім не в тому сенсі, в Я'Кому вжив 
їх а·втор. 

Крім цього, в декількох місцях О. Романи
ШІLн, .переказуючи змі·ст о.кремих усту.пів стат

ті Н. Томича, дозволяє собі робити узагальнен

ня, на я.кі переказуваний уступ зовсім не дає 

·підстав. 

І нарешті декільІ<а слів ~про стиль критичної 

статті "Чому "Чому"? Хі•ба "З.озуль.ці" личить 
цей докторально-менторський тон - ні·би ав
тор ·повчає недотепу ,школяра! А деколи ще 

впадає навіть у гніn та обурення, таІ< ніби Н. 

Томич своею <:таттею вчинив злочин суtnроти 

українського студен-гства. Як це далек·е від ·сти

лю товариської дисокусії між людьми, що одна

ково заці•кавлені у виміні ;щум:о;к як засобо-ві 

ЗНаЙ11И •Слушну розв'язку ·порушених rпроблем! 

А стаття Н. Томича своїм змістом •багата, ак

туальна і цілком заоСJІ~го.вує на те, що•б її о-б

мірковувати речево і .сумлінно, sine ira et studio. 
Опіль.на риса обох чисел "З.озульк.и" -слаб

•кість літературно-мистецьких матеріялів - так 

віршованих, як і невіршованих. З перших слід 

спинити увагу на поезії "Час" kоря Старака, 
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гуморесці "Катастрофа" Богданки Цмо.ць і rнІ·в· 
ній сатирі Ро~шна Золо•чева "Бо Бог так лю
·бив цей світ". З невіршованих літературно-МІИ

·стецьких матерІялів мож:емо відзначити о-бра
зок ,)Петро" пера Богданки Цмоць. А загально 

·схnжемо: літературно-мист·ецька частина в обох 

ч:нс.1ах рідко підноситься до рівня справжньо

го мистецтва, ко.11и то до читача промовляють 

і певні ідеї суrер,ують не самі авторові слова, 

а власне авторові образи. 

Ось, наприклад, ці,кава задумом спроба сати

ри "Українці під ~tікроскопом". Але ЧИ' читач 

бачить перед собою отих ВІН і ВОНА (дНІВ. 

1 скеч сат.иори)? Увертюра таrІ<ОЖ не є в цім ви· 
1падку належною візитвою до подальшого, 

до ці.11ости сатири, 6о занадто nримітивна. Ось 

візьмемо д.пя ілюстрації строфи З і 5: 

"1 повно в наrс провідників, 
А решта - маса ба:рruнів; 

І sci роз·биті по ч·ередах, 
Пасемося в ·своїх очеретах." 

"1 всюди, де б мп не попали, 
Дбаєм, щоб ми не лро~~шли. 

Танцюєм танці і співаєм, 

Культуру ааш у продовжаєм." 

Навіть найглибші дум~юи аnтора (не тут JtИ
ше, ми кажемо заrально) розплИІВаютІ>ся і mm<· 
нуть, задяогнені ІВ невковирні, не-мистецькі ·ша

ти - цю елементарну істиНІу не мусів би забува

ти Б. Будннй, tС:ам член Реда1щії "Зозульки". 
.1\t\и взага.1і ·маємо враження від обох ЧіИСел га

зетки, що ціла Редакція не доцінює ваІГи ми· 
стецького слова, акцеmуючи натомість слово 

публіцистичне. І цей самий Борис БуІдНий у 
•СВОЇХ •Пу•б."УJіЦИІСТИЧНИХ еЛЯ'боратах: "Ра1би", "Кар· 
туни", "Критика і неrативізм ", "Що варто б 
створити" виявив себе вдумлив'Им і охайним 

літератором. Свої слушні, l<ОНСТР!J1КТИвні мtр
:куваннн і твердження у названих вище статтях 
він подав у ~при.стійній літературній формі. 
Знову ж ТЗ!ки для за·галу на.ших читачів по

да~І·о •пару цитат: 

,~Проблема наша в тім, що наш )'ІКраїнізм 
(тобто українство. - А. Ю.) знаходиться все 
на другоряднім стапо'Виощі оупроти інrших із-

. " І " ·м1в . та·к ·MI-r в~е є ·перше ~комуністи соціялісти 
' . ' християни, католИІки, nравославні, бЗJІІТисти, 

америrкю~ці, канадці і т. щ,., а 'ІІотім аж україн
ці". ("Раби"- Зозулька" ч. 2). 
З ·приводу того, що частина українського ду· 

ховенства з власної ініціятиви запровадЖує ан· 

НОВІ ДНІ, квітень-травень 1970 



·глійську мову .в церквах і нама.rаєть·ся о·брядово 

уподі-бнити Українсьюу Католицьку Церкву до 

Ри•мо ... католицької, Б. Будний у вже згаданій 

статті "Раби" П'ише: 
"Тяжко пояснит:и, я.к можливо, щоб у тепе

рішній ЧПС - і<ОvЧИ ТО 1бОр·ОТЬІба За національне 

існуваня поодиноких народів світу набирає та
ІКИХ ·машта>бі•в (в ор.иr. ,;межШ".- А.Ю.) і та
кої уnsги світової опінії -була ча-стина укра

їнца\ ;:)ІЯ котрої оборотьба україасЬІкого наро
ду з~ сr.ює самобуття виявля.JJася абсурдом. Що 

за безхребетність!" 
У ці:.r же ч. 2 у .cтarri "Що варто ·б створи

ти" Б. Б\'дний подає проєкт егворення у.кра

їнс!:...коrо інституту Мистецтва і Культури в фор
~~і 1цорічних курсів на .протязі літа, ·коли мо

аодь і -педагогічний персонал мають 2-3 міся
ці вак~~цій. Ці і<урси, :проваджені кваліфі•кова

ви~ли rюсІадачами-фахівцями ·своїх дисциплін, 
~tа.1и б охопити всі ділянки мистецтва і куль

тrуrи- музиоку і С·ПіВ, о·браЗОТВОрЧі МИСТеЦТВа, 

те:;1Тр і кінематографію, 1балет і танці, .ПИ!СЬМеН

НИЦТВО і журналістику. 

Цей -проєкт •близЬІко ·стоїть (але не дублює) 
до проє·кту ~'кр3Їнського Літнього УніІВ.-ту, 

який то 1проєкт ІУ цім же ч. 2 "Зозул:ьа<и" nо
дав проф. Юрій Кульчицький. Иог-о ·проєкт за

rал.ьно взорується на відомий "Гірський Уні
верситетів Мов" у стейті Вермонт, США, з тою 
однак різницею, що замість ·грьох чи чотирьох 

мовно-культурних стихій туг панувала ·б одна

українська. 

Побіж.но ми вже дещо оказали ·про гум ор 

і сатир у в розглядуваних тут числах "Зо
зу .. "Іь.ки ''; тепер хоче~ю додати. 

Ніхто не заперечить, що гумор і сатира -
це принада і зброя поета і промовця, а відтак 

і газетяра. "Газетці творчої молоді'' і те і дру
ге особливо було б до лиця. Тим часом у ч. 1 
·бачимо лише одну віршовану :гумореску ,,Ка

тас"Грофа" пера Богдавки Цмо.ць. (На цьому 

·місці мусимо поІ·ратулювати цій невсипущій 

ІJіІраці•вниці "Зозульки": вона не лише постачає 

~ащий, ніж інші, літературний матеріял, але е 

головни1м мистецьким оформлювачем "Зозуль

ки). 

~,. ч. 2 ~гумор і сатира ·представлені повніше, 

але sи<ість відповідних матеріялів не підносить

ся над сіру ·посередні·сть. Найбільший розміром 
твір "Ка3ка небилиця про до;бродушків, варе
ники, бандуру і :страшноІГо змій-гадюку" (пе

редрук з пласто~о~~о журналика "Там·-Там") я·к 

сатира ледве чи може "вхопити" читача, бо опе-

ИОВІ ДНІ, квітень-травень, 1970 

рує образами зая.лозеними, з ·велИІКИ·м "бо-ро

дапв-r" стажем. Про ".сатиру в серіях ·СІ<ечів і ко

ротких опозідань "УкраїНІці під мі·кроско·пом" 

ми вже говори.1и. Тож залишається .сказати про 

невеличку гу:\юреску "Розмова над кавою" Бо·г

дзнюІ Цмоць і ще .меншу ,~Аю.сету "Зозульки" 

автор:тва Миросі і ГаJІі Бродович. 

Обо:-..1 ;\1атсріялам брш<ує літературного ВИ· 

ІШ\оду і гострстн. А шкода, ·бо я.краз такі та до 

них подібні коротенькі, "портатмвні" речі чи
тач тобнть і завжди ·вітатиме; тому їх С.ііід да

вати rцедріше, - водноt:а•с дбаючи про якість. 

Віршована JІірика "Зо.:::jдьки:І в чч. 1 і 2 •кіль
кісlІо не бідна, але ·під отлядом мистецьким, за 
винятко:"І,І пари ·ноезій, ·слабка змістом і фор

~.1ою. Попер~ду ми вже вирізнили "Ча·с" Ігоря 

Стара~ка і ,,Бо Бог лю-бив цей світ" Романа Зо
vючева; те:пер іх 6лwжче р.оз.глянемо. 

)Кан~ово назв2.ні поезії цілком різні: "Час" 
~южна вв.зн~чити 51!1{ еле:rійний опомин-медита

·цію, а поезію Золочева - як повну душевної 

гіrкоти і сарказму філіпіку*) аа адресу заку

лісових 'політичних махінаторів у США. ·Отже 
"Чзс': на:1ежить до лірики особистих мотивів, 

а "Бо Бог та~к люб!-ш ... " до лірик.и .грома;цян
·сь-ких мотивів. А .спі:~ьне в обох них те, ~що іх 

автори мали ЩО сказати і це ЩО вміли чwг~ 

чзм подати в літературній формі. 

Ось передкінцеві рядки "Час-у": 

"Прийшов той Час,. 
Коли ми пізнаємо забугі слова, 
що з вітром пролетіли, 
Перші слова 

Перша забава, 

Перша .7Jюбов ... " 

Обуренням і гнівом диш·е названа вище 1110-

·езія Р. Золсчева. Відшмагавши "ліберального 
6юрократ2.", що ,,лиш податюує і ще ледащого 
мурина годує" та ~бере в оборону наркоман~в і 
rанrстерів, автор з притиском заявляє: 

"Ні! Я цей світ люблю 
І його ІВам не лишу. 
Ой Люципере Князю Тьми 

' J 
Перечислився ти, 

*) Так узnичае:но називати гнівно-сатиричну, бІАува.Іь
ну по~зію. Назва походить від імени македонського царя 

Філіnа, що його диктаторські заміри і вчинки раз-у-раз 
викривав і ·ганьбив у своїх nромовах CJ1aBJfИЙ грецький 

оратор Демостен. 
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Думав, що світ завоюєш без Війни? 

Думав зробити собі столицю з Москви? 

Готовимо Хрест і Меч, одже не мрій; 

Бо відвоюємо ми Київ свій!" 

("Зозулька" ч. 2 ст. 14) 

Скажемо ще ІПро серію "Аспекти Америки" 
(автор Роман Сеньків), що 'СВОЇ.м змістом і то
ном в'яв перегукується з роа.гляненою щойно 

поезією Р. Золочева. 

Але до публіuаст.ики ми ставимо не ті самі 
вимоги, що до поезії: тут, !УІ публіцистиці, емо

ції повинні нажитися на терезах розсудку й під

'порядковувати,сь йому. Тому >rлушна назагал 

І~ритика суспільно-державних порядків і мен

та.'fьности американсЬІкого суспілЬІства не му

·сить твор~и враження безнадійности. Не слід 

Валерій ШЕВЧУК 

забувати, nto "ЗоЗАульку" видається для моло· 
ді, української молоді цього !Континенту. Над

мір чорної фарби в зображенні суспільства, до 

яко-го ж і вона, українська тутешня молодь ІНа· 

лежить, може її психічно гнобити і .рано штов

хзти в обійми песимізму. 

Інша річ, що ·бо'Родатих юнаків атеїстів та 

нарк()манів tяк і їх протеІсrорів) "ЗозулЬІКа" 

повинна нещадно бити, не переносячи і !Не 'ІІ.ри

'ПИОуючи їх вади всьому суспіJІЬСТВу. 

Наприкінці дозволимо со.бі звернутися до 

творчого rрона "Зозульки'': 

-- Кріпіться, мо.;з:оді друзі! Не зневірюйтесь і 

не бійтесь того, що дu.сі ваш почин і труд не 

здобув UJ.C в громаді достатньото лризна.ння і 

підт.римюи. І те і друге на,певно прийде, бо ви 

- на правильній дорозі! 

ТРИСТА ЛІТ САМІЙЛА ВЕЛИЧКА 
"Історія Украіни захоплює кожного своїми nодіями і 

напівказковими героями, народ ~ивовижно орШ'інальний, 

земля nрекрасна. І це все дооі ніхто не з'явив перед очі 

проевіченого люду, тоді як У~аїна давно мала своіх і 

композиторів, і живо1шсців, і ·поетів". 

Т. ШЕВЧЕНКО. З листа до П. і. Гессе. 

Ми не знаємо його обличчя. Чи був він висо
кий чи малий, якото кольору мав очі, ЯіКИЙ він 
на вдачу, хто були. йо~го рідні й друзі. Все, ·ЩО 

дійшло до нас про його життя, - лише ок

·ремі скалки; ми знаємо :про нь ото ли~ше 'Ге, що 

ненаро.ком сказав він про себе на сторінках сво

•го літоп·ису. його життя спалахнуло яокравою 

зіркою на зламі X\tll і XVIII століть, і від цього 
спалаху лишилася велична пам'ятка його духу. 

Він заповів ії своїм землякам, що живуть, як 

·пИІСав "у ·мал·оросійсьхій Україні nообядвабіч 
Дні•пра", •радше тим із них, хто матиме невси

тиму жадобу ДО ЗНЗJННЯТа ·І<НИ'Г. ЙОГО ім'я і ЙОГО 
дух проходять через спо•пеляючі хвилі часу і 
дивним чином нагадують про себе. Лише те 

стає нетлінне, 1цо створено гарячим серцем, ве

лиювІ розумом і велИП<ою ~працею. 

Триста років тому на'Родилася людина, ім'я 
якої згадуємо з пошаною. Бо вона поклала собі 

ІНа плечі тягар, який, може, ІНе nід силу був би 

багатьом. 

1702 ро:ку йому судилося ЗІнову .проіздити че
рез Украіну: через Волинь і Галицьку землю до 
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Львова, Замостя й далі. Су.ЩІа то була подорож. 

Довкола стигла пус-гка: він ІПобач:и!в багато без
людних міст, замків і ~порозваJІЮваних валів, 
що колись 'були насипані люд.ьми, наче гори. 

Тепер вони правили за притулок всіляк-ому гад· 

дю та хижим звірам. Повз його визір пропл.и .. 
вз.ло все це: Чолганський, Констанпmів,. Берди

чів, Збараж, Сокаль - були то міста малолюд

ві чи зовсі:\1 ·порожні, поруйновані. Перед ШІ.М 

лежали просторі поля й розло·гі долини, .ліси й 

сади та ,красні діброви, ріки, стави, озера - все 

це заросло тростиною і непотрібним молодни

ІJ<ОМ ••• 

йому 'було тоді тридцять два, і він раптом: 

відчув: тут, у цій ·п'У'СТці, робиться старий від 

руїни. Бо ·він бачив тут і там багато людських 

кіст()К, ПІ.О світили до неба незбагненним за· 

питанням. Біль і непевність, тяжка ураза пере

повнили його вщерть, і він запитав себе: ·щ-о 

сталося на цій землі, яку він так тобив і про 

яку сті.1ьки думав? Хто спустошив іі, хто зба

вив? Можливо, ·в ча>е відІПочинку він надмірно 

в'язнув з розпитами до старіших ,козЗІКів. &1е 

юдин ;казав так, другий інаікш·е, і він зрозумів: 

требз. дізнатися про все самому. Це був одШІ з 

найзначніших моментів йоІГо життя, б-о nісля 

тієї виправи ,душа його запаJІ!ИJІаСЯ воntеи, 
що горів у нього ціЛІИ'Й вік. Той оотоиь 
зародив одно.го з найбільших УJК!раіпсЬІКИХ 

істраків та письменНИІКШ - Самійла Ветічка. 

НОВІ днІ. квітень-травень 19?0 



ДИWlО ск.'ІадаЕться жи1·тя т.их, ~<ому лягає нг 

плечі важка робота ратая культурпих перелогів. 

Во~ш ?дебіЛІ>Шого йдуть навпомацки, і, може, 

випадково нтраплшоть на поле свого подвиж

ННІП9а . .>.то:.нш, чи :\1алн 6 ми .7Ііто:пис Величка, 
якбн ці.1а І-Шзка житейських пери:петій не по

стснн;л:1 перед НИІ\"і •пuрожпій, нк на його очі, 
простір, -- він поnаtшн (поринувши в кни.rи, 

збпраю:.ш JІюдсuкі розповіді, пере'Г .. 1ядаючи лі
тописні ·свідчення, читаю;ш поль·ськ.их і німе

ць!-~их істоrиків), що скрізь, де висвітлюється 

істпrія ifl)гn батькішцини, ПЮІ) є хаос, безлад

дя, що зе::.v1.1яки, його :предки, не записували 

істори1 :ні діяння свого народу і Не .пра1гнули ря

т:п:зти 1х від забуття. ,~давні л1ниві писарі, -
ІJише nін, --- не потрудився з'явити ·славні й 

ве.1икі діла своїх вождів",- все покрила тем

ря:Jа. Е ін відчув, що йо~1у 1буде задушно, коли 

!І1чого 1'.) тне вчиніІть, що його пекти.ме сумлін

ня, бо ::теред ним увіч постало іПИТання, немину

че майже д;.1я всіх -великих .людей: коли ніхто 

"е з·робив того, зроб.пю те я! Була ~це відчай-

душна уХ'вала. 
.1-. 

А життя Rедич.кове складал-ося так, що зав-

жди віІ-~ наштовхувався то на одне, то на дру

те kторичне свідч,ення. Писарювання в rенера·ль

ній канце.:rярії спр,ияло тому найбільшою мі

~рою. Kt')JIИ визрів у нього намір пи~ати свій 

твір, -скавати вюк,ко, - звісно, задовго до то

го, як здетіла з пліч голова Величковох:о ~пат

рона Кочу6ея. Це 'був 1708 рік За жит·ейсь·ким 
законом (пани б'ються, а ·МІужиць:кі чуби трі

ІЦ9ТЬ) вибито зі звичайної 'Колії 'ПИІсарського 

життн і канцеляриста -генеральної канцелярії Са

!\Іійла ВЕ'.7Іичка. Водею до.1і він змушений був, 

відсидівши якийсь час в ув'язненні, сrати по

за справами й житейським пmІІн.ом. Він опинив

~я в становиrці ми-стця, ЯІ<ИЙ мі:г лwше аnосте

ріга1 !1 1 ;'\ій.ЮЧИ ВС.7JИІКУ СИЛУ ГУЛЯЩОГО часу і ЧИ· 

малий запас доку:\1ентів -- універсалів, діяріу

шів, листів. 

"Чи ~.юже бути для людського норову, - П"LІ

ше Ве.їПІЧКС\ -·- Іцо,сь 'Краще й приємніше, як 

ч.итати книги і знати колишні людські діяння 

та вчинки? Чи може що краще :поJІі,кvвати пе

"аль, як то й же книжковий, пильно й уважно 

•иваюtй, медиІКамент? .Коли я мав скорботу, 

'10 сам те пізнав, вдавався-бо до читання і слу

J:Ю1НЯ книжок і, дізнаючись про різноманітні 

•юдські випадки й бідства, вчився терnляче 
а-wосити і вJшсні нещастя. Я .по·кладав-ся тут на 

кrнrказку - в терпінні вашім знайдеться душа 
ваша!" 

НОВІ ДНІ, квітень-травень, 1970 

~елнчко Уде спершу в Ди~аньку, а тоді ·В Жу

·кн під Полтавою, де йо~ дає ар1rтулок син 
Ко 1 Іубея. Звідси, з місця усамітнення, він може 
uі.tьно •пrоглннути сімдесятирічний шлях істо
рії сгюєї GRтьківщини. Робота, Я'КУ він замислю
nап~ мала ·бутн особлива - тя.кого до нього, 
:'Ііабут~.>, не роби·в жоден українець. Ми ніко~1и 
вже не взнає:\іо, сліІ<ьки днів і ночей цей вели-

1КИЙ труд;ВЕИІС '11;-ІСЗН •СВОЮ Пр2.ЦЮ 1 СКіЛЬКИ СВі-
1!0К згорі:т на його сто.r:Іі ---про це можутL на
гадzти хіба що дірочки ;з руко·писі, пропалені 
io-:!Jcll\111 з люльки, і той rrезначний на стороннє 
ну.';о фякт, що в кінці л·:иття свого Величко ... 
ос.1іп. Мсжна додати щ~ И те, що повний тек·ст 
,'ІЇТОПІіС_\·~ О 1 ІеєидІ-ю, ·склао би -близько ста те
періншіх дру•кованих ар;-:ушів. 

Тут є чого д.ицуватис:1: праця в усамітненні 
без жод!ІОЇ надії, ІЦО твір твій побачить світ. 
Пр.аr·.я. зар.аци ca~-ti'JЇ пра•ці, погу;к у nорожнечу, 
дю~ м1снщ, роки, витрачені лише на це ... Чим 
грі.1ося його подвижництво, що так довго жи
'ІШ.1JО ц~й давни й, 1великий вогонь? Хто 'ІІОДЯ

ІІС.У~uав. ЙО:\ІУ зn ~иття його? Чи думав dJiH про 
св1и х1д ')' безс:\1ертя, чи було йому це байдvже? 
Десятки таких запитань постає •Перед л~ди

наю, яка хоче осягти цей надзвичайн~ фено

!\-tен. Вгадувати тут щось важко. Але визби.рав. 
ши п~ крихтині всі звіс-гю-1, що їх подав у лі
тописІ Ве.1ичк'") про .себе, можна я·коюсь мірою 
шрояснити й це. Не марнолюбетво штовхало Ве

."'Іичка на в~ликс йоr о ~амозречення і живило 

фзна-гичну працелюбність. Керувало ним туr ін
ше -- nе.1икий його бі .. 1ь. 
"йдуть із Полмці на Уrсраїну дві сестри, -

·писав вj•н. - нужда й біда, в товаристві ім ·nо
ді·бних, а своїм•и згубни;ии лікерами ВОН!И на
пої.~и наш козацько-український народ, справ
жюи, простод_ушний і до-бро-сердечний ... ". Не ·в 
порожнечу посилав він свій твір. Про це nро

мовляє і його постійне .3Вернення до любого со
бі читача, який усе-таки має в нього бути і 
як~й к.1лись і3 шанобою п-остаовиться до його 
праці. А в кінці !Першого тому .11ітоnису він до
·сить відверто каже про ·поета С. Твардавського 

u u ' що. хоч ~ои помер, "але праця ного не помер-
и"'Іа І ПрИІНІЯТа ДО ЛЮДСЬКОГО С'ПОЖИТку, Віддаю

ЧИ ·п:зм'яті ціІ\авих незабутню славу його ро
зуму". 

Rе.'1ичю1 -- один з найосвіченіших людей сво
r.о часу. Доf.ре знав польсьюу, німецьку й латин
сь .. ~у мови, буР. ознзйом.11ений з польською істо
ріографією, по.кли:кується в своєму літописі на 
праці різних ~письменників, вносить у твір свій 
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вели·ку кількіс rь до•кументів, узятих із архівів, 
\К:.lнцелярій, використовує власні оепо,гади і за
писки знг.йомих. Він знає практику римс~ких 

істориків, і як Л~вій, Цезар і Таціт, в-кладає ~ 
у.ста своїх героїв високі зразки про·мов: яких 

може історичні діячі й не вИІГолошували, але 

МОГЛИ ВИ'ГОЛОСИТИ. 

ПРОМОВА НА ПОГРЕБІ ГЕТЬМАНА 
ЗАПОРОЗЬІ<ИХ ВІйСЬК, ВИГОЛОШЕНА 

ИОГО СТАРИ~І СЕКРЕТАРЕМ 

CA.l\tYIЛOA'\ ЗОРКОЮ В СУБОТОВІ, 
У СЕРПНІ 1657 РОКУ. 

Жити й умирати, либонь, •постановлено тш< 

всесильним БQЖИМ декретом, вислов.1еним до 

наших предків - живіте й :множтеся, бо зем

лею ви є, да зем-лі й підете! Отак смерть ЛJ?д

ська звикла нановнювати -серця живих, панове 

по.-тковники, вся .старшпіНо з у.сім товариством 

Запорізького війська і вся Річ Посполита Укра

їнська, ~енохи'І'ним і непогам-ованим жал•ем! 

Прийш~1ося нині й нам •пkля веселих минулих 

<часів СJІухати смутні плачі і рясни,ми сльозами 

заливати обличчя наше, адже мусимо оrлядати: 

на смерте.'Іьнім катафалкові і віддавати остан

ню шану ~гетьманові нашому, Бо.гданові ~ель

ницькому, справдешньому, даному нам від Бо

га .вождеві~ якого забрала від нас невблаганна 

смерть. 

Помер той добрий вождь наш, полищивши 

по cot1i несмертну ·славу, дякуючи голові якого 
не ті.1ьки :ми, його підруЧtаі, але й уся Малої 

Русії Рjч Поспо ... 1ита могла жити довгі літа при 
щасливих ус•піхах. Помер той, кому разом із 

нашою милістю панством всюди допомагал'!_ 

<:тояти при своїй .правді за вольнkть і св-ої ста-.~ 
рожитні права проти братів, а разом з ТНІМ во"! 

рогів наших по.11ьських савроматів, всемОГ}"ТН"( 
Бпжа рука. Помер той .від чийого ~гарматного й 
·мушкетного ·грому не лише тремтіла ясносвітна 

Сар:мація старожитних Вандалів, а обидва бе
реги бур.:ш~вого Понту Евксtнського зі св-оїми 

міцними замками й фортецями ( ... ), дрижаJЕИ й 
трясдися, огорнені мушкетним ·козацьким ІJІО

.рохом, і :самі цар.городсЬІкі стіни. Помер нареш.: 

ті той, завдяки справі ЯІкого мог ли, оживлені, 

ніко.1и не В:\rирати старожитні права і вольносr1 

українські та цілого Запорозького війська. Не 

СТаЄ :мені СЛіВ, ЩОб 'ВИЯСНИТИ Й 8ИЧ.ИІСЛИТЦ ЦНО· 

ти й вашу рицарську діяльність, яку ви хвалеб

ІЮ виказСІли при даному собі від Бога вожді та --. 
гетьманові Богданові ХмеJІьнwцЬІКОМІУ за поШ1Ко

джені й пото~пані поляками сrарожИ)Тні прав·а 
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і вольності братів своїх -- ·було це на бага
тьох міСЦЯХ і ЧИНИ."ІОСЯ 3 ВОЛИКОЮ переватою Й 
відвагою: ви наслідували в тому .старовіЧІних 

пр~дкіІЕ своіх с.,Іuв'ян, ~кі давали ·свою допо

могу вели,кому Олексаніірові Ма]\едонсЬІКому, а 
також сци.гів , цимбрів і ~козарі·в.- Нехай випо
відять людсЬІкою мовою .про вашу рицарсь'Ку 

дішІьність поля й долини, пустелі й :гори, му:ри 

й ~гарм3тні рури, ;коли вставали й воювали за 

воJІьності свої з мlvжнім і ,величним .серцем, з 
рицарською й ·богатирською ·відвагою проти 

зорогі~н і братів своїх ·савроматійських, і це ви 
доказали й до:казували на Жовти,х Водах, під 
Корсунем, Пилявою, Збаражем, ЗборовИІМ, Бе
рестечком, F>і.'Іою Церквою, під Льв-овом, За
·мостям, Нестерварам і Баром·, під Кам'янець
Подільським і Жванцем, під Батогом та Охма

тоним і в інших 'Численних місцях, я.юих не ви-

1Міряю. 

До тебе звертаю добру мову, милий наш ІВОЖ

дю, державний руськ~й Одонацерю, слав;ний 
Шкандербегу, геть~1ане ·славного осього Зшо

розького війська і цілої козацькоруської Уtк.ра
їни. Хмельницький Богдане, до тебе мова, ску

того зараз .між чотир•ма дошками і мовчазного, 

вимови й роз·поряджень ЯІкого невдовзі nеред 

тим слухало нJ.с сто тисяч, і ми ІГотові ставали 

на всякий твій 1кивок. Чому таок швидко стаІВ ти 

мовчазним Гарпо,кратом, принаймні наслідуЄш 

німого Атгі.:а, промов до нас,) братів своіх, і 
навчи нас, як маємо жити без тебе і я:к nо·во

д:-1тися з І-ШВК·.l."Іишніl\ІИ наши~tи друзЯ'Ми й во

рогами.; то ж цей німородний Атrіс застеріг був 

'Ретельно_ю вимовою бать.ка свого, короля, що 

його має ;jа6ити вдзооий жовнір. Ти ж, уміючи 

да б рої мови, скажи нам і дай пересторо.гу, ·J.JJJ<>б 

не були ми з·войовані 1 ·переможені ворогами 

нашими. Відво.'Іічи хоч на малу хn~1ю теnеріш
нє право ТВОЄЇ СМ'ерТОНО•СИЦЇ, а ·КОдИ ТОГО ТІІ, 

Над ЗМОГу ЖИВИХ, Не В СИЛІ 'ВЧИНИТИ, ТО ПрИ

наЙ~НІЇ В:\ІОJІИ там, у Божім маєс1аті, куди .по

силDють тебе, надпотуЖІН·оrо пана, щоб по від

ході твоїм ударунав H:J.c щас.7І.ивим життям і 
зберіг ·у цілості та мирі нашу вітчизну. Ми ж 
тут, на землі, блигатим:ем Божий маєстат, щоб 

на..:.tілиn хналою своєю ~воїх вибранців. Амінь. 

Для Величка не схо.вана фjлософія, і він знає 
не лише античні імена, але й твори античної· 

літератури. Події він подає на тлі еврооейської 
історіЇ і ВИПОВНЮЄ ЛіТОПИ'С ВЛа'С'НИМИ .рОЗМИСЛа• 
ми. Він клясичний представник барокової літе
ратури - його речення ваЖJКе, !Проте величаве 
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він здатен підноситися до трагічного й героїч

ного патосу, тон його оповіді то спадає, вти

шується, то бурунить. Мов ісК!ри, ·спалахують 

у т~~-<.сті ry:\1op та іронія, оповідь прикрашаєть
ся о·Еисю·!И ;:>ідної природи, !\tетафорами, гу~сто 

розсІfШНІіІУ.И лрислів'ямИ1 • По всь:::>·МІУ: тексту 

розклг.деrю чимало леtенд та віршів: :сатири, 

па:мфлсти, панегірики, урИІИ(И а поеми Бучи;н

ського Яскольськогn про другу Чигиринську 

війну 1678 року тощv. Часом цІ поезії по·вні 
справдсшньІ)ГО по;_rуття! 

А.ле попри все - ве.іlичезний факта·ж, .. який 
СТ'-lВИтJ, ней твір у чи:с:Іо найповажніших істо

ри·ших дЖt'ре.1 з історіі Украіни:. 

Під ;<інець жнття, як уже (Казано, Величко 

ос:1іп. Напружена багаторічна праця дала·ся 
взна-ки. При жи,rrті він ·був іще ІВ 1728 році, ·~бо 
же :пнс·,1 того року датовано nер~д~1ову до йо

.rо перск:ruду з німецької мо.ви широкої !Геогра

фі~·, на~в~1!-Іоі Космог~фією. С.1.1іпота тяжко гні

ти:rа його, і він поспішаЄ. Хоче укласти для 

Григорій КОСТЮК 

свого народу ІЦt п:ращо, через я.ку читач змо

же довідатися ·про в-сілякі "~мена :W: мон_ЁJL

хїі, моря, р1·ки, дерева, ;юслини, мс-rали, дорогі 

1(а~rіння й інші всілнкі речі, що родяться на зем

лі й нод і". Тут він подає :це й силу інших зві

·сток Борючи свою недугу й немічність, приму

шує дппu~1аггти собі, засаджхє до 'nерепису
наЕІІq учнів, яких навчав rрамоти, аде учні ви~" 
нвиJшся ліниві, слівото не раз 6рал.и на ~пини, 
він, :\:абуть, тер1пів не одну гірку хв~лину, бор-· 
·саючись у •Г.'ІИСіокій прірві ночі. Та вогонь йо

гn все 111.е горів. 

Він десь і згорів !У суті.і-l'ках X\t ІІІ віку, і .7ІИ
шс через ·стодітrя з чв'ерп~, його рукопис вц
падn:ово втрапив до рук ~; у нього вже 

<б!)СlІкува.'Іо початку й І<іrщя, доброго ш-матка --------..::----
пе-рuюго тor·,ty, юль~{GХ с горінок др:;т~то то-му 

Лле доля цього rожопису ·була С·Вітла. Бо ОДНИІ,М 
із П(;рших читачів та ~послJдо:вн,qюв·самійла Ве
.:'ІИЧІ(а став Тарз.с ШевченюJ. 

"У,країна" ч. б, 1970 

МІСІЯ В. ВИННИЧЕНКА В МОСКВІ І ХАРКОВІ 1920 РО·КУ 
(Нові коментарі до питання: був чи не був В. Винниченко членом уряду Х. Раковськосо?) 

(За·кінчення. Почато:к див. у по·передньому числі). 

Х роноло1гічно мІсІя В. ВиІНниченка тривала 

рівно чотири місяці. fi визначають таRі дати: 
24 тра·вня 1920 року Винниченко з дружиною 

і супровідними о·сОtбами (Яромір Нечас і Олек

сандер Бадан), ·переїхав ра,дянськ.ий кордон і 

ви1хав до Москви. Рівно через чотири місяці-
23 вересня 1920 року - він уже повернувся за 

кордон. 

У Москві його зустріли холодно і з засте

режеюrнм, перші й01го враження були неrати;в

ні. "Стихія дужча за ідею", - 3аписує він у 

"ІЦодсrш-шІк'' З-то червня.- ... "В соціялістичній, 
·совітській Росії ю<раз тепер стихія забиває 

ідею .... Ма-геріяльниrй, щоденний інтерес в об-

·по-російськи і все це укра~нське питаІШя є ви
гадка. 

"Так говорить той,хто має обов'язок інфор
мувати уряд JІ.К!раї.нсЬІких ~справах. Як же ~по

винні го.ворити ті, що ·слухають такого рефе-

rрента? Цей погляд панує 'Скрізь. Чи щиро ду
мають усі кола, чи ні, а.11е хоч ут ь так дума
ти ·багато з них. І це виявляєть·ся в усій полі
тиці керуючих кіл". 

У перший день ·приїзду Винни-ченко ~мав роз
мову з К. Радеком і з наркомом закордонних 
·справ rеорrієм Чічеріним. Розмова з Радеком, 
хоч l\Іала ніби то;вариський тон, була хаотич

ла, поверхова і ні до чото не зоrбов'язувала, 
разі голоду, холоду, злиднів, nідмолоджений 
старими, стихійними звичками, спосо6ами ду- Розмова з Чічеріним відразу тривожно насто-

рожила Винниченка. Цей ВИІПрОібуваний диrпл'о
мання, ш1ливається .в форму ро·сійсь~кого !На-

мат Не ціrкаВИ.ВСЯ абстра•КТНИМИ ПИТаННЯМИ СВЇ-
ціоналізму... ·- ... u 

товоt революцн. У1ото цікавило, з якою про-
,:найвиразніше це виявляється в українсько-

:\-tу питанні. В комісаріяті закордонни;Х ·справ грамою приїхав Винниченко? "А як буде з 
референт •по tУІІ(раїнським справам, отже люди- донецьким басейном, Кубанню? Кому вони ;бу-
на найбільш компетентна й автор-итетна серед дуть належати?". 
інших, сказав Нечасові та.к: ніякої У~~<:раїни не Вже .з цієї розмови Винниченко по.ба'Ч'ИіВ, що 
було й немає; на Україні всі чудесно говорять для всіх тих, які стоять за плечима Чічеріна, не 
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Іd&ОМ.унізм, :.а ЦіJі.іс:rь ·імnерііі важит-ь найбіль-ше. 
Націоналізм починає перекривати комунізм. 
.Одне слово, почалася нещира дипломатична 

r-pa з Винниченком. У дію пущено все: брехню, 
.лицемірство, крутійство, залякування й одно
ІІ.Jасно найпривабливіші обіцянки. Після Раде
'Ка і Чічеріна мав він розмови з Л. Каменєвим, 
з JI. Трuць~им і з тодішн1м головою Комінтер
ну Г. Зі:н~в'євим. LLi розмови нічого :конкрет

ного не дали. Співрозмові-:ІІИ:ки ці натякади ЙО·· 
му про •пtкт ~аступника голови Ради Народ
НІх Комkарі'В УРСР, комісара закордонних 

справ, ·комісара військових справ і навіть 'ЧЛе
на "Ре·В'БОЕНСОВЄТа ;• рес-публіки, але ОбХОДИЛИ 
•конкретні й принцИІпові •питання ;)Жраїнської 
державност:и. Усі -спроби Нинниченка постави

ти розмови ясно й •прИ'НІципово саме в -цій пло
щ:~-ші ,не мали успіхів. У черговій розмові з К~
:менєвим, а згодом і Троцьким, йому несподl

·вано запропонували ·поїхати на ·пару тижнів. до 
Петр-ограду. Д.іІя чого? Виступити там перед 
робітн.иками і таким апосо·бом "представитИ-сь 
·російському п!)олетаріяту". Винниченко вгле
дів у цьому нове крутійство. його просто хо
чуть запхнути в я.ку•сь дірку, "а там ви~но бу
де" .н) Від цієї пропозиції він відмовляєтьсЯ. і 
ви·рішує вда ~ись до рішучих кроків, що6 ці 
nеретовори поставити на прИtНципову і ясну nо
зицію. Пише листа до Леніна й аналогічну "Дq
-повідну запис.ку" ·в ЦК РКП. В~н викладає свою 
.пр&граму дії: вимагає зміни сучасної :націо~ 
на.'Іьної політи~и, Раду народніх комkарі·в Ук
раїни реор~ганізувати, Ра.ковсько,го замінити ав
торитетні•шою особою, поновити в основі По-\ 
літбюро ЦК. Нарешті він •ставить .питання ка
тегорично: "оказати мені точно й виразно, яюу 
позицію іВЇН (ЦК - Г.К.) займає в українсько
му ~питанні: чи ту, що ВІИСловлена в резолюції 
з грудня 1919 р.оку, чи єдинонеділимівсЬІКу? · 
Ко.'Іи пер:шу, то я ... їду на всяку працю. Коли, 
другу, то я вважаю свою ;уrчасть ·в урЯді не
·можливою. Я прохаю не тілЬІ:юи дати мені укусь, 
відповідь але їм самим точно винснити це ІJІИ-' . 
тан.ня й скінчити з тою плутаниною, неясюстю, · 
двозначністю, яка панує ІВ сучасній політиці на 
У·країні".16 ) 
Звичайно, ні Ленін, ні ЦК РКП "не встигли 

за брако-м ч.а~су роз.глянути" "Доповідну за
писку" й відпові-сти офіційно на неї. Винни
чен-ко побачиІВ, що його спроби; "з:мінити сти
хію"- надаремні. Він виріШІ\пє припинити роз

;мови і виїха-ти за ·кордон. 11 червая вся його · 
група подала заяву в Наркомзакспра-в про ви

і~д. Розмова з Троць~им 19 червня ще ~більше 
перекона.аа Винниченка, що марні ·буJLИ всі його 
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С'Про'би. Жоднбї зміни •політики ·парТі1 на ·Ук .. 
раїні не :може бути. Жодної реформи Політ

бюра. Нінкої заміни РакоІВського. Хоч Тро
цький натякНtу'В, 1цо портфель Нар·к·ома вій-сько
вих справ УкраЇ:аи і, навіть, члена "Реввоєнсо

вєта" йому забезпечено, проте ніякої україн
ської армії, а також і неза.1ежної українськоі 

політитІ~и не може бут-ч. Тоді Винниченко зая

·вив, rцо грати фіктивну ролю, бути тільки ви

віскою він не хоче і не буде. На цьому "Ціл
ковитий розрив вснких дальших ві.д~но·син" .1

') 

Рятувати ситуацію заходи-вся знову Каменєв. 

Він знову зустрів-ся з Винниченком і почав йо

го заспокоювати. Розмова, мовляв, з Троцьким, 

- то звичайне "непорозуміння". jl{иття, мо:В

.шш, си.пьніше за теорії Троцького. fіому (Вин
личеакові) треба просто їхати на У!Країну і прJі

ступати до п,раці. Аде остаточно переконав у 

цr:ому Виш-шченка не Кам·енєв. його переко

·rrа.:ш лиспr з J.'країни, а ·ще більше окремі дія
чі, що спеція.ш~но приїжджали :до ньо.го. Лист 

від В. Чехівського та відвідини і розмова з ві

;!.ОМИ~1 :у той час на Україні діячем Палієвим 

(га.'ІИЧ<іІ·ІИІ-Ю:\-І) перерішують справу негамного 

виїзду Винниченка за кордон. Під впли'Вом роз

:\'ЮВИ з Пнлієвим він вирішує їхати на Україну. 

25 червня, не маючи згоди Моск:ви, вла.СНИ'МИ 

за~собами він виїжджає до 'Харкова. Харків зу-
• u • • \ • • 

ІСТрІВ ного ще стримаюше 1 непри;хильнtше, юж 

Москва. "Вам хатітє власть"? - іронічно і зліс
Ію ззпитував йо,го при зустрічі РаковсЬІІGІЙ. 

·Оптимістичні розповіді його прихильни-ків і 

відвідувачів у Мо·скві були лиш їх добрими по

Ібажаннями. Опалах но·во'го розчарування під
силив несподіваний конфлі•кт з лідераМІИ У'КП 

-- Ю. Маз1уренком і А. Річиць~и.м. Вони хибно 

зrозуміли ЙО:ГО довгу ·боротьІбу в Мос'І<Ві і в 

Харкові, як боротьбу за "'ко-місарський порт
фель". Це глИІбо.ко вразило Винниченка. ВіІН 

.розчаров~'Еться й розгублюється. 

"Тяжко. Починаю розгублюватись. Не знаю 
вже,. що мені робити. Виходу не ба,чу ... " - за
писуЕ він 13 липня. Він усвідомлює ~вою по
милк,у. "Абсолютно безпотрібна була nодо
рож сюди, - наївна, ідеалістична подорож 
•сентиментальногu юнака" .17

) З'яв"'Іяється знову 

думка таки -виіхати назад за :кордон і раз на 

завжди відійти від політИІКи. 

"Я їду за кордон, обтру·сюю з себе всякий по-
. ·рох політики, обгороджуюсь книж·ками й ~~~
ринаю у своє оправжнє, єдине діло: літературу. 

Ці два місяці Голгофи навіки виліковують ме
не від роздвоєІШя. Тут у совітсЬ'Кій Росіі я хо
ваю свою 18-літню соціялkrnчну політиrt~~ну ді

яльнkть. Я їду Я1К письменник, а як політИІК я 
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всією душею хочу померти" .18
) 

"Справді, - записує з гіркою іроні~єю 1він 
трохи пізніше, -- нечwста річ - політика. Тре

~ба буги дуже сильним 1 заогарто·ваним·, щоб 
ВИЙТИ З неЇ ХОЧ ПОрЯДНИМ ЧОЛОВіІКОМ" .18

) 

Винниченко ·вживає всіх заходів, що6 виїха

ти. Так, 6-го липня він поюrдає Харкі~в і виі 

їжджає до Москви. Там протягом трьох тижнів 

він та його секретар О. Бадан пробують ді

•Стати візу. Про співпраоцю в уряді ЧІИ про член

ство в партії вже ні з ·ким не веде розмо.в. На 

·початок серпня 1920 року в них уже об!УЛИ до
·кумеrпи, З ЯКИМИ МОЖІНа обуло ВИЇХаТИ. 3..;f0 

'сеrпня, не повідом:11яючи офіційно УР'Яд, вони 
.сіли на потЯІГ, що ·прямував до кордону. Це 

була спроба .просто втекти. Спроба не ·вдала

'СЯ. "Перед самим .відходом поїзду 'Прийпіл·о 
роз~порндження з Коміндєл, щоб ми висіли" -
записано там же. Спеціяльний аІ·ент супрово

дить їх до готелю й наказує чекати. Про при

чюьу затримюи їм таrк і не сказалИ:. Чічерін на 
листи не відповідав. Настав найтяжчий період 

непевности і че.кання: З'являється думrка: що во

ни думають з ним зробити?. Не даm дозволу 
на виїзд і зал;ишити. тут на1приз·воляще ?·Висла

ти кудись чи су диrи і розстріляти? При остан

ній ситуа~ції Винниченко, !спільно· з Розалією 

Яківною, вирішують не дат.ися до руК, не ка

пітулювати, а ·покінчити життя самогубством. 

Про це є цікавий запис з 15-го -серпня 1920 ро
І!{\у. Врятовує ситуацію JІист голови Днrnросою

ІЗУ1') Д. Коліуха. Він запрошує приїхати до Ки

єва. Обіцяє забезпечити .життя й створити умо
ви д."Ія творчої праці. Винниrч·~нко не вірить у 

таку можлиІВkть, але це стає за підставу, щоб 

вирвати·ся з Мос.кви і виїхати !Принаймні на УІК

раїну. 17 серпня 1920 р. він вдруге їде До Харко
ва, щоб звідти перебратися до ~иєва. Дуже по

казовий для душевного стан~ Винниченка того 

часу є такий запис у "Щоденнику" від 14 серп
ня 1920 р.: 
"Вважаю ці три місяці поневіря-ння по мо

ско·вських митарствах не за'ГJІбленими для ое

бе. Це школа самовиховання. Зберегти ясність 

і веселі.сть духу пkля scix цих приІКро·стей, роз
чарувань, обманів, лицемірства, що довелося 

зазнати, - це велш<ий успіх. Мало того: це є 

підготовча ступінь до дальшого, до 6ільшого 
й тяжчого." 

Виїхати до КІ-ює·ва відразу не вдалося. Ве

лике повстання на Полтавщині перервало заліз

ничний шлях між Ха·рковом і Киевом. Довелося 

осісти на невизначений час ІУ Харкові. "Не мо
жемо рушити з Харкова, - •пише він 22 серп-
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ня,- бо повстанці розібрали залізничний шлях 

~1іж Хар,ковом -Полтавою - Києвом. Кажуть, 

що rювстанські загони досить сильні. Скільки 
'Протнгнеться наше сидіння ще й тут, неві~о
ІМО. "21) 
Тим чаосом його відвідує Дмиrгро Мануіль

:ський. Знову нав'язує ІКОІНТа1кти Х. РаковсьКІИй. 

Починаються знову розмови про ·спіІВпра,цю. І 

•чарсшті ЗІ серпня 1920 роrку Винниченко но
тує: 

"Мої пербгавори з Раковським і Мануїль
·СЬЮЕ\t щодо виїзду за кордон знову ВИІКJІ'Икали 

·питання про мій вступ у Ю1(1б)У і .в уряд. Вони 

''Іе будуть ставити переш~кощ до виїзду, ·КО .. "ІИ я 
н2стоюватиму, але Мануільський~ напр~а<лад, 

,~уже радить мені подумати і вступwги до ро

боти." 

Після довгих нових переговорів Винниrченко 

згодwв~.:я знову на розмови про керівну участь 

r: урнді, а.;у.е при Y,'.fOBi, що 6ущуrгь в-зяті до ува

ги його програмові тези пrо націQtнально-,щер
жавне будівництво в У,~раїні. Ма:Іfуїль-ський від 

Ь1ени ЦК запевнив Винниченка, що його .про
грама не є •переш:кодою до співпраці. Треба 

тільки, щоб він ввійшов до уряду і роЗ'Почав 
пр::жтично запроваджувати ·сво'ю П·рограму в 

життя. Конкретно йому запропоновано nоса
ду: з::tступника rоjюви Pa.JJИ Народніх Коміса

рі-з, то·бтu Х. Раковсь·кого, і Народнього комі
С<l[>а закордонних справ У:1-~раїни. Але такі висо

кі посад~ може посідати тіль~ки чл·ен комуні
стичної партіі. Тому 1\'\ануї.l!ьоський за~про'Пону
ВЗР. подати nідповідну З&ЯJВу до ЦК КП(б)У. 

ІВ. Вин:шченко ПО'ГОдився написати таку заяву, 
бо це бу.1а ще раз добра нагода :викласти свою 
приІ-щипову позицію і ІІІоглядІ\ на сучасний 

стан політики комуністи;чної партії на У~раіні. 
Тнку заяну-де-клярацію Винниченко нruпи·сав і 
6 вересня надіс.~1а1в до ЦК КП(б)У. 8 вересня 
Л1ану1льський домігся згоди Винниченка на оби
дві згадані вище в:иосокі державні по-сади. Вин
ниченко принципову з.году дав, але остаточне 

рішення своє узалеЖJн:и.в від трьох моментів: 
І) Від ·позитивного ставлення ЦК КП(б)У до 

йо·го заяви; 

2) від офіційного його прийнятrя в члени КП 
(6)У і 

3) від затвердження його членом Політбюра 
ЦК КП(6)У. 

~·СТаІ~НЯ вимога для НЬО'ГО кон.ечна. Він у no
,'IlTИЦl людн'.на стара і бита. Він знае, що до

лею його народу і країни керує не голова чи 
заступник Ради народніх ко:місарівJ а Подітбю .. 
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ро, як найвищий політичний орган країни. То

му він, беручи на себе вели1ку відповідальність 

перед українським народом за політику !УРядУ, 

повинен належати до цьо·го найвищого Іполі

тичного центру. 

На другий день, тобто 9 вереоня~ Винниченко 
від своїх прих;ІuІьників, членів ЦК, довідався, 

rцо вчора, 8 вересня, тобто саме в той день, 
коди він Мг.нуїльському да1в принципо'Ву з•году 
стати заступ!-Іиком голови Ради народніх комі

'сарів і Наркомом закордонни:х ·оправ і ,коли ця 
вkтка пішла ·вже до преси, По.~1ітбюро ЦК КП 
(б)У рОЗГЛЯдаЛО ЙО'ГО Де'КЛЯрацію і відХИЛИЛО 
її.

2

' Х. Раr.:овському було доручено перегово
рити з Винниченком і домогтися "поправок" у 
принципових його твердженнях. На це ви·нни

ченко відразу г~·стро неrативно зар·еаrував. 
"Ані на ніготь я не уступлюся, голубчики ви 
мо1·, з моїх принuипіяльнцх позицій! Ви муси~е 
уступитись!" 

Трохи згодом він до·відався, що .спра'Ва .не; 
ті.т~ьки в деюrярації, а що його не допущено і в 

По."'Іітбюро. Це остаточно розв'язало Винни'ЧеН

!КОВі руки: він не прийняв запропонованих йо
мv посад і пропозицію ЦК вступити в КП(б)У 
відкинvв. l~нм, власне, й кінчилася вся історія 
його п.ереговорів, вступу р..о КП(б)У і до уря-
ду Христіяна Рак.овського. .. . 
"На ЦЬО:\1)' Й ЮНЧаЮТЬ·СЯ MOl !ВІДНОСИНИ З НИ

МИ, - нст·ує він у своєму записНІику 10 вересня 
1920 року. -- А цим закінчується й м·оя полі
тична діяльність. Перейдено і цr. Шу.кав гармо
нії, знайшов найбільшу диюга,рмонію, нечесні·сть 
з собою. Не приймаю й, не можу прийняти. Шу
:кати~ІУ да.1і. Вона мусить -бути як не тепер, то 

пізніше ... 
Правдопо,JjІбно 14 вересня він з дружиною 

і секретарем О. Баданом виїхав до Москви. З 
nе.'ШКИМ1І тrуднощами, ·переш·кодаі\1И і ризиком 
j:'ю~ty вдало,ся 21 вересня ·поюІнути Москву. 23 
вересня 192) року віп уже був за кордоном. 

КОРОТКІВИСНОВКИ 

~'весь хід моїх попередніх думо,к, уточІНені 
дати, факти, низка автентичних джерел і доку-· 

ментів, на які я посилався, думаю, дають мені 
підставу зробити ~коротко такі висновки: 

1) Наприкінці травня 1920 ро.ку, на доручен
ня групи у~раїнських діячів-еміrршпів, що на

зивали себе тоді Закордон!ІОЮ груnою YIOl, 
1цоб "урятувати, що можна" 23 ) і "не ВИІпу;скати 
ініціятиви влади з українсь·ких рук" /1~ В Вин-
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r-пrчснко виїхав на у,країну для переrонорів. 
2) Програмові пункти, Я'Кі зобов'язували В. 

Винниченка ·в цих переговорах, були засновані 

на ·принципі незалежности і соборно,сти Уосра

їни. 

З) За чотири місяці переговорів, що були 
випавнені пониженням, .поневірянням, образа
ми і навіть трагічюнш сит.уаціями, а одночасно 

й найприваблИ'віши~tи обіцяю<ами особистих 
ви1год, сля.ви і розкошів, - В. Винниченко не 

пі·шов ні на які ·спокуси, не •по·ступив-ся ані на 
·кrок і в скрутний мом·ент 'ГОТО:ВИЙ ·був піти на 
ссt:'.югубство, аае не відступитись від своєї п.ро
гр~:-.пІ держ~вної незалежности і со6орное1·и. 

іЦождо його уча·сти в уряді Раковсь·ко.го, а 

звідси і його ч.1енства в КП(6)У, то ця справа, 

в світлі цитованих до·кументів фактів, вИ!Гля

дае' та.к: 

1) Тільки на початок чеmертого місяця ТЗJК 
званих ~переговорі·в дійшло до загального по

rозуміння між Винничоо·КОМ і .КП(б)У ІПрО ІСПЇВ

ІІІ'[)ацю. Щоб цю співпрацю зро6ити реальною, 

треба було відбути ·кілЬІка формальних проце

дур. 6 вересня 1920 року, на пропозицію ЦК 
КП (б) У ('через МануїльсьІ<ого), В. Винниченко 

подав деклярацію, у якій -висло·вив •Свій прин
ци,поnий погляд на сучасну і майбугню полі
тику партії на Україні та дав свою згоду всту

пити до КП (б) У, але з умо:вою, що його вве

дуть до Політбюра L~K. 

2) 8 вересня В. Винниченко дав згоду (при 
у:ноuі, що ЦК затвердить його деклярацію) 

прийняти в уряді Раковсько~го дві посади: за
'ступника голови Раднаркому і mост Народньо

го Комісара закордо·нних справ у,країни. 

3) 9 вересня Винниченко ·дові,цався, що то
го ж 8 вересня, коли Мануїльсьі.кий від імени 
ЦК віЕ з ним розмови про з•гадані дві високі 
державні посади, Політбюро ЦК роЗІглядало йо

го "деюшрацію" і відкинуло її. У той же день 
Rин:ниченко відкликав ·свою вчорашню згоду 
ввійти до уряду і одночасно відтяг~у,в свою за
яву ·ПРО вступ в КП(6)У. 

4) 10 вер~сня 1920 ро.ку вже і всякі дальші 
переговори він перервав, а, ІІІраnдо.подібно, 14 
вересня покинув ХарІ<ЇJв і виїхав до Мо.ск.ви. 21 
вересня мав уже на руках візу і того ж дня по

кинув ІV\осюзу. 23 вересня 1920 рОКJУ він уже 
був за І<ордопом. 

Отже, ці незашеречні фа,кти ·стверджують, що; 
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Ю. Смолич 

РОЗПОВІДЬ ПРО ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО 
Пnо,понуємо читачам ці1кавий нарис про за
ць·кованого в.падою виtдатног·о украЇНІСЬІКо
го письмонника Юрія ЯновсЬІко.го. С:коро
·чено з останньої книжки Ю. Смолича "Роз
повідь ·про неспокій три:ває". - Ред. 

.ЯновсЬІкого тепер м·и згадуємо раз у раз, у 

·кожному огляді української літератури, прина

гідно до будь-якої літературної події. Радян
·ська ~клнсика? Янов,сь1<И\Й. Новаторство? Теж 
ЯновсЬІкий. Лідер українс-ЬІКоЇ радянської ро
мантиІКи. ХраІНитель тра,щицій у.країнсЬ'кої літе
раТІУfРНОЇ минувшини. А коЛІН шукають найви

раз·нішо,го свідчення розмаїтости та багатства 

літературних стилів у межах соціялісrИjЧного 

реалізму, то .вже неодмінно пос.илають·ся на 

ЯновсЬ'кого. І в кожній згадці, в кожнkінЬІкому 

'слові про ,Яноось·коrо - хвала ... 
П'ятнадцять і двадцять п'ять років тому 

Яновс~ото теж зrгадувано раз у раз, постійно 
і настирли,во, в ІКожнісінЬІКому літературному 

огляді і без огляду на літера"у.ру - теж. Тіль

ІКИ ж згащувано аж ніяк не з хвалою~ 

Під постійним огнемгос-грої, дошІ}{ульної ~ри

ТИКІИ про-минуло, власне, •майже все творч;е життя 

щьо·го, нині виз"Іrано•го клясИJка украніської р·а

дянської літератури, її нині хвального· найпер-

а) Ніколи В. Винниченко не був членом КП(б)У. 

б) Не 'був він також ніколи і членом ~ряду 
Христіяна Раков,сьхого. 

в) Усякі розмови про ~,розбудову" "міністер

ства заграничних ·спра,в", а пізніШе "міні

стерства війни" - це ціЛковита вигадка. 
' . 

1
') "Щоденник", запис з 9 червня 1920 р. 

'
11

) "Щоденник", заnи:с 9 червня 1920. 
18

) "ЩодеІШШ<", запис 19 червня 1920. 
11

) "Щоденник", запис 11 червня 1920. 

·~) Там же, запис 15 липня 1920. 
111

) "Щоденника, запи~ 22. 8. 1920. 
20

) Всеукраїнський центральний союз кооперативних то

вариств, заснований .в Киеві 1917 р. 
11

) "Щоденник", запис 22 серпня 1920. 

•
11

) .,Щоденник", заnис 9 вересня 1920. 
13

) "Щоденник•, зашк 14. Х. 1919. 
2
') Там же, запис ЗО. З. 1919. ' 
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шого романтика, а·втора ·багатьох- я:к визнЗ!Но 

тепер - літературних шедеврів. ПрО'минуао 

майже все творче жи11я- аж до дня одержан

·ня Державної премії п'ятдесят другОІГо року. В 
п'ятдосят четвертому Яновський вмер. 

Мені здаєть·ся, я моЖУ' без·поми!JІ1Ково прига
дати день, відколи й почалИІСя злигодні Юрія 
Івановича. Точно 1пам'ятаю і день, коли вони за

·кLнчилJ1<:Я. 

Кодишия належність до семенківсь:кого "Ко
мункульту", до ВАПЛІТЕ, "Літярмар.ку", "Про
літфронту", - то вже потім, ,,за СУ,К)'ІП.Ністю", 
бу.'Іо впи·сано до по·стійно і ·безвідмовно діючо
то проти Яновсь:кого акту о·бвинуваченвя: в 

цьому він лише поділив іГірюу долю з усіма ін

шими ·колишніми "комункультівцями-", "вЗJІІлі
товцями ", "пролітфронтіІВцями" чи "літярма.р
чанами". Не 1були також виключним .приводо·:м 

для постійних нагінок і його, письмешпrка 

Яно:всьІ<оrо, п-омилка та хи1би, за я;кі його ЩJ-~ 

тиковано. Критиковано інколи справедливо, а 

здебі.льшого несправедливо. ЗJrиtГо~ні Юрія Іва· 
новича-почались на од1юму з ча~стих у ті двад

цяті й тридцяті роки літе.ратурни;х· диспутів, ко

ли ті."Іьки-но з'явилось визначення "письменни

ІКИ --інженери людських душ". Свій виступ на 

диспуті ( затального змісТІу цього виступу не 

пригадую) Яновський за:кі.нчив такими словами 

до ч.1енів ВУСППу, з яки:ми сперечався, - ци

тую з пам'яті, а.1е думаю, ·що до-слівно: "Пар

тія за1кликає на-с бути інженер а ми люд

ських душ, а ви хочете, щоб ми біля JІІюдських 

душ сто яли м і л і ц і о н. е р а м и ... " 
То був, мабуть, йза,галі останній прилюдний 

наступ Юрія Івановича. 

Отак і почався терниС'11ий шлях [У 'пожовтне
•Ві'Й українській літературі одного з їі найбіJІЬ
.ших та.11антів. 

- Це - гіркі слова, але ЯІК не скаоо.ти їх, ІКО

.чи випадок з Яновським - чи не найяскраві

ший приклад їієї шкоди, ЯІКОЇ завдали в свій 

час радян{:ькій літературі (та чи ж тЇJІІМи са

мій лі те ратурі!) "напості:оство" та f'Ол·обеJІЬН'а 
- спрямована на відштовхування від .радян-

1ськото жиrгтя інтеліrенції - праК11ИКа "ма·кси
Імалітів'' із РАППута ВУОПу? 

Яновсь:кий - вразливий, імпульсивний, дещо 

фанатичний - відразу став ДИІбки, кинувся в 
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протест, та людина вдачі не а!І<тивно-дійоооі, а 
пасивно-.споглядальної, трагічних дурниць, на 

щасrя, не наробив - тіль·ки заховався 'У' власну 

шкаралупу, за-1улився ланциром і ·поринув у 

,,кИІпіння в собі самому". Колись безо['лядний 

романтик, тепер він поча.в приймати ·осе на

сторожено, упереджено - з о•гляданням, з не

довірою, ба й се:І<псч•сом, а то й з недвознач

нюІ заперечеІ-іням "апріорі". 

Злигодні 6или Юрія Івановича хвилями: на

кочувались - пекли сіллю справедливої ·крити

ки, рани.::rи гпстрою рінню несправедливого кри

тиканства - і хвиля наче облягала, западала, 

відкочува;11ась на яюfйсь час. А тоді знову і зно

ву ... •:Цуна:\І!і" обрушилась аж сорок сьо-мого 

року. І мало не затопила назовсім. 

Юрій Івш-ювич реаrував болісно, інколІН на
віть трагі,rно, але почуття гумору не зраджува-

ло його: запас іро~~ії він мав не тільки для ін

ших, але й до себе самого. 

Пр~nгадую, вже в чаtс війни, в перших днях січ
ня сорок тrетього року, в ~'фі ·був склИІКаний 
"воєнний" пленум Спілки письменників Укра
їни. Юрій Іванонич жив на еваКІ_Уації в У фі -
редш·ува'в журнал "Радяtнська література" .. Я .був 
на той ча•с аж у Середній Азії, в Алма-Ата, ді
став ВИ}(ЛИК і теж рушив на пленум. Юрію Іва
новичу я віз подарунок: два десятІ<И знамени

тих яблук ,,9,1J:-,rа-атинсІ>кий а1порт Симиренка". 

Я знав з лІктіь ІОрія Івановича, як він бідує ма

теrія.ч:ьно: f:K ~:;ту;.кно n Уфі З харчами і ЯК бра
кує йому, з iloro здоров'ям, віта:~Іінів. Той мій 
подаруно-к буЕ не просто символічний, але мав 

важл.иву практачну мету. 

Поїзд при·був на стйнцію ~·фа .пізно вночі, але 

Юрій Іеанович зустрічав мене на вокзалі. Тут, 

у Пра•::рзл.1і, шн-~уР.з:ш страшна зима, лютий мо

tроз ступнів на дпа.Jдять п'ять - тридцять, ще 

й ~~~ст~!рЕніі вітер із заметіллю. йти до міста, 

по Х<1ПШі\Н ІІ:l околиці, де мешкав Яновський, 

Gy:;o д:J:ІСЧ(Ш>~о -·-· кі:ІО:\Іетрів зо три, вітер ва
.1rш ~~ 11ir, \!~.1n не зри,nав з юн· наші демісезон

ні G.лJrc:П=>Ki ПJ.ш:та, - і ми вирішили мій ба

Г:lж 32.>'ШШ1JТИ до р?Ні<у D ·камері схову. "Ба

~~~ж" -· то був о:т.ни\~-о;.І:ип рюJ<,3ак, точніше -
со.;;датськнй "вещмешок": на~с.поді трохи білиз

ни. а зверху-· оті двадцятеро величезних, пре

rr.рних, соковит:их нб..1ук. Я похвалився ними 

Юрію Івановичу - розв'язав торqину перед 
ти;;І, як здз.ти їі ~('І-~О3у, Юрій Ів~ч ~ 
два - для себе 1, jля дрJжини, - а реШт:f"Ми 
33ЛИШШІИ В рю~І.іку ДО ранку. 

Вранці ми зно11у прийшли вдвох, пода..m квн-
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т:lнцію і одерж<l..JІИ мій рюкзак. Дивина! - • 
він у два рази. менший, я:к.айсь "хирлявий", 1t в 
'боці зяя.?ІЗ чнмалень.ка дірка ... Яблук- жодно

го -в рюкзаку не було. Пацю•t<и! Вони аж сну

вали по долівці в приміщенні камери схову, і 

дівчина, яка приймала речі, раз у раз відгонила 

їх від себе ногами. Пацюки ПОЧJУЛИ аро~tат со

ковитого яб,JІука, протрубили дірку в мішку і 

за ніч поі"r!и всі яблука. 

Дуже був засмучений Юрій Іванович. 

І тепер щоразу, як 6ила Юрія Івановича чер
гова хвнля літсрзтурних і громадських злитод

нів, Юрій Іванович неодмінно ·казав мені, гірко 
посміхаючись: 

- Знову з'їли пацюки мої ябл:)"І<а ... 
Вті!І.t, до іронії над самим ·собою, над овоім 

трудним стюювищем чи з приводу несправедJrИ· 

востей до його особи Яновський вдавався не 
та!< часто, - був він характеру неприступного, 

ВJ!дчею- обр:lз.1ивий, а ·підчас і амбітний. 

Ми познайо:\1Илися з Янооським- либонь ·ро-
' ' 'КУ двадцять п'ято·го, коли tвони вдвох з Мико-

лою Бажю-юм уперше при~·хали з провінціяль
Іrоrо тоді Києва до тодішньої столиці Харко·ва. 

Я"що не помиляюсь, Яновсм~ий працюваrв тоді 
пад першою своєю поетичною збіркою "Пре

·красна Ут"_ Був він тоді студентом політехні

.кум~~- - стрункий, стаrвний юнак з куЧІМою хви

лястого во.11осся, в потсртій ч·орній ІІVКіряній 

тужурці ... 
Прияте.'ІЯ:\-!И стали мrи з ЯноосьІJ<им •геть пізні

ше, після його ро·боти на кіностудії в Одесі та 
ІЗУФКу в Харкові- ІКОJLИ вже зійшли зі оцени 
всі ";{омункуJІьти ", ,,вапJlіте", "пролітфронти", 
"літяр~1аркн" та інші нові rенерації і запану·вав 
у всій укрRїнсь.кій літературі самий тобі ВУСШ1, 

а ми -·в позаВІусппівському остра,кізмі - ста

ли ізгоями літературного процесу і були отоJІо
шені "попутниrкамп". 

Тридцять четвертого ро:ку столнцю УЩ>аіни 
:повернено з Харкова до Києва, переїхала до Ки

єва і вся верхівка літератури - тоді вже без
групова, під егідою Оргкомітету майбутньої 

Единої Спі.1ки ПИ{:Ь·:\tенників, - а нас з Янов
rськи~t за.пишено в Харкові. Відтоді ми з Юрієм 

Івановичем і ста.'Іи нерозлучні. 

Jlітнього часу ми щорок,у їздили, відпочивати 
l!И JJі·кунатисn разом - до Залізноводська на 
·Кавка.з•~ до будинкш письмеНІників в Одесі, в 
Х_ості на Ірпею або на дачу в Бі.;1иках (Лlщинів
Цl) на І Іо.;Ітавщині. 

Чимало мн з Яновськи•м і подорожуВUИ. 
Наприкінці літа тасяча дев~ятсот тридця·rv 
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·п'ятого року - s ·n'ятьох - ЯноосІ:>'кий, я, Дн
ІКИЙ, Муратов і Юхвід - ар·об.или вели1ку подо
рож автомаш·иш1мн по УІКраїиі: Харківщина, 

Сумщина, ПоJtrаІВЩИ1Н1, піrвдень Київщини, Дні

п.ро·петровІцИ'На і Криворіжжя. 
Влітку тридцять шо·сто~го - автомашиною 

=вчотирьох: Янов.сьІКИЙ, я, Мате Залка і Зенько
вич ~ по містах і ·с-елах Полтавщини. 

Сорок четверто~го року, в дні війни, ми об'ї
ха.іІи Закар·лаття - тоді ще не радянсь·ке - з 

пі!в.ночі на nівдень: від польсьІ<о:го ~кордону за 
Перечином та Люмшора~ми і до· ~кордонів угор
·сь;кО·ГО і румунського - за Хустом і Раховом. 

Та С'ГОВаришува.7JИ нас, пе,вна річ, не мандри, 

не лікувальні nроцедури й навіть не спільні по
невіриння s "nозавуоппівсь•кому остракізмі", а 
найбільше - нехай це не видастІ>ся тільки го
стр.ИІм слівцем-саме те, що ми по·стійно спере
чались та сварились: ми ж бо були характерами 

абсолютно різні, Нёподібні ·були й всі наші упо

до-ба!ПІя та ·СМа·ки, дія~Іетрально проти.аежні на
ші творчі ~позиції ·в шукаwмі та виробленні літе
ратурного стилю ... 
Ми, <:•правді, ·сперечалися з Юрієм Івановичем 

зnвжди, до·стоту - день у день, бо ж день за 

днем 6ули ми нерозлучні, ми сперечаJІИ~я з кож

ного пр.иводу, але найменше наші суперечки 

тор·кали<еь 1Пщгань літератури, бо позиції були 

?:бсолютно різні. До того ж Юрій Іванович вза

галі не полюблнп вдава11ись 'У теор·етизування і 

в теорії літератури роз.6и:рався неохоче. Вла·сне, 

він не вмів чітко і тоЧІн.о сформулювати <:вої 

позиції в теоретичІ-І'..их питаннях. 

Яновський, як відомо, почина'в з поезії. Але 

його 'поезії - як, втім, і перші спроби. у прuзі, 

- булИ: позна,чені літературщиною. Мені зда

єть·ся, ·він 1починав десь •по-близу від акмеїзму; 

прагнучи до новаторства, він плутав на стеж•ках 

де!<адансу; в пошуках ориrінальної форми він 

вдавався до безтілесної абстра:кції. Він 6у.в за

'КОханий в Гріна, і його "Прекрасна Ут" линула 

під грінівсь:кИіМи "Черtвоними на русами". В її 
1<ільватерній течії пливли~ вважаю, і перші но

велі Янов-ського. Я вдаюсь до "ІJ<·о:рабельної" 
термінольогії умисне, нехай і з певною іронією, 

маючи на увазі прихи.льність самого Яновського 

ДО МОрсЬІКОГО і МОрЯЦЬ·КОГО <:ЛОВНИtКа, ЙОГО рО

МаНТИЧНУ закоханість у. мо:ре, власне, і не та,к в 

,саме море, Я'К образ ле,гко,кр.илої яхти під на

пнутим вітрилом у морсь:кій далині. ,,Белеет па

рус одинокий в тумане :мо.р.я го,11Убом'" -то б:У

ли улюбо~1ені поети•чні ряд·ки Яно.вського, і він 

цроказ)"Вав їх раз у раз - в хвилини задуми, 

НОВІ ДНІ, квітень-травень, 1970 

вамріяння, зажури. І це було нач~е са,краменталь

нс мотто до всієї творчасти і до самої натури 

Яновського: ·вони виявляли і <:аму його вдаЧtу і 
йо·го позиції в суспільному житті. Самотність, 
відірванісrь, але разом із тим і кличність вибі
леноrо сонцем, напнуто:го вітром ІВітриJІа, а до

вкола ж шумує без-береЖ!не море - житейське 

море, голубе і принадне, але туманне й незбаг

ненне ... 
Яновський у прозі ,був поетом. Це звучить 

добре, можливо, і насправді добре, бо щедро 

зба:гач,ує емоційну силу прози, але, як ца мене, 

саме тol\ty - попри всю поетичну піднесеність 
і хви.l!юючу ромаптf!Ічнkть - проза Яновського 

з:.=шжди була малопізнавальною (пізна;вальність 

прози вимірює їі ва,гомість, - нехай це буде 

тільки моя о·собиста думка!) і по·стійно хибу

вада в частині сюжетних інтерпретацій. "Верш

ники" - чудова ·юнига, але це зо:Всім не ро:м:ан, 

як дума·в Яновський і як досі трактує дехто з 

.критижів. І взагалі - яке це має значення, ро

ман це чи не роман? Нехай це буде збірка во

вель - досконалих формально, .щуже сильних 

емоційно, вагомих ідейним змістом: цю ·книІГу 

високо цінують літературні гурмани, з за \ОП

ленням читає і залюблений у літерцтуру читач. 

"Вершники", коли хочете, це поеl\Іа в прозі, 

тільки без зовнішніх поетичних прикмет - ри

мування та рядкового ритмування. Всіх інших 

законів по·езії у ,~Вершниках" дотримано. Шлях 
ЯноВ'сь:коrо до справжньої прози, вважаю про

'Те, проліг через "Майстра корабля" та "Чотири 
іШаJблі", - я обминаю признані тут помилки і 

хиби цих кни.г. Хо·ча і в цих двох кни.гах Янов

·сь·кий теж залишався .поетом. Крі:м того, "Май
стер ~корабля" змістом надто ,,о<:об.истий", за

шифрований своерідним кодом лірИІКи. Автор 
наче заб'}ІВ, що, 1<рім його самото та ще Дов

же~ка, цю книгу читатимуть і ЗІВичайні чи1ачі. 

Одверто ~сказати, я В'Важав прозу Яновського 
того періоду надміру вишуканою, пишномов
ною. Але сказав про це я Юрію Івановичу тіль

ки раз - та й на ТО:\-ІУ зарікся, бо м·ало не при

йтrюв нашій дружбі кінець: Юрій Іванович був 
Н3ДТО а:\tбЇТНИЙ. 

Залагодилася наша сварка на тому, що біль
ше ми ні-коли не обмінювалися щумками про 
нашу творчість: я не казаІВ Юрію Івановичу моєї 

дуМ'ки про йо,го твори, він 'Мені -про :мої. 

А стався той ізцидент між нами якраз з ·при
воду "ВершниІ<ів". Яновський на той час був 
упосліджений як ніколи. його признано вже 
і формалkтом, і п6снмістом1 і абсентеїстом, на-
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віть- за формулюванням Мш<нтенка- "внут

рішнім еміrрантом". "Вусппівці" під ту пору як

раз :ви,рішуІва.JІи, на котру ж паличку архіву "за

бутих предків" покласти "колишнього попут

ник а" Янов<:ь'кого, - його вже давно не дру

Ікувал.и ніде. Саме за тшких "сприятливих для 

творчо·сти" о·бставин Юрій Іванович і написав 
"Вершники". Писав їх Юрій Іванович якось "по
тай"~ не признаючись, що працює, і на запити 
- що пише, відповідав ухильно. А тут при

йшов до мене на стіл .грубенький рукопис -
,півтораста сторінок машинопису- і с1казав: 

- Прогляньте, будь ласка, Юро. І все мені 
'Відверто ·скажіть. Тут, розу:мієте, або _пан, або 
•пропав. Нюцо у них ("вусппівців") зат~шила
,ся бодай краплина совісти, мусять надрукуватд. 

Ті.ль1~и треба, щоб не 6у.1о до чого при-сікатися. 
Прогляньте, ·будь лаюка, пошукайте "блохи": 
у вас око гостріше ... 
Я прочитав того ж вечора, не о:дриваючи-сь. 

·Книжка ~~ула чудова, але "блохиj" буJІИ, та й не 
все мені припадало до сма,ку. Я сказав про свої 
·при,скіпли,ві врзження одверто, я~к Юрій Івано
'вич і іПrосив. Все, що я -сказав хорошо·го, ІОріє
ві Івановичу було ·приє·мне, за виявл~ені "блохи" 
подякував, але за те, що мені не до ІВ:подоби,
образився. Юрій Іванович на зауваження був 
·образливий. 

Нк відомо, "Вершники" на У,країні не .були 
зразу прийняті до др)Лку: те, що ·книжка була 

хорош'а, вирішального значеm1я не мало, мало 

знач·ення лише те, rцо написав її Яновський. Та 
й ... чи ж, спраІВді, хороша книжка? А раптом 

автор умисне на[]и.сав її ,,під хорошу", а за тим 

"зовсім хорошим" раптом та ховається rцось .... 
нехороше? Про осяки:й випадок підозрілу ·кни

жку :J<p<11rцe відхилити. її й відхилили ... На Уk
раїні "Вершники" признано доступними до дру

кування, а далі й "хорошими" аж після того, як 

Зенькевич переклаn їх роtС:ій<:ЬІкою -мовою і в. 
Моокві рукопис з легкої р~и ВиІШневсько·го 

був 'ПРИЙНЯТИЙ "на ура". 
Така була "передісторія" знаменитих "Верш

ників'·, перекладених зразу на 1ба.гато мов, по

иrирених ·багатьма ІВиданнями, -книги, що на 

довлий час стала одним з "етальонів "украін
ської ращ,ян~ької прози, ·взірцем ревоJUОційної 
романтики в піІині ~оціялістичноrо реалізму. 

Принасгідно хочеться зтадати, як ·nрацював 
Яновський. 

Починаючи сnій шлях у літературу, він пра

цював не так, як -працюють здебільшого ·проза

іки-·професіонал.и. Можли!во, так працюють як-
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раз поети. Він уникав освітлення цікавої йо~му 

•події з чужих слів і покладався, так би мовити, 

тілІ>ки на себе, на ~свої враж.ення, сво·є спрнй
~мання факту, виключно на ті почуття й мірку

ваю-тя, 'Котрі виникаw"ІИ в ньо.го за власними спо

'стереженннми... Словом, за т.их перших часів 

у си,стемі ро:боти Яноось•кого було трохи від 

"шаманства", і визнавав ІВ ін лиіше формулу 

,,факт і я". Мені зда€ться, що та/Ка певна інди

відуалістичність відтоді дещо лозначала й са

му творч•у манеру ЯновсЬІКо,го. Я в на~ших з ни·м 

розмовах називав таку тnорчу 'Манеру і·мпрr 

~сіоністичн()ю, і Юрія Івановича це дратувало: 

він знову ображав!ся. Але :мені хочеться тут 
шринагід.но відзначити, що як на мене - то 

·С?..ме отаке невміння поводитися з прозою "по

прозоnому" і зумовило пізніше певну, вважаю, 

неrВ'дачу роботи Яно.всь:кого на посту 1<Ореспон

дента нг. і-сторичному Нюрнберзь~ому nроцесі. 

Ті кіль.ка коротень.ких кореспонденцій, що він 
надіс.1ав до гг.. зети "Радянська Украіна", буJІ!И 
;мізерні проти такого ·величезного і важенного 

мгтерія.1у, як суд над воєнними .злочинцями, 
н~д гітлерівсь·кою Німеччиною і фашизмом вза
'Галі. На публіцистиrку Яновсь:кНІй не спромігся. 
Був Яновськи,rй поет, тіль~и поет. 

В І<абінеті Юрія Івановича на книжковій ша
фі Над . ПИ<:ЬМОВИ1М ІСТОЛО:М .СТОЯЛа дуже !Гарна 
'МОде.JІь вітрильної яхти, либонь, фреrата, - в 
•позиції, нк це намалював Крячеоський на обuа
дитrці першого видання "Майстра корабля". 
Юрій Іванович придбав чи замо·вив цю модель 
ще в час <'Вого перебування в Одесі, коли пра

.цював на кінофабриці і зад~у.маІВ писати "Май
·стра ;кораб.1я". Юрій Іванович міг точно і без-

помилкоЕо назвати морським терміном хожні

~сінЬІку деталь :\Юде.'Іі і дуже .11юбив свій фреrат. 
Це й обув отой "парус один01кий в тумане моря 
·голубом" ... Але був це, коли хочете, і певвий 
!Символ характеру творчої праці Яновського: 

пару·с- "одиіНокий" і море- "в ту.мане" ... 
Влітку тисяча дев'ят~от тридцять •п'ятого ро

·юу ми з Юрієм Іванович~ем, вкупі з Антоном Ди
ким, Ігорем Муратовим та Леонідом Юхвідом, 
вирушиЛJи, - як казано вже, - у веJІіИКу г.одо
рож автомобіля-ми по Україні. 

Подорож по Україні ЧJИдцять п'ятого року 
б~ла особливо ці~ава, важJПЦІа і, я б сказав, на
ВІть знаменна. 

То була вза~галі наша nерш а подорож авто

мобі~"Іем - мандрівка з безліч·чю при['од, і я 

неодмінно колись докладно приІГадаю її і зали-

НОВІ ДНJ, ·квітень-травень 1970 



шу, я.кщо буду живий та здоровий, я·Іс казала 

моя мати, коли з·бирала,сь зробиrги що-сь в май

бутньом'У, на той рі'к або й завтра. Важди.вою 

та подорож була тому, що їхали мИ по місцяхt 

де ще не бунал.и, і Яновський, зокрема, вперше 

потрапив на Криворіжжя (я вже .колись б)'Івав 
на Кршворіжжі разів зо два, ~клопотав;ся, з до

ручення Блакитного, утворенням тут філії 
"Гарту"). Зншненною ж ту подорож треба при
з~;ати ще й тому, tцо в самому Юрієві Lваrнови
чу вона зумовила і спричинила ~велиІкий здвиг 

- СВlТОТЛЯДНИЙ, ідеЙНИЙ. 

Складний 6ув тоді, як починали ми ту нашу 

подорож, психічний ~стан Юрія Івановича. Ко
. . І 

лективІЗацtя ... 
Двадцятнх років, коли ~слідом за роками гро

мадянської війни почали ·вини,кати тут і там, і 
особливо на пі,вдні України, селянсь·кі ~комуни, 

ЯновсЬІкий сприймав ц·ей процес пі~несено, ро
·мантично: геть межі, спільна власність, но Ее 
життя ~ ко:\1унізм! .. То ~була романтИІКа щира, 
.схви.чьована, але уявлення за нею ~стояли ІСХе

.матичні, 6езтіле·сні, ruбстра,ктні. То ~було сприй
•мюшя ЖИ"ІїЯ КНИЖНе, кабінетне, ДО ТОГО Ж -

юнацьке: .гаряче, а.11•е дещо примітивне. То бу
ла залюбленkть у саму ідею, вла,сне- де·кляра

цію ідеї; я б сказав: бел·етривація для ·Себе жит
тьr>вих фактіІВ, перекладання на поетичну мову 

·соціяльних процесів. Коли: ж побачив факти ви
·кривдення .в здійсненні :ко:tе!ктивізації, Янов
ський підупав духом, ходив понурий і, ·бувши 

!2дачі пасивної, "у шел в себя", - як кажуть ро

сіяни. Він навіть 'говорив тоді мало; ли·ше, -
~коли )1Ова заходила про події на селі, - по

вторюnав: 

- Ні, ні, мета не ·може виправдати: всі за

соби ... 
І от ~стаття Сталіна "Голово:кр!)'Жение от ус

пехов". Яноз-сьtсиtй оприйняв її як одмровення, 

Ш< СПОдівану "манну неrбесну" ~ ЯК "друге ПГИ
шестя" ... І до ·самого Сталіна ·спалахнув симпа

тією та довірою. Вдасне, як 'na теперішню мову, 
ca:\te тодІ й зародилося в Яновсь.кО'ГО те, що 

звемо тепер ,,.культом осоtби Сталіна" ... 
Словом, у ту подорож вирушав Юрій І'вано-
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вич і дещо при,гнічений, і дещо піднесений -
від.)кивлсний ,ви:ступом Сталіна і тими резtУІЛЬта

тами, rцо вже дав у проведенні :колект.иtВізаціі 

цей вист)'\п. Адже, незважаючи на tnереж.иті гра

гедії, - ·скрізь, куди б :ми не приїхали, життя 
підні:иа.лося знову, життя <буйніло! СЯІGій-так.ий, 

п е r ш и й л о р у ї ні, врожай зі:брано, оран-

к~ під о.зи·м::1~ б~ла ~саме в розпал,, тоди- ,7 
жtн'Ки, д1ди и 'Пlд.:rrtт:ки- ·працювали заповзято: ,. 
вони скуштували лиха і не хотіли більш~е його 

знати. Хто крИ'в хат'у свіжою зо.11отавою ще со

.чо.v.юю; хто бі.'ШВ стіни; хто 'Підмальовував вік-

И?. ... На ·мkцях !КОЛИ'Шніх кур·куль-сЬІких об.ій~ть 

f10Збу--:І.овували: •СВОЇ ГО·СПОдарсь·кі дворища МО

лоді ко.тгоспн. Бо·со.ногі ІПастуш,ки вигонили на 

TQ.JIO'KY худо·бу, бігли за нашими машинамн і гу

юти - нк і раніше, ЯІК і завжди, я:к ~а!JІІИ ще 
'Колись, 'qувши ·пастуш:ками, і ми самі: 

- Дядьку, дайте за:кур.итиJ .. 

- Дивна країна наша Хохландіа! - казав 
Юрій Іванович, зганяючи журу з чола, я:Спіючи 
очима. - І в огні не ;Горить, і в воді не тоне ... 
Народ наш все може, ·в·се пере'Може ... 

.l\1и їхали дЕО:\fа м~шинами: Муратов з 'Ох
відо:\1- газиком, ми з Юрієм lваноВ"Ичем та Ан
тоном Диким -- вели,чезною ·колимагою фіата; 

лрозвали ми нашу машину "Камо грндеші", бо 
nона весь час о.бламува.Ла,сь, а прізви,ще шофе
ра 6уло Сенкевич. І Юрій ІБанович пkдя кож
'Ното ·се~1а ро6ив замітки в невелич,ко:му запис

ничку. Цей записничок надмір!У: цікавив Дm<о-

го: а що та~t і для чого нотує після ~кожнісінь
ко·го се,па Юрій Іванович, ~колищній презренний 

"попутник"? Чи не контру ЯІку? .. А нотував 
Юрій Іванович назви сіл і дета.11і пейзажу, щоб 
~поті:\t зпщати принагідно. Назви сіл карбували 
в Ш3~t'яті ~1аршут, а пейЗаж Юрій ІвановнІЧ прИ-

страсно любив і на,віть І<азав, що їде у по

дорож іГОЛОВНИМ 'ЧИІ-ШМ ДЛЯ ТОГО, ЩОб втіша

ти-ся зміно_ю рідних •пейзажі'В: лk, лісостеп, степ. 
А те, що пи.:ь.меннИІк вза'rалі не може бути без 
запИ'сника, 6ез нотаток,- цьо.го Ди~ий не знавt 
звідки ЙО:\1'}" знати? 

(ЗакінчеННЯ В 1Іа1С1'.)'1ПНОМУ ЧИІСЛі) 
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М. Дальний 

Ро 3 мо-в А 3 дж 1 л Ас о· м 
Мілован Джіхас - •колиrшній головний ід~о

лог юrославських ко-м!У-ністів і заступни·к [(ре

·зидента Тіта - згадуєтЬІся ІВ україн<:ькій емі

rрант-ській пресі часто. ЗоІКрем•а різні автори 
•ча.сто цитують його думrки, ВІИ'словлені в ши

ро-ковідомих книжках: "Нова 'КЛЯса" і "Розмо
ви зі Сталіним", за я-кі він tвід:оидів декілька ро
ків у тітовській тюрмі. 
Нещодавно італійський кор-еспондент журна

лу "Культура", r·устав Герлінr-fрудзіньокі, мав 
з Джіласом ці•каву р-озмову, з икою варто, на 
нашу думку, познайомити чи.тачів "Нових днів". 
Яке ж житгя-буття Джі.11аса n Юrославії після 
звільнення його з тюрми? 

Він живе в Беоrраді - на <:воїй давній •квар
тирі, на вулиці Пальмотіцева, недалеко від буль
вару Реформи. kторія назви цьо,го бульвару 
ои•мволізує в мініятюрі і·сторію Юrо~1авії за 
останнє ч.вертьсторіччя. Після війни ·бульвар на

звали на честь Червоної армії. Коли. ж У' 1948 
році Червона армія сrала для Юrославії потен
ціяльним аrресо:ром, -бульв·ар перейменовано на 
бульвар Революції. Нова назва мала стати сві
доцтвом незалежної партизанської юrо<:Лав
сЬІкої революції, а не імпортованої на чужих 
'баrнетах. Ви1<лючення Юrославії з Камінформу 
тілЬІки об'єднало юrославські народи і їхніх В'О
лодарі,в ~під зна-ком суверенности і "вла<:-но•го со
ціялізму". Суверенність Юrославії сьогодні не 
дуже часто загр-ожена, тому над 'Пробле.матИJКою 

всієї ~країни домінує гарячІJ<а "вла•сного со-ція
лізму". 1\1.агічним словом є зараз Реформ-а. Ог
же Джілас живе бі.11я бульвару Реформи. 

"На другому поверсі старої камениці таблич
!Ка з прізвищем єретИІка. Відкрива€ двері са.м го
сподар, вперед перевіривши в щі.mну чи це 

()Правді я. Роз·глянувши мене уважно, знімає 
ланцюжок" - пише Герлінr-Грудзінь:окі. Живе 

Джіла•с з дружиною й дІВома дітьми. Живе серед 
,книжок, продовжуючи 6ез о•собливих перешкод 

письменницьку працю. Думає, що за ним не 

стежать, немає доказів цензури ли<:ті'в чи під

СЛfУХУ телефоІічних роз·мов. Має державну пен
сію -три ти<:ячі динарі:в місячно. Д .. 'Ія поріІВнян
~я: пенсія професора університету станов·ить 

2.400 динарів. Крім пенсії, Джілас одержує .нор-
:малw~ mе.ffе-каз~ш гонорари з·а ~' 

опубліковані :.іакордоно-м. Огож, не мож·е він 
нарікати на матер-іяльні нестажи. Навпаки, сам 

визнає, що матеріяльно живеться йому значно 

краще, ніж багатьом іншим. 
Ал~ по·біч ~королів<:ь~кого благо-воління Тіта 

в побутових справз.х і в сrосунках з закордо

НО:'Іf, життя Джіла·са має й іншу сторінку: бун
ті,nливий "·син" старого маршала сам ·підтвер
джує, що в своїй країні його вважають ·чим-сь 

середнім поміж людиною ·про:каженою й лю

диною зао.удженою на орвеліоське "неkнуDан
Ін:я". 

Зустрічається Джілас тільки з найближчи~tи 

родичами і нечисленними вірними .приятелями, 
рідко виходить з дому. ,коли його звільнили з 

в'язниці 31 грудня 1966 роІКу, вирок забороняв 
йому всякі публічні виступи протягом п'ятьох 

років. l\1ir писати ·Книжки і статті, але друкува

ти їх у Юrославії не -міг. 
При допомозі знайомих правниІКіІВ він ·пробу

ван з.11агіднити цю за•б.оро1-w·. Хай уже не дозво

ляють видавати ·політичні речі, але ж він тЗІКож 

літератор. Чому не :мав би мати: права В.И\дати 

в Юrославії свої •повkті й оповідаtпня, автобіо
•гря.фічну "Землю без спраІВедливосrи" чи 

"Втрачений рай" Мілтона, перекл~ні ·серб
сько-хорватською мовою? На й ото прохан-ня 

Літературне аІ·енl'Ство подало відповідне про

хання до суду, я.кий вn-ніtс цей аtбсурдний вирок. 

Суд відkлаn прохання до вищого суду, а вищий 

суд викрутився !,некомпетентністю" -і заборо
•на лиш-илася в силі. 

Дванадцять рокі•в .в'язниці (11ри до війни і 

дев'ять з волі Тіта) не надломили його llif'XY· 
Тіль·ки зрідка ·буває по·мітна на йо·го обличчі 
тінь втоми чи гр.имаса розчарування, від чоrо 
він отрнсаєтhся зразу ж, готовий знову борони

ти ціною нової М'У'КИ те, в що вірить ... Ви'КИНУ· 
тий за борт активноі політики, Джіла-с зали,.. 

ШИВСЯ ОСОбОЮ 'ПОЛіТИ'ЧНОЮ - З ЖИВИМ ЇНСТИІНК· 
том до ІВідчуття дійсности. Від своіх антато

ністів вимагає хоч трохи уяви: чи далекозо.ро
•СТИ. На його думку, Тіто є неЗІрі,вняииІМ nолі

тиком у хвилини -смертельної небезпеки, але не

Ірі•шучи-м і занадто податливи•м в часи віднооено

·ГО .спо:кою. Юr01славія ;була на ооршІКу моно

літности -піс.1я серпня 1968 року, ЯІК і в час ви

ключення з Камінформу двадцять років раніше. 
Проте, досить 6уло однієї візити Громика, щоб 

засудити на шість :місяців автора статті про 

,:·с-овєтську солдатеску'', надрукованої в ·першу 
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річни-цю советсько1 інвазі1 Чехо-СJІО•ваччиии.
на,віІцо це? - запи'ІlУ'Є Джілас,- навіщо шири
·ти хаос у думаІНні, що з:меН[І]ує •капітал rепро
тиву, який ще буде колись ·потрібний? Бо для 
Джіласа Чехо-Словаччина є не стілЬІки фактом 
доконани·м, як наукою на майбутнє. 
На його думку, провідни•ки чехо-словацького 

"но·во·го курсу" зробили величезну помилку, не 
врахувавши можливо~ти збройної інт~рвенції, 
ба навіть .відкидаючи 'ЇЇ апріорі. Було р1ччю не

відк.падною rрунтовно очи1стити на верхах пар

тію уряд і війс1.ко від просовєтських елемен

тів,' які це зробили юrослави в 1948 році. А по
тім, у критичний момент 'конфлікту, треба було 
отолосити загальну мобілізацію. Все :вигляда
ло б інакше, я~кщо 6 війсЬІка Варшавсь·кого пак-: 
ту знал·и, що ве обійдеться без належної від
січі. А так, прQЇхались танками по Чехо-Словач
ачині фактично ·без 2ИСТрілу. Тільки Кріrель ро
зумів ясно ситуацію. Може ще Смрков·ський. 
Дубчек, крім rСDОЄЇ доброї волі й наївности, не 
·мав, на жаль, .майже нічого абільше. 
На пи:тання, що ніНІ думає 1Пр0 іВЇдО.му статтю 

Міхайла Міхайлова "Джіла~ і сучасна ІОrосJІа
вія", в якій Міхайлов твердив, що Джі.~1ас - це 
'Надія післятітов:сь:кої Юrославії, він з усміхам 
відповів, що здоров'ю Тіта нічого не брак.ує. 
Опіс.ая Джілас споважнів і задумався. В нього 
немає надмірних ілюзій: "Переможуть мої ідеї, 
але не я", - була ЙО['О репліка. 
його ідеї, ,в.исловлені ІВ основному в його ос

-ганній :книжці "Недос.конале суспільство•, до
зрівали в його голові по·волі - ·ще в тюрмі 1 
ІПочасти 'Після звіJІьнеиня. За вихідну точку він 
·бере "а·ксіа.~tу про неминучий розпад комуніз
·му". Він надає вели1кої ваги фаtктові, що за
мість передбачі)·ваної 'ба.гатьма поляризації -
де комуністична партія опинмася б на одному 
полюсі, а суспільство на протилежному - ми 

є сві;з::ками прірви, яка іІlроходить в однакJ.вій 
мірі як через партію, та·к і через суспільство. 
Джілас добачає в цьому діялектичний перехід 
від утопійних ІМар:ксwстс~ких мрій лро ,li.OCKO· 

на.1е суспілІvСтво до реального недос~<оналого 

-суспі."Іьства, в я-кому жиІВемо й житИ!Мемо, на

магаючи,сь постійно його .поліапшуваТrи. Він вва

жа.є, щп rосподарська реформа по,ставила Юrо
славію саме на такий ш.7Іях, де для постійного 
ІПОС11)"'ПУ вже не по·грі6на ані ревотоція, ані гро
мадянсь-ка війна, а досить м:ирних форм бо
ротьби: демонстрацій, страйків, nублічних дек

ляращій, :відважної 'Крwrи·ки й моральної непо
хитности. 

Не всі в Юrославії захоплені ·економічною ре
формою. Еt<ономія •рпнку, ·конкуренція поміж 
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підприємствами, господарський розрахунок у 

внnускl>ві продукції, робітнича самоупрЗІВа -
нее це добре. Але інфляція, в·елІИ'ка зарі.бкова 
е:мі:rравія, безро-біття, спекул~ція, nepeвara тех

но·кратнчно-мена·же~ького елементу над робіт

ничим - все це тривожить і заrгрожує t,УІСІКЛад
ненннмн. Союз .комуністів Юrославії на роздо

·ріжжі, поліція 'nnre:raблeнa й здезорієнтована, 
·багатонаціональна структура ·країни. пі~інова

на. 

Джілас дивитсья на1 цю хаотичну .картину ре .. 
форми, не втрачаючи рі,вноваги. Вважає, 1цu 

це природні болі трансформаці'ї: суспільство по

чинає жити справжнім жи11ям, на,ма•гається до

пасувати соціядізм до людей, а не людей до со

ціялізму. На йо·го думку, о_у:мніви й неспокій у 
та·борі прихидьпиків Реформи 'Мають своє дже

ре.lо ·в тому, rцо •політичні з·міни ·в країні Бід
ІСТають від змін економічних. Корсет монопар

·rії все Іде занадто тkний. "Демократичний цен
тралізм" треба ще більш оrбм:ежити на корисrь 
демо,кратії. Доведеться ПОШ!И-рити й скріпити 

nвтонuмію і1еспубліканських партіІ'іни"\: органі
зацій аж до меж іхньої ~амостійнос1·и. Політич
ний відцентровий рух неминуче посилюе на,ціо

rна.7J.-ьний відцентровий рух. Сьогодні в Беоrраді 

можна чути бе3конечю нарі.канпя сербів на те, 

що хорвати "втратили осЯІке чуття міри", що 

"св ої м націоналізмо-м Ілідважують юrослав

СЬ'КУ єднkть", що "їх се'ПаратИІСтські прояви за. 
грожують скомпромітувати Реформу". До ,ре. 

'Чі, нарікання дуже подібні до тих, що їх часто 
чуєм-о від росіян на адресу українців. 

Чи не боїться Джіла·с, ·що зріст хорватсь~((а!· :J 

і словінського сепаратизму дасть нагоду росі

янам втрутитися до внутрішніх <:прав Юrосдавіі 

- спираючи<:ь на традиційно про.російськИjХ 

rСербіав? Так, від російського І·мпер1Я.;Іі3МУ М· )Ж• 

ІНа ВСh'1ГО С.ПОДІІJНТНСЯ, - була ІВід.ПОВ!дь. 

Існує ще одна нсGезпека дJНІ Юrос.1авЛ: м ··ж

.~~lгkть вiй.J,J\.JBC~ диктатури пі-сля смерт.І Т.іта. 

Така д . .и:кт~ту :~а ш·.··овхнула б Юrославію зна ву 

:В орбіту російсьІких нпл.ивів. Напр.ю(інці мину

лого року на Заході появилась ~енсаційна стат

тя а~ериrІ<анськО'го професора .JV\естровіча, в 

якій він твердить, що від 1966 року в Ю!"'осла
ІВЇЇ В'ИКрИТО ДВ1 ВЇЙС'ЬКОЕІ ЗМОВИ. У 3;8'Я3КУ З 

цим одного генерада ~:т::-·стріляно, кількох аре

ІШтовано й бі.ш J.ЮЖИ!-ІИ змушено піти в від

'ставку. Перша змова була 'пов'язана з неясною 

аф'-"рою М'Ністра внутр~шніх ~пр.1'J Ранкс1Віча. 
Друга - з о~купацією Чехо-Словаччини. Про
'совєтським ·Сербськиrм генералам ·Від самс,го по· 
·ча тку І!". подоб~.:ш:ь rеформа демо·~ратизаціі А 

децентралізації. Оссбливо ж не пvдобалась іи 
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вІдкрита п~дтримка t1та для Дуочека. Під час 
ра:д:янс~кої окупації Чехо-СловаччиІНи трид

цять юrосдавських -генералів перебували, на за

прошення радянсІ>коrо шта·бу, в СvчІ. В той же 

час на бурхливому за•сіданні Цент~•аJІьного ко
мітету Сою3у ко:мунkтіu Юrос.'Іавіі ·президент 
хорватсЬІкої республіки Бакаріч заявив, uto tСХід
·ні ·кордони Юrос.павії були ці.тковито від~риті 
й заікинув ·генералам змову з радянським ко

.мандуванням·. ЦЯt ж нарада ЦК виявила, що дві 
третини юrос.11авської армії були СІ\онuеr-про

вані вздовж пі•внічно-західніх кордонів - про
ти наст)lІпу НАТО. Свої операційні rІ.'Іяни гене

рали r ОСНЯtК і Гамавіч заздалегідь узrіднили. з 

радянським штабо-м ... Чи читав Джіла~ цю стат
тю і що він про неї думає? 

Так, читав, але ·не певний, чи всі ці тверджен

ня правдиві. В !)1сякому разі, в ·св-оїй останній 
ІКНИ* ці "Недосконале суtепільство" ·він змінив 
свою ·попередню думку про позитивну ролю 

військової ди,ктатури в боротьбі з догматизмом 

Ярослав ЛІщинський 

к в 

і монополем влади •партійної 'бюрократії. Си· 
туація в ~комунkт:и'Чних •країнах указує на те, 

що обуло б шаленством розраховувати па до

помоn~- генералів у розв'язуванні скоплікова
них справ держави й ·сучасного життя. 

Са11е в день обгов-орення розмови юrослав

ська преса подала 'Відповідь Солженіцина на рі
шення Спілки радянських письменнw.ків у його 

С'праві. "Яка знаменита людина, - ви.rукнув 
Джі.1ас, - Я хотів би мат:и можливість сказати 
йому, що почуваю себе його •братом!" 

"Вертаюся до готелю з візиТІИ до ДжілЗІСа ·буль

взром Чсрнпної зр:мії-Реrволюції-Р.езолюції-Ре

фор1tИ. Затримуюсь у велИІКій ·книгарні, nе

реглядаю ю-шжки. Тут є повісті Солженіцина, 

є "Рік 1984" Ор вела, є "Програна битва Сталіна 
1948-1953" Дедієrа, присвЯ'чена Янові Палахо. 
ві. Немає ті."Іьки книжоІ< ,,неіснуючого" ·пись
:менника, який пише -без пе.реш'Код в родиннім 

З(} тишку на вулиці Пальмотіцена" - закінчує 

·,свій нарис кореспондент ,,Культури". 

А с 
ОПОВІДАННЯ 

Стари,й Федір Ста:вНіи,чий прийшов з церкви в 

по-ганому настро і. Вчора ходив до сповіді, сьо

годні ж ·мав приступити до прича·стя, та вночі 

тruк палила його спра•га, що хоч умирай. Збудив 

жінку з до·кором про вчорашню tКИІСлу ·капуС1'у, 

а вона йому· "Ось та.\-1 на прИ!ПіЧІКу свіжий квас, 

~по nий, то й сп:рага •пройде". . 
Підвівся з по-стелі, наrпотемки знайшов гле

чш< з ·квасом, ВИJПИ:В до дна і .... щойно тоді зга
дав про причастя. "От т01бі й на! .. " - tПодумав. 

Ви.йшо•в надвір, щоб по зорях 'Пізнати, котра 

година, а то ж уже й світало, північ иинула, і 

до ·прича~стя ~ьогодні вже не можна було. За

йшов назад у хату, приліг, але спати; не міг. 

Розд!уІМував і злостився на ,квас та :кляту жінку. 

"Піду,- думав,- скажу отцеві, мож•е ж при
частить". 

Панотець уже стоян перед царськими врата
ми з запашним кадилом у руці, готовий до 

.служби Божої. Федір 'Підсгупиа, ніби ·свічку 
при світити, а отцеві на вухо, ~ихенько: "Квас 
пи.в, отче, 'ЧИ :м&жно до прича~стя?" 

А отець трішки недочував від старости, як 
не -гукне на всю церкву: "Що ж ти, Федоре, а 

батько твій перед причастнм ювас ІІІИІВ ?" 
Мов зе·мля розступилася під ногами Федоро-

22 

ві, в церкві стало тихо-Т'Ихо, десь у 1<утку ІJІО

ІЧув придавлений сміх. Був певен, що то смія

л?"ся йото Катерина. 0-r вража жінка, ще й смі
ється, подумав, і засоромлено дивляч.ись униз, 

ві;дходив від цароських врат. Мимоnолі ·глянув 

на ·образ Св. !V\:нколая, :ооо-го· улюбленщя, але й 

той ніби всміхався до Федора з-~під сивих брів 

своїми добрячими очима, ні·би промовляюч.и: 
"Що ж, Федоре, ·квасу схотілося?" 

Це ще гірше лрискіпило старого Федора: "То 
я ж йом1у першу свіч,ку ставлю, а він омі ється", 
-подумав. 

Після ·служби Божої до гурту тосподарів не 
приступив на розмову, сороми,вся. Насунув ни

зько на О'Чі солом'явото ·капелюха, по:апі~шав 
чимдуж городами додому, не-сучи ty ІВухах при
давлений сміх Катерини, а в ~роті хисmй лосмак 

•квасу. "Такий сором! - думааJ rсобі, -ціле ее
ло 'буде •сміятися, ще чого добро~го прозвуть на 
старість "стари:м .квасом-" ... 
На о-шчн~й ·борщ і печену ·курку ~віть не 

т .. 'Іянув. СтЯІгнув з цвяха за дверима старого ко
жуха та й подався 1під роз,7Jо.гу грушу. Тут при

літ у холодочку, передумуючи від по'Ча"ку :пе
ІрежиТІ_v СЬО'ГОДНі подію. 

"У ·всьому винна Катерина", - прн·йшов до 
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ви·сновку. Вона ж при:готувала ювас, вона ж на

мовила ЙО'ГО пити, вона~ ж і оеміялася в церкві, і 
зараз сміється. Федір, піднkши :голову з ІКожу

ха, уважно наслухував. У хаті, пораючись за 

обідом, - таки <:міялася Катерина ... 
"Господаорю, йди їсти 1" - почувся !J'OJIOC з ІІІО

рога ха"QІ . 
.. Не хо·чv! --- наче б нічо·го не ·стаІЛося ві.zщо

ві~· Федір,~- може пізніше. Щось 'У животі ·бо-
"'Jить", - відпрошуваІВСЯ ві!н. 

"То, може, хоч квасу вип'е·ш? Пройде!" -
заходячи.сь від ·сміху, -приговорювала Катерина. 
Щось знову ·кольнуло 1під серцем на згадJКу 

~про К•Ва•с. Відповісти не ·було чого, а метока й ве

села вдачею жінка все життя любила жартув·а

ти та легко глумитІ~ся зі сво·го чоловіка . 
Повернувшись на др)"гий бік, 1вдавав, що 

спить, та злюща ·муха крjуж.ляла над йота :rоло

•вою, сідала йому на нk, лізла у вухо й не давала 

спокою. 

"Катерина, відчепи<:ь1 - крИJКНув і засором
лено оглянувсь, чи хто не почув. А -mм часом 

Катерина, впоравши.сь з -посудою, вийшла в сад. 

Присіла біля чоловіка і, побачивш~rо що він не 

спить, с·казала: "Може б так 1пішли за лk, •по
дивитися, як там пшениця дозріває?" 

Федір, не відЧувши ні крихітки ·сміху й .глу~ 
в голосі жінки, радо поІгодиІВся. ПішЛи полем, 

м-ежею, любуючись багатством врожаю, спосте

рігаючи вже 1б.11изь:кий початок жнив. 

йдучи лісом, КатериІНа зійшла :В ,бі~к стежки, 

зіrвати кілЬІка пахучих ·квіто,к. Нагнувшись, •по

бачи.1Іа ·під великим кущем лі·щини старанно ви

стелене мохом місце, ЯІК гніздо, а в ньому -
·маленьоку сарну. Глянула, і їй аж РУ'КИ затрем

тіли. От і -буде втіха маленькій Марійчиній Ок

ІСаночці! Не надумуючись 'Підняла за;па,оку й 

·обережно вклала в неї малень!ке, немічне сотво
ріння. Воно перелякаІНо замекало, задрижало та, 
відчуваючи свою 6езсилkть, здало·ся, nритули

лося міцно до Катерини. А вона г.11адила йо-го 
маленьке тільце вільною рукою, прИІГоворюю

•чн: "Не ·бійся, ма.11ятко, нічого зл-о-го тобі не бу
де, я тебе теплим молоч1ком нагодую, зі ста

рого каж.уха гарну ·постіль зороблю. Не бійся, 

·не бійся, мале." 

А Федір, ·ступаючи вслід за жіНJКою, радів, що 
знайшлася нагода ·віддячитись за ранішню по
дію, докоряв: "Та ПОІКЛадіИ мале назад! А що, 
як тобі дитину за1брав би? Отже безсердешна 
жінка ... Та ·поклади, кажу, бо гріх. От таке то 
придумала, матері від серця дитину .віднім·ати ... " 

НОВІ ДНІ, квітень-травень, 1970 

Та Катерина й слухати не хотіла, хоч докори 
чолові·ка й боліли їй, але ж і розлучити/ся з та

·ким милим, гарним соТІворінннм - не .могла. 

"А як ти знає.ш, що його· ·мати жи:ве? Може 
д~ вовю1 розірвали, може де мислИ:Вці .впоJІ.Ю· 

•ва.'Іи?" - видумувал а, щоб тіль•ки заспокоїти 

чоловіка й свою совkть. 

Дійшовши додому, Катерина заходилася 1біля 

маленької ·сарни. Налила в мисочку молока, вчи

ла її -пити, ~приговорюючи, мов до дитИіН'Ц. Во

на <:11УІПИЛаІ В МОЛО•КО НіЖ!КаМ.Ч:, пробувала ·ПИТИ, 

1розливаючи моло·ко по -сво1й гарненькій мор

дачні. Федір, п-родовжуюЧ:И доріІКати жінці, 

вкладавен на ·кожусі під старою грушею. :Вели

~кий, сірий Бро-вко, прив'язаний під nовіжою, 

'казив-ся, ·гав-кав, <:тараючись зірватись з важ

·кого ланцюга. 

Та раптом, ·крізь відчинені ворота, на под

·~ір'я вНішла стара сарна-мати. БраВІКо на мить 

затих від здивування, а Федорові аж люлh'Ка з 

1рота ви,па.JІа. Каrгерина, ШИ!РОКО відкривши очі, 

дивилась на сарну, мов на чудо. Бров'КО з по

двійни.м завзяття,м р·ООН}'1Вся, але важкий лан

цюг не дозволяв досягти несподівану гостю. 

Маленьке -сарняТІко, пізнСlІВши свою ма·му, .радіс

но заме.кало. Сарна-мати, не звертаючи увЗПІ на 

толосне гавкання собаІКи, зrрабн:и.м, танцюваль

•юІ·м КрО•КОМ, ЯК ·балерина, я:ка, •ГОрДО. ІПЇДНЯВШ!И 
•голівку, попрост._у.вала до -своєї дитини. Сп·ершу 

обнюхада малят.ко, ніби поцілувала опуклий 

.1обочок, і 'Підняла вели,кі очі на Катерину. Ті 

~очі немов питали людину: "Чо·го ж т:и м-ене так 
ІС'Крш~дила ?" З очей німої твариjНи ПО'Котилися 
великі краплини сліз. Тварина 'Плакала, як лю
дина ... 

"А я казав .... " - не ·стерпів старий Федір. 
Катерина, насилу стримуючи сльози, підхо,пи

ла сарнятко й по-бігла що лісу. За нею бігла 

СR!рна-мати. Вернувшись, за'ПЛаІКана, з лісу, Ка

терина спершу насварила 1Бро.в:ка, я!КИЙ ще й 

даJІі не міг заспокоїтися, відтак зruйшла. в хату, 
.7J:ЯГ"1а на постідь, накривши голову рядно-м. За
'опокоїтись не могла й вона. 

~r хату зайшов Федір. Жаль йому ·стало запла

,каноі жінки, але в цю хвиЛІину не .мі.г собі від

мовити приємности, хоч трі·шки, поглумитися 

з нс"і. ПідстУ'ПИ!В до Катери'Ни .і, •поклавши руку 

ІНа її плече та стримуючи,сь від сміху, м'яко про

мовив: "Випий, стара, трохи ~·васу - легше 

'Стане". 

(Австралія) 
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Ол. Зозу.11в 

ч у ж А 

- Зараз, - оголосиuз голова клюбу, - Ва

дим Во.JІОШК'а прочита€ свою новелю "Чужа 
жінка", За ·бажання~! автора, жодних біогра

фічних даних про нього не подаємо. 

Така заява 1це -більше зацікавила слухачів 
1новелі невідомого а.втора. І 1коли Вадим Волош

·ка підійшов до оетола, вклониІВСЯ і почав пере
іВЇряти, чи n•ci сторінки новелі на мі.сці, слухачі 
ІПочали його розг.лядати з усіх ·бо~~в, та1к наче 

перед НІ-~ми стояла людина, Я•Ка зараз має роби
ти мертві петлі. 
-Уся моя творчість, -заявив Волош:ка, -

складається з одніє"і новелі. Написана вона 

тридцять років тому. Вона ніІКОЛИІ не друкува

лась і ні,коли не читал·а•сь. - І віJн монотонним 

rолосом почав: 

Купецький сщд, ослінчик біля бузку, а перед 

·очи·ма історія У~раїни - ДНіпро. А он на го

рі .бронзоЕий Волсднмир стоїть на сторожі ві· 
1ків і хрестом ·бла•гословляє праведних нан~ад

:ків призабутої давнини. 

Я си~жу на осJюні й гадаю: прийде чи не при

·йде? І хоч я 1прислуханся до ~ожного ш·елесту 

листя, до подиХJ_v вітру, я не зчувся, як чиїсь 
руоки: покрили мої очі. 

-Оля!- вигукнув я. 

Вона мо.в•ч1ки сrиснула мою PYJ<IY, і ми диви
ли·ся одне одному ввічі не витиснувши з вуст 

жодного слова. Боже, яка це була :rлиобока і 

змістовна німа розмова! Потім вона 'притули

.1ась до мене так, я.к підліт01к до матері, і ·по:кла

ла на мої груди голо1ву. Пасма її волоосн при.· 

емно лоскотали розхрістані мої 1Груди, падали 

на вуста. Я не прига,щую, про що я тоді мріяв. 

А Оля, закривши очі, ніжно .гладила тонсньки

м•и пальцями омоє него.11ене JLИІце. Потім, наче 

крізІ> tон, промовила:- Вадим ... і замовкла. 

В .гдиjбині душі я відчув її бажання. Наші ву

ста З)'ІСтрі.JІись і завм-ерли в довгій ~паJвзі. 

- О."Ія, - сказав я ріШ1уче, - хай цей вечір 

буде для нас останні·м вечором парубоцтва і 
дівоцтва. 

-Коли б ти це не сказав, тоді довелося 6 по
чути це саме від мене. 

Цю ніч ми .пожертвували мkяце.ві й зорям. 
Згадували дитинство, юність, !JІЯВ.Ляли рок:и, ко
ли будемо тішИТИJСЬ внуками. 

І от --- ·ми в Загсі. Першу шпальту а'кту одру-
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жР.ння нже ви,поннено. Друга шпальта вже скрі
ІПИ.п·а, що О.т~ьга Листопад ві~днИІНі є Ольга Bo
.'IOШ:{rt. Одна. :3а одною шпальти по-криваються 

':\Юкрим•и чорними рядками. Ще одна шпальта і 

ми: -- родина. 

-- Який метrаж вашої житлової площі? -· 
запитує секретарка. 

Ал~ .злисної житло~вої nлощі у нас не ·було. 

J.З~е Е3ІІІІ':аНе .перехре•СЛИВ атрамеІПОВИЙ xpecr. 
О.1я не стерпі.1а і гірко заплакала. Я ж остаточ

но розn\·бнвсн. Чим розрядити та•ку -грагічну 

ситуацію? 

. -Через два місяні, -·· юіже Оля, -я закінчу 
інститут. Вже н1до:vю, що всіх лікарів-одина.ків 

за1протарнть ку диtсь до Азії, і тоді вже не до

по::vюже житлона площа. Тн ж архітект, будуеш 

різні .споруди. Невже ти. не в силі збудувати хоч 

А1а.1енького будиночка длн с,ебе? 

0.1я ма.1а рацію. Я оздобдюВDІВ будинок Вер

ховно:ї Ради. Вкдадав !у цю споруду рештки 

свпєї енерrіУ. Збудувати ж власний куток у ме

(1-lе неІВИстачало часу, nрощей та й матеріялів не 

рQз~rубути. 

.1\'\и вийu:.1и на вулицю. Мені здавало.сь, що 

ось тут, на розі ресторану "Червоний м:З4<.", ми 
ВОСТ2.ННЄ ПОТНСНе.МО ОДНО ОДНО·му ру.кtу, і КОЖ· 

ний з нас піде власним шляхом житгя. 

-- Знаєш що, - заговорила знову Ол:я, -
.моя товаришка Віра .Кущ має кімнату і хоче 

її продати. Точніше, хоче nродати кімнату чо
л·оsіка, а в своїй жити. Це ·була справді реал:ьпа 
розв·язка. Я вхопиІВся за неї, я'к за спасіІШЯ. 

Віра й Олекса Кущ да1вні знайомі Олі. Боки 
охоче погодилися продати нам за т.ри тисячj 

ІКарбованців ·кімнату она Костельній. Alte, я:к 
оформити цей продаж? За порадою досвідче-
1НИХ людей, бу1в лише оди\Н певний шлях: Олек
са Кущ має взяти з Вірою фіктивеу рОЗJІуІІ<у, а 
з Олею оформити фіктивний шлюб. Через кіль
·ка місяців таr<им же щ.ляхом nовернутись до 
·Своєї дружини. 

Плян був мудрий і реальний. Здійснення йо
г~ коштувало всього-навсього ·п'ять карбован· 
ц1в 1rербовото збору. 

Кожного вечора ·оле·кса з Олею, про тодське 
око, йшш-~ до ІКуtпленої кімнати. Через кіJІЬка 
х·ви.пш Оля, наче кіт, стрwба.11а через вікно в 
;мої о6ійми. Все йшло за передбаченим пляном. 

НОВІ ДНІ, квітеRЬ-тра.иень 1970 



Бракувало ще кілька дніtв, щоб мати -право на 
розлуку. Раптом траmилося те, ЧО['О ніхто _не 
·с.подіванся. До ·кімнати зайшла Х!УЩОрлявз. жш

ка й офіційним тоном відрекомендувалась: 

- Інспектор житловідділу Paka Худякова. 
До нас надійшла с~І~а'Рга, що у вас живе чужа 
жінка. Цю скаргу я мушу ·перевірити на місці. 

-- Прошу, - nідповів Олеюса, - я господар 

·кі:мІШТІІ, а це :\1ОЯ дружИ\На Ольга. 
- Для мене цього мало. Батато є фіктивних 

ш.11юбів зад.ая житлової •п,7!ощі. Щоб перекона
тися, шо ви с·правді подружжя, я ІМІуtШУ: цю ніч 
спати на цій канапі. 
Такий ск .. 1.адний 'поворот у розв'язанні жит

Jювої проблеми загнав їх у сліпий кут. Але ви
ходу іншого не було. Треба ~було корит}tся на

казам Худяковоі. J\1ені ж нестримно хотілося 
·бути живим свідком подій, що, мали відбутися 
в цей вечір у фі!ктивно·го 'ПОдружжя. 

Зоряний тихий вечір. Я з Вірою, наче злодії, 
пробралися через садо:к до знайомого в~кна і 
завмерли. 

-Ви -мене не соромтесь, -каже Худяко ва, -
я жінка з досвідом. Мене не підп.уриrге . 
Ці слова прИ'мусиІЛи 'НЗІС вдатись ~о інших 

заході1в. 

-Вадим,- каже Віра,- я .маленЬІка й легка. 

Дозвольте мені стати на ІВаші плечі, щоб за

зирнути у щілину вікна. 
Для зручности _й рівноваги я тримався за діж-

'!<у, 111.0 стояла під ринвою. 

-Щось ·бачиrге? 

- Оля скидає суконку. 

- У якій вона сорочці? 

- Бузкового кольору. 

- А Оле~а що ро:бить? 

У Віри затремтіли ноги. 

-Олекса с·ски-дає ... 
Я відчув, 1цо Віра втратила рівновагу і хотів 

:вхопити її за ноги. Але чомусь зро-бив невдалий 

поворот, зачепився ногою за камінь і звалився 

на діжІ<у. Діжка трі·снула, І я ІВІдчув, .що ·nрий
маю холодний КУ'піль. БіJІІЯ мене в калюжі си
діла Віра, сти'<:нувши РУ'КаМ'И ~коліно. 
lЦо тра·пилось? 
Через тоrо дурня коліно nо:каліЧWІа. 
Я обережно вивів ·безнеВИЮ:Іу жертЦVі па ву

лицю. Скинув черевики і почав ·вилІфати воду. 

Та це не бу.11о марне, бо вода із ~штанів :каnотіпа 
в роз~ислі мої черевиrки. ~раще почувала себе 
'Віра: вана була в босоніЖ'Ках і передня части

на суконки бу .. 'Іа зо:всім суха. 
В такому су.мнОМJУ ВИІГJІяді я •приІМушени·й був 

відпровадити: ·свою товаришку 111;одому. І вже 
біля самkіНІ>КИХ дверей Ві~ра помітила, що на 

моїх штаІНях не було сухого рубчика. 

- Боже мій! - -виІгу~кнула Віра, - я вас у 

такому ВІІІгляді ні за що не виrщущу. 

Така носпод!1вана пропозиція втішила мене, 

я покірно зайшов до кімнати. 

- Скидайте свої штани та будемо іх су;шнти. 

-- Та, знаєте, якось тее ... 

-Вадим, ви не гірший за Олексу. Ось мае· 

те прост.ирадло, укутуй-гесь і будете наче в спід
НИL\і. 

Заліз я за шафу і почав) мінwги. petmisит. Та

'ка мала, думаю, а ~бідова. З та:кою жіНіКОЮ і •пек
ло не страшне. 

- Вщцим, ·що ви там робите? Я вже пере

одяглась, вечерю приІГотувала, а ви ... 

Слово "вечеря" піднесло мій нае11>ій, і я, не 
соро!\fлячись, ви.ТІіз із овото хову. Після вечері 

ми довrо си:діли на ~канапі: розмовляJІІИ, жарту

ваJІИ -- аж до ~переможного ІКінця ночі. 

І знову воскрес .рано·к, і на крилах сонця при

ніс нас на Костельну. Олексій відкрив нам две

рі, і якимсь здушеним голосом :nроцідив: 

--- Вибачте нам, але те, ·що трапиJІІОСь в цю 

ніч, ніхто не ·в силі переЇінакІШІти. 

-- Тоді і нам вибачте, - ВИ1Паnила Віра, -
прощавайте! 

Де часто бував І. П. Котляревський 

(Про садибу родичІв письменника) 

Друку-ємо ці нотатки одиого з н-ащадків роду І. П. 

Котляревського із значни..'\1 запізненням: нам щойно пе

редали іх (нотатки) оз архіву св. п. П. К. ВолШІяка, який 

не встиг пустmи іх до друку в :МИJНУЛОМу, юзілейному 

році. Припуска-ємо, що ред ВолШІЯкові особа автора цих 

нотаток була відома (може, з попереД;Нього пи-стування), 

а на·м, на жаль, невідома, тому :ми під нота'І'Ками лишає-

НОВІ ДНІ, квітень-травень, 1970 

мо пише ініціяли, не розшифровуючи іх: що6 не зЗІЦав· 

нювати й так припізнеІfе друкуваннЯ' матеріялу, икий мо

же бути ціка·вий для доспідниПв і чmач-ів узагалі. Автор, 

якщо того бажає, 'Може коли завІ"одно озватись до вас і 

подати до опублікування свое повне ім'я та nрізвище. 

- Рu.акцІ8 

У самому почат.ку "ро;кити" був розкі,шний 
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'tЦ-tRapк - десятин Із ІП'ять його було. А в 
то~ '1Парку та було кіль~ка мальовничих ставків 
-·повних .риби. Заїзд до садиби Котляреоських 

ішов через козацький хутір Пащенківюу, а ви

їзд (чи другий в'їзд) вів на стовбо ву дорогу до 

села Недогарок (Недогарки). Серед цього пар

ІКУ стояв старий будинок дворян Котляревських. 

Той будинок був такий, як і ·більшісrь будин

ІКів, ІЦО ЇХ мали дрібні ПОМіЩИІКИ у ХУІІІ-му 

сторіччі. Б.у:динок був одноповерховий і мав 
добрий цегляний підмурівок, під будинко-м був 

·підвал. Увесь той будинок був дерев'яний, але 
тинькований і помазаний набіло. Раніш:е, у 

ХУІІІ-му сторіччі, будино~ був критий rонтом, 

а пізніше -бляхою. При; то·му буди'Нкові ·б1ули 
два криті rанки - так звані рундуки. Будино·к 

величенький -мав дванаддять кімнат. Він був 

підновлений чи пере-будований у 1820-му році. 

На жаль, колективізація не пощадила й цьото 

~тарого будинку - цікавої kторичної пам'ят

•ки: :..У 1933-:му році комосп розіобрав його на 

дрова та будування свиІНарниrка. Не тілЬІки са-
1-ІОГО буДИНКу Не ЛИШИІЛО СЯ, а Й геть ЧИ'СТО ВИ· 
брал.и увесь цегляний фундамент та зарі,вняли 

саме місце. Кол·госп не пощадив і того 1гарного 

парку-<:аду: вирубав усі фруктові дерева і гар

ні липи, осокори й тополі. Після того всього за
лишилось тіль·ки де.кілЬІка осокорів і тополь на 
алеї, що ·колись веди до тота rарного Іб!Удинку. 
Від 1930 до 1933 року в цьому домі Котля.рев
СЬ'ких був дитяч.ий <:адок ч:и дwrя'Чі ясла. 

Ось що оповів мені один .колишній сусід Кот
ляр-евсьюих, які в цьому домі жили. 

"Мені. було вісЬt років, кол111 я ІВ 1927 році 
б)"'Вав у то·му старому при,вітному будинку -
ходнв до їхнього сина. Я приятелював з їхнім 
единим •сином Борисом. Більше вони й не мали 
дітей. Той їх ·СИН Бори<: у 1930 році ІМав десять 
років. Пам'ятаю й досі саму КотляревсЬІку- ду. 
же вродливу, весел:у і приІВіТНІу жінку років 30-
33-х. Пам'ятаю та·кож і господаря дому Котля
ревського. Він тоді мав років 35, а може й ці
лих 40. Працював він у .мkті Кременчуку, але де 
;саме, не nа-м'ятаю, і лиш зрідка заїздив додоІМу. 
;у домі •були старинні, з червоного дерева меблі 
в СТ'Илі ампір і гарний ·старий рояль. Гоап-одар 
·Котляревський дуже лю6ИІВ кн:и,ги і мав стару, 
добре впорядковану бі·бліоте'І<!У, що залишилась 
йому від предків. Той Котляревський був свого 
ІЧасу дрі·бни·м поміщиком, а перед самНІМ 1917 
роком мав не то 50, не то 70 десятин землі. Не
дадекими сусідами цього .Котляревсь:кото були 
бі.11·ьші поміщики - Міщенко та Забл·оцьокий. У 
1931 роді Котляревські були вИІСелені з іх влас
ного дому, який ста.в власнkтю най·ближчо!го 
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холгоспу. Прикрасою хутора Котляревсь'КІИ~, де 

був той будинок-парк, була висока і гарна окіт
сь'ка могила, яку називаЛ'И .Ягі'дКою". 

Ще ·кілька слів ·про околиці садиби Котлярев

сью-Іх. Будучи дрі·бними поміщи,ка.ми, Котля
ревс~;•кі мали невеличкий хутір, який називався 

Кот:rярівкою. Котлярінка - це 'продовження 

хутора Пащенківки. Пащенківка -- це хутір 
старого запорожця. Хата ·старого Пащенка, З'бу
доваJ-І~ ще в 1801 році, •бул~а міцна і ·пОtказна, а 
'простоя.lз вона до 1932 року. ХІутір :цей ·був за
:сноваn:ий яки:мсь запорожцем-козаІ<ом Пащен
ком у X\rl ніці. Населення козаць:кого хутора 

Пащ~нкі·вки складалося переважно з Легень

'КИХ та Веліготськи.х. Легеньrкі походИJІ'И з даВ
ніх ·коз@ків, а Велігuт<:ькі -це іКОJІИШНі крі!паки 

шляхтичів Котляревських. Хутори ~Котлярівка 
та Пащенківh':а належа.'І.и до Ро,китодонівськоі 
сі.'Іьради. РокитодонівсЬІКа сільрада знаходи

лась між <:елами Недогар:ки та Погреби, що 6у
.11и недалеко від залізничної станції Рублівка. 

Через ті два села проходить ·би~и.й шлях до 

,києва. На.11ежить Рокитодонівсь~<.а сільрада до 

ГрадизЬІкого району. Від ці€Ї •сільради до Гра
дизька (Табурище) в<:ього десять кілометрів. 

Рокитодоні,вська окодиця складалась із иомі

rцицьких хуторів, де ЖИ!ЛИ кріпаки, за винят
'КОМ Пащенкіаки, в якій н~коли ~ріпакі!В не було. 

Хутір Котлярівка лежав 'У самому початку ,ро
'Кити. Р01к.итою тут називають невелИІК'Ий сухий 
·вибал.ок, після нко·го йде більша бал•ка. P!ycJia 
(корита) ви,сохлих ·степови.х річок таІКож звуть
ся тут рокитами. Та рокита, де буІВ хутір Кот

ляревських, тяглася в напрямі м. Кременчука, 

до нкого було не більше 15 ІКіло·ме-грів. До Ро
:китодонівської сільради належали ще хутори 

Марфо-Андріївка, Хлипі:вка, Чорнишівка, До
нівка. Більшість населення X!yropa Доніовки мали 
пріз·нище Дон, яке залишrило.сь від скітів, що 

ІКОл.ись жили тут. На шляху КремеН'ЧуІК___;Киів, 

що проходить тут, лежать велИ!Кі села Проно

зінка, Мозоліївка та містеЧІко Жовнине. 

ПІСЛЯСЛОВО 

Пробачте, вельмишанов·ний пане редакторе, за такий 

сухий опис садиби одного з Котля.ревських. Старих "дво

рянських mіЗІд." панів Котля•ре.вських у Кременчуцькому 

повіті було чи не аж п'ятнадцять. Мабуть, усі ті ПІізда 

десь поділись так, що й сліду skц них не JІІШІИJІось ..• Хто 
там тепер коло Дніпра згада-е про ті ,,дворянські mізда•? 

Хіба може нащадки кріпаків, що належапн до панів Кот
ляревських? 

Я тому засилаю Вам опис тіеї смиби, що кожного року 

НОВІ ДІіІ, квітевь-травевь 1970 



Україна - Mon Aмour? 
(Відкритий лист до поетеси Віри Вовк) 

Дорога ·nанно Віро, 

•проф. Ш. у nриватній розмові інформував, 

що ва~ренИ'КИ! прийшли до на•с з - Китаю; nо

скільки Ви вислови.;'rись у своїй статті-реnор

тажі з подорожі на Україну за варенИ1Ки (Віра 

Вовк "Україна, моя любов", "Оучаонісrь", бе
резень 1970), дозвольте запевнити Ва•с, що я 
- хоч і не китаєць - теж їх "обожаю" (з -са

лом і з сметаною), одначе я був би проти їх

ІНьої (і 6ан~ури, і •ПИJСаНО;К, і ВИШИ'ВО'К. •• ) ПрИЯВ

НОСТИ у наших розмовах лро "абсолютну Іправ

ду", чи хоч би в .розмовах .про мистец-mо. На

віщо з естетично-творчо·го ·боку тЗІКі .речі взага
лі заторкувати, ти'м: ·більше, що вони роблять 
1нас м'якими, сruпти,ментальними. і 'без ·сліз у на

ш·ому тодосі 'ПРО них не може'Мо .говорити!?. 
Що український заrа.71 уважає реквізити. народ
.ньої творчости (плюс капелі ~банJІ!ур.истів) куль
мінаційни·м в нашій культурі - одна оорава, але 
справа інша, .коли авторИJ (і люди) Вашого 

•кудьтурного рівня роблять з цьото я•кусь націо
•нально-ку ль турну естетично -'nсихологічну проб

лему. 

Юрій Тарнаоський у ювоїй критичній статті 
про Л)'ІJ<ашеві П·е.рек.'Іади Льорки іронічно на
водить наші "національні мощі" в "тілі" варе
ІНиків і бандур; СІ:Ірава ясна: йому не ;подобаєть
ся наша культурна мода за•гальним тяжінням до 

статичної і лерt.-сантименталеної народности. На 
жаль, а Ви це ма·буть не .nомітили, Ваш репор
таж підкрі'Плює недовір'я до нашого культурно
го фронту (там), що в основному ма'€ лише 
"надзвичайні колекції ІІІПСанок і вишивок" 

влітку, як мені переказували, там бував Іван Петрович 

Котляревський, гостюючи у своїх рідних. А він, кажуть, 
любив об'їздити своїх родичіІВ у Кременчуць.кому повіті, 
а особливо - їздити до оnисаної садиби. Не проминав 

він двору і моеї прабаби Котляревської-Білаш, яка жила 

на хуторі &ілаші:в.ка. Це - 1KOJIO містечка Градизьке (Та
бурище). 

Даруйте мені, що я так мало nодав :матеріялу про ту 
садибу. Дуже мені шкода, що я не знаю імен ії власників. 

Що сталося з останнім власником описаної СЗІд.иби, ска· 
зати не можу. 

Якщо можна, то вип,равте цей опис ІЇ дещо з нього nо
місmь у журналі "Нові Дні", щоб у 200-ліття з дня на
родження поета було надруковане бодай те, що я знав. 

Із щирою пошаною - М. К. 

НОВІ ДНІ, квітень-травень, 1970 

влаштовує концерти капель бандуристів! 
Ви любите УкраЇІw, з її соня•шнико:м, цибуля

ми і часниками; це дуже персональний смак і 
тут не до·водиться 'Сперечатись; я, натомість, по
чинаю нена·видіти цю одну з найбіль,ших евро

·пейсь:ких країн і її людність за те, ·ЩО сrоріччя
'МИ дають -себе \ПОневолювати! Це є познака чо

.rось, що дуже депри1мує. Чи. не йде це впарі з 
'Відсутністю у нас вели,ких творчих горінь і дер

зань!? Чи не .пояснює взаємно одне друrге!? Тут 

не~tає і 1Не 'може бут.и ніяк:их сантиМ'енталЬІНИх 

'Пояснень, хоч, на жаль, ціла наша націонаІJІьна 

логіка тримається на цьому спею_улятивному 

сантименталізмі. 

Ви ·пишете, що їдете туди. не з дуМ·КОЮ міня
ти речі чи рсфор•мувати когось, - я ж, нато

мість, уважаю, що нам усім - і там· і тут -
треба почати міняти речі і реформуватись(!) ... 
Пош::tна до людини (і їі по~JГядів і смаків) -
справа одна, інша справа -творча снага, твор

ча ~стихія і пра,rнення значних і цікавих осяrів 

і змін. 

У свnєму репортажі Ви заторкуЕте інші пи

тання, rцо моп:ш •б стати матеріялом для дноку

сії - приміром, справа само·крити~ки (мисrця) 
і спра•ва толерантно сти, державна самостійність 
і політично-ідеологічні ІМаніПІУдяції і катастро

фи, наскільки іМОдерне мИІСТе:цтво моде:рне, Лу
'Каш і його перекладницька май-стерність; :Бах 

і його два (?) невдалі твори (котрі?), філософ
·СЬка послідовність, про межі і ·безмежжя 'МИ

стецтва, дозволене і недозволене в мистецтві 

і т. д. і т. ін., - матеріял нелИІкий і його годі 
-за•горнути в рамки відкритого листа, ти~м більше. 

1цо деякі Ваші спостереження оформлені занад

то попу .. 1ярно (1приj~f. паралель: модерне мисте
цтво і печерні малюнки), а дискусія, так заЇІН
тонована, мог.:1а б закінчитись - катаст:рофою. 

Зрештою, ·катастрофа почалась з бJІЮВальното 
розуміння Юрія Тарнав-ського (на увазі маю 
~його щойно згадану статтю) і непот,рі·бним на

~ста.влюван~Іям списа в захист - вареНИІКа (ви· 

ШІіВІКИ, 'писанки, бандури, ... ), а втім Ваш репор
таж - це "любовний ли.ст", що є - ця любов 

- Вашою справою і особистою проблемою. 

ІЦей відкритий лист пи.шу лише тому, що в цю 

"л~овну аферу" Ви вмішали; й :мене (це свО'го 
роду ·честь і я Вам вдячний), хоч 'nrpoeю..rJя ІМе· 
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З ХРОНІКИ поточних ПОДІЙ 
ЖУРНАЛ "ЮІ<РЕІ'ІН" ДЛЯ УІ<РАІНЦІВ ЗАІ<ОРДОНОМ 
У Киє&і почав виходити оовпй юзартальни.й журна.'І 

анг.ТІ'ійською мовою п. з. Ukraine. Кр~м друкування ма
теріялів з укр аїн с ької історії, журнал о6іцяе ін· 
формувати про "сьогОJJ.нішнє життя республіки, розвиток 
української промис.1овости, с.ільсмсого господарства, на

УІШ, культури, освітн, мистецтва і спорту". На жаль, но
вий журнал призначений не для чужинців, а для тих ук

раїнців закордоном, я~і не зооють або слабо знають ук
раїнську мову. Це обмеження та·кож дає nідстави ду

~ати, що рівень нового журналу бу де не .вищий за рі

вень пропаrанднсної газетки "Вісті з УкраїRИ•. 

УІ<РТЕЛЕФІJІЬМ ПРАЦЮ€ ВИКЛЮЧНО 
ДЛЯ МОСКОВСЬІ<ОІ ТЕЛЕВІЗІІ 

Як nовідом.1яє ,)]ітературна У.країна .. , київська сту

дія "Укртелефільм" змушена виконувати замовлення 

центральної телеві3ії Москви, бо "український респуб
ліканський комітет досі жодного разу не зве.ртався \дО 

Київської кіносту дії з nропозиціЕю поставкrи той чи 

іншай ігровий телефільм, потрібний уtКраїнському теле· 

баченню", - так нарікає газета. 

З того ж повІДомлення ще доВІіцуємось, що україн

ське телебачення не працює чомусь з nисьмеІШИКЗ.ми 

Киева і Львова, що ·в Києві браку-Е те.лесценаристів і 
що досі не створено сценарного факультету 'дЛЯ телеба

чення при ки~вському lІfСПП'уті ім. П. J{арпенка-Кароrо. 
Тяжко припустити, звичайоо, що завинИJІа в цьому лшu 

яаша українська байду:тість, бо ж та·ки надто прогля

дає тут настанова "старшого брата •. 

ПАМ~ТНИК ЗАГИБЛИМ В&ІСЬКОВОПОЛОUЕНИМ 

І "ОСТІВІJ.ЯМ" 
З нагоди 25-річчя перемоги над фашистською Німеч

чиною, в Дарницькому районі ·Києва відкркrо нарешті 
пам'ятник замученим військовополоненим радянської ар

мії й т. зв. "остарбайтерам". На високому п'.єдесталі по

стать 1юяка й напівроздягненого робітника перед розстрі

лом. І напис: ,,Вічна слава безсмертю хоробрих, які ІJ(ЛИ· 
чуть на nодвиr живих •. 
Як відомо, сотні тисяч недамучених гітле.рівцями укра· 

їнських військовоnолоІJеНИХ ІЇ робітників намагалось до

мучити сталінське МВД, заnротаривши їх nісля .війни в 

сибірські табори смерти, як "ізм·єнніков родіни". З цього 

nогляду nам'ятник загиблим військовоnолоненим і "ос

тівцям• служитиме nод.оойній цілі. 

З ВОЛИНІ В ЗАПОЛЯР'Я 

Так названо tВ київській пресі nовідомленН'Я про те, що 

творчий колектив ВолИJІського музично-драматичного те-

(Закінчення з сторінки 27-оі) 

жи писа.нок (я 1·еж іх люблю-люблю!) звtязує 

,мої рухи (є ж таJКа писанков.а техніІКа, що яйце 

De Варять, а ЗЗЛИіШЗЮТЬ СИ!J)И'М:). 

Привіт Rам і цілому нащо-му народові. І, будь 

ласка, повезіть цей привіт з любов'ю туди .при 

пе-ршій нагоді від то.го, що ІГори,tть між любов'ю 
і ненавистю. 

Ваш дРУІГ Юрій СОЛОВІРІ 
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атру ім. Т .Г. Шевченка виїхав на ге~стролі до Воркуrи, 
Печори, Інти, Ухти і Сикти:В'кара з nостановками n'єс Л. 
Дмнтеркз., І. Рачади, І. Шведова та КJІЯІС.ИЧ:ИИХ творів 

ll. Карпенка~Кароrо - "Мартин Боруля•, "Наймичка• та 

інших. Друкуючи такі nов·ідомлення, &ітчизняна преса 

цим nІдТ'Верджує, що серед мешканців Колими, Печори 

та ·інших віддалених заполярних місць ще й \дОСі, мабуть, 

nереважають українці. 

ЖВАВА D,ІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ 

ІМ. ВЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО 

Нещодавно в одній із заль уmверскrету в Савт Орен

джі біля Ньюарку в·ідбулась творча сесія редакційної ко

леrїі Інституту ім. Вячеслава Лиnинського. Читачам б.v
де цікаво довідатись, що за. короткий час свого існуван

ня Інститут (з осідком у ФілЯІдельфії) спромігся надру

кувати чотири томи важливих австрій·ських урядових до

кументів, nов'язаних з історією уК'раїнської визвольної 

&ійни 1914---1922 років. На черзі вІщання ориrінальних 

звітіц по.т1ьського генерального шrабу, що стосуються 

українсько-польських взаємин, а особлmю nольсько-ук-

раїнської війни 1918-19 років. · 
Проте, nраця [нституту зосереджена головНШІ чином 

над виданням 25-томовоі літературної сnЗtдщини видат

ного українського nолітичного мислкrеJІя Вячеслава Ли

пиноськоrо та його архіву. Сесія ·виявИJІа, що вся ця ве· 

лика досліп.но-вІщавнича праця Інституту стала можли· 

оа завдяки жертвенності сnів.робітник·ів і фінансовій до

nомозі БО-ох члеНІів-фундаторів Інстиrrуту, які вносять 

частинами не менше я.к no тисячі доляріІв. Серед них 

названо п. Дмитра МИЮІтюиа з Вінніпеrу, який ФУR!ІІУЄ 

nерших n'ять томів архіву В. Лиnинського, IJ(Ourroм 25 
тисяч до.'Іярів, інж. Юрія Яцева з Ньюарку, який уфув

дував четвертий том австрійських :документів коштом 

3 тисячі до.'І., і д-ра Дарію М1111д10к, яка зібрала на Ін

ститут за півроку 8 тисяч дол. тільки •в. одному Ньюарку. 
·Ініціятива і nриклади справді 'Гідні наслідуван·ня. 

"СЮЛЬІ<И ЗАРОБЛЯЄТЕ, ПАНЕ РЕДАКТОРЕ?" 

Цього року два провідні українські 1<анадсь·кі тижие

nики відзначають досІІТь го.'Іосно свої ювілеї. Найстар

шому українсt,кому часошfс.ові в Канащі - "У,країнському 

голосові", що його ви.да€ православний Союз Украін

ських Самостійників, сnовнилось шістдесят років. Иоrо 

.молодшому суnерникові, "Новому Шляхові•, минае сорок 

років. 

У зв'я3ку з ювілеєм, редактор "Нового шляху• в чис

лі за 4-е лиnня nише: "Прикро про це п~тн в 40-роіччя 
своєї газети, але те, що будемо nисати, не відносІПься 

тільки до "Нового шляху" 1і1 є до1ю.ром не тільки видав

ництвам української nреси, але й українсьмій 'СПільноті 

та П суспL'Іьному порядкові ... 
Розпоряджаємо даними із ідіВОХ більших українських 

тюкневикіs ... У першому nрацює 4 редактори, усі з ro· 
динами на утриманні. Платня 'Кожного .релактора 105 дол. 
Н'а тиждень брупо, тобто п~я обов'я3'Кових відтяmеиь 

вона да.1еко менша. У другому тижневику nрацюе два 

редактори і коректорка. Також з родинами. Платня ре

!д.акторів (брутто) 96.80 дол. і 90 ,дол. Коректорка ді
стає 25 дол. від числа. Кожний може зоріЕнтуватися, 

НОВІ ДНІ, квІтень-травень 1970 



скільки отри..\Іує ре.да•ктор "на руку•. Праця в реда•кціі 

номінально триває 8 годин ·денно '(40 .годІm тижнево), 
але в редакціях обох тижневИ'КЇІв реда·ктори, не &·співаю

чи •з працею, працюють довІі додаткові години без уся
кої ·додаткової винаrородІL Обслуга громадс,ьких та ми
стецьюrх імпрез 1В обох редакціях безплатна ... 
Ми ·в загальному ведемо "струсину політику•, тобто 

ховаємо голову в nk<Y'r<, щоб не бачити небезпеки. А во
на дуже близько. Хто з мол01дшого, ·вихованого вже в 

К·анадrі покоління піде працювати до української редак

ції, на'Віть коли Ми буде для цього завдання досить на
ціональоо ·овідомий і готовий до ціЕі праці?" 

ПРО ЮВІЛЕйНУ ЗУСТРІЧ ОДУМ-у 

З, 4 і 5 ш-mня ц. р. 1Віr1булась у Торонто масова зустріч 
українськоі демократичної молоді США· і Канади, nри
свячена 20-річчю ОДУМ-у. Авторові цих рядків судилося 

бути одним з осно~tникі·в ОДУМ-у Канади, тому він вва

жав за 'СВоЇЙ обов'язок бути щшсутнЬм на бі.льшості юві
.'Іейних подій. Б·ули присутніми на ювілейних святкуван

нях ОДУМ-у й дея·кі ішuі член1t реда•кції "Нових днів". 
Проте, ми брали участь у Зустрічі rільки як прихильни

ки ОДУМ·у й глядачі. Організатори ювілейних святку

вань ОДУМ-у чомусь не вважали доц1льним переслати 

редакції "Нових днів • квитки для ·вІІсилки ·кореспонден
та, тому й жодного звl'1.омлеШІя про ці святкувания в "Но
вих днях", мабуть, не бу де. 

УКРАІНКА ОЧОЛИЛА КАНАДСЬКУ РАДУ ЖІНОК 

Цьогорічна конвенція НацЮНWІьної ради жінок Кана
ди, що репрезентує різні жіночі організаціі всієї країни, 

внбрала своїм Президентом пані Галину Гнатшuину, вдо
ву по сл. п. сеооторо&оі Іванові ГнатИ!Шинові. 

Гади:на Гнаппuина з фаху учителька, походmь з ро· 
дини українських піонерів і сама проявляє активну ді

яльність в ЖІП"Ті українськоі ·православної громади Са
скатуну. Національна рада жінок Кан3111.и відіграє значи} 
ролю в канадському сусІ1ільному житті, тому обрання ро· 

зумноТ, кваліфі1кованої українки на пост Президента Ра· 
дІІ треба всім нам щиро вітати. 

Та й узагалі треба ствердити, що украіНІСькі жіІtКІf 

в громадській праці виявляються багоато конструктивні· 

ншмн за чоловіків, і треба тільки шкодувати, що так 

мало жінок бачимо на керівних постах наших організацій. 

Я, наприклад, абсолютно певний, що ·в УНРаді не натво

рили б аж таких "чудес", якщо б там була в Виконав
чому opraнd чи в. Прези..1.їі -у-нРади хоча б одна жінка. 

М. Дuьний 

ПОСМЕРТНІ ЗГАДКИ 

Юліян Лисяк - ·відомий на еміrрації педагог і пра

цr~tник Об'єднання письменників і!tИТЯЧОЇ літератури, по· 

мер на 66-му році життя, б-го травня ц. р. в Торонто. 

€вrен Пиндус - колишній професор Сіль•ськогосподаr · 
ськоі академії ІВ Дублянах і секретар Військової управи 

1-ї дивізії УНА, помер б-го травня ц. р. на 70-му році 

ЖІПТЯ В Детройті. 

Юліян Гірняк - ВІ~д.атюtй український педагог і вче 

ний, помер 5-го червня ц .. р., на 90-му році життя, в Пас· 
сейку, Н. Дж. Покійний був .рідним братом вrідомих дія

чів о. Юстина, отамана Никифора, актора і режисера Ио
сипа й оргЗ:НІізатора УНСоюзу Володимира Гірняків. Ві·н 
був професором Украінського та€много універешету у 

Львові й дійсним члеJЮМ Наукового Т-ва ім. Шевченка 
з 1907 року. 

Іван Недільський - ·відомий в Західпій Українrі і на 

·еміrрації дириrент і композитор, помер 5-го червня ц. р. 

на 74-му році життя в Нью-\Йорку. Похоронений на У.к

раінському православнm~у цвИІПарі в Бавнд Бруку, Нью 

~ерзі. 

Олександер Керенський - rолова російського Тимча

с.ового уряду після рево.'Іюції, перед приходом до влади 

більшовик~в. помер на 89-му ·році житrя в Нью-Иорку. 
Хоч вважав себе демократом, проте був завзятJІІМ про

тивником ·самовизначення народ!ьв російської імперії. Ук

раїнці його пам'ятатимуть як автора .вислову: "Краще 
поганий диктатор (Сталін), ніж різати живе тіло Росії•. 

Оксана ЛятурІІнська - в·ідома українська поетеса 

Празької школи, померла 13-го червня ц. р. ·в .Мі·ннеапо

лісі, США. Покійна народилась 1902 року на Волині й бу-

JІа найактивН'ішою в тридцяті роки. Урна з їі прахом пе

ревезена на Український православний ивинтар у Бавнд 

Бруку. _, .·~~·:~ 

НОВІ ДНІ, квітень-травень, 1970 

Микола Абрамчик - Президент Білоруської Націо

нальної Ради, помер ~ похований на поча1"ку червня ц. р. 

в Парижі. Сл. ·п. Микола Абрамчик був абоольвеІІТом Ук
раїнської Господарської Академії в Чехії і ве.11ІКИМ при

ятелем українців. Він довгі роки в..mло очолював Ліrу 

поневолених народів (Паризький бльок) і залшuив по 

собі славу відданого борця за свободу Білоруси та ІЇН
ших народів СРСР. 

Лука Гавриш - майор арМІіі УНР ІЇ один з визначних 
українських діячів ·в Австрії, помер у ВідНІі б-го червня 
ц . .р. на 74-му році життя. 

Олекса Григорович - провідний український культур
но-грома.l(ський діяч у Канаді, перший голОІВа УНО Ка

нади, помер у Гамільтоні 24-го черв.ня 1970 р., на 77-му 
рон.і життя. 

Володимир Коссар, -колишній старшИН'а УІ А, провід
НІfй український громадсько-політичний діяч у Канаді, 
довголітній голова УНО Канади, помер 11 травня в Ст. 
КетерІmс, Онтаріо, і там похований. 

Володимир Шехович - відомий інженер і громЗІЦ.сько
пластовий діяч .в Европ•і і ClllA, помер у Нью-Иорку 
20-го червня на 60-му .році жmтя. Похоронений на Ук

раін·ському правосJІавному цвинтарі в Баунд Бруку. 

Микола Масюкевич - кол. стаоршина армії УНР і ак
тивний rромадсь·кий ~іяч у міжвоєнній Німеччині, помер 

у Нью-йорку 19-ro червІ:І'St і оохований на У.країнському 
православному цвинтарі в Бавнд Бруку. 

Антін Малюца - ·Відомий мистець, основоположник і 
почесний голова Об' єднання миrстців укрз.'інців в Америuі, 

помер пkля довгої недуги 17-го ч.ерsия ц. р., на б2-М)· 

році жпrтя, в Джерзі Сіті, Н. Дж. Покійний був не лІШІе 

малярем і трафіком, але й мистецтвознавцем, автором ба

гатьох студій і рецензій. 



~~ІІООІ~ІІ~ІІІІІ~ІІІІІІІ в с я 

КОНТИНЕНТИ - 3 ОДНОГО МАТЕРИКА 

Американське науково-дослідне судно ,.Гом·ар-Челен
джер• ·вісімнадцять мІсяців проводило бурильні і досліІд
НИUМ<і роботи на дні Атлантичного і Тихого океанів. Ре
зультати доСJІІіджень підтверджують, що колись існував 

один материк, який пізчіше роз-коловся, а його частИrНи 

поступово віддалилися. Американські вчені одержали да

ні про те, що зміщення континеІПів (а цей процес не 

припИНИ'ВСЯ й ~осі) обумовлене розтягуванням дна сві

тового океану із швидкістю 1-4 см. за рік. 
Крім того, експедиція перевірІІЛа гіпотезу про те, що 

акваторії нJfН'ішніх океанів утворилися nорівняно недав

но. І mпue .північно-західня частпна Тихого океану -
древньоосадкового походження і є ча•стиною океанськоrо 

басейну, ЯЮіЙ існував уже тоді, 1<оли ще не було Ат

лантичного океа'Ну, або він був лише невеличким морем 

первісного материка. 

ЧИ ТРЕБА ПОВЕРТАТИ РІКИ? 

ч 

Відомо. що деякі країни плянують повернути течію 

-великих рік ·із півночі на південь ІдЛЯ •іриrації гус:rоRЗсе

JІених районів. Одначе гідрологи ·вважають, що пере

міщення ве.тrичезних мас води В'ЇІд полюса до еІ(ватора 

може уповільнити оберта..1ьний рух Землі, nорушити іі 

осьове коливанН'Я і охолодwrи клім·ат південних ~айонів. 

Порушитм:я режим випаровування і кругобігу вологи 
між землею і атмосферою, а зміна процента ІВолосости 

rрунту також неrативно 'Вплине на осьове коливання 

Землі. 

ПРИРОДНИІ'І КОМПАС 

У півН'ічно-амерJfКанських преріях зустрічається неве

лич.ка рослинка сильфіюм. fi широкі мережані лосточкИІ 
rозташованІі в одній шющині, ніби їх 'Іільки-но витягли 

з-11ід П!реса, і завжди звернені ребром на піВtдень-північ, 

а широкою стороною - на захід-схід. Для подороЖІніх 

сильфіюм служить надійним компасом. 

Ця дивна властивіоСть захищає рослинку ІВІід гарячих со
·нячних променів і надмірного випаровування вологи. 

"ЖИВА ВОДА" 

Наелектризована вода, яка ооступає в оргаНІізм люди

ни, вплива€ на хЩ біо.тrогічних процесів, особливо ней

рофізіологічних. Магічної сили "жИ'В'ій воді• нЗІда•є, на
приклад, іонізація сріблом. Іони срібла прекрасно сnрав

ляються з запз:rеннями та іІншими зах·ворюваннями, ·ВИ

к:шканнми бактеріями. 

ВИСОКА ЖИП€3ДА ТНІСТЬ 

Дослід;,І(еrrня людського організму показали його ·ви

соку пристосован·ість. Людина може жити., якщо у неі 

3берег.'Іося 70 відсотків об'ему плазми, 45 відrоткі·в ле

геневої тканини, 35 Вrідсотків червоних кров'яних тілець, 
четверта частина тканини нирок. Особливо великі ре-

3ерви має печінка - 15 відсотків тканини вистачае д"1JіІ 

пі.~tтримання життя~ 
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СКІЛЬКИ НАС БУ ДЕ У 1985 РОЦІ 

Недавно в )Кеневі відбулося засідання комісії ООН. 

яка вивчає де·мографонічне t:rановище і nлянува·ння на

РО!І.ЖеН'Ня на земній ку.'Іі. 

За даними комkїі, у 1965 році на нашій плянеrі ЖИ..'ІО 
З млрд. 289 млн. чоловік. А в 1985 році їх буде 4 мп~ж 
934 млн., тобто приріст населення за двадцять років ста
новитиме 50 віtдсоткіn. За період 1960-1965 рр. внаЧІНо 
збільшилась тривалість життя. Якщо n Х·ІХ ст. люди ЖІі· 

.'Ш пересічно 35 років, то на початку ХХ ст. - до 45-50. 
Цікаво, що на початку нашого століття 111оловина мі

ського насе.1ення жила в Европі. Але передбачається, 

що в1980 р. тут з 1 млрд. 354 млн. 'Міських жителів пля
нети залишиться лише п'ята частина. 

СКЛО НА МІСЯЦІ 

Серед. стереофотогрnфіfі, араблених американс.ькими 

астроН'іlВТаАш на Місяці. особлИіnО цікЗ'вими '€ ті, на яких 

сфотографована поверхня rлянцевих 'ЧИ скловиnних мі

сячних порід. Скловидні породи зустрічаютьt:я в ІІ(рате

рах приблизно одного метра діяметром та на висту·пах 

вершин і схилів. 

На жаль, на Землю не вдалося І!{оставити жодиого зраз

ка. На думку співробітнаків Корнуельського університе

ту причІпною ·виник·нення "екла" н<І Місяці е тепло, ви

кликане дуже сильmfМ випромінювЗІНням. Це випроміню

вання ві.дбулося (як ·кажуть геофізики) зовсім недавно, 

·Приблооно 30000--100000 років тому. 

ЗАКОН 1975 РОКУ 

Сенат штату Каліфорнія затвердив законопроект: з 1 
січня 1975 року на території штату забороня"Еться кори
стуватися авто~юбілями із сучаспю.ш моторами. Цей за

кон змушуе підпрнємців автомобільної промисловости 

уже зараз удоск.она;rювати мотори внутрішнього морян

ня або ж випускати автомобілі •з моторами Uппих типів. 
Рішенчя сенату диктувалося сувороЮі конечністю: щодня 
тільки над територією міста Лос-Анджелеса автомобІлі 
викидають в атмосферу 2000 тонн небезпеЧІНИХ речовин. 

ХЕМІЯ ПРОТИ ЗЛОДПВ 

Щороку перед різ-двяними святами ~в лісах Західпьоі 

Німеччини (з іх там зовс-ім небагато, ti вони невеликі) 
злодії вирубують ялинки. Аби покласти ·к:раА та'Ко.му не

подобсwу, взимку ·в·сі молоді ялинки (крім 11f!X, що пІ· 
дуть на продаж) оббршкують хемічною речовиною, яка 

в теплому прпміщешl'і зидає відразливий 3апах. 

ЗМАГАННЯ СТЕНОГРАФІВ 

Чергові міжнародні змагання стенографін з швиutrdоно
го писання в·ідбу.'Іися у Варшав1. Пе.рше місце здобула 

команда Східньої 11імеччини. Чемnіоном змагань уп'яте 

став Дітріх Лепській, Я·КИЙ за хвилину 3'ЗПИС3В (а поnм 

точно розшифрував) 475 складів. Оrже, він може запи
сувати більше двохсот слів па хвИJІину. 

І' r , ~.1JY 
НОВІ ДЮ, квітень-травень 1970 



ПОХВАЛА 

~' вітрині, де демонструються новинки одоої паризької 
в·зуттеоої фірми, у зо.'Іотій рамці висmь лист, що його· 
надоіс.'Іап адміністрації в.ідомнй дослідник Арктики Поль
Емі.'ІЬ Віктор: "Запевняю, що черевики, прИІдбані У вас, -
найкращі 3 усіх, котрі мені будь-коои доводилося їсти 
під час моїх полярних е.кс.педиuій ". 

ЧИ СЛАБША€ ПАМ'ЯТЬ У СТАРИКІВ? 

Гадають, шо так. Але ось цікав-е повідомлення з Лон· 
tдону. Одня. 90-річна бабуся склала недавно університет
ські ісшrrи з французької мови. Перед Tl'll'd вона вивчwла 

'Німецьку, ес.панську й ~талійську. 

БЛИСКАВКА НА СТАДІОНІ 

Таrкого ще в історії футбола не було. Під час матчу 

в з-ахідньонімецькому містечку Рофінrен почалася силь

на гроза, але суддя не прИJПинив гри. :І тут трапилася біда: 
ударом блискавки був убитий воротар їМіещевоі коман
ди, 24-річний А.ТJьоіс Вайзенгорнер. 

ВІДКРИЛЯ ПУНВ'ІСЬКОГО МІСТА 

Кілька років тому одним vnбaJFКaм побmrзу Келіобіі (мис 
Бон) випад·копо знайшов пунічне ?dісто Керкуа•н. Тепер 
архео.ТJоГИ пробують віднопитrи його k:ropiю. В ході ар
хеологічних експедяuій, які nроводяться з 1967 року, вда
лося відкриnr третmrу міста. 
Вчених особЛІmо цікавлять пунічні бу дпнки, стиль яких 

не змінився, не зважаючи на руйнування. ПіллО'Га в них 
покрита скляmІім тістом із Ідомішкою дрібних . уламків 
ке{\з:міют. Плян пунічних сnоруд майже не відрізняється 
·"in пляну тепер-ішніх тунkьких будинків, але в пwх були 
ще кnло,'tязі, складні сw.теми водос'Іічних труб, :великі 
!1fiИMtШemtя типу римсJ..когn 'ГfІИКЛінія ·і иа·нни. 

Археологічні розкопки провадяться і !В могиль'Никз.х. 

Тут знахолять rробнmІ'Ї. похооа.ТJьні ~rnни. амулети, до

тюгоціпні к::..мені. впроби із сложmоТ кістки. rсепги, перст

'f-'4 T()IJІn. Знахі.rt1<И ІІJnпом::~гають розв'язати O.tl'R'Y із за

Г~ІУ<Ж .~ФnнкяоRІСь'КоТ Фf.нікіТ. 
н~ мпсі Боч пе"е'tІ'Sач::~ється побv:лувати музеJt, в яко

М'\, бу .1уть ~І')еntг::.тися знаftІJені ТІечі. 

АФРИКА - КОЛИСКА ЛЮПСТВА? 

Деякі вчені ;Вважають, що Африка була колиокою люд

ства. Нещодавно прийшло нове :nідmердження ці'Еі тео
рії: в t тіопії, бі.'Ія озера Ру доJІьф, знз.йдено нижньоще

леп·ну кістку, що належить ав·стралоmтеку, Я'КИЙ, на дум

ку вчених, жив півтора мільйона рок·ів тому. 

ЗАЛІЗНА РУДА В rРЕНЛЯНДП 

Датські геологи в·mкрили велике родовище •залізної 
руди на західньому узбережжі rренляндїі. Як гадають 
фахівці, і"і тут заля.га€ приблизно д:ва мільярди т.онн. 

Середній вміст зал·іза в руді - 38 іВідсотків. Щоnравда, 

зважаючи на Сl<Ладні геологічні умови та вічну мерзло

ту, в найближчі десять років про якісь розробки годі й 

думати. 

НОВІ ДНІ, квітень-травень, 1970 

ЯК ЗАСВОЮЄТЬСЯ РІДНА МОВА? 

Торік у Ксмбріджі (Вешtкобритаt~ія) відбувся .Міжна

родній конrрес із ПІІJИІКЛадн'ОЇ .ІJінrвtQтики. Учасники йо 

го при.J.і.шли б::тпо уваги проблемам ·вивчеН:Ня дитячої 

мови, психічних та ·мовни•х категорій, а також психоло· 

rічним дослідженням, які роз·кривають процес засвоен

ня рідної та інюзе·!Ішої мов. Однак ~елеrати змуше·ні були 

визн•апс на даному етап·і розвитку науки ще майже ні

чо·го неві:tомо про те, що таке мовна діялЬ:Ність людини, 

як заспоюється рі.:ща мо·вг. ·в раНІНьому дитин·стві. 

Професор Пенсильванського університету Беласко вва

жас::, що система викладання інозе'Мних мов у ІВ'с.ьому 

світі дуже недосконала, а учбові посібники дзлеюі від 

}ІШВОЇ МОВИ. 

ТРОЯНДИ ЛІКУЮТЬ 

Болг<Ірські дікарі вш1вилн, що ефірна олія, я·ку <>~дер

жують із ЗІ!'а:ченитої казап.:тІ"І<ської троянди, я:вляє со

бою ефективний засіб проrrн жовчних камені·в. Троян

дова о.ттія зменшує біль, а часом розчиняє жовчні камені. 

Час із свіжого або сушеного листя трояндового куща 

усувзє розлади шлунка. Крім того, трояНІдовою о.11ією 

лікують запалеІ-mя, вона зме·ншує або зовсім припНІНяє 

ріст деяких хвороботворних мікробів. А трояндову во

nу зубні .1ікарі пропонують як заtJб LдЛЯ запобігання ка

рієсу і nульnіту, а також як дезинфікуюч•і і болезаспо

кійлиnі ЛFКИ. 

+ Відкриття галактики, яка б наближалася no Землі, -
явІІще наnзни 1Іайно рілкkне. Адже ·відомlJ, що галактики 

Рt;Jзбігаються: про це сnі!1чать чер.воІ•І sміщеІfНя в їхніх 

спектрах. І.Цойно ·встановили, що олна із галактпк сузір'я 

ді,ви .має 'В своєму сnектрі досить сильне ·СИІНЄ зміщеннЯ, 

•а значить, вона рухаєть·ся назустріч Землі із швпдкістю 

500 км. на секунду. 
+ Віл:крт-rrо галактwкп, які, на думку вчених. допомо

жvть віrrтворІ-гrи повну картину еволюu·іі ·Всесвіту. Ui 
об'є'КПІ, як і-квазари., є джерелом потужного випроміню· 

вяння і до того ж мають яс·крав.і яrдра. Але, на відміну віл 

кв::~.зарів. вони мають ше й спіральні роогалуженпя, як 

і юнла Га.л:-tктнка. Яскраn1сть циrх галактик зумовлена 

бурхлИІRнми процесами в їхніх ядрах. 

ЦІКАВО ЗНАТИ, ЩО 

... найвищі широколиетні дерева ростуть іВ Австралії. Ue 
- гірський ясен. його висота ·с;ягає 100 метрі,в. 

... якби ноги людини могли рухатИІСя з такою ж інтен• 

сивністю, як лапки ко\Іах, вона розвивала б швидкісrь 

... 1500 кілометріп на годину. 
. .. у Сахарі (оазис l 'ерер) рО'СТе пальма-самітник. До

вкола в радіусі 1800 кілометрі'в більше не знайти жод

ного деревця . 
... найдовший міст на земній куJІІі (9 км.) побудовано 

нац: озером Маракайбо у Вене.суелі. 

. .. найбільші горіхи ростуть на Сейшельс~ких островах 
(Індійський океан). Вони важать до ЗО кі.'Іограмів. 

... нині обробляєтЬІая лише 9 відсотків <:уші нашої пля
нети і б.'ІИЗhКО 16 зайнято пасовоськами. 
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ТРОХИ СМІШНОГО 

НЕ ПОСЛУХАВСЯ 

Якось у прпсутності Бернарда Шова початкуючий, 

але досить самовпевненНІЙ літератор мешірко розповідав 

про себе. 

-· Коли мені було двадцять років, -:сказав »ін мимо

хідь, - .1ікар заборонив мені ку'J)ІПИ. ·побоюючись, що 

сиrарети ·можуть неrатитвно вплинути на мої розумові 

здібності. 

-І чому ж ви не послухалися лікаря'?- залпгав Шов. 

ЗНАЯОМЕ ОБЛИЧЧЯ 

Бернард Шов, сидячи :в ресторані, по·кликав офіціянта, 

ЩО ПрОХОДИ!) ПОВЗ НЬОГО: 

- Чому мені та·ке знайоме ваше обличчя? Чи не 

зустріча.1ись ми 1934 року в Новій Зеляндіі'? 

- н~. я там ніколи не бу.в. 

- А чи не служили в:и під чаі: першої світової війни 

на фльоті'? 

- Що ви, я тоді ще не народwвся. 

- Ну що ж, і.д:іть... Сгрпвайте, згадав: ви мені перше 

подавали! 

У МУЗЕІ 

-- Ви сі.'Іи у крісло Людовика ХІІ. 

-То й що'? Коли він прийде, я встану! 

ВИЧЕРПАНА ТЕМА 

- Чи знаєш, Коваль·ська збирається міняти квартиру. 

- · Навіщо це їй'? 

- Вона каже, що не може десять років поспіль об-

мовляти одних і тих самих сусідів. 

ЗАСІБ ВІД НЕСПАННЯ 

-- Чи робили ви перед і:НОМ те, що я радив'? 

-Так, докторе, я дорахував до 15 347 ... 
- І врешті заснули'? 

- Ні, час уже було йти на роботу. 

П'еш? 

--Ні. 

-·Куриш'? 

-Ні. 

ЄДИНА ВАДА 

- Гргеш у карти? 

-Ні. 

__, Jтже, у тебе немає вад'? 

--Є одна. 

-Яка? 

-Брешу. 
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Побутує бенrальське прж:лів'я: змію вбити - Шиву 

зачепити І дійсно, бог ІІІноа зображав.ся зі зміею на rо

лові. Діядему із •зображенням rайі (египетська кобра) но

сили фараони як знак недоторканпости с.воеі влащи. Ни

ні ж зображенН'Я отруйної репТИІЛіі можна зустріти на 

ліках. 

Препарати із зміїної отрути використовуютмя для ви

робництва протизміїних і:ироваток, для лікування рев

матизму, радІfКУЛ·іту, rюліартриту, аІС:'ГМи, як знеболю

ючі т~ кровозупинні засобrt. Крім тоrо, вони широко за

.:тосоnуються в біохеміі при вивченні сrруктури білків. 

З них о:r:е.ржують вИсокоактивні ферменти. 

Зміїну отруту добувають або одноразово (з мертвих 

змій), або багаторазово, коли іх утримують у спеціяль 

них зміерозп:rідниках, які назив·аються серпентаріями. 

Та, окрім корисної отрути, :плазуни принrосять багато 

лиха. З 2500 відомих вилі·в зrмій 10-13 відсотк-ів - от

руйні. На земній кулі від укуоfв змій щорічно rине до 

30.000 чоловік. Звичайно, найбільша кільК'ісrь потерпілих 
у тропіках. НапрJr.клал, у Бразілії з 20.000 укушених що
річно ПО:\Шрає близько 5.000. 

• 
·• Аналіз зразків місячних nO'J)iд, доставленМіХ на Зем

лю астронавтами корабля "Аполлон-11, показав, що на 

поверхні Мkяця можна зводrrrи .будИНКИІ середніх роз

мірів. Для масивніших споруд потрібні тверді породи, 

про наявнІсть яких ·поки що нічоrо невідомо. 

УВАГА! УВАГА! 

ЧИТАЧІ В ТОРОНТО 

ЗАМОВЛЯйТЕ ОПАЛОВУ ОЛИВУ 

в УКРАІНСЬКІИ ФІРМІ 

425 JANE ST., ТORONTO 9 

HAlUИM КЛІЄНТАМ БЕЗПЛАТНО 

ЧИСТИМО ПЕЧІ И Г АРАНТУ€МО 

БЕЗПЛАТНУ ЦІЛОРІЧНУ ОБСЛУГУ 

ПЕЧЕИ. 

НАШ ТЕЛЕФОН: 766-3040 

НОВІ ДНІ, квітень-травень 197L 



НА rАРАНТІйНИй ФОНД СКЛАЛИ: 

М. Васько, Лондон, К::н~ада 

.rv-1. Андре, Бру!{.lІІН, США 

R. Л:1.1.ре, Ьейсайд, США 

$50.00 

20.00 

20.00 

г~!І!!а 1\\их3ЙJІОВа, Едісон, США . . . . .. . . . . . . 10.00 

С. ГрІІІНІшак, Торонто, Канада . . . . . . . . . . . . 10.00 

..\. Г1етрсrшо, Ст. Томас, Ка!шда .. .. . . . . .. .. 10.00 

·"'·· Ззбіг::·й:Іо, Конейвіл, США .. . .... . .. .. .... 5.00 

В. ВасІ,:ко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. .. . . .. .. 50.00 
М. Cni~!1I< (зде:к.,лр·уваn) .... .................... 50.00 
Ф. ПідQrrри,гора (з.дс:кляру·вав) ... .... .... .... 25.00 

А. Дреге-r, ПрІщс Джордж, Канада . .. .. . .. 3.00 
П: До:vtчеико, Чі,:каrо, США .. . .. .. . .. .. .. . .. .. 5.00 

/\-. Бара .. П1К~- Велслсй, США . _. __ . _ .. _. __ ..... _. 4.50 

.~'\арія Кайю1, Дедrа\1, США·------ .. --......... 4.50 

Д. НиколеІіІ{О, Бостон, США ................ 4.00 

С. Мі.1пнсьюІй, 1-іьюrевен, США 4.50 

список 

жертводавців на rарантійний пресовий фонд 

журналу "Нові Дні" пом. Нью-йорку і околиці 

l(,·.lІШ Степан .............. __ ...... _ .. -.. _ ........ --- .. . 

Думсшовський Любомир 

о. Дї:ши.1~вич Іпан ..... _ ........ _ .. _ .... _. __ .. __ . _. _ .. 

Радолиць•кий Михайло ......................... . 

Гу.д,зов~ький Анатолій 

Га.r1ів 1\'\икода ......................................... .. 

$15.00 

15.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

Бобіак Рс•:\1ан ............................................ 10.00 

не~ЇІі O.leHa 

К9ранонич Дарія 

л. т. 

Де Шудрій 0.1екса!ідер .......................... .. 

Андре Микола .................... ·········-·--···-····-·· 
·_l\ндре Віктор __ ................. _ .......... _ .......... .. 

Прr.ско Б~рнс 

Латиш Олег 

Зе.'Іенська .Марш-ш 

Пані Гриньох R. 

Шерей В. і Г. 

Андрієнсью-!й В.···················-·····-·-····--·-·-·· 
д-r Ярос.1Іавська 1\'\. 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

lO.Ou 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

Баkало Іван .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 5.00 
МІ~~ськів Мико.аа ···················---·--···--·--·····-· 5.00 
Несенюк Івюr ......................................... .. 
Олійr-шк Ів(lН 

5.00 

5.00 

в~1асенко Лука 5.00 

Куде.7Ія Лев·-·-··················-···-------·······-····-·· 5.00 
Перейма Е ...... _ ........... _ .... _......................... 5.00 

Чорни•й Микола .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . ... .. .. . .. .. .. . 5.00 
Неділь :ко O.'Ie~«:attдep .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 5.00 

Заецр Іван . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 

Пащ)'Ік А. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Гурин Ігор ................................................ 5.00 

Семчищин Т. ............................................ 5.00 

Разом $32.5 

Упошюважений - С. Кулик 

• 
НА r АРАИТІйНИй ФОНД s,НОВИХ ДНІВ" 
В ТОРОНТО, КАНАДА, ПІДПИСАЛИСЬ: 

.Мурій Ольга······-···········-···-·-·-·····-··········· $500.00 
Бойко Федір............................................ 100.00 

Копи.1 Петро ....................................... . 

JІ!щннn Андрій-·······-······-·-·----·-···-·-···-····· 
1-JeJii·пa Петро 

LUандра Петро 

• 
НА ПРЕСОВИй ФОНД СКЛАЛИ: 

Ми•:ко.1а Гнатів, Канада .......................... .. 
М. Іщенко, Канада ....... _ ....... _ ................... _ 
І. Брен:ко, Канада .................................. . 
Івнн .1\'\анч;,>нко, СІІІА .............................. .. 
с.· Сооколонський, ClUA ......................... .. 
О.1екса Ме.1hниченко~ США 

ДсшИ.1О Тn:v1ачок, СІlІЛ 

Ігор UJевченко, ClliA .............................. .. 
В. Ростун, США ....................................... . 
Віра Мі.1ннська, США .......................... .. 
Михпй.1о lЦесннк, США ........................... . 
Юліян Мовчан, СІЛА 

Rira Кошман, CllJA 

100.00 

100.00 

100.00 

100.00 

$4.50 
5.50 
4.50 

10,00 
4.50 
4.50 
0.50 
4.50 
9.00 

25.00 
5.00 
4.50 
4.50 

Т. Бондар, Анг.пія .............. .. .. ........... 10.00 
"1\'\. Ковалевський, США 4.50 

Разом $101.00 

Продовження ·списків буде в наступному 

чис:Іі "Но·внх днів". 



l:il~ (J Ifi о Р~:.. ,-:11 l.нx:!f-:0 2-,1 
~445, 3~~~ A.OJ ~З 
IJ:irn~a ·· }.О1і в, · I5·.~rJ· ~ · 5~ 4 Q.··~ 

У ВІДІІОВІДЬ НА JІЙС І UBni и \1 часто нагадують, щоб ми піднесли 
............. .,..._,.. ___ ~~-

ВИЯСНЮЄМО: _lg~!!~~курнал і розмір річної передплати. По
І-< И що ми від цього волієм о утриматись: знач

на частина наших довголітніх передплатНИ(І{іВ 
- уже давно пенсіонери, чимю1о передплат

нинів - дуже добрі унраїнсьні патрjоти, діяль

ні громадсьні діячі, але незаможні. Ми уповає

мо на добру волю і щедрість наших заможні-

. 1) Видаємо ми "Нові Дні" тільки на ті фон
ди 9 що їх самі тепер творимо: із спадщини по

переднього видавця М Іі/ перебрали лише фірму 
(швву журналу) і адреси передплатниІ{ів та 

співробітниІ{ів. Грошових фондів не передано 

нам, бо їх і не було. 

2) У термінах nередплати, проте, ми виріши· 
ди нІчого не міняти: хто передnлату вніс до 
смерти св. n. 11. к. ВОЛИНЯКА, той лишається 
Й ЩlШИІ\1 ЗFli{OJ{HИM П~редпЛаТНИІ{ОМ ДО ТОГО 

~шеда (нумера) журналу, ЯІ{е стоїть на адресі

щtліпцf. 

3) Опіиунки над спадщиною по Петрові Во
диінщові, ЯІ< оголошено в попередньому числі 

журналу, просять читачів і "нигарні слати за

боргованість за попередні роки (до І{інця 1969 
рону) на "анадсь"у адре~у адміністрації жур

налу, але з зазначенням: на PETRO WOLYNIAK 
ESTATE. До цього опі"уно" зобов'язує право. 

4) Хто з передплатників зрозуміє до "інця 
ситуацjю, той добре зробить, коли понови.ть 

тепер свою передплату, дарма що формаль

но його передплата (за вt<азівкою на наліпці) 

ще на якийсь час дійсна. В такому разі ми бу

демо - за обопільною згодою - вважати по

новну передплату дійсною, почавши з ч. 241-
242. 

5) Розрахунок (нальнуляцію) ми робимо не 

за ніл ьJ<істю місяців, а за "ільністю виданих 

Ішиг журналу, отже річна передпдата в нашій 

ситуації у багатьох випадt<ах бу де дійсною 

більше, ніж на рік (через те, що нілЬІ<а разів 

журнал ІШ:іЇде біш.ш ніж за один місяць). Але, 

ян це й будо за життя Петра ВолиняІ{а, річною 

нормою бу демо вважати 11 ( одинадиять) юшг 

журналу. 

ших друзів і !lрИХИЛЬНИІ{ЇВ, ЯКі ПОМОЖУТЬ нам 

утримати журна.'І, щоб його могли, мати й чи· 

тати і всі ті, rдо не мають за що йо·ГО перед
nлачувати чи купувати. 

7) С.rtати все (на рахунок rарантійного фон

ду, nресового фонду, передnлату, оголошення, 

статті й дописи, листи тощо) можна на обидві 

адреси - "анадсьну і америІ{ансь"у (вон~ по

дані на другій сторінці обнладинни): з Канади 

- на Торонто, а із США- на Детройт. З ін

ших t<ра1н світу - хто t<уди сам хоче. Ми самі 

зводимо все це донупи. 

ВИДАВНИЦТВО "НОВІ ДНІ" 

• 
ДО ВСІХ УКРАїНСЬКИХ ВИДАВНИЦТВ 

Ми продовжуємо слати ·всім видавництвам 

свій журнал. Нам же деяні видавництва при~ 

пинили слати свої видання після смерти ви

давця 1 редантора "НОВИХ ДНІВ" П. К. воли. 
НЯКА. 

Цим нагаду€мо і просимо всі унраїнсьні ви· 

давництва, внлючно із , ;самвидавами", pery~ 

лярно слати нам по одному примірНИІ{ОВі сво

їх видань - порядном обміну. В міру можли

вости ми будемо робити огляд надісланих нам 

_видань, що просщ\10 робити і з нашими ви

даннями. 

Видання для обміну просимо слати та": із 

Канади - на нашу торонтсь"у адресу, а із 

CUJA та решти нраїн світу - на нашу детройт

сьну адресу (див. на t другій сторінці об"ла

динни). 

ВИДАВНИЦТВО "НОВІ ДНІ" 

ДОРОГІ HAUJI ПЕРЕДПЛАТНИКИ! 

~ВІДНОВЛЮйТЕ НА ЧАС СВОЮ ПЕРЕДПЛАТУ! 

ПОДБАйТЕ, ІJ~ОБ І ВАШ ПРИЯТЕЛЬ ЧИ С~'СІД ТАКОЖ ПЕРЕДПЛАТИВ НАШ ЖУР

НАЛ. 

ЗБІЛЬІІJИВШИ КОЛО ПЕРЕДПЛАТНИКІВ, МИ НЕ ТІЛЬКИ ВТРИМАЄМО "НОВІ ДНІ ", 

АЛЕ й ЗJ\t\ОЖЕМО ЗБАГ А ТИТИ їХ ЗМІСТ ТА Зf-)ІЛЬІllИТИ РОЗЛ11Р. 

ВИДАВНИЦТВО "НОВІ ДНІ" 
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