
' ' 
·~OWI DNI• 

Ціна 50 центів. 

У Н . І В Е ·Р . С д_ Л Ь Н И й І Л Ю С: Т Р О В А Н · и й . М 1· С R Ч . Н . И К 

РІК ХХІ ЧЕРВЕНЬ-ЛИПЕНЬ - -1970- JUNE-iULY 

k. 
diasporiana.org.ua 

Ч,._ 245-246 

. ~ '. ' 



НОВІАНІ 
Видае видавництво "НОВІ ДНІ". 

Редактор 1950-1969: П. І<. Волиник 

РЕДАСіЕ КОЛЕrІЯ 

Д. В. І<иСJІИця - головний редактор 

м. r. Дальний - відповід. секретар 

• 
Відповідає за адміністрацію 'і !друкування 

П. В. МаАсюра. 

• 
АДРЕСА РЕДАКЦИ 

У США-

NOVIDNI 
2209 Caniff А ve. 

АДМІНІСТРАЦП: 

Detroit, Mich. 48212, U.S.A. 
Tel.: 365-9130 .. 

У І<аиадІ-

NOVIDNI 
219 Howard Park Ave. 
Toronto 154, Ont. Canada 

• 
УМОВИ fІЕРЕДПЛАТИ (на рік): 

КанЗtда і США - 5.50 долярів 
Австра.'Іія - 3.50 австралійських долярів 
Франція - 20 фраІІКів 
Англія - ЗО шшІінrів 

Всі і~нші країни Ев.ропи, Венесуели - 4.50 
американських долярів. 

Решта країн Південної Америки - 3.00 
американські дсляри. 

• 
HAllU ЗАКОРДОННІ ПРЕДСТАВНИЦТВА: 

В АнглІї: 

Н. Bondarenko, 78 Kensington Park Rd. 
London W. 11, England. 

• 
В АвстрмІі: 

S. Krywolap, Вох 1586 М, G.P.O. Adelaide, 
South Australia 

НА ПЕРШІй СТОРІНЦІ ОБКЛАДИНКИ: 

Архиєпископ Гри1rорій - зверхни:к УАПЦ 
на чужині (до 50-річчя священсТІва). 

У ЦЬОМУ ЧИСЛІ ЧИТАйТЕ: 

С.поnо до читачів . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ... . .... 1 
СлзВ\'тнч Яр. -Із l{НИІГИ "Мудрощі УІандрів" 2 
!ар~1аш Лr\ірз - Святоіванівська ІНіч З 
М3лишко Валентина - Первозвіт .. .. .. . .. .. .. .. З 
.Мз.ТІИUН\0 Андоій - *** . ........ ............. ....... З 
о. Биковець о:1е.ксандер - 50-річчя свнщен-

стеа АрхиєпиСl{ОІПа ГрrИІГОрія ................... : 4 
Ковалів Па:нтелеймон- Рідна 'УІОВа в цер:кіВІ 8 
СУІо.нtч Юрій - Розrповіrдь про Юрія 
Яновс~кого (закінчення) ........................... 10 

Гум~нна Докія - Діловий підхід . .. .. .. . .. . .. .. 15 
Несіна Оле,нз - ПриіВатне життя зіро;к ........ 17 
П.1ачинда Сергій -Дорога до старту ........ 19 
CepriEP.KO Іван - Ознака чаоу, ................... 22 
Дальний М. - В УНРаді і навколо ............ 2fo 

Якщо ви за те, щоб ,,Нові дні" жили і безпе

ребійно виходцли; якщо ви хочете, щоб "Нові 
дні" були ще змістовніші і цікавіші; якщо ви 

.11ишаєтесь вірними собі і своїм приреченням, 
що іх ви дали на звернення ІНІЦІЯТИВНОІ ГРУ-

nи, то не завтра, а сьогодні: 

-відновіть свою передплату, якщо вона вже 

иінчається; 

- завербуйте не одного, а двох, трьох чи й 
більше нових передплатників; 

-вишліть посильни1й даток на пресовий або 
на rарантійний фонд, наслідуючи тим доб

рий приклад пані Ольги МУРІй та інших; 

-поможіть нам мати побільше платних ого· 

лошень; 

-розгляньтесь навколо себе і знайдіть ме

ценатів "Нових днів", які б на взір Чика
ленка виявили свій патріотизм до глибини 

кишені- і помогли б нам не лише втрима

ти, але й піднести на вищий рівень наш і 

ваш журнал, продовжити видання і уліп

шення шкільних підручників тощо. 

Зробіть усе можлире, щоб ми мали всі 

nідстави. для певности і відваги. Настає 

осінь - не змарнуймо цієї золотої нагоди. 

Всі разом подбаймо негайно про кращу 

долю "Нових днів"! 

Редакція й Ад~Ііністрація "Нових Днів• 

М. Г. ДАЛЬНИй ВИИШОВ ІЗ ШПИТАЛЮ 

ПІсля АВотижневого перебування у шпитuІ та опе .. 
рацІї наш член peJІ.KOJІerli І вІдповІдальний секретар М. Г. 
ДАЛЬНИИ повернувся JІ.ОJІ.ому А набираеться сИJІ до JІ.IJit•· 
шої орrакІзацІАної і творчої працІ. Нам тим бІJІьwе жаль, 

що та прикра недуга спітка.ла нашого колеrу яираз тоді, 

иоли вІн nроводив сво1о заслужену відnустку-відпочинок 

на березі АтлантіАського океану. Бажаємо Вам, дорогий 

Мар'яне Григоровичу, якнайскорше приАти до повного 

здоров'я, знову всією парою пхати з нами ногору нелеr

иого воза І ні1юли більше не доповнювати в таиий спосіб 

Вашу рубрику в ,)Нових днях" - хроніиу поточних подій. 

Р~д-акція і АдмінІстр~ціц t~«Qaиx Днів". 



СЛОВО ДО ЧИТАЧІВ "НОВИХ ДНІВ'' 
Літо кінчається. Після відпусток і подорожей yd ми 

беремося до свого діла з новими силами і плинами, пере

ключаємосн знову до реrулярнішого ділового способу 

життя, інтенсивнішої громадської праці, а також і до 

час-rішого читання, зокрема і до пильнішого читання "Но
вих днів". 

Якщо ви, дорогі наші читачі, встигли вже прочитати 

наше коротке повідомлення-вияснення на останній сто

рінці обкладинки попереднього числа "Нових днів" (ч. 

243-244), то вже знаєте з перших рук нашу ситуацію "" 
на сьогодні. З оголошеного списка пожертв на rарантій

ний та пресовий фонд бачите, що навіть протягом літ

ньої пори фінансова підтримка була не така мізерна, щоб 

боятись за дальшу долю нашого журналу. З мотивів 

цілком зрозумілих (ми й про це вже писали) ми вва

жа.ІJи за виправдане якийсь час видавати "Нові дні" 

двомісячними випусками: щоб не витворити в початковій 

стадії після ·катастрофи фінансових проблем і щоб виче

кати, поки наші шановні автори та дописувачі почнуть 

постачати нам добрі матеріяли. Цим ми не завдали, як 

нам здається, нікому шкоди і вам не вчинили великої 

кривди, а критичний період перетривали благополучно: 

ось так витримавши пробу часу і дочекавшись осінньої 

пори і вашої більшої та всебічної підтримки, з певністю 

дивимось у ближче майбутнє. Як не здали позицій, то 
вже й не здамо! 

Неспокійних наших читачів просимо не хвиJІЮватись, 
охочих посилити фінансову Підтримку закликаємо не 

зволікати - поспішити з передплатою, з датками на 
пресовий фонд, з надсиланням до нас платних оголо

шень, а також не баритися із солідними сумами на rа

рантійний фонд. Нічий цент ваш змарнований не буде! 

Так само не буде· змарнований ваш цент, як і наша
всіх нас, що досі роблять журнал - безкорислива пра

ця: бож працювали ми безплатно не марно, а видали 
ось уже третє число потрібних вам і нам "Нових д.нів", 
щоб тим виконати вашу волю, вислоВJІену на заклик 
ІНІЦІЯТИВНОї ГРУПИ. 

Ми не глухі 11 чуємо всілякі відгуки - схвальнІ 1 на
рікальні, слова заохоти і навпаки, вислови довір'я і пі
дозри. Та переважають таки добрі відгуки - і частину 
їх ми друкуємо в цьому ж числі (рубрика "Читачі пи
шуть"). Ми свідомо не друкуємо листів ІІз такими ви
словами, які поставили б їх авторів у дуже незручне 
становище: наприклад, вислови про те, що ми, мовляв, 

будемо висилати ~вам лише по 5О центів після виходу 
кожного числа, щоб наші гроші не пропали як Нові 

·и • ' " 
днІ дщько вхопить. Або: вишли вам наперед, а ви пе-

рестанете видавати журнал та поділитесь рештою на

ших грошей і т. ін. Повторюємо: на наше щастя, та
ких терпких відгуків ми маємо набагато менше, нІж 
доброзичливих, Але ми не нарікаємо і не докоряємо 
нікому: нехай і далі кожний так діе, як хоче й умІе 
Тільки ж такою стратеrією, як післяплата за кожн; 
число по його виході, ми могли б заїхати лише під 
відому хату ..• 

Не стільки JПІстовно, скtlльки телефонами нам заки
дають, що наші вияснення, хоч і бездоганнІ формою, 

якісь ніби анонімні - підписані словами "ВидавІDІ-

НОВІ ДНІ, червень-липень, 1970 

цтво", "Редакція і адміністраЦія" тощо, а це, мовляв, 

свідчить про те, що ми соромливо ховаємось за тими 

абстракціями, боячись відповідальности і т. д. І за це ми 

не поспішаємо гніватись: кожний має право розуміти ре

чі по-своему, а якщо помиляється, то з часом переко

нається і думку змінить. Щождо ніби анонімних підПИ(іВ 

під нашими повідомленнями та виясненнямИ, то подаваля 
ми їх не з якогось там сорому чи браку почуття відІІО• 

відальности, а лише зі скромности. Та щоб не було й 

такого непорозуміння, нехай цього разу буде оце наше 

слово до всіх наших вельмишановних читачів і перед· 

платників підписане іменем того, на чиї плечі спав чи не 

найбІільший тягар - тягар передбачуваної і несподіва
ної праці, редакційної та організаційної, жертвування ча
сом, СПОКОЄ:'.1, ВЇДПО 1ІИНКОМ, СНОМ, МайНОМ (бОЖ Не ТілЬ· 

ки безплатно все робить він, а й їздить своїм коштом, 
за телефони й поштові видатки розплачується - своїм 

коштом), отже підписане іменем того, кого так щедро 
наділили обов~язком головного редактора ухвалами на 
конференціях читачів у Нью-йорку, Торонто, Чікаrо, Мін
неаполісі та інших осередках. 

Усі надходження (rарантійний фонд, пресфонд, перед
плата) акуратно кладуться на рахуНJ{и .І!.О двох україн
ських кредитінок - у Торонто (СоЮз) та в Детройті 

(Самопоміч), а вибираються звідти суми не готівкою, а 
чеками (тільки так!) - виключно для оплати друку, вар
тости паперу, поштових видаткtів, а більше нічого! За 

ухвалою установчих зборів, які відбулися в Детройті 

(були на цих зборах заступлені представники від чита
чів і передплатників та співробітників фактично з усіх 
українських великих осередків Канади ·l США, протокол 
тих зборів зберігається), чеки уповноважені підписувати 
(на покриття згаданих видатків) у Торонто - п.п. М. Г. 
Дальний і І. Д. Пишакло, а в Детройті - д. В. Кислиця 
і П. В. Майсюра. Ми постійно обмінюемось звітами про 
надходження і звітуємо одні одним про видатки - і та
ким чином здійснюється постійний і пильний контроль 
наших фінансових ресурсів, а головний редактор своїм 
становищем (і як голова установчих зборів) допильновуе 
реrулярности цього всього і координує співдіяння обох 

контор наших - детройтської і торонтської. За ухва

лою установчих зборів, цей тимчасовий \:Тан потривае 

до створення стабільної видавничої організації у формі 

сnілки чи корпорації, що має статися до кінця цього ка
.тrендарного року. Справу остаточного оформлення ста
більної організації видавництва установчі збори доручи-
ли трьом особам, на ім'я яких офіЦІйно передане видав
ництво "Нові дні" і одноіменний журнал (див. повідом· 
лення на другій стор. "Носих днів" ч. 241-242). А тим ча
сом ми продовжуємо діяти під дотеперішньою фірмою -
в~дав~ицтва "Нові дН'і", чому й підписуємо наші офіцІй
НІ повщомлення іменем цієї фірми. 

. ~ехай між нами буде дJлова згода, повне взаемодо
ВІР я, а дорогий і потрібний нам журнал "НовJ днІ" 
виходить на рівну стезю, стае на стабІільні ноm І виконуе 
призначену йому місію - служить всім українцям доб
рої во.'Іі ві.1ьною трибуною правдивого і нецензуРова
ного догматиками вільного слова. 

Дмитро КИСЛИЦЯ 
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ІЗ І<НИГИ "МУДРОЩІ МАНДРІВ" 

МАТЕРІ 

Я знаю, ти довго молилася Богу, 

Щоб синові долю велину поСJІав, 

І<оли проводжала в далену дорогу, 

Де п.тtакало сонце між кві-rів і трав. 

Я світ облетів, я своїми руками 

Неправду боров, на ДВQбої йдучи._ 

Я ридма ридав, невідвідана мамо, 

На березі Чорного моря вночі ••. 

Узрів я дубову галузну ... О хвилі, 
Це ви принесли! Інгулець, Саксагань 

ОбіАмн Славутн приймаючи милі, 

На південь посла.11и цеА символ вітань. 

Я листик підняв запорозького дуба, 
Що віяв любов'ю, грозою тривог. 

О мамо! Прости, невідвідана, люба, 

Прости і молися - хаА слухає Бог! 

На Чорному морі, 12 серпня 1966; 
На Босфорі, 18 листопада 1968. 

* * "' 

Хто називав тебе Хвалинським, 
Мутне І<аспіАське море? 

Чи не за те, що - неозоре -
Стелилось ти човнам ординським? 
Невже за те, що наш Тарас 
Десь тут стояв у скорбниА час? 

Тоді, підвівши sfp н2 захід, 
Тебе картав, що ти, невмите, 

Віддалюєш - о білий свІте! -
ДніпровнА шум, євшану пахіт 
І спраг.лJ поклики тополь 
ІСеред гетьманщини роздоль. 

О море, марнво заСJІанців! 
Шуми, здіймай, розхтопуй сплески, 
Являй бездольІПІм арабески, 
Чиє життя - каліччя слаJЩів, 
Що тут стояли чи стоять 
І душу тугою п'янять. 

На Каспійському морі, 
10 листопада 1968. 

••• 
Павло з Алепу, молоднА монах, 

І<олись прикрашуввв свої записки, 

Як він ходив по київських церквах, 

Поївши каші з січоної миски. 

Тепер, за триста проминулих літ, 

Немов Павло, по Сирііі мандрую -
Месопотамський, віковічинА міт 
Трушу руками, як зелену тую. 

Іду на нритий, схований базар, 

Де катакомби пахнуть шашлин.ами, 

І з міді А бронзи межирічний дар 

Беру на згад і мрію румаками... 

О дні взаємнення, добо причасть! 

Я знаю, скалка з амфори геттитів 

Мені надхнепня мудрого додасть 

На все житrя - Аллах би не провидfв! 

Галеб (Алеп) у Сирії, 14 сер:mя 1966 
(знайшовши уламок давньоі амфори 

на місці геттитського каПІтото). 

ТРИ ДАРИ 

(З [. Киріота, ХІ c:r.) 

Праведний, відданий муж ревно mшьнує три дари 

Щирість у серці своїм, лагоду з зорі очей, 

Стрим у пог.ідних речах. Знайте, нещирі иумири: 

ТоА, хто три дари посів - більший за Креза багачІ 

На Атонській горі, 9 серпня 1966. 

* * * 
Тут жили Кирнло f Методій, 
Тут нували букви для слов'ян, 

Щоб лестити ХраброВі в догоді, 

Щоб радів у Києві Боян. 

Македонські символи для CJJoвa , 
ЧародІАні •1удрости знаки, 

Як надхнення щедрого обнова, 

Перейшли крізь царства і віки. 

Браття світла! 3 дальньої Морави. 
З Беоrраду А ПреСJІава на в и 

Гомонять кантати здвиrу А слави, 

Майорять звиrrяги корогви. 

Хай же дух ваш радощами бризне, 

Щоб засяло з буков сум'яття 

Відчуття вітчизни й материзни, 

Українське вічностtt чуття! 

Солунь, 9 серпня 1966. 

НОШ ДНІ1 черnень-липень, 1970 



Міра ГАРМАШ 

СВЯТОІВАНСЬКА НІЧ 

Святоіванська н4ч, поза селом, за rаем, 

Із спомиtdв дитячих казкою злітае: 

ПоганськІ предки сходять з-за сторіч, 

Збудилась галка, крикнув в лісі сич, 

Де папороть в пІвночІ процвітае. 

Горять свічки в віночках на водІ 

І дивляться дІвчата молоді, 

Чия найдальше запливе, не зrасн~ 

ВІщуючи жmтя ясне І щасне. 

Так долю ворожили І тодІ, 

'Коли в лісах цих, у ЗР.лених борах 

На звІра полюоао у зворах 

Дружинник княжнА, чи боярськиА СІИІ, 

'Коли в ясир mав бранку татарин 

(ЗдаЕТЬСя - наче діялось учора .. -) 
'Коли мавки своі орепишнІ коси 

У сяйвІ місяця вбирали в срІбнІ роси, 

'Коли з води являвся водяник 

Послухати далекий турів крик. 

(Тепер пшениця тут серпа вже просmь) 

ПроАшли вІки, а люд ворожить А нині, 

'Крізь ватру СІ(ачуть парубки А донинІ. 

А я стою А дНІВJІЮсь. ІПхто не sнае, 

Як глибоко все в душу западае, 

Незро3умІле, думають, дmинL 

ПЕРВОЦВІТ 

ТоnІ весна була така чудова 

J<ругом: в прироnІ І жmтІ. 

Вбиралася в новІ листки діброва, 

'А верби в базьки. золотІ. 

І первоцвІт І проліски в пІбровІ 

Стояли з сонцем, з ВІтром на розмовІ 

І мк самf були як nервопвІт 

Бvло ж нам тf.лмш по сІмнадJІЯТЬ JJtr. 
Усе ЖJm'Я крІзь б'VJ)f. КJ)fзь негоди, 

Іkмfхаетt.ся по ~ене пеовопвІт, 

Шоб mІти пvmv. я rlnl JJнt nоmс:олптh, 

ЦеА с2м, що ІtвІя топ~, в rімнадІІЯТЬ лІт. 

Валентина МАЛИІІІКО 

О. П. Довженкові 

Ctpe небо журавлІ мережили, 
Падав сум до стихлоі зеМJd. 

З тугою за ними зииву стеЖИJІИ 

Два, як небо сірих, журавлL 

Хмари Ашли, збирались Із заходу, 

Чулося розпачливе "курли" ... 
Журавлі в тодеА шукали захисту, 

Та не захист, а полон знайшли. 

Іли мало, їжею давилися, 

НОВІ дm, черnень-ЛІmень, 1970 

НастороженІ були А сумнІ, 

В небо все дивилися, дивилиса: 

ДрузІ пролітатимуть чи нІ? 

І коли почули іх, побачили, 

На прощальний крик відпоВ'Іли, 

То вони вам, люди, не пробачИJІи, 

Що злетіти. в небо не дали. 

Угорталась далеч млою сизою, 

Танув клич тривожний у імлІ ... 
Люди, нащо крила ім пІдрІзали, 

Прикували до землі! .. 

Андрій МАЛИШКО 

••• 
Згадай те, Максиме, як у Ромапівці 

добрі люди, не маючи на чому 

грати, - на мідних трубах зіграли 

нам "Рушничка•, і Ви заплакали ... 

За романІвським небом - синІ причали, 

За романІвським полем - гуси кричали .. 
ПоПІд хати СJІалася м'ята чиста, 

Та ще rpaJia музика урочиста. 
Серед темноУ ночІ біля Рильського хати 

"~ичка" нам на трубах почали вигравати; 

І спІвали соняхи, А нІчка запала: 

- Рідна мати моя, ти ночей не доспала! 
І летів бІля матерІ голуб сивий, 
І сидів Максіtм Ри.льськиА,як завжди - красивий-

Не заздрю ницим, f духово вбоmм, 
!І хитро ситим в соннІй тишннL 

Нехай вони позаздрять тим дорогам, 

Тривогам тим, що суджені менL 

Не кваплюсь я на іх дрібну розмову, 
На лестощІ А на Іншу крутІю, -
НехаА вони моему заздрять слову, 
Що радістю чи горем обІІв'ю. 
ІРІого навчив рІдна моя мати, 
Наливши кровІ А мощІ до руки, 
Щоб я в· Жару умІв його кувати, 
Не розміняв на мІднІ п'ятаки. 

Буду я навчатись мови золотоі 
У трави-веснянки, у гори крутоі, 

В потІчка веселого, що постане річкою, 
В паrfнця зеленого, що зросте смерІчкою. 
Буду я навчатись мови-блискав~ 
В клекотІ гарячім коваиоі крицІ, 
В корневищІ пружному ниви колосковоУ, 
В леготІ шовковому п1снt колисковоі; 
Щоб людському щастю дбанок свій надбати, 
Щоб радІла з мене Україна-мати; 
Щоб не знався з кривдою, не хиJІИВсь пJд скрутою, 
В mівІ - бився блисками, а в тобові - рутою! 



50-РІЧЧ51 СВ5ІЩЕНСТВА 
АРХИЕПИСКОПА ГРИГОРІ51 

Щороку ·в тра;вні - місяці ІВесни ІЙ відро
дження tприроди, а з нею й людини- зверхник 
У;країнсь,кої Авто·кефальної Православної Цер
·КВИ: на чужині, Цер:кви, яка "вийшла з України 
і ~має повернутися в Украіну", - Висо~копре-

освященнwй Влади.ка Архиєпиокоп ГРИГОРІй 
святкує річниці прийняття сану диякона й свя
щеника навесні свого жи1їя та прийняття ви
сокого ЄП'ИСКОІПСЬКОТО ·СаНу- ТаtКОЖ у травні -
в літню ~пору свого жиtrтя. 

Щоро.юу ці дні збуджують спогади й непов
торні почування душевного піднесення, що їх 
'Переживає кожний, а тим більше юнак. з тре\1-
тінням приступаючи до св. Тайни священства, 
до служі,ння Богові~ Святій l{ер,кві Христовій 
j духовним mотреба~ та спасінmо душ вірних 
рідного украінсь·кого народу. 

Та в 1969 році ця річниця була особлива: 
Ювілят вілзначан лівсто.ліття 'Свого священо
служіння. Так, ПІВСТОЛІТТЯ! Бо ЯІКраз у трав
ні 1919-го pOІJ<1V юнак Григорій Осійчук !Прий
няв с~ш свящеН'И!ка в золотоверхому, спокон

'Вічно пра·вославному Києві. се·Dці Украіни. І 
ця річниця в житті Архипасmря-Ювілята збігJ-

лзся з л:ру:rою .zrvжe яаЖЛ'ИВОЮ .в історіі Україн
сько~ Авто·кефальноі Появаславної Uеркни J\ 
,~~кnаїнст,кого наnолv подією. ЯІКа стала~ся тorn 
ж noкv Божоrо 1 ~Н9-·го. там же - в золютовео
хіfr столитпі УІкпаіни, а саме: з 50-річчям від
ппав Ботослужень живою рілною українсь:кою 
'\fОВОЮ. 

Вілзначvвання 50-річчя відродження УАгrі.І 
в ювілейно~v 1971 році теж бІ\,де неrюзривно 
nnR'я~~нe 3 особою і ліяльнkтю звеnхmrка 
V.Л ТЧJ н~ ттужипі - 'Rи'С()'К()ТТТ)Р()r·НЯПТРЧЧОГ() 

'R.1Т~РПП(1{ А nХ"И~ПИ/"'VОП:l rnиrroniq. Ro ямnи Rл~
"'I"U·Y~ lnнrnлiif J-JP mfCTV'fТЦ"R '\r 1()47 nапі на з~
хист Відпадженої Uерхви-МучеНІИці і не очолив 

~v А nхиттастиn з~YO!fiR чястини лvхіrвниuтва й 
RЇТН-Р!Х НЯ eчirnaпil" R JНмеччині ЩО.ЛО збеnежеН
'1"-rq і ттnnrтrн~ж,rн~ч·ня нн 'ЧVЖИ'!-Іі неликт.--Іх j_:eaлi'R 

УАПЦ 1921 ро.ку,. свят:кування 50-річчя Відрод
·женоі Рідної Uерокви українсм<ого народrу бу
ло 'б неможл:и:ве, цю пол:ію історичної ваги бу
ло ·б покрито морохо:м забугтя, ця дата З'бу
валася Іб ;поnною мовчанкою, як це бачимо 
сьогодні в інших церковних юрисдиІКціях поза 
межа.ми У1сраіни. 

Христос .окззав: "Візьміть ярмо Моє на себе ... 
Бо яр-мо Моє любе, і тЯІrар Мій лег:к~ий" (Матв. 
11, 29-30). І 50 рок!.в тому молоди'й. обдарова
ний юнак Григорій навесні 'свого життя в трав
ні 1919 року, при,ймає :на сво·ї плечі це "ярмо 
.ч:юбе і тягар легкий", щоб пронести його че
рез ~бурі життя, остаm!і 28 років у висо.кому 
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сані Христового Архиєрея. Приймає сан днЯІкона 
і священИІка від ректора Київсьr<ої Духовноі 
Академії Єп. Васи~ія Богдашевського ІВ той 
час, коли навколо вже лунають без~божні гасла 
й пісні, відбуваються вбивства духівництва і а·к
ти зневаІГи віри й Церкви владою ";~нязя тьми 
віюу цього", яка 1це й досі, з допу1сту Божого, 

панує на Україні. Разом з двома братами за
хінчивІни Місіонерську духовну Ш'КОлу ім. Іоан
на Кронштадтського, моло~дий о. ГрИІгорій не 
'ШV'Кає ".багатих парафій", а несе вірним Слово 
ХрІНстової Істини, ~слово ~уховноі розради і мо
ральної іПідтримк:и в тяж·кі часи, що настають 
на Іпоневоленій Україні. 
Практичний бать:ко Ювілята хотів би баЧІИти 

сина-улюбленця офіцером а~бо архіrектом, але 
долю с-воїх синів вирішила rлибоІКоІВіруюча 'Ма
ти Наталя, пізніше закатованя. більшовиками. 
І досі син з 1безмежною любов'ю згадує свою 
улюблеНІv Матір-Християнку. 

Непенність 'МОлодих ·братів-священиків, ви
хованих у суворій Д~'ХОВНіЙ ІІJіКОЛі, ІЦОДО Від
рОДЖеННЯ У АГПJ, 'розвіюють їхні духовні ~батьки 
- епис.коп Василій і єпархіяльнwй уманський 
єпископ Дими-грій, нказуючи Ї'М дорогу до Рід
ної UеРК'ВИ і ·роЗІВіюючи всякі сумні·ви. Пля ІОні
лята відкrшвається нова еттохя: мобілізvвання 
.свюцеНИ'кін і наппл:v для ввелення іх в YAffi{. 
За самоні.zrдаНІv 1благовісНИ1цькv поацю о. Гри
го·рій скоро був на;городжений протоєрей':'Гвом. 

В тяжкі 'моменти. боротьби за торжество УАПЦ 
часто ві.rrвідvє ·колискv Відродження -· Киів
СЬІк.v Св. Софію, жалібно .лоІВить неперевершені 
11елі·гійно-патріотич~ні ттпоповіді веЛ'И'Кого Ми
тпополwга. пам'ятаюци бяrато з них до .сьо~год
'Ні і нмі.!fо лере.rrяючи іх тим, які ні·коли не чvли 
того А1постоля Пnявли і Науки'·. · 
Розтром У АПU безбожниками в 1930-х ро'Ках 

застає о. Григорія в сані митрофорного про
теєрея і :Голо,ви Округавої Церковної Ради на 
Бердичівщині. Починають.ся Сtкита·ння і без:ко
нечні переїзди з місця на місце, що ·кінчається 
арештом і довготер:мінов:иоми rкатор-жнитми робо
тами в "Ісправітельно-трудових лаrерях" на те
:nиторїі Украіни. Всестороння обдарованість о. 

Грrи:горія помагає йому 'нижити в тяжких умо
вах каторжного режиму і навіть полегШ!Увати 
терпіння іншим. Господь беріг йо·го життя на
~далі для служіння йому і його Св. Цер1<ві, а та .. 
1КОЖ і для єдиного його сина, 1цо скитався по 
чужих людях, тому по•силав о. Григорію допо
могу навіть від нехристиян. Про З·береження йо
·го найкраще сказати словами ов. пись·ма: "Від 
Господа це сталося, і дивне воно в очах на
ших" (Пс. 118, 22). 

НОВІ ДНІ, ч~рnепь·липень, 1970 



Пkля ·втечі червІ)НИХ во.'Іодарів 3 У·кра1ии о. 
Григорій негайно відновлює священослужіння, 
втішаючи своііми прекрасними і непереверше
ними відправа~Іи і ·проповіднми спраглі душі 
вірних. З перших днів починає обороняти 
УАПЦ від уснких не,проханих ,,місіонерів" сло-

в'янщини, які посунули !На Україну з Заходу. 
Вірні і 'представники ·гроУrадяпства висувають 
канди~атуру о. Григорія на Єпиtскопа, і 17 трав-
ІНЯ 1942 ро:Ку в Києві, в Свято-Андріївському 

Соборі, ~відбувається його хіротонія з участю 
шести єпископів на чолі з В.і'Іадикою Архиєпи
скопом Нlканором. 

Одержавши призначення на Жито.мирСЬ·h:G
Вінницьку єпархію, нововисвячений l:)дадика 
1 'риІГорІй, .не знажаючи на труднощі воє.нноrо 
чаоу, парти3анщи:ну і перешкоди з Dоку нових 
"визволитеJrш··, оо·rжджає і ооходить 1ІІШЮІ 
І.:J::ЮЮ ведику .'·\.рхнєпарх1ю, не(учи в1рним ра

дкну il!(TKY ІЩJU HU'l:H: DlД,t.ЮАЖ~НЯ .у 1\.l щ . .:)C::l. 

UX!Jt:Щt:HHH UU.1 dlbUX Жl1,ЦШLDК•.НХ .ЦПtИ, ЩUU 

НJ.І.:rt1'Y J:HI.TH lX Ш;І. 3rH1Щl:hШi .ttU.ЦHL: l'dMн" uy tl у n >і.;;~-

•.t1Lr1t'J.;t1 Jj Kd.jc.:.vii;J.1dA ! LL1i:l111U, J. 1у J.' J. UІ...HU~ ьрп

ТУНаJВ иuгu, щu·u, ь·нншUnШИ щ::і l:IOJliO, HJJtl ... \11!' 

ДаТИ XpИІL:1'H.:rt'.t1LЬ~ИH llUЛU!JUd ПН:Я ... Ш.М жер1·В Hc

.'.I..I:U"LL,Ll:>KUJ.'L) H.:.IЛ.J}Jy Гl!\.D,Ц, ~dd.I1;.L.~HИX у Uj!uJ.'

~b·KИЛ М01 rt,;!<lX .dшtlн:ць,!\.U'! u ІНUР.І:\ІУ "куо~J.ьту .і:J'И .1. 

UТДИХа. ..• 1 J.UлU ,1-)UrtH 1 H_tiiJH0ьlД1 Doi1CI.Al'1KИ 1 _tiil! U· 

р1я поне.сли на хЬJІJІЯХ етеру його 1м я далеко 

ноза меж1 ио1 о епархн, поза межі .Укра:ни ч~
рез закордонні делеІ'ацн, які ~приіжд,:жll.ЛИ о·гля
:нути звІрства комуюстш над уtКраінськ:им наро
дом. Ь~"'ІИ;СКУЧИЙ ПрО'ПОВlДНИ'К ВИJ<ІрИtВаВ у:ве<:Ь 

сральш і •б.рех_лив1сть "народньої" совєтськоі 
ВJrади та ·галасливу "заботу о ч-ел.авє.ке". На
'родні маси України Вlдчулн: "це наш Єпископ", 
ПОВНИЙ духа ВеЛИКІ-ІХ іПОДВИЖНИКіВ Ві;П.рОдЖеНОЇ 
УАПЦ 1921 ·року. І від !Кількаразових нападів 
більщовиць.ких парТ'изан, які хотіли знищити 
безстрашного Вл(Щиtку, ІВРЯТ!У:вав його Го,спо~ь 

і з багатьма священиками й вірними вивів у 
Великий !сход на чужину, де Архиєпископ-Юві
л;ят підно·сив і ІПідносить могутній ;голос Кас
сандри, •перестерігаючи вільний світ від загрози 
!Кривавого комунізму, зокрема у США, підкр1п
люючи ової слова фа·ктом Вінницько·го злочину 
совєтів над у~раїнськими трударями-страдНJИ
·ками. Це робив відкрито Влад:ика Гр.игорій ра·· 
ІЗОІМ з акщією ДОБРУСу. 

Всім добре відома церковно-ідеологічна бо
ротьба на еміrрації в Німеччині і роля Владики 
Григорія як оборонця ідеалів Відродження, щи
~рого ~посJrі~овни.ка вслІИІ}{ІИХ архиJПа,стирів і мо
литовни,ка за всіх заМІу~Іених за УАПЦ. Восени 
цього року 1сповняється 23-ліття очолювання 
1НИ1М УАПЦ, нка вимушена була припинити тим-

НОВІ ДНІ, черпень-липень, 1970 

часову .сnів~nрацю 3 Єnи•с'ко:nатом 1942 року. 
В юві.ТІейній статті не хочемо з·гаду.вати ба

гатьох нечесних виступів ·проти Архиєпископа 
Григорія, викликаних зв·иrчайною заздрістю 
осіб, які на своєму особИjстому канті не мають 
таких заслуг перед Церквою, не обдаровані та
ІКИми зді6ностями у відправах і проповідях, не 

мають таюих терпінь за Христа і йо:го Церкву, 
~не мають та·}{ІИХ тісних 6ать·ківських зв'язків з 
духІtВництвом і ·паствою, роз·киданою ІПО всьо

·МУ СВІТІ, ЯК tіJІdДИІКа-lUІВІЛЯТ. tlOlCTЩiy, "не ЗНа

ЮТЬ, що т:ворять", намагаючись пutшJ11.i1'fiИ a.uu 
<J.нu}JaJiь.ttO 3Jlі:1·•\'йlТИ .1. за.~ста.ви·ги замоакнути тal\.U

,J. V ЛIJHLTUHOГO 1\рХиt;рея, ЗМУ(ИТИ З1.1:1ТИ З KU.i:i.V 

L'Y<-tdl:HUl О церКОВНОГО ЖИТТЯ. ЦШvl ПОЯ(;НЮЄТJ..-

1\..:.>1 1 нев,J.ача нс1х дотеперІШНІХ заход1в до o•u єд
.t1аНtШ .1::S ёДНtНИ ,У .t\.l1Ц, ЩО lX llOCTШ.tiU РО.ОИ·В J 

!-'uu.r11 ь u • .J.d,...t.t1г.d fiPAtlьan\..J.{UІJ.J. 1 ІiJrtJ. up1.1:1. 

U•t.uo~HU.I:iar1C::1 .Uo~1ct.,.:..\.l'H\.UhJ-J.VЬ!~J.ri1 UNl Цt_tiKtla nU. 

У. ;у Jt\.t1n1, d HdiJi:.lІ.!HH ... ~J.ll й L.LUrt, rt.I:1J. JJ.н, .п.Н..: 1!-Jd.JJ.J..І., 

J. нt:S).1.t:tl.ti1И .t\.:Mt:}J11.Ц1 1 l'!JU•v!Ct,ЦaJ.VJ.·.i:1Іl::S1}ШHЛ НО lt1.W.1:1,11. 

•.1\.ранмх, нt: uш ата 1 L!а.·~то ueз.CJid!tltia, aJJ.e на л.1.н 

!l:HU.I::Ш.НIOTbL:H CJl:OBa L'-'::1. АПОСТОЛа: "lVLИ ОlДЮ, 

аде вс1х зоага.чуємо", - ЗtбагаЧІуємо ·благовl
стнм про ,1-ІІдну Церкву, їі ідеоло1гію і Gратер

ськии соЬорноправний устрій ршности з апо
стоJІьських часtв християнства, духо·м, якого не 

можуть загасити наИжорстоюш1 переслідуван
ня, Ідеологією, яка в.ипереди,па на 46 ро·юв су
часні ~спроби Ватикансь·ко.го Со601ру й інших 

церковни·х кід, які аж тепер намагаються по
збутися довгові,кових нашарУJВань на тілі Хри
стової ЦерК!ви, що ІНІИ:МИ затhІмарювалася велич 

євангельських істин. 

12 лютого 1968 роК\у, в день Трьох Святцте
лів, Нла~ика Архиєпископ Гри'Горій відсвяжу
вав 70-річчя ового життя, одержавши багато 
привітань з усіх коІrГине:нтів, зокре,ма від 6л. п. 
Митрополита Ніканора, СВО!ГО духовно·го бать
ка, та від Владики Архиієпис.ко,па Геннадія, який 
оголюсив молебень за ЗІдоров'я Ю•вілята 'В Св.

Покровсь·кому КатедралЬІному Соборі УАПЦ ІВ 
Чікаrо, США. 

Вітаюч~и Ви,сокоіпрео.священного Влади.ку
Юві.7Іята з 5О річни,цею снященСТІВа і 28 річни
цею єпископства, ми віримо, що Гос·подь і :На
далі підтримуватиме його Своєю могvтньою 
Правицею, допоможе в його стужінні (:В. Цер
ІКВі й українсь·кому народові та оподобить при
вести нас усіх назад до Рідного Краю такими ж 
чесниІМи й ~моральнwми православними україн
цями й JУlКраїнк.ами, нкими нас благословляла 
в далеку путь ІНаша Ма'Ги-УІ<раїна. 
На донгі літа, Вла~ико! 

Протопресвітер 0JlеІ<сандер БИКОВЕЦЬ 
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Юрій ЛАВРІНЕНКО 

НЕДОКІНЧЕНА ПІСНЯ СЕЛЯНСЬКОГО СВІТАНКУ 
(СТЕПАН БЕН) 

Хто те·пер окаже щире слово пра.вди і спів
'Чуття про наше село? Сотні колтоспних по

·вkтей і віршів - це ж тільки фальшива роже

ва маска !На чорній селянській дійсності. 

Ми хочемо вести розповідь про Степана Бе

на - .селянина із Звенигородщини, що в селі 

•вивчився і виріс на видатного поета, що оспі

·вав ·велике відродження fуіКраЇНСЬG{ОГО села в 

пореволюційне десятиліття. Степан Б~н запла

"Гив за свою се.11янську ;поезію сноєю ~свободою. 
1929-го .ро·ку вийшла в Харкові, у видавництві 
Спілки селянських письменників, .книжка пое

зій Степwна Бена "СолоД)КИЙ світ". 1930--ro ро.ку 
Степан був заарештований і !Висланий у сибір

ську тундру. Звідти він nисав: 

Привіт од nшtенів, 

І білих ведмедів, 

І від жовтих тунгузьних дівчат, 

Що рядом зо мною сидять. .. *) 

З того часу зник слі~д по Стеmано,ві Бенові і в 

літературі і в житті. Ми. не знаємо, чи :Живе він 
ще, чи ні, але його маленька ЮІ.и-жка самоцвіт
них ·поезій "Солодкий С·Віт" завжди 6tуІде жити. 

Степан Бен по€днав у собі традицію Шев

'Ченка з модерною поетичною ІКУJІ:Ьтурою нео

·кляси:ків і з романти'Чним вітаїзмом раннього 

Павла Тичини. Степан Бен 17 -літнім юнаком 
.бра•в участь у революційній ІВійні УІ~раLн!ського 

села, що оборонялось від окупантів. Ось ма

·люно'К і настрій селюка, що з узліося дивив.ся 
на окуповане 'МОЖе німцями, може більшови

'ками, може денікінцями рідне село: 
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Стою тривожний, диний, 

І нров моя тече із ран 

В лице зелена віна, 

В лице і вітер і туман. 

Стою і весь ченаю, 

Немов натяmута струна, 

Кому віддам свою печаль я, 

Хто вип'е емутон мій до дна? 

Тан тихо-тихо в полі 

І тlльни вітер з волІ 

Та прийде час, підіймуться із пема 

Ще невідомі нам світи. 

Благослови ж серцями юних, земле, 

Туди щасливо домивти. 

Поразка У'країнської Народньої Республіки. 
Степана Бена мо6і.11ізують до червоної армії. 
Через два ро1КИ він вертається назад !У своє се

ло, працює в своєму бідному селянському го

сподарстві, а водІючас самоосвітою здобуває 
знання за університет, стає вчител~м і буді~вни

чим У'КраЇНСЬКОЇ культури ІВ рідНОМу селі. Се
ЛЮК Степан Бен самотужІm вивчає франJJJУзьку 

мову 1 переюІадає наймодерніших францу

зь•ких поетів. Новий тип .селянина 20-их років, 

·КОЛ1И наше село було вже вільне від пана, nо

ділило панську землю, а в колгосп ще не ·ПО

трапило. У поезії Степана Бена відобразиосн 

селянсЬІКИЙ ренесанс 20-их років всіма ~барва

ми і звуками но.вої поезії. У цій 'Поезії віють 

такі простори, я~ у повістях Готоля, чи ІВ ран

ніх фільмах ДовшеНІКа. 

Щодня ясніше і ширше краевнди 

В nopowi золо'Jіій і села, і гаї, 

І зrраі хмар, немов янтарні риби, 

Існряться в синій вншивІ. 

Дуже гарні в Бена образи вільної селян<:ь.коі 

nраці на власнім лану: 

Дзвенить носа і плаче, 

І цона перепел в степу, 

Тан весело мені батрачиrь 

Та на своїм уже, не пансьному лану. 

Степан Бен ці•кавий тим, що він не змальо

вує збо:ку nрацю селянина, він ІСам селянин

nоет: 

Беру оберемок проміІmя 

~овто-пухної нульбаби, 

Стелю і лягаю. 

Коло мене носа, 

Молотон І мантачка. 

Бриль золотИй зах.ищае од евени. 

А в небі лелени. 

Далено-далено 

НОВІ ДНІ, червень-липень, 1970 



Якісь невІдомі лани 

\ високі намети-
Хороше бути ліриком степу, 

Молодим косарем 

І поетом. 

У Бена всі прояви жиrгтя овіяні JDЮ6ов'ю до 

людини, до природи, до ІВ{:Ьото світу. В цій се

лянсь·кій ні1бито обмеженості охОІІІлений увесь 

світ, усе людство. У поезії "О;д.а" Степан Бен 

висловлює цю повну єдність із вс.е1світо:м і JІЮД

ством: 

Я мов мембрана: 

В шелесті, 

в шумах, 

в згучанИІ ••• 

Я чую, як зrуки проходять ирізь мене 

від мене, 

і далі. •• 

- Згуки людей, 

що роди.лись раніше, 

і тих, що народяться після, 

і тих, шо жинуть і працюють зі мною

Людино, 

я завжди з тобою, 

Людино, 

це ж ти! 

Шумиш надо .мною 

крізь мене 

і далі 

руки свої простягаєш 

в прийдешнє, 

3а обрії наших орбіт. 

у новий золотіючий св4т. 

Ориrінальні у Степана Бена любо~ші поезії: 

Я сказав тобі: "Ти маленьке сонце!" 

Ти оглянулась і засміялася. 

Сміх задзвенів проміНІ•ям, 

В ньому я вчув задоволення, 

Перемішане з бризками соромливости. 

Сонце тихо-тихо 3атремтіло 

І проспівало мені: "Щасливий, 

Ти знайшов Незайману Радість!" 

Та знає він "1 дух дівчат, ~солодкий та міц
ний", і в "тепЛІій клуні смак цілунків 1пі~ ІКО
тухом". Здоров'я, краса, простір, любов, ооій 

закуток і весь 'білий світ звучать музи'Кою, го
·рят~_ налітрою веселки в поезіях Степана Бена. 

НОВІ ДНІ, червень-липень, 1970 

Іро~ія долі: його ·книж•ка "СолодJКий ~світ" йшла 

Я'Краз у рік масової колективізації се~та. На

писана вона раніш. Але поет передчував, що 

заздра дол·я може !Перервати той благословен

ний. і єдиний на сотні р{)Іків перепочШІок, який 

'Ві~воюв&7Іа У1країна для .свого ·Села на той де
сяток літ- пісЛя 1917-го року: Степан Бен }, 
своє·му селі відчув уже подих ворожо·го зама
ху на :мирні села: 

О море днів, розбурханих вітрами! 

Де хмурий листопад 

Під дзенькіт чоток 1} лопат 

Бреде в село розгаслими шляхами. 

Не відчиняйте, тоди, хат, 

ЗамЮІіть на засуви всі брами. 

Степан Бен, працюючи [У!. вла:сноІМу невелич
к?му .га:сподарс-гві, учителював, уч·ив сіJLЬСьку 
дІтвору, вкладав сили у ·культурний рkт і ци

•вілізацію села, щоб наздогнало воно ІКультур
ні заможні села і хутори Західньої ЕвроІПи й 
Америки. Я_!(а ж складна й ~рагічна ця пробле
ма !Визволення і ІКультурної еманси!пації нашо
то ·багатого традиціями, але забито,го В'ИЗ'Иском 
села. 

О хутори! 

Пронизані полинною печаллю 

У згустках золотих 

І синіх вечорів. 

Хто вип'е сон і сум ваш давній 

І ви.Аде сам Із цих задимлених дворів? 
О хутори! 

ВелетенсЬІкі труднощі визволення і ·культур
но.го росту укра~нсь·~ого •села не ламала душі 
Степана Бена. Вш ІВІрив, що у1~раїнсЬІка люди
на, а аокре-ма ·селянин, :пере"рИва~є ·всі катасr.ро
фи. 

Ще буде Радість цілувати 

Блаюrrні очі поколІнь. 

І обсипатиме старенька мати 
Пшеницею своїх синів. 

· · · · · ·мі~ій;~· · ~· ·~~·~~ · ї ·~~·~~~:~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .... 
Рілля та плуг покажуть час, 
Щmами прадідів до бою 
Благословили села нас. 

Такі яnища в літератvmі ЯІК ·"ел С 
Б · JJ:-' ' '\". Я!НИН тепан 
ен, що. •перекла~ав фрооцузмтх поетів і пи-

са~в не ГІрше за них що внслоn"z u 

' иr1.'В Великип дуХ 
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Пантелеймон КОВАЛІВ 

РІДНА МОВА В ЦЕРКВІ 

Рідна мова - це засіб пізнання Бога, засіб 

еднання вірних з Богом. Чужа мова гальм~€ 

християнізацію ~народу. Без рідної !МОВИ Церква 
не зіллється з народом, а народ не ·стане нацією, 

бо основною ознакою нації є рідна мова. Мит

рополит Іларіон зве р1.дну мову "догматом Пра

во·с.'ІRвної Церкви" 1 ). "Рідна мова в Церкві -
це неписаний догмат для •ВІСЬото Православія, 

о-свячени~і Св. Пись:мом, св. Отцями Цер~mи та 

Православним ПереданнЯ!м". "Рідна мова - це 

мо·гутнє знаряДдя докладно виконати заповідь 

Христову, ... а тому жива рідна мова в Церкві -
це догмат християнської віри" 2 ). 

Церковна мова - це той живий організм, 

що через нього людина входить у духовний 

зв'язок з БоіГОМ. ІЦо більше цей організм є дію

чим, то ·ближч.ий до розуміння, до національних 

властивостей живої мови, тим кращий ефект 

релігійного піднесепня він 1справлнє. Нежива 

церковна мова (незр·озуміла народові) могла б 

б1ути тільки засо<бом .механічної передачі учень 

християнської рел~kії, без відповідно,го живого 

сприймання вірниІми kтин Христової науки й 

пережива..чня радости духовно·го єднання з Бо

·го-м. 

Дух Святий, що зійшов нсu апо.столів, навчив 

їх рідних мов, що6 проповідувати Євангелію 

•кожному народові йо.го рідною мовою. Отже, 

від першого дня існування Церкви не було "мо

nи одної і слова одно•го ", було багато мов, але 
в той же час "у множества вірних було одно 

серце й одна душа" (Дішn-rя, IV, 32). 
Ап. Павло (Кор. 14, 1-19) подає ціле вчення 

ІПро ваг'У живої мови в Цер_кві. Він пише: "Як 

і здатність до красиво.го і творчого життя на

шого селянства, не є ВИ[lадкові. Пройдуть ро

ки, злі ІСИVІІИ історії винищать ~са,мі себе, а ·віч

•На правда людини засяє новою силою. 

*) Цитую з пам'яти ~з листа С. Бена до мене десь на 

межі між 20-ми і ЗО-ми роками. Інші, щповані тут, вірші 

взяті з моєї антології .,Розстріляне Відродження" і також 

з рукописної копії к:нижю1 С. Бена "Солодкий світ", за 

яку (як подаруh'10К) дякував Олександрові Филиповиче· 

ві, братоп·і відомого поета, що був особистим приятелем 

Степана Бендюжника. ійому ж зав.дячую і ряд детзлів 

з біографії С. Бена. 
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хто говорить чужою мовою, той не людя-м го

ворИ·ть, а Богові, бо ніхто його не розуміє". 
Або: "Бо кол·и я молюся чужою мовою, то мо

литься дух мій, а мій розум без плоду" 8). 
Отці і Вчителі Церкви також визнавали рід

ну мову в Церкві. Ось у першій молитві на 
Трой цю читаємо: "Господи, k)llce Христе, Боже 
наш! Ти людям подав мир Свій і Дар НайсвЯїі
шого Духа ... Ти сього-дні цю благодать 'Відкри· 
то подав ·Своїм lJ'ІЧеникам і апостолам, і уста 
їхні s:,~зиками огненними зміцнив і через них 

vве·сь людський рід ~почув Богопізнання рідною 
~~овою своєю!" А в Стихирі на Великій Вечірні 
в цей день читаємо: "Ти рідними мовами, Хри
сте, оновив Своїх учениІ]{і·в, щоб ними вони 

прос.а.авляли Тебе, Слово безсмертне, Бога, що 
• . u 

подає душам ми.11tсть велику . 
Новочасні історики і богосло;ви; також ви

·словлюються за рідну мову в Церкві. Так, 6о,. 

гослов проф. П. ЗнаменськиfІ пише про значен

ня Кирила і Ме1одія: "Самая сущность перво

учительньІх зас.11уг Св. Кирилла и Мефодия за

ключается не в изобретении и·ми азбук'и, а в са

мой мь1с.1и дать СJІавянам Богослужен~е на их 

родном язьІке славянском". БогословсЬІкий жур

нал ),Православное обозрение" пише: "Самая 
слава св. первоучителей зиждется ·вовсе не на 

't'OM, что они нашли спосо•б изображать звуки, 

свuйственньtе слаІВннскому язьІ;ку, а rлавньІ•м об

разом на том:, что они бьши ревносгньІ.ми ·бор

ЦЮ\1И ·за глубоко-гуманную и чисто правослаи

ную идею национального Богослужения на род

ном язьІке, а не начужом язьІ~ке" (Мос·ква, 1885, 
т. 1. 285). Та~у )І{ дум,ку висловлювали: Є. Го
лубинсь·І<ИЙ, архиєп. Херсонський Никифор та 

інші ієрархиі). 

Перші бого.службові ·книги перею:rали нам з 

грецької на живу сдов'янську мову брати Кири

.чо і Методій ще в ІХ ст. Це була жива бол•гар
ська мова, мова Солун-ської товір1ки. Ця жива 

болгарська мова і зветься .старослов'янською. 
В російській Церкві панує російсЬІка nимова 
бого.стужбового тексту, а це робило слов'ян

ську 1мову російсьІ<ою. Наука встановила, що 

сучасна богослужбова церковнослов'янська іМО
ва - це не .мова ·старослов'янська ~ирила і Ме

то~ія, а просто архаїзована російська мо,ва. 
Російь·ке духовенство не визнає української 

мови в Церкві. Воно хоче, щоб у Богослуженні 
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панувала ті .. 'Іьки російська мова, яку воно не

пра·вильно зве ~старосло·в'.янсЬІКою мовою. В дій

сності це не старослов'янська мова, а зархаїзо-
вана рссійська .мова5 ). · 

Українська ·православна Це:рква ма€ свою 
церковну мову. Навіть стара -бо-гослужбова мо

ва, церковнослов'янська, зветЬІСя староукраін

ською. Вимова с:ю1в'янсь,кого тексту завждИ бу

ла українська. Тільки з•годом Росія накинула 
вим о ву 1своюu). Тепер богослуж·бовою мовою 

є тільки українсь.ка. А в деяІІ~их церювах, осооб
ливо в Америці, ще є залиш,ки .старо)'ІКраїнськоі 

богослуж-бової ·мови, але вони поволі відходять 
у небІуття. · 

Жива українсь:ка ·мова дуже рано1 входить до 

нашої Церкви, заступаючи мало зрозумілу цер

ІКОвнос.1ов'янську мову. Найперше вона входить 

'У проповідь, починаючи з ХІ ст. А вже в XVI ст. 
·проповідь українською мовою дуже зростала. 

ІВ XVII ст. працюють уже та1кі визначні пропо
відники україrк:ькою мовою, як: І. Галятов
ський, А. Радивиловський та ін., які залишили 
нам цілі ;книги, писані тодішньою украЇНСЬІ\.ОЮ 
літературнmо мовою. 

lЦодо Євангелій, то вже ІВ 1144 р. з'являється 
ГаЛ!ИцІ:жа Євангелія, пер·ша пам'ятка, nисана 
живою українсь·кою мовою. В XVI ,ст. появився 
ряд перекJІадів живою українською мовою. На-

прои,клад: ПересопницьІ{а Єва~нгелія 1556-61 рр., 
Новий Заповіт ·в. Ііегалевсь,ко·го 1581 р. та ін. 
У:країнська мова в XVI-XVII ст.•ст. входИ!.7Іа до 
l(еркви навіть у бого.служенні. НЗJПр., Учитель
не слово Іоана Золотоустого в перекладі ·ще в 
XVI ст. 7). 

Як бачи~1о, жива мова в Церкві, )"Юраінська 

жива мова, як національний чинник, є незапе

речним фактом, засвідченим в історії. 
У·країнська lІероква - національна Церква, 

тим більше на чужині. Основна ознака її націо

ІНаJtьности є рі'.дна мова, якою відправляються 

·всі богослуження і виголощуються проnовіді. 
Звідси зрозуміло, що ніяка інша .мова (росій
СЬІК.а, англійська тощо) не :може застуrпити ук
раїнсь.кої мо,ви. Мене можуть запитати: а як же 
бути TifM, що нароДилися на чужині? Відпові
даfм<;> твердо і рішуче: ніякого виправдання не 
ІМає місце народження, я.кщо хтось взяв собі за 
рідну мову тієї держави, де вш наро!дився, то 
його осо·биста ~справа. Церкв-а :мусить дбати про 
свої націuнальні осно~ви і виховувати відповід
!ІЮ своїх членів, незалежно від того, хто де на
родJи:rзсл. 

Нині вже за~панував принциІп дво,мовности: 
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кожний українець .му.сить знат-и дві мови: рідну 

мо·nу, мову своєї нації, і мову тієї держави, д~ 

він ндродився і Ж:ИВе. Тому проблеми ніхто н~ 

ставить і не ·повинен ·ставити ддя нього, він по

винен знати ·мову своїх батьків, .мову рідної 

JJ.ер:кви. Кажемо: рідної Церкви, бо ніяка інша 

ІJ.ерква (нглійська, е-опанська та ін.) не є рід

ною, тому не можна молитися тією нерідною 

мовою, порушувати національні о.снови рідної 

Церкви, українського народу, що виборо:В собі 
рідну мову в ЦерІrеі. 

Останнім часом уже й українські католики, 

усвідом~1юючи значення рідної :мови в Церкві, 
•переходять на цю мову в Цер-кві. Правда, вони 

зустрічають на цьому шляху опозицію від тих 
елем<;>нrів, які спорід;нились ЗОІ:юрема з англій· 

ською мовою і вІ·И\Нlігають англійської мови в 

Церкві. Це велиtка помил'Ка, як по-милкою є від
прав.JІення ранньої Сл,ужби Божої англійською 

·мовою і в деяких .православних церквах в Аме

риці. Денкі священ.иК'и навіть радіють, що на 

англійській відправі буває більш·е людей, ·особ-

JІиво з молодшого по•коління. Таким чином, і 

священика ставиться в важке ·становище- пра

вити .в один день, та ще й коло того самого 

Престолу дві служби Божі - одну англійською, 

друту- }'!Країнською. 

З цим треба рішуче боротися. Це калічеНІНЯ 

відправ, ~бо ні один священик ІНе може в той 

са~1ий день ·правити дві Служ'би Божі двома 

мовами, хоч би з погляду І<анонічного. Треба 

узасаднити, щоб була одна рідна ІМова в Цер

кві, а не дві. 

ТільІ{И :при цій умові можна бу:де зберегти 
'В чистоті національні основи рідної Церкви, Я'І( 

розсадника рідної національної культури серед 

народу, о.собливо ·серед молоді, ЯІка асимілю

ється з чужомовною культурою, часто не ус

ІВідо~!люючи цього шкідливОІго для рідної на
ціональної J(уль11ури шляху. Повтор·юємо, що 

:МОЛОДе ПОІ(ОЛЇННЯ ПОВ!ИІННО ЗНаТИ ~:Ві МОВИ -
рідну й чужу (хоч нібито "свою" з народження, 

але чужу з національности). 

Дуже знаменним і сумнИІМ є такий фаю-. З ~га

зети "Віл,ьне слово", ч. 27, за суботу 27 -го черв
ня, довідуємось, що в Монреалі (Кана:ца) з 

300 уІІ{раїнських учнів тільки 4 записали·сь на 
никлади української ·мови. Цифри· свідчать самі 

за себе. Всю вину газета цілком слушно скла

дає са,ме на батьків, а не на "воріженЬІКів". З.гід
но з при~нципом двомо·вности, батьюи .конче му

сять наполягати, щ01б і діТІи їх дотримувались 

цього принци,пу двомовности. Тоді відпаде 'по-
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треба відправляти Стуж~би Божі англійською 

:мовою, 6о й рідною мов-ою молодь може розу

~міти .церковні відправи. 

Правда, рідна мова в Церкві nовинна де в чім 

відрізнятИІся від літературної ІМО.ВИ. Ця мова 

мусить 'Мати церказний .стиль. Навіть проста 

селянська жінка, що з побожністю ставиться 

до церковних традИІцій, не може не помітити 

простого стилю в :богослуженні. В таких ви

падках вона скаже: "Це щу.же вже ІІІо-просто

·му". І це зрозуміло: адже й ця трудіВНІиця ук
раїнського народу хоче відпочити від ваткої 
'праці і хатніх турбот в авяТІКовому настрої, \по
чути урочисте слово Боже і ІВ цj.м ЗІНаЙТ'И ~відра
ду для душі. -

Це значить, що tуп<раїнсм<а мова, жива мо

ва нашого народу, має риси урочистости. Як і 

інші ·мови світу, наша ІМова М'ає свій стиль. Во

на має народньо-~побутовий с~иль, ЯІКИІЙ своєю 

ІКрасою ледве чи може маТІи со·бі рівний стиль 

Юрій СМОЛИЧ 

6удь-нкої іншої мови. Цей народньо-побуrо

ІВий стиль є прикрасою нашої мови. ~
7

країн

.сhІJ<а мова може мати й свій церковний стиль, 

нкий ,конче мусить панувати в Церкві. Тільки 

т~кий стиль, вироблений на базі споконвічної 

церковної мови, може вИ1<Ликати духовні на

строї і гmІ•боку побожність у !Вірних нашої 
]J.ерІJ<ВИ. 

~) Митрополит Іларіон. Хмлі!:мо Бога українською 
:мовою. Вінпіпеr, 1962, ст. 12. 

2
) Тю[ же, 12. 

8
) Аитропо.1ит Іларіон. Та~І ж·е, 17-28. 
~) Митроподит І.11аріон. Х:ва.тімо Бога українською 

мовою, 23-24, сторінки 31---40. 
6

) Митропо~нп Іларіон. Там ж~, 8" ст. 50--55. 
6

) Митрополит Ілruріон. Книга нзшого бутrя .на, чу
жппі. Віннj,пеr, 1956 р. сторінБа 119. 

7
) .Митрополит Іларіон. Хвалімо Бога. укр:аїВJ~ЬІWІО 

:мовою, 45-46. 

РОЗПОВІДЬ ПРО ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО 
(Продовження з поперсдJНього ч:исла) 

В сноїй реакції на порушення іВ ті чоои соція
лісТи~,шої зако·нности Яновський не різнився від 
усьото інтеліrентського загалу. Віщразу то був 
Іrюдив, нерозуміння, далі - приголомшення і 
обурення, ІПОтім -- гіркота і СТ1рах. Як і всі, 
Яновський намагався зрозуміти, в ч.о.му річ, я~а 

~причина, хотів вірити, що, ЯІК і ·колись, ІВ час 

к:олективізації, так і тепер - маштаби ІІІару

шення законности самоМІу Сталінові невідомі, 

від нь01го ховають, його обминають, обдурю

ють, можливо - якісь фаши,стські диверсанти, 

що пробралися у найбли:>кче йоrо оточеІПІя, в 

партійні вtрхи та в органи державної безпеки ... 
Чи були nід{:тави дл·я :гос-граї і дошкульної 

- ІJІостійної -- крити'Ки творчости ЯновсЬІКО•ГО? 
З виступів само•го Юрія Івановича - і усних, 

'і друкованих __:__ відомо, що він визнавав деякі 
с!ВоЇ помил.ки, засу~ував декотрі свої хиби, 
признавав окр,~мі ~Сритичні виступИ\ оораведJІіИ

вими. Одна:к з тих же вистУ'пі.в вjдомо, що за 

тИІМи визнаннями і само~ритиІJ<ою аж нія-к не 
стояла згода з )'ІСіма обвинуваrчеmя-ми та ін
ІКримінаціями, що дедалі ставали гострішш.m, 

хоча й дедалі - менш арrументованим-и. Де

:ко~рих інкримінацій Яновсь,кий визнавати не 

хотів, і за це його знову і ще гостріше крити~-
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ко,вано. Я знаю, що тепер є товари.ші, які в за

Ілалі всереабілітування ІСХИІЛьні вважати, що й 

'визнання своїх ~помилок Юрій Іванович робив 
проти власної волі, щоб "не було ще гі·рше•. 
Будемо ·справедливі: - в ~перші роки гос-грої 
ІКритики його творів ще в ·часи ВУСППу Янов

'СЬ'кий, нк, проте, і всі інші попутнИІКи, розгу-

6ив·ся, не вмів розібратися 'В обставинах і діяв 

з переполоху - ~бу.JLИ в нього визнання виму

шені. Та пізніше, - з6а.гаrг:ившись жиrгєви.м 
досвідом, загар'І'увавшись ідейно, ба й просто 

з-мужнівши, - Янрвський став роз<:удЛІИВіший 
~ суворіший до tС·ебе самого і в творчості, і в 

іоцінках ·вла·сних творів, у ставленні до критиЮІ. 
В роки пі:слявоєнні, коли відбувався, так би 
'Мовити, "другий тур" !КрИТИІК:И творчости Янов

ського, з новою хвилею обвинувачень в ідей

них ·гріхах, Яновський визнавав nомиіJІКу лише 
тоді, ·кол:и сам її бачиІВ і З1годжувався з на:ки
нутИІМ ЙО'МІJ, обвинуваченням ... 
Вліжу тридцять .шосто.го року ми з .Янов

СЬ'І{ІИ.М вирушили в нашу чергову автоподорож. 

і3 нами їхали Мате Залка і Павел Болеславо

'ЕИ'Ч Зенькевич. Маршрут - басейни .полтав

~сь:ких річок Псла, Ворскла і Сул;и. ІмеШІо 
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"ПcJDo" і "Ворс кл о" - так вимагав ·казати Юрій 
Іванович. 

То була чарівна подорож. 

Того літа ми !ВСі жил~ з родИІНам'І-t в Біликах 
(Ліщи:нівці) на Полтавщині. То ~орогі для Зал· 
іКИ міоця: тут він воював в громадянсЬ'І<у війНІу, 

тут, у боях за Білики, 1був ІВажко nоранений. 

Це він і заrгітував на·r усіх їхати відпочивати до 

БілИ'ків. Побачивши ж, що у нас з Яновським 

є машина (тазик), негайно запропонувЗІВ nо

дати-ся в мандри. 

ПоJМ'авщину того літа ми 01б'їздили вздовж 

і вnоперек - ві~ ·міста до містечка, від села до 
мало не кожнісінького Х)'1'ірця. І кожний з нас 
мав свій інтерес. Матвію МихайловиrчtУ кортіло 
ще ·раз пройти по місцях боїв і пошука-m місце· 
.вих однополчан. Інтерес Павла Болеславовича 

був професійний, ЯJ( перекладача: пос.mухати 

'полтавської ~говірки. Я захо'Плюваrвся тоді пі
З'наванням автома.шини, розраховував nопрак

ти·кувати:tся за ·кермом, взагалі марив ІІІОдоро

жами та мандрами, а побувати знову на Пол

тавщині 1було особ.11иво привабливо. Юрія Іва

но·внча цікавив полтавсЬІКий пейзаж, а також 
старовина: архітектура церков, хуторища післ·я 

столипінських ІКурюульсьЮІх одрубів, що ne· 
рейшли тоді якраз у ·кол[го,опні володіння; ме

rморіяльні місця Лесі Українки і Панаса Мир

ного. 

Що ж, кожний з нас діставав у подорожі 

своє. В Сорочинцях і біля Диrканьки, в кочу

беївсь:ких мkцях ми натрапили на архітектурні 

і скульптурні шедеври, - не знаю, чи вціліли 

вони дотепер? КуркульсЬІКJІХ гнізд ІНіде не 
валишилося й .сліду - хати рознесено, о~бійстя 

заорано, але вишневі сад~и тоді ще не нава

жували-сь р!J·бати, і вони стояли чудернацькими 

зеленими о-стрівцями серед безмежних ланШ по

:.ловіючої ІІІшениці. l\1еморіяльні місця Лесі й 
1Мирно.го 1були на мkцях, ал·е ніхто тоді ними 
ще не опікувався, ніхто їх тоді не беріг і не 

~доглядаІВ. Місця Залчиних боїв :ми встановили, 
але не змог.'lfи виявити жодного бойового по· 

Іплічника. Зате п?лтанської співучої говірки на
слухалися щедро. 

Крім то~го, на пропозицію Залки, ми остано

в·или ,,сім чудес" Полтав~ни. Чудом: номер 

один - трьома гол·осами nри одному, що уr

!рИмаtВся,- обрано самого Матвія Михайлови

ча, закоханого в Полтавщину: Мате .казав, ~що 

У·країна для нього друга батьківщина і така ж 

тарна, як і йоrго рідна Уторщина, але Полтавщи

на на Україні - кра,ща навіть за Угорщи·Іtу. 

НОВІ ДШ, червень-липень, 1970 

Чудом номер два признано полтавсЬ1<их дітей: 
вони зграйками вибігали назустріч ІМЗ!ШИ:Ні в 
·кожному селі і ... не ІЩЦаJІІИ ІКамі.Іщів, не ляпа· 
ли 1багнюкою, не ,гукати лайки, навіть не овисті
ли, ЗаrКЛаВШИ rпальці ДО рота, а сrавали струнка 

і ~салютували по-піоаерському. Чи ж зберетлася 
досі ця традиція полтавських дітлахів? Чудом 

ІНомер три низнано "Буз·кову яму" nід Дm<ань

Ікою, - не знаю, чи існjу'€ й ~досі це справжнє 

чудо 111рироди? В лkі під ДНІКань:кою є ч.нма-

ленька улоговина; ліс в цій улоговині Кочу
.6ей вирубав і засадив всю улоговиtну (не пр.и

•гадаю ВЖе, rОКіЛЬКИ там •Гектарів) буЗКОМ усіх 

світових rатунків, тисячі кущів. Народ і nро

звав цю ІУдотовину "БузкоіВою ямою". Наша по· 

дорож - в першому ії етапі, бо ми вируша· 

ІJІИ в об'їзд Полтавщини ІКілька разів за літо, -
привела нас у "БуЗ'КОВу яму" В травні, 'бузок 
якраз квітнув, і .ми мали змоrгу поринути в це 

квітуче, за,папnнс море: нро61ути в ямі довше 

кількох х~вилин немождиво - від пахощів мож

на було очманіти. 

Ще чудеrса були такі: річка Псло, з водою 

цілющою і з 6ереrа;\1И хвилююче ІМальоВІmчи

ми; дерев'яний і·коно·стас у церкві в Сорочин

,цях -- шедевр українського баро,кко: шостого 

і ~сьомого чуда вже не nригадаю. Здається, шо

стим був п'ятсотлітній дуб, до якого, за народ

ньою леJ"ендою, виходила на любощі до Мазе
~пи Марія, -дуб стояв ще !Крислатий та могут

ній, четверо не могли оrбхоп:ити йото, ваявшись 

за !р1)1К'И. А сьомим признали, либонь, полтав

.сь·ких ВОВКіВ: ·вдень ІМИ ЇХ не 'бачили, ХО'Ча В 

·кожно~му селі нам розпові~аЛJИ Іпро їхні зло· 

дійства, але вночі в Чорному ~яру вони кидалися 

на машину і - зовсім нечувано! - наматались 

вхопити зубами за rумові ІПокриш~ки. Одному 
ІJ<олесом розвалило голову, дру,гого я підранив 

з моєї дрібноІКаліrберної чотириЗарядної гвин

тівюи ТОЗ, другим пострілом, з пістолета Зал
·ки, його добив шофер Баня Маласай. 

До речі, про мій дрі,бнокаліберний .карабін 

ТОЗ - з НИІМ також пов'язано наші пригоди. 

Поперше, ~десь недалеко від Гадяча, J<!Улею nро

сто в серце, я за6ив чорного ·крука, я·кому Зал

ка, знавець на птахах, визначив віJку 'СТО двад

цять років. .Крук ~сидів зверху на телеrрафно

му стовпі 'ПРИ: дорозі, я сгрі.щяв з У1ПОра - з 
вікна машини, -кроків за тридцять. З пробиТНІМ 
серцем, він широко розмахнув крила і спля

нував долі спіра.'Ілю. Розмах крил ць·ого "до
історично·го" крJїка 6І.УВ два ме1'ри. Друга при
года була, так би мовити, перманенгна: ми пи· 
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ли боржом і ~спорожнену и.пяш:ку завжди не· 

гайно розстрілювали - для практики. Патро
нів в обоймі таза чоти:ри, нас теж четверо -
.кожному оди;н ~постріл. І от за всю подорож, 
на всіх її етапах, пр~ ·стрі::rьбі на відстані двад-
цять кроків, Яновський не промазав ні разу, я 
- один раз, Зень'кевич - разів зо два. Всі троє 
·ми були людьми глибоко штатськими) в армії 
'ніколи не с.'Іужили, бо буЛИ! "білобілетника.ми". 
А За.'Іка - герой громадянської війни, з двома 

орденами Бойового Червоного Прапора і золо
тою зброєю за хоробрість, сім разів !fІоране

ний -- кулями і шаблями, майб!у'Тній ·герой Гва

далахари, генерад Лу,ка'Ч - у боржомну ПJІЯІІІ

'КУ (полторачку) ... не влучив ні разу ... 
Мандрували ІМИ весело, наче справжні туль

тпЇ-·l'rЮЛодики. А проте, то тільки ЗенЬІКевич~ 

будо тоді під ·п'ятдесят, Залщі, либонь, сорок 

перший; мені -- тридцять шkть, Яновському -
по тридцятому. Ми їхали від села до села і спі

вали 1пісень - всі четверо нruпрочуд ·безголосі 

і абсоJІютно позбавлені ~слуху, з тих, як казав 

ІКол;ись :мій батько, ;кому "слон на вухо насту

•nив". Можна собі уянити, що то були за співнІ 

Але нам вони ІQу.,'Іи до емаку ... 

В червні сорОІ< п'ятото ро·ку !МИ з Юрієм 

Івановичем відбули нашу третю спільну подо
рож, на За~карпаття. 

В червні сорок п'ятого року Верховна Рада 

УРСР на своїй черговій ·сесії nрийняла ухвалу 
про ,входження щойно визв·оленого від гітле

рівців та гортівцін українськОІГО Закарпаття до 

с~UІаду У1країнської радянської респуІблі,ки. Оnа

лений ·гітдері1вцями будинок Верховної Ради ще 
ІНе ~ув відбудований, і сесія відбувалася у залі 

ЦК . партії. Яновський, Панч і я дістали запро
шення - бути гістьми цієї історичної сесії. 

Після зЗІкінчення ~сесії нас викликали до ЦК. 

Завтра вдень в Ужгороді, на пJІJЯцу перед На
Іродньою Радою, ·мало відбугися урочисте про
голошення українсь:кого Закарпаття радюІ
.ським, отже, ю~ято завершення ·возз'еднання ук

раїнських зе:медь. Отож нам трьом nропонува
ли вилетіти на світанку через КарІПати до Уж
'городу і прийняти на 1себе на цьому урочисто-

11\о/ акті місію :громадського представництва ІВід 

Радянськ·ої України. Ясна річ, що ІМИ з радісrю 
:погодились. 

То була чудова .подорож,- наша третя ·спіль

на подорож з Юрієм Івано:вичем. 

Видетіло нас вранці не троє письменників, а 

.вже шестеро: в останню хвилину в дверці літа-
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(І{а втиснулися ще Ільченко, Кучер і Журахо

вич - коре·спонденти газет "Известия" і "Ра
дянська Україна". 

По·года нам ~сприяла, при•були ІМИ завчасно; 

разом з Андрійком та Паль:ко - ·секретарями 

ЦК Коі\Іпартії Закарпаття (Чеканюк і Безnаль

ко) на розлогому майдані tперед будинком На

родньо1· Ради ми від:будІИ урочистий ·мітинr з 

ІНагоди читання акта про приєднання. То ~ли 
хвилюючі хвилини. Ввечорі нас і іКОмандувача 

Закарпатської військової О!кру.ги прийнЯІВ го

лова Народньої Ради Туряниця. І потім поча

.11ася ~подорож: Перечин- Люмшорн- на 'пів

ніч, Мукачів - Берегове-Хуст-на nівдень. 

Тижнів зо два тривали ті мандри, і то були чи 

не найцікавіші ~мандр~ за все іМОЄ життя, - не

одмінно, якщо буде 'Час, ІПрита;даю і за,пишу ці 

мандри докладно~ в них було чимаіJLО цікавих 
іпригод, зворушливих чи tвеселих, і ще більше 

- 6езліч- відкрить. Ми відкриваЛJИ для себе 

вовсім нову краЇН1J, пізнавали нашу українську 

ІНацію в нежданих і неІСподіваних ддя нас об

Ісягах, знайомилися з деся'Гками найцікавіІЩіх 

дюдей. 

Юрій Іванович ·був осо·бливо захоплений по
дорожжю. Пересувалися :ми переважно а·вто

мобілем; де-не-де доводилось переїздити кінь
ми; ходили й пішака. Юрій Іванович - ХіВОрий 
і кволий (одна нирка, виразка шлунка) -ви
явився напрочуд витривалиІМ, і ніsші труднощі 
~подорожування йо;го не лякали і не спиняли. 

Юрія Івановича, ЯІ< завжди, осо-бли!Во цікаJВи
да архітектура і пейзажі, але теnер то були не 
тільки архіте;ктура церков, а й побудова жител 
- зо:асім несподівана для на~с із стооовоі Ук
раїни; і пейзажі теж 6ІУЛИ не<:подівані - гір
ські. А го.тювне, тепер і пейзаж не залишався 

для Юрія Івановича ·мертвою природою - в 

!Пейзаж неодмінно впИJсувалЗІся й людина: Янов
ський цікавився життям і •побутом верховин

щів, а в Карпатах та на Зш<арпатті що не село, 

то й побут інший, інакша навіть оміІСцева тооір

ІКа. Мовними нотатками Юрій ІвановНІЧ СІІ'ИІСав 

цілий бльокнот. 

KpL\1: того, ми зустрічалися з літературною 
ІМолоддю в Ужгороді і Мукачеві; в Ужгороді 
ми були на вернісажі виставки 'ГВОрів заtкарпат-

1СЬ'КИХ художників, -дуже .сильної тоді на Ук

раїні групи. Юрій ІваноіВИІЧ ОІСОбливо вподоrбав 

·картини Бокшая. Відвідали .ми також майстер

ню Ер делі - в Уж.городі, та Шол:теса -десь у 

лісі за Перечином, під Люмшорами. І Янов

;снкий радів, rцо побачив таІКі крайності -"лі-

НОВІ ДНІ, че.рвень-шmень, 1970 



~ве і л:раве" ,крило- закарпатського малярства: 

Ерделі та Шолтос ... 
Думаю, що ніколи за час нашої да:вголітньоі 

дружби не говорили ми ·стільки з Яновським і 

про національне питання, як тоді, в час манд

рівки по Закарпаттю. 

Обурювався Юрій Іванович, ІЦО серед закар

патсь•кої інтеліrенції були в той час досить 

значні- як на маштаби невелwчкого За!Карпат

тя -- кола, що дотримуващи1сь "москвофіль

·сь·ко·ї орієнтації", як 1казали тоді заІКарпатські 

)"Країнці. Ці кола демонстративно розмовляли 

російською мо·вою - певна річ, <Жаліченою до 

невпізнання, отим самим "язичієм"; іменували 
•Се,бе не украЇ!іцями, а "р}"СЬ!кими", "русами" і 
"русинами" і :Вимагали 'Приєднати За•карпаття 
не до УРСР, а простісін~ко до РСФСР. 

Яно:ОСЬІ<'ИЙ казав: 

-Це ж наші "рідні" ренеrати! А що маж~ 

бути .гірш ото від ренеrата? Прикладів можна 

назвати безліч - ві~ найдавніших часів і до 

на~ших днів: хохоVІ-ренеrат - то ж найгірШІИй 

україножер ! .. 

Цікаво відзначити, що ІПоряд з такими на

с-лронми національної о>брази, які верхогляд

вульrаризатор неодмінно І<валіфі,кує ЯІК нас-граї 

націоналістичві, Юрій Іванович з та•ким же за

палом і гнівом засуджував і •гостро висміюва·в 
факти та явища .с'правді націоналістичні ... Юрій 
Іванович гірко бідкався, що отакі націоналі
Істичні авантюри не тіль.ки самі .по собі за
суджені на неодмінний провал, але ж завдають 

в~ЛИІКОЇ ш·коди самій українсь·кій нації, бо ж 
ІІнсля них українські обивателі сахають:ея всьо
го }"Країнсько.го. А обиватель не українсь·кий 
починає взагалі все українське вважати коІrDр
революційним ... 
Сам ІВдачею в'їдливий та охочий •кожного 

під'юдити, Юрій Іванович, проте, ніяк не nри .. 
ймав навіть безневинних жартів на його адрес[УІ. 

Він весь був зітканий з ІПр·отиріч: насмішка 
і романТІична піднесені·сть, сумніви і тверді·сть, 

зневага і шаноба, окепсис і віра ... 
А втім, як знаємо, суперечностями було спов

нене і все життя Яновського, - чи не це й 
.спричинилося до суперечливости ІСамої йо·го 

натури? 

Пригадую точно день, ·КОJІІИ раптом і о·ста
точно закінчиJDися всі злигодні Юрія Івановича. 

Було то в пору дру,гого -- в 'Післявоенні ро
'КИ- ци,клу якнайгострішої •кри-гики творчости, 

та й tуІСіеї діяльности Юрія Івановича. Остан-

НОВІ Дlll, червень-липень, 1970 

нь ою І<'раІПлею був роман "Жива вода". Нещо
давно відбулися шир·окі з·бори, на я~их з вуст 

Кагановича роман цей оголошено 'контррево

люцій:пим, а Яновського - раз·ом з Ри\Льським 

та Сенченком - ".петлюрівцем". У газетах з'я
вилися !СТатті, що 'Викр:иІВали цю трійцю, зн:и
щувал:и всю творчkть кожнато з трьох. Не
справедлива критиІКа була сувора, 6ез'Ж.альна і 
брvтальна. І була то критика з ор,гвисновками.: 

ІВже готувалось виключення Яновського із Спіл

'КИ письменників. 

Нервовий, загнаний в куто,к, .Яновсь~ий ва

хворіrв - загострилася недУ'га ·ШЛІунка, ста~вся 

черговий ншпад страшних -болів голови- спаз
ми мозкових судин. Яновський лежав у ліжку. 
В ті дні я, бувШ'И редактором журналу "Ук

раїна", нкраз мав друкувати його нове опові
дання. Звало.сЯ воно "Ди!На,стія" чи "СІН'Н ди
настії" - про робітничу Іродину ·з діда-прадіда. 

Оповідання 6уло вже набране, чертовий но,мер 

журналу заверстаний, віддруq<оІВаний навіть ти

раж, - за два-три дні йому вже виходwги: з дру

ІКу. Як редактор, я опинився в сутужному ста

новищі: rцо робити? ОпоІВідання я здав до на

'бору ще ~о згаданих зборів. Певна річ, що те

mер оповідання вrцент розкритикованого Янов

'СЬІкого не буде В'ИІfІ!У'Ш.ено в ·овіт ... Чому я ·сам не 
затрима~в йото на яком)'ісь із пміграфічних 

проце;сі-в - під час верстки, ІПравки чи ·спуску 

номера в :машину? А тому, що саме в цей час 

Каганович був раІТІто:м відJКЛНІКан"АЙ до Мо.акви 

і rcтaJIO відо,мо, rцо на ~'·юраїну він не .повернеть

ся, журнал з опо·віданням - прекрасним ·опо

відання-м - автора, о~голошено "~рамольним", 
лежав на моєму реда:кторському столі: я мав ... 
підпи·СІувати його до виходу ІВ світ. Що ро>бити? 

Я пі~дпи.сав. 

І ;відправИlВ його до друкарні на випус-к. 

За ~годину мені подзвонили з ЦК: негайно 

прибути до помічни·ка дру:гого секретаря. 

Аж О·СЬ воно! Мепе ВИ'КЛИІ]{ають для наті.нки, 

'МОЖЛИВО, ·ЩОб ЗНЯТИ З роботи. 

Я поклав 'Примірник "крамольного" журналу 
у ~кишеню й поїха~в до ЦК. 

Мушу .скаазти, я-кась на:д.ія порятувати номер 

ЖJурналу та й, признаю·сь, порптуватися самому 

жевріла В мені. Адже ВИКЛИ1КаЛИ мене Не ДО ВЇ:Д
ділу ~преси, куди б ма.1и на та1ку нагоду ви,к.ли

кати, а до ломіочника другого секретаря. 

В кабінсті помічника другого секретаря я 

за,став і nідповідального секретаря Спілки пись· 

·менників. 
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Помічни,к секретаря ЦК звернувся С'Почат-

ку до секретаря Опілки: 

- Що ви думаєте робити з Яновським? 

Семен Скл,яренко -це ·був він- зам'явся: 

- Власне, ще нічого не вирішено ... Звичайно, 
після такої ·~ри-гwки ... Ми всі розуміємо ... Але 
Яновс~кий лежить тяЖІКо хвор,ий... З·гідно з 
.ста11утом, позя. очі м.и ІНе маємо права ... 
Він блід і червонів. йому серце розрн·валось 

·за долю Яновського. Але він не міг нічого а<а
зати остаточно. Зрештою, не він :вирішував 

оораву. Але він уявляв собі, як її має бути ви
рішено. 

Тоді Іпомічнwк з~вернувся до мwе: 

-Це правда, шо n номері журна~ "Укра
їна", я-кий В'И редаrуєте ,надруковано оповіда'Н

ня ЯноІВського? 

-:Правда ... 
Серце мені захололо. 

- Коли номер має вийти ІВ світ? 
- Завтра, позавтра ... 
Я вийняв з кишені і поклав на стіл злощас-

ний номер. 

- Спаmбі! 
Я не дочув: 

-· Що ви кажете?' 
- КаЖ:_у - спаси.бі! 

Ми з Скляренком дИІВи~ись ні в сих ні ІВ тих. 

·Очевидно, Семен Дмитрович, ЯІК і я, •пригаду
mав зараз собі іmонацію, з якою було вимов-

лене це "с.пасиІбі": іронічна, г.лузл~mа, гнівна? .. 
Ні. Помічни~ гортав сторінки Ж)'ірналу, ди

mmся на нас і !Весело оміявся: 

-- Я зараз подзвоню до др)"Карні, щоб но
мер вийщов у світ неодмінно заІВтра і завтра ж 
уранці .був по кіооках. Сьо,годні no ращіо буде 
оголошено, а завтра ,в усіх газетах надр.уtКОіВа

но! що Юрію Івановичу ЯноосМ<ому присудже
ІНО Державну премію ... 
Я попростував до Яновськосо. 

Юрій Іванович лежав з грілкою на толові, з 
другою -- на животі. Біля нього метушилась 

дружина. Вони ще нічого не знали. 

І не хоті.ти мені по-вірwги. Навіть люто роз
~гнівалИІСь на мене, дорікаю'ЧИ, як я можу в та
,кій ситуації дозвол!:итн со'бі таІКі недоречні. не: 
1гідні жарти. 

Та саме подзіВО!НИВ телефон: Яновсьrкого ві
тали з ЦК. 

Оце й 1б~ІD тоЧІНо той день, коли раптом і оста
точно закінчилися всі ЗЛІИ,годні Юрія Іванови
rча Яновського. 

КрИІТИІКИ і літератур·ознаВІЦі в своіх статтях, 
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нарисах та розвідках, присвячених .Яновському, 
- певна річ, тепер, КОЛИ ЗJІJИ['ОДНЇ ЗаКЇНЧWІИСЬ, 
ба й сам Юрій Івановиrч помер, nолюбляють 
цитувати в своїх опусах одне 'побіжне ви-слов

лення Яновсь·кого- чвертьстолітньої давности. 

Цією цитатою почи'І-шється навіть роз~іл .про 

ЯновсЬІкого в "kторії JІКраїнсЬІКоі ра:дянсь:коі 
літератури". Наведу йоrо й я: 

"Коли я читаю книЖІку і хочу ії оцінити, я 
питаю себе: "Чи взяв би ти її в далеку путь, по 
•розмитій дорозі бо·соніж С'Щ'!Паючи, в дмеку 

таємну •путь? Чи поклав 'бИ ти її в торбу поруч 

із хліба окрайцем, пучкою соли й цибулиною? 
Чи достойна вона та'М у торбі на nлечах ле

жати ~сю путь, до хліба тоР'каючись? На nе

'репочинку, коли розІВ'яжеш тор·бу і з'їси хліба 

а цибулею, чи дасть вона тобі ~їсть і ра
дість, ЩJwрий захват і ,nриtє.м:ний біль мудро

сти? .. " 
Ця цитата -- з висловлювання Яновсь·кого, 

,др}'ІКОВЗНС'·ГО В ТИІСЯЧа дев'ЯТСОТ два;ІІДЯТЬ деВ'Я· 
тому році в "Універсальному журналі" ("УЖ"). 
Редruкторо.м журналу був я. І інтерв'ю в Янов
ського :брав я сам: м.и тоді ~ номера в ІІІОмер 

друкували такі вне-nуnи пись'Мешrи~іІВ. Виступи 

ці були здебільшото ,,хвацькі", манірні, саио
qJеклям-ні. СамореклямНИІМ, хваць·КИІМ був і ви
ступ ЯноосЬJКого. Юрій Іваноооч, на порі своєї 
літературної юности, б~ особливо манірниrІі. 

Чого варта сама назва виступу: "Я вас 'ІУИМЗ:Ю 
за rуд3'И1Ка ?" Та така вже натура Юрія Івано
вича Яновського, що манірне в його хараІКтері 

цілком ортанічна - і nрruвдиво - опо~ало~я 

з цілковитою щирістю. Ці слова буm щирі й 
правдиві і - в формі вітієватій - розкрИІВали 

щире думання, сокровенне .мріяння Юрія Іва

новича. 

Пригадую, я'к ві~бувалося те інтерв'ю. 
Я побачив Яновського в !Кабінеті Бориса Ліф

шиця - ·редактора робітничої raзern "Проле
тар": 1під е,гідою я.кої видаоваося і наш "УЖ". 

- Юро, - оказав я, - от добре, що ви на-

годились. Вірш ваш ми надрукувалм, тепер да

вайте інтерв'ю. 

Юрій Іванови~ч відразу :nочав комезитися: і 
·я, мовляв, ще занадто -молодий ІПИСІ:Менни.к, 

Щ()б давати інтерв'ю, і завелиІ}(а честь для та

ІКОЇ особи, як я; і боюсь ·вам нalli'Кo~иrm, бо ж 
по ходЖІУ з крамольних "кому"ІНку,льтівців"; і вза
галі -- пи-сати інтерв'ю не вмію ... 

Словом, ми ·поrостро•слов.иЛJИ, пішл:и до нашої 
редакції, я да:а Юрію Івановичу аркуш паперу 

й перо; 

НОВІ ДНУ, черпень-лШІень, 1970 



-Пишіть. 
-Що? 

-Що хочете. 

- Але ж в інтерв'ю питають і відІПо-відають. 

-От я вас·і 1JІИтаю: що ви думає-ге про літе-
ратуру і свою участь у ній? 

Юрій Івано·вич замНІслився і раптом став аж 
на;дто с~рйозний. 

-- Слухайте, Юро, а чи не можна так, щоб 
інтерв'ю було 1без хо~ми, серйозно? 

- Можна, - відказав :я і теж не .міт не схох

'мити:- Те, ш.о на сторінках "УЖ" 1піде :мате
ріял .серйоз'Ний, без хохми, вже й буде хохмою. 

І Юрій Іванович напи,сав. Там, у ТОМІJ ін

терв'ю, після цьо.го а'бзаца, н:кий так полюбля

ють наводити тепер кр:и-nики й літературо·знав

ці, був ще один вельми важливий абзац. 

На жаль, я не маю папохваті того номера 

"УЖа", з па-м'яти цитувати не берусь, тому 6е
ру ЙОГО В ІПереЮІаді З росіЙСЬІКОГО В'ИДа.НІНЯ: 

"Я са-м хочу нСl'писать для кого-нwбудь та
кую книжку, но знаю, что то ІВре:м:я еще 1где-то 

дал:еко раокачивает свой ІМедньІй маятник, а 

Докія ГУМЕННА 

ДІЛОВИЙ 
-Чули? Лікар Радка буд:уе цеЕ~У на :своїй 

.горі! - приніс -новину сrарий Панас, п-овер

нувшись у неділю з міста. 
- Який це? - спиrrала невіс-n<а МиJrайлина. 

- Це може той, ·ЩО жяв у одній ІКімнаті з НИІМИ 
в та·борі Ле~сенфельд? 

-Він самий. 
Так, жили тоді •кіл.ька родин у одній кімнаті, 

переділеній коцами. Між ними й ~свящешш о. 

Радка. СИн того священИtІ<а ·вчився тоді на лі
каря, а Панаё потайки 1Ке'ПІкував. І нащо то? 
Витрачати кошти, сушити ~голову, не зна"и чо

го й пощо ... Ось його синові, Денисові, ніякоі 
нау~и не 1потрі6но. Ще по~и то там до чогось 
довчишся, а 1вже сьогодні він заробляє, має 

хліб і до хліба, та й ще дещо ... Хто ж то не 
знає, що без 'Кошійки ніде ані руш. Ще 6 пак -
в Америці. 

Тепер, диви! Колишній закоцовий голодра

нець забагатів, та- ще й як! В ньоІГо тепер усе 

йде вже не на дотяри, а на ти.сячІ(И. ~ив за 

містом озеро, а •біля нього Іпообудунав чи ж таку 

віллу! Куmив цілу тору, хоче там свою власну 

санаторію побудувати. А ось тепер ще й місце 
пожертвуJВав !На цер:кв1у1 ... 

НОВІ ДІП, червень-липень, 1970 

·жизнь подстерегает, чтобЬІ смЯІь мои роз·овЬІе 

·крьшья и напечь ив горЬІКой польІни хлеба. 

<J'ОЛЬІКО ТО'Г да ПОЧ!)ГВСТВУЮ Я В себе пустоту И, 

·опу.стошенньн1, буду брать ІГОЛЬІМІИ рУJКами боль 

'И ра~ ОСТЬ, мужеСТВО ІН упорсто ". 
Це були провіщі rслова - ІПРО все дальше 

життя, і творче, і грома~ське життя Юрія Іва-

нонича. Він на'Че шоІбачив їх тоді і заприсягся 
;своєю ·мужнkтю і впертістю. 

А щодо ІКниги, то він написав таку - і не 
одну. 

Але одна була йо·МІJ особлИІВо дорота -
,,Вершники" ... 
В роки війни Юрій Іванович одержав з фрон

ту примірник "ВершнИІКів", 3Найдений в ·ки·ше

ні забитото бійця. Книжку пробиІЛо три кулі, 

які й вкоротили ві·ку соJІдатові. 

Я 6ув при тому, як Юрій Іванович одержав 

цю книгу. Він запла·кав. А потім сказав хороші 

\СЛОВа: 

- Власне, тілЬІЮИ зараз я ~по-~аправ.жнь:ому 

зрозумів, що я - ~пи:.сьменниІК. 

ПІДХІД 
-- Ще й са1м, кажете, з:бирається їі будувати? 

- лереПІитує .син Денис. - І де люди стільки 
грошей ·беруть? 

Та не .слід заздрИти. Ну й ми ж не дармуmали, 

-думає собі старий Панас. - Трохи й :ми під
ро-билися в Амер·иці. КуtпиІJІІИ хату. За нею слі
д.ом і ~pyrty. Як вийшлаj дочка заміж, то ій од
ну дали. А оце ж у третій живемо, та ще й Я!Кій! 
Ось бачите, ____:_уся .стіна .скляна. З хати, сидячи 
на крkлах, бачимо, нк роз·стеляється краєвид: 

місто, ріка, далекі ·гори. Любо! Що•правда, щоб 

доробитися до такої розкоші, на витриібень'К!И 

всякі не роз·ки~алися. Старий Панас до всьо·го 

має діловий підхід, так і ·сиІНа вчить. Оце при

ходять до хати жебрати на УНРаду, ЧІИ на яку 

там ще біду, - Панас зараз 'Питає: "А •ЩО вони 
таке ро·блять, що я маю їх ·годувати? Вони там 
1п'ють та 6алюють, а я на них маю ро6ити?" І 
так товариство піде з його пищної хати ні з чим. 

Ні, в нього не вколупнуть, ні на ю<у ціль! А оті 
листи всякі з проханням пожертви, то й не 
читаючи викидає. Українсм~у газету чи книж

ку він прr11нципово не куІІІує, бо там усе ~бре

шуть... Ото хіба часом принесе америІКанську 

•газету, підібрав в автоб)Іlсі, що хтось ~поІGИІув, 
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то невіс11ка там щось вичитує. А украіоське ... 
Начорта воно? Там ті писаки хочуть нічого не 
робити та хитрують, нк би на дурияка 1ПОжити. 

Книжечки пишуть та 6а;друють своїм сміrrям 

;добрих людей, замість узятись ~о че·сної nраці. 

Ось прийдіть та подивіться, НК'ИЙ палаІЦ мож

на ювоїми власними руками вибудувати, та ло

ЗRздріть ... Лівінrрум:, нк цяцм<а! КИJІими в ньо
му, аж ноги впірнають! А ~:юухня - :модерна, 

аж сяє! Та в нас поміщик не жИІв так, як живе 

в Америці звичайний •собі ро,бітник, Панас Ска
лозу:б. 

Сіли обідати. Михайл•ина дбає, щоб усе бу

ло так, як .в амери•ка,нських журналах !Намальо

вRно, так, як бачио~rа на прийняттях. Без папе

рових сервето:к і не 1ПОІса;цить за сrіл ... Ну, ·ста
рий та й Денис люблять таки наші українсЬІкі 
-страви, на столі ніколи ІНе бра!Кує !Голубців, 

біrосу, чи там холодцю. А нема то, як наша 

дом:аш·:nя ковбаса з ча,сниtчком... А ще й ка-

жуть ... Та таrких 1)1Країнців, як :ми, ще пошу-

кайте .. . 
Тепер, омакуючи борщ та роз•повідаючи но

вини, що принk із це.ркви, Панас жував ще 

якусь свою думку. Оце зах·одив він до кума 
Семена та й подумав був собі: "Усі люди жи
'вуть, як люди, я ж чогось у своїй власній хаті 
гибію ·в бейоменті". Хоч той підвал і !УСТатко
ваний, ЯІК жиrrло, а все ж та:юи вогкувато. Ну, 
•поки •ще сплачували "морrедж", то •ПОтерпів і 
в підвал;і. А ось тепер з дру['о·го поверху В'Иби

рається мешканець, а хата вже оплачена, то 

•ЧИ не ·пере6ратиІСь би ту~и? Воно, правда, ді

довий підхід явно ди,ктує, що не слід відмовля

ти,ся від щомісячного прwбутку, ще й гарний 

нівроку рент платИіть меш;канець, але ... Чогось 
;не хочеться вже 1більше в ті:м підвалі жити. У 

ко.1інах крутить. Всі люди живуть, як л.юди, он 
і ·кум Сем~н ... 

Старий Панас згодився якийсь час жити в 

•Підвалі, нк •купували цю ха11у. Купив її на опіл
'ку з сино'М, а вірніще, купив таки він. Завда· 

ток, ·сім т:и.сяч, це з·начить усі .свої заощ~ен

ня відда1в. А підJПисали із сином удвох купчий 
:ruкт. 

- Як маю ходити .сходами •вниз, то чи не 

однаково, - о~ні сходи вгорtу, на поверх, 

голосно каже він, міркуючи са•м із собою . 
- :Куди це- "на поверх"?- за•питує Де

нис. - О, nн думаєте в нашій хаті? 

Панасові ж так сподо·балась думка, яка оце 
стукнула йому в голову, що віrн аж роз.сміяв-

•ся. Вже навіть і потитки свої вголос пороз
став.;тrяв, -- нк, що, де буде стояти. 

Денис все те нислуха,в, Іпо.щу:мав і спа:кійно 

каже: 

- До•бре! Як хочете платити мені той самий 
рент, що платить мешканець, то й займайте. 

- Рент? - перепитав, не розуміюЧІИ', Панас. 

-- Який рент? Кому? У моїй хаті рент? 

- Хата, по·перше, не ваша, а моя, - холод-

но і таІ< ·само .спосr,ійно провадив Денис. - А 
подруге ... діловий підхід. 
Пана~ аж шnрпнуося, аж ревонув: 

- А хто підJписував ·купчу? Не я? А хто ж 

за·вдато·кдав? Де 'МОЇ сім тисяч? У цій хаті! 

-- Ну, дали 'ВИ сім ти~яч, - не мі!няючи сво•го 

спокійного холодного тону, відказав СИІН, - і 

-підписали. Але вИ', та-nу, ІJІідпи.салІИ 'Не купчу, а 

зобов'язання, що наперед платите МІені рент за 

те, що займаєте меШкання в •бейоменті. То ви 

вже й віджили свої гроші. Тепер я маю пра

во ви·кинути вас, нк не будете далі платити. 

Словом, тату, - діловий nідхід! 

Борщ, що хвилину тому 1був Панасові смач

ний, став тю<ий гірко-кислий, аж у ЖШJоті кор
чі ВЗЯ.7JИ.СЯ. 

ЧЕТВЕРТА 1\НИГА "ПІВНІЧНОГО СЯІ'ІВА" 
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Олена НЕСІНА 

ПРИВАТНЕ ЖИТТЯ ЗІРОК 

Близько двох ро,ків ТО'МІ.У1 америІКанські ІВчені 
запустили в орбіту вели1ку астрономічну обсер

ваторію. В ній є 11 телеско,пів, телевізійна ка
мера, чут.-тrива тільки для невидимих ультрафіо

летоІВих .про·менtв і Ібезл,іч інших апаратів, ЯІ<і 

уможливлюють автоматичне спостереження над 

тисячами зірок в умовах, ~е нема ніякої пере

шкоди від земної атмосфери. Лябораторія мі

.сти:ть у со•бі та;кож два апарати для спостере

ження молодих зір.Jк, які не завжди можна ба

чити з Зе:млі, •бо вони випромінюють ультрафіо

летові проміння, що розсіюються земною ат

ІМосферою і не доходять до з~мної поверхні. 

Студіювання ццх зірок допоможе вІЧе~им від
ІПовісти на ·багато питань, а також перевірити 
дотеперішні теорії і розраХІунки відносно по
ходження і життя зірок і в•сесвіту. 

З усіх учених астроном, як здається з пер
шого погляду, найбез~порадніший. Він не мо-

же експериментувати з все.світоІМ і визначати, 

чи він розши!рюється, чи ні; не може о-бійти, 

чи о-б'їхати його, щоб побачити, чи він одно-

рідний, чи має ікі!Нець, чи 'безконечний;· не мо
же розірвати зірку на малень;кі шма'ІЧ<И, щоб 

·вивчити її окл,ад, чи ті ІІІроцеси, які ві~бувають

ся в ній 

Одначе астроном має велиІІ<у перевагу над 

іншими вченими в тому, що всесвіт такий ве
ЛИ'кий, а час для астрономії таІ<'ИЙ доВІгий, 1цо 

майже всі астрономічні явища можна завжди 

спостерігати; в •космосі. Сьогодні qерез теле

•СКОІП •можна побачити туманність Краба. ТІИся-

Ч(У ро,ків тому її не 'було. Астроно:мічна ІНаука 
в Европі була тоді на дуже низ~>кому рівні, але 

~итайці спостерігали небесні світила і запису

·вали свої спостере:ження. В типні 1054 рок)Т во
:ни ·нперше по•бачили нову аі'Р'КУ, яка щодня 

ставала все яскравішою і за кіль~ка дrнів стала 

найяскравішою в небі, а потім 'почала згасати. 

Туманність Краба - це велИ!Чезна маса мате

рії, ви.кинутої з ~безмежного 'си.лою з цієї зір

ки в наслідок катастрофічного вибуху в ній. 

Такі зірки називають по-латwнсь'І<ОМ\УІ нова а1бО 

супернова, залежно від сили вибуху і кілЬІКа-

сти вwкиненої матерії. Сьогодні через могутні 

телес·копи; ми спостерігаємо ці 1самі явища в ін

ш~их галактиках. В нашій ~галаК1'иці (Чумац~ий 

шлях) явище нова ві:дбуваєт'Ься 25-30 разі~в 

НОВІ днІ, червепь-пипень, 1970 

на рік, але супернова тільки один раз за 300--
400 років. 

Такі на)'ІКИ, як фізи~ка, хемія, аеродИІНаміІКа 
та інші, допомагають астрономам формува"и і 
~розвивати ·свої теорії. ВелИІКИ)Й вкл~ у наущу 

космалогії вніс аме.риІКансЬІ~ий вчений, лавре

ат Нобелівської ~премії, доктор Ганс Бете. 

На думку доктора 'Бете, " ... ци·кли Ж'И1їЯ зі
tрок і тварин дуже ~подібні. Вони родяться, ро

.стуть, розвиваються в певному напрямку і на

решті вмирають ... ". 
Зірка не є зіркою, Я!ЮЩО вона не світ.иться, 

тобто не ІВ~промінює енерrію. Цю енерrію _·во

Ра мусить якось дістати з ~своїх власних зruпа

Ісів, а через те, що 'вона не :може маТІи :бе3Меж
ного запасу енерrії, вона не може вічно світи

·1'ись. Отже, життя зір~ки має !Межі. Якщо так, 

то чи живуть вони всі однаково до·вго і 'ЧІИ на

роди.1!ись вонц в той сам,ий ча'с і зараз всі од

ного віюу? 

Спостереження по·каза~и, що .сиrгуа.ція з зір
ками поді.бна до ситуації населен;ня на земній 

кулі. Народження і смерть трапляються що
дня, а вік зірок є різний. Наше Сонце, напри
клад, є середньою зіркою щодо величини і жи

ве вже близько п'~ти ІМільярдів ро,ків; воно ~ще 
житиме стіw'Іьки ж, а тому є зі·рІ<Ою середнього 
віку. 

Як же ж зірки народжуються, я;к живуть, де 

беруть енерrію, яку та,к щедро випромінюють 

'протягом мільярдів років, і чому вони вми

рають? 

Родяться зір~ки здебільшого не поодинці, а 

·групами - 'У 'величезних хмарах рухомої кос

мічної матерії, густість якої увесь час з·міню
·Ється. В деяк.их випадках формуються згусmи 

матерії, які виживають і під силами ·гравіта~ 
ційноrго тяжіння починають зме.нШ1уватись в 
об'ємі, а їхня густі·сть збільшуrватись і темпе
ратура підвищуватись. При цьому ш~вядкість 
1кругових рухів та~кож З'більшується, і відцент

рові сили розривають цей зтусrок газу на ба
.гато шма-гків. Маючи досиrть вед/Иjку густість, 
іЦЇ шматки, завдяки ~граівітаційним СІилам при
тя·гання, не розсіюють.ся в 'просторі, а наапЗJКИ 

- стиокаються ще більше, а теМІпер-атура і тиск 

всередині все .зростають: та1< формуються нові 
зір·ки. Чим -більше зменшуЄться об'є-м, тим біль
ше гравіта.ційної енерrії 1ПеретворюєТЬІСя ІВ теп-
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по і енерrію в~ромі!Нювання. Нареш~ темпе
ратура в центрі зростає т~, що почИІНається 

ядерна (нюклеа,рна) rреаІКція, коли водень nе

ретворюється в гелій (як у 'Гідротенній бом· 
бі). В результаті ~цієї реа,кції ВИІділяється ду-
же багато енерrії, яка ВИ'промінюється. З цьо
го чаQу но~ва зірка народитась!І Вік зірки, як і 
в тварw.н:, рахується з того часу, коли вона на

родилась, а не коли- почала формуватись. 

Масивні зірки ·мають більші травітаційні си
ЛИ', а тому стискаються- більше і швидше, тем
Іпература їхня рuсте швидше й п~оситься ви
ще, а тому згоряння водню проходить набага
то інтенси·вніше, ІНіЖ у менш масиm~их зірок. В 
результаті масивна зірка витрачає запаси ядер

ІНОЇ енерrії набагато швидше, процес приnи

няється скоріше, зірка старі·є і вмwрає скоріше, 
ніж менш ~масивна зірка. 

Коли зірка вже втраm~а свою ядерну енер

rію, й температура з.меншується, вцvтрішній 

тиск зменшується, а ІСИ'ЛJИ 'П'риrrsm-ання с'ГИІОка

ють їі все більше, так що в об'ємі вона змен

шується, а густість ії З'більІЩується. Цей стан в 

'початком кінця зірки. 

Смерть зірки так само, ЯІК і її ~m-rя, зале

жить від ії маси. Зірюи, маса яких не переви"
щує 1,2 маси Сонця, поступо-во амевшується 

до розмірів плянет, а ІГУСТість іх ста·є та'Ка веm,.. 

ка, що один кубічний сантиметр ва>КИ'ТІ> до де

~яти тон. Зірка ще довгий час залишається ІГа

рячою і світиться білим світлом. Такі зірки ми 

називаємо ,,.білими. карJІ'ИІкамн". З час-ом вони 
стають зовсім холю'дним'и і ~перетворюються в 
мертве чорне тіло. 

Процес умирання зірок не завжди прохо

дить так спокійно. В деяких в~о~падках !ВМираю

чі зірки ·проходять че·рез жахливі ІКонвуJІЬсіі, 

·немов борюЧІИсь із своєю ·смертю. 

Доктор Джон Віллер у своїй 'статгі в журналі 

American Sc.ientist, весна 1968 р., ІПИШ'е, що та
ІКі катастрофи є супернова яви·ща і виниІКають в 

зірках, 'Ма('а яких більша в 'Кілька разів за масу 

,сонця. КоЛ'И ввесь водень та,коі зірки перетво

•рився в гелій, вона зменшується в об'ємі- гу

стість її ст~є в міл·ьйон разів більша, ніж rу
стість (маса на одИІНицю об'єму) Сонця, а тем
пература стає такою високою, що виникають 
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нові ядерні ~реан:ціі, які про.щуtt<УЮТЬ енерrію. 
Гелій перетворюється у !ВСе тяжчі елем·еН'І1і. 
Все зростаюча температура уможливлює зво

ротні ~процеси. тобто тяжкі елемеіrf1И перетво

рюються знову в гелій. Ця зворотна реакція 

забирає багато енерrії, ядро по'Чи:нає зменшу

ватись. а сиди •притягання збільшуватись. Мате
рія, з якої складається ядро зірки, не ви-гримує 
тиску, і ядро роздавлюється. Як же зЗJКіІНЧу-

€ться 'катастрофа? 

Розрахунки -багатьох грУJП видатних '}'1Чених, 

які вживають електронні 01бчислювальні мащн
ни (компютори) показують, що коли маса яд-

ра менша за 1,44 маси Сонця, сплющування яд
ра зупиняється тоді, ІКолп густість йо,го стае 

такою, як густkть атомовИ\Х ядер, тобто ~оJІІИ, 

в одном•у кубічному сантиметрові буде сто 

мільйонів тонн ·матерії. Це ~гігаmське сптощу

вання відбувається скорше, ніж за о~ секун

ду, а ·величезна кіль·кість енерrії, ЯІКа виділяєть

ся цим ядром, діє я~с дw.на1міт, розкидаючи обо

лонку зірки в усі ·боки з дуже веJDИІКИМИ швЦlІ.

костями, а також випромінюючи багато енер-

rії. Це й є величезний, якому нема рівного у 

всеавіті, виІбух qупернови. Ядро такої зірки пе· 
реmорюєтЬІся в нютронну зірку ірО'Змірои про-

міру 10 кіломе"рів, а ІВе.личезна !Маса !ВИІІІаро

вування ігазів розлітається і ІНЇІКО.mи !Не повер

т:lється дОІ зірки. 

Якщо ж :маса ядра :більша критичної (біJІь

ша, ніж 1,44 маси Сонця), то сплющування яд
ра не може зупинитись і йде до ІКіщя, тобто 

за:містл нього залишається так звана "чорна 
дірка". Вибух супернови не відбувається. 

За.11.ишки від вибуХ!у супернови мають у со
бі 1бмато тяжких елементів. Ці елементи попа

дають в хмари космічної маuерії, з якої фор
муються нові зірки. 

Це значить, заявляє до;ктор Бете, що зіркlfі, 
які ми знаємо сьогодні, ІВ'КЛючно із Сонцем, є 
щонайменше другим поколінням зірок, які зі

брали за.'Іиш:ки зірок, що мали виtбухи супер
нови. 

Отже, зірки родяться, ростуть, розвиваються 
і вмирають, щоб дати маїеріял для народжен-

ня нових зірок. 

НОВІ ДНІ, червень-липеиь, 1970 



Сергій ПЛАЧИНДА 

ДОРОГ А ДО СТ АРТУ 
Ра,птом він зупинився, здиІВоваШІй і навіть 

вражений. Щось сталося наВІК'о~о таке, чого о~

разу не міг збагнути. Занепокоєно озирнувся. І 
розГІУІблена усмішка пом'я-кшиІЛа напругу вуст, 

зг.Jклопотаність погляду: вла,сне, нічого не ста
лося, навпаки -над ІК.осмодроrмом: залягла ти-

ша. Дивно. КосмодрО!М і ... 'ГИШа. 
Стояв наче аж розгубл·ений. Місяцями, рока

ми 1ви:мріював 'кожну nередстартову хвил·ину, 

передбачав беміч І,Щрібниць і !Нооподів~ано.к, а от 
·не уЯІВляв цієї МІИті - :коли замО\В.:юнуть гучні· 
згуки радіо,команд, СТИІХ.не гуркіт кранів, рев ма
шин, ІГолоси ОІПераторіІВ. KoJIJИ все 'буде готове, 

перепровірене. 1 ... що ж тоді? 
ПіщійшJІІИ )"ОМіхнені й схудлі Голова держан

ІНої осомісії та Головний теореТИІК: 

- А вже пора й спочи-ги, Сергію ПавлоВІИ'Чу! 
Все ... До раІНrКу! 
-До історичного ва~втра! 

Мі,цно поТИjснули йому 'P'JIKY, пі•ш·JІІИ до ма-

~-
Оддалі1к в автобус сіщ,М'И лю~и в !КОмбінезо-

нах - збущжені, ІВеселі, засмаглі на ІПівдеШІому 
весняному сонці. Голосно 111еремовлялйсь, жар

тували. 

"Воои всі в по~оні велИІКоrо, не·звичайноІГо, -
подумав. - T01ro, що має статися взаІВТра ... 1Ко

JІІИ людство вперше за всю свою історію !Відір
веться :від земного тmкіІННіЯ і пірне туди, в тає·м
ничу 'ГЛ.Wбінь ІКОС'МОfСУ ... " 
Авто :підкоnфІ:о ~без~шумно, наче бюячнсь mo• 

лоха'ГИ йо,го думки. Молодий шофер вийшов з 

машини і, ~широко 'розстав•ИІВ,ши ноги, зачарова

но вдивлявся в красуню-ракету. Тепер вона ви

СО'Чіла над всім сrепом - біла !У,рочисто роз

кльошена донизу, наrче наречена у весільній сусr<

ІНЇ. З бокі·~ ії легень.ко 'підтримуваЛІИ "парт1-1ери" 
- сталевІІкронштейни. 

У торіШІНі ІПолини на видноколі сідало сонце 

- вели;ке, неяскраве, баІГрЯІНо-фіолетове, схо

же на якусь загадкову близьку nлянету. 3-ачер

во.нілась t&рас:уня-ра:кета, нач~е зашарілІЗ.сь 111еред 

світилом. L о.ша:тні,шою стала її сталева "суrкня" 
- п'ять ,с11У!пенів, ЗІВ'язаних ДОІК;J!ПіИ, мов би у 
сні1п. СкілЬ'Іш мізкувалось ІНад фо·рмою ракети

но,сія, аж 'до:ки не в•гадалось ,баІЧене ІПід Ніжи

ном давно-давно: я:к жіНІІ<ІИ\ снопи в'язаЛІИ. "А 
навіщо, - прийшла дум·ка, - стуrпені ставити 
одна на одну і отак примі'ГИвно Іподовжувати 

ра:юетну 'Піра~міду аж до хмари, ІКОJFИ мо:>ЮНа ·їх, 
всі 1п'ять ступенів, зв'язаrn докупи, у сніп ... " 

НОВІ днІ, червень-липень, 1970 

... Заграва загасає. БЛJЯкне. Опадають до об
ІРію ії багряні крила. Зі 'СТеJ1!У віє nрохоло~ою. 
Вітерець - напахч·ений аромаrrами tmітів, трав, 
прісним дуХО!М свіжозораної землищі. 

1Корольо·в йде до авта. 

... ~' овоє.му будИІночку ОJІJРЗЗУ ВІМІИІКає світло, 
тягнеться до :книжок, які взяв сюдІИ. ТоИІИки 
Івана Франка, Льва Толсто,го, Михайла Коцю

ІбюІсЬІко•го. його улюбленці. Але зараз не вчи
таєш - ще в голові мІИІГотять .кадри сьо·годен

ня ... Остання 1перевірка космічного корабля, ра
кеТІи-носія ... Засідання Де·ржавної К()Місії •пря
мо там, на космодромі. І доога на1путня роЗІМова 

з космонавтом та й01го дублером. Знову оглЯІд 
ракети ... Допові:дь Голові комісії про ІГотовність 
корабля до .польоту. Ще одІІІі оглядЦПИ ... Який 
нервовий, на1пружений день! День'? Ні, рок:и, 
десятиліття, ·)ІGІТТЯ. Ще відтоді, !КОІЛИ ... 
А ·Відколи? КоJГи все це 1почалося'? З чого? .• 

Пройшовся по кімнаті раз, здwе ... Гай-гай, 

зІВичайно, перша nідвалИІНа йоІГо космодрому 

ібула закладена в далекоІМу, тихому Ніжині, ко
JІlИ •він, малий Сергійко, .лаІГЇДНІИ\М!И зорянИІМ•И ве

'Чорами 'сидів на шпориші в сЩІІ;у і щхав піоню: 
Дивлюсь я Іна небо, та й думку гадаю: 

Чому я не соІКіл., чом~ не літаю'? 

••• 
- МЗJМо, ну візЬІМіть мене ·з собою ... 
- Ой, синку, ваЖJКа дороІГа. 

- Та я ж -помагаmму ... Нести треба буде ІКар-
тоnлю ... 

- Ти думаєш, синку, ·що бЗІГато дадуть за 

цю лахманину, - розп:ра&7Іяє мати дитячі штан

ці, які вона вправно пере'Ш'И'~а з старих штанів 
вітчима. 

Одеса - рік дев'ятнадцятий. Французи, де

нікіНІці, •петлюрівці, англійці, армія Япончика, 

'греки ... Хліб випїхали з ІГОРОХ\У'~ Та й того -
по сто ~грамів на чолоІні,ка. Не: було й сол.и'. До
водилося ходити на Хаджі-Ібей, коІПати лунюи, 

заливат~ їх солоною водою з л·ИІМану, дJНЮВати 
-й ночувати., доl<'и добу~еш пр.иІГорщу соли nра

давнім способо.м. Якось ~am ВІИtМЇНЯJІа два кі
лограми масл-а. Такий <жарб їсти не можна ~ло 
-Марія Миколаївна ві,щцала його одній жінці 
~ майстрИІНі, й та навчила матір ч·оботарюва

ти. Придбала МЗJРія Миколаївна інстру.меІІП та 
й заходМлася ШИ'ГИ ·сандалі, черевш<ІИ і навіть 
чо6от.и для родини, для обміну. А'д)Ке rOJIO!ZJ. до· 
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пі:кав. Ось і зараз ІМати збираеться їхати з wтан· 
цяМіИ та бруском мила. 
Тряслись у тісному ва1гоні день і нLч. Н·а ра

нок висадились з матір'ю у Вапнярці і ·.пішли 
шляхом ІН<ш.мання. 

Кілометрів п'ять пройшли- село, білі ха"ГИ, 
клуні, діти. На вигоні травич1ка ніжно зеленіє. 
СкриІПить журавель. На одній з хат, у mізді
в·ерейці, поважно господарювало двоє лелек. 

~ Мамо, зайдімо сюди ... де ле;rеки. 
Кароока молодиця П'РИ1Йняла rоС"ГИННо. За

просила до ха-nи, діловито розглянула речі, при

міряла щтани своєму парубчакові. 
- Що хочете за це? - зmпитала у Марії Ми

колаївни. 
- Картоплd ... скільЮІ дасте ... 
МолоДІищя подиви~ася m матір, на Сергія; 

мовчюи вийшла. НевдоІВЗі З'а~ягла лантух ·з ~кар

топлею. 

- Ось ... два пуди ... 
Марія Миколаївна оплеснуІЛа рука·МИ: то було 

багаТС11ВО, ТО буJІІО ЖІИТТЯ! І ВОНИ хутчій ІПОІНеСШІ 
його до станції. 

Спочатку мі:шо,к схопила мат.и. - Сергій ій 

піддав. Бадьоро пронесла ~років двадцять, від
та·к но:ги ·почали ІПідгИіНатися. 

-Мамо, дайте мені! 

-Не донесеш! 
-Донесу ... 
- ~Боже мій, ти ще диtmна ... Тр.ина;дJцять ро-

ків. 1 

- Чотирнздцять, мамо! - і взявся за мішок. 
Іде Сергій, аж ,пада'Є. 

А тут mrnйcь чолов'ята: 
- Що це ти, ммодице, на !Малого хлопця на-

ваJІІИла ІПівміш;ка ~арто:плі -Іпідірrветься! 

Мат.и неоподівано заплакала. 

-Що ж робити ,І}{ОJІІИ і я не донесу ... 
-А далеко? До .станції? 
- Так, до Ваnнярки. 

-Ого, так ви ж не ІZJ.Онесете обоє ... Підірве-
тесь тілм~и ... От JDИXO мені з вамиJ. Давай сюди ..• 
Підхопив іВЇН ТО'Й мішок, як !JІір'~ну, зватm на 

моІГуmі ІПлечі та й доніс до само,го ІВокзалу. А 

маm з Сергіем десь встиІГа.mи за ІНИІМ іти. 

- Я:к же ім'я ваше?- 'ВКіJІОНяється йому Ма
рія Миколаївна до самої землі. 
А він стоїть, обтрушує nі~дЖак- невеJІ'ИЮІЙ 

чорний В)'ІС, сорочка на всі ІГРУдк виjшита, щи
ра усміщка. 

- Яке та1м ім'я - ідьте пошвидше додому та 
їжте картоплю 'собі на здоров'я. 
"Понад соро.к років ІПройшло відтоді, а цьо

го чоловіка 1бачу я~к живого", - ду:має Сергій 
ПаІВЛович, підводячись з 1J<Ірісла. Вечір. йому 
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прИІНесли вечерю, але тілЬGGІ ІВі~аХіНувся. Ні-ні. 
Не до цьо:го. Відкрив холодильник в ·кутку кім

нати, вийняв пляш:юу1 ~інеральної. 

"Сорок ро.ків ЖИjВете ви в мені, до6рий чоло
віче. У найважчі :ювилини згадую вас. І найра
дісніші. Бо і досі Ви, наче добру половину ван

тажу ~берете на свої пле'Чі". 

Схвильооаний ЗJкадемі:к ІПідходить до ві.ЮІа, 

розчиняє ЙОІГО, наче у всесвіт: п1еред очи'Ма ли

ше зор-і, світлі :розоиши далеК'Их світів. 

"Зорі ... ·Оксана ... Як шкода, що тебе немає 
тут ... поруч ... Пам'ятаєш, НІ}{ 'Ми: мріяли, диВJІя

чись на зорі... І як СТ}Тrnали в життя ... " 

* •• 
Лише вона знала цю тає,мницю ... 
ВоНІи, учні профтехшколи, ві;щбували практи· 

км на даху медінституту. Вюривали йото чере
nи)цею. Після роІботи ·бі1гли до моря. Сергій лю
бив купат.и.сь біля ІСамісінЬІк.ої дротяної оІГоро

жі, за якою 'ГойдаЛІИ:ся на хвилі гідролітаки 
Одеського авіяза~ону. 
Викупавшись, усі rпрямували додому, і він 

ще пла:вав, не зводячи 'О'Чей з літаків. Та ще 

·ко.'Іи вони злітали й сідали на воду, мов чайки 

- тоді вже не чекайте Сергія. 

Цього разу друзі покупаJІИ~я швщдко і гай

нули ДО міста. Сергій ЗаЛИ.ШИ'ВС·Я МОІЮНУТИ біЛ:Я 
свай. Кудись щез вартовий. Момеm: морем -
де не було оторожі - хло111ець попл~m прямо 

до гідролітаків. його тягло туди, як магнітом. 

Наче заворожений, плив назустріч невідомо:му. 

На 1берсзі кілька чоJfові1к вовтузилюсь біля 

дерев'яного вози.ка, ІНа якому лежаJВ ІМОтор. Тут 

же, ·біля причалу, ЛРИІІІНУТО і літака. 
Сергій 1спритно виліз на дерев'яний помkт. 

Було незручнп, соромно, на,віть лячно, але га

ІРЯЧа цікавість перематал;а. Та й JІ!етунів ІВін 

знав у обличчя - щодня ж чергував біля свай, 
перемовлялися іноді з ними. 

ПрИІВітався, прикипівши поглядом до ІбJІИ

скучих деталей. 

- Що, хла.пче, літати захотілось? - весе

ло озвався чорНЯІвий, з бакенбардами. 

- Якщо вже осмілився запл1f1Сти у зону, Т\) 
літатиме! - докинув чуtбатий ю:нак у стецівці. 

- Може чи·мось дооо!Могти вам? - озвався 
ІНееміливо Сергій. . 
Летуни розсміялися. 

- Повчит.ись би треба, юначе ... 
Підбіг захеканий варто.вий з велетенс~ою 

старою rвwнтівкою. 

·--- Як ... ЧоМ\)' ... Назад! - кинувся до Сергія. 
-- Еге! - запротестували летуни. - Про-

НОВІ ДНІ, червень-лШІень, 1970 



rавив, то давай без претензій. Хай хло·nець 

дивиться! 

- Авжеж. Може з нього саме і вийде вели

кий авіятор ... 
Лише коли посутеніло, йому на·гада.JІІИ ,про 

одяг, домівку. ЧИімдуж повертався з триво

гою: чи знайде ооою одятаНU<:у - адже б.ере
rом швендяе чимало охочих до поживи. Та 

коли виходив з води, угледів: біля його одя

гу .сидить дівчи:на. 

-- Оксана? 

- Та:к. 

-- Як тут опинилась? 

-- Ишла додому і побачила, ІКуди ти за-

плив. А одяг зали·шив. Та й сп<>~дівалася, що 
тебе 1І-шпремінно затримають - до·ведеться ви

руча-ги. 

її ве.1икі .сині очі світилися довірою і теплом. 

... Вони йшли ·разом беретом моря. 
Зупинилися мов заворожені: зорі ІВ'Горі і зо-

рі ·глибоко внизу, у воді. А Qкісана і Сергій 
наче на •краю ве.,'!етенсь-кої безодні. 

------=-Перед нами Всесвіт, - прошепотіла Ок-
сана. : ~ 

- Як хочеться стрИІбІИУТИ туди... ПоJШнути 
у самісіНЬІ<!)~ глибінь! 

Усміхнулась. 

Тихо, мрійно почала: 
Дивлюсь я на небо, та й JІІУ!М1КУ гадаю: 

Чому я не сокіJІі., чо·му не літаю ... 
Співала 1вона гарно. І у.кра~нських nkень 

знала безліч. Люби.1а жарт і влучне слово. Не
дарма її rПроваджали додому юрмою після за
нять. Іноді засиджувал(Ись у ОксаІІШ вдома, на 

Островидона 66. І найчастіше - Се:ргій ... 
Коли ·кінчила опіваТ>и, тихо мовив: 
- Летуни пообіцяли післ,язавтра поката-

т.и мене ... 
- Ой, а я спостер.ітатиМ!у. 

- Тільки - нікому! 
- Згода. 

Міцно потиснули одне одному руки. 

... Вже втретє його брали на борт ~гідролі
така. Летіли над Одесою, поті:м над морем. 
Сергій угледів набережну, стр01каті натовпи 

JИОдей (неділя 1К!). Десь там і О~сана. Мож

JІ'НІВО й маТІи, я1ка нічогісінько !Не знає. Вона -
вчиrгелЬІка у.краї.нсЬ'і<ОЇ мо:вЦІ - і 1слухати не 

хоче -про аJВіяцію. 

Щось виг~1кує летун - не розчути крізь рев 
моторів. Та враз - тиша. Наче літак пірнув 
під воду. І летуни, і юний nасажир зирl{нули 

догори: замість ~бЛІИсжучо~го живого 6урем

ІІЮГО кола - застиглий червоний пропелер. 

НОВІ ДНІ, червень-липень, 1970 

Летуни не розгуІбились: повс:ли літа•к на ви

:мушену посадку. 

Коли вже щасливо приводнились і nливли 

по інерції, хтось тукнув: 

- Міни! 

Справді: навколо ~погойаІ,увались в·елетеJ:ІІСЬІКі 
·чорні кул~і з 'ріжка,ми - наче ІГолови якихось 

ІПотвор .. Літак, отже, сів ІНа мінне поле, ~що було 
'fiYT з часі,в імперіялістично і війни·. 

-Міна попереду!- страшний крик летуна. 

Літак ішов прямо на ро-гате чудовИІСько. Ще 
се-кунда - дві і праве крило вріжеться ... 
Смерть! Ось ·вона. Летуни з·блідли, ІМИІМохідь за

nлющили очі. 

Як 'вихор, вилетів з кабіни Сергій Корольов 
- стрибнув на лі~ве ~рило, упав на його край 

і ... лjтака нахири~тrо, праве крило в останню !МИТЬ 
здійнялося над міною, •промайнуло над нею 
майже впритул ... 
Додому прийШОІF. 'бл.і:щИjЙ і ~схвильований. 

-Що з тобою? - ІВжа·хшулася мати. 
·- НіЧОІГО. 

- Ні, ,сІ<ажи, бо ти :наче з хроста знятий. Що 
сталося? 

- На ;:міну наштовхнулися. 

- Яку міну ... Що? Де? 
- Ма·мо, бачите, я пере~д вами -живий і здо-

ровий. Більше ні [J·po що не тmта:йте. 
Вітqим одвів Марію Микола"івну: 

- Не треба його розпитувати. А міни - во
ни за манком. 

* •• 

І зноІВу політ ... 
Він- студент Київського -політехнічного ін

ституту (поС11)1Пав до Військово-Повітряної ака

демії у Москві з власним проектом планера, але 

там довго затримцися з відповіддю, довелося 
хутко складати іспити до К!иївськото вузу). 

Оксruна то го ж літа 1924 рQІку всту[І.ИJІЗ. до 

ХархівсьІКого медичного. Хоче хірургом стати. 

Листи йдуть від неї щИІрі, запальні, теплі ... 
. .. Всі завмерли. Лише зойІЩуJІа яка~ь моло

дич!ка з натовпу, хоч .ще нічосо не сталося -
Сер:гій ~просто ступив на край вис<Жої трН1Піль
ської кручі. 

Ранков-е сонце ·б'є промінням ІПрямо у вічі. 
Слі,пить дз.еркальне плесо Дніпра. 

Сергій мружить·ся. 

У хупаво1го режисера тремmть рука з ціпком. 
Мистець ~боязко лозирає до!НJИjзу- там, під ур
вищем, біля води - кінокruмера, метушаться 
оператори. 

(Закінчення в наступному числі) 
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Іван СЕРГІеНКО, 

кандцдат фізико-математичних нау~ 

завідувач відділу Інституту кібернетики 

АН УРСР 

ОЗНАКА 
Ми живемо в час, коли ві~риття, тілЬІКи-но 

з'явившись на с-віт, узвичаюються. Ще н:е так 

давно в ІПресі кипіли суперечки; про те, ч.и до

цільно розвивати •кібернетику, а нині молода 
наука вже здобул·а за.г.альне визнання і зібрала 

під свої знамена .кращі наукові та інженерні си
ли. Наявність добрих обчислювальНІих машин 
визнача•є міру НаJіКового й технічного рівня 
країни. 

Як же ·пояснити та'Ке "привілеойване" стано
вище ·кібернетики серед інших наук? Якиrм: чи

ном модІНИця двадцятого століття стала наЙtКо
нечнj_шою осно.вою технічнато проrресу? 
Бурхливий ріст темпі,в розвИ!ТJ<у tпромисло

вости, вузІ>ка С·пеціялізація виро6ництва непо

мірно ускладниЛіН ~<:еруваІшя народнім гоопо
да р·СТІВо м. 

З часом дійшло б до 'кризи - адже нині для 

ідеального керування господарством уже не ви

стачає наявної розумової енерrіі. Щоб обрати 

кращий шлях, щоб зважиrгися на рішучий крок ' 
у розВИ1'ку якоїсь галузі промясловости, нині 
мало ІПрИІкинути резtульта"ГИ з олівцем або на

віть з ари"мометром у р~ах. Вибирати треба 
серед десятків і 'сотень мільйонів МОЖJІ'И!ВИХ ва
ріянтів. 

Світ захлинався від паводку інформації. На
ука знайшЛа новий універсальний засіб їі об
робюи - елек-гронно-обчшлювальні маІ..ІІ]ИНИ. 
Сучасні ЕОМ володіють сотнями першокляс
них програм, мають велику пам'ять, можугь 

зв'язуватися з багатьма о6'Е•ктами, в тому чис
лі і з іншими, обчислювальними ма·шИ!Нами, мо
:>юуть одночасно роЗІв'язувати десsrгкн і сотні 

різних задач. 

Створення ЕОМ знаменУ'вало собою нову епо

ху у .пізнанні природи люди'Ною. Якщо вся тех

ні,ка, винайдена раніше, з'міцнювала фізичну cи

JrY людини, то ~юва, електрошю-о6числювальна, 
зда-гна 'прискорЩги ії думку. 

Власне, тепер ні16н відновлюється втрачена 

рівновага, до якої увесь ча'с ІПра:гли. Колись ІІ<іО
ЖС'Н міг тримати в голові усі ІНемудрі пляни. 

Людство добре ПОЧJО'-:дилося за свій ві~к і роз

жилося таІGІм господарс-mом -уже й ІНе ВІІІИЛЬ

нуєш його. І ось тепер, з .роЗІВиmком електрон-
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ЧАСУ 
ної о~бчислювальної техні,ки людспво нібц зве

лося на 1котурни й пов·ернуло собі ·KQJI!If'ШIПO ма

ду над світом. 

ЕОМ - унів·с:рсальний пристрій для перероб
ки інформації різної природи. В СІ<:ладних си

стемах иерування машина не тільки о'бро~бляє 
інформацію, а й орІГаІНізовує їі ЗІб.ирання, ви.
дає рекомендації, :застері.гає від похибок у ро

боті, сиrнал.ізує про можливі збої тощо. 
Авто·матизація учІраВJlіння - вже не му;кова 

rпроблема, це проблема суто технічна, 'проблема 
вrпроQадження електронно-обчислювально.ї тех

ні·ки в народнє господарство. 

Кібернетика як наука, ·що ви·вчає закони пере

Іроб-ки інформації в с'КЛадних си·с-гемах, є тео

ретичним фундаментом, на якому не ,л;ише ство

рюють ЕОМ, а й розробляють нові методи ма

шинної обробки інформації, складні си:стешt 
керування. 

Усі ці властивості нової техніки визначwrи їі 
універсальність. Професії елеосгронних ро·ботів 
важ'КО пере.1ічити. Перспек.ти:ви їх ма~Й!бутнього 
ви,кори.стання ве.1ичезні і фантас'Гичні, мало хто 

це може нині усвідомити. Т.о·му на розвиток ІКі

бе:рнети.ки держава відпуска·є чималі кошrги. 

З часом створення "рОЗ\УІМНОЇ маши.ни" в на
шій країні (а вперше вона з'явилася са'Ме у Ки

єві) минуло майже двадцять років. Хай та ЕОМ 

бул.а 1це недосконала, од:на'к з її допомо·гою роз
в'язали багато важ.1ивих наукових і господар

ських завдань. Значення П неоціненне - вона 

зшuменувала со·бою початок нової технічної ре
волюції в ·країні. А головне - ·перша~ ЕОМ до

помогла 6удуват.и другу, третю- дос.коналі.ші, 

до·вершеніші - дала змогу підготувати НЗІ)'tКо

во-технічні кадри, перший загіІН кібернетИ'ків 
Радянського Союзу. 

МожлИtвості електронно-обчи.слювалЬІНих ма

шин вел·И'КОЮ мірою залежать від то.го, які !Ма
тематичні програми вони мають. Адж·е ~добра 

про·грама придатна розв'язувати батато подіб
них між собою задач. Коли є, наприІКJІад, про

грама для автоматизованого ІНарахування заро

бітної nлати, то нею мож!на ~користуваТИ,ІСя аж 

доти, поки не зміниться закон ·про нарахуван

ня заробітку. Вона nр.щца-vна не для одніЕі уста-

НОВІ ДНІ, червс.нь-шmень, 1970 



ноІВи, а всюди, де прийнята та~ка форма onлam. 

У сі мо~'Іиві 3?Уtіни в роботі кожного - від:пу

стка, підвиrцення розряду, перевсдеІШя на Ї'НШJУ 

ставку, перероблені години~ прогул - усе це 

враховано. Хороша програма - !МИ звемо іх 

стандартними - є за,собом розв'яза!іlі цілої мя
си задач. 

Теоретичні досліджеЮІя і прюmша по:казали, 

що є при'наймні два шляхи 'Підвищити ефек
тивніст~ обчисJlІовальної техніки: зблизити ма
шинні і алrоритмічні !МОВІИ і створити комплек

си електронно-о6Ч'исювальних ~машин. Пробле
ми ці дуже СКJІадні. На:д. НИ'МИ наполегJІИІВо пра

цюють в нашому і:нституті. 

Вчені всьо.го ·світу думають, як ЗІбі.льшиrи ін
те.'!ектуальні можливості машин. Треба nерш за 

все спростити спіЛJкування людини з машиною. 

ОуІЧасні ЕОМ виконують по·кищо тільки елс

;ментарні о'ІІерації обчислювального характеру. 

Можна добиватися ·більшої їх продуктивности', 

·збагачуючи систему математично1 о забезпечен

ня. Маючи великий Ііабір стандартних програм, 

:м1.ІІИ1на оправлятиметься з великим колом зав
дань. Не !Реба ·буде ·пи:сати щоразу нову про

гр&'1у, а скористатися готовими часJІинами 

стандартних програм. 

Такий шлях, хоч і видається nростим, на

справді у~окmднюється громіздкою підготов

чою роботою. Вчені почали шука1'И іншого 
шляху- .бу~уnа·ги 'Машини, котрі могJrи 'б ви
конувати 'окладні логічні операції - з дедуі(

тивними здатностями. 

У•країнські кібернетики під керівництвом ака

дем1ка В. М. Глушкова розрО'били 1принципи, nо

бу до ви обч•ислювадьних ·машин, які вперше за
стосували при створеш~і маnrИ'н серій "Мир-1 ". 
Так починався новий етап у розви;гку обч·Ш:JІ'Ю· 

вальної техніІКи. Автори цієї робо1'и удостоені 

Державної преміі 

Мова машини "Мир-1" дуже сmдається на 

математичні фор:\tули, том~ для неї 6а.гато про
стіше підготувати завдання, ніж дJІЯ інших. 
Програму дають у витляді математи!LJних фор
му .. 1 та словесних 'вказівок, і машина вже ~сама 

розбирається, в якому порядку провадиrn об
чwслювання. Тепер можна будувати обчислю

ваньний процес по-новому, втручатися в нього 

під час роботи. Скажімо, коли деЯіКі формwrи 
варто замінwги, 'посилають додаткові ВІКазівки 

з пульта управління. Якщо раніше :машина ·ви

конувала лише окремі завданнJя ."ІJ:юдини, то 
нині вона стає справжнім й nомічником. У ма-

іШНІІШХ серіЇ "М:ир-1" здійснено С'Vр,У1К1)'1РНУ ін-

НОВІ ДНІ~ червень-липень, 1970 

терпретацію однієї з алrоритміІLJІНІИх мов. Подіб
них машин не випускає жодна 'Країна. "Мир-1" 
стала відо:ма всьому світові. Навіть найбільша 

американська фірма ІБМ, що монополізуе ·по

над по.ч:овину виробництва обчи.слювальних ма

шин ,капіталісти'Чного світу, зажадала ~ити її. 

А чи мо:Жна навчити 'Машину оперувати фор

мулами? Так, -кажуть уч-ені нашо.го інС'J'Іитуту, 

творці нов-ої ЕОМ, яку 'буде nущено в 'Промис

лове вир01бництво 1)'1Же насrупно·го року. Ії •по

ява в обЧJЩ:Лювальних цеН'Грах дасть змоту про

дуктивніше ІВикористовувати і традиційні ЕОМ. 

НеЩодавно Державна комісія на чолі з ака
деміком А. О. ДородніцИ'НИ'М прийняла нову 

ЕОМ. Вона має -більший інтелектуальний дія

пазон, ніж ·попередні. Це чудовий ІПQІМі'Ч!Н'ИJк для 

вчених, математНІКів та кі6ернетwків, ЯІКі одер

жать можливість швидше Ідосліджувати і ство

рювати нові методи роЗІВ'яз·ку задач. Вона зруч

на ще й тим, що дає змогу знайоМ'ИТися з про

міжними результатаМІН й коре11у1Ваrги роботу. 
Наука й інженерна практи,ч<а ставлять і та1d 

завдання, що одній ЕОМ не під силу. Тоді зада

чу ділять на частини, в:изна'Чають, на якій ЕОМ 

котру з них доцільніше роЗІВ'язувати, ·водночас 

встановлюють порядо~к ведепня обчи,слюва:ль

ного ІПроцесу на всіх машинах, оu'єднаних між 

собою. Коли ж ЕОМ ВІИ'ко;ристовуватн кожну 
саму no собі, то ії ефект-и.вність наба.rато змен
шується. 

Ці мір:щування привеJІІИ вчених до ідеі ком

плексів ЕОМ, що складаються як з одноріщних 
ЕОМ, та~к і різнорідних. Зрозуміло, коШІлекси 

в маш.ин різних ~ляс універсальні, але й ство
рювати їх вЗ!Жче~ Тут 1ВИ.НИІ]{ає ціJІИй ряд склад

ІНих математЩІних і техні'Чних задач, які ще че

ІКають на :роз·в'язання. ~rчені інституту кіберне

ТИК'И АН УРСР тепер розробляють принЦИ'ІІи 

побудо•ви компле~сів із різнорідних ЕОМ, вже 

незабаром має 6уги ст~орений о:дин з ІНИХ. 

Спливають роки, розвиваються ІЮВі методи ІВ 

кібернетиці, ПС'стають нові ІП:роблем:и. Вчені вже 

nрацюють над 'Гібридними машинами, .в Я'КИХ 
nоєднуються особ.,lивості робоm цифрових і 

аналогових обчнс.;тювальни~х машин. 
На УІКраїні роками створюються теоретичні 

основи кі6ернатикн. Важко було раніше перед
'бачити, що мине .сім чи десять років, і в СРСР 
створять першоклясні о1бчислювальні маш'И'Ни. 

Зараз Ки_ї,в став таким На)'ІКОВИ!М центром роз

витку теоретичної кібернетики, '1<\WUi їдуть вчи
тися ~спеціялісти з усіх ·країц світу. Ми можемо 

·пишатись не лише всесвітньовідомою ІКиівсьаrою 
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Ш!Колою теоретичної 1кібернети~ки, заснованою 

ооаде'Мі.ком В. М. Глушковим, а й вели~им за
ІГоном уюраїнських 'кі,бернетИJКів, респу·олікан

ською індустрією обчислювальних .машин. 

Київ і ,СєвероДонецЬ1к, Львів і Житомир, Хар-
1Ків і Дніпропетро'ВСЬІК, Чернівці і Ужгород, До
нецьк та ·ба~гато інших міст У.кра~ни мають чу

дові наукові колектИ!Ви. Лише переліІк таких 
загальновідомих машин, як ,,Київ", "Дніпро-І", 
"Про-мінь", а також спеціялізованих -"Альфа", 
"Оптимум-2", "Аркус", "Асор-І ", "КИІів-67" -
.свідчить 111ро ваго:ммй вк.щад учених та інжене
рів ре.с'Публі•ки у роз-виток вітчизняної О'бчислю
аальної техніки. 

Наші ЕО~І\1 ВИіКОристовуються у найрізнома

ніmіших талузях. У Мо~ковському Інституті ви

щої нервової діяJІьности з допо:моrою ЕОМ 

"Дніпро-І" обро·бляють матеріяли досліджень 

фуНІІ<ЦіЙ К01рИ ІГОЛОВНОJ'О мозку. В КІиеві, В Ін

С'ГИтуті ·ек~перименталЬ'ної та ·клінічної онколо

гії, розв'язують nро6л,е•МІУ ранньої діягностики і 

лікування раку. Та й де тільки не працює наш 

"Дні•про-1". У Львові керує заводом !Кінескопів. 
У ДніJпродзержинсь·ку - ~ерує ВИ1L7нuжою •ста

.7Іі. У Слов'янсЬІку - на со~овому заводі. На 
Староб~шівській ДРЕС та ще в багатьох місцях. 

Т;Іfм часом учені створили досконаліщу ма

шину- "Дніпро-2". Власне, це вже ціла кеРІУЮ

ча система, на я'кій одночасно розв'язують· кіль
ІКа задач. Обчислювальний процес. 'ГУТ оргЗІНі

зовано зовсім 1ПО-новому. Групи математНІКів 

tможуть відразу звертатись до машиН'И чер-ез 

кілЬІка виносних пультів. 

~' Ки·еві та Сєверодонецьку працюють заво

ди, rцо випуокають обчИІСлювальні машини, по

будовані за останнім словом техніки. У Доне

цьку засновано один з найбільших у :реопубліuі 

обчислювальних центрів. Нині його реоргані

зують 1В Інститут прикладної математики. 

Київський ІНСТЩІ"УТ rкібернетИJ.ЮІ ОЧОJІІИВ роз
ІРООКУ систем уtпр:а&7Ііння 16 нели,ких підпри

ЄМС1'В машинобудування і приJІа~о6удувашІЯ. 

До~ягнення вчених і•нституту дістали висощу, 

оцінку в нас і за кордоном. 

Однією з важливих проблем науково-техніч

но:го проrресу нашоrо часу є створення ТИІпових 

автоматизованих систем керування •піддриє:м

ствами, галузями народнь01го господарства та 

ін. Досвід розро6Rи Інститутом кібернатики АН 
УРСР і ЛьвіІВ<:ьки:м телевізійним заводо:м си

стеми "Льві.в" показує, що саме на шляху ство
рення автоматщзованих систем ІМожна досягти 

якісно ново•го рівня ІУ1 керуванні складним ви· 
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робництво:м. За допомоІГою системи "Левів" 
:роrбництвом. За допо.мо:гою СИІнтези "ЛЬІВів" 
заводом, ilJ.O випус.кає телевізори. Вклад ~ОШ· 

тів у створення систе:ми на Львівському заво

ді виявився втричі ефективніш'И'М~ ІНіж вклад в 

основні фонди підприєм1ства. За рахунок вве

дення в дію :системи на заводі в І967 році пере
ведено із сфери управління у сферу виро.бни

цтва 33 чолові•ки, а І968 року ріст числа адмі
ністративного ~персона..1у порівняно з ростом 
числа. робітників 61ув нижчий, ніж доти. Систе

ма дозвои"ІИЛа збільшити на сім відсо11Ків випуск 
nро~укції. 

Розробка складних автоматизованих систем · 
керування потребує спільЮІх зусиль учених та 

інженерів, що досконало знають виробництво. 

Досвід роботи інституту по~казав, що спра!ВЖНЮ 

віддачу автоматизація дає лише там, де зазда

J1егідь створюється інженерно-технічні 'колек

тиви на. місцях. Над пробле'Мами сmорення си

сте:\~ автомuтизованого упраміНІня виробни

цтвом працюють нині сотні пі,щприемств і нау

ково-до.слідних за·кладів респ~·6ліки. 

Знuчення •праць учених Інституту кібернетm<и 

нивіть важ~о визначити. Варто зга~ати участь 
наших сііівробі1'ників у спорудженні газопро
воду Середня Азія -Центр, вирішення ~питашш 

rпро розподіл нафтолродуІКТів у :маштабі Ра

дянського Союзу, обробІКу експериментальних 

даних на наоуково-дослідн01му судні "Михайло 
Ломоносов". 

Економічний ефект від використання робіт 
Інституту кrбернетИІки .майже вдвічі ІІІеревищує 
асиrнування, які держава видL11ила інститутові 

протягом усьо~о його існування, включаючи бу
дівництво. 

Наші 1кі6ернетиюи налагодили близьке спі.в
rро6ітннцтво з rколеrами ряду країн. Ми розроб

ляємо спільні теми з У·горською Академією на

ук, з Академією наук Рес'ІltУібліки Куба, чимало 
робіт здійснює,мо для Ради Бконо.мічної Взає· 

МОДОПОМО'ГІf. 

Академіrка В. М. Глушкова обрано !Головою 

Програмного комітету Міжнародньої фе:церації 
ІПО переро.бці інформації. Турботи про ІПідго
тову кою·ресу цієї ОР'ганізації І971 року ІВзяли 

на себе українські кібернатики. 

Вчені інституту - члени відповідних комісій 

Ради Еконо•міч.ної Взаємодопомоти, Міжнарод

ньої асоціяції з ана~11о.гових о.бчислень тощо. 
Починаючи 3 шіс1'де•СЯТ ДР!}'1ГQІГО року, 1КОЛИ на 

другому конrресі ІФІП у Мюнхені аІКад,емік В. М. 

Глущков зро6.ив доІПооідь з теорії самооргані-

НОВІ ДНІ, червень-липень, 1970 



В УНРаді • 1 
27 червня ц. р. відбулось у Мюнхені довгождане пле

нарне засідання президії у,країнської Національної Ради, 

що мало полагодити передусім деякі прикрі непорозу

міння нсередині самого Державного Центру. Багатьом 

прихильникам. УНРади здавалося, що від попереднього 

засідаН'НН, де в неправи.1ьний спосіб усунено популяр

ного серед широких кі.1 громадянства голову ВО д-ра 

А. Фіrоля, пройшло вже досить часу, щоо вщпов1даJІЬН1 

за той вчинок достойники УlіІ:'ади й ДЦ охо;ю,;ш й щш

з~ума;1Ись. Аьо що громадяаство вже переконало їх, 

що не можна вживати аж таких ·вульгарних метод на 

форумі нашої нашшщоі уиаН'ови, покликаної з;Іагідню

ІЗати мі;,.кпарт~йні конф;Ііюи, доl\юв;шпІсь, а не диктува

тн концепціЇ визвольної по.;Іітнки всім україн:ьки.м: на

ціона.1ьним угрупованням. 

І-Іа жаль, надії ва таку ро.1ю УНРади не збулися. Нав

паю-r, коли рааіше штучно спрепарована більшість зве.і1а 

шкідшші порахунки тільки з д-ром А. Фіrолем .то ШІ.М 

разом ця ж група прихильників теперішнього rоло·ви 

УНРади }І. Маковець1юго й презид.ента l\1ико.ти Ліви

цького в безпрнк.;щдно цинічний спосіб розправи.1ась 3 

цілими неми~шмн їй організаціями. Цим самим, замість 

вийти якuсь з дош·ої кризи, наш Державний Центр у1·руз 

у глибшу кризу, виходу з якої тнм час;Ом не видно. 

Інформуючи про персбіг цього жалюгідного засідання, 

часопис "СвобQДа" кінчає свою нотатку такими словами: 

"Чи протист,авить бі.тьшості УНРади (УНДО, УСП, ОУНз, 

УРДП за певтрального становища СЗСУ-СП) опозиція -
(ОУНз та лі1шця УРДП і УНДО) конструктивну діяль

ІНість, покаже недалеке майбутнє". Спричинників цієї не

стравної салам:ахи, ·цебто в першу чергу представників 

ОУН і УНДС, чомусь навіть не згадано. 

У кожного здатного думати українського патріота ви

никає логічне питання: як і ЧО:\іУ дійшло до такої смути 

в Держанному Центрі? 

Сучасні керівники ДЦ УНР твердять, що д-ра А. Фі· 

rоля усунено з його посту "за бездія.тьність ". Проте, всі 
хоч трохи обізнаН'і зі справами Державного Центру М3-

жуть з такого твердження лише сміятись. Загально ві-

ОЗНАКА ЧАСУ (Закінчення) 

зоnапих си~стем і теорії автоматів, міжнародній 

авторитет українських кіберне'Гиків у цій галузі 

став за~гальноІВизнани:\f. 

Веш·шу ро.пю у розвитку і 'КООрдинації робіт 
~по кібернетиці на Україні відіграє Наукова Ра

да з :кі6ерне-гпки Академії нruytк УРСР. Раніше, 

напР'иклад, дослідження з теорії автоматів і nи
тань автоматиза!Ції проєіктування ЕОМ прова

дИJІись тільки у Києві. Сього:дні ж до цих до

сліджень прилучилися Харків, Львів, ДонецЬ'І<, 

Ужгород, Севастополь, Дніпропетр·онськ та ін

ші міста респуб.11і~и 

("Україна") 

НОВІ ДНІ, червень-липень~ 1970 

навколо неї 
ДОМО, ЩО д-р Ч-'!ГОJІЬ за Чі:і:С СІ.ЮІО Г0•1ОВУІШНН.Н у tiHKO· 

на~чu .. \ІУ Upt<НH зvоuив д~І>і ,LІ.ержавн01 о Центру uшьllie, 
юж u,удь-хтu з .Ио1 о rюнсред1шк1в. 1 то не зважаюч.и на 
нерешкuди, що ІХ йому станнди інші достойники Ді.І,. 

Uсоолшшм успіхом д-ра Фіrодя треба вІшжа1и 1е, що 

він зумів защканнти справами ДЦ широкі кола безпар

Тtйних громадян, а особ.тиво багатьох наших молодих 

науконцііl та фахівців. Вш значною мірою спрнчишrвс>І 

й до створешш комісії дл.н вивчення сучаоної України. 

.Можна припускати, що на зібрані під. час головуванна 

д-ра Фіrоля фонди ще й тепер роз'їжджають деякі дія

чі Державного Центру й обмовляють його та нелюбих. 

їм партнерів з ОУНз, УНДО й УРДП. 

Отже, д-ра Фіrоля ображено й усунено з ВО УНРади 

не за бездія;Іьність. його усуН'ено, на мою думку, за 

надто уопішну дія.1ьність, яка могла дати потрібні кадри; 

молодших провідників не лише Державному Центрові, а 

й деяким прорідженим нашим партіям. Дехто дуже на

лякався цього і, .мабуть, саме тому зчшmв нав·коло при. 

хильників політики д-ра Фі'rоля такий відьомський ша

баш, щоб ніхто нічого не розумів і щоб наші молоді 
компетентні люди, які ·виявили бажання активізуватись в 

констру.кти3ній .роботі комісій Держа:ІJІного Цен1ру, Зllе· 

охотились і ві.дnернулись вЩ нього, заказавши й дітям 

своїм диІJитнсь у той бік, де "роблять" українську по
літику. 

Ст•ільки ж вартий нечесний крикливий похід теперіш
ніх кері:вникі,в Державного Центру про:rи всіх т. зв. ре

алітетників, капіт у лянтіІJ, змінові.хівців, мінімалістів, на
ціонал-комуніспв і тому подібних страшних "ворогів на
роду" зі слов~іика віцепрезиде.нта Миколи Степаненка. 
Цей безглуздий похід стає ще без,rлуздішим, ·колИІ зга
дати, що саме nрезидент Микола ЛівJЩький і віцепре

зидент Микола Степаненко зробили :не так давно дуже 
багато, щоб прийняти цих "ворогі·в народу" до УНРади, 
як бажаних рівнорядних партнерів. Навіщо ж позичати 
очей в Сірка й раптом міняти курс на ·вої 180°? І на
·віщо захоплювати (а я сказав би валити) УНРаду й лу
каво кричати, що хтось інший хотів її захопити чи po.J· 
'Валити? Все це робиться Н'е/ так собі і не випадково: та
ка, очевидно, таємна вимога проводу ЗЧ ОУН, а може 

й когось впливоnішого ззовні. 

Дати точнішу відповідь на це болюче питання сьогодні 
тяжко. Знаю, що дехто шукає її. І вірю, що знайде. А 
тим часом, читачам, які бажають об'єкти,вно познайоми

ПІrсь з характером і причина.\fи теперішньої кризи в Дер

жавному Центрі, рекомендую читати не лише повідом

ленин Інформаційного Бюра УНРади, але й "Документи 
,і матеріяли до ,сучасної ситуації в УНРаді" 111ід редакцією 
Михайла Добрянського. Багато матеріялів на цю тему 
друкують також .. У~раїнські ·вісті". На особливу увагу 

заслуга:вує стаття лідера фракції YPДJl в УНРаді Фе

дора Гаєнка п. з. "Державний Центр УНР сьогодні" (.,Ук
раїнські вісті" ч. 28-29). 

Немає ,сумніву, що пkля цієї нотатки теперішня УНРа
д•івсь.ка "більшість" зарахує і автора цих рядків до чис.ла 
"реалітетникіІJ, капітулянтів і мінімалkті.в", але йому це 
байдуже. Принаймні перебуватиме в доброму товаристві, 
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бо ,.реалІтетниками" і ,,мІнімалістами" були більшу ча

стину життя, а то й усе життя, Сагайдачний і Хмельни

цький, Дорошенко і "'Мазепа, Грушевський і Петлюра, як 
зрештою майже всі, хто мав якенебудь практичне відно

шення до політики й від.чувап на собі: тягар відповідаль

ности за долю народу. Бо ж по.'Іітика - це мистецтво 

можливого, отож •і реального. Справжній політик зна~. 

коли можна й тр~ба стаnити максимальні •вимоги, але він 

також знає, 'Коли треба бути ,.rмінімалістом", а то й "·капі

тулянтом" -хоч як це непопулярно. Ці речі відомі всю-

ди. Хмельницькому й .Мазепі та іншим ве.ТІнким провід
никам доводилось часто втихо.\Іирювати своїх загонистих 

суперпатріо шчних максималістів, щоб ритувати те, що в 

даних обставинах при внутрішній €дності ще можна б~r

ло вратуватн. Протягом подіть і дотепер наші прющипа

ві максималісти (щир.і і демаr01и) не досяп1.н нічш-о 

хіба що спрJ:І'ЧИНИJІись до виникнення ішут.рішніх між.

усобних фронтіп, заохочуюq.н цим ласи.х суlщів до інтер

венції й окупаuії. 

ha мою грішну думку~ якщо б нашим "мінімаJІіста.\і" і 

"реалітетника..\і ~ пuща~:.тюю ід.Осяrти 6одаИ: половину ви

мш·, пнс.ІОШ1СlШХ у в-ідомому листі ;).)-ох на.u...их амер~~

канських науковціп, то й тоді вони заслуговували б на 

ве.іlнку шану й дяку під ,у·краінського народу, а не на 

осуд керівників ~tН'адн. 11а :жа.1ь, спрао.жн.х ,.реаді

тетників" J ,.міні;-.Іадістіu ~ (цебто реа;1ьних і відповщаль

н.их політикШ) у нас мало, то;..tу юхто з НІL\ІИ й не мусить 

дУЖе рахуnатнсн. Ані МосІша, ані будь-хто. Lуперпатріо

ТИІ!ННХ МЗКСИМа.'lісТіВ і ЗlШІ!айНИ.Х. ВИСJlУЖІШКІВ у нас дУЖе 

багс:по (і там і тут), але з ними також 1re рахуються і то 

саме тому, що вони або нереальні мак:с.имаJ"Іісти, або ви

служники. 

До вислужнин:і.в можна й не мати претенсій, вони слу· 

жш·имуть ·кому завгодно. Можна розуміти й тих, хто ви

рішив "твердо стояти на максималістичН'Их позиціях" і 
ще 5О років "тримати несплямлений nрапор" за тисячі 

МИ..'ІЬ і ·від порога, і від щоденних nроблем рідного на

роду. Але тяжко миртися ІЗ фактом, коли цю трухлу 

концепцію проголошують достойники з Державного Цен

тру, як єдиноправильну, та ще й безвідповідальН'О оqор

нюють тих, хто з нею не цілком згоден. Тим тяжче, що 

сучасн'і керіюшки ДЦ 3Водять цю ·Концепцію взагалі до 

якогось абсурду. 

Наприклад, віцепрезидент М. Степаненко в сво·єму при

ІВітанm уqаснИІ<ам ювілейної зу•с:rрічі ОДУ.Му США і Ка

нади, проїхавшись по провід.них одуміrщях, яких "захо

пила вітряна віспа ... капітулянтської, реадітетницьої і не

самос1'ЇЙНицької системи". пише, що йому "не випадало 

появляпtси на святі, що підrотоВJІялося під rасдами 60-их 

років". (LlідІф. моє - М. Д.) 

Непоінформованим треба сказати, що ювілейне свято 

ОДУМу підготовлялося під гаслом україоського підра

дянського nоета покійного Василя Симоненка: "Народ 
мій е! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреСJІить 

Мій народ!" До речі, під nодібними га'СЛами, nринесеними 

з України 60-их років, також відбувалися зустрічі nласто

вої і, здається, сумівської молоді. За лоr>і!кою nана віце

президента можна зробити nи:СН'Овок, що і їх захопила 

"вітряна вkпа" капіту.тшнства. йдучи цим шляхом далі, 

так можна договоритись і проти гасла "Геть від Москви", 

бо ж його теж вцдпигну.в реалітетник і націонал-кому-
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щ~.:l' Аuн •• ьuшш, а не xJu~;ь з цьщ·uІ.)lLJНИХ маю.:иматстнs. 

.1. •У н .,j ди ж даш ити t 

ПІ, ЩU НС .k.dA,llb, J. !ЮІ·•'U ЩОІ.:Ь Д.}'~і,е НСі ilp<.L .... .J. З llv.:Н!H'-1. · 

HUI\.1 h.Uсщ~Ш . .І,іЄЮ 1і.l.К ;;$lШHUl U!дЬШОСТИ В ~І: 11-'адІ, ЯКЩО 

цн h.UHЦt!Щ!>t не дозно.іІНЄ н;;шпь н-щснрезидентuві uути 

Н!JИС,УТНl,\1 hЗ IOBl.!tHHO,\tY CHЯTKYllithЩ ОрГШі'.І.;;$аJ.Щ, -<:.J.J..i.ll• 

Н:Ю•ІJЦС.\1 ш,ul Н!Н ко;н-1-.:ь uyc, та змушує йоJ·О виступата 
проти ідеіших ос1-юІs Іюдаи:qного руху, якому сам слу

жІш, пuки не став віцспрезидентом. 

У і.ЮдІuН! кризові моментн подіШІ!Н'О 6ільш виробдені 

с.успідьства uо_\tбар,J.ують своїх репрезснтаюів тонами 

листш, п яюrх кожен вислов.1ює свою справжню думку. 

Ч.и не пора й нам поqати так діяти, бож УНРаду таки 

тре.\Jа оз.доровити й надати їй голос по.мфкованого, роз

важного й відповідального реч1-rика інтересів україн

ського народу. 

.М. ДАЛЬНИИ 

НОВИИ Оt;ЯГ УКРАїtіЦіВ КАНАДИ 

l'рупа українсью-ІХ наукопців з Оттави на qолі з nро

фе:е,ором Оттавського університету сенатором Пшшом 

Юзиком вже два роки працює над статистичним збірни

ком п. з. "Українці в Канаді, 1891-1971." Праця nрова

диться в рамках дослідІв історичІ:fого .віддіду при згада

ному університеті. Довершення І_Іроєкту вимагало знач

•них фондів, тому вирішено звернутись по допомогу до 

Канадської .і!ад,Й, яка апробупала проєкт і визнаІ!НЛа д.'ІЯ 
нього на 197Офік дотацію в сумі 14.000 долярів. 

При.є.мно ствердити, що завдяки ·ініціятиві деяких на

ших культу.рних діяtІів канадські урядові чинники остап· 

нім часом стали повертати частину наших nодатків на 

задоволення культурних потреб української етнічної 

групи. 

АРХИЄПИСКОПОВІ МИХАїЛОВІ СПОВНИЛОСЯ 

85 РОЮВ 

Заступникові Митрополита Української Православної 

Церкви n Ка:н:ад~ Архиєпископові Михаїлові сповнилося 
ІВ липні ц. р. 85 років життя. Цього року минає також 5О 
років його священичої працL "Нові дні" tВЖе раНІіше пи

сали про Владику Михаїла, ПІроте не шкодить nригада

ти, що він родом з Херсонщини. Вищу богосJ1овську ос

віту здобув у Києві. За діяльНІіпь в У·країнській: Автоке

фальній Православній ЦерІ<ві був засланий більшавИІКа

ми на довгі роки •в піпнічН'і табори. Повернувся в Укра· 

їну перед вибухом Другої світоnої ВІійни. Був хіротоні

зоnаний у єпнакопн в Києві в 1942 році. Від 1951 rроку 

Владика Михаїл очодює схід.ню єпархію УГПЦ Канади. 

Не зважаючи на свій поважний вік, Влади·ка Михаїл і 

тепер активно служить Богові й народові. Саме в трав

ні ц. р. автор цих рядків чув одну з найкращих його про

мов, на відкритті нової церкви УГПЦ у Вотерлю-Кіченер. 

Також у підготовці і проведеmІІі цьогорічного Собору 

УГПЦ Владика .Михаїл брав вагому участЬ. · 

НОВІ ДНІ, червень-липень, 1970 



~ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ~ІІІІІІІІІІ~ІІ~~І в с я 

ШКОЛИ ЗАПОРІЗЬКИХ КОЗАКІВ 

Запорізькі козаки \Зробили великий в'lІесок у культуру 

украЇ'н.ського народу. Тим часом освітня дJяльність запо

рожців мало досліджена й ВИ'Саітлена. 

Історик із Запоріжжя І. Пуха на основі вивчення ба· 

гатьох ІМатеріяліс, зокрема архівних джерел, спромігся 

nевною мірою заповнити цю прогалИ!ІfУ. Результати сво

їх досліджень він опублікував в "Українському іс.торич

ному журна:Іі". 

Перша школа на За:порізьк,ій Січі бул·а відкрm-а 1576 р. 
Неподалік вЩ нинішlі'ього Новомосковська, у фортеці на 

остроні, оточеному з трьох боків річкою Самарою та 

її рукаво.\1 Самарчуком, збудували невелику церкву, а 

при пій - шпиталь і "загааьну" школу. В школі мог.1и 

навчатися всі бажаючі, малодіші й дqрослі. Тяжка доля 

с.у дилжя цій першій запорізькій школі. Не раз вона р~-

ч 

зом з фортецею стри,\1увала нав;алу в.орогів, не раз І"И 

нула у вогш. Та козаки щоразу вщбудовували їі. lсну

lШда шкода зага.1ом :..GOU роюв, аж до JНКІ.Іідації 3апорі

зької Lічі. Відомо, що l/.)0 р. двоє вчителів навчали в шй 
Ю учні1.1. }і'к на той 'іде, це бу ло досить багато. 

Lлідом за першоЮ шкоJLОЮ в різних \Землях "вольlі'о

стей tlійська ;_janovhшкOl-o~ оуло вщкрито ще I:ciJlb};a 
шюл. lb.)~ року на Уо\но~\tЛІЩьtUИ С1чі зо у дували січову 
вінсьl~<.н~у церкву і шкоду при. ній, яка uважаласн го;юв-

ною, центральною. ha так званій Новій Січі (біля ни

нішнього с. 11окровського на Нікопольщин.і) · працюва.'Іа 
школа, в котрій, як свідчили очевидці, :lШв'іалося 50 ма· 
Jюлітніх учнів і 30 молодиків. 

Найбільше на Запоріжжі бу ли nоширені nарафіяльн.і 

школи - при церквах, у центрах паланок (адм±ністра

тивно-територіяльних одиниць), слободах, селах. У 1766 

році на залшьній військовій раді козаки у.х:валили в.іп

КРІПИ школи nри церквах майже в.сіх парафій, що було 

.в основному зроблено. Історик катерИІНославської епар

хії Феодосій nис.ав, що шкоди існували "маі1же nри всіх. 

nарафіяльних церквах запорізького nоспільства ". 

Н" 3апорllіок,і існували, крім загальноосвітніх, і спеці.

яльНtі школи, які готували 'апі.ваків, музик, канцеJІярис.тіn. 

При СіtІовій шко.1і сnіву навчалнея в особливому від

діденні, котре згодом вдділилося в самостійну школу 

"вокальної .музики і церковного сnіву". Сюди nриіздили 

в'ішися з Ки€ва і навіть з Польщі. 

15 рокі.в nроіснувала організоваН'З. в 1754 р. шкода, 

яка готувала nодкову старшину, військових ·канцеляри

сrів та інших фахів.ців для різних адміністративних по

.сад у козацькому управлінні. 

Заnорізькі козацьк-і школи були самобутні, передові 

на той час учбові заклади. Вони про~овжували освітні 

традиції братських шкіл, їх діяльність становила новий, 

вищий етаn в історії школи в Україні. Козацтво активно 

боролося за збереження національного характеру шко

ли, nрищеплювада ·в ній любов до народу, його мови, 

культури, звичаїв. Це насамперед проявлялося в тому, 

що навчання ІВ уоіх школах велося діловою мовою то

гочасної України. Учні вивчали і старослов'янсь•ку мо

:ву, письмо й лічбу, закон Божий, співи, музику. На го~ 
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динах сп1в:у й музики, крім псальмш і кантат, розучува;ш 

і сшвадн Ш:іродн•t шсш, думи. 

~ L.ічонш шко.іІі, крім згаданих предметів, вив'!ади .1а

тинську мову, шітнку, риторику, геометрію, географію, 

астрономію, військоuу справу. Майже в усіх шкод<U обо

·в'яжовю-t був курс военно-фізичного виховання. І це 

зрозуміло, бо су nopi умови життя, постійна загроза во

рожого напСWІ,у вимагали від козаків всебіч·ної фізичної 

та військової підготови. lс.топюю особливістю освіти на 

3апо.р.ізькій Січ.і бу ло те, що керівництво і контроль за 

роботою ШІ<і.'І було nокладено на світських осіб. 1ако1·о 

прецеденту історін освіти доти не знала. Заrальн~ уnрав· 

лішІя всіма шкодами зосереджував у своїх руках кошо

вий отамаІН, а дш1 безпосереднього .контролю за їх робо

тою обира.пи з-посеред старшин нача.1ьннка "світської 

освіти дітей". Школи утримувалися, так би мовити. на 

державному бюджеті - "на кошти війська". Одержую

чи ·платню, провіянт, різні прибутки, ро:шоділяюч1~ во

.енну здобич, запорожці за традицією .відц.авали на шко

лу "звичаєм узагальнену" частину. Навіть коли козак 

умирав, то знов-таки "за звичаєм" заnовї.и,ав ча:стШlу 

свого майна на школу. 

Відомо, що серед "низового товариства" було досить 

багато rіисьменних. І в цьому безперечно заслуга коза
цмсих шкіл, ,всієї створеної на Запоріжж.і системи ос-

віти. І. К. 

ТАЄМНИЦІ ПЛЯНЕТИ ЗЕМЛЯ 

Н одному із своїх ос.танні.х. номерііl б()Ііігарський науко

но-Іюну.нірlі'ий журна;І "Кос.\оІос" опублікував статтю, де 

розглядає пробдему від.1ндин у пшбоку давнину нашої 

Jшянети nришельцями з інших ·світів. l lроблема ця викдн
ка€ заnеклі супере'!КИ. llрийняття тези про подібні "ві

зити" nризвело б до nерегляду багатьох ідотихчасових 

наукових nоложень • 
llодаємо окорачений переказ змісту статті 

Всі докази "за.. зводяться до такоrо твердження: 

€ речі, які, згідно з існуючими нИНІі уявленнями, древні 

не могли знати nри тому ріІвні культури і техніки, яюШ 

у них буu. 

Or декотрі з них. 
1. Кам'яні ·кулі на терІПорії rІВате:малі і Коста-Рікц. у 

джунrлях виявлено .сотні кам'яних куль різtШХ дія:мет

рів: в)д величезІfих, маса яких становить кілька десятків 

тонн, до малих, розміром з футбольний м'яч. У сі вони 

зроблені із застиглої ляв1. і ІВ'ідполірован~, в той час як 

поблизу лява ніде не виступає на поверхню. Хто зробив 

ці кулі, навіщо доставив їх тудИ і для чого вони служили? 

2. Нас;кельні малюН'Ки в долині Наска (Перуанські Ан
Іди). Чорне nлоскогір'я вкрите зображеннями дивних лю

дей, а та·кож комах і риб. Ос~ілЬІКИ кожен малюнок має 

500-600 метрів у довжШІу, людина, що стоїть поруч з 
ним, не може відрізнити його від нав.Іюлишньоrо пейза

жу. Добре розглянути ці малюнки можна лише з літака. 
Хто .видовбу:вав ці рисунки довгими роками в чорній ка
м'янистій пустелі? А рисунки ті унікальні. Нічого подіб
оого в світі більше немає. Навіщо б інкам, котрі жили 

у тих ·краях, кресmrти mаки, Я·Кі _ніяк не можна викори-
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єтати, ходячи по 3емлі? Схоже, що знаки ці були потріб

ні кQ.мусь, хто вмів літати! Причому звеІ>тає на себе ува

гу те, що вї.д.стань між фігурами повторюється з великою 

точністю. Багато JІіній спрямовані точно з півночі на пів

день, хоч жодне з племен Південної АмерИ:Ки не знало 

компаса, а Поляркої зорі з Перу не видно. 

Подібних заrадок багато. Молша назвати, приміром, 

"тіtнійку д.'ІЯ обчІfс.лень, ЯІ~у знайш.'lи у Центрадьній Аф

рІщі і яка бу.1а виготовлена ... 9000 рОІ{ів тому. Або ж 

древньояпонські медальйони і статуетки, що зобража

ють людей в одязі, подіб1юму до космічних скафан.дрів. 

З. Тексти з індійських манускриптів. У священних ін

дійських книгах - Дрона Парва і Рамайана - можна 

подибати такі, наприклад. рядки: 

,,ЛіІrаюч.і машини подібні до кут:. і пливуть у повJтрі 

за допомогою рушійної сили, яка створює сильний ві

тер. Люди, що перебувають .всередині, протягом корот

кого часу можуть пролітати великі відстані з·ннзу вгору, 

згори - n:низ, впере.щ і назад зr.іцно із своєю ·волею--

ІJро все це було написано за Vlll В'1ків до нашої ери, 

коли .вершиною технічних досягнень вважалася дере· 

в'яна соха ... 

1 водночас до того ж історичного періоду належить не
ржавіюча зал.ізна колона о Делі. Спеціялісти дійшли ви

сновку, що її зроблено із винятК('ВО чис;rого метеорит

оого заліза і тому вона не ржавіє. 

Таємниці? 3агадки? У дреІJній історії, в археолог її їх 

чимало, t.tи ж бу .;.~.е дан о на них відповідь t 

ЯК ВИ ХАРЧУ€1ЕСЬ? 

llopaдy про раціональне харчування дехто розуміє 

надто вже спрощено, 3Вод.ичи все до -потреби позбутис>І 

неприємного відчуття rолоду. В той же час деякі огрядні 

люди, засмучені ти.м, що втратили ставність і красу форм, 

керуються іншою, такою ж необrрунтованою з науково

го погляду формулою: "Хочеш схудн.ути- не їж тов

щі.в ". Перестають їх їсти, але не худІfУТЬ, тому що 'На· 
самперед їм треба обмежити надходження в організм не 

товщів, а солодощ~в. борошняних виробів, води, qоли. 

Нарешті, ·є люди, які :вважають, що оскільки вони більш

менш реrулярно сідають до столу .і їдять .вдосталь, то, 

.значить, харчуються nовноціНІНо. Все це невірно. Мож
на три-чотири раз·и на день наїдатися дос,хочу і всетаки 

заз-навати білкового та вітамінного голодування. 

Грами, кілограми і калорії ще ·не розв'язують nроб.тtе

ми. Важливе значеІ:Шя має якісний склщд нашої їжі. Ра
ціон ма€ бути, як кажуть ученrі, nраJВи.льно збалянсова

ний, тобто містити потрібну даІНому організмові ~іль

кість білкі:в, товщ~в. .вугле.водів, мінеральних солей, ві

тамінів. Більше того, всі речовини :nов~·і ще норма.'Іь

ко заавоюватися, чому сприяе, зокрема, правильна ком

бінація страв. М'ясо і риба, приміром, краще засвоюють.

ся з овочами і гірше з товщем, ос·кільки він знижує со

ков·мілення. Товщ корисніше з'їдати не в чистому ви

гляді, а комбінувати йоrо з круп'яними та овочевими 

"СТравами - ферменти овочів сnрияють кращому роз

щепленню білків і товщів. 

Відомо, що з віком вміст в організмі ферментів змен

шується. Цей несnриятливий nроцес можна певною мі

рою пом'якшиrи, акrив·ніше ·включаючи до раціону ка-
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nусту, цибулю, фрукти, иrо;ш. Ьзагалі добором КQ.Ш!О• 

нентш їжі можна істотоо змінювати хемічний склад на· 

ших тканин і таким чином впливати на роботу внутріш

аіх органів. 

!"вердження медиків, що 1раціональне харчування -
найважливіша ланка у nрофілактиці і лікуванні бага

тьох захворювань, цілком вЩповід.ає найновішим даним 

науки. 4и не найбі.1ьше це стосується серце·во-судиюшх 

розладів. У баг·атьох людей різного віку, статі, професії в 

діяльності серця виникають ті чи ті неполад;ки, які да

ють про себе знати частішанням nульсу, перебоями:, бо· 

.'Іем, икнй відц.ає у шrече чи руку, ·важкістю у пра

вому nідребер'ї тощо. В таких випадках ооід. думати не 

тільки .про л·іки, а й про харчування - менше споживати 

соли, води і взагалі дещо урізати сВ!ій раціон. Істи треба 

те, щu легше засвоюється. Добра, наприклад, молочно-

рослинна дієта, багата до того ж на .вітаміни. Концентро

rвані м'ясні та рибні бульйони, Qtажене м'ясо і риба, міц

на кава і чай, гострі ·nрисмаки, пиво і газована nода ут

.руднюють роботу серця і тому не повинні ·nри таких не· 

дугах з'являтися на столі. 

З тією ж ;метою - по.1егшити роботу серця - реко· 

мендується їсти частіше - 5---6 ра3ів на день - і nо

троху. Деякі лікарі радять робши так звані розоо.ита

жувальні дні (молочm, молочно-•картопляні, сирно-кефір· 

ні, яблучні і т. д.). У доборі меню і часу для таких роз· 

вантажувальних днів обов'яз·ково повинен брати участь 

лікар. 

Певні обмеження у харчуванrня доводиrься вцосити і 

тим, у кого стійко п•двище.ний артеріяльний тІtск. Це по

трібно, поперше, для за·побігання роз·виrкові у кро)JОНОС· 

них судинах артеросклеротичних змін і, подруге, для зни

ження артеріялького тиску. Найперше завдан~я тут -
обмежши надходження в організ:м кухонної соли. Краще 

готувапІ їжу взагалі без соли і трохи під:солювати ії за 

сrолом, уже перед ПL\f, як їсти. Добова норма с.оли не 

повинна перевищувати 5 грамів. Рекомендується пара

лельно з таким заходом вводпrи 1В раціон продукти, бага

ті на солі калію, - курагу, ізюм, картоплю. Особливо 

треба стежкrи за вмістом у їжі аскорбінованої КИ'СJІОТК 

(вітаміну С), яка скорочує нагромадження холестерину 

в крові і зменшує прониК'ність ·стінок судин. 

При артероокле·розі дієта теж націлена на те, щоб обме

жити в раціоні продукти, баrаті на холестерин, і збіль

шити частку тих nродуктів, які містять речовини, К"Jтрі 

перешкоджають його відк.'lаданню у судинах. Сюди на· 

лежать сир, дрі>щд.жі, раж, тріска, ropox, квасоля, соя, 

·віВ'сяна і гречана кру:пи. В уоіх цих продуктах, а також 

у вимочених осе.'Іедцях, є алюм . .tJІІева кислота, метіонін 

і холі,н, які ут.рІL\Іують холестерЮІ у розчині і тим самим 

не дають йому відкладатися на стінках су дш1. 

Додержувати науково обrрунтованих норм і .режиму 

харчуваННІЯ важливо не тільки ~ля Х!ворих, але й для 

КОЖ'Н'ОЇ здорової людини. І, мабуть, нема потреби nід

креслювати, що найбільший ефект це дає в тому випщzr.

·ку, коли ·З розумним харчуванням сполуча.ється правиль

на організація праці і відпочинку. 

"Наука І суспІльство" ч. 5. 

НОВІ ДНІ, червень-тmень, 1970 



ДЕРЕВІЯ ТИСЯЧОЛИСТИП 

Він росте на луках, л·ісових галя:винах, на узбіччях до

рІг тощо. Ue багатор-ічна трава з родини кошнкоцвітів. 

Стебло лряrмостояче, високе, покрите ш.rстям, закінчу

'ЄТься гус.тим суцвіттям-щигком. Квіти білі, рожево-білі 
або червонуваті. Uвіте з червня і аж до морозі'В. 

Uілющими властивостями ~еревію тисячолистого лю

ди .користуються давно. 

Основною лі·кувальною речовиною його є ефірна олія, 

що міститься майже в усіх частИІJІах рослини. У ньому є 

також .дубильні речовини, інулін, емолисті елолуки та 

мінеральні солі. 

Препарати з деревію тисячолистого 'С'Лрияють норма

лізації обміну речовин, збуджують апетит, покращують 

травлення тощо. Водні настої та в·ідвари застосо.вують 

при хворобах нирок, гастритах, виразкових захворю

ваннях пшункз 'Га шлункового тракту, голооних болях, 

лростуді, шкірних хворобах. Настій деревію тИІс-.ячоли

стого - rарний кровозулинний за{"іб. Сік листюі·в цієї 

рослИ!НИ, нанесений на рану, негайно ЗУ·ПИ'RЯЄ кровотечу 

і сприяє заживленню. Якщо оо-іжого соку немає, можна 

користуватися напаром із •Ь."Вітів, домішавши tдо них цвіту 

ромашки. В цьому ж папарі :можна вмиватися, ш~іра від 

нього стає елястичною, набирає матового кольору. 

Сік деревію в суміші з медом (по З чайних ложки на 

день) можна вживати для лоJІІілшепня апетиту, він актим 

візу€ обм•ін речовин. 

Варто зауважити, що лити настій з ·деревію треба обе

режно. Тривалий прийом його у великих доззх може при

вести ~о заламорочення та силу оо шкірі. Отщк nрепа

рати цієї рослини можна використовувати тільки за ло

радою лікаря у та·ких слів.відношен~Іях: 

а) одну столову ложку сухої трави на склянку окропу 

настоювати понад гощину в закритій посудині. Проці

дивши, вжІшати по ·СТОЛ·овій ложці перед їдою З-4 рази 

на день; 

б) змішати 0,16 гр. порошку .11истк·ів. деревію і 0,15 гр. 

порошку mІ<:тя кропиви. Вживати перед їдою ло одному 

порошку З рази на день як кровозупилний та протиза

пальний засіб; 

·в) 2 столових ложки листя сухого деревію насилати 
в 1-2 склянки окропу і застоювати для обмиваН'Ня ран, 
rrолоскання горла та ротової порожтнини тощо, 

Ф. МАМЧУР, лікар 

("Знання та праця") 

МУЗИЧНИJй ТР АІ<ТАТ М. ДИЛЕЦЬКОГО 

Незабаром у видавнищ:ві "Музична Україна" виходить 

у світ теоретичний трактат "Граматика музична" укра

їнсь·кого :композитора Миколи Дилецького. Це одна з 

найцінніших пам'яток слов'янської музичної культури 

XVII-XVПI 'Століть. В цій фундаментальній л:раці, що бу

ла основним: посібником для навчаmІя кількох поколінь 

музика::нтів на східньослов'янських землях, автор підсу

мував майже ·сторічний розвит<>к уІсраїнського хороно

го ларте•с:Ного співу і да:в методНІЧні узаrальнеmІя музнч

·НОЇ теорії і практики народів Середньої та Східньої Вв

роли XVII століття. 

Нове видання - блискуче й уніклаьне. Воно повністю 

відтворює факсиміле й траНІскрилцію руколисного тек-
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сту, датованого 172З роком, єдиний ІJ11>ИМірник якого збе· 

рігається у фондах Ль·вів·ського музею українського ми

стецтва. 

Рукопис складається з двох розділі:в. Перший, що е 

підручником ("Гра;матика"), містить муизчно-теоретич

•ний матеріял. У другому, який Микола Дилецький назвав 

"Конклюзія" (Висновки), вміщено доло·внеН!Ня до окре

мих тем "Граматики", методичний посібник для •Вчителів, 

а також до\даткові матеріяли про друкування музичних 

граматик у різних ·краях, про церковно-музичну полеміку 

·в Мос.кв·і ІРіеЛя Собору 1666 року ,вірші до ~ітей. У цьо
му ж розділі аг.тор порушу€ й цілу низку питань філософ

сько-естетичносо, історичного та методичного характеру. 

У книзі вміщено також післямову, підрядкови·А комен

тар до малозрозумілих -сучасному ч1rrачеві музично-тео

ретичних терм.інів і ТІверджечь, переклади латинських і 

лоль·с.ькпх тексТІЇ'В, словmrчок застарілих слm і виразів, 

опИJс усіх варіянтів 'Га редакцій трактату Миколи Диле

цького, і резюме російською, англійсІ>кою й німецькою 

мовами. Найновіша техніка поліграфії уможливила :май

же точне віщтворення рукопису в кольорах, створивши 

1люзію о.риrіналу. 

Книга зацік<J.Івить не лшuе істориків музики, а й теоре

тиків, бо .в трактаті порушу.єтьІQЯ ряд nроб.'І~І, що й до

тепер мають акrуалt.не значе.ІІ!ІШ. Вона матиме великий ін

терес і для мовознавців. Зокрема на окреме дослідження 

мовознавці1в че•кає мова "Граматики", адже це у.країн

ська літературна мова кінця XVII - початку ХV.ПІ ст. 

Є всі лідстави твердити, що "Грамапf1Ка музикальна" 

зацікавить також широке коло слецілліст~в інших галу

зей науки. Немає 1сумmву в тому, що це •видання з інте

ресом зустрінуть і всі книголюби. 

Лариса БОНдАРЕНКО 

("Культура І життя") 

Сільнестер Г АЛАМБОШ 

ЗАБУДЬКУВАТІСТЬ 

Професор Швенгол:м відчинив ~вері овоєї квартири, уві

м•кнув світло і заклюс од жаху: в їдальні за столом сцдіu 

чужий чоловік. 

"Чого йому треба в моєму помешканні! Гукнути на 

допомогу ... негайно ж, - майнуло !В голові професора. -
Але що це має означати! (В кімнату пааою в:пливJrа дру

жина). Боже ти 1\rій! Вона пе обурена лрисутніrстю чу

жака. Навпаки - ніжно лестиrrь його, простягає яблуко. 

Незн•айомий ножем знімає ш~ірку ... - Професор застог

'ІІав. - З якої речі вінІ сІnдить у моїй квартирі, їсть мое 

яблуко!" 

.'\ друЖІПІа: 
- Рибонько, кави не хочеш! Я миттю зготую .А може 

ук.1адемо дітей спати, а ·чамі - на танці. 

-- Га:раз:д, серденько, - грубим голосом озвався МО· 

ло дик. 

Професор н.і живІm ні мертвий стояв у холодних ле

редлокоях. "Чи я збожеволів! Дружина з якимсь не

знайомим у моїй ~вартирі, і той ·лочувІЗє себе, як вдома ... " 
d професор наважився: 
-Гелено! Нічого не розумію! .. Xro цей чоловік! А вам 

чого треба від моєї дружини! 

29 



- У нього ·більше ПІідстав запитати: чого тобі треба 
від його ·дружини, - спокійно усміхнулась жінка. - До

рогий, всьому вmюю твоя ·забудькуватість. Певоо, при

га.дуєш - ми офіційно розлучилися ще позаторік. Суд 

прИсудив мені ti квартиру, і дітей. Я ЗН'ОВУ ·вийшла за

між. Оnке ,гарненько попрощаймося та йди собі додому. 

Швенголму стало соромно. ВибачЛ'Иво опустивши го

лову, він !Пробурмотів: 

- Даруйте. Ця •клята забудькуватість. Ще раз пере

прошую,- і ,люб'язно роз·кланявшись, вийшов. Дружи

на закохано прІrпrанулась до широкоплечого атJ~та: 

- О, мій бідолашний чоловік. ТаІJ<и повірив ... Поцілуй 
мене, рибоноько ! .. 

Переклад з ма..ТJ:ярськоі Олександра МАТЯЦКА 

та Василя ВАРОДІ 

ГОРИ НА ДНІ ОКЕАНУ 

Протяго-м трьох місяців французькі вчені nроводили в 

••• 
- Добрий день! Я 'lІJІТала оголошення, що вам по

трібнq хатня робітниця. 

- Тут якесь непорозуміння. Я всі господарські роботи 

виконую сама. 

- Справді? Нарешті, я знайшла •вигідне місце! 

* * * 
- Позич мені тисячу долярів. 

-- А яка rарантія, що коли-небудь повернеш іх? 
- Слово че·сного чоловіка. 

- Тоді приведи -сюди того чесного чолов·іка. 

УВАГА! УВАГА! 

північній частині АтлаmИЧ'JІого океану широкі окезно- ЧИТА ЧІ В ТОРОНТО 
графі1mі дослідження. 

Виявлено, що дно океану перетина€ гірський хребет, 

у центрі нкого утвори.'Іась ущелИіОО.. З неі підіймаються 

гірські nороди "мантії•, головним чином базальт. Потім 

породи знімають вертикальний рух на горизонтальний

в східньому і західньому напрямках. 

Одержані даН'і, зо'!<рема про будову пластів, сприяти

муть поnальшому вивченню структури земної кулі, утво

рення гір та виниrmення землетрусів. 

ЮІmСИ ШКІДЛИВІ 

Західньоберлінський журнал "Дер Абенд• опубліку· 

вав результати роботи лікарів і вчених, які стверджують, 

що кліпси і сережки шкідливі ІІІ.ЛЯ здоров'я. Виявляється, 

що біля вух:t є розгалуження нервІв, які ведvть б~зпо

середньо до печінки і жовчного міхура. Сережки і кліп

m можна носити не більше трьох rОідІfН на деRЬ. Під час 
1ди іх обов'язково треба знімати. 

ЗАМІСТЬ ВОДИ - УЛЬТРАЗВУК 

Як ·стверджує один американський фізик, у недалек<І

му майбутньому люди зможуть в.миватися... без води. Ії 

замінять апарати, з яких замість .nоди "потече • ультра
звук. Відпаде необхідність корис.туватися милом і руш
яиком. 

ТРОХИ СМІШНОГО 

Суддя попереджає св.ідка: 

- Ви повинні говорити лише про те, що бачили, а ие 
про те, що чу ли. 

- Розумію, пане суддя. 

-- Коли ви народилися? 

Свідок мовчJІТЬ. 

- Чому не відповідаєте? - втратив терпіння суддя. 

Пане суддя, я лише чув про це. 
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ЗАМОВЛЯйТЕ ОПАЛОВУ ОЛИВУ 

в УКРАІНСЬКІИ ФІРМІ 

425 JANE ST., ТORONTO 9 

HAlUИM КЛІЄНТАМ БЕЗПЛАТНО 

ЧИСТИМО ПЕЧІ И Г АРАНТУ€МО 

БЕЗПЛАТНУ ЦІЛОРІЧНУ ОБСЛУГУ 

ПЕЧЕЯ. 

НАШ ТЕЛЕФОН: 766-3040 
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ПОСМЕРТНІ ЗГАДКИ 

Євсевій Ліпецький - ~відомий на Буковині маляр· пор

третист і громадський діяч - помер 18 червня 1970 р. 

ІВ Байройті, Німеччина, на 81 році житrтя. 

Артемій КириJDОк - мистець-маляр, народжений на Во

лині, мистецьку освіту здобув у Варшаві. Ч.'Іен 06 єднан
~я мистців українців в Америці - помер 20 червня 1970 р. 
у Філяд~льфії. Похоро~rений на Українському nра·во

славному цвинтарі в Баунд Бруку. 

Євгенія Черкасенко - колІО.llня артистка театру М. 

Садовського в Києві й театру Т-ва "Просвіта• в Ужгоро· 

Іді, вдова по письменников.і С. Черкасснкові - померла 

13 червня 1970 р. в йонrстав,ні, Огайо. 

НОВІ ДНІ, черnень-липень, 1970 



Василь Овсіенко - колишній сотник Армії УНР й ак
тивний ч.1ен ОбВУА, ;помер 9 липня 1970 р. в Нью-РІорку 
на 72-му році життя. 

Марія Петрівна Туркадо - дружшш нашого до,вrо · 
літнього rnівробітника інж. К. Т. Туркала, померла 28 
липня 1970 р. в Нью..;'йорку на 75-му році життя. Ша

Н'Овному Костеві Тимофійовичеві, його синам, невісткам 

d внукам ви:слоuлюємо наше щире співчуття з прИІІІОду ве
лик,JЇ втрати. 

Михайло Харів - ·колишній: майор української армії, 

акпFвний діяч у Чікаrо, помер 27 травня 1970 р., на 72-му 
році жштя. 

Мотря Бігун і ії двоюрідна сестра Оксана Грушкевич ~ 

:молоді й надійні діячки українськоі пластоnої молоІд,і n 
СІІІА, загинули в автомобільній катастрофі в суботу 18 
липня ц.р. на Пенсільвансь,кій автосrраді, ЗО миль на схід 

від Пітсбурrу. Мотрю Бігун поховано в Клівленді, а. Ок

сану Грушкевич у Детройті, обидвох при чисельній участі 

народу й пластавої молоді. 

Роман Сму14 - старший інженер nідомої РоІ<Вел Кор
nорації, директор відділу будови коамічних кораблів, 

.єдиний син кол. директора ЗУДАК :в Европі, адвоката Ро

мана І. Смука, помер несподівано .від у дару серця на 4б 
роц~ життя. 

ч и т А ч І 
Мої дорогі Редактори! 

Ве"1ике Вам спасибі, що рішились на nродовження 

"Нових днів" ... Коли я отримав журнал ч. 241-242 - я 

не вірив своїм очам. Я не міг споча11ку прийти .до себе 

й заплака·в, видно - 'сльози радости. Прочmавши одного 

разу ,в "Новому шляху" звернення Б. Олександрова, чи 

вірніше його спростовування щодо "Нових днів", я по

думав: на похороні бл. п. П. К. ВолИІНя ка ,всі обіцяли "зо

лоті гори", а ось "Новим ~ням" "капут" ... 
Пересилаю Вам 11 долярів: 5.50 дол. на продовження 

передплати на наступних 12 чисел, ну а 5.50 Ідол. на 

пресФонд "Нових днів • ... 

Щиро Ваш М. Іщенко, Садбері, Канада 

• 
Шановні Панове! -

DHi:HU Dii..: ~ HU>iliOIO "nOBHX ДШВ ··, ЯКИХ Н оу в ЧИТіі'іеМ 

Іі nередrшатником довп роки, аж до 101 u мu.\1е.Іпу, кuJJИ 
роз~варився !З св. п. 1 1. !1олиннком. tішrш1в він мене тоді 

~оковито за те, що я звернув иому увагу, що не трt>ШJ. 

заоа1 ато розхвалювати rостеи tдш'іJ:В ·куль1ури) з .У кvа

ши, аю надто до них присусщжуватис.ь, tю це насторv

жує режимних заправил. }і так думав '!Оді і так ду•~шю 

тепер. 

Останні вістки з України стверджують, що провока

ції, передруки, коментарі "Продоrу" і ,.Смолоскипу" та 

1-ої Національної Друкарні в Парижі дуже важко при

гнітили тих, які хочуть і могли досі дещо робити. 

НОВІ ДНІ, червень-липень, 1970 

Антоніо Салязар - від 1932 року незмінний диктатор 
найбіднішої в Европі Портуrалії, помер 27 липня 1970 р. 
на 81-му році життя. Фактично Селязар не керував ІП.ер

Ж2вою ще від вересня 1968 р., коли він став майже па

ршІізований. Проте він до ~кінця ового житrя не знав, що 

він уже не прем' єром і диктатором, бо від нього цей 

факт приховували. 

Владислав Андерс - видатний поль·ський військовий і 

nолітичний діяч, по!Мер у Лондоні 11 травня ц. р. на 78-му 
році життя. Під час Другої світової війни, мов біблійний 

Мойсей, вивів з російськах тюрем і ІКОlfІlентраційних та

борів тисячі вій:сt-.кових, жінок, старих і дітей, пров-івши 

їх через Іран, Палестину, Африку, Італію аж до Англії. 

Іван Гуртовен~о - уродженець Сквири, на Київщині, 

довголітній громадсЬ<кий працівник на НіяІ"арському 'пів· 

острові, помер 27 червН'Я ц. р. вм. Ніяrара Фалс, на 64-м·у 

році життя. 

ЮріА л~ виць'КиА - кол. львівський адвокат, cmt прези
дентад-ра Костя Левицького. помер 24 липня ц. р. в Пеп

сільвенії. 

Домет Олянчин - професор У1сраїнського Вільного 

Університету, член УВАН і НТШ ,помер 25 червня 1970 

РОІ(У у Штуттrарті, на 79-му році життя. 

п и ш у т ь 
Радію "Словом до читач,ів•, а зокрема радий, що маєте 

бажання показати справжнє обличчя т. зв. наукових уста~ 

нов і їх "відомих в цілому світі науковців-академіків • -
Хлестакових чи Гаркунів заокеанських. 

В залученні пересилаю моней-ордер на суму 10.00 до· 
л ярів: 5.50 дол. на передплату, а 4.50 дол. на пресфон,д. 

З пошаною М. Гнатів, ВінчІіпеr, Канада 

• 
До шановної редакції "Нових днів" 

При цьому посилаю переказ на 10.50 дол., з яких 5.50 
ідОЛ. - передплата за журнал "Нові дні" на 1970 рік, а 
5.50 дол. заміость квітів на могилу сл. п. Петра Кузьмо~ 
'вича - на розбудову журналу "Нові дні". 

З пошаною, Л. Компанієць, США 

• 
Високоповажні пановеJ 

>і є сталим передп.1атником "Но·вих днів" з 1954-ro ро

ку ... Ja ці минуJІі роки маю lti оправіrених річників, що 
в моні хатюй біошотеці займають почесне місце. 

Журнад "tіові дн1·· сnоїм змістом ,є тим яокравим про
менем У наших сірих і одН'ОМаІІітних буДІНЯХ україн. 

ськоrо еіrраційного побуту, який (журнаJІ) дає нам на

снагу й любов до uсього рідного й дорогого нам - слова, 
історії, культури ... 
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Вірю, що знайдуться люди доброї волі, які й далі гід

но й :в•іІддано провадитимуть ІJШдаННІЯ "Нових днів • 3а 

попере.дньо-ус.таленим принцmІом тз збереженням до

тепно-змістовного ВолИ'няківського гумору, щоб слово 

"Нових дніn • традиційно широко лунало своїм високо
культурюим змістом та надхненням. 

Посилаю передплату на 1970 рік і :nаток на пресовий 

фонд - разом 10.00 до.1ярів. 

З привітом і найкращими побажаннями 

Дмитро Пелих, Канада 

• 
Шановний Пане Пелих! 

Петро Кузьмович Вошш.нк звичайно не друкував по

хвальних ·листів. Ми робимо виняток, бо ж Ваш лисr -
похвала не нам, а йому. Щи:ро Вам ·дякуємо за підтримку 

й старатимемось виправл.ати Ваші спо~івання. 

Редакція 

• 
Вельмишановні Панове! 

Залучений nри цьому чек на десять дол. висилаю на 

рахунок передплати та на розбудову журналу ... По мож
ливості хотілося б мати журнал подібний до Волиня~ко· 

вого. Бажаю успіхів. 

З пошаною та дружнім привітом 

Федір Гайовий, США 

• 
ШАНОВНА РЕДАІЩІ€1 

Приє.д:нуючи сВІій скромний голос до голосу бё:tгатьох 

наших читачів, хочу висловити щиру подяку Редакції 

та lніціятивній групі за стараНІня, які уможлИІВили дальше 

вщавання "Нових днів". Побоювання баJГатьох читачів, 

що після смерти неззбутнього й неповторного Петра Во

ЛІПІяка .помруть і "Нові д:ні ", на щастя (і одночасно на 

перекір ворога.\1 і "супостатам") не •зд1.йснилися! 

Приємно й те, що майже всі матеріяли журна.1у живі, 

цікаві й актуальні, завдяки чому, як і за "вошшяків

·СЬ](!ИХ. часіІв", "Но&і дні" Й далі ЧlПЗЮТЬСЯ "Від ДОШКИ ДО 

дошк:н". Нарешті, не менш nриємно вражає й те, що 

стаrгі написані соборною літературною українською мо

вою, про яку так ретельно дбав покійний Редактор, і шо 

- пк вцдно зі складу редакції - буде дотримано та

кож і ;в майбутньому. 

Але також е деякі моменти неrативного характеру, npo 
які !Варто б згадати. Дея•кі автори, на жаль, не зовсім 

точно пишуть про те, що здають до друку. Наведу два 

·приклади. 

У статті "Незабутня зустріч" М. Ковшун Ісілком спра

ІВедливо І<артае тих "хірургів-цензорів", які "редаrували•, 

фальшуnалИ тво.рчkть nоета Володимара Сосюри - і то 

як там- на батьківщині, так і тут, на еміtрації. На жаль, 
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авrор або вже забув про те, про що він вирішив написа· 

ти, або не ці."Тком уважно переглянув матеріял, який ви

рішив надіслати до журналу. Пишучи про свою зустріч 

з Сосюрою ІВ ·оічні 1940 року, М. Ковшун наводить такі 
слова поета: "А знаєте, як :мене нагородили оцим ор

деном?" - якось раптом запитав Сосюра, показуючи 

рукою ·на орден Лен~на з правого боку піджака. 

Ця зустріч, повторюю, відбулася в січні 1940 року. А 
тим часом •з преси відомо, що Сосюру нагороджено ор

деном Леніна 1948 року - у зв'яз·ку з 50-літтям з дня 

його народження. Якщо Ковшун не вірить мені, нехай 

загляне до газети "Рсщянська Україна • ч. 10 за 1948 рік. 
Саме тому його описи церемонії вручення того ордену 

"всесоюзним старостою" Михайлом Івановичем Каліні

ним цілком зфантазовані. Бо ЯІ<І доВІідуємося з тієї самої 

газети, Сосюра одержав орден Леніна не з рук Калініна, 

а з рук тодіuтього голови nрезидії Верховної РадиУРСР 

Гречухи в за.1і столичної філярмонїі. 

Не 'Все в порядку з "фактологічнОІГо" погляду також 

~ ·В ІQТаrrті вельмишановного головного редактора жур

налу - професора Дмmра КислІЩі. "П. К. Волиняк - ,ви

Ідавець і редактор•. Критикуючи тих, які за1шл:али Воли

някові неумотивованkть його "нападі·в • та обурення на 

рі·зних суб'ет<тів". Дм. Кислиця та:кож 11Dердить, що "IO.:rr. 
Мовчая писав нелавно•, що з такими нападами ВолИ'НЯК 

виступав "завжди безпідстаRно•. На жаль, шановинА го

ловний редактор не ПО!lав джерела такого мого писання. 

Не подаn просто тому, що в діАсності я ніколи не бул 

авторО'М подібного ·вислову. 

То правда, що незабаром після c:мepnt П. Волиняка я 

писав в ульміnсІ.ких "Україн·ськпх 'Вістях• (число за 

4--t t ·січня ц. р.): "Також не можна сказати, шо заки:п~. 
чи обвиНуRачеJІНІЯ Петра Кузьмича в заналто roLТJYИ:'( 

слівнях у його зняменитому листуваттІ з читачами зав~ 

Ж'ІИ були бе:!підставними• ... Піл uіею фразою я ще f ще 
раз можу пілпиеатися, але як чwгачі можуть перекона

тися, ue далеко не те саме, шо, nично, ІВ наслідок не· 

уважного птючитю·mя моеї cтarri н::tмагаеться .,прmппrи• 

мені пrюф. Кислшrя. 

Юл. МОВЧАН 

Як бачите, колеrо, ми не порушуЕмо, як і пообіцяли 

юке, вошJ.ІНякі:вської традиції - "шrсати щось у своїй 

обОJ>С'Ні" (Ваші CJlOBa з "У,країнсьК'Іtх nістей", за 4-11 
січня ц. р.) чи вказувати на якусь неточJІІість будь-якого 

автора 'СТатті, включно із са'Мим "вельмишановним го

ЛОЗН'ИМ редакт:::>ром". У моєму щrпадку - недабачив я 

слівця "не" н речеН'Ні Вашого тексту, бо Ви так те ре

чення розтягли, що "не" загубилося й забулося, поки 

LLІ.ійшло око до "завжди були безпідставними·. Кінець

кінцем, юmа моя. Щождо колеrи Ковшуна, то він сам 

відгукнеться: або погодиться з Вашою заувагою й подя

кує Вам, або 'спростує, якщо це можливе. Я певен, що 
й Кошнун - не проти точнос.ти. Справиnши якусь не
точність, ми нічого не втрачаємо. Навпаки. 

Між іншим: мені було приємно бодай у таК'Ий спосіб 

відновити з Бами зв'язок, перерванни пЬсля короткого 

нашого перебуваН'НЯ в Вінніпеrу 1948 р., коли ми шука

ли людей ·серед "цивілізованих ·ведмеді,в" та відпові

ІДали на питання "Як ІШ любите Канаду?•, хоч праці 

не 'Мали і їсти ·Не мали за що купити:. Ви тоді ходили в 

НОВІ дm, червень-липень, 1970 



веселого колЬОJ.У "пальтіфраку• з nузьІсою та;rІею, а я 

в загадкового фасону "лапсердаку", дивовижно "роз

кльошеному". І про щось іще ·смі.тш ми мріяти, вдихаю'І!І 

морозне повітря (понад 40 стуffіІ'ів :морозу) і нещадно 

тупаючн ногами по скрІ~пучо~tу ·снігу в столиці Манітоби, 

де жили й живуть і наші батьки наrюду, які нас. так б:І

чили, а так не помічали, нагадували нш.t про якусь "ма

туру" (Арсенич) та іншу "верхатуру". 

д. кис. 

• 
ВисокопсnажаІmй пане редакторе! 

Мій муж передплату на "Нові дні" послав ще в місяuі 
січні, а разом з передп.1атою пос.1ав на пресфонд жур

·!ІЗлу 4 доляри 50 ц., але я sважаю, що цього мало. Через 

те, що я у 'Свого мужа чІпала і чmаю безплатно "Нf'ві 

дні", то вирішила від себе ще послати 20 дол. і 50 ц., 

щоб бу.1о рівно 25 до.'ІЯрів та щоб мій муж серед пе

редплатників не виглядав так мізерно. Цим може й себе 

виправдаю. 

Бажаю Вам і Вашим співробітникам успіху в nродов

жеmt•і оеликого діла нашого неззбутнього Пеrоа Кузь· 

моnича ВолИІІшка. 

Віра Мілянська 

Дорогенька шші Мілянська! Від імени видавництва і 

всіх своїх спіnпрацівннків складаю Вам найсердечнішу 

подяку за такі теплі слова заохоти і за Ваш щирий "ре

·візіонізм" - заокруглення сумн Вашої пожертви на пре

совий фонд нашого з Вамн журналу. Себе то Ви з мужем 

'Гарненько виправдали, а.тrе нам тн~ завдали добру за

дачу: ян: же то І?.Ш себе зможемо виправдати, щоб не 
внглядати перед Dами і такюш, як Ви, читачами мізерно? 

д. Кис. 

• 
ВисО!соповажні па..чове! 

Я був довголіпrій передп.1атни•к журналу ·і заборгова

ности не маю. Правда, на переломі 1969-70 ро·ків довгий 
час я був хворий і •авоєчаrсно не ·!шслав ·передплату. А 
тим часо~t помер сл. п. П. К. Dолпняк. У нас, у Чі.каrо, 
на нарадах у crrpaвi журналу "Нові дні" запевняли, шо 

я·к почне виходІІТИ журІrал, то одержать усі ко.'шшні пе

редплатники. На жа.1І>, я не одер:жа·в, xou сусіди мають 

уже. 

Як і раніше, висилаю передплату Вам на . .!Ша примір
ники журна.1у - один для мене, а друnій для полковни

ка .М. Чоботарева у Нhtеччину, він там живе у притулку 

для старІіІХ (подана цреса). ДОJІучаю грошовий nepe· 
каз m 20 дол., з тоrо на пере~п.'Іату двох nримірнакіlt 
жу~ка.'Іу впишіть 11 до.1., г. реш1у НЗJ пресфонд. 

3 rлибокою nошаною В. Ростун, Чікаrо. 

Мп журнаJІ Вам .вислали своРачсно, м<1емо надію, що 

Ви його вже одержали. Нкщо 11.: ні, то дайте знати, і ми 

вншлемо його Ba~t негайно. 
АдмінІстрація 

Ве.1ьмишаН'Овна редакціе! 
На Вашу ві!дозву до передп.тrатниІк[в та прихн.1ьникія 

журна.тrу "Нові дні• я хочу ви'сдовити свою думку: смерть 

Волиняка для мене та для багатьох е страшною та бо-

лючою втратою. Петра Кузьмовича нам не вернути і не 
замінити. 

... В:н був ca~t господарем журналу. ма'в він чудовий 

д2р ВИС.lОП.ТІЮВаТИ дуМКИ - і ті дуМКИ були НаШИМИ 

дум){ами. .1\'\и любили "НоЕ і дні", і не можна наr.іть собі 

уш~нтн, що їх не стане, як tie стало Вошшяка. Треба 

вжнти вс•іх заходів, щоб журнал іt>JІував як пам'ятник 

ВолиН'їІКові, а ім'я його, щоб було ·дороговказом. 

J"адаю, що ін·іціятивна група в складі таюих знаних ЛJ(І

дей внбере з-поміж себе особу, яка хоч чим-небудь на

га.1увала б Воштяка - і щсб та особа Рогодилась узя

ти на себе такий тяжюrй тягар. А внбраноwу треба д<LТІІ 

ПО!ШУ с:nоб01д.у JЗ його діях бодай протягом одного року. 

Жодного втручаНІі!і1 в його (',Прави. Він ПОВНИЙ непu

леГШІЙ господар журналу... Тому господареві створити 

належні умови, потрібно в допомогу йому вид:ілити осо

бу, або групу для по.1агоджування р-ізних фінансових та 

інших господарських спраn. 

.. .1 ~атанн•є хотів би я П':)радити - як фінансист: д•lЯ 

фінансової підтримки: жур-налу "Нові дн·і" вuповідальні 

особи в цій ділянці мають подбати, щоб у кожній країні 

нашого поселення булн представнпки... Мож1rа зробmн 

велике діло. Поки діло урухомmься, треба працювати 

не покладаючи рук ... 

Брісбейн, Ав•<.-тралія. 

Інженер-економіст Оле.І\сандер €реміенко. 

Хочемо надіитись, що й Ви, ве.lЬМІІшаноnmІй .пане 

Єремієнко, подумаєтс і щось такн зробите в Аnстра.1ії 

(Для великого ді:Іа. Як економістові-фінансистов·і - Ва.\і 

і козир в руки! 

Редакuія 

• 
15 серпня, 70, Нью-Иорк 

Ве.'Іьмишановний пане КІfсЛИця! 

Дістала я "Нові дні" ч. 241-242, дякую. Журнал живий, 
актуа.'Іьний, цікавий. lї.тrьки we бачу бедетристикщ .ТJ.ише 

вірші та статті. До деяких статтей маю свої зауваrн, на-

прнк.1ад, до спогзду 1\\. Ковшуна. Він пише, що Сосюрі 

u..:~~OЖ8ЄI:t:t:D:Q~~ 

УВАГА! УВАГА! 

Як ми вже повідомили в попередньому числі, слати все 
- матеріяли до журна.ІJу, передплату, пожертви на прес~ 

фонд, rарантійниА фонд, платні оrолошення - на одну 
з наших адрес: 

-із Канади на адресу канадську (Торонто); 
-із США на адресу амерИІКанську (Детройт); 
- із решти країн - хто куди сам хоче, цебто на ка~ 

надську чи американську адресу (адреси подані на 

другJА сторінці обклаИJUІКИ журJWІу). 

~DD:a~~..«a 

радн:ш одружитися з жцдівкою. Це нfс~юhшця, 60 Со
сюра буи одружеІ!ИЙ з Мурою, і ця Мура то~і бул.а зав
ждн на устах у ко.1екпtві пнсьменнн!і'·ів. Дуже сварилися, 

билися, і от ЯІ\раз в о:н~ій JЮ..J.ІГнній ~ійці викинули дру
карську ІШІШІІr:шу на хідник з 4-го пов,~рху, так що щось 

не nідпоllідає правді снідчення, "марнв усе життя купи
ш портаппшу машин·ку". Тепер ця .t\lypa високо тримаz 
культ Сосюрн. 

Прочшаrвшrt звернення н•а першій сторінці, я виріши.1а 
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пoC.l<Hir оце корс..тсньке опові.J.аІІІІЯ. Якщо хочете, то ІШ· Во.lІшнка. Хоч він чзе.2~ІіІ був шорсп.:нй у ~11с .1овах, а .1 ~ 

с:.lРУКУЙТ~ , а nк ні , то Т 1 !<: і бу.J.е. Як у,1.асться ще ВІІ.J.аІН ЩІІрість і н~за.lежність й ого особнстої ду~tки бу.1и справ-

ЮІІІЖКУ, ТО Я TJM ЙОГО В:.1іЩу. .J.i ПОДІfВУГіl.Н'і. 

З привіто~t і по бюt..:аннftм успіхів Бажаю Вз:-.1 успіхів. Будемо старатпен по~юпи, як Т'Ї.lь-

Д. Гуменна 

Щоб не бу.1н " вірші та ста тті " , Ваше оповідання пі.'Іе 

JJ ЦІ>О\ІУ ж 'ІІІС!Іі. Боюсь, що С.1ап.утнч крнкне : "А вір 

ші де?" Бу,l.е те й те в хо:.І.:Іюму 1 ІJІС.1 і: досі мн клопота

тrсь н а йбі .1ьше тю-1, як із "Нова~ш днямн" з Чу~tацького 

ш.1яху не зб І ПІІСь - у бе з вk:r ь не пітн, як піш .1а Сосю

рн:Іа дру кар с І,І\ З ~іа ШІІНІ-: 2, х о ч якось і чо~1усь без Мури ... 
,lо кон'Іе роз ві ,l. аою і встJ.: ю в r: .\10, ко .1н 1\Іріяв ( чн п~ 

мріяt.:) Сасюрс. про портатшшу друк3рську 1'11аШІІІІКу. 

д. Кис • 

• 
JI.o рсдакцшної хо.'ІеГії журналу "Нові дні" 

' Ве.lЬМІІШШювні П3но ве, в·е л ь~шшановннй д.об,родію Дм. 

~ Іnстщп, якого я знаю з 1944 року - з часrв перебування 

З с. Снневідсько Внжнє Схільськоrо повіту . 
~--~lf::iiiii -: В;.ке багато рокіu я пере;щ.1 ачую "Нові дні", не зва

~;.;аючн й H<l те, що покійний П. К. Во.lІrняк ні одного разу 

ri•e відпоgів н::J. мої .'ІІІСТІІ Rідповідатн на r.ci .1ІІСТІІ - немз 
:>ІОЖ .1ІІВОСТІІ, Це зрозу~'Іі.lО. 

: Журна.1 "Нс!..: і дні" був од.нам з н айкращнх україн
:с ьках вадань н а чужнаі - не ті.1ьки з ~~овно- .l ітератур

іІіііііІ§JІz::~і :ної ·c:ropoюr ... Це буn журна.1 об'єктІІВJШЙ, справд.і орган 
;зі .1ьної .1.УМКІІ , д.ержав:-шцькнй і собо.ршщькнй, журна.'! 

)шсоко трнма в наш національн11й прапор. 

: То:-..1у ,,Ііоні дні'· ~1усять існуватн. Це Нt3Ш обов'язок і то 

:не ті . fІ,КІІ псре.J. с віт.1ою постаттю Il. К. Во.11ІНяка, a;re ЇІ 

·--· -~-г ,г _r~. - - --- :Обов'язок перед нюш самшш, перед українською е~1і-

Грацією, яка - того я певен - з~юже податн журна

.1ові та ку фінансо ву підтрнмку, щоб uін існував . Нарешті 

це !-І'аш обов 'язок і перед Батьківщнною, перед усім ук

р:lїнс,,кmt : 1 1 родом, пере.J. усім а тІІL\Ш, хто бодай випад

ково і ТАМ чІпа в "НоІ.Іі дні " й черп3в із ннх ~юра;rьну 

насолоду, як із д:.кере.1а цілющої україн ської правдн. 

У грудн і 1969 р. я •над!с;rав передп.1ату за 1970 рік на 
<lд..ресу пок. П. К. Rо.1н.няка, але гроші поверну.1нсь на 

За]. до ШвайцаР'Їі . Прошу вказZІтн, кудн 'С.Ю1е треба над

си .:::J.пr пере;щ .1ату, щоб гроші не поверта.1ася ... 
"Нові дні " ~1усять жнтн! Ми, чнтачі, черпає~ІО з цьо

го Журна.lу СН Гу .J.O ~10р3.1Ь НОЇ BIIТp ll •B a.lOCТJI, бо він ЖІІ

ВІГТЬ у нас 13\Lpy в те, що "Ще ·не •ЮІер.1а Україна, і с.1ава, 
і ВО.'ІЯ". 

Із ЩІІрІщ правітом та пошаІ-І'ою 

Ваш Олександер СІРИй. 
Берн, ШGайцарія. 18 березня 1970 р. 

• 
Дорогий n. Сірий, Би, мабуть, В'с.тиr:ш вже отрН.\12ТИ 

двоє нашнх чw:е.1 "Н.Д." і теnер знаєте, що вони таки 
ВИХОДЯТЬ і б~r.дуть ВИХОДІІТИ - З BO.'JJ ТаКИХ ЧИ'ТаЧІі·В, ~Ш 
Ви, завдяки нашим спі.rtЬР.ИМ зуси.1JІЯМ. 

Реданція. 

ВИі:окоповажапий Пане Кпс:шця! 

Мені тяжІ<о висловити, яка то була для пас радіс.ть, ко
лн поштар приніс останнє число "Нонпх днів". Це щось 

таке , нк Іl'ібн загублений прняте.1ь після донгої відсутно

rс:rн постукав у двері. Хочу внс.lОВІІ'ТІf Ва:м вдячність за 

те, що Вн юя.шся за таку тяжку і в·і,l.поп іда.lьну прr1ЦЮ ... 
Якщо Вн є го.1овнш1 ре,l.дкторои, то я певна, що .мова і 

. об'єктнвність журна .1у бу.J.уть ·збережені ... Довгий час ~ш 
не 1\ІОГЛІ! погодІІТІrсь із думкою про с~Іерть редактора 

ю r J\.ІОжемо. • 
Щнро цоро в.1ю 

Наталка ДАНИЛЕНКО 

fl.C. 
1) Внсн .13ОІО 10 До .'"! ярів на пресоІВ1ІЙ фонд "Нових 

дн•іn". 

2) :~е ,l.i c r a ТII Н J ЙІ<р3 ЩІІЇІ jї\р~ЇНСЬКJІЙ C .lOBIШJ\? 

3) В11 ~Існе, ~t а буть, з с:бу :rн nже: п є донька Дшпр:1 

Гонтн, пкого Вн ко.lІfсІ, хоті .lІІ спровздІпrr до Ка н J;:щ. Н.Д. 

Jl.o r- ora П;:ші Ната .1ко, !-Іе забув я ні Вас, ні того, що хо

ті·в спропз.J.нпr з Філяде.1ьфії до Тоrронто Вашого батька 

- тоді це бу:rо пов'яз а н•е з потребою друкаря д.1я "Н<l.

шого віку ": Ваш бененько ду:.ке до бре знався на друкар· 

ств'і. Коротко казавшн, ті .мої з аходн форма.1ь:но І<інчи

.1іся ці.1ко~1 успішно: все бу.1о зроб.1ене д.1я переїзду до 
Торонто Вашнх батенька ІUІ .\І ат~нкн (у цьо~1у вирішальне 

зна че!-ІНЯ ~rа .1н ста ранни д-ра Во.1одюшра Кнсі.1евського 

в Оттаn і). А .1е ві..:tрюу ;.к піс:ш того все піш.Jо, також ду

же успішно, в ці .1ком протн .1ежІІО~ІУ напря~1і: Вас батьки 

пе.;:J ём 3нулп до себе, д;) Фі :Ія.J.е .lьфії, а паннч Ів :ш Данн · 
лен ко Tj дІІ ж десь майнув -- yc.1L1 за Вамп, пі ·сля чого 

й Вн ста.111 дуж~ скоро пані }Lанн :!енско. Д.1я "Нашого 

в~:ку " то бу .1 <1 ті .1ькн втр:па, а .1е хвз .1а Богу, що для Вас 

усіх те nce Н3 добро тоді піш.1о - і всі Вн ста.1н ;.юІТІL 

ра·зом , а не н ар:зно . 1 Вн і чо .1ОJ3Іік Ваш Іван бу.111 пс.'ІІІКІІ-

1'1111 прняте .1Ю1Е "Новогп віку " , а тепер, як бз.чу, Вн обоє 

є та ктІІІ ж друзюш "Ііовнх дн і в" - тож по~1агайте ї~~ . 

"Нов:ш днпм " , нк ті.1ькІr ~южете: почніть із того, щоu 

усі Взші рі..:tні, друзі та зн з йо~1і (де б воюr 'І·rе брн!) ста· 

лн якпайскорше нере.J.П.lатнІrка мн "Нов І ІХ днів " і поті~1 

rаКІrУІІІ ж прпхнлІ,нІП<ЮІН їх, як і B1r. 
Зз Ваш щедрнй д<1то к на прссон11й ф О<І Ід "Н.Д." сердеч

не Вю1 спаснбі ВІід усіх !іас, що роб.1ять "Но.ві .LН-ІІі". А 

І-І'а ІUІкр з щrLІUІ укр ;1ЇнськІІ~і С .lОВНІІК ПОJ\.ІОЖС~І Вам роздобу

тн -- дуже скоро. 

Д. І<ис. 

•** 
НА ПРЕСОВИй ФОНД СКЛАЛИ: 

25 ;1,n .1. - БоНІДар А. 20 до.1. - Волан І. 14.50 
до :r. ~ Коuв·rан І. 10 дол. - Шинкар П., Дани
JІСІІКО Н. 9 дол. - Кибальчиr<-Борець1ка. 5.50 ~ 
Ярем~нко А. 5 дол. ~ Засбігайло А., ПоІНо.:vrа
ренко В., Татарів Л., Степовий А., Корнійчук 
Д. 4 .. 50 дод. ~ Іsаненко М., Поліщ1уrк А., rвоз· 
децький В., Матуда М., Штихно А., ЯцевИ;ч І<., 
Бе;юn М,, Го.'ІОВ1(0 0., Худяк А., Дудко В., ·Кол ... 
дун М., Корсун Ф., ГалецьІ(ИЙ К, Гаращенко Т., 
Петренко В., Розrі1а Ю., Анt.:Lревський -в. 4 дол. 

Литвяк Т. 2.50 до.1. - Шерей В. 2 дол. -
Спі.пьниченко І. 1.50- Сохацью1й А., Лисенко І. 
1 дол. - Волн·нець І., Швайка В. 0.50 до .1 . 
ЛюбчеНІко, ·:nсвідО:\1ИЙ. 

НА rАРАНТІІї1НИй ФОНД СКЛАЛИ: 

Мс.;н.r-шченко Іван 
lil e:vтбe .1 Га лина 

10.00 
5.00 

Bci1-r, що скла.1и свої пожертви, щире спа-
сибі. Редакція і Адміністрація "НД" 

NOv 7 1970 
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