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Укрї:.Жсьиий універсальний журнал 

Література, наука, мистецтво, суспільне життя 

АМЕРИКАНСЬКИй ТРИПТИХ 

ТРЕТ€ ВІДКРИТТЯ АМЕРИКИ 

1. Баляда про срібний ключик. 

В рові ледь помітний для ока, 
неначе порослий землею, 

зчорнілий, а може й іржавий, 
лежав зачарований ключ. 

Ходили повз нього недбало: 
в кого власні кращі ключі, 

в кого сумнів: ну. що ним відчиниш? 
От. якби він іскрився брилянтом, 
якби грався хоч золотом сонця! 

Підняла я старенький ключик. 
І от вдома сиджу вечорами 
і відчищую землю і пліснь 

терпеливо, повоЛІ, з любов'ю ... 
І з--під щітки, з-під рук, з-під флянелі 
пробивається срібний блиск 
не-сподівана радість: срібло. 

І беру я. збуджена, ключ, 
і тремтячим. непевним жестом 

устромляю в залізний замок 

величезної скрині, що в ній 
заборонені досі скарби: 
Чосер. Мілтон, і Вордсворт, Байрон. 

А тоді ..- у жадному дурмані 
мов скупар-багатій у гарячці, 
я біжу до наступних скринь: 
тут пірати з усього світу 

навезли віковічних скарбів: 
тут в єднанні понадчасовім 

поруч Плутарх. Конфуцій. Вольтер ... 
Скрині рядом стоять у підвалі, 
мов бочки у пивниці вин, 
і я п'яна. я п'яна, я п'яна ... 

Я не звикла надміру пити: 
мені треба надвір, до сонця ... 
Але срібний ключик на шиї, 
новознайдений мій талісман, 
це ..- мементо: у погребі в мене 
ждуть рядами: коньяк, арманьяк, 
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і бурrундське, й шампанське, й клярети, 
і піно-шардоней, і сотерн ... 
Тут потрібний режим смакуна, 
не шаління безумних пиятик. 

Кожен раз, як зійду у підвал, 
несподіванку доля готує. 

Ось іду і злякалась: це що? 
Чи не злодій добрався до скрині? 
Бачу: власним ключем відмикає 
і такий не сп'янілий, як я! 
Ах, співвласник, п'яниця, товариш! 
І знайшлось товариство п'яниць, 
всі з ключами до дивних скарбів, 
що їх вкрасти й продати не можна. 
І ось сходимо ми у підвал, 
кожен з нас, щоб окремо п'яніти, 
і, сп' янівши, брататись до ранку 
дружнім співом хмільної екстази. 

2. Мораторій 

Стадіон футболістів сьогодні 
відступили незвичній справі: 

тут скликають народне віче -
мораторій проти війни. 

Ось ідуть: активісти-студенти. 
співробітники і професура -
колектив-університет. 

Ось ідуть, щоб у зударі поглядів, 
на отвертому вільному форумі 
передискувати проблему .
наболілий розпач душі. 
Ось ідуть несподівано збуджені 
цим бажанням прилюдного вислову. 
і готовістю встати, і бути, 
і назвати себе дисидентами. 

Тут не ждуть "директиви згори", 
тут не хочуть подобатись масам", 
тут ..- свідомість, що збір цей ..- ядро 
ліберальної совісти нації. 
Тут здорова запліднена матиця 
дев' ять місяців думку вирощує 
у вагітности контемпляції, 



і тоді лиш у болях nологів 
народитися може ідея. 

Наче брила мокрого снігу, 
яка котиться з гір у долини, 

і щокрок - наростає у силу, 

і щокрок - nоновляє швидкість, 
так відважна ініціятива, 

так ось думка, що сказана вnору, 

може дати nотрібний nоштовх 
для лявіни народного руху. 

Завтра, може, газети осудять 
мораторій цей наш, наче єресь, 

а за місяць країну змиє 

резолюцій незвичних nовінь, 

і до року цю єресь включать 
в nолітичну nлятформу nартій ... 

Повна труду. складна і nовільна 
ця дорога демократії: 

це не сnалах вогню екзальтацій, 

не геройство одної днини, 
це не фрази nатріотичні, 
це не вірноnоклонні заяви 
тут nотрібна цивільна відвага, 
щоб не завжди nлисти з течією, 
щоб у сірій щоденній nраці 
застуnатись за власну гідність 

і за nраво свобідної думки -
не своє лиш, але й оnонента. 

Про рослину свободи кажуть, 
що їі nідживити треба 
часом жертвою свіжо~ крови. 

Та забули сказати романтики, 
що рослина свободи не вижиnе, 
як їі не nідлити щоденно 
гірким nотом уnертого труду. 

Інший сnорт в стадіоні сьогодні. 
І - вчорашній німий глядач, 
У мовчазному сnостеріганні 
зачарований дивним сnектаклем, 
я зійшла із високих трибун 
і сьогодні і я - на арені 
беру участь в незвичному сnорті. 

З. Синтеза. 

Бібліотекар, nрофесор nрава. 
і директор найбільшої в світі 
юридичної бібліоте.ки, 
друг мій Морис сьогодні саме 
на вершинах своєї кар'єри. 

При вині у nрофесорськім клюб і 
каже Морис: "Ти знаєш, учора 
я отримав листа-сnокусу: 

заnросили мене заснувати 

научну бібліотечну централю 
у новім університеті 

недалеко від Єрусалиму ... " 
"Та невже ти для цього лишив би 
свій достаток, безпеку, кар'єру? 
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Заnляновані книги? Видання 
розnочатих нових монографій?" 

"На nосаду мою", - каже Мо рис 
"безконечна черга кандидатів ... 
Але там, - там бракує охочих 
і суnерників в мене немає ... " 
У сміхнувся: "Казали: зб у дую 
арсенал ліберальної думки, 
щоб тримати балянс рівноваги 
в центрі рідних тоталітарнетів ... 
Є nотреба, є фонди ... Та плян цей 
нездійснений, хіба, що будуть 
живі люди з душею, із серцем, 

щі схотіли бnринести у жертву 
свій здобутий у світі досвід ... " 

Каже Морис: "Я бачив, як важко 
на основах тисячолітніх 

бу дувати нове сусnільство. 
Там nотрібні здорові руки, 
там nотрібна здорова думка, 
там nотрібні знання і розум 
щонайкращих сnеціялістів ... " 

"Ти рішився? І сnравді nоїдеш? 
Але ж корінь твій - тут, у Нью-ІїІорку? 
Чи ж не тут і твоя батьківщина?" 

"Нью-Иоркчанин я з діда і з nрадіда, 
і наnевно на старість вернуся 

доживати десь віку у Бруклині! 
Але я - не забудь - теж нащадок 
віковічної тої культури, 

що єднала розсіяний нарід, 
що з грудей з молоком материнським 

в дітей віру nоїла і мрію 
npo обіцяний край Ханаану -
борг обов'язку в мене на nлечах 
його мушу сnлатити із честю ... " 
При вині у nрофесорськім клюбі 
ми ще довго сиділи, до ночі, 
і крізь вікна, у темряві міста 

увижались мені, наче nривид 

наддніnрянської фата-морrани, 
криті золотом бані столітні 
мого рідного Єрусалиму. 

ВІД РЕДАКТОРА 

1975/197~ 

Щиро RJІКYJO Шановним ~ачкам, читачам і спів· 
ро6іТІDІиам за їхні теnлі nобажании шви~оrо виду· 
жанни. Сnізиеиий вихі~ ~ох останніх чисел "Но
вих ~в" 6ув спричинений не JІИШ моєю "ие~сnо
зицією", ane й техиі'ІІІИМИ тру~ощами в ІQ)укарні. 
У зв'изиу з цим, деииі матеріили, nризначені на 
червеи•, 6yp;yn. надруковані щойно в наступиому 
чиспі, JІКе 6у~е nо~ііrиим. 

Мар'1111 ДАЛЬНИй 
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f/p СЛАВУТИЧ 

РОЗМОВА З ПРЕДНОМ 

(Із збірки "Живі смолоскипи") 

Микопі РуАЄикові 

Москва. Червона площа. Глупа ніч. 
І він край вежі Спаської, узбіч, 
На варті став, почесної сторожі 
Прибулий воїн. Зорі зловорожі 
З-під неба блискають, як синій лід. 
Вітри сердиті, збуривши в похід 
Сніжинки гострі, глухо завивають. 
На лобне місце душі прилітають -
На купи тіл, відрубаних голів 
За Ивана Лютого, Петрів, Павлів ... 
Зцбцями Кремлю, наче вовча зграя, 
Вся площа шкіриться, різня безкрая. 
Зцхвалий крик сокири. скрик ножа. 
Холоне кров і крушиться душа 
У вояка почесної сторожі. 
Що мов завмер край Кремлю огорожі. 

На раз із виру. з хижих завирюх. 
Йому з'являється незнаний дух 
І твердо йде, простуючи на нього. 
-- Спинися! Хто ти? -- поклик вартового 
Вдаряє привида в лице бліде. 
Навколо xyra і реве й гуде 
І мовби з ніг напорою збиває. 
Неначе Кремль вергаючи в безкрає. 
-- Пароль! Пароль! -- викрикує вояк. 

"Я предок твій. Пробивсь неабияк 
До тебе в це кровопролитне місто". -
Промовllв дух. що наближавсь імлисто. 
-- Спинися! Гас ло! Твій пароль промов! 
Хто ти? Відкрийсь! Я вимагаю знов. -
Кричить вояк почесної сторожі. 
І з автомата кулі зловорожі 
От-от готові ринути вперед 
На дивну постать -- ніби очерет 
З-понад Великого. в розпуці. лугу. 

"Я предок твій. Пробившись крізь наругу. 
На площі цій позбувсь я голови 
В лабетах лютих царської Москви. 
Тепер до тебе стомлено і кволо 
йду триста літ, нащадку мій. Микало. 
Я вчув. що ти на варті тут стоїш. 
На цівку втиснувши багнетний ніж 
І зарядtrвши вогнепальну зброю ... 

-- Не знаю предків я! Коли порою 
Стою край вежі, я гляджу вождів. 
Наркомів, Сталіна і поготів ... -
"Нащадку мій. дурний-дурний Микола. 
Поглянь у душу. Як там пуста й голо! 
Невже забув ти запорозький рід? 
Палкої крови променистий звід. 
Що оживляє парості народу? 
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Кому ти служиrи, виродку? Відроду 
Невже не відав, хто ти й відкіля? 
Ачей. донецька нарекла земля 
Тебе твого ж прапращура найменням. 
Щоб не пропав ти у житті буденнім. 
А ти. забувши родичів своїх. 
Себе поставив. москалям на сміх. 
Охороняти цю стару в'язницю. 
Тюрму кремлівську. хижу руйнівницю 
Держав. народів ... " 

-- Стій! Мовчи! Мовчи! 
Кричить вояк. на мушку беручи 
Незнаний привид із густої ночі. 
Навів. потиснув ... Просто межи очі 
Пускає кулі темний автомат. 
Але стоїть, уявніший стократ, 
Прибулий дух і злегка головою 
Хитає з докором, новітню зброю 
Відвівши набік помахом руки. 
Мовчить вояк. рішучий, нехиткий, 
Та неспроможний зупинити предка, 
Що йде на нього - наче вагонетка 
Повільно й певно котиться з гори. 
- Чого прийшов ти, зайдо? Говори! 
Мене своєю з'явою зрцйнуєш. 
Я -- член компартй! Парторг я! Чуєш? 
Відходь, бо скоро прийдуть сторожі. 
Не сміють люди входити чужі 
Сюди в цей час, на площу коло вежі. 

"Ага! Злякався? Щоб тиски ведмежі 
Тебе в обійми кігть.М.и не взяти, 
Не потягнули на поталу мли. 
Чого стовбичиш на чужих воротях, 
Де вив історії жорстокий протяг, 
Де з волі й примхи лютого царя 
Мільйонам гасла провідна зоря. 
Вертайсь додому! Там волають люди 
У пастках підступів, обмов, облуди. 
Ставай на прю із Кремлем, повставай 
І визваляй з неволі рідний край!" 
Хитнувсь вояк -- і слово ваговите 
й ого вже валить... О непевний світе! 
Хитнувсь вояк, московський вартівник. 
Розкрив уста... І привид нагло зник. 

'** * 
Не мчали хвилі над Москва-рікою 
Точили душу сумніви юрмою. 
Не били хвилі в береги Дніпра, -
На серце тиснула вагань гора. 
Прозрів надхненний вартівник Микола 
І заясніло в Києві довкола. 
Ступає твердо по своїй землі 
Борець-поет - і кроки немалі 
йому когортами услід лунають. 
Нехай погрози виють-завивають, 
І дуть і йдуть ви.звольники міцні! 
Над ними дмуть Миколині пісні, 
Немов розгнівані звитяжні бурі 
Рвуть поневолення, тяжкі й похмурі. 
І над усім гримить-гримить у світ 
Козацьких предків кровний заповіт. 
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Василь ЧАПЛЕНКО 

НЕЗДІйСНЕНЕ ИОХАННЯ 
Оповідання 

Він "протира в" мапою1 ) підлогу в кабінеті го
ловного інженера великої будівельної компанії. 
як почув за спиною, що до кабінету щось швидко 
дзвінкою жіночою ходою увійшло: цок! цок! ... 
Оглянувся: це бу ла елеrантно в зеленавому під 
барви ранньої весни костюм одягнена жінка се
реднього віку. Висока, струнка. А на голові ку
реником накинута плястикова косинка (надворі 
дощило) . і з того куреника виг ля ну ла ще молода 
жіноча врода. передусім чорні віясті очі. 
Не побачивши в кабінеті того. кого вона, ли

бонь, хотіла бачити, жінка спитала приємним 
грудним голосом: 

А добродія Картера немає? 
--- Щойно кудись вийшов, --- відповів лама

ною англійською мовою запитаний, мимохіть 
глянувши в чорні очі красуні. На превелике йо
го здивування та вхопила цей його погляд ваб
ливо скерованими чарами своїх очей. немов би 
він був не портер, підмітайло, суспільно най
нижча в Америці людина, а чоловік рівного їй 
середовища. Спиталася: 

--- А ... а ти хто? 
Він розвів з ніяковою усмішкою на своєму ще 

молодявому обличчі руками (одну руку з дер
жаком мапи в ній) . а очима вказав на відро з 
мильною водою --- так відповів на питання жін
ки-красуні, яка, очевидячки, вперше його поба
чила (він був третій день на цій роботі) . А по
тім ще й обізвався: 

--- Як бачите ... 
--- Ні. я не про це. --- мовила красуня, знов 

свідомо впіймавши його погляд. --- Я бачу, що 
ти робиш ... Але твоя англійська мова ... Ти. ма
буть, недавній еміrрант. Звідки ти прибув? 

--- Еміrрант, добродійко, не так давно сюди 
прибув. А звідки? Не знаю, як вам сказати, бо 
ви. напевно, моєї батьківщини не знаєте. А 
країною останнього мого перебування була Ні
меччина ... Звідти й прибув. 

--- Шпрехен зі дойч?2 ) --- якось радісно спи-
тала жінка. 

І він, портер підмітайло, відгукнувся на це вже 
доброю німецькою мовою, мовляв, "так. з Німеч
чини, з табору переміщених осіб". Та ще й до
дав. що німецьку мову знав ще на своїй батьків
щині, на У країні, бо мав там таке фахове ста
новище, що мусів знати не тільки рідну україн
ську мову ... 

--- О, --- вхопилася, бачилося, жваво жінка за 
легку можливість мовного взаємлення з цим уро

дливим. високим на зріст, мужнього вигляду і ще, 
либонь, не старим еміrрантом. --- То ти, мабуть, 
оце тут не в своїй ролі, як це звичайно буває спо
чатку з новими еміrрантами в цій країні ... Та й з 
обличчя видно, --- метнула гарячим поглядом по 
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його виду. - що ти не простак ... І вуса, як ... у 
Гітлера ... 

І трохи збентежилась: 
--- Ти не подумай, що я ... 
Але в цю мить відчинилися двері, і до кабінету 

ввійшов головний інженер, "бос" з) цього незвичай
ного портера, той "бос". що, на якийсь час ви
йшов з кабінету, і звелів йому позмивати на під
лозі мокрі сліди від людських ніг. 
Це був невисокий чоловік, якийсь округлий у 

постаті, коротконогий і короткошиїй товстоватий 

черевань, з круглим, як місяцева повня. безву
сим кирпатим обличчям та витрішкуватими сі
рими очима, --- отже, цілковитий контраст до 
тієї жінки-красуні, яка прийшла до нього. А що 
він мав звичку швидко ходити на своїх корот
ких ногах та й, видно, поспішав повернутись до 

кабінету, то було таке враження, що він не вві
йшов, а вкотився, як м'яч. А в зубах у нього 
стирчала, очевидячки, постійно велика цигара. 

--- Де це ти був? --- звернулася до опецька. як 
до свого, вища за нього й, либонь, свідома своєї 
"влади" над ним жінка-красуня. глянувши 
на золотий годинничок, що був на Іі випещеній, 
з наманікюреними нігтями руці: --- Ми ж умо
вились ... 
А в тоні П голосу була чи то нервовість, чи то 

досада, та ще й, мабуть. не через його спіз
нення. а швидше через те, що він перебив їй ці
каву розмову з "портером-еміrрантом не в своїй 
ролі". 

Ну. а цей портер зразу зрозумів, що це чоло
вік та жінка. А що він свою роботу --- "проти
рання" підлоги ще до приходу жінки фактично 
скінчив, то взяв мерщій знаряддя своєї праці 
мапу й відро з водою та мовчки вийшов. 

--- "Алеж і молодиця!" --- думав він уже до 
кінця цього дня на роботі про ''босову" жінку. 
--- "І як вона, отака красуня, могла поєднатись 

із таким курдуплем?" 
Не міг він забути й того. що ця красуня ди

вилася йому самому в вічі так. немов би хотіла 
вподобатись. 
А втім, він, людина будь-що-будь на літі 

вже, такі на нього ки.J:ані жіночі погляди 
знав, знав те, що кожна не стара ще жінка так 
випробовує свою жіночість. пускає бісики в очі 
чоловікам, дивлячися в тії очі, як у люстерко. 

Та коли це погляди. кинуті у випадкових об
ставинах, без будь-якої перспективи, то він їх 
швидко забував. А тепер, працюючи в цій ком
панії. він міг сподіватися й такої "перспективи" 
--- бачити цю вродливицю ще. може, й не раз. 
Тим то він думав про неї й прийшовши до
дому. Думав і тоді. як уже був у ліжку, коли 
,треба було швидше заснути, щоб наступного 
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дня, о б годині ранку ~·хати на тую nортерську 
роботу, що !ї теnер, можна сказати. благо~ 
словляв: вона ж давала йому можливість ба~ 
чити ту жінку, яка вже оnанувала його сnрагле 

жіночої любови серце. Заохочувала його до таких 
"мрій" і думка про те. що тая красуня не могла 
кохати свого чоловіка ... такого бульканя ... недо~ 
ростка~ курдуnеля ... 

"Не інакше, як nродалася заради багат~ 
ства, як це часто в Америці роблять такі кра~ 
суні", - nодумав з nрикрістю. Подумав і про 
те, що це багатство може стати nерешкодою в 
його зближенні з цією жінкою. Бо хоч він, Пе~ 
тро Хоменко, на Україні й був nрофесором 
університету, але тут він ... найnослідущіша істо~ 
та. Адже через таке своє "nортерське" стано~ 
вище він так довго не зміг створити на емі~ 
rрації собі родини... Як мовознавець, він міг 
би був улаштуватись на роботу викладачем 
мови в якомусь університеті. Але він не міг здо~ 
бути nротекції, не міг ні до кого nідлабузню~ 
ватись, а без nротекції і в вільні:И Америці не 
зробиш "кар'єри" ... 

З цією nрикрою думкою він і заснув ... 
Проте ці останні nрикрі його міркування на~ 

стуnного ~ня, на роботі незабаром розвіялись. 
Труда (так звали "басову" жінку Гертруду) 
так як об обідній порі виразно ради нього "за~ 
бігла" до головної контори, та ще й саме тоді, 
як він там "тягав" свою маnу. Приїхала своїм 
маленьким новеньким блакитного кольору автом 
і ніби ненароком "забігла", хоч знала, що ії чоло~ 
віка в цей час у конторі немає. Власне, вона, ма~ 
буть. через те саме такої nори й nриїхала: у цей 
час Картер звичайно бував на якомусь будівниц~ 
тві. Але nобула в конторі недовго. Тільки nокру~ 
тилась між стол~ми, nерекидаючись якимись не~ 

значними словами з секретарками чи рахівника~ 

ми, а nотім вискочила. Проте уже від дверей 
неnомітно для інших махнула Петрові рукою. А 
він же теж "неnомітно" увесь час пас і-; очима! 

Такі П "забіги" були не щодня, але Петрові 
ставало де;з;алі ясніше, що вона це робила таки 
ради нього. А один раз таки свідомо "nробіг ла" 
близько nовз нього і, війнувши вогнем своїх чор~ 
них очей no його виду, шеnнула: 

- Агов, Піт! 
І в Петра складалося таке враження (хоч він 

розумів недоречність такого nорівняння), що 
вона, Труда, робила все це так. як робить левиця, 
nробігаючи nовз лева, щоб його сnокусити на ко~ 
хання, - таке він бачив не раз на телевізорі, як 
nоказували "дике царство". кадри з життя диких 
тварин. 

Кінець~кінцем, на таку Трудину "тактику" 
звернули увагу й службовці контори та обереж~ 
но, nоза П сnиною nереморгувались. А одна із 
секретарок, висока й суха. як тараня (таку рибу 
Петро знав тільки на Україні), на ймення Ен 
(тобто Ганна), яка сnочатку сама трохи чи не 
nробувала залицятись до нового nортера, якось 
nрямо йому сказала. 

- Пітер. чи ти не бачиш, що "босова" жіноч~ 
ка зазіхає на тебе? Бережись. бо зразу ви летиш 
із роботи ... 
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Петро відмахнувся від неї. мовляв, "ет, дур~ 
ниці!" і nішов із своїм знаряддям nраці ......- маnою 
та відром до іншої кімнати. Але насnравді це вже 
було для нього не дурницею, і серце його тріюм~ 
фально закалатало в грудях: 

- "Немає сумніву, - аж горів він. - що ця 
красуня вже в мене закохана!" 
О ні, це вже для них обох була не дурниця! А 

він, Петро. уже кохав П, тую Трудоньку, так як 
уже давно ні однієї жінки не кохав... Але як ;·м 
зблизитись? Він розумів, що всі для цього можли~ 
вості в неї, в Трудоньки, а не в нього ... 

І Труда, очевидячки, нарешті усвідомила, що, 
поnерше, з таких "забігів" нічого для них обох 
не вийде, а nодруге, може, це й небезnечно для 
них: хтось із службовців-nідлабузників може і П 
чоловікові сказати про це. Можливо, що вона на
віть оті nереморгування сnостерегла. З огляду. 
мабуть, на це вона на якийсь час nриnинила таку 
"гру", зникла з Петрового "обрію" і цим не аби~ 
як затривожила його. У голові йому виникали 
різні здогади. Може. вона тільки з нудьги трохи 
nобавилась ним, бо, не nрацювавши, не могла 
увесь час сидіти вдома пере~ телевізором, а може 
й чоловік П, отой курдуnель, про ці П "nоходень~ 
ки" довідався та nримусив nриnинити це все' ... 
Правда. в разі цієї останньої можливости. Картер, 
наnевно, його звільнив би з роботи, а що цього 
не сталося, то цей здогад v нього відnадав ... 
Та от одного разу, як Петро nісля всіх служ~ 

бовців (як це було в nорядку його роботи: він же 
мав nісля них nоnідбирати всякі nапірці тощо) 
вийшов з контори nереодягнений за давньою 

звичкою так, як він одягався, бувши nрофесором 
університету. "nо~інтеліrентськомv". в легкому 
ясного кольору весняному костюмі. в брилі тако~ 
го ж кольору, до нього з-за рогу будинка виско~ 
чила Труда. а nідбігши. шеnнула йому: 

- Піт, я чекала на тебе ... Ходім он~туди! ..
махнула рукою на ріг будинка. Навіть за руку 
його вхоnила ... 
За рогом стояло П блакитне новеньке й гарне. 

як дитяча іграшка, авто, свідомо nоставлене за 

одним кvщем так. щоб його ніхто зразу не no~ 
бачив. Щасливий Петро. звичайно. не ошшався. 
а вскочив до авта на nереднє сидіння. А Труда 
забіг ла швидкою кізочкою з другого боку, щоб 
сісти до стерна. Але nерш ніж рушити, вона об~ 
хоnила руками його голову. аж його боиль ско~ 
тився на заднє сидіння, nритягла до себе і n'яв~ 
кою вnилася в його vста . 

......- Любий, кохани.й! - шеnотіла. Ми nо-
їдемо в таке місце. де нас ніхто не nідгляне ... І 
там націлуємось! Добре? 

Потім ухоnилась за стерно. натиснула стар
тер ногою. Легенько авто замурчало, як nриго
лvблений котик. і з місця рушило ~трілою на 
відкрите місце. Труда не сказала Не·трові. де 
те місце. але він це незабаром і сам · nобачив. 
Поблизу був невеличкий гайок, що в ньому 

куші й дерева вже бv ли в досить . густому зеле~ 
ному одінні. Труда. мабуть, заздалегідь знайшла 
вньому невеличку галJІвинку і на тій галявинці. 
зменШИ'І\ШИ швидкість. nотихеньку nоставила своє 

авто. Потім заnроnонувала nерейти їм обом на 

5 



заднє сидіння, де було зручніше обійматись та 
цілуватись. 
У гайку бу ло тихо (бо день був безвітряний) , 

тільки якісь пташки у верховітті попискували. 

А над галявинкою блакитніло чисте, як дитячий 
погляд, небо. 
Обоє закохані з огляду на вже теплу погоду 

легко повдягані і, обійнявтися та з'єднавшися 
так в одне тіло, цілувалися деякий час без слів, 
без зайвої тепер мови. Він цілував не тільки П 
губи, а й чарівні очі, гладив пальцями П чорні 
дугасті брови, занурював обличчя в П пишне 
хвилясто закучерявлене волосся, а вона, цілую~ 
чи його губи, захоплювала й його "гітлерівські" 
вусики. 

А потім Петро не зміг не виявляти свого 
щастя ще й мовою: 

- Іх лібе діх! Іх лібе діх, майне ліб ... 4 ), 

Навіть по~українському в нього вихопилось: 
- Ти моя хороша, кохана! 
Труда вже слухала те й те з широко розплю~ 

щеними очима, вслухувалася навіть у незрозу~ 

мілі українські слова, у його буркітливий бари~ 
тон, як у музику, яко1 вона ніколи й досі не 
чула, ;:~;арма що прожила тридцять вісім років, 
що так довго була замужем, .- має дев'ятнад~ 
цитьрічного сина. 
А що в неї бу ло до цього щастя? 
Вони перестали цілуватись. тільки побралися 

за руки, і Труда взяла оповідати історію свого 
одруження з оцим її нелюбом~чоловіком. 

Ах, він, дорогий, любий Піт, не може собі 
уявити, як їй важко це оповідати! Вона змарну~ 
вала свої молоді літа з оцим огидним тепер їй 
чоловіком! Він, як павук із своєї жертви, що за~ 
борсалася в його павоті, випив із неї молодість, 
узявши сімнадцятирічною з батьківського дому, 
вивізши з рі;:~;ної країни ... Звичайно, він не взяв 
11 силоміць, як полонян ку, але як американець~ 

переможець... І з нею щось у такому дусі ста~ 
лося ... 
Вона щойно скінчила гімназію тоді, як на весні 

1945 року після капітуляції Німеччини прийшли 
переможці~американці. У такому віці молоду дів~ 
чину тягне до чоловічого товариства, хочеться 

притьмом у когось закохатися. Не розумом, а 
отаким потягом живе таке дівча. Така й вона 
тоді була ... дурна. Німецьких молодих хлопців 
божевільний Гіт л ер винищив на фронтах ... 
Вона на мить замовкла, а потім, злегка усміх~ 

нувшись, торкнулася губами до Петрових "гітле~ 
рівських" вусів і промовила: 

- Я назвала оці твої вусики ГІТлерівськими", 
але не подумай, що я ... гітлерівка. Ні, я навіть 
ненавиджу саму згадку про нього, бо це він ніби 
примусів мене вийти заміж за оцього американця, 

згубив мою молодість, а може й усе життя ... 
- Я ці вуса маю ще з молодих років, - усміх~ 

нувшись і собі, сказав Петро. - Я маю їх ще 
з того часу, як про Гітлера й не чув ... У нас їх 
називали "англійськими", - не знаю, чому ... 
Вони знову поцілувались, а потім Труда взяла 

оповідати далі. Гітлер винищив молодих німців ... 
А як з'явилися nереможні й багаті американці. 
німецькі дівчата кинулися в обійми цих чужинців. 

б 

Не гербували, як відомо, й чорними. Тож коли й 
оцей Картер, ще тоді молодий (хоч був старший 
від неї на десять років) , у принадній для жінок 
військовій уніформі ляйтенанта, став упадати 
біля неї, годував шоколядом, подарунки nри~ 
носив і П батькам, - то це ІИ заімnонува~ 
ло . . . А крім того, ще й персnектива виїхати 
до багатої Америки із знищеної Німеччини. Отож 
вона й дала згоду на одруження. У же в Америці 
народився в неї син. Поки цей син був дитиною, 
то вона жила матірнім чуттям, це заnовнювало Гі 
життя якимсь змістом. Та й він, батько цього си~ 
на, ще тоді не був їй такий огидний, як тепер. 
Тепер синові дев'ятнадцять років, він уже матір~ 
ньої оnіки не потребує. - його вже більше цікав~ 
лять дівчата. Та його й немає вже з батьками 
дома: учиться в університеті в іншому місті. І 
вона теnер мусить жити, щодня відчувати його ... 
отаке оnудало, що дудлить пиво, яке розпирає 

його, смердить цигарою, яка не виnадає в нього 
з рота ... Вона вже й не nам'ятає, коли з ним, як 
з чоловіком, цілувалася ... А він ревнує їі до вся~ 
кого чоловіка. до якого вона хоч би з чемности 
nосміхнеться ... А вона ж іще не стара, їй ще хо~ 
четься кохати nо-справжньому, а не тільки у да~ 

вати з подружнього обов'язку ... 
Сльози раnтом nерервали Гі мову, вони nросто 

бризнули з Гі очей, і вона, з мокрим від тих сліз 
обличчям, кинулася знов nалко цілувати того, 
кого, здається, знайшла. Казала. що вподобала 
його з nершого погляду... ІЦо хоче з ним коха~ 
тися, не зважаючи ні на що ... 

- Чи й ти так думаєш, любий? Чи й ти так 
мене кохаєш, як я тебе? ... 
Петро також цілував Гі, заnевняв у своїй лю~ 

бові, називав П вже зрозумілим їй словом "моя 
хороша". А щоб якось визначити nерспективу 
їхнього кохання, він сказав їй, що тепер уживе 

заходів, щоб десь таки влаштуватися виклада~ 
чем мови, в якомусь університеті. Тоді вона 
покине свого чоловіка, і вони зійдуться ;:~;ля 
спільного життя... Ще довго житимуть. Адже 
йому ще тільки 43 роки. і він так nрагне знайти 
собі вірну суnутницю дальшого життя ... 
На цьому мусіло скінчитись j'хнє перше по~ 

бачення. Труда мала бути вдома ще nеред тим, 
як П черевань nовернеться з роботи. Умови~ 
лись настуnного дня зустрітися в цьому само~ 

му місці, де він, Петро, на неї чекатиме. 

... А другого дня Труда приїхала із заnіз~ 
ненням. І вискочила з авта перелякана, з триво~ 
гою в очах. Сказала хаnливо: 

- Я вчора сnізнилась, і він (Гі чоловік би то) 
люто визвірився на мене, витріщивши свої буль~ 
кані... Я відбрехалась, що затрималася в крамни
ці, сукню нібито вибирала... Мені здається, що 
підозріває .... 
Петро обійняв П і тихо сказав: 

Це Ен могла йому натякнути: вона ж до 
мене залицялась ... Мене поnереджала ... 

- Ен? О. так! Ця nаскуда могла ... 
Труда не скінчила своєї мови. як сталося 

страшне: на галявину в'їхало Картерове авто. 
майже вnритул до Трудиного nід'їхало. стало. В 
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авті сидів сам ... Картер. Було ясно, що він їхав 
за Трудиним автом назирці. 
Приголомшена пара не встигла й розскочитись 

(стояли ж обійнявшись), як Картерова туша по
волі висуну ла ся із свого авта. З його рота випала 
цигара, власне, він Гі люто "виплюнув" ... Петро 
Хоменко миттю спостеріг, що той послав у ки
шеню штанів свою праву руку, - спостеріг - і 
отерп усім тілом. Але не спромігся на якийсь обо
ронний рух ... 

- То ви оце так?! - процідив крізь зуби 
"власник" зрадливої жінки. 

Заскочені "на гарячому" коханні ані пари з 
уст. Картер ступнув у напрямі зрадливої жінки: 

- Ти його, оцього ... портера любиш? 
Труда мовчала. 
- Кажи, зраднице: любиш? 
Та знову ані слова. 

To;J;i Картер вихопив свою праву руку з ки
шені, і в юи зловісно блиснув пістоль. Труда 
скрикнула дико. кинувшись до Петра, щоб його 
затулити своїм тілом. Навіть руки назад себе за
кинула. щоб "ширше" затулити свого любого. 
Але Картер підкинув руку з пістолем до свого 

виска і вистрілив. Потім його округла постать за
хиталася, як підбита знизу, короткі його ноги 
зігнулися в колінах. і він, мертвий, упав - ниць
ма - мало не до ~·хніх ніг ... 
Труда якусь мить стояла, приголомшена, не

мов ще не усвідомила, що сталося, оглянулась пе

реляканими очима на Петра, а потім кинулась 
на труп мертвого чоловіка. і їі тіло боляче заті
палось у важкому риданні. Петро, задубілий у 
безрусі, не знав. що робити. Та от по якомусь 
часі Труда підвела до нього свою голову, залите 
сльозами обличчя і мовила глухим голосом: 

- Ми його вбf{ли, любий ... 
А потім зірвалася на ноги і, заламавши руки, 

скрикнула: 

А що тепер мій син скаже? .. 

Самогубство зрадженого чоловіка стало між 
ними. двома закоханими істотами, страшним му

ром. Події, що сталися після цього, убили ніж
ність, яка єднала їх. Поліція... самогубство чи 
вбивство? Судова справа, громадський розго
лос ... 
Гертруда Картер стала "розіп'ята" між сином 

та відчуженим уже коханцем ... 
Так не здійснилось це палке, але запізнене 

кохання. 

Примітки ,.ли деиких 'ІИТа'ІЇв. 1) Віхоть на довгім 
держакові мити підлоги. 2) Чи ти говориш по-ні
мецькому? 3) Начальник. 4 ) Я кохаю тебе... Я ко
ха•ю тебе, моя люба. 

ЧИ ВИ вже вирівняли залеглу передплату? 

Якщо ні - зробіть це негайно! 
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"ДЕЗИДЕРАТИ" 

(Вимоги) 

Іди споюино серед галасу та поспіху і пам'я
тай, скільки спокою може бути в мовчанці. 

Оскільки це можливе без негідних поступок, 
жий у злагоді з усіма. 

Висловлюй свою правду спокійно та ясно і ви
слухуй інших. навіть тупих та невігласів; вони 
також мають що сказати. 

Уникай крикливих і напасливих; вони драту
ють духа. 

Коли порівнюєш себе з іншими, можеш стати 
зарозумілим і згіркнілим, бо завжди будуть ліпші 
гірші від тебе. 

Втішайся своїми осягненнями і плянами. 

Будь зацікавлений своєю кар'єрою, яка б вона 
і не була скромна, бо вона - єдина твоя справж
ня власність у змінливій добі. 

Будь обережним у своїх справах, бо на СВІТІ 
повно шахрайства. Але хай це не перешкоджає 
тобі бачити чесноти: багато людей прямує до ви
соких ідеалів, і всюди в житті- багато героїзму. 

Будь сам собою, а зокрема не вдавай почувань. 
Не стався цинічно до кохання. бо супроти сухо
сти і розчарувань воно довговічне, як трава. 

Приймай погідно науку років і rраціозно зрі
кайся привілеїв юности. 

Плекай силу духа як забороло перед наглою 
недолею, але й не муч себе уявним лихом. Багато 
побоювань буває від утоми і самотности. 

Окрім здорової самодисципліни, будь лагідний 
для себе. Ти - дитина всесвіту, як і дерева та 
зорі, ти маєш право жити. І чи це тобі ясно, чи 
ні - всесвіт без сумніву розвивається як слід. 

Тому жий у мирі з Богом, як би ти собі Його 
не уявляв, і які б не були твої труднощі й ба
жання, в усьому життєвому заколоті втримуй мир 

з власною душею. 

З усією його облудою, труднощами і нездій
сненими надіями цей світ таки гарний. Будь ба
дьорий. Намагайся бути щасливим. 

(Анонімний текст, датований 1682-им роком, 
знайдено у старій церкві св. Павла в Балтіморі). 

АНГЛІйСЬКИй ПЕРЕКЛАД "ТІНЕЙ ЗАВУТИХ 

ПРЕДКUІ" 

Заходами Канадського Інституту Українських 
Студій появилоск в Українському Академічному 
Видавництві видання англійського перекладу "Ті
ней забутих предків" Михайла Коцюбинського. 
Переклад виконав Марно Царинник. Примітки й 
пояснення до текс1'у й та'кож довший есей-після

мову про Коцюбинського написав професор Бог
дан Рубчак. 
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К. ТЕЛИЧКО 

У ДЕСЯТИРІЧЧЯ СМЕРТИ ЮЛІЯНА СТЕЧИШИНА 

Десять років тому ( 24-го лютого 1971) v Сас
катуні помер заслужений і визначний украінський 
;~;іяч бл. п. ЮЛІЯН СТЕЧИШИН. 

Иого смерть боляче вразила українську грома
ду не тільки в Канаді, а й далеко поза Канадою, 
де його знали. Тяжко призвичаїтися до того, що 
вже ніколи-ніколи не почуємо його запальних 

промов, не прочитаємо иого глибокозмістовних 
статтей, написаних для сучасників і наступних 
поколінь. Юліян Стечишин був людиною великих 
розумових здібностей і великої праці. Він усе своє 
життя працював не для наживи чи слави, а для 

добра українського народу. 

Найбільша друкована праця Юліяна Стечиши
на - ЮВІЛЕИНА КНИГА УКРАїНСЬКОГО 
ІНСТИТУТУ ІМ. ПЕТРА МОГИЛИ була ви
~ана в 1945 році й має понад 400 сторінок. Це, 
по суті, частина історії уRраїнців у Канаді. Він 
також написав UКRAINIAN GRAMMAR. Перший 
'раз ця книжка була видана в 1951 році і двічі пе
ревидана. Це таRож капітальна праця, якою ко
ристуються студенти багатьох університетів. 

А СRільки менших праць написав Юліян Сте
чишин, які появлялися окремими брошурами! Та
кож багато писав статтів на різноманітні теми з 
українського життя, в основному в "Українсько
му Голосі". Думки, що були висловлені в тих 
статтях, в більшості актуальні й сьогодні. В 
останні роки свого життя Юл. Стечишин почав 
працювати над написанням ІСТОРІї ПОСЕ
ЛЕННЯ УКР АУНЦІВ У КАНАДІ, але перед-. 
часна смерть обірвала цей фундаментальний за
дум.· Історі;· він не закінчив. По його смерті; за
ходами СУС, за допомогою о. прот. ;~;-ра Григо;.. 
рія Удода та дружини Юліяна Савелі Стечишин, 
в 1975 році вийшла книжка Історія поселення 
укра~нців у Канаді (та частина,. що встиг. напи
сати· Юліян) , але має 350 сторінок з багатьма 
знімками з піонерських часів-. Робиться заходи, 
щоб цю книжку перекласти і видати англійською 
мовою.. . ,. 

На культурно-громадську ниву Юл. СтечИшин· 
вийшов у молодому віці й не лишав цієї ниви до 
кінця свого життя. Своєю відданОЮ працею й 
гостротою свого розуму він завжди звертав на 

себе увагу свого о1:очецня .. Національно-політич
ні й культурно-громадські справи були його ідеа
лом, яким він жив СЯкому посвятив усе своє 
життя. 

Дуже багатогр~~ла бул~· іfщ:о у~ас:гь. у різних 
з'~з.дах, кон,rресаХ:~ собор;а.~ .УГПЦ !1и. в~ укj:щї~.-~ 
СІ:.!>_ИХ різІ;І-ИХ нарада~--~:з~га.Лі. ~)\{ їхав fiR. ~~~і'а1\ 
ла зацрощення. а jц_коли за, вдасиі-ім _бажанн.я:м .. 
У~дІі. -~!tрізь,. -~-~:. ВВ(}_Ж~в •. ~о ,йо~о- .. уча~tj, nотр}б~іа 
дЛ8::-З&rаJІьних. справ.. ), завЖ.дІJ брав най_сі_~і:Иіінt
шу участь ·в обгово-рен-ні ·актуаЛьних <;р:рав ... Н.а · 

в .. 

загальні справи він не шкодував ні часу, ні гро

шей, ніколи не застановлявся над тим, що буде 
матеріяльна втрата в його адвокатській канцеля

рії. Він не лише їхав у багатьох випадках за влас
ний рахуноR, а ще до того складав значні суми 

грошових пожертв на загальноукраїнські справи. 

Тож не дивно, що в українських справах був обіз
наний до найменших деталів, був широкознаний 
і загальношанований серед українського суспіль

ства в Канаді. Поруч Цього всього, він вів вели
чезну переписк у, як кажуть у народі з "усім сві
том". Отож, без перебільшення можемо сказати, 
що громадські справи у нього завжди і скрізь бу
ли на першому місці, а вже особисті на другому, 
а може ще й далі. 

В церковному житті Юліян Стечишин також 
був активний і заслужений. Українську Право
славну Церкву він вважав історичною Церквою 
українсьRого народу, а тому всебічно П підтриму
вав і все своє життя для неї віддано працював. 

Багато років співав і керував хором. Протягом 
багатьох років був активним членом Консисторії 
УГПЦ Канади і на цьому пості упокоївся. 

Хоч У країну він лишив 15-річним юнаком, 
але ніколи не був осторонь визвольних справ 
України, яка для нього була завжди близька і 
дорога як батьківщина його предків та його по
коління. Правопорядок у політично-громадських 
справах для нього завжди був на першому місці. 
Партійну чи громадську розгнузданість він 
завжди засуджував. Нео;:::~;норазово його думки 
ставали напрямними в організованому громад

ському житті українців у Канаді. 

У своєму домі він мав величезну бібліотеку. 
Дуже любив купувати книжки, а ще більше лю
бИв ·їх читати. Одночасно він одержував багато 
різної періодичної преси (газети, журнали) всіх 
напрямків.· Все це переглядав, важливіше пере
читував, і, як правило, завжди робив відповідні 
нотатки чи навіть вирізки. Він узагалі любив но
тувати все, що вважав потрібним. Дуже прикро, 
що з-під його пера не вийшли спогади, які він 

нео;::J;Н<?J?~~ово обіцяв написати. 

:Юліян Стечишин мав у собі дуже багато різ
них благородних рис, зокрема звертала на себе 
увагу його принциповість. Ніколи перед ніким 
не вгинався й не ухилявся, завжди був прямий 
і від~ертий. Лукавих і скупарів. не поважав. Ро
зум л_юдини зажди ставив на перше місце, а вже 

на друге матер~яльні блага (достатки), коли 
вони були наслідком розуму. Надзвичайно при
хильно ставився до новоприбулИх, що прибули 
де -Кана;~;и по Другій - світовІи --війні.- і завжди· 
був за до_вну співпрацю_ з ними. 

Не міг зн.о,сити. всіх тих, що намагались вно
сити англізаторство в наше церковно-реЛігійне 
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Родинний rурток. Зліва, сндять: Юліян Сте
чишин, .донька Зеня, дружина Савеля. Стоять -
сини Анатоль і Мирон та дружина Анатоля, Оля 

(вже покійна). 

чи культурно~громадське життя. Цих людей 
дуже низьRо оцінював . Він завжди і скрізь був 
за збереження всього свого , зоRрема нашої yRpa~ 
їнсьRої мови й культури. 

Одною із головних його прикмет було те, що 
він умів належно аналізувати минуле , робити 
відповідні висновки , і на підставі цих висновків 

передбачати майбутнє. В оцінці майбутнього він 
був майже непомильний. Знаю, що окремі його 
передбачення з нашого українсьRого Життя вже 
здійснилися, а деякі починають здійснюватися . 
В організації СУС (Союзу Украінців Само~ 

стійниRів), він ві~ограв провідну ролю , ЯR у за~ 
снуванні цієї організації, так і в і"і провадженні. 

По суті, він був ідеологом цієї поважної органі~ 
зації в Rанаді. Також, багато роRів був головою 
Централі СУС, себто головної Управи. На Все~ 
RанадсьRому з'!'зді СУС , що відбувся на початRу 
липня 1958 року в Едмонтоні , йому було при~ 
своєно звання ПОЧЕСНОГО ГОЛОВИ СУС. 
Иого слово в СУС завжди висоRо цінилось , бо 
він був у цій організації велиRим авторитетом. 

За Ю. Стечишин а можна багато говорити й 
писати , і все тільRи гарне. Пригадую , як 29~го 
червня 1965 poRy його вшановували з нагоди 
його 70~річчя народження. Було це в одному 
з готелів Саскатуну. Мені припала честь бути 
головним промовцем. Приємно й легRо було 
промовляти на цьому святі , бо багатогранна пра~ 
ця й велиRі заслуги ювілята самі за себе гово~ 
рили. І коли ми хоч поверхово аналізуємо всю 
його працю , то з великою певністю можемо ска~ 

зати , що відійшла від нас людина, яRа мала в 

собі дар Божий , яка все своє життя присвятила 
своєму улюбленому уRраїнсьRому народоі. 

У 1921 році , Юліян одружився з вихсванкою 
Інституту ім. Петра Могили Савелею Ваври~ 
нюк , яRа стала не тільRи доброю дружиною, але 
й помічвицею в багатогранній науRовій , громад~ 
ській і церRовній діяльності Юліяна Стечишина. 
До речі , Савеля Стечишин протягом багатьох 
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років займала у Rанаді провідні позиції в ку ль~ 
турно~грома~ському житті, особливо серед жі~ 
ноR. Вона була основоположницею Союзу 
У RраїноR Rанади і довголітньою головою цієї 
організації. За визначні заслуги на Rультурно~ 
громадській праці Roнrpec Українців Rанади в 
1972 році нагородив їі ШевченківсьRою меда~ 
лею, що є найвищою нагородою серед українців 
у Rанаді. А 'в 1976 р. Rолеrія св. Андрея в Він~ 
ніпезі їй надала почесний докторат RанадсьRого 
права. Подружжя Стечишиних ~ає троє · дітей·: 
Анатолій (за фахом інженер~архітект) , Мирон 
( дентист) і дочка Зеня (учителька) . 

Пам'ять про Юліяна Стечишина буде навіRи 
збережена серед сучасного й наступних поRо~ 
лінь! Свято віримо , що його ім' я Rолись буде 
згадуватись і в YRP АїНІ , в Rраїні його батьRів 
і предків. У Канаді, серед його однодумців уже 
боляче відчувається, що нема ~ругого 'ЮЛІЯ~ 
НА СТЕЧИШИНА. 

І. Г. СИРНИИ ПРО ЮЛ. СТЕЧИШИНА 

Хоч це мусіло Rолись статися , ЯR це зрештою ; 
сRорше чи пізніше, станеться з Rожним , хто наро~ 

диться, то проте свідомість діяння цього неухиль~ 
ного заRону нічого не відняла від гостроти того 
правдивого , глибоRого болю, що пройняв уRраїн~ 
сьRу грома~у. RОЛИ вістRа облетіла Rанаду, що 
Юліяна Стечишина уже не стало між живими. 
Відійшла від нас велиRа людина, один з найви~ 
датиіших громадсьRих діячів і провідників, пал~ 

RИЙ патріот, ЯRИЙ свої непересічні таланти впро~ 

довж майже 60~ти роRів віддавав щедро своєму 
народові і вніс колосальний вклад у його пі~не
сення і розвитоR. Иого оправдано можна було 
назвати голосом народного сумління , бо він зав~ 
жди міг вичутн потреби народу і протидіяв усім 
шRідливим впливам та небезпеRам , що загрожу .. 
вали його розвитRові та збереженню його духо~ 
весті. Завжди був відвертий у сво•·х прилюдних 
виступах , чи в своїх публіцистичних працях . Він 
вірив у свій народ і нарід вірив йому, бо підсві~ 
домо відчував , що він висловлює те , що триво

жить народну душу, і дає пораду , ЯR ' загрозли

ве лихо відвернути. 

Був він гарячим оборонцем і захисником 
уRраїнської мови й Rультури. Рішуче виступав 
проти руху за впровадження , хоч би тільRи ча~~ 
стиниого уживання англійської мови в церкві. В 
цьому питанні він не визнавав жодних Rомпро

місів, ЯR не визнавав жодних Rомпоромісів і в 

інших справах , що їх він уважав принциповими 

чи необхідними для здорового народного росту . . 
Оця його сувора принциповість бу ла замі тн ою 
прикметою його характеру і вона зроджувала 

ще більше довір'я до нього зі сторони широRих 
мас народу, яRі інтуїтивно вбачали в ньому ро
зумного народного провідниRа . 
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Гур'!' ~чів під час з'їз.цу СУС 

Перший ря:,ц зліва: Г. Сліпченко, Юл. Стечишин, 

о. Петро Самець, о. І. Кусий, ре,ц. М. Стечишин. 
Друrий ря:д: К. Федейко, С. Микитюк, П. Зварич, 

Ф. Гаврилюк, М. Наrірний. 

Діяльність бл. n . Юліяна Стечишина така ба
гатогранна, що навіть для змалювання хоч би 
дуже загальної силюети цього заслуженого дія
ча треба б було наnисати малу монографію. 
Як ректор Інституту П. Могили в Саскатуні 

вnродовж кільканадцяти років , він мав великий 

виховний вnлив на майже тисячу студентів, які 
в ~вадцятих і на nочатку тридцятих років nере

бували в тому ж Інституті. Можна з певністю 
сказати, що щонайменше кілька сот з тих сту
дентів , виховані nід його і його дружини рукою , 
ставши nереважно вчителями , nішовши між на

род, робили неоцінену освідомлюючу роботу 
серед нашого народу в околицях , де їм nри

йшлося nрацювати. Вони стали nровідниками, 
без яких місцева громадська nраця завмирає ... 

Крім багатьох його nубліцистичних газетинх 
статтей і доnовідей виголошених на з'їздах , кон
веренціях (деякі з них вийшли в брошурованій 
формі), на особливу зга~кv заслуговує його 
"Ювілейна Книга Інституту П. Могили" , вида
на з нагоди 25-ліття того ж Інституту ... 

Ще годиться сказати , що бл. n . . Юліян Стечи..
шин бvв також і видатним церковним діячем. 
Він св~то вірив , що українська Церква не може 
жити окремо від народу і що nов'язання між 
церквою і народом , церквою незалежною від чу..
жих чинників , конечне для здорового життя на

роду. Иого відхід з цього світу боляче ві~чува
тиме не тільки наше громадське життя, але теж 

і наша Церква, якої цінним членом Консисторії 
він був довгі роки . В nраці для свого народу 
бл. n. Юліян Стечишин заслужив собі на вічну 
і вдячну nам'ять. В історії укра;·нців Канади , 
якої він був одним з видніших творців , він має 
тривале і визначне місце. 

І. Г. СИРНИК 
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ПАМ'ЯТІ ЮЛІЯНА СТЕЧИШИНА 

Скільки чужина скалічила ,цуш, імен, позбавила 
людей віри у свій народ; скільни зламано тут 
хребтів, запаморочено rолів - устояmt:сь тільки 
с,цнниці, люди непересічної сили вопі, криштале
вих характерів і чести святої. До таинх належав 
і небіжчик Юліян Стечишин, я:коrо забрала від 
нас невблаrанна смерть... У своїх переконаннях 

віи стояв непохитно, немов дуб сере·,ц зламаноrо 
лісу. І за цю стійкість і непохитність усякоrо ро
ду прнстосуваиці стали були вважати йоrо ві,ц

сталнм, не модним - людиною перестарілих по

rля:дів . Забувають лю,цн: що є речі вічні, я:кі ніко
ли не блі,циуть під сонцем. До останиьоrо відди
ху в цієї mо.,ЦННи душа й .цумки, віра у свій на

ро.ц і націю - були свіжими, здоровими і моло
,цнми. 

Самостійницька орrаиіз-ація в йоrо особі втратн

ла своrо члена основоположника, і.цеолоrа, баrа
тоrранних здібностей лю,цнну, невтомного праців

ника, а українська спільнота - державноrо маш
табу лю,цнну. Скільки ця о,циа лю,цнна зробила на 

різних ,ціпя:ниах суспіпьноrо життя - звнчайноrо 
наро,циоrо вчителя:, внховннка: орrаиізатора, Д)І· 
риrента, режисера, ,цопові,цача, публіЦJІста, ви
кладача в університеті, на становищі довrолітиьо
rо ректора Інституту, rоловн Союзу Україиців 
Самостійиииів, члена Коненеторії УГПЦ, rолови 

Комітету Українців Канади... Він боровся з відста
лістю, заскорузлістю, підхлібстВом і лакейством. 
Він дорожив честю і rн.цував уся:кнм прнстосу

ванством. Завжди на справи дивився: тверезо, а 

,цороrовказом у йоrо праці завж,ци була найвища 
і,цея:, .цо Rиої прямував народ... Йоrо слова були 
завжди прості, свіжі і ваrомі. Без зайвих окрас, 
вони вкпа,цапись, немов прнро,циі брили каменю 
в одностайний мур. Були всім зрозумілі й пере
конливі і мапи снпу у формуванні лю,цськоrо 

світоrля:.цу. 

Залишив він по собі працю, яка довrо rоворнтн

ме за иьоrо. 

("Український rолос", 7. квітня: 1971) 

ПРЕЗИДЕНТ СКВУ ВІД1ВІДАВ УПЕРШЕ АВСТР АЛПО 

У квітні ц.р. президент СКВУ п. Микола Плав'юк 
відвідав укра'Їнські поселення в Австралії. Він мав 

зустрічі з провідниками украінського церковного, 

громадського й наукового життя, а також з полі
тичними діячами Австралії і з представниками 

польської, румунської та балтійської еміrрацій. 

НЕ ЗАБУДЬТЕ 

ВІДНОВИТИ 

ПЕРЕДПЛАТУ 

СВОЄЧАСНО! 
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о. прот. д-р Григорій У ДОД 

ЮЛІЯН СТЕЧИШИН ТА йОГО ВИХОВНИй ІДЕАЛ 

Серед визначних постатей українського суспіль
ства в Канаді особливе місце займає загально
відомий громадський діяч, публіцист, науковець і 
один із перших ректорів Інституту ім. Петра Мо
гили в Саскатуні ..- Юліян Стечишин. Особли
вість його постаті виявляється в багатьох аспек
тах: він відзначався великою працьовитістю, ба
гатосторонністю інтересів укра!·нського суспіль

ного життя. безкомпромісовістю в принципових 
питаннях української визвольної справи і помір

кованістю в питаннях внутрішньо-українських. 
його ж особлива заслуга для української спіль
ноти в Канаді полягає в тому. що він фактично 
був ідеологом і невтомним пропаrатором канад
ської культурної мозаїки в той час, коли про та

ке не лише не говорили, але й не думали .. Ю. 
Стечишинові безперечно належить почесне звання 
каменяра. що невтомно все своє свідоме життя 
"лупав скалу", щоб прокласти широку дорогу 
розвитку для українців Канади ..- для їхнього 
всебічного самовияву, якого не можна було осяг
нути пі~ чужими ворожими режимами в У країні ... 

Народився Юліян Васильович Стечишин 30-го 
червня 1895 р. в с. Глещава Теребовлянського 
повіту в Галичині в родині селянина Василя Сте
чишина. Родина була велика: двоє дітей від пер
шого шлюбу Василя й семеро від другого. Василь 
Стечишин не був заможний, але був людиною пи
сьменною, служив у австрійському війську, знав 
кілька чужих мов і користувався загальною сим

патією односельчан. Від 1890 р. він займав стано
вище сільського війта аж до своє! трагічні смер
-rи в 1900 р .. в наслідок пожежі в селі. Хоч не міг 
Василь залишити своїм дітям матеріяльного за
безпечення, він залишив їм щось цінніше ..- ви
ховав у них любов ~о освіти, бажання постійно 
себе вдосконалювати, почуття відповідальности 
до громадських справ та глибоке почуття само
пошани. 

Юліян навчався в початковій школі в рідному 
селі. Цієї школи він, одначе не закінчив з прин
ципових причин - рішуче відмовився ходити до 
школи, де вчителем був призначений поляк, який 
не володів українською мовою. Свою освіту 
Юліян надолужував самотужки, користуючись 
великою бібліотекою сільського пароха о. Петра 
Єзерського. На 15 році життя юнак вирішив шу
кати кращих можливостей у Канаді. ~е вже про
живали його два старші брати. До Канади прибув 
Юліян 191 О р. Спершу працював складачем у 
редакції часопису, редаrованого його братом Ми
рославом і набував знання англійської мови. Че
рез рік він уже вступив студентом до Брендон
ської вчительської семінарії, що виховувала дво
мовних учителів для українського населення Ма-
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нітоби. Цю семінарію закінчив Юліян у 1915 р., 
напередодні Гі закриття. 

Протягом наступних трьох років Ю. Стечи
шин учителює в різних українських околицях Ма
нітоби й Саскачевану, одночасно пильно працю
ючи на~ своєю освітою. В 1917 р. він самотужки 
закінчує середню школу і того ж року впису
ється на філософічний факультет Саскачеван
ського універс~:~тету, який закінчує 1921 р. Під 
час своїх університетських студій Юліян був ви
хованцем Інституту ім. Петра Могили, зоргані
зованго переважно самими студентами 1916 р. у 
відповідь на закриття ур~дом Манітоби Брендон .. 
ської вчительської семінарії. В цьому ж інституті 
Юліян бере дуже діяльну участь у громадському 
житті: стає членом управи студентського гуртка, 
співредактором студентського журналу Каменя
рі. очолює різні гуртки самодіяльности, а згодом 
стає заступником ректора інституту. На ці ж ро.
ки припадає велика подія в історії українців Ка .. 
нади, а саме відродження У країнської Право .. 
славної Церкви. В цьому русі Юліян, разом зі 
своїм братом Михайлом та іншими вихованцями 
інституту, бере особливу участь. 

Після закінчення університетських студій Ю. 
Стечишин, на прохання дирекції Інституту, стає 
другим (після Василя Свистуна) ректором Ін .. 
)ституту ім. Петра Могили, що в той час був най
кращою українською виховною інституцією в 
Канаді. Під керівництвом Ю. Стечишина інсти
тут зробив величезну працю: дав українсьюи 
спільноті в Канаді сотні високоідейної освіченої 
молоді, що понесла свої знання та ідеї в усі за
кутки нашого поселення в Канаді. перетворюючи 
громади "русинів", "галіціян", "буковинців" чи 
"австріяків" у свідому українську громаду -
складову частину канадського суспільства. ... 

Від 1929 р. Ю. Стечишин знову студіював у 
Саскачеванському університеті, цим разом на 
правинчому факультеті, який закінчив 1931 р. 
Знову два роки працював на становищі ректора 
Інституту, а від 1934 р. до кінця свого життя був 
адвокатом у Саскатуні. Помер після короткої 
недуги 24 лютого 1971 р. 

Головною метою життя Ю. Стечишина було 
служіння своєму народові свош украшсьюи гро

маді. Про це писав редактор "У краінського го
лосу"" Іван Сирник у передовиці, присвяченій 
70-літньому ювілеєві Ю. Стечишина: 
"Будучи по професії адвокатом, Юліян Сте

чишин більшість свого часу й труду віддає орга
нізаційній і освітній діяльності, ніж своїй профе
сії. Взагалі вптворюється враження, що адвокату
ра є для нього другорядною річчю. Справді, тяж
ко повірити, що людина, яка адвокатурою зароб-
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ляє свій щоденний хліб, може так багато осяг~ 
нути в інших ділянках" 1 ). 
Цих ділянок було справді багато в житті Ю. 

Стечишина. Ще будучи студентом в Інституті 
ім. Петра Могили , Юліян показав непересічні 
здібності до публіцистики . З того часу його стат~ 
ті на різні громадські теми появлялися реrулярно 
в укра;·нській пресі до кінця його життя. З то~ 
го ж часу він почав застосовувати свої організа~ 

ційні здібності: зорганізував і значно поширив 
членство інституту, був організатором Товари~ 
ства Могилян , яке пізніше розвинулося в Союз 
Укра;·нців Самостійників . З 1920 р. Ю. Стечишин 
був секретарем Українського Греко~Православно~ 
го Братства , на плечах якого лежало важливе 
завдання організації відродженої в Канаді У кра~ 
їнської Греко~Православної Церкви. Особливо 
організаційні здібності Ю. Стечишина виявилися 
під час другої світової війни , коли він був уперше 
обраний на становище голови централі Союзу 
Українців Самостійників. Саме з його активною 
участю було створене головне представництво 
тутешніх українців .....- Комітет Українців Канади . 
У галузі української науки Ю. Стечишин та~ 

кож був діяльний. Він перший у Канаді , в своїй 
великій праці Ювілейна Rниг.а Інституту ім. П. 
Могили в Саскатуні, 1916~1941 подав історію 
розвитку українського суспільного життя в цій 

країні . Ця книга лягла в основу дальшого роз~ 
витку історії українського поселення в Канаді. 
Окреме місце займає в науковій діяльності Ю. 
Стечишина його Ukrainian Grammar для англо~ 
мовних студентів. Це була перша більша й де~ 
тально виконана праця , після Ukrainian Grammar 
Шклянки. Уї ще nодекуди вживають як підруч~ 
ник у школах чи університетах Канади. Остан~ 
ньою науковою працею Ю. Стечишина стала його 
Історія поселення Українців у Rанаді. 
Хоч на перший погляд, висловлюючись слова ... 

вами І. Сирника , "тяжко повірити , що одна лю~ 
дина , до того ж адвокат, могла так багато зро~ 
бити в інших ділянках" , детальне ознайомлення 
з життям цієї непересічної людини показує , що 

тут нічого дивного немає. Світогляд Ю. Стечи~ 
шина формувався з одного боку під великим 
впливом творчости І . Франка , а з другого .....- під 
впливом т1є1 невідрадної української дійсности , 
як в У країні так і в Канаді , що тоді існувала й 
бентежила душі свідомої української молоді. У 
редакційній статті збірника " Каменярі" за 1919 
рік читаємо такі промовисті слова: 

" Нашим святим обов' яз ком є йти слідами на~ 
ших народніх каменярів. Не зважаючи на те , що 
наші сили ще слабі , ми повинні віддати їх для 
загальної справи. Перш за все , ми повинні при~ 
готуватися заповнити ряди справжніх каменярів , 

коли прийде час стати в лави борців за права 
й свободу для нашого народу . за наші національні 
потреби , бо ... 
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... голос сильний нам згори, мов грім , гримить: 

"Лупайте цю скалу, нехай ні жар , ні холод 
Не спинить вас , зносіть і труд . і спрагу й голод . 
Бо вам призначено скалу оцю розбить ... " 2 ) 

У цьому збірнику надруковано чотири статті 

Ректори трьох Інститутів. 
Зліва: Петро Лазарович - Інститут ім. М. Грушев
сьиоrо в Е~моитоні; Василь Свистун - філія Інсти
туту ім. П. Моrилн у Віиніпеrу; - Юліян Стечишин 

- Інститут ім. П. Моrили в Саскатуні. (1928). 

.Ю. Стечишина на виховні теми , уже там ясно 
просвічується його виховний ідеал: майбутній 
українець .....- це перш за все людина , свідома сво~ 

го національного походження і горда з нього , все~ 

бічно освічена , діяльна , яка завжди і всюди по~ 
кладається на власні сили, для якої добро народу 
є метою життя . Отже всебічне піднесення свого 
народу, спеціяльно його частини в Канаді, лягло 
в основу виховного ідеалу Ю. Стечишина. Ста~ 
новище редактора й виховника з Інституту ім. 
Петра Могили дало йому добру нагоду практич~ 
но здійснювати свій виховний ідеал. Поразка 
української визвольної боротьби , хоч як тяжко 
відбилась на розвитку нашого життя в Канаді . не 
захитала віри в душах молодих каменярів , навпа~ 

ки .....- скріпила цю віру. Про це так пише Ю. 
Стечишин у своєму "Щоденнику": 

"Сьогодні прочитав у "Сас ка тун Дейлі Стар" 
новинку про те, що Рада Амбасадорів у Парижі 
вирішила віддати Галичину Польщі. На мене це 
вплинуло дуже гнітуче, хоч до цього я власне був 
давно nриготований ... Під час сніданку я викори~ 
став нагоду nоговорити про це зі студентами , під~ 

1) Іван Сирню'і, "На многі літа!", Український rо
Ілос, 21 липня 1965 р. 

2) _ Каменярі, журнал студентського гуртка при 

Інституті ім. Петра Могили (Саска'Тун, 1919), стор. 2. 
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креслюючи, щоб вони запам'ятали цей день на
завжди , бо в цей день ми усвідомили, що пети
ціями, проханнями, надмірною льояльністю й са

моприниженням ми не здобудемо собі належного 
місця... Але це добра лекція для нас, яка нас 
учить, що нам треба іншого підходу до справи: 
не сліз , а розуму нам треба ... Тож віддаймо всі 
свої сили для того, щоб виховати нове покоління 
Імесників за нашу народню кривду і борців за на~ 
шу народню справу"з). 

Особливу увагу приділяв .Ю. Стечишин пл е
канню позитивного характеру в вихованців інсти

туту: 

"Людина без позитивного характеру, звичайно, 
не знає значення слів "я мушу уважати на те. що 
скаже громада"; вона не має сумління, яке б їй 
·підказувало , що можна чинити . а чого не можна. 
Як така вона не . розуміє обов'язків супроти гро
мади і тому може за безцінь продати й громаду 
'і все те, чим ця громада живе і за що змагається. 

До цього часу Канада була родючим полем для 
таких безхарактерних типів. Їхнє число серед нас 
велике, хоч не завжди помітне, бо є де заховатися 
в такій великій країні" 4 ). 

З такого переконання очевидно й випливає від
повідна програма дії: 

"Нашим найпершим і найважливішим завдан
ням в Інституті є дати нашим питомцям належне 
виховання , виховати їх на добрих свідомих гро
мадян. Це наше першоклясне завдання й саме 
тому вся наша виховна програма спрямована на 

цю мету" 5 ). 

В Інституті ім. Петра Могили за час ректора 
Ю. Стечишина виховна праця провадилась пля
ново , послідовно й різноманітно. Так, напр., про
тягом 1925-26 навчального року, крім звичайного 
навчання в державних наукових установах, кожен 

студент отримував близько 60 лекцій з кожного 
українознавчого предмету. Цими предметами 
бvли такі: українсЬІ\а мова , література , історія 
У країни , географія У країни , українська культура 
та інші. Крім того , активно діяв студентський 
гурток, що давав нагоду розвивати провідницькі 

таланти, які так багато допомагали в майбутній 
громадській праці на околицях. За словами Ю. 
Стечишина , освіта була лише частиною виховної 
програми: 

" ... освіта не становить усього. Ми звертаємо 
увагу на моральне виховаlіня . Нам ходить про те, 
щоб виховати передових людей, на котрих нарід 
'Міг би звіритися з проводом. Наша засада ..........- ма
ти в себе лише кращих людей, не будемо толеру
вати нікого , хто не підійде під наш стандард" 6 ). 

Хоч які високі вимоги ставив інститут і його 
ректор до своїх вихованців, але ці вимоги були 
цілком доступні , бо сам ректор був живим при
кладом того , що при бажанні й праці можна осяг
нути в Канаді і відповіану освіту, і належне ста
новище в суспільстві. На- насліДки такого вихо
вання не доводилось довго чека1'и: українські вчи

телі . вихованці Інституту ім . Петра Могили, бу
ли бажаннями ·скрізь по українських скупченнях, 
Їхня освіта. Ухній запал, посвята професійній і 
громадській . справі, а передусім свідомість їхньо-
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Три брати Стечншнин. 

З ліва: Михайло, адвокат (Вииярд), Юліян - ректор 

Інституту ім. П. Моrнли (Саскатуиу), Мироспав -
редактор "Українського rолосу" (Віниіпеr) 1922w 

го спеціяльного завдання творили велику справу 

~уховно перероджували нарід. Заслуга Ю. 
Стечишина в цьому дуже велика. 

Довголітній приятель і співробітник Ю. Сте
чишин а на громадській ниві, адвокат Петро Ла
зарович з Едмонтону, схарактеризував його 
життя й діяльність такими словами, що не лише 

вказують на життєву мету цього виховника , але 

й підкреслюють головну рису його виховного 

ідеалу: 

"На мою думку, з того, що я вам прочитав, 
стає ясно , що головною метою і величною мрією 

його життя було власне стати одним з тих про
відників-мІСІОнерів , франківських каменярів ... 
Правда , він цього тими самими словами не ска
зав. Він не сказав прямо , що мовляв , "я мріяв 
стати одним з таких провідників-каменярів і я 

ним став". Він був надто скромною людиною , 
щоб так прилюдно сказати, а тим більше напи
сати. Але, понад усякий сумнів , він став ним і був 
ним до кінця свого життя"7 ). 

З) Юліян Стечишин, "Щоденник за 1923 рік". (Ма
шиноnис). 

4) Юліян Стечишин, "В якій школі наша будуч
ність", Український rолос, 8 серпня 1923 р. 

5) Юліян Стечишин, "Річний звіт ректора Інсти

туту ім. Петра Могили", 1926 р. З архіву Ю. Сте
чишина. 

6) Юліян Стечишин, Ювілейна Кинrа Інституту 
ім. П. Моrнлн в Саскатуні, 1916-1941 ' ('Віннілеr-Сас-
катун, 1?45}, стор. 162. · - · 

7) Петро Лазарович, "Людина ідеї, принциnово

сти і праці", Український rолос, 14 червня 1972 р. 
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НА АКТУАЛЬНІ ТЕМИ 

Василь ГРИШКО 

В СПРАВІ ДОПОМОГИ ДАНИЛОВІ ШУМУНОВІ! 

В "У країнсмшх Вістях", в редакційній статті 
під заг. "Станьмо спільно: Свободу Шумукові!" 
вже було вдарено на сполох з приводу траг1чно1 
долі найстаршого нині (не віком, а кількістю ро~ 
ків перебування в неволі) українського політ~ 
в' язня совєтських тюрем і концтаборів - Данила 
Шумука, Зб років із прожитих бб~х. тобто біль~ 
ше половини життя ,_ в неволі за свої переко~ 

нання, за своє вільнодумство і свободолюбство, 
за свою жертовну участь у боротьбі за національ~ 
не і соціяльне визволення свого народу, за його 
власнодержавність і справедливий суспільний лад 
на своїй землі! Зб років життя в найкращу пору 
його віку відібрано в нього трьома (польською, 
німецькою і своєтською російською) окупантськи~ 
ми владами в У країні, з цього тридцять років ві~ 
дібрала сама совєтська людовбивча влада Мо~ 
скви. Та це ще не все, бо за останнім вироком 
закритого совєтського самосуду КГБ на~ Шу~ 
муком 1972 р. його позбавлено волі аж до 198 7 
року включно. 

Ось через це справою людського й національ~ 
ного сумління українців є - всіма можливими 
засобами допомогти Данилові Шумукові вирва~ 
тися на волю хоча б на останку його страдниць~ 
кого життя. Ідеться саме про допомогу в цій 
справі, бо його звільнення домагаються вже від 
совєтського уряду не тільки такі міжнародні гу~ 
манітарні й культурно~творчі організації. як 

Міжнародня Амнестія та Міжнародній ПЕН~ 
Клюб, а й урядові чинники ~емократичних країн, 
зокрема - Канади, громадянами якої є родичі 
Д. Шумука. 

АRцію за звільнення Д. Шумука й уможлив~ 
лення йому виїзду до своїх родичів у Канаду, 
треба розгорнути в таRих же формах і з таким 
же розмахом, як це свого часу було зроблено у 
справі звільнення В. Мороза. Данило Шумук не 
менше, ЯRЩО не більше, ніж Мороз, заслуговує 
на таRу акцію. Адже він віддав золоті роRи сво~ 
го дорослого життя національно~визвольній бо~ 
ротьбі в лавах УПА ( 194З~ 1945), був за це за~ 
суджений совєтським воєнним трибуналом на 
Rapy смерти, оминувши яку, він пройшов через 

пекло сталінсько~беріївського ГУ ЛАГ ~у - і не 
просто як в' язень~каторжник. а як чоловий учас~ 
ник героїчного страйкового руху опору й само~ 

оборони в'язнів у совєтських концтаборах, одер~ 
жавши за це свій ~ругий десятирічний термін 
ув'язнення. Відтак він став також видатним уча~ 
сниRом дисидентського руху за людські й націо~ 

нальні права українського народу в б0-70~х рр. 
і за це "карається, але не Rається" й досі в со~ 
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вєтських концтабрах. Але й там він не припи~ 
няє своєї активної участи в дисидентському ру~ 
сі, гідно репрезентуючи в ньому демократичний 
ідейно~політичний напрямок. 

І тут мусимо прямо сказати, що той факт, що 
Д. Шумук є яскравим представником саме де~ 
мократичного напрямку в українському диси~ 

дентському русі, став причиною того, що в тих 

країнах громадянства українців у діяспорі, де 
організоване українське життя перебуває під пе~ 
реважним впливом недемократичних середовищ, 

справі Данила Шумука в акції оборони й допо~ 
моги українським підсовєтським політв'язням 
НЕ надано відповідної уваги. Тому ця справа 
мусить стати передусім справою організованих 

зусиль саме демократичних українських сере~о~ 

вищ. 

Та допомога Шумукові від вільних українців 
у діяспорі має полягати не тільки в тому. щоб 
організованою акцією протестів проти повільно~ 
го вбивства його в ув'язненні, у формі писання 
й висилання на відповідні адреси петицій і пер~ 
сональних листів до урядових та громадських 

чинників і впливових осіб у цих країнах домага~ 
тися його звільнення й вільного виїзду з СРСР 
до родичів у Кана~і. 
Як відомо, свій складний і тяжкий життєвий 

шлях на тлі історичного шляху свого народу від 
20~х до 70~х років нашої доби Шумук описав 
у своїх спогадах, які й стали головною підста~ 
вою його останнього (третього підсовєтського) 
ув'язнення, яке він відбуває й нині. При чому -
це не тільки спогади про пережите, але й спо~ 

відь про передумане ним на своєму життєвому 

шляху - спочатку на юнацьких манівцях ком~ 

партії Західньої У країни (КПЗУ) в часі поль~ 
ської окупації Волині, потім - на крутих доро~ 
гах війни та в національно~визвольній боротьбі 
під жовто~блакитним прапором УПА ( 1941 ~ 
1 945) , а потім на смертельному випробуванні в 
боротьбі за свою власну й свого народу гі~ність 
- у пеклі ГУЛАГ~у, в дисидентському русі і в 
духовому підпіллі під гнітом чорної сили черво

ного фашизму в СРСР. І з цих спогадів і роз
думів яскраво промовляє до кожного, хто з ними 

ознайомиться, щира душа неухильно послідовної 
в своїх ідеалістичних пориваннях, глибоко чес~ 
ної людини, до кінця відданої одній і тій же 
справі боротьби за людську гідність і свободу, 
за власнодержавну незалежність свого народу. 
Тому забезпечення життя цього твору відповід~ 
ним виданням його книгою рівнозначне забезпе .. 
ченню живої .lухової участи автора в уRраїнсько~ 
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му ідейно-політичному житті та в уRраїнсьRій ви

звольній боротьбі, незалежно від того, чи поща
стить нам урятувати його фізичним визволенням 
із СОВЄТСЬRОЇ неволі. 

А тим часом доля тих писаних ШумуRом ма
теріялів, що шляхами самвидаву чи інаRше діста
лися за Rордон, досить непевна. Лише та (хроно
логічно друга) частина спогадів, що потрапила 
за Rордон невдовзі після велиRих арештів в 

УRраїні 1972-1973 рр., Rоли було ув'язнено (саме 
за виявлені Rаrебістами спогади) ШумуRа, була 
опубліRована видавництвом "СмолосRип" 1974 р. 
іПід заг. "За східнім обрієм" і дуже швидRо зниR
ла з обігу. Інша ж (хронологічно перша) частина, 
що потрапила за Rордон пізніше й виявилася не

повною, не опубліRована й досі. ЧеRають на свою 
публіRацію й оRремі, ще пізніше й зовсім недавно 
різними шляхами прониклі за Rордон, додаткові 

фраrменти спогадів і роздумів та з ними пов'я
зані й автобіографічні своїм змістом листи з 
ув'язнення 1974-1980 рр ... 
Є деяRі підстави для припущення, що швидке 

зниRнення з обігу книжRи "За східнім обрієм" 
було не тільRи наслідRом їі велиRої популярности 
серед читачів, а й наслідком того, що частину 
обмеженого тиражу цієї Rнижки "виRуплено" й 
знищено. 

Очевидно, загальна неприхильність наших емі
rрантсьRих націоналістів до Д. Шумука зумовле
на також і тим, що в підпольські часи, через свій 
юнацький наївний ідеалізм і специфічні умови 
українського опору польській окупації на Волині 
(де цей опір значною мірою був опанований 
впливами підпільного Rомуністичного руху), він 
саме з участи в комуністичному підпіллі (що ви
користовувало також і національно-визвольні га

сла) розпочав свій шлях боротьби за визволення 
свого народу. А потім, прозрівши після досвіду 
совєтсько1 окупації на західньоукраїнських зем

лях і включившись під час війни у повстанський 
рух під проводом українських націоналістів, він 

виявив своє вільнодумство й непогодження з то

талітаристичними тенденціями в націоналістично

му русі, і врешті став у дисидентському русі та 
в середовищі підсовєтських українських політ
в'язнів одним із видатніших речників саме демо
кратичного, антитоталітарного напрямку (і на 
цьому тлі опинився в ідейно-політичному кон

_флікті зокрема з В. Морозом) . 

З усього цього ясно, що в ситуації засилля в 
українському організованому житті в діяспорі за
лишків тоталітаристських та пристосуванських 

щодо них елементів, тільки з ініціятиви й захо
дами демократичної частини вільних українців у 
діяспорі можна здійснити конче потрібне саме 
тепер, порядком нашої аRції за звільнення й виїзд 

із СРСР Данила Шумука, видання всіх наявних 
тут його писаних матеріялів, його Rниги життя. 

Зрештою, ініціятиву видання цієї Rниги - і в 
українському ориrіналі, і в англомовному пере

кладі - взяв на себе небіж автора - п. Іван 
Шумук. Щодо англомовного видання, то в цій 
справі він уже знайшов відповідний шлях до його 
здійснення. А щодо українського видання, то він 
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звернувся до того середовища, яке репрезентує 

газета й видавництво "У країнські вісті". Зголо
сивши від себе ініціятивмий вклад у це видання 
в сумі дві тисячі дол., він передав усі наявні в 

нього писані матеріяли Данила Шумука авторо
ві цих рядків, що взяв на себе завдання - вико
нати безкоштовно всю працю щодо редакційного 
приготування цих матеріялів до друку, монту
вання в одну цілість оRремих і розрізнених ча

стин та фраrментів спогадів і роздумів, допов
нення Ух відповідними місцями з листування авто

ра з неволі, а таRож мовного й технічного Rорек

тування тексту книжки тощо. Відповідну допо
могу в здійсненні цього видання має подати та

кож фундація ім. І. Багряного. 

Але головним джерелом забезпечення цього 
видання має стати попередня передплата на 

книжку. Тільки достатня кількість передплат, як 
rарантія покриття коштів їі видання (бо на якісь 
прибутки з післяпродажу Rнижки ледве чи мож
на розраховувати) уможливить їі появу у відпо
відному тиражі та в відповідний, найближчий час, 
У мови передплати й інформації про книжку по
дано в "УRраїнських вістях" та в інших органах 
української демократичної преси. Звичайно, по
трібні також пожертви на це видання. Та, зреш
тою, й сама передплата є певною мірою пожер
твою. Бо йдеться не про Rомерційне видання, а 
про вRлад наших зусиль у справу конкретної до
помоги ділом Данилові Шумукові від кожного з 
нас. Отже - від слів до діла в цій справі сум
ління, й чести українських патріотів демократич

них переконань! 

Пере~nпату й nожертви просимо висипати чеком, 

виnисаним на Shumu·k's Fund на а~ресу: 

в США: 

Shumuk's Fund 
811 S. Roosevelt Ave., Arlington Hts., Ill. 60005, USA 

В Канаді: 

Shumuk's Fund 
cjo Novi Dni 

Вох 126, Postal St. "N", Toronto, Ont. MSV 384 

ОГОЛОШЕННЯ 

У В-ві "Вайда Букс" в Меnь6орні (Австрапів) 
щойио вийWJІа з JQJYKY нова ІDІИжка Дмитра Чу6а 
''50 THIS IS AUSTRALIA". Це nриrо~НJЩЬкі оnові
~аниJІ українськоrо еміrраита в Австрапії. Видаинв 
має 6аrато іпюстрацій. Копьорова о6К.JІадиика Лю6и 
Кирипеико. Що~еииа австрапійська rазета ''ТНЕ 
AGE" nомістипа nрихипь:ний віwтк, вк про цікавий 
твір, вкий радить також і ~.JІІІ мопо~і. О~а мепь-
6уриська краМІDЩІІ nроТ1ІІ'ом місJЩІІ nро~апа вже 

49 nрим. цієї книжки. Ціна nримірІІИИа в Канаді 
$5.50, rуртовим замовцвм знижка. Замовпsти у В-ві 
"Нові .цні". 
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ЦЕРИВА, ПОЛІТИИА, І НАРОД 

(3 промови Митрополита УІ<Церкви в США Степана Сулика на бенкеті з нагоди його 
висвячення) 

Коли мова про моє ставлення до українських 
політичних ідеологій і груп, то, визнаючи свій 
обов' язок релігійного голови більшости україн
ців у цій країні, я буду керуватися такими заса
дами: 

1. Я працюватиму з усією енерrією і запалом 
для збереження миру і співпраці між різними 
політичними групами й організаціями. Зберігай
мо непорушним і перозчленованим наш У країн
ський Rонrресовий Комітет Америки! 

2. Прохаю шановних провідників усіх полі
тичних груп не робити спроб втягування єписко
пів і священиків у партійну політику. Ми бу ~е
мо служити невтомно Богові й гуртувати та 
об'єднувати нарід у нашій У країнській Церкві, а 
ви, наші політичні провідники, будете тоді вести 
їх до політичних ідеалів і цілей. 

3. Я закликаю вас, політичні провідники укра
їнського народу, католики, православні й проте
станти, стати активними членами своїх окремих 

Церков. Дайте нашій Церкві в дусі справжньої 
спвіпраці свій ентузіязм, свою любов до україн
ської нації, свою запопадливість і духа жертвен
ности, але не вводіть сво~·х політичних проблем 
і турбот у життя наших Церков. 
Хай бу ~е хвала Богові за підбадьорливий 

факт, що українці мають велику кількість дуже 
здібних і досвідчених політичних діячів, багато 
з них на рівні справжніх державних мужів і ди
пломатів. 

В історії українців були часи, коли в деяких 
частинах У країни в наслідок несприятливих 
історичних обставин лише духовенство мало мо
Ж.Jіивість формулювати і здійснювати nолітичні 
ідеї і цілі, але це змінилось. Ми, слуги Всевиш
нього і духовні батьки та провідники нашого 
наро~у. просимо вас, чоловіків і жінок, покли

каних вести нас у політичних і національних 

аспектах, дозволити нам зосередитися на зав

данні, призначеному нам Богом і Церквою. 
Я простягаю дружню руку нашим православ

нИм і протестантським українським братам у го
товості обняти їх з поцілунком братньої любови. 
Час й обставини, коли ми бу ли суперниками чи 
в опозиції один до одного, минули назавжди. 

За минулі невдачі в християнській добродій
ності просимо прийняти наше покірне, покаянне 
Прохання: в ім'я Христа, простіть нам! Допома
гаймо відтепер один одному у зміцненні наших 
окремих Церков. Якщо заіснує між нами зма
гання, ~аймо йому вираз у посиленш християн
ській любові, а_ саме, хто вдіє більше добра для 
нашої спільноти. 

У сі ми, православні, протестанти й католики, 
є· гілками того ж самоrо дерева. Волею Бога, 
засновника Церкsи, є, щоб одного дня "всі ми 
буди· одно". У -радісному вижиданні цього ве
личного ·моменту готуймося бадьоро й щасливо 
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до великого дня загального поповного з'єднання, 
намагаючись щодня наблизитися ~о ідеалу, дано
го нам Нашим Божественним Спасителем. 
Хай майбутність буде освячена любов'ю і по

шаною між українцями - протестантами, право

славними й католиками! 
Найсерйозніша, далекосяжна проблема для на

шої Церкви сьогодні - це нестача священичих 
і монаших покликань. Це відчувають усі релігійні 
віровизнання, також православні Церкви в Аме
риці, але для нас українців, це питання життя і 
смерти. Заохота до таких nоклякань повинна бу
ти головним завданням усієї української спільно
ти, хоч систематичне культивування таких покли

кань є обов'язком Церкви ... 
Я вірю, що це ствердження українська спіль

нота ясно усвідомить, і це причиниться до збіль
шення духовних покликань. 

Більшість наших вірних перестали вживати 
української мови у своєму щоденному житті. В 
той час, як ми наполегливо закликаємо їх відзи
скати якнайбільше з дорогоцінної сnадщини, при
несеної їхніми батьками з У країни, яку вони так 
дуже цінують і для збереження якої зробили такі 
великі жертви, - всіх вас запевняю, що я і мої 
священики будемо намагатись задовільняти ваші 
релігійні потреби мовою, яку ви, ваші дружини, 
часто неукраїнського походження, і ваші діти ро
зуміють. Однак, навіть якщо наші зусилля зберег
ти українську традицію, оскільки можливо, мати

муть лише незначний успіх, кожний священик і 
вірний повинен розуміти, що вивчення релігій
них, культурних, мистецьких і національних 
скарбів укра~·нського народу є обов'язком у кож
ній українській католицькій громаді. 
Завдання зберігати чи то навіть привернути 

із забуття дорогоцінну українську спадщину бу
де багато легше, якщо матимемо більше свяще
ників з-посеред найновішої еміrрації. 
Я вже згадував про те, що після Другої світо

вої війни коло 40.000 українських родин прибу
ли до цієї країни; родин, які були здібні пов
ністю nередати своїм дітям українську мову. Як
що ця еміrрація дасть нашій Церкві кожного 
poRy десять священиків, лише на протязі десяти 
років, ми матимемо 1 ОО священиків, які доскона
ло володітимуть українською мовою. Наша си
туація бу ~е тоді зовсім інша. 

Укра~·нська національна субстанція може бути 
збережена тільки через українську родину, ро
дину, яка свідома своєї релігійної і національної 
приналежности. Навчання дітей релігії в роди
НІ и решпиних школах нашої Церкви мусить 
бути сполучене з вивченням і практикуванням 
наших релігійних обрядів і традицій, здійснюва
них -у. Церкві і дома. Я зобов'язуюсь із своїми 
священиками зробити все можливе, у сnівпраці 
з батьками, для- збереження нашої релігійної 
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Віктор ТОПЧІИ 

ВОСЬМИй ДЕНЬ 
Філософія Природи, Людини й Всесвіту 

(3 власних спостережень та .міркувань автора, на основі загальних наукових та 
філософських понять) 

ГУТІРКА ПЕРША (Вступне): 

Чи існує в світі об'єктивна правда? 

Серед незчисленних мільярдів людей, що жи
ли, живуть і колись житимуть у майбутні віки 
на земній кулі й поза нею, годі знайти двох (осіб 
.- не мільярдів!}, щоб в усьому й завжди між 
собою погоджувалися .- що є явище цілком спо
діване. Та чи ·ця безперечно універсальна розбіж
ність погляді в є доRазом неіснування "об'єктив
ної правди"? 

. Припустімо, що правда яR така не існує. До 
чого ж тоді змагають усі нашо пошуки та дока

зи? У сі наші розумові "наближення", уся наша 
наука й техніка? 

У ее життя й діяльність не лише людини, але 
будь-якої істоти, чи розумної чи ні, є доказом 
існування об'єктивної правди. Правда в широRо
му понятті є дійсність. Без існування ·правди не 
МОЖе бути Й ЖОДНОЇ ПОМИЛКИ .- КОЖНИЙ ВЧИНОR 

спадщини, разрм із прекрасними обрядовими 
трациціями нашого уRраїнського народу. 

Церква, заснована Ісусом Христом, сRлада
ється з мирян у проводі зі служителями-свяще

ниRами. Той же Священний Засновник дав 
Церкві також конституцію: цебто ієрархію, а 
не демократію в П сучасному політичному ро

зумінні. Проте, хоч це означає, що наступники 
апостолів, єписRопи, ведуть справи Церкви, 
вони зобов'язані це здійснювати лише в тісюи 
співпраці зі священиками й мирянами, і завжди 

для добра народу й Бога ... 
Багато інших завдань треба також розважити, 

як зростаючі витрати, утримання наших Семіна
рій, створення постійних освітніх релігійних цен
трів для дорослих; виготовлення укра~·нських і 

англійсьRих літургійних переRладів, що служити

муть поворотові до наших справжніх Східніх лі
тургійних традицій, підсилення нашого тижневика 
"Шлях"; зорганізування між нашими вірними .
пенсіонерами на Фльоріці; підготова гідного від
значення 1 ООО-ліття Християнства в У Rраїні в 
1988 р., та інші завдання, про які сьогодні не 
згадуватиму. Це є велика програма, яка може 
бути здійснена лише при допомозі і благословенні 
Всевишнього та при повній слівпраці усіх нас, до
рогий Божий Люде, і ваших священиків. 

f СТЕПАН.- Митрополит 
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тоді був би однаково дурний чи однаково "розум
ний", однаRово доцільний і недоцільний. 

ЯRа ж тоді була б "філософія", атая "любов 
мудрости", коли ані мудрість, ані дурнота, ані 
будьяке мислення, ані жодна дійсність не існу
вала б взагалі? Для пізнання правди є й голови 
й мозки! 

Безумовно, завжди можна зробити припущення, 
що існування правди-дійсности не є необхідною 
передумовою усього існування .- в якомусь ін

шому світі, де не прикладаються жодні закони, 
що їм підлягає наше "земне" життя й мислення . 
З нашо;: ж замкнутої системи законів, з нашого 
світу, годі скочити до таких світів навіть і дум
RОЮ. У ява теж має свої обмеження! (До речі, хто 
з нас і хотів би жити в світі цілком і виключно 
суб'єктивнім, якби таке диво й було десь можли
вим?) 

Заперечення існування об'єктивної правди є 
папросту повне й суцільне відкинення дійсности, 
і тому ніяR не може бути дійсним, не говорячи 
вже про яRусь мудрість .- чи про філософію. 

Проте існують і такі ніби "філософсьRі систе
ми", що не лише відкидають існування об'єRтив
ної дійсности дотична до своїх основних засад, 

але й основані на цій очевидній нісенітниці. Язик 
усе меле, папір усе терпить ... 

Об'єктивна правда існує безперечно. Та прав
да є одна, хоч вона й велика; а нас богато (і різ
них поглядів на правду є ще більше від нас!) .
хоч ми ніби й доволі малі, а розділити тую 
правду між собою як слід ніяR не можемо. Ще 
якби мирно заходилися ділити, то було б півбіди, 
як кажуть; але люди ще й говорити були не на
вчилисЯ, і воза ще були не винайшЛи. як вже 
почали сперечатися "За власну правду" кулака
ми та дубинками. 

Тварини змагаються за поживу тілесну; люди 
найбільш жорстоко змагаються за поживу "небес
ну" .- за так звані переконання, за погляди ча
сто-густо віддалені ген від життя та його щоден
них потреб: найбільше, безумовно, за "владу", за 
силу над іншими, за накинення Rомусь своєї дум
ки, своєї віри, своєї волі. 

Чи це значить, що людство стремить душею 
вгору? Безумовно, ні. В кожному разі, не в за
гальному випадку. 

Людина безсумнівно призначена стреміти вго
ру, але свій духовий та розумовий дирижабль чо
мусь обертає на смітник, куди й спрямовує біль
шість своїх особистих і громадсьRих зусиль, зво-
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дячи нанівець та на муки майже всю свою му~ 

дрість і свої науки. На жаль, чим більше люд~ 
ство вчиться, тим більше й дуріє. 

"Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість 
була би своя" - каже Тарас Григорович просто 
у своєму "Посланні". Часто довелося мені повто~ 
рювати ці влучні слова, особливо, коли в молоді 
роки вперше зустрівся віч~на~віч з "найчистішою" 
нісенітницею в науковій філософії, так званою 
"матеріяльною імплікацією" Бертранда Рассела, 
тобто з цілковито безглуздим поняттям, що на 
ньому основана тепер ціла ніби "точна наука" 
т. зв. модерна логіка. 

Роблять не те, що кажуть, і кажуть не те, що 
роблять. Робиться припущення; Його зразу ж 
іrнорується, але настоюється на тому, що воно 

ніби зроблене. Таким чином будь~яке фактично 
правдиве твердження "виводиться" ніби як висно~ 
вок з будьякого явного абсурду. Приклад: "Якщо 
Місяць є зроблений з зеленого сиру, то Земля 
більша від Місяця!" Добре, кажу, а якщо темпе~ 
ратура сонця є абсолютний нуль, то сонце огрі~ 
ває землю? - О, так! По дефініції нашої логіки 
вивід неnравильний лише тоді, коли припущення 

правдиве, а висновок не правдивий. 

Ось вам і рак свиснув! Ось і nonepлo модерне 
"а npiopi" та постеріорним кінцем вперед! 
кожному своє ... 
"Кожному своя правда і свій світ широкий", 

сказав би їм поет. А я не поет, то трохи інакше 
сказав ... 

Якщо в шахрайстві такоЇ модерної логіRи 
взагалі є якесь міркування, то йде воно безпе~ 
речно навиворіт - від висновку до припущення; 
але т. зв. модерна логіка і до такого ракового 

свисту не признається. 

Суть такого мислення в житті є нервова хво~ 
роба шизофренія, відштовхнепня від дійсности. В 
псевдо~науці джерелом цієї навмисної шизофренії 
є чистісеньке нахабство: раз я так кажу, то так 
воно і є, "по моїй дефініції" - ніби не лише все 
людство, але й закони мислення зобов'язані під~ 
коритися настирливій волі кожного бовдура в 
кожусі "математичного логіка··. 

Про обмеженість науки й техніки у нас буде 
мова пізніше (в гутірці про філософію науки), 
але тут довелося згадати те, що й деякі "філ осо~ 
фи" пробують зробити собі забавку з основ люд~ 
ського розуму, і таку гру в піжмурки з абсурдом 
рахують вершиною мудрости й найбільшим до~ 
снгненням у стремлінні до правди, до пізнання 

дійсности. "Чим би дитя не тішилося, аби не пла~ 
кало" - треба й те ·nризнати, що як до логічної 
тематики лізуть "модерні" математики, роблять 
вони це доволі тихенько. 

Коли людям годі погодитися у сприйманні за~ 
конів думання (і чим далі - тим більше) , то не 
доводиться дивуватися, що всі поняття і їхні і ме~ 

на в філософії - навіть і самі ділянки філософії 
_, мають багато різних значень та тлумачень. 
Мабуть не випадково сперечаються найбільше 
саме про метафізику, бо йдеться тут про суть як 
тієї великої всесвітньої так і дрібненької нашої 
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Борис МИГ АЛЬ 

ЦІНАВИй ПІДХІД ДО НАШОї ІСТОРІї 

Lubomyr У. Luciuk. Ukrainians in the Making: 
Their Kingston Story, Kingston, Ont., Limestone 
Press, 1980, рр. 10, 156. 

Любомир Луцю:к, ПоставанНJІ украіJЩів: іхни істо

рік в КіНІ'стоиі. Ла'Ймстон Пресс, :К:інrстон, Онтаріо, 

1980, 10 + 156 стор. 

Обговорювана книжка це маrістерська робота. 
Любомир Луцюк вибрав місто свого проживання, 
Кінrстон у східньому Онтаріо, як матеріял, на 
якому дослідив переміни, що їх прохо~ила укра .. 
їнська група в Канаді за останні 50~60 років. 

Робота складається із семи розділів, по два на 
кожну еміrрацію, та заключення. Стиль роботи 
науковий, спокійний та переконливий; книжка ба .. 
гата на текстові посилання до джерел та до по .. 
яснІОвальних приміток. Ледве чи знайдеться сто .. 
рінка без посилань, на деяких сторінках такого 
матеріялу більше як головного тексту. Вступ, 
зміст матеріялу, признання, додатки (сере~ них 
інтерв'ю та статистичні таблиці).- список ілюстра .. 
цій, індекс та географічні карти надають книж .. 
ці ще й зовнішнього наукового вигляду. 

Автор тримається загальноприйнятої, механі~ 
стичної періодизації історії українського noce~ 

лення в Канаді: довоєнний (до 1914). міжвоєнний, 
і повоєнний (по 1945~46) періоди. Луцюк кінчає 
розгляд на ранніх шістдесятих роках, не поясню~ 

ючи чому. Кожному періодові відве~ені два роз~ 
діли; перший здебільш описує обставини у всека~ 
надському маштабі, другий такі ж переживання 
в Кінrстоні. Обом географічним одиницям при~ 
свячено однакову кількість місця. Такий розподіл 

людської правди (а втім, може наша людська 
правда і не аж така дрібна?) 
В наступних трьох гутірках ми познайомимося 

з метафізикою й розглянемо деякі П питання; в 
п'ятш бесіді коротенько окреслимо філософію 
науки (головно наукові обмеження і можливості) ; 
в шостій перейдемо до питань філософії етики, а 
тоді ... "казав сліпий - побачимо!" А ми ж ніби 
і не сліпі, не глухі і чорнило та папір маємо. Бра~ 
кує трохи того, що скрізь треба, та може воно й 
те правда, що якби більше було, то більше й ni~ 
шло б... -а хто з нас коли таке бачив, щоб те, 
що з водичкою лопливло та назад повернулося. 

Лише Бог своє назавжди дає; а кесар сам собі 
й косар .- що втне, те й забирає. 

Отож з певністю знаємо, що правда~дійсність 
існує абсолютно: а от правди~справедливости 
пошукуємо! Чи ж не так воно є? 
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матеріялу та багато невчасних теRстуальних і 
відсилRових абзаців можна вважати слабістю ор
ганізації. БраR окремого альфабетиого списRа біб
ліографії та погано вююнані Rарти знижують ви
гляд роботи. Остання "тінь" зокрема прикра: ро
бота представлена на географічніму факультеті 
університету. Чи вина в цьому автора-студента? 

Л уцюк солідно й пильно попрацював над те
мою. Він використав багато джерел, включно із 
деякими досі маловідомими. Він перевів багато 
розмов широкого засягу з респондентами в 

Кінrстоні, Ошаві й Торонто, і то ЯR з безпосе
редніми учасниками, таR і з особами, що могли 
представити широке тло подій. Автор цитує ці 
інтерв'ю широко та вміло. Всі інтерв'ю добре 
удокументовані; слова інтерв'юваних, аналіза й 
думки інтерв'юера виразно іде.нтифікованР). 

Основна гіпотеза 

ЛуцюR виходить із заложення, що етнічність 
еміrрантів зміняється на новому місці поселення 
під впливом нових обставин буття і нова прийнята 
ідентичність стає інакшою у відносно Rороткому 

часі, навіть ЯRЩО група задержує своє ім'я. Ос
новна гіпотеза Луцюка така: українська (за сьо
годнішньою термінологією) етнічна група в Ка
наді не виявила настільRи прив'язання до "спіль
ної мови, місця походження, історії, релігі;·, зви

чаїв", щоб задержати себе гомогенною, за ЯRУ 
П (наївно) вважають. Натомість, -поодинокі емі
rраційні групи перетворилися в окремі незалежні 

(і навіть взаємоворожі) політичні "nосольства" 
чи кулуарні груnи Rлопотання, що стараються 

репрезентувати українство перед Rанадським су

спільством та владою згідно із своїм розумінням 
потреби. 

І таR, перші приходні майже не виявили спіль
ноІ щентичности: почуття спільної свідомости 

другої еміrрації були незабаром замінені органі
заційністю, а у групі лівих ще й були розводнені 
елементами "слов'янства" та клясовости. Третя 
еміrрація, що П ЛуцюR трохи не ідентифікує з Лі
rою Визволення України, вже принесла із собою 
внутрішню організованість та дисциплінованість, 

що замінила почування етнічности. 

Тенденція ЛуцюRа перенаголошувати явища, 
що піддержують його тезу, правдоподібно, ви
пливає із його апріорі підходу, що історія укра~·н ... 
ців Кінrстону розвивалася таR, ЯR у цілій Канаді, 
а навіть, (стор. VII, VIII) "уясRравлює деяRі за
недбані сторони уRраїнських всеканадсьRих пере
живань". 

Дозвольте не погоджуватися. ВсеRанадсьRа со
ціяльна історія українців значно багатогранніша. 
Вже RільRість населення та простір обумовлюють 
таRу дійсність. Ми приймемо три аспеRти, і то 
частинно, де заобсервована дійсність у Кінrстоні 
уяскравлює "занедбані явища" уRраїнсьRими все
Rанадськими істориками. Обернено діючих явищ 
не злічити. 

Порівнююче сильніша - як у цілій Канаді -
наявність релігійно латинізованих уRраїнців чи 
мовно й звичаєво зукраїнщених поляRів у Кінr ... 
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стоні серед перших еміrрантів з Галичини, це 
nерший з аспектів. Ухня присутність у Канаді бу
ла зауважена демографами, але мало досліджена 
соціяльними істориками. Другий аспект - чи
сельна та організаційна перевага проRомуністич

них угруповань у деяких місцевостях, перестала 

бути табу відколи перемога національного уRраїн
ського крила стала безсумнівною. Луцюк міr це 
зауважити навіть в Кінrстоні: таж вояки й вете
рани - українці, що відіграли важливу ролю у 
цьому місті у 1940-их та 1950-их poRax, піддер
жували про-КУКівські організації, іrноруючи мі
сцевих проRомуністів. 

Відносна концентрація лівих у Кінrстоні, що 
за ними бу ло таки реальне протирежимне на
ставлення і, як наслідок, поліційне підозріння, 
підживлювала третій "занедбаний аспект", -
явище відчуття страху уRраїнського еміrранта nе

ред (англо) канадською владою, суспільністю та 
працедавцем. Ця, виправдана чи ні, надмірна обе
режність, народжена економічною й соціяльною 

дшсністю, разом із почуттям меншевартости, не
довір'я та непевности серед перших приходнів, 
покутує і досьогдоні серед багатьох уRраїнців, 
вRлючно з родженцями Канади. Луцюк назвав це 
почуття чи не найкращим словом - страх. 

Інші зауваження 

Немає сумніву, що це під впливом дшсности в 
Кінrстоні у роботі Л уцюка педоцінена роля цер
кви серед іміrрантів. Церкви були нитRою, що 
в'язали, звичайно -позитивно, всі три хвилі емі
rрантів. Такого впливу не могло бути в Кінrсто
ні, де першу Службу Божу для українців від
правлено щойно у 1945 році, і то тільки за:вдяRи 
ВlИСЬКОВИКаМ, де уRраЇНСЬRа КаТОЛИЦЬRа місія 

звичайно була обслуговувана священиками з чу
жомовними прізвищами, а православної взагалі 

не існувало. 
ЛуцюR переясRравлює внутрішньоуRраі~нсьRу 

боротьбу між некомуністичними "фраRціями", -
теж слово із словника лівих. Національно настав
лені українці старалися затримати внутрішні не
nорозуміння про домо суа. Дописи до англомов
ної преси здебільша ограничувалися до боротьби 
національних угруповань проти прD'Rомуністич

них. 

Вражає читача неприємний - і нелогічний -
евфемізм "українсько-слов'янські" організації на 
проRомуністичні товариства. Це знову, може, від
гомін дійсности Кінrстону. Під час війни з Ні
меччиною Сталін загравав на слов'янофільстві, 
але цю гру майже припинено по роздорі з Юrо
славією. Можливо, члени лівих організацій вжи
вали цього вислову, що давав їм ширшу суспіль-

1) Один характеристичний виїмок: брак nідтвер
дження, що дослідник зауважив nохибку у цитова
нім матеріялі: звичайне "sic!" розв'в:зало б nомил
кове зарахування українців до nівденних слов'ян, 

анахронічність цитати про галичан із "Альберта 

Трібюн" вима'Гала б довшого nояснення. 
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ну підставу. У Канаді роля "слов'ян" була мала; 
канадсьRі "слов'яни" - це межові рештRи своїх 
етнічних груп. 

Треба таRож поставити знак запитання при 
вислові "націоналісти" як описовій формі, що 
обіймала б усіх некомуністів. Загальноукраїнська, 
а зокрема канадсьRо-українська дійсність часто 

вимагає відрізнення між національно зорієнтова

ними (що включає також націоналістів) та про
комуністичними групами. 

Автор згладжує проблему соціо-едукацшного 
зрізмичкування (третьої) еміrрації. Епізод нама
гань об'єднати всіх національно наставлених 
українців Кінrстону так і залишився висіти в по
вітрі. Хто це були ці інженери? 

Опис другої світової війни на укра~·нських зем
лях та побуту українських переміщених осіб у 
таборах у Німеччині та Австрії - найслабше мі
сце у роботі Луцюка. Для доведення тези Луцю
ка це місце не основне, але ознайомлений читач 

відрухова ставить під сумнів дея·кі заяви. 

Не згадано в роботі багатьох причин розкладу 
комуністичних організацій: шпигунської афери 
Г узенка, розкриття Сталінових злочинів Хрущо
вим. обсервації із поїздок на У країну членів про
радянсьRих організацій, заяви кільRох чесних осіб 
з їх проводу по повнім розчаруванні тощо. Зане
пад прокомунізму серед українців у Канаді при
писано третій еміrрації, а зокрема Лізі Визво
лення У країни. Коляска ж твердить, що якщо б 
не розбиття ідеологічних ілюзій, прокомуністич
на група мог ла б засRлепитися у відокремленні та 
вмирати багато повільнітою смертю. 

Переоцінка ролі ЛВУ в Канаді. виглядає, була 
спричинена дійсністю в Кінrстоні. Та навіть у 
Кінrстоні і на основі роботи ЛуцюRа, був довгий 
період шукання себе для третьої еміrраці;·. був 
період підпорядкування новоприбулих КУК-ові, 
сім'ї та особи приїжджали і виїжджали у розшу
ках за Rращим місцем для життя. У малім місті, 
при пливкості неустабілізованого ще еміrраційного 
елементу, приїзд чи від'їзд одної сім'ї міг мати 
вирішальні наслідки. 

Майже повне промовчування роджених у Ка
наді поколінь (дітей еміrрантів усіх трьох хвиль) 
залишило дуже значну прогалину в дискусії. Емі
rранти кожної хвилі приводили своїх дітей. ЯR
що ж домінував у періоді дастосування і бороть
би ідейний динозавризм. то він міг, свідомо чи 
ні, грати більшу ролю, яR зміна поколінь в унор
мованих суспільствах. 

** * 
У повищому розгляді більше місця неrативам як 

позитивам роботи. Це робить Rривду Луцюкові. 
Книжка в основі добра, глибока й корисна. На
віть я:кщо теза й недосказана, - про що можна 

сперечатися, - соціологія не математика; Rнижка 

має велиRе значення для дальших дослідів у цій 
ділянці. Вартість книжRи, і їі слабість, у новім 
підході. у нових стежках, що Їх протоптав автор. 
Пан Луцюк виRонав тяжRу і невдячну працю 
орача, що вперше зорав поле у "паперечиому на-
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прямі" до скиб. Це спричинило деякі "огріхи". 
але при тому відслонило багато речей, про які 
досі не бу ло відомо. 
Любомир Л уцюк працює тепер над доктор

ською дисиртацією на споріднену тему. Побажа
ємо йому успіху. Будемо на неї нетерпеливо 
ждати! 

Ігор КАЧУРОВСЬКИй 

Вступне слово на літературному 

вечорі С. Гординеького в Мюнхені 

Є дві дороги в українсьюи поезії. На одній ми 
зустрінемо такі ось вірші: 

... Садила мати на грядках цибулю, 
А я. маленький. бігав коло неї ... 

... Чистила мати картоплю ... 

Або ще: 

... Косили жито наші матері 
І сивим смутком снапики в'язали ... 

... Білі буряки цукрові, 
А мамині руки чорні ... 

Друга дорога заповідалася колись стати би
тим шляхом, але нині від неї лишилася ледве по
мітна стежка. 

А вірші на юи ось які: 
.. .1 сяйво вроди. й дальні годи. 

І тоскне золото Мадонн ... 

... Чорніють тосRно вімперrи й пінаклі 
r отичних храмів ... 

... Коли Пах ер різьбив з дерева вічности 
Злотні пальці Мадонни ... 

Або, нарешті: 

Тонкі алябастрові шиби 
Просочують світло бліде. 
На золотонебі апсиди 
Мадонна з дитятком жде ... 

Чи ж варто пояснювати. що Святослав Гордни
ський як український поет іде цругою дорогою. 
що він у себе вдома не серед буряRів і Rартоплі, 
а серед музеїв Фіренце та храмів Равенни? 
Шлях, на який він вступив і який дедалі все 

вужчає, зветься парнасизмом. У нас - через не
поважне ставлення до термінів - його часом 

звуть неоклясицизмом, хоч неоклясицизм - по

няття знач;но вужче, обмежене в українсьRій по
езії п' ятірни\1 rроном нездаланих співців ... 
Майже півсторіччя проминуло відтоді. як по

чав свою літературну діяльність Святослав Гор
динський: перша його збірRа, що називалася "Бар~ 
ви і лінії", вийшла у Львові 1933 р. 
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Цим я хочу сказати. що з поетичним і ми
стецьким розвитком Гординеького можуть бути 
обізнані хібащо особи його покоління або стар
ші, ті, кому вже довелося, як то кажуть, "роз
міняти восьмий десяток". 
Щодо інших. молодших, то ~·м. як мені зда

ється, дуже добре відоме лише ім'я Святослава 
Гординеького .- бо це ім' я належить до загаль
нознаних серед української еміrрації. 

Мені, наприклад. постійно трапляються таRі 
діялоги з батьками суспільства: "Качуровський? 
.- Не знаю, не чув". "Качуровський .- а хто ви 
такий будете?" "А як вас на ім'я? А який ваш 
фах?" 

Зі Святославом Горцинським такого не ста
неться: усі знають, що він поет і маляр. Але мені 
здається, що широкому загалу нашої діяспори 

більш відоме саме ім'я Гординського, ніж його 
творча індивідуальність. Тому я вважаю доціль
ним нашвидку ознайомити із цією творчістю та 

П місцем у розвитку нашої культури. 

У добу між двома світовими війнами головним 
центром українського літературного життя за 

кордоном була Прага, де зосереджувалася діяль
ність таких визначних поетів, як Олег Ольжич, 
Олена Теліга, Юрій Клен, Євген Маланюк, 
Олекса Стефанових. Другим поетичним осеред
ком був Львів, де в тридцяті роки висунулося 
три поети, чия творчість, на мою думку. має не 

льокально-галицьке, а загальноукраїнське зна

чення. Мова йде про Богдана Кравцева, Богдана
Ігоря Антонича та Святослава Гординського. 

Історичне значення обох цих груп полягає в 
тому, що вони зберігали живе художнє слово за 
часів сталінського лихоліття, коли українська лі

тература в Радянському Союзі зазнала була май
же тотального нищення. Як продовжувачі тради
цій нашої поезії двадцятих років, поети Праги і 
Львова найближче стояли (за винятком Антони
ча) до "п'ятірного грона" Rиївських неокляси
ків. чий високий артизм переніс на Захід один 
із членів грона .- Юрій Клен. 

Святослав Горцинський народився тисяча де
в' ятсот шостого року в Коломиї в родині відомого 
галицького педагога й культурного діяча Я росла
ва Гординського. В дитинстві майбутній поет .
втратив слух. ОднаR, це не перешкодило йому 
здобути освіту, опанувати кілька чужих мов і до
сягти високого культурного рівня. 

Мистецька обдарованість Святослава Гордин
еького різноманітна й багатогранна: він поет, пе
реRладач, літературний Rритик, артист-маляр, 

графік та автор мистецтвознавчих монографій. 
Перша збірка поезій Гординського. "Барви і 

лінії". вийшла у Львові тридцять третього року. 
Після того автор випустив ще десять книжок по
езій (деякі під псевдонімом); остання з цих збі
роR, "ВОГНЕМ І СМЕРЧЕМ" вийшла понад 
тридцять років тому. В ній зібрано поезії з ремі
нісценціями воєнних жахіть. 

Відтоді збіроR ориrінальних поезій Горцин
ський уже не видавав, а його ліро-епічна поема 
"0Rсана". уривRи яко;· друкувалися в повоєнні 
роки по журналах та збірниках". досі не вийшла 
оRремою книжкою. Однак, це не означає, що пи-
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сьменник залишив будь-яку творчу працю: за цей 
час побачили світ книжки його перекладів ( зокре
ма невеличка антологія "Поети Заходу" й пов
ний переклад віршів Франсуа Війона), та ми
стецькі монографії, що серед них найважливішою 
здається мені, "Українська ікона". 
З-поміж книжок Святослава Гординеького най

більше літературне значення має видана сорок 
четвертого року підсумкова збірка "Вибрані пое
зії". куди увійшли найкращі речі з попередніх 
збірок поета. 

Після навчання у мистецькій школі Новаків
ського у Львові Святослав Горцинський поїхав 
вчитися малярству до Парижу, багато років жив 
він у Західній Европі. Тому для нього "солодкий 
запах надвечірніх піній" десь в околицях Риму 
такий самий близький і рідний, як і "струнRа rо
тична Rолонада" дерев українського лісу. Скарби 
західньої культури він сприймає як спадкоємець 
цієї культури, а не ЯR зайшлий турист, що вірить 

теревеням безграмотних rідів 1 ). а потім намага
ється похизуватися набутим знанням. Я сказав 
би, що серед українських поетів - Гордниський 
найбільший "европеєць". 
Широка ерудиція Гординеького виявляється не 

лише у використанні мітологічних мотивів, в 
історичних алюзіях чи літературних ремінісцен
ціях, але також у володінні так званими каноні
зованими строфами. Це насамперед сонет, далі 
елегійний дистих олександрипи маловживана в 

нас сіціліана і, нарешті, цілком рідRісна алкеєва 

строфа2}: 

'** * 
:К:ругом руїна, диІ'і.е nустарище ... 
Вбогі вигнанці, юрба ізгоїв ми. 

Лише ідея ще нам світить, 

Віра, що І'і.личе: "не nіддавайся!" 

ТаІ'і.ими строфами, ЯІ'і. алкеєва·, асклеnіядові, ар

хілохова володіють лише nоети найвищої культури. 
Після 1947-го року Гордянський уже не видав 

жодної збірки ориrінальних nоезій. Не виІ'і.лючено, 
що його поема "Оксана", уривки якої друкувалися 

в повоєнній nеріодиці, так і залишилася недоІ'і.ін

ченою. 

Та було б помилкою думати, що Гординський за
лишив nоезію задля малярства' й мистецтвознав

ства. Бо якщо зібрати його поезії, розкидані на 

сторінках журналів ":К:иїв" та "Сучасність", а також 
у збірниках "Слово" (деякі з цих збірників, до речі, 
вийшли за його редакцією чи з ним як членом ред-

1) Нам довелося чути дослівно таке: "Цю вазу по
дарувала Людвіrові Другому (останньому королеві 

Баварії) мадам Помnадур ... " (Переживши саму себе 
на сто років - чи як~ - І. :К:.). 

2 ) Досліджуючи строфіку Ів. Франка, відомий ра
дянський літературознавець С. Шаховський натра
пив на алкеєву строфу - і зупинився перед нею, 
мов симnатична домашня тварина nеред новими во

рітьми... Подумав-подумав і вирішив, що це, мов

лив, верлібри ... 
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колеrіі}, то набереться матеріялу на добру збірку. 
Серед них знайдемо й найкращу річ Гординського, 
пи сану олександринами поезію "Над рікою", що і і 

ціл:ком слушно Олег Зуєвсь:кий в:ключив до ювілей
ного :нарису про творчість Гординеького {цей нарис 

ре:комендую прочитати, друкований у 7-му збірни

:ку "Слово"). 

Навіть упоряднини більш. ніж диснусійної ан
тологП (ян що це взагалі антологія) "Координа
ти" не змогла оминути цієї поезії ... 
В царині літературознавства Гординсьний ви

ступив після війни, --- ноли був голод на підруч
нини і ноли ножен намагався, ян умів, вилити в 

формі віршів тугу за втраченою батьнівщиною, 
--- із цинлостилевою публінацією "УRраїнсьний 
вірш". Публінація зустрілася з гострою --- я сна
зав би, занадто гострою, --- RритиRою з бону 
Ігоря Качуровсьного, яRому, правдоподібно, було 
досадно, що це не він випустив першу на еміrра
ції працю з віршознавства ... 3 ). 

Крім монографії "У RраїнсьRа іно на". яна вже 
вийшла в англійсьному перенладі і незабаром ви
йде в німецьRому переRладі Лідії КачуровсьRоЇ, 
Rрім цієї монографії, у ГординсьRого, яRби зібра
ти всі його статті на мистецтвознавчі теми ( дру
нувалися вони, головно, в "Сучасності" та в "Но
татнах з мистецтва", а таRож передмови до ми
стецьRих видань, набереться матеріялу іще на 
ОДНУ СОЛідну ННИЖНу. 

[Це одно амплуа ГординсьRого --- перенладач 
із RільRох мов. ПереRладачів із чужомовної поезії 
я поділив би на професійних та принагідних. 
У нраїна радянсьRа може похвалитися чималою 

нільністю перенладачів професійних: письменниR 
живе винлючно зі своєї переRладацьної праці, 

абож перенладацтво творить постійну й невід
ривну частину його творчих спрямувань і заціRав

лень. Назву нільRа імен: Борис Тен, Ірина Сте
шенRо, Григорій Кочур, МиRола ЛуRаш, Дмитро 
ПаламарчуR. Далі ті, що сполучають переRла
дацтво із власною творчістю: Василь М:исиR, Ми
нала Бажан, останнім часом --- Дмитро Павлично. 
З переRладачів принагіднях можу назвати 

Драча ... 
Серед них усіх, у свою чергу, слід виділити дві 

Rатегорії: ті, що переRладають, безпосередньо з 
ориrіналу, і ті, що з чужих мов знають лише ро
сійсьRу і Rористаються або інтерлінеаріями, або, 
ще ліпше, готовими російсьними перенладами 

(робленими таRож часто з ориrіналів) . Але це 
ОRрема тема і я не хочу в неї заглиблюватися ... 

Натомість у нас на еміrрації переважає пере
Rладацтво принагідне. З-поміж поетів більшість 
не тільни пише власні поезії, а таRож і переRла

дає. 

З-поміж талановитіших принагіднях переRлада
чів згадаю таRі імена: поRійний Борис ОлеRсан
дрів, Яр Славутич, Олег Зуєвсьний, Марта й 
Остап ТарнавсьRі. 

Професійних, після смерти Михайла Ореста, 
протягом доброго п' ятнадцятиріччя, залишилося 
фантично тільRи двоє: Святослав ГординсьRий та 
Ігор КачуровсьRий. 

Нещодавно до нас долучився третій. Живе він 
у Єрусалимі і на ймення йому Мойсей Фішбейн. 
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Сназати, що Святослав Гординсьний перенлав 
Війона з французьної мови --- це допустити по
важну лінrвістичну помилRу. ФранцузьRих мов є 
три: старофранцузьна, ЯRОЮ писано "Пісню про 
Ролянда", середньофранцузьна, я ною писав Ві
йон, та сучасна французьRа. З нових европей
сьних мов лише італійсьRа не зазнала від часу 
свого вининнення, себто від творів Янопане да 
Тоді й Франчесна з Ассізі, Rардинальних змін. 
Думаю, що унраїнсьна, напринлад. від Котлярев
сьного до Зерова змінилася більше, ніж італійсьRа 
від Данте до Піранделльо. 
Тож знання сучасної французьної мови аж ніяR 

не вистачає, щоб переRладати Війона, тим більше, 
що Війон писав мовою місьного дна, а велиRа 
нільність його слів (навіть янщо оминути баляди, 
писані злодійсьRою мовою) дуже cRopo вийшла з 
ужитRу. 

Перенладач мав доRласти чимало зусиль, щоб 
донопатися до значення деяних слів і висловів. 

Во~ночас із ГординсьRим над перенладом Війона 
працював дуже добрий поет Леонід Первомай
сьний. Але працював він інаRше. 

Він був людиною взагалі без освіти, хоча, без
перечно, й начитаною. НіяRих мов, ні французь
ної, ні старофранцузьRої, він не знав. Просто 
йому виготували надрядRовий перенлад ... 
У бу динну Петрар ни в селі Арнва (нині Арнва

ПетрарRа) над дверима шістсот роRів стоїть опу
дало --- вибита RИЦЬRа. І напис: "У сі думають, 
що перша любов Петрарни була Лавра, але це 
неправда. Перша любов була я, а Лавра тільни 
друга ... ". 

TaR само й тут ... Янщо хтось думає, що перша 
любов ГординсьRого - переRладача це ліриRа 
Франсуа Війона, то це не тан. Иого перша й не
змінна любов --- "Слово о полну Ігоревім". 
Перший його переспів "Слова" вийшов у Льво

ві іще 1936 р., друге видання побачило світ 1950 
у Філядельфії, і ось тепер готується третє, ви
правлене й перероблене. 
Знання нрасного письменства буває первинне й 

вторинне. 

Первинне --- це знання самого твору, його змі
сту. його персонажів, його струRтури та стилю. 

Знання вторинне --- це знання обставин, за 
я них той твір винин, біографії автора ( янщо вона 
існує), моментів тієї біографії, що могли тан чи 
інанше відбитися у згаданому творі, а головно -
усього того, що писано з приводу цього твору 

різними досліднинами та Rритинами. 

Деяні мої Rолеrи вважають літературознав
ством янраз оце вторинне знання, суть літерату-

3) В данім випад:ку (та:к само я:к у попередньому, 
де мова йшла про незнання мого ймення, і в на

ступному, де я розповів про :киць:ку Петрар:ки) мої 
намffгання ви:кли:кати усміх на устах публі:ки мали 
не більше успіху, я:к старання Мар:к Твена розсмі
шити глухого. Я забув, що переді мною не пере

йняті латинським духом живого дотепу у:краінці 
Буенос-Айресу, а похмуріші, ніж самі німці, у:кра

інці Мюнхену. 
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рознавства вбачають у вивченні цього вторинного 
матеріялу. 

Я волію натомість знання nервинне. 
Траnляються, однак, виnадки, коли вторинне 

й nервинне знання сnлітаються, зливаються в од~ 
но. До таких винятків належить "Слово о nолку 
Ігоревім". Бож у ньому стільки "темних місць", 
стільки загадкового й нез'ясованого, що самого 
ознайомлення з текстом не вистачає ~ля його 

естетичного сnрийняття. 

Пра ця Святослава Г ординського - новий 
nоважний крок для розкриття цього твору ... 

(Після цього вступного слова виступив С. Гор
динський із читанням матеріялів своїх досліджень. 
сам переклад присутні почули в мнстецькому чи~ 
танні артиста-декляматора Миколи Гофмана. ,_ 
Ред.). 

Петро ОДАРЧЕНКО 

УИРАїНСЬИА МОВА В АМЕРИЦІ 

(25) 

2. Польонізми в мові америиансьиих 
уираінців (8) 

Дуже засмічена буває мова газетних огола~ 
шень. Сміх викликає, наnриклад, таке оголо.
шення: "Шукаємо nаниочок для машинового 
лапання очок". У nольській мові є вислів Іарас 
oczka ,_ себто натягати (набирати) спцщені 
вічка у nанчохах. Приклад: "Помогла (Юзя) 
бабуні набрати на дротики сnущені вічка в nан~ 
чішці" (Л. Укр.). 

Під вnливом nольської мови часово к.ажуть 
лаnать рибу". По~укра;·нському треба казати: 
"ловити рибу". Приклади: "Ловили, ловили та й 
nіймали сома" ( Номис). "Хто слуха, а хто й 
окунів ловить ( Неч.~Лев.). "Він розказував, 
яку у них рибу ловлять" (М. Вовч.). Українське 
слово "лаnати" означає торкати, хапати щось 
рукою: "Тільки лаnав рукою те місце, де мав 
вирости вус" (Коц.). 

Замість вислову: - Обичаєвість nредставників 
"нової лівиці" - з n. obyczajowosc - треба ка~ 
зати: "nоведінка ... ". 

Під вnливом nольської синтакси кажуть: тре .. 
ба обмежуватися до кабінетної наукової nраці", 
"обмежувалися до nитання". В українській мові 
дієслово "обмежитися" керує орудним відмін .. 
ком: "обмежуватися чим", обмежуватися nитан.
ням, кабінетною nрацею і т. д. Приклади: "Ма
рійка не обмежувалася засвоєнням матеріялу за 
nідручником" (Донч.). "Він обмежився самими 
коротенькими увагами" (Р.-у. сл. за ред. С. 
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Єфремова). У реченні: "Рівень безробіття об
низився.. nольонізм .. обнизився" треба замінити 
українським словом "зменшився". Приклад: "Рі~ 
вень сталі в нижньому ковші майже не зменшу~ 

ва вся" ( Соб.) . 
В реченнях "Катедри слабо обсаджені", "Катедри 

обсаджені nрофесорами" треба замінити nольонізм 
"обсаджені" (з n. obsadzic kims) українським ело~ 
вом "укомnлектовані". Приклади: "Кожний са .. 
наторій укомnлектований кваліфікованими ліка .. 
рями" ("Наука" - див. СУМ). "Укомплекту .. 
вали збірну команду, до якої увійшло nонад дві .. 
сті молодих сnортсменів" (СУМ) . 

Українське слово "обсаджувати" (обсадити", 
"обсаджений") вживається в таких значеннях: 
садити рослини, засаджувати рослинами nлощу, 

ділянку землі. Приклади: "Ой, обсади, мила, 
вишеньками двір" (Чуб. У.). "У ляпа добре ско
nала город ... , обсадила навколо кукурудзою" 
( Донч.). "Ву лиці села вже обсаджено молодими 
деревами" Ю. Янов.). "Обсаджування деревами 
вулиць та шляхів" (СУМ). 

Слова "обсервувати", "обсерватор", "обсер
вація" в українсьюи мові вживаються лише в 
книжному стилі. Але українські емігранти nід 
вnливом nольської мови вживають цих слів і в 
розмовному стилі мови, забуваючи, що укра;·н .. 
ська мова має свої слова: "сnостерігати", "сnо.
стерігач", "сnостереження". 

Під вnливом nольської мови слово олива 
(з n. oliw,a) часто вживається не в тому значенні, 
в якому це слово nовинно вживатися. Кажуть, 
наnр., :їстивна олива", а треба казати ,_ "олія". 
Приклад nравильного вживання слова "олія": 
"А якої тільки олії нема в нас! І соняшникової, 
і льняної, і коноnляної. і з рапсу, і з кользи, і з 
рижію, і з маку" ( Стельм.). Українське слово 
"олива" вживається в двох значеннях: субтро.
пічна рослина з родини маслинових і нижчий 
гатунок олії з плодів оливи, який використову

ють для освітлення (nереважно у лямnадках). 
Приклади: " ... далі узгір'я, nоросле буйними зе
ленощами: лаврів, магнолій, олив ... " (Л. Укр.). 
"Дід Григорій, змастивши голову оливою з лям.
nадки, nішов на кладовище ... " (Довж.). 

Від іменника "олива утворюється nрикмет
ник "оливний". Приклади: "Шумить верховіття 
оливного гаю" (Крим.). "Оливна гілка миру" 
(Л. У кр.). Оливна ля мnа (заnравлена оливою). 

Але ніяк не можна сказати "оливна картина". 
Треба казати: "картина, намальована олійними 
фарбами", "олійна картина", --олійний живопис". 
Приклади: "Мене nрикро вражали великі олій .. 
ні картини на виставках" (Л. Укр.). "На стінах 
висіло кілька олійних образів у старих золоче~ 
них рамах" (Франко) . 

Дуже nоширена nомилка - вживання слова 
"олива" в значенні слова "нафта". Навіть одна 
відома українська nисьменниця ( наддніnрямка) 
в одній із своїх статтей nише: "В морі знайдено 
nоклади оливи". Як це розуміти? Знайшли там 
субтроnічну рослину, чи "nоклади" оливкової 
олії" що вживають для освітлення лямnадок?? 
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Отже в морі не могли знайти ні оливи для лям
падок. ні субтропічної рослини з родини масли
нових! А знайшли там поклади нафти, родови
ща нафти. Варто заглянути хоч би в Енцикло
педію У країнознавства, де на сторінці 1 720 на
друковано: "Нафтові родовища України". А в 
5-му томі УРЕ читаємо: "Нафтові родовища 
України", "родовища нафти", "поклади нафти". 

Без усякої потреби часто вживають вислову 
"публічна опінія" .- з п. opinia publiczna. Поль
ське слово "опінія" належить до не вживаних в 
українській літературній мові застарілих слів. 
Слово "опінія" не належить до нормативної 

лексики української мови. Замість цього чужого 
слова завжди треба вживати слово "думка". 
Прикла,;::~;и: "Бути про кого доброї думки". "Ви
словлювати свою думку". Замість "рахуватися 
з його опінією" треба казати: "вважати на його 
думку", "рахуватися з його думкою", "брати до 
уваги його думку". "Ніхто його не боявся, ніхто 
не рахувався з його думкою" ( Хотк.). "Треба, 
щоб у цьому питанні була зважена громадська 
думка ... " ( Мик.). 
В реченні: "Він опонує до мирної політики" 

слово "опонує" вжито в значенні польського сло
ва oponowac, себто "заперечувати". В українській 
мові слово "опонувати" має значно вужче зна
чення: "виступати із запереченням чого-небудь 
у публічній бесіді, на диспуті. Наприклад: "Ми 
виступали в дискусі;: й опонували r10повідачеві". 
Так само "опонент" в українській мові має вузь
ке значення: це особа, яка заперечує кому-не
будь у публічній бесіді, на диспуті тощо. На
приклад: "Втома... була тільки при дебатах ... , 
бо опонентів було аж п'ять" (Л. Укр.). Отже 
не можна сказати: "Опонент американської по
літики". Тут треба сказати: "супротивник", себ
то той, хто вороже ставиться до когось чи до 

чогось, противник, ворог. Отже, опонент .- це 
особа, яка НА ЗБОРАХ заперечує комусь, під 
час дискусії, під час дебатів. 
В реченні: ".Я змушений був опустити Берлін" 

слово "опустити" польонізм (з п. opu.~cic). Укр~; 
їнські відповідники: "покинути", залишити . 
Прикла,;::~;и: "Кармелиха попрощалася з усіма й 
покинула село" ( М. Вовч.). "Прощай, мій рід
ний краю! Вже тебе я покидаю" (Франко). "На
ступного ранку ми залишили ... Прагу" (Тич.). 
Той же самий польонізм маємо і в реченні .

"Я тільки раз опустив загальні збори". Тут 
"опустив" може означати: "пропустив". При
клаклади: "Він став лікуватися, пропускати лек
ції" (Вас.). "В. декілька разів пропустив репе ... 
тиції" (.Ю. Янов.). 

В мові американських українців слово "оселя" 
вживається не в значенні українського слова 
оселя", а в значенні польського слова osiedle, 

себто в значенні слова "селище", поселення". 
Ось кілька прикладів такого помилкового вжи
вання слова "оселя": "Ізраїль бу дує оселі на 
окупованих територіях". Насправді Ізраїль бу
дує не оселі, себто будинки, а цілі великі сели
ща міського типу. 

Українське слово "оселя означає житловий 
будинок з двором та з господарськими будівля ... 
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ми. а також взагалі приміщення для проживання 

лю,:~;ей. Приклади: "Кожен бурлака шукав очима 
своєї оселі й хати" ( Неч.-Лев.). "Крива, похиле
на халупка... стояла поміж закинутих, з за
битими вікнами осель, колись побудованих фа ... 
брикою для робітників" (Коц.). 
Кажуть також: "Оселя Робітничого Союзу 

(Братського Союзу) "Верховина", "Оселя Укр. 
Нар. Союзу "Союзівка", "Оселя ОДУМ", 
Оселя "Веснівка". На У країні подібні заклади 
для відпочинку мають назву "Будинків відпо
чинку". Такі будинки відпочинку являють собою 
комплекс споруд, розташовані в мальовничій 
місцевості. Тут є господарські будівлі, примі
щення для а,:~;міністрацї,., їдальня, спальНІ корпу

си, залі, спортивні майданчики і тє д. Отже "Со
юзівка", "Верховина" та інші подібні заклади 
фактично є, висловлюючися українсмюю мовою, 
будинки відпочинку, а не якісь "оселі", бо слово 
"оселя" означає лише "житловий будинок", 
"житло", а не заклад для відпочинку з комплек
сом численних споруд. Тому, відповідно ,::1;0 
норм української літературної мови, треба ка
зати: дім відпочинку "Союзівка", дім відпочин
ку" Верховина" і т. д· На жаль, емігрантам 
ближча польська мова, ніж українська, ближче 
слово "оселя" в польському значенні цього сло
ва, а не в українському! Українське слово "осе
ля" .- це лише хата, житло, а не велике село, 
селище міського типу, не комплекс споруд, роз

ташованих у мальовничій місцевості й призначе

них для відпочинку. 
У зв' язку з цим пригадаймо, який зміст сло

ву "оселя" вкладав Т. Г. Ш~_вченко: "Нема в 
його ні оселі, ні саду, ні ставу . 

По-польському звучать і такі вислови: "цей 
осібняк 0r1ійшов", "недорозвинений осібняк", 
"підозрілий осібняк". По-українському кажуть: 
"підозріла особа". 
"Слово "осідок" є в СУМ. але воно має познач
ку: "рідко", себто це слово належить до рідко 
вживаних слів. Натомість у США це слово часто 
вживається в значенні "місцеперебування", "рези
денція". Проте в літературній мові завжди вжи
вається, замість слова "осідок" ( п. siedziЬa) слова 
"резиденція" або "місцеперебування". Приклади: 
"Чигирин .- резиденція гетьмана Хмельницько
го" (Цюпа). "Під резиденцію консула Франції ... 
був визначений Воронцовський палац" (Смол.). 
"Друзі обіцяли розві,.1;ати про місцеперебування 
губернаторші" ( Бурл.). 
В реченні: "Єдиною нашою остоєю є наша цер

ква" є чисто польське слово "остоя". По-україн
ському це речення повинно звучати так: .'.'Єдина 
наша підпора (опора) .- це наша церква . При;, 
клади: "В ній (в науці) покривджених опора 
(Франко) . "... надіється найти в нім підпору і 
розраду" ( Фр.). 
Немає в українській мові слова "офензива". 

Цьому польському слову відповідає українське 
слово "наступ". Отже, замість вислову "повели 
офензиву" треба казати: " ... наступ". Приклади: 
" ... від оборони перейшли в наступ" (Ле). "Части ... 
ни нетерпляче очікували команди, щоб почати 
наступ" ( Десн.) . 
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Слово "офіра" (п. ofiara) і "офірний" не нале
жать до нормативної лексики. У СУМ вони ма
ють помітку "рідко". Натомість в укра~·нській 
мові вживаються українські відповідники: "жер
тва", "жертовний". Отже, замість вислову "офір
на праця" треба казати: "жертовна праця". При
клади: "Великі ідеї жертовного служіння народо
ві" (СУМ). "Брате, не знаєш ти ціни жіночим 
жертвам" (Л. Укр.). 

В польському значенні вживають слово 
"оферта": "Оферта книгарні". По-українському 
треба казати: "Пропозиція книгарні". Українське 
слово "оферта" --- це юридичний термін, який 
означає "пропозицію про укладення угоди з до
кладним зазначенням П умов". (СУМ). Напри
клад: "Суд прийняв ту оферту" (Хотк.). 

Замість казати "ми переочили" (з п. przeoczyc) 
треба казати: "не помітили", 'спустили з ока". 

Замість вислову "кубинська пенетрація Аф
рики" треба казати: "проникнення кубинців в 
Африку". 

Замість речення: "У клясі ніхто не псотив" (з 
п. psocic) треба казати: ніхто не пустував . 
Наприкла;::~;: "Росли ми вкупі, вкупі бігали, пусту
вали... (Стар.). 

Польській синтаксі, а не українській відповідає 
вислів: "Він мешкає при вулиці Котляревського". 
Треба казати: ·· ... на вулиці ... ". Приклади: "У Ки
єві ми оселилися на тихій Стрілецькій ву лиці". 
(0. Пчілка). "Ми жили всі вкупі вже тепер, спо
чатку на Назар'ївській вул. N!! 21, потім на Ма
ріїно-Благовіщенській, N!! 97". (0. Пч. " ... у при
міщенні Драй-Хмари (на Садовій вулиці, ч. 5, 
кв. 5) ". (О. Ашер). 

У реченні: "Незаконне придержування" амери
канських закладників·· слово "придержуванн.я" 
польонізм --- з п. przytrzymac, яке означає "ареш
тувати". Українське слово "придержувати" вжи
вається в інших значеннях. Приклади: "придер
жав рукою". "придержав у своїй долоні", "при
держувати ходу", "при;::~;ержав коня" (СУМ). В 
українській мові слово "придержати" (і "придер
жування") ніколи не має значення "арештовува
ти". Але слово "затримувати" може вживатися і 
в значенні "силою зvпинити когось з певною ме
тою". Наприклад: "Догнати його треба було, за
тримати й обшукати" (Трубл.). Отже замість 
вислову "придержання Руденка" треба казати: 
"арешт Руденка". 

Замість "піrуль на спання" (з п. pigulka) по
укра;·нському треба казати: "Пілюль на спання". 
Приклади: "Давали мені різні порошки й пілюлі" 
(Ю. Ян.). "його ніякими пілюлями не можна 
врятувати" (СУМ). "Ковтати пілюлі". 

Немає ніякої потреби запозичувати з польської 
мови й слово "неможність" - з п. niemoznosc, 
коли є українське слово "неможливість". Прикла
ди: "Найбільша драма мого життя --- це немож
ливість присвятити себе цілком літературі" 
(Коц.). "Неможливість дальшої праці за таких 
умов". (Р. У. С .. 1933). 

(Далі буде) 
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Леонід ЛИМАН 

ДО ПРОБЛЕМИ МАЛИХ РІЧОК 
УКРАїНИ 

У лютневому числі київського молодіжного 
журналу письменник Сергій Плачинда розглядає 
проблему малих річок У країни. 

Факти, подані у статті Плачин~и. не залиша
ють нtякого сумніву в тому, що малі річки Укра
їни, та й не лише малі, перебувають у катастро
фічному стані. Деякі з них просто зникають. До 
такого становища спричинилися штучні зрошу

вальні системи, меліорацшю роботи, будівництво 
каналів і водоймищ. Багато нашкоднла аrрарна 
політика партії. 

Багато з цих заходів не викликалися економіч
ними потребами. А деякі заходи здійснювалися 
хибно. Багато чого натворено лише завдяки примх 
високого партійного начальства. 

Радянський журнал, звичайно, не насмілюється 
критикувати партію, вказувати на головних вину

ватців. Але у виступі радянського письменника 
все ж таки шило вилазить з мішка, хоч читачеві 

нелегко зрозуміти, хто і якими методами допро

вадив ~о загибелі або до плачевиого стану деяких 
річок України. 

Зупинимось на такому факті. В мину лому і те
пер партія примушує працівників сільського го
сподарства постійно збільшувати посівні площі. 
Для цього зорювали пасовиська, придорожні зем
лі, береги річок. Будувалися зрошувальні систе
ми, провадилася меліорація. 

Але хіба це був найкращий і необхідний засіб 
збільшення виробництва сільськогосподарської 
продукції? Чого ж тоді при збільшенні посівних 
площ сільське господарство не задовольняє по

треб країни? Чому, замість механічного, науково 
невмотивованого, збільшення посівних площ, не 
було взято курс на справжню інтенсифікацію, на 
інші методи господарювання і керівництва? 
Чому не взято прикладу з сільського госпо;::~;ар

ства Сполучених Штатів, у якому не те, що не 
збільшуються посівні площі, а навпаки --- змен
шуються? Уряд Сполучених Штатів навіть до
плачує фермерам за те, що вони не розширюють 
посівних площ. Інтенсифікація, висока механіза
ція, вільні ринкові стосунки, уміле, раціональне 

господарювання забезпечує не лише власне насе
лення, а має досить сільськогосподарської про

дукції на експорт. До того ж американське сіль
ське господарство не досягнуло вершка, не пра

цює на повну потужність, а має ще солідні ре
зерви. 

Отже, проблема розширення посівних площ. 
Потрібне було Радянському Союзові розширення 
посівних площ чи ні? 
Один високий достойник сказав Плачинді: 
"Нині вже встановлено: ~ля того, щоб· річка 

лишалася повноводною. покрив П басейну пови
нен мати такі пропорції: сорок процентів лісів. 

двадцять процентів багаторічних трав і copoR 
процентів ріллі. А в нас здебільшого рілля займає 
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Ви належите 210 Канади 

• 
. ., • І Канада належить 

до Вас 
Канада - це ваша країна. Кожна провінція, 

кожне місто, кожне село. Атлантичні провінції 
на сході, наш чарівний район національної столиці, 
височезні Скелясті гори й усе поза ними на заході. 

Країна неперевершеної природної краси; 
софістикації і пря~ої сердечности; 
з засягом вакаційних переживань, 
яких не можливо знайти в ніякій 

інш ій країні. 

Цього року запізнайтеся з і н ш о ю 
частиною Вашої Канади. 

КАНАДА ДАЄ ТАК БАГАТО 

Сапа оа 
І+ 

So much to go for. 

c....ll8n(.,."..,._ 
С Jl'ht.t" r~ Jounsm 
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дев'яносто процентів. Рівновага порушилася після 
війни, Rоли треба було багато хліба, а сорти пше
ниці залишалися низьRоврожайними, браRувало 
техніRи, чоловічих pyR... І доводилося брати хліб 
на велиRих площах. Розорювали толоRу, випаси, 
а далі -- й Rрутосхили, білярічRові смуги. ЯR на
слідоR, дощові й паводRові води зносили гумус
ний шар землі в річRи. Джерела замулювалися, 
річRи швидRо міліли, а деяRі пересихали. Саме 
таRим чином і загинуло майже три тисячі (рі
чоR) ". 
Чи ~оречно все звалювати на повоєнний пе

ріод? І Rоли то було! Минуло багато роRів, і мова 
про сьогоднішній стан річоR. Той самий висоRий 
достойни:R пригадав, що з часом почалася аRтив

на боротьба з наслідRами повоєнного господарю
вання. Але. ЯR він сRазав, "досвіду не було, тому 
траплялися приRрі прорахунRи". 

Мабуть справа тут не в досліді, а в самодур
стві партійного начальства, ЯRе своїми нерозум

ними розпорядженнями спричинилося до руйну

вання приро~и. 

ПрацівниR міністерства водного господарства 
У Rраїни Орест Русинов розповів письменниRові 
Сергієві Плачинді про долю знаменитої річRи 
RонRи в ЗапорізьRій області. В наслідоR науRово 
певмотивованих регулюючих робіт, ЯR сRазав Ру
иснов, на третій piR RoнRa зниRла. "Вмерла. Во
ди не стало. Ні RраплиночRи. Лише глибоRий су
хий рів завдовжRи тридцять Rілометрів. А далі 
-- ще страшніше: водночас почали Rатастрофіч
но всихати довRолишні дерева, гаї, Rущі, трави. 

Щезла вода в Rриницях. У творилася невеличRа 
пустеля, з ЯRОЇ все живе -- і люди в тому числі 
-- Rинулись врозтіч". 

Червоною нитRою через усю статтю Сергія 
Плачин~и на сторінRах молодіжного журналу 
"РаноR" проходить думRа, що лихо сталося в на
слідоR порушення рівноваги природи, порушення 

тих заRонів і заRономірностей, ЯRі сRладалися 

мільйони роRів. Зрошувальні системи, осушу
вання боліт, нерозумне зорювання грунтів виRли
Rають небажані і трагічні наслідRи, призводять до 
відчутних еRономічних збитRів. Даємо слово Сер
гієві Плачинді, нехай він сам поRаже, яR це ви
глядає на праRтиці: 

"До природних опадів до~ається велиRа Rіль
Rість зрошувальної води. І ЯRЩО П не відбирати 
назад (а міністерство водного господарства про 
це поRи що не дбає) , то перенасичення грунтів 
вологою призводить до підвищення рівня грунто

вих вод -- тобто до заболочення. засолення й до 
затоплення довоRолишніх низинних площ. Чому 
оRолиця Павлодара вже у воді? Чому затоплені 
угіддя в ПоRровсьRому і ВасильRівсьRому ра
йонах ДніпропетровсьRої області? Через бездум
не зрошення ... Через те, що вздовж самісіньRої 
Вовчої йде рілля, і дно ріRи, замулюючись, не
впинно піднімається, піднімаючи і підземні води. 

Що ж виходить? Вигадуючи на одному полі, де 
одержуємо більший урожай в наслідоR зро
шення, ми втрачаємо сусіднє поле. що заболо
чується чи підтоплюється. Оце таRе "господа
рювання"? - запитує письменниR Сергій Пла
чинда. 

·:ноВІ ДНІ", червень 1981 

"ТА СМПОТЬСЯ З УКРАІНИ СТОРОННП 
mоди ... " 

Цьогорічні державні премії Украінської РСР ім. 
Т. Г. Шевченка в галузі літератури, журналісти
ки, мистецтва і архітектури, присуджувані на ос

нові постанов ЦК Компартії Украіни і Ра'ди Міні
стрів Українськоі РСР, є прикладом, до якої без
соромности й зневаги в стосунку до украінського 

народу дійшла Москва. Цей глум і насміх над 
нами проявився яскраво в факті, що державні 

премії ім. Т. Шевченка, національного поета' Укра
іни, дають за твори писані... російською мовою 

та за діла, які не мають ніякого зв'язку з твор

чістю і культурою. 

Так у галузі літератури дано премі'ю Титову 
Владисла'ву за повісті російською мовою "Всем 

емертим назло ... " і "Ковиль - трава степная". 
Також Ада Роговцева одержала премію в галузі 

театрального мистецтва за ролі в п'єсах росій

ською мовою на сцені російського драматичного 

теа'Тру ім. П. Українки. А в ділянці образотвор
чого мистецтва признано Шевченківську премію 
8 особам за ... "створення музею суднобудування 

і флоту в Миколаєві І" О часи, о звичаї! Вже 

справді недалеко до часу, коли Брежнєв скаже 
дати Шевченківську премію за добре пошитий 

йому фрак. І таР:.е можливе, адже колись римський 

цісар Каліrуля зробив консулем свого... коня І 
Не диво, що реда'Ктори "Літературної Украіни" 

дали разом з повідомленням про присудження 

премій на самій горі в обрамуванні таке рекло 

П. І. Брежнєва: "Життя переконує, що інтенсив

ний економічний і соціяльний розвиток кожної з 
наших республік прискорює процес іх всебічного 

зближення. Відбувається розквіт і взаємозбага

чення національних культур, формування культу
ри єдиного радянського народу - нової соціяль

ноі та інтернаціональної спільноти". 

Очевидно, що ця "спільність" говоритиме росій

ською мовою, з російською владою і зі столицею 

- Москвою. Але не втрачаймо надії, згадавши 

нашу стару приказку ще з минулого століття: 

"Москаль усіх стискав і собі не зискавІ" 

(За "Нар. Волею") 

tETE Й УКР АІНСЬКА ЛІТЕРАТУР А 

У Мюнхені відбувся німецько-український сим
позіюм У краінської Вільної Академії Наук у США, 

присвячений r ете й українській літературі. Сим
позіюм відбувся у приміщеннях Фундації Карла 

Фрідріха фон Сіменса. Симпозіюм зорганізува'В 

проф. д-р Юрій Бойко, уповноважений Академії 

на Німеччину. 

У програму симпозіюма ввійшли такі доповщ1: 

"Аспекти модерних дослідів над творчістю r ете" І 
проф. д-р Володимир Жила, Тексас Тек універси

'Фаvст' r ете в українському перекладі М. Лука
ша", проф. д-р Юрій Бойко; Мюнхе'нський універ
ситет; "Лірика rете в українських перекладах". 
проф. д-р Володимир Жила', Тексас Тек універси-
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тет; "r етевські фаустівські молитви у Юрія Уіле
на (Освальда Бурrгардта}", доцент д-р І. Качуров

ський, Український Вільний Університет; "Старе 

право" й революція в "Еrмонті' ", проф. д-р Д. 
Борхмаєр, Ерлянrський університет. 

Програмою симпозіюма керував проф. д-р Ні
коля Побковіч, ректор Мюнхенського універси

тету. 

Всі доповщ1 виголошено німецькою мово•ю. Пі
сля кожної доповіді були цікаві запити й диску

сії. Програма симпозіюма тривала п'ять годин і 

проходила в присутності численної публіки (біля 

85 осіб}. 

ТРЕТЯ ВИС'!' АВКА КАТЕРИНИ РОСАНДІЧ 
В ЕДМОНТОНІ 

Від першого до 16-го травня в Оксфордській rа

леріі в Едlv.':он:-:-!-!і віДбулася успішна виставка кар
тин КатерЕпи Уіричєr:ськоі-Росандіч. Це вже третя 

з черги виставка наІ.І:.оі відомої художниці в цьо

му місті Зnхідної Rанади. Цим ра'Зом усі вистав

лені картини (було іх 40} належали до тематичної 
серії "Старовина України" і зображували україн
ські церкви: замки та інші історичні пам'ятки. 
Виставку було влаштовано заходами невтомної 

популяризаторки образотворчого мистецтва - nа

ні Софії Скрипник. Відкрив виставку мистецтво

знавець проф. Іван Уіейван, познамивши присут
ніх з творчістю художниці. Понад тридцять кар

тин було розкуплено. 

Тепер Rатерина Росандіч готується до чергової 

виставки в Торонто, що буде влаштова'На цієї 

осені. 

РОБЕРТ КОНИВЕСТ НАПИШЕ КНИГУ 
ПРО УКР ЛІНСЬКИЙ ГОЛОКОСТ 

Наближається 50 років від часу штучного голо

ду, яким комуністична Москва зламала опір укра

інського населення проти колективізації. І хоч чи

сло українських жертв голоду дорівнює єврей

ському голокостові, у свідомості світу ця страш

на подія ще й досі належно не утверджена. 

У зв'язку з цим дирекція Украінського науково

го інституту Гарвардського університету створила 
спеціsльний комітет для підшукання авторитетно

го автора, який написав би книжку про голод в 

Украіні англійською мовою на найвищому науко

вому рівні. Rомітет під проводом проф. Адама 
Улама звернувся в цій спра'Ві до одного з найкра

щих знавців доби сталінського терору брітансько
го вченого Роберта А. Уіонквеста і той погодився 

написати таку книжку. 

Роберт Rонквест є автором доброго дєсятка ав
торитетних книг про комунізм і Радянський Союз. 
Книжки Конквеста виходять великими тиражами 

й різними мовами. 

ШОСТА ДОПОВІДЬ ПРО ТВОРЧІСТЬ ЛІНИ 
КОСТЕНКО ТА 11 РОМАН "МАРУСЯ ЧУРАЙ" 

Творчість Ліни Костенко має особливу популяр
ність не тільки в Америці та Rанаді, а і в Австра-
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лії. Тут уже відбулися 2 доповіді в Сіднеї, а також 
по одній в Мельбурні (Ессендон), Ньюпорті, Нобл

Парку та Аделаїді. Останній літературний вечір 

відбувся у суботу 4-го квітня, поблизу Мельбурну 

в Нобл-Парку на: запрошення філії Украінської Гро

мади. Вечір відкрив культреферент Громади пан 

Андрій Данилюк, запросивши голову Літературно

мистецького клюбу п. Нитченка та членів ктобу 

провести цей вечір. Доповідь, що її читав Дм. Нит
ченко, суроводилась читанн.Р.:м поезій Піни Костен

ко з інших збірок та уривків з історичного роману 

"Маруся Чурай". Супровідні тексти читали: Ірина 
Залєська, Анастасія та Неван Грушецькі, Юрій Ми
хайлів, Павло Олійник, Боженна Коваленко, Мих. 

Підріз та частину сам доповідач. По закінченні го
лова Клюбу подякував голові Громади п. Яр. Слі

пецькому та п. А. Данилюкові, а також всім при
сутнім та колсrам, що чита•ли поезії. 

З НОВИН У СВІТІ 

ПИТАННЯ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ 

НА ШЛЯХУ РОЗВ'ЯЗКИ 

Газети принесли цікаву новину. Усяк знає, що 
наша доба, доба високої техніки,- неймовірно по
глина·є нафту й природний чи штучний гази... Щоб 

це все мати, треба або мати свої надрові багат
ства, або купувати в держав, які мають таке ба

гатство. Але й добування, навіть у себе в державі, 
вимагає великих технічних і фінансових засобів. 
Але ось природа прийшла людині несподівано на 
допомогу. 

Недалеко, лише 5 км від Каліфорнії, на глибині 
1000 футів під водою утворено незвичайну ферму, 
яка природно викликала незвичайну зацікавленість 

багатьох науковців та промисловців. Справа в то

му, що на цій фермі, розміром біля одного акра, 
почали вирощувати особливу рослину - водорость 

під назвою "Джайнт келп", яку можна використо
вувати заради добування синтетичного натурально

го га:зу. 

Це просто якесь чудо! Бо ж це одна із найбіль

ших морських водоростів рослина в світі. Вона 
досягає висоти 100-120 футів, а росте таки неймо

вірно швидко: до 2-х футів щоденно. За такої Ш'Вид

кости "врожаю", зд1имаючи його з площі в 10 
акрів, тобто з 5 га, ця рослина може дати 6 мільйо
нів кубічних футів газу річно. 
Техніка вирощування цеї диво-рослини на'дзви

чайно проста: водорость підвішують на особливих 

поплавках, приєднаних на колоподібному влашту

ванні з тим щоб коріння рослини були на глибині 
не більше 50-80 футів нижче рівня води та, щоб 
рослини одержували достатню кількість потрібної 
соняшної снаги з променів. Зара'ди живлення ко

р:нюr рослини, яке не досягає дна, особливими пом
пами підносять воду, багату на поживні розчини, 

взяті з дна. 

"Урожай" цеї рослини здіймають особливими 
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nриладдами. зрізуючи вершки в рослини на гли

бині 7-10 футів nід водою. Саме ці вершки росли
ни й є найбільше цінні в розумінні вмісту речо
вин, акі дають газ метан. 

Ва•ртість метану, добутого в такий спосіб, стано
вить 3.00 до 6.00 доларів за мільйон БТЕ і виробниц
тво цього газу з комерційного nогладу цілком до

цільне. Фактично його вартість буде нижча на 25-
30%, бо відходи з нього виробництва із водоростів 
також будуть використані. 

Фа'Хівці nроєкту цього виробництва метану гада
ють, що nеред 1993 роком nідводні nола "келnу" 
доеагнуть 1-2 тисач акрів і штучно вирощуваний 

газ застуnить в nовній мірі натуральний газ в 
Америці. 

Мих. ЛАВРЕНКО 
2. 4. 1981. 

ГУМОР І САТИРА 

Макар ДУДА 

ОТАКІ- ТО ВАРЕНИКИ 

Моя землячка з Києва часом пише мені дуже 
втішні листи. Особливо схвилювала мене така 
новина: "Я тепер, ,....._ пише вона, ,....._ зовсім не кло~ 
почуся про харчі, головним постачальником про~ 
дуктів став мій чоловік. Він як інвалід (не авган~ 
ської) війни прикріплений ;:~;о спеціяльної закритої 
крамниці, звідки раз на тиждень приносить усе, 
/що в ній є, зокрема, картоплю і таке інше. А вза~ 
галі в продуктових крамницях нашого міста 
останнім часом зовсім не видно черг ... " 
Думаю, що ж вони тепер роблять з тими крам~ 

ницями, які, пригадую, стільки клопоту раніш їм 

завдавали? Я ж усього два роки з того благосло~ 
вениого краю і не пр_!Ігадую, чи був у мене бо~ 
:дай один день на місяць, щоб я по чотири чи по 
п'ять годин на день не вистоював у бурхливих 
і велелюднях чергах, ,....._ сьогодні можливо "да~ 
ватимуть" яйця, вчора обіцяли цибулю. а на зав~ 
тра сподіваються навіть на ковбасу. 

Ну, вважаю, стався великий проrрес. А тут, як 
на ;::~;оказ, одержую книжечку. Видана в Києві, 
] 980 року, на чудовому крейдяному папері, оф~ 
сетний друк. двома мовами, ,....._ українською й ан~ 
глійською. 128 сторінок. 65 багатокольорових 
фото~ ілюстрацій розміром на цілу сторінку. Ан~ 
г лійською мовою зветься "Ukrainian Coookerv Re~ 
cipes". нашою мовою просто "Страви україн-ської 
кухні". 

Перегортаю, читаю і починаю прицмокувати. 
tЧого тут тільки нема! І холодні закуски, і перші 
та другі страви, і розкішний десерт. А які напої! 
Варенухи. запіканки, меди. наливки, спотикачі та 
тертухи! Правда, здивувався, - чомусь не зу~ 
стрів найпопулярнішого сьогодні українського 
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напою ,....._ са~огонки фірми "Самжене" або "Три 
гички"? 
Ставлю на стіл пляшку місцевої горілки і при~ 

па даю до книжки, як до неперевершеної закуски. 

Боже ж мій, як приємно дізнатися. що: "З дав~ 
ніх~давен українська кухня славиться своєю різ~ 

номанітністю та високими смаковими якостями 

страв. Вони створювались не тільки різноманіт~ 
тям використовуваних продуктів, а й усіляким !'х 

комбінуванням". 
Наливаю чарку і на мить глибоко замислююсь. 

Чи хто ж бо в світі чув. що на справжній україн~ 
ський брощ потрібно зужити аж 20 різних про~ 
дуктів? А для борщу з карасями - 17? А для 
полтавського - 18? І це ж, вважайте, не рахую~ 
чи сметани, пампушок чи галушок! 
Здавалось би, проста річ приготувати ялови~ 

чину з грибами в горщику. А хай спробують! 
Горщик ще можна так~сяк дістати, може у сусіда 
позичити. А де взяти необхідні для цього 19 
компонентів, серед яких треба чотири горошини 
чорного і дві запашного перцю? Отож бо й є! 
Але ж. їй-богу, яке воно все смачне! Буженина 
з пивом! Крутолети з курки! Полядвиця! Філе 
гнидички з яблуками! Порося з гречаною кашею! 
Дочитавши до поросяти, гукаю: ,....._ "Не втерплю 
більше! Давай, жінко, торбу, побіжу до крамниці, 
стану в чергу, ..- мо' попадеться порося". - А 
жінка: "Чи ти здурів! Прокинься! Поросятини, 
бач, йому забажалось. А де ти гречки візьмеш?" 
- "А й справді. - смиренно підтакую, - обі~ 
йдемось, либонь, картопляною юшкою" ... 
Наливаю ще одну чарку і далі... закусюю: 

"фарширований судак, завиванець з гиндички, 
паштет курячий, домашня ковбаса з цибулею, 
карасі в сметані, крученики волинські ... " 
Випиваю третю чарку і читаю далі: "Розвиток 

харчової промисловости. вирощування нових 

сільсько-господарських культур обумовили появу 
нових страв ... і збільшення їх асортименту. На 
асортимент страв української кухні вплинула та
кож зміна потреб населення в зв'язку з підвищен~ 
ням рівня його доходів, особливо на селі, і роз~ 
виток нових смаків". 

Стривай, стривай ... Дещо проясиюється в цш 
мальовничій казці. Значить. так. - потреби на~ 
селен ня змінились (раз), нові культури вирощу~ 
ються (два). рівень · доходів. правда, тільки на 
селі. а не в місті. підвищився (три). з'явилися но
ві страви (чотири), і розвинулись у людей нові 
смаки. От до чого добазікались автори пропаrан~ 
дистського меню! Це ж бо правда. що людям в 
У країні й по селах і по містах тепер уже не до 
старих смаків, у них розвинулись зовсім нові сма~ 

ки до цілковито нових страв. Хто там щось пише 
про якесь порося з гречаною кашею чи про ру лет 

.з гиндички? Та про це давно й забули і як воно 
зветься і з чим його їсться! У нас же тепер нові 
потреби. нові культури, нові смаки, нове меню. 
А книжечку читайте. Видавці не збрехали, на

писали, попередили: "книжка розрахована на ши
роке коло читачів". Іменно, - читачів, а не спо
живачів. Читайте, масові читачі, і облизуйтесь. 

Отакі-то, брате мій. вареники та смаженики! 

·\* 
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Як не досадно, а і в цю, так би мовити. бочку 
українського меду потрапила ложка російського 
дьогтю. Закон такий: якщо хтось так хоче співа~ 
ти в концерті, скажімо, Гнатюк чи Солов'янен~ 
ко, неодмінно співай мінімум одну~дві пісні ро~ 

сійською мовою. І обов'язково починай з такої, -
на зразок "Широка страна моя родная", а потім 
давай хоч і гоп мої гречаники. Так це ж так ро~ 
биться із співами~танцями. А що ж, міркую собі, 
робитимуть пильні цензори з українськими стра~ 
вами? Не втелющать же в українські страви ру~ 
ськоє щі. Перевертаю сторінки книжечки - і 
та наки натрапляю. Виявляється, з трьох співаків, 
пробачте, з трьох куховарів~авторів ціє~ брошури 
українців двоє, Лисенко і Вересюк, а третій, пев~ 
на річ, росіянин Шалімов. Причому не третій, 
а перший і головний, бо прізвище його надруко~ 
ване великими літерами. Ну, це ще не всіма буде 
помітне. От якби могутньою братньою рукою 
ляпнути по українських варениках чи по ковбасі 
і там свою печатку поставити. І таким знайшли 
місце. На 118 сторінці. Там на кольровій фото~ 
ілюстрації зображено привабливий торт під на~ 
звою (в анотації збоку) "vкраїнський торт". То 
Jяк же його будуть їсти? Не дай Боже, щоб не 
з'їли як буржуазно~націоналістичний виріб. І 
всюдисуща рука написала впоперек усього торту 

великими чорними літерами російською мовою 
"украинский". 
Тьху ти! Щоб у тебе рука одсохла! 

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛКИ 

Вибачте, що турбую Вас, але не можу не звер
нути Ваш о і уваги на наступне: в другій частині 
моєі статті "Дещо про парапсихологію", в журналі 
"Н. Д.", ч. 2 (372), на стор. 24, в другій :колонці, 
четвертий рядо:к згори треба читати та:к: 

" ... Засновни:ками вивчення парапсихологічних 
явищ в Америці є проф. Дью:ксь:кого університету 

д-р Дж. Р АЙН та його дружина Луіза Р АЙН. До:к
тор РАЙН написав і видав :книж:ку ... " ( а далі, я:к є). 

Т. ХОХІТВА 

ПОСМЕРТНІ ЗГАДКИ 

СЕМЕН СТЕФАНИК 

По довгІн недузі помер у Львові 15-го березня 
1981 ро:ку найстарший син письменни:ка Василя 

Стефани:ка, відомий у:краінсь:кий громадсь:кий діяч 
Семен Стефани:к. У ро:ках 1948-1967 Семен Стефа
ни:к був головою облви:кон:кому Львівсь:коі обл., а 
згодом дире:ктором Музею ім. Івана Фран:ка у 
Львові. 

ВАСИЛЬ АВРАМЕНКО 

6-го травня ц.р. помер у Нью-Йор:ку на 87-му 
році життя довголітній ентузіяст, організатор і 
вчитель-хореограф у:краінсь:ких народних танців -
Василь Аврамен:ко. По:кійний залишив дуже вели:ку 
родину своіх :колишніх учнів майже в усіх :краї

нах, де лиш живуть у:краінці. 

зо 

БОЛЮЧА ВТРАТА 

Нещоднавно одержано сумну вістку про те, що 

9-го лютого 1980 .р., в Пасадіна, Каліфорнія, США, 
упо:коівся на 73-му році життя наш близь:кий і не
замінний друг і :кум св. п. ВАСИПЬ МИХАЙЛОВИЧ 
ПЕССЕНЄВИЧ. 

Із св. п. Василем Михайловичем ми разом пра

цювали на' рідюи землі, нерозлучна пройшли че

рез усі страхіття війни і разом поневірялись у Ні-

Василь Лессенєви~ 

меччині. Був він людиною сердечною, благородною 
і великих чеснот. 

Спи спокійно, наш дорогий друже. Хай сниться 
Тобі :краса Твоєї рідної Полтавщини й Києва, а 
пам'ять про Тебе назавжди буде серед нас. 

Вічна пам'ять Тобі, дорогий друже-:кумеІ 

Засмученій вдові По:кійного - Олені Ми:колаівні, 
синові Миколі, доньці Людмилі, зятеві і внучці 
с:кладаємо глибо:ке співчуття з приводу Вашої й 
нашої спільної болоЮчоі втрати. Нехай милосерд
ний Господь утішить і заспокоїть Вас у днях Ва
шого горя. 

На нев'янучий віно:к бл. п. Василя Михайловича 
Пессенєвича, с:кладаємо пожертву на розбудову 
журна'ла "Нові дні" - 50.00 дол. 
Вельми засмучені - Володимир, Валентина, хри

щени:к Ва~м з родиною і Василь з родиною Кор
жеківські. 

Торонто, Канада. 

ТАРАС БУЛЬВА-ВОРОВЕЦЬ 

15 травня 1981 р. помер у Нью-Йорку, на 76-му 
році життя, відомий суспільно-громадсь:кий, полі
тичний і війсь:ковий діяч - отаман Тарас Бульба
Боровець, основоположни:к і :командир Поліської 
Січі, пізніше - У:країнсь:коі Повстансь:коі Армії в 

ро:ка'Х 1941-1942. 
На еміrраціі Тарас Бульба-Боровець був деякий 

час членом Секретаріяту ЦК УРДП, організував 
У:краінсь:ку Національну rвардію, видавав добрий 
журнал "Меч і воля" й залишився активний у ве

терансь:кому русі а•ж до останнього часу. Похоро
нений на у:краінсь:кому цвинтарі в Бавнд Бру:ку. 
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ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІІ 

ЧИ ДІйСНО ПОЛЬСЬКІ СЛОВА? 

Дуже добре зробив наш вельмишановний про

фесор Петро Одарчен:ко, розпочавши чистку "Ав
гієвих :конюшень" у:краінсь:коі мови нашої преси 

й у:краінсь:коі мови взага•лі на еміrраціі. Нас:кіль:ки 

це буде мати практичне значення - це інше nи

тання, але проблема занечищення у:краінсь:коі 

мови словами та словесними зворотами з інших 

мов стає все більше а:ктуально•ю і загрозливою (а 
це в не меншій мірі стосується та:кож до батьків

щини, де nослідовно й nляново застосовується 

:курс "зближення" у:краінсь:коі мови до мови вє

:каво Пєніна і єго вєрнаво послєдователя Бреж
нєва" ... ). 
На жаль, в nідрозділі "Польонізми в мові аме

риканських українців" трапилися дея:кі неточно

сті, я:кі, на мою дум:ку, не можна лишити без ви

яснення. Подаючи приклади nольонізмів (тобто, 
польських слів), я:кі багато з нас вживає в своїй 
мові (чи в пресі), Автор зараховує сюди та:кож 
багато (фактично - більшість) та:ких слів, я:кі по

ходить не з nольської, але з інших мов. Наведу 

дея:кі приклади. 

Слова "евентуальний" (гелло, Іване Васильови
чу Евентуа'льний з РочестеруІ), "елімінувати", 
"диrресія", "дискретний", "домінація", :квест1я , 
Їінтерес" (від нього походить "безінтересовно"), 
еду:кац1я , "децизія", "е:кс:клюзивність", Імплі:ка

ціи", "ін:клінація". "нота" і т. д., на дум:ку п. Одар

чен:ка є nольонізми, тобто, польські слова, хоч у 

дійсності, я:к про це лег:ко можна переконатися з 

енциклопедичних словників, вони латинського по

ходженни. 

Та:к само, хоч на дум:ку Петра Одарчен:ка та:кі 
слова•, я:к "е:кспльозія", "домена", 1Нсталяц1я є 
польськими словами, - в дійсності вони мають 

французьке походження. 

Невідомо, чому Пан Професор слово "джунrлі" 
зарахував до польонізмів, хоч відомо, що воно 

англійського походження. Та:к само слово "імпре

за" є не польське слово, а італ1ись:ке. 
Або ще: на стор. 25-ій "Н. Д." (за січень ц.р.) 

читаємо: 

"Дуже часто читаємо й чуємо в усюи розмові 
та:кі вислови: "емерити", "емеритура•", "переходом 
на емеритуру", "емеритований професор" та ін. 
Та:ких слів в у:крвінсь:кій мові немає. ЦЕ ЧИСТО 
ПОПЬСЬ:КІ СПОВА: emeryt, eme1·ytura, emerytowany, 
і т. д. (під:кр. моє). 
В дійсності, хоч ці слова і "нагнуті" на поль

ське ":копито", але вони є словами з латинської 
мови. І тому Шановний Професор робить непо
трібну і невиправдану ре:кляму для польської 
мови, :коли хоче зараховувати до іі мовної скарб

ниці багато та:ких слів, я:кі за своїм походженням 
не є іі "рідними" словами - поляки іх лише "за

позичили" з інших мов. Інша справа, що галицькі 
укрвінці чимало з тих "запозичених" у польській 
мові слів "заnозичили" до своєї мови і преси. Від 

того ті слова не стали у:краінсь:кими - подібно, 
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я:к вони не стали польськими, :коли були взяті з 
інших мов. 

Тому, на мою дум:ку, біда не в тому, що я:квсь 
домінацІя , "ін:клінація" чи "імпреза" тим вбо 
іншим шляхом попала до нашої мови - мовні 

варваризми були, є і будуть і це нормальне яви

ще. Біда в тому, що дея:кі наші напівінтеліrенти, 

не пильнуючи за' чистотою своєї мови, часто за

стосовУ'ють у своїй мові чи пресі та:кож чужі для 

у:краінсь:коі мови граматичні звороти з інших мов 

- в тому числі та:кож з nольської мови. (Це ж 

саме можна і треба сказати про тих нвпівінтелі
rентів, я:кі проживають в умовах сучасного СРСР 

з його тотальною і насильною русифікацією). 

Юп. МОВЧАН 

ДО "ФЕЙЛЕТОНУ" О. ШУЛЯВСЬКОГО 

Маю на увазі статтю шановного автора у бе

резневому числі "Н. Д.". Тема статті вибрана дуже 
вдало і дуже своєчасно. Справді, ті нечисленні 
радіостанції, я:кі з Північної Америки передають 

у:крвінсь:кі програми, повинні виразно усвідомлю

вати своє завдання і рам:ки своіх повнова•жень. 

Слухачі від них чекають на інформвці•ю і тільки 

на інформацію. А інформація nовинна подаватися 

зрозумілою для слухачів мовою, мовою Антонен
ка-Давидовича, і Алли :Коваль, і авторів збірника 
"Мова сучасної масово-політичної інформації" 

(:Киів, "Наукова дум:ка", 1979). 
Натомість дехто із журналістів, самотужки тв зв 

потуранням редакторів, наматається переучувати 

слухачів, збільшуючи тим самим радіоперешкоди 

- і атмосферні, і штучні. Це пропаrандв еміrра
ційного мовного "стандарту", я:кий знаменитий 
тільки відсутністю стандарту і розхитаністю норм. 

А пропаrвнди тамтой слухач не nотребує жодної: 

ні пропаrанди інших мовних норм (дай Боже, щоб 

утрималися й ті, що там відомі 1), ні пропаrанди 
"безпроблемного" життя при :каnіталізмі. 

Правда і те, що впливати на мовну :культуру слу
хача на Украіні північноамериканські радіостанції 

мають великі можливості. Але для цього треба 
спершу піднестися до рівня тамтешньої узвичаєної 

норми. Випадок, описаний О. Шулявським, у:крвй 

прикрий. Я:к недавній еміrрант, я зна•ю, я:кий ци

нізм породжують ТАМ невдалі закордонні радіо
передачі. 

Яроспав ХАРЧУН 

КОЛИСЬ ПРО МАРС 

"Старий Марс... окутаний ще й досі романти
кою фантастичних повістей Белза та Едrара Райсв 
Бурровза ... " - подав нам Пев Яцкевич у своїй 

статті "Старий і новий Марс" (див. "Нові дні" х. 
2 (372) за лютий 1981 р.). Читв•ючи цю цікаву 
статтю П. Яц:кевича.', пригадалася нам замітка в 
російському журналі "Научное обозрение" за 1898 
рі:к. У тій замітці говориться, що: 
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"1726 ро~у відомий св тири~ Данієль Свіфт на

писав свою "Подорож Гудліве ра", де, до речі, 

с~азано, що астрономи Попути сnостерігали су

путня~ Марса', причому один з них обертався: до
в~ола плине ти за проміж о~ часу, ~оротший, аніж 

той, за я~ий Марс обертається нав~оло своєї вісі. 

н~ відомо, тепер ~ожному астрономові, супутни
~и Марса були від~риті лише 1877 ро~у, й один 
із них сnравді встигає робити три оберти нав~оло 

Марса, до~и плинета зробить один. Збіг надзви
чайно ці~а'вий І" 
Отже супутни~и Марса були від~риті того св

мого ро~у, що й "~анали" нв Марсі італійсь~им 
астрономом Д. Чапареллі (про них згадує Л. Нц~е
вич у "Старий і новий Марс"). Заміт~а в "Науч
ном обозрении" чомусь озвголовленв' - ":К:урйоз
не передбачення Свіфта". Чому опис Свіфта про 
Марсових супутни~ів російсь~і реда~тори назва
ли "~урйозом (тобто смішний, дивовижний, чу
дернаць~ий) - невідомо. 

Відомо, що росіяни до всього нерос1ись~ого 
стввляться з підозрою, недовір'ям, беруть на ~пи
ни. В тому ж журналі "Научное обозрение" на 
тему Марса є й та~ий "~урйоз" росіян під звго
лов~ом "Лист з Mapcaf': 
"Амери~внсь~ий астроном Єремія Ма~донвльд, 

повертаючися додому о першій годині ночі в Бі

темстоуні (штат Нью-Йор~), раптом побачив слі
пуче світло. Тієї ж миті неподалі~ "з неба" впало 
я~есь тіло. Астроном дослідняв rрунт і знайшов 
білувату металеву масу, іще розжарену. :К:оли ця 
маса охолола', ма~дональд побачив на ній зна~и, 
схожі на гієрогліфи. Найпростіше було б зробити 
висново~: то метеорит, нв я:~ому через оплавлення 

з'явилися фігури, схожі на письмена. Але сміли
вий амери~внець вирішив, що він одержав листа 

від жителів плянети Марс. Що ж, будемо сnоді
ватися, що серед амери~анців знайдуться: лінrві

сти, здатні розшифрувати ці гієрогліфи". 

А. ГЛИНІН 

ЧИ "УИРАJНСЬКА МОВА В АМЕРИЦІ" ВИЙДЕ 
КНИЖКОЮ? 

Вже довший час "Нові дні" дру~ують серію стат
тей Петра Одарчен~а "У~рвінсь~а мова в Америці". 
З цим пов'язане моє запитв'Ня - чи ці матеріили 
будуть, чи може уже є, видру~оввні у формі 
~ниж~и. 

Хоч ці статті ~орисні й у та~ій формі, я:~ подані, 
одначе, ~оли вини~ає потреба відшу~вти я~есь дане 

слово, тяж~о його віднайти, без спис~а слів за вз
бу~ою. 

Перед тим що собі с~лвдати "~нижеч~у" з цих 
статтей, разом із словни~ом, хочу заnевнитися, що 

автор сам не буде цього робити - щоб мені часу 
не тратити (бо тоді треба було б зробити відбит~и 
усіх статтей тв списо~ усіх слів, правильно й не
правильно вживаних, та сторін~и. де шу~ати пояс

нення). 

Долучую, для при~лвду, словничо~, що я с~лала 
з матеріялів, поданих Романом Заввдовичем під 

час ~урсів грвмати~и при філії УІ'іУ в Чі~аrо. У 
ньому пояснення: слів нема, бо він іх нам подавав 
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у ~лисі, а сповни~ с~ладений тіль~и для: особисто

го вжит~у. 

З пошаною 
Дора ПоwнваJUІк, Чі~аrо 

Шановна Пані ПошиваІПІИ! 

Спасибі за сповинк: який ! мені стане в приrоді. 
Через нестачу rрошей "Нові ~~~ не можуть, на 

жапь, ви~ати статтей проф. Петра О~арченка -
'"Українська мова в Америці" окремою :книжк.о10. 
ЯІПЦо автор або хтось ЇНІШІЇІ rотує таке видання -
прошу пові~омнти "Нові ~". 

м. Д8JIЬJIJdi 

ПИШУТЬ І НЕ ДУМАЮТЬ 

Що не ~ажіть, але людина - дивне створіння\ 

:К:оли вона страждає в неволі, терпить болі і го

лодує, от плаче, а' то й передвчасно вмирає. 

Н~що Ж ВОНВ МВЄ ВСе те, ЩО ЇДЯТЬ, п'ють, ЧИМ ЗВ
~усують, чим в~ривають і при~рашують тіло, 

перебуває в стані незадоволення і не знає, що з 

собою робити. 

1) Напри~лад, дехто від с~у~и розвінчує духов

них отців і лає іх зв те, що вони вбивають у голови 
віруючих людей, що вся~а влада є не від народу, 

а· тіль~и від самого Господа Бога. Але та~е "роз

вінчування" отців довело іх до того, що вони і самі 
почали стверджувати те, що раніше заперечували. 

В 168-му числі "Самобутньої У:Краіни" - сторін
~а 1529, написано: "Вели~і люди родяться вели~и

ми і іх вибирає не загін повстанців, а мати-при
рода". 

А в 169-170 номерах (сторін~а 1546) читаємо та~е: 
"Праведний і Милосердний Господь зглянувся на 

многові~ові страждання дітей У~раіни-Руси, і до 

Них послав рідного П роро~а, Учителя Л. Силен~а, 

щоб .... ". 
У старих числах "Самобутньої У~раіни" говори

лось і про те, що "Там, де учні не слухають свого 

вчителя:, не може бути дисципліни", або ":К:оли ле
беді вирушають у вирій, то тих із них, що не є 

підготовленими до перелету, вбивають". 

У наслідо~ та'~ого "обrрунтованого" вчення ново

висвячені Рунтати називають тих, хто не з ними, 

димо~ратами. Незважаючи на це, фа~том лишається: 
те, що "димо~ратів" вчать думати, а Рунтатів і іх 
однодумців призначають сліпо ви~онувати волю 

"посланців Божих". 

2) Не знаючи, що з собою робити і за що вчепи
тися:, 29-го січня: цього ро~у в п'ятому номері лон

донсь~і "У~раінсь~оі Дум~и", "національний діяч" 
О. Бондарівсь~ий, замість того, щоб не по~азувати 
своє почуття "переваги" над іншими людьми, а 
єднати іх для добра справи в одне ціле, у статті 

"22. 1. 1918 - 22. 1. 1919" поділив у~рвінсь~у гро

маду в світі на св'Мостійни~ів і антисамостійни~ів. 

У число самостійни~ів він записав тіль~и Ярослава 
Стець~а, Ми~олу Півиць~ого тв тих, хто ім підтв

~ує, а всіх інших, и~і своїм мисленням не в~ладв

ютьси у вузь~і рам~и "безпомильних" вождів, зата

врував зрадни~ами Бвть~івщини. 
За дум~ою О. Бондврівсь~ого, у~раінці нв чужині 
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зробJ:ять добро для УУіраїни лише тод!, УіОли всі 
будуть сірими і слухатимуть "безпомильних". 

3} Сучасною боротьбою польсьl'іого народу за 
своє "бути", у Яl'і:Й Пєх Валенза з мільйонами тру
дових л-:одей позбулися страху і вивели на світло 
денне будівниl'іів "ща.•стя" павуl'іами, захоплюються, 
позитивно о::.з;інюють і морально п~дтримують ро
зумні люди світу. 

На дивлячись на це, у згаданому номері "УД" 
автор статті "На порозі 1981 р.", пан Пев Рись, 
твардить, що та бор::::тьба є тільl'іи "ЕоJ:охобнею", 
під ПОУірИШІ'іОІо ЯІ'іОЇ Мосl'іва розраховує підтягнути 
свої збройні сили ближче до Заходу. 

ЯУіщо ми не будемо вірити у самовизначення по
неволених націй Мосl'іви, то в що тоді, Езага.'лі :w.ож

на вірити? Невже ж і в Мадярщині та Чехословач
чині була лише "ворохобщина"? 

4} Знаємоr що в l'іазочl'іу доросла людина не Еі
рить, а дитина вірить. ВиУіориставши це, С. Погу

ляйло, 15-го січня 1981 pol'iy, в третьому номері "Ві
стей з УУіраіни" розповідає, не для доJ:ослих, а' для 
дітей, "Найсолодшу l'іВЗУіу" про "Київсьl'іий" торт. 
За мотто перед змістом "Казl'іи" він написав: "Дов
го чи не дозго ходила Оленl'іа дорогами проїжджи

ми, стежl'іами л:совими, І'іОЛи раптом бачить: ллєть
С!І молочна р:чl'іа - l'іисільні береги" ... 
п: еля наведеного мотто слідує: "КаЗУіа? Звичай

но. Але саме її згадусш, УіОЛИ опиняєшся в одному 
з цех~в УіОндитєрсьl'іОЇ фабриl'іи імени Карла Марк
са. Та замість р:чl'іи тут - УіОНвеєри, і "пливуть" 

по них смачні речі - цуУіерУіи, тістечl'іа1 l'iel'icи. 

ЯУіби в цій l'іазці опинилась Оленl'іа, то не відмоЕи
лася б сl'іуштуват:а вс:х цих ла•сощів. ОсоблиЕо 

сподо5аЕся б їй знаменитий торт "Київсьl'іий" ... "За 
добу на прилавl'іи l'іИЇЕСЬІ'іИХ - магазинів надійде 
2200 "Київсьl'іих" -тортів, виготовлених лише на цій 
фабриці. Випусl'іа•:оть іх і l'іільl'іа місьl'іих хлібоза
водів". 

Про те, яl'іу l'ііЛьl'іість тортів випусІ"іають на інших 

місьl'іих хлібоза•водах, автор не назвав. 

На теперішню l'іільl'іість людности міста Києва, 

2200 тортів є Уіраплею в морі і вони нагадують со

бою "Кисіль ні береги" ... 

Для чого ж тоді хвалитися? 
Д. Р. Дубровськн:й 

Вельмишановні Друзі І 

Пересилаю передплату на дальші два рОУіИ (1981-
1983}. Журналом задоволений, єле хотілося б інl'іо
ли бачити прізвища нових молодих автор:в. На

справді "діти" еміrрантів другої хвилі (1943-45} ма
ють в іІ-і 30-40 роl'іів і повинні себе якось виявити. 

С. Ю. Процюк, Нью-Йору; 

'** * 
Пересилаю чеl'і на 62 доляри. 12 дол. на перед-

плату місячниl'іа на 1981 pil'i і 50.00 дол. на розбу
дову. 

Бажаю багато успіхів у тяжl'іій праці в нинішніх 

бурхJійво~сварливих часах... -

М. Мельиичук, Торонто 

СПИСОК ЖЕРТВОДАВЦІВ НА РОЗБУДОВУ 
ВИДАВНИЦТВА "НОВІ ДНІ" 

В. Коржанівський, Торонто. Канада $50.00 
("Нев'янучий вінок сл. п. В. М. Лиссе
невича) 

ГvІ. Грам'як, Філядельфія, США 21.50 
М. Лавренко, Бруклін, США 20.00 
інж. П. Родак, Торонто. Канада 15.00 
С. Слинко, Чікаrо. США 15.00 
пані Л. Гісо, США 14.00 
пані М. Бараник. Чікаrо, США 13.00 
пані У. Г удзовата, Англія 12.00 
М. Максютенко, Австралія 11.10 
пані Н. Данильченко, Сомердейл, США 10.00 
М. Солодуха, Оттава, Канада 10.00 
Т. Маленко. Напа, США 8.00 
М. Іщенко, Садбури, Канада 8.00 
пані К. Лаврентій. Оттаза, Канада 8.00 
Г. Вишневський. Австралія 6.03 
Е. Кондрачук, Росліндейл, США 6.00 
О. Кузьменко, Австралія 3.95 
проф. А. Степовий, Монтрсаль. Канада 3.00 
пані Т. ГринюR, Франція 3.00 
пані Е. Конон, Австралія 3.00 
Я. Клим, Асторія, США 3.00 
П. Лисенко. Пітсфельд. США 3.00 
пані О. Шнурко, Micciccara. l{анада 3.00 
папі Л. Гордієв, Австралія 3.00 
А. Солар, Тавдер Бей, Канада 3.00 
О. Третяк, Ст. Гамбер, Канада 3.00 
С. Яременко, Едмонтон, Канада 2.00 
В. Жураківський. Ст. Кетеринс. Канада 2.00 
Д-р Г. Горбач. Німеччина .- 30.00 нім. марок 

НОВИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ 
ПРИЄДНАЛИ: 

пані Раїса l\Jfaчyлa, Канада 
пані Н. Данильченко, Австралія 
І. Приймак, Канада 
О. Кузьменко, Австралія 

Сапсибі всім за допомогу. 

Редакця і адмін. "Н. д." 

ЩЕ ПРО ДЖУНУ ДАВІТАШВІЛІ 

У УіВітневому числі "Нових днів" була надруко
вана статтJІ про ліl'іувальну діяльність радянсьl'іих 

"еl'істрасенсів", ЗОУірема' про діяльність "зцілитель
УіІ!" Джуни Давіташвілі. Західня преса повідш.шяє, 
що в СРСР вперто Уіружляють чутl'іи про те, що 
Джуна ліl"tувала Пеоніда Брежнєва й завдяl'іи її пси
хічиїй силі Брежнєв виглядає останньо !'іуди !'іра
ще ніж два роl'іи тому. 

Журнал "Оrоньоl'і" стверджує, що цш:-ощі вла
стивості її б~ополя за'Нотовано медичними інстру

ментами:, ПриУіро, що цей феномен не вивчається 
належно _ 



ННИЖНИ НА ПРОДАЖ 

Дмитро Кнслнци. ГР АМА ТИКА УКР АІНСЬКОІ 
МОВИ, ч. 11. Сннтакса. Четверте видання. 

Ціна 3.50 ,Ron. 

Петро ВолинJІК. КИІВ: читанка ~ 3-оі ІШRСН. 

4-те виданни. Ціна 2.00 ,R1)Л. 

Петро Волннп. ЛАНИ. Читанка ДJІJІ 4-оі кписн. 
4-те виданни. Ціна 2.00 дол. 

О. Курило. УВАГИ ДО УКРАІНСЬКОІ ЛІТЕРАТУР-
НОЇ МОВИ. 5-те видtlння. Ціна 2.50 дол. 

І. Бережний. УКР АІНСЬКА МОВА. Початкова rра-
матнка українськоі мови. ч. 1. Ціиа 2.00 дол. 

А. Юрняик. КАМІКАДЗЕ ПАДJ ... Є САМ: оповідаІDfа 
й фейлетони. Ціна 5.00 дол. 

Д. Чуб. З НОВОrВІНЕйСЬКИХ ВРАЖЕНЬ: на сJІі,цах 
Мнклухн Маклаи. :Книжка багатоілюстр<"'тtна. 

Ціна 3.50 дол. 

Б. Антоненко-Давидович. "ПЕЧАТИА". Цікаве 
й маловідоме оповіданни з часів Центральної 
Ради. Передмова Дмитра Чуба. Кольорова 

обкладинка Олі Коrут. 85 стор., три портрети 

Б. Антоненка-Давидовича. Ціна 3.00 дол. 

В. Гришко. ТРЕТЯ СИЛА, ТРЕТІй ШЛЯХ, ТРЕТЯ 
РЕВОЛЮЦІЯ. Ціна 2.00 дол. 

Леси Боrуславець. ЯКИЙ САВА, ТАКА Й СЛАВА. 
Гуморнетичні оповідаІDІи. Ціна 3.00 дол. 

В. ВнІПІнченко. МІЖ ДВОХ СИЛ. Драма на 4 діі. 
Ціна 1.50 дол. 

Анатоль Юрннин. ЛІТЕР А ТУР НІ ЖАНРИ Ч. 11. 
380 стор., в тверJ:Uй оправі. Ціна 12.00 дол. 

Анатоль Ю:рнник. КРИТИЧНИМ ПЕРОМ. 
318 стор., в м'ІІКій оправі. Ціна 8.00 дол. 

Іван Овечко. "НУМО ДО ПРАЦІ". 
84 стор., в м'икій оправі. Ціна 5.00 дол. 
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НАДІСЛАНІ НОВІ КНИЖКИ 

Іван Кош:!півець. ОЛЕКСАНДЕР ДОВЖЕНКО: 

СПРОБА ТВОРЧО! ВІОГРАФІІ. 
Мюнхен, "Сучасність", 1980, 428 стор. 

У передмові до книжки автор пише: "Ця книжка 
є спробою творчої біографії Довженка, і в ній нам 
доведетьс.и раз-п_о-раз мати справу з леrендами. 

Одні з них легко буде перетлумачити, на інші 

треба буде чека'Ги догіднішого часу, коли неопу
бліковані Довженкові арх~ви будуть приступні ... 
Справжня Довженкова біографія буде написана 
тоді, як відкриються московські архіви, в яких за

печатана його спадщина". 
Проте книжка І. :Кошелівця про нашого всесвіт

ньовідомого кінорежисера· й письменника Олек

сандра Довженка, мабуть, нєйоб'єктивніша й одна з 
найповніших, які досі вийшли. :Книжка багатоіпо
стрована, включає Довженкову -ф:льмографію, біб

ліографію і показник імен. Обкладинка і оформ
лення Якова' Гніздовського. Ціна книжки 18 ОО ам. 

дол. Ії можна набути в ураінських книгарнях вбо 
в представника Вид-ва "Сучасність" п Ніни Іль

ницької. 

ПОГРОМ В УКРАІНІ. 1972-1979. 

Упори~уванни, р;овідЕн і пе::·е~~ова - Роман 
КуІІЧННськнй. З серії З:)ІШІТИ ук!)аїнськ.оrо сам

видаву, випуск І. Мюнхен, "Сучасність", 1980. 
312 стор., 29 фотоrрафій. 

У цьому збірнику подані найважливіші самвидаЕ

ні документи до справ таких провідних діячів 
украінського правозахисного руху, як Вячеслав 
Чорновіл, Василь Стус, ІЕан Світличний, Олексан
дер Серг:єнко, Василь Лісовий, о. Василь Роман~к, 
Михайло Осадчий, Іван Гель, Ігор :Калинець, H11-ra 
Строката, Стефанія Шабатура, Надія Світлична, 
Євген Пронюк, Борис :Ковгар і інші. 

До збірника входять тексти вироків, протестних 
заяв петицій та статтей переслідуваних за переко

нан~я укрвінських патріотів. "Погром в Украіні" -
це п;дручнв книга для вивчею!я найновішої історіі 
укрвінського народу, його боротьби за своє визво
лення. Ціна - 14.00 вм. дол. 

:Книжку можна' набути в укрвінських книгарнях 

в представника "Сучасности" n. Ніни Ільницької. 
Адреса: 

Nina llnytzkyj 
254 West 31 St. - New York, N. У. 10001, USA 


	60001
	60002
	60003
	60004
	60005
	60006
	60007
	60008
	60009
	60010
	60011
	60012
	60013
	60014
	60015
	60016
	60017
	60018
	60019
	60020
	60021
	60022
	60023
	60024
	60025
	60026
	60027
	60028
	60029
	60030
	60031
	60032
	60033
	60034
	60035
	60036

