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Література, наука, мистецтво, суспІльне життя

БЛАЖЕННІШИй МИТРОПОЛИТ УИРАїНСЬИОї
ПРАВОСЛАВНОї ЦЕРИВИ МСТИСЛАВ
В історії У країнської Правослаgної Церкви, як
і

в

історЕ

нішній

українсЬІ~ого

Владика

національного

f.Литрополит

світочіз.

ред українців

у

Однаково

розсіянні

-

по

ни

l\1CTИCJIAB

один із найдіяльніших, найвідоміших

женіших

руху

і

тут і

всьому

-

найзаслу

там,

свІТІ

се

сущих

і серед українців на матірній землі та не зі своєї
волі розкинених

ваній імперії.
відомі

його

по

Тут,

всій

московській

себто

славні

~іла

поза
в

модернізо

СРСР,

церковній

усім нам
і

світській

сферах, бо ми його діла бачимо, від нього без
посередньо чуємо

-

їх ніхто не має сили затем

нити чи заг л ушити.
Т а м, на нашій не своїй
землі, про Владику Мстислава довідуються через
прерізні канали.- яких безліч тепер, а чи не най
більше з офіційних радянських злослівних ви
ступів проти великого Мстислава джерел, як ра
діо й преса.

воднораз і малих не занедбуючи (про них далі
скаже"fо); приміром. воздвиг всесвітньо відомий
комплекс у Бавнд
Бруку поблизу міста Нью

Йорку -

духовною

го ~іяча,

то

вони

лиш

лику славу Владики,

помагають

церковно

підносити

бо їхнє немудре й

слозо аж надто тхне nідголоском

ве

лукаве

московської та

київської пропаrанди.

Хіба немає серед нас і таких, що велику ци
вільну відвагу Владики Мстислава ладні сквалі
фікувати як його неrативну рису або й лиху вда
чу, навіть як невміння себе смиренно та смирно
тримати, а недобачають, бувши гречкосіями
убогими.

-

в тому мужности і конечности, коли

доводиться до кінця

доводити

почате чи

задума

не велико діло. Були ж свого часу нарікання на
таких наших великих і "зухвалих". як Михайло
Грушевський (діяч учений,
адміністративний і
державний) або Олександер Rошиць ( геніяльний
у мистецтві й умінні залізну дисципліну хористів

тримати).

А що

ми

бачимо,

оглянувшись

таке й далеке ще минуле: як саме ті

сягали великої цілі "безцере"fонний"
ський і "сердитий" Rошиць? ...
Не задля своє•· слави
Владика

;::~;оконував

і

у

не

світочі до

Грушев

чи якоїсь особистої цілі

далі

"НОВІ ДНІ", пиnень-серnень 1981

доконує

великі

діла,

пантеоном

(цвинтарем).

школою-академією,

-

для

українців

ви

нашим

усіх

віровизнань;

м'ятник із Пантеоном коло неї лицарям

пересторога

музеєм

і

великим

людству,

і

чого

Церква-Па

це символ сла

воднораз

воно

вогненна

може

сподіва

тися від того, хто нищив нас і нашу У країну
віками

і

-

тепер.

Тож буде у віках світ зга,::~;увати й нашого
великого Подвижника Митрополита Мстислава

-

як великого сина великого українського наро

ду, який своєчасно доконав на землі Вашінrтона
такого

-

вищою

бібліотекою, що стали вже українською Меккою

А якщо й тут, серед нас, знаходяться хулителі

світлої постаті Владики Мстислава

з Церквою-Пам'ятником і справжнім

національно-українським

лицарського

чину.

Наш час такий, що саме такий нам і потрібний
церковний
найвищий
зверхник. в ділах
якого
церковне й світське так гармонійно поєднується.

завжди

неподільне.

По

приклади

ходити, коли поглянемо на

інші

далеко не

-

народи,

що бо

рються за свою кращу долю. При гадаймо, хто
як не Владика Мстислав рука об руку ~іючи
з Митрополитом Германюком рятував справи
одного з недавніх
Світових
конrресів вільних
українців (Торонто);
хто тепер своїм віщим і
сильним

голосом

правопорядку

СЬ"R:ИХ

в

закликає

наших

осередках

YRRA, -

усіх

нашої

сили

до

мудрого

загальноукраїн

-

наприклад,

в

як не Владика Мстислав?! А що де

структивні сили,
узурпатори

нас

світських

махновського

наших

духовних

і

типу

анархісти

й

матеріяльних над

бань улаштовують
відьомський
шабаш проти
Владики Мстислава,
то це диявольські напасті,
що мають зб у ;:~;ити й розсердити нас (за словами
доньки президента Реrена) на спільну боротьбу
за праведне діло для загального добра. Оборо
няючи від лихих напастей Владику Мстислава
та

його послідовників

і

сподвижників,

ми

боре

мось проти руїни. дбаємо про закріплення і по-

множення

наших

успіхів

у

наших

спільних,

все

народних цілях!

'***

ченці й помер як ієромонах.

Дитячі та юнацькі роки Владика провів у рід
ному місті Полтаві, де й закінчив Першу клясич
ну гімназію. У школі й дома зформувався його
світогляд,

а

як

вихований

в

укра

їнському патріатичному дусі на час національно

державного відродження У країни - він служив у
роки 1917-1921 в дійових частинах У країнської
Армії.
Після гетьманського перевороту молодий укра
їнський
старшина
Степан
Скрипник покинув
("демобілізувався") у 1918 році Перший Гайда
мацький

полк

кінноти

ім.

кошагового

отамана

Костя Гордієнка, себто той полк, що його розфор
мували німці за гетьманського уряду. А перебу
ваючи в Симона Петлюри готель "Прага",
там жив С. Петлюра як Голова Всеукраїнського
Союзу Земств, був він заарештований разом
із Симоном Петлюрою та його братом палкоз
ником Олексан~ром Петлюрою. Полковника Ол.
Петлюру з племінником Степаном Скрипником
звільнено
з Лук'янівської
в'язниці аж під час
повстання

проти

гетьмана.

Як старшина Армії УНР потрапив після
відступу до Польщі С. Скрипник до сумно
звісного табору інтернованих у Каліші.
Звіль
нений із того табору він виїздять на Волинь, але
звідти його польська влада усуває. Переїзд до
Галичини, праця

в укра~·нсь:Rих

культурно-освіт

ніх та кооперативних установах. Року 1926 знову на Волині, працює в самоврядуванні, зреш
тою навчання в Вищій школі політичних наук у
Варшаві, яку закінчує 1930 р.
Року 1930 депутат до польського сейму від
волинського українського населення аж до 1939
року. Прославився
депутат
Степан Скрипник
своїми виступами в сеймі відважно обороняю
чи українські православні церкви: це було в ті
часи, коли поляки хотіли й на Волині переве
сти православних українців на

перед тим зруйнували
українських

в

православних

католицтво. а ще

1938

році понад

церков

та

140

вимагали

польонізації решти церков. Діяльну участь брав

2

Скрипник у церковних

з'їздах

духовенства

і

мирян у Почаєві року 1922, у Луцьку р.
1928, а потім і в 1933 знову в Почаєві. Наслід
ком цих з'їздів Волинь мала вже ,:~;вох своїх єпи

Владика Митрополит Мстислав (в мирі Степан Іванович Скрипник) народився 1О-го квітня
1898 р. в м. Полтаві. Батько його був з роду пол
тавських козакіа Іван Скрипник. l.V!ати Нла
~ики Маріямна, рідна сестра Симона Васи
льовича Петлюри,
Соловного
Отамана військ
УНР, l 'олови )....(иректорії УНР, який також по
ходив з роду полтавських козаків, хоч його бать
ІЮ Василь Петлюра був уже приписаний
до міщан міста Полтави.
Родина Скрипників була вельми побожна: бать
ко й дід Владики були багато років церковними
старостами Воскресенсько~ і Кладбищенської цер
ков у Полтаві. А рід Петлюри мав багато роди
чів духовного стану. Наприклад, бабуся l\Іlаріям
ни була ігуменею і співзасновницею Теплівсько
го манастиря біля Теодосії в Криму; дід Маріям
ни, материн батько,
овдовівши постригся в

національний

С.

скопів

-

Полікарпа

(Сікорського)

та Олексія

(Громадського).
Крім того, С. Скрипник був постшним чле
ном президії в Товаристві ім. Петра Могили в
м.

Луцьку.

був

засновником

і

головою

товари

ства "Українська школа" в РіJному, де він по
стійно перебував.
Року 1940 тоді ще Степан Скрипник був за
ступником голази Холмської Епархіяльної Ради.
на чолі яко~· був Митрополит Іларіон. А восени
1941 р. обирають Ст. Скрипника заступником
голови У країнської Церковної Ради на Белині і
зв'язковим цієї Ради з Усеукраїнською Церков
ною Радою в Києві.
Бувши на той

час уже

вдівцем,

з початком

німецько-радянської війни і після втечі більшови
ків з України вирішує наш теперішній Влади
ка Мстислав присвятити решту свого життя рід
ній церкві. У квітні 1942 р. приймає дияконство,
стає священиком. На початку травня того само

го року постригається в ченці. приймаючи ім'я
МСТИСЛАВ. 12-го травня він уже єпископ, а 14
травня хіротонія на єпископа Переяславська
го. Хіротонію ,:~;о~ершили п'ять єпископів на чолі
з бл. п. Владикою Ніканорам в Анщ:іївському
Соборі в Києві.

Від червня 1942 року почав Владика Мстислав
об'їздити У країну Переяславщину.
Кремен
чуг, Лубні. Хорол, рідну Полтаву ... Далі Харків,
де зустрів старенького
Митрополита
Теофіла
Вулдовського, який, бувши колись у Полтаві свя
щеником, охристив не:\-ювля Степана Скрипника ...
А тепер Владика Мстислав приєднує Митроп.
Теофіла до нашої церкви... У серпні німецька
окупаційна влада забороняє Владиці Мстиславоrі
служити й навіть перебувати в Київському гене
рал-губернаторстві як

на

лізому,

березі Дніпра. За непослух І так безнастанні заб~рони,

так

і

правому

наказ виїхати геть.
пере"зди аж до

жовтня, ксли Вла,:~;ику німці арештують у Рівно
ному, везуть
до в'язниці rестапо в Чернігові, а
звідти до такої самої в'язниці в Прилуці, де й
перебув аж до весни 1943 р .. ззідки його пере
Rезли до Києва; тут, нарешті, звільнили його на
прикі:-щі квітня з в'язниці rестапо, але заборонив

ши виїздити поза межі Києва і відправляти бого
служення.

Так було до Еересня І

покидали

Київ. Далі

-

943

ре ку, коли вже німці

небезпечні

для життя

Владики пересування на захід при сприянні прия

телів-українців, де й як тільки можна було оми
наючи "опіку" німців. аж поки опинився під Вар
шавою й таємно пеrе5ув якийсь час під захистом
1\tІитрополита Діонісія. У дальшій мандрівці на
захід Владика втратив під час бомбардуЕань сво
го батька Івана Скрипника. але продовжує вико
нувати доручення
Митрополита
Полікарпа супроводити через Австрію й Німеччину евакуйо
ване

духовенетна

з

родинами

та

пізніше

щувати всіх у більш безпечних місцях.
Велика й неоціненна бу ла заслуга

розмі

Владики

'!НОВІ ДНГ', nипень-серпевь

1981

Мстислава

в

організуванні

й

упорядкуванні

українського православного життя

Владика Мстислав завжди дбав і дбає про по

країнах

єднання українських православних церков у всьо

Західньої Европи
після
закінчення вшни в
Німеччині,
Франції, Бельгії,
Англії...
Поки у
Франції та Англії не було нісдного священика,
Владика Мстислав сам-один подавав там усім і
всюди духовну
опіку.
Перебуваючи в АнглЕ,
Владика багато зробив, удаючись до урядових

му СВІТІ.
Ставши
Митрополитом по смерті
Митроnолита Іоана і не зважаючи на свій со

інстанцій,

він

у

справі

звільнення

з

в усіх

полону

членів

І-ої української дивізії УНА.
На весні 1947 р. Собор Єпископів У АПЦеркЕи
підніс Владику Мстислава до титулу Архиєпи
скопа, а восени того ж року він виїхав до Кана
ди. щоб там очолити УГПЦ. мавши ще з весни
того року запрошення від консисторії з Вінніпеrу.
По трьох роках великих зусиль як Архиєпи
скоп Вінніпеrу і всієї Канади не зміг Владика
Мстислав здійснити заповітної мрії, з якою їхав
туди.

-

лідний

вік,

не

припиняє

-

діяльности

не

своєї

тільки

в

кипучої

і

великої

церковному,

а

й

світ

ському житті. Як усім відомо, Владика Мстислав
належить, зокрема, до Секретаріяту СКВУ, де
своїм

мудрим

словом

і

неспокійною

вдачею

не дає дрімати й набагато молодшим за себе все
народним борцям.
Нехай нагородить
Го~подь
нашого славного
сеньйора,

передового

і

м ятежного

церковного

й

світського діяча Блаженнішого Владику МСТИ
СЛАВА ще на довгі літа міцним здоров'ям і бла
гословить

його

на

дальші

й

великі

успіхи

пере

магати зло й творити добро.

Д. кислиця

довести до поєднання всіх православних

українців в одній У країнській Православній Цер
кві. У наслідок цього та інших причин - розбіж
ностей у поглядах на принципові справи між ним

і Консисторією УГПЦ Канади Владика Мсти
слав склав свої повноваження зверхника УГПЦ
Канади й перейшов до Укра'нської Православної
Церкви США ( 1950 р.).
З ініціятиви Владики Мстислава у США від
бувся року 1950 Собор Поєднання У країнської
Православної Церкви, у наслідок якого була по
силена та церква, що й очолював Митрополит
Іоан, а заступником його і головою Консисторії
став тоді Архиєпископ Мстислав. З властивою
йому енерrією й винахідливістю Владика Мсти
слав швидко ввійшов у життя цієї Церкви. зміц
нив і-і організаційно. збудив до діла великі ре
зерви й збільшИв кількість парафій, подбав про
поліпшення

хорів

у

церквах

і

оживив

україно

знавче навчання при парафіях.

'**
*

Як уже згадувана, завдяки велиюи прозорливості та організаційному хистові Владики Мсти
слава майже чудом церква спромоглася набути
маєток недалеко від Нью-Йорку в місцевості
Бавнд Брук. Тут став відтоді осередок усього
життя УПЦеркви США. туди перенесено Кон
систорію та інші установи. Тоді-таки в 1950-і
роки тут побудовано за проектом неперевер
шеного дотепер церковного архітекта Юрія Ко
дака (це син письменника Степана Васильченка)
величний храм Церкву-Пам'ятник, а коло неї
відкрито

український

цвинтар,

на

котрому,

пантеон
вже

православний

значно

територіяльно, знайшли собі місц~
чинку визначні й заслужені особи
ковного й національного життя.

розширеному

вічного
нашого

спо
цер

причому не тіль

ки з-поміж тих, що упокоїлись у США. а й у
Канаді та інших кра•·нах світу як напр. Василь
Григ. Кричевський з Венесуелі. Ростуть і збага
чуються тут цінний український музей, бібліо
тека, видавництво з власною друкарнею, У країн
ський науково-богословський інститут, постшно
виходить за редакцією Владики Мстислава місяч
ний журнал "Українське православне слово", діє
Рада української школи та ін.
"НОВІ ДНІ", лилень-серлень

1981

ДЕСЯТИй СОБОР УПЦЕРКВИ В США
У кінці

місици

травив

ц.р.

Українсьиий

право

славний осере~ок св. Ан.црев в Бавнд Бруку
місцем 10-ro Собору mЦерквн Америки.
Протиrом

60

27-31

травив

172

~елеrатн,

був

випючаю'ІИ

свищеннків, розrли~алн життя і ~ильиість Цер

квн

міжсоборноrо

періо~у.

аналізували

сучасні

проблеми і явища та унапримлювали шляхи і пли

ни на майбутнє.
Соборові
пере~ваJDІ уро'ІИсті
Боrослуженни із співучастю церковної ієрархії на
чолі

із

БлажеІПІіumм

митрополитом

Мстиславом,

сповіJd й причасти ~елеrатів, вибір членів презнJdї.
Ві~крнваю'ІИ
слав

Собор,

прнrа.u;ав

Вла,цнка

~елеrатам

митрополит

ювілейні

~ати

Мсти
60-ліnи

ві~ро~ении УАПЦ у 1921 році та 30-річчи украін
ськоrо церковноrо
поє~анни в США.
Доповідь
Митрополита була внповнена ваrомими інформа

ціями із жиnи Церкви, про її матеріальні і ~
ховні з~обуТЮІ поруч р~ тру~ощів, виі ~ово
АИЛОси розв'язувати і пере~ якими ще стоіть наша
Церква та ії вірні.
"Нема такої проблеми,

икої

при

~обрій

спільних зусиллях не в~алоси б по~олати"
близні заиnю'ІИі слова

Константин,

волі

-

і

при

Первоієрарха. Архиєпископ

ствер~вum,

що

"майбутнє

випJDІває

із мииулоrо", rоворив про потреби духовноrо онов

лении і поrлибленни віри,

наrолошую'ІИ

на

праці

із моломю та її участі у житті Церкви.
Архиєпископ

цю,

числе101і

блеми

Марко

церковиоrо

зиаІDІи

інформував

ві~відини

парафій

жнтти.

української

мови

про

та

З уваrи
окремих

свою

окремі
на

пра

про

обмежене

~елеrатів,

зrа

~ані ~опові~і, ик і наступні виступи на Соборі по
змозі перекла~алиси анrліііською мовою.
Широку
церковної,
по~ав

звіт

картину

баrатосторсиньоі

внутрішньо

фінансової і rоспо~арської
rоловн

Консисторії

о.

А.

~ильности

Селепики

та.

р~ пі.цзвіТЮІх осіб, ииі керували ~орученими їм
ділянками:

музей,.

семінаріи 1

~рукарни,

журнал

"У. П. Слово", цвІDІтар, ві~очникова осели і, зо
крема,
ської

імпозантний
Культури,

у

новозбу~оваІDІЙ
просторих

Дім

Украін

приміщеииих

икоrо

ві~увавси Собор.
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Михайло МУХА

ПОДОРОЖ ДО НАШОГО ПАНТЕОНУ
Довідавшись з преси про намір Про воду У кра
їнської Православної Церкви в США висвятити
нового

єпископа

для

европейської

митрополії

УАПЦ ,
на
місце св. п. Архиєпископа Ореста
Іванюка, ..- торантяни-волиняки Микола Валер
і nанство Дубилки та їхній земляк-холмщак автор цих рядків ..- відбули 13-годинну втомлю
ючу подорож автом і в суботу 23 травня в·вечері
прибули до славетного Укра;·нського Православ
ного Центру в Бавнд Бруку.
Як було запляновано , висвята високодостой
ного о. прот. Анатолія Дублянського , довголіт
нього

відомого

священика

і

редактора

часопису

'"Рідна Церква" , відбулася в неділю вранці пе
ред св. Літургією. Імпозантна церква-пам'ятник
не могла вмістити всіх делеrатів і гостей, що при

були на цю урочистість з різних ві,.::щалених міст.
Довершив висвячення Владика митрополит Мсти
слав при співучасті численного духівництва. Це
ремоніял висвячення і св. Літургія проводились
дуже

врочисто.

Владика Мстислав привітав нововисвяченого
єпископа Анатолія як обранця Собору Церкви,
обранця гідного й заслуженого. Згадавши про ве
лику відповідальність і тяжкі обов'язки, які чека
ють Владику Анатолія , Митрополит Мстислав
вручив

йому

єпископський

жезл

..-

символ

єпи

скопської влади.

Після виступу з подякою новообраного єписко
па, Владика Мстислав звернувся до присутніх
у церкві з словамИ: "Єпископ Анатолій незаба
ром від'їде до своєї єпархії в Европі , а нам усім
відомо , що ця єпархія бідна, тому , будь ласка,
принесіть велику тарілку" . І солідного розміру
тарілка появилася
поруч
єпископа
Анатолія.
Вірні , підходячи з привітом до єпископа , пам'я
тали заклик митрополита Мстислава і не скупи
лися

на

у США .
Незабутнє враження він робить на
кожного, хто оглядає його. Я був тут уперше де
сятЬ років тому. І тоді вже понад половину ·площі
тодішнього цвинтаря

займали численні

могили

з

пам'ятниками. ~иглядало , що наявна площа буде
недостатньою. І ось трапилась · нагода цю площу
значно побільшити. Поруч цвинтаря знаходилась
велика ферма з різними забудовами. І цю посі
лість Церква набула
за два мільйони долярів .
Тепер тут височіє монументальна будова Цен
тру Української Культури з величезною модер
ною залею на 3.000
осіб. У
ній і відбувався
останній Собор Церкви. Коло будинку пло
ща на 350 авт. І величезний цвинтар з найрізно
манітнішими розміром і виглядом пам'ятниками
на могилах. Треба доброго півдня , щоб їх огля
нути. Написи на пам'ятник свідчать, що це без перебільшення ..- наш національний пантеон.
Тут спочивають вічним сном найвидатніші по
статі нашого церковно-релігійного життя , включ

но з

Владикою

митрополитом

Іваном .

Похоро

нено тут та1юж чимало видатних наших політич

них,

культурних,

суспільно-громадських

і

вій

ськових діячів (згадати б хоч президента УНР в
екзилі д-ра Степана Витвицького , проф. П. Ко
валева, д-ра Миколу Шлемкевича , ред. Олега
Штуля, д-ра Дениса Rвітковського, ген. Ол. За ...
градеького

..-

цей

список можна

продовжити

на

пожертви.

Після Богослуження мав відбугнея в новому
просторому будинку Центру Української Куль
тури обід для всіх присутніх , але стал.ася затрим

ка з ~оставою обіду і ми , щоб не тратити часу,
нашвидку пообідали в готелі й пішли оглядати
цвинтар

..-

широковідомий

український

пантеон

Широкі ~скус11 на~ звітами rоворнли про пере

ве~ену велику працю, з~обутки, жертвенність вір
них.

Собор

радісно

привітав

наречення

в

єпископи

отців Анатолія Дублянськоrо та Івана Щерби.
У зв'язку із звітами та пропозиціями
окремих
комісій на форумі Собору виступило баrато деле
rатів із висловами власних поrля~ та пора~ на
актуальні проблеми в церковному житті.
Прийняттям резолюцій, вибором члеІІЇв Конен
еторії та спільним святочним обідом закінчився
Х-ий
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Собор

Фраrмент Церквн-Пам'ятиика у Вауид Бруку

УПЦеркви.
"НОВІ ДНІ", лиnень - серnень
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цілі сторінки). Очевидно , поруч відомих усій на
шій громаді
діячів тут
похоронено ще біл_ьше
звичайних наших людей , які нічим не відзначи
лися для суспільства , але згідно з своїм бажан
ням спочивають тут , сплативши Церкві те , що
за це належалось заплатити. Чимало є й таких ,

що поставили собі тут пам'ятники ще за життя і
часто

їх

відвідують .

Кілька слів про пам' ятни іш торонтян у Бавнд
Бруку. Найвибагливішим з ни х є пам'ятник , по
будований Олексієм Воскобійником, який у То
ронто був скромним пломбером , а в США збу
дував величезні будинки, деякі є його влас
ністю , .- що займають цілі квартали. Тож і не
дивно, що цей меценат укра•·нської науки (пода
рував на український Гарвард 100.000 дол.) і
української демократичної

преси ,

гідно

вшанував

свою матусю і свого батька , замордованого на
нашій не своїй землі ,
величавим
пам'ятник9м.
Недалеко від нього .- могила і великий, з чор
ного мармуру пам'ятник довголітньому дириген
тові катедри св. Володимира в Торонто сл. п.

Юрію Головкові. Неподалік від нього стоїть кре
маторій. В іншому місці цвинтаря спочиває чоло
вік д-ра Зої Плітас .
Дивлюсь на цей величний цвинтар , ідея яко го
належить
мимоволі ,

нашому митрополитові
зі

словами

вдячности

Мстиславові
йому,

і,

ється думка, що хоч усі ті наші брати й сестри
спочивають

тут,

на

американській

землі,

вона

для них не є чужою, бо належить УRраїнській
Православній Церкві
в США і як довго вона
існуватиме , так

довго

ніхто

не посміє

nорушити

сnокій тих, що тут сnочивають ...

А ось і будино~ Центру Української Культури ,
де відбувається закінчення
Собору.
За nрези.
діяльним столом Владика митрополит Мстислав
і

секретарі,

за

круглими

столами

.-

~елегати

й

гості. Голос Владики Мстислава слабший ніж ра
ніш і він має втомлений вигляд. Та це й зрозу
міло , коли взяти nід увагу nідготовку до Собору
з

висвятою

нового

єпископа ,

тяжку

недугу,

що

на довший час була nрикувала Владику до ліж
ка , і 83 роки життя , з них майже 40 років архи
nастирського

служіння

в

надзвичайно

тяжких

умовах .

Та не зважаючи
на все ,
Владика Мстислав
твердою рукою керує великою Церквою , як до
свідчений керманич
nровадить корабель серед
бурхливих хвиль моря. Наради мають сnокійний
діловий характер , без сліду емоцій. Затверджу
ються бюджетні асигнування на різні nотреби,·
обираються різні церковні комітети. Серед іншого
затверджено склад членів до спільної комісії для

підготовки і переведення
1ООО-ліття Хрещення
У країни.
Делегати уважні , вносять свої nоба
жа-ння , поnравки чи доnовнення до даної спра
ви. Голосують
у спокійній
атмосфері ,
повній
nошани до Владики Митрополита.

Серед іншого було nодано
nроnозицію , щоб
маєстро В. Колісник об'їхав з концертами США
і Канаду для здобуття коштів для nереведення
святкувань 1ООО-ліття Хрещення . Владика Мсти"НОВІ ДНІ", липень-серпень

1981

Церква-Пам' ятник у місячному сиКві

зроджу

слав радо nрийняв цей внесок і обіцяв негайно
розглянути
nроnозиції
n. Колісника як тільки
отримає їх на nисьмі.

Владика Мстислав
nригадав
делегатам , що
Церква має виконувати величезні завдання, а це
вимагає великого вкладу nраці і коштів. Внески
від парафій вистачають лише на nокриття найко
нечніших потреб. А тому "ми маємо моральне
зобов'язання nеред нашими братами й сестрами,
які спочивають або будуть спочивати на нашому
цвинтарі , .- заявив Владика , .- бо вони допо
могли нам сплатити величезний борг, їхні вnлати
доnомогли нам nобудувати дім Центру У країн
ської Культури і виконати ряд інших важливих
завдань".
На це я звертаю увагу особливо членів кате
дральної Громади в Торонто , що nлянують роз

горнути nодібне будівництво на відзначення
ліття Хрещення У країни.

1ООО

Перед закінченням Вла~ика Мстислав nовідо
мив, що до нього телефонічна звертались nред
ставники "організацій визвольного фронту" , які
мали намір прислати на Собор груnу своїх одно
думців "для розмов у чотири очі"'' у справі їхніх
невгаваючих нападів на Владику як він вис~овив
свою тривогу за долю УККА. Владика Митро
nолит відnовів їм , що в справах Церкви він зав
жди виступав і буде далі вистуnати відверто і
nрилю,:з;но , а не "в чотири очі".

Втомлююча й далека дорога з Торонто до
українського Пантеону
й
Центру У країнської
Культури в Бавнд Бруку. Але навіть коротрив~
ле nеребування тут наглядно nереконає кожного ,
скільки корисного й nотрібного можна зробити
nри наявності

відnовідних

керівників.

5

о. Василь РОМАНЮК

ЛІРИЧНІ РОЗДУМИ З УВ'ЯЗНЕННЯ
ДО ПОРТРЕТУ О. В. РОМАНЮКА

"Найчільніша Сосновська постать отець
Василь, і я мав щастя, що зустрів таку коло~
сальну особистість на життєвому шляху, і ра~
дий, що наші погляди на Сосновську одіссею

авторові довелося пережити й бачити як люди
збайдужіли до чужого горя, він не перестає за
кликати до добра і взаємолюбови: "Я б хотів
слово сказати, що живить омертвілі серця" ...
У роздумах
о. Василя
знайдемо
закиди на
адресу людей, що занапастили самі себе, жаль

двоєдині ... іще раз

прошу повірити мені: най~
чільніша, найбільш шанована Сосновська по~
стать отець Василь.
Тяжкі уроки Сосновкн, але невичерпні для
пізнання людської
психіки, що є людина? Я
радий навіть, в цьому пляні, що перебув оцю

~а втраченим

колотнечу і зумів поруч, крок~у~крок з великим

родкам, що "б'ють поклони ідолам і співають їм
святі пісні", а також тим, що криво свідчили
проти своїх братів і в "тьму кромішню їх про
дали".

своїм приятелем, колосальною особистістю от~
цем,

честю

нашою

банням нашим
усюд".

загальною,

спільним

над~

вистояти проти вітрів з усіх

-

Е.

Кузнєцов

Цей уривок з листа колишнього співв'язня, що
разом з о. Василем Романюком пробув 7 літ у
таборі рецидивістів у Сосновці, де виникли були
в 1976 р. неабиякі конфлікти між нашими в'яз~
нями,

про які

,.:~;овгий

час

курсували

різні

здога~

ди, аж поки Едуард Кузнєцов не оприлюднив
дещо зі своїх спогадів і вражень про Сосновку,
хай

о.

послужать

як

вступ

до

скромного

портрету

Василя, що бажаємо тут накреслити.
Відкриті листи о. Романюка були в

лих

роках

друковані

переважно

німецькою

самвидавні

в

пресі

-

мовою

документи,

мину~

українською

(майже

вдалося

всі

видати

і

його
по~ні~

мецьки у серйозних серіях та журналах, що зай~

маються
проблематикою
решгн та атеїзму в
СРСР, в перекладі авторки цих рядків), рівнож
його проповіді (деякі по~українськи, більше по~
німецьки). В проповідях о. Василь часто вказує,
яке місце повинна зайняти наука Христова у на~
шому житті, він звертає увагу на небезпеку, яку
несе для спасіння душі байдужість, той стан бу~
ти "ні холодним. ні теплим", на небезпеку, що
Гі

несе

для

морально-етичних

вартостей

люд~

ського буття поширення атеїзму.
Тут хочемо познайомити наших читачів з досі
невідомою

діяльности,
думами

ширшому

-

загалові

спробою

релігійного,

сторінкою

поділитися

молодости.

носиться

мені

із

повним

гармонії

"І запах п'янкий до~

зелені рідних

лісів,

я

чую

пісні

якісь дивні, що дівчата співали в маївкові дні ... ",
біль за всі ті народні сили, які лягли жертвою
за

кращу

долю

народу,

але

й

закиди

всім

ви~

Мова о. Василя, це мова св. Письма, з неї він
черпає переважно свої образи
промовисті зво~
роти.

О. Василь Романюк походить з Тернопільщи~
ни, народився 1925 р. і був 1945 р. вивезений з
батьками в Сибір. При спробі втечі з табору за~
стрелена його меншого брата, батько загинув на

засланні

,а

сам

отець

молоДим

чоловіком

був

засуджений у таборі на 1О років ув'язнення. Пі~
еля повернення в Україну 1956 р. він студіював
богословію і працював
священиком
офіційної
Православної Церкви
в
багатьох парафіях на
Прикарпатті.
За те, що він ревно любив свою
працю

і

закликав

народ

триматися

своїх

тради~

цій, його часто переносили з парафії в парафію.
Ще з кінця 1960-их років він дружив з нашими
правозахисниками, зустрічався з ними у Львові
та Києві. Тому
причиною його арешту в січні
1972 р. не були тільки протестні листи в оборо~
ну тоді засудженого В. Мороза. але також його
любов до рідної культури. В 1972 р. його засу~
джено на 7 літ ув'язнення та 3 роки заслання.
До вересня 1981 р. о. Василь Романюк ще пе~
ребуватиме на засланні в місцевості Санrари в
Якутській АРСР. Від щирого серця побажайме
йому щасливого повернення в У країну, де його
ждуть пані~матка Марія та син Борис.

його

своїми

морально-етичного

світом

і щирої віри простолюддя:

А. Г. ГОРБАЧ

роз~

харак~

теру.

Ліричні

роздуми

з

ув'язнення

-

це

в'язка

теми,

над

якими

застановлявся о. Василь під час важких Соснов~
ських років. Ці мініятури, невимогливі у своїй
літературній
формі,
торкаються однак вічних
питань нашого буття і вчать нас, що віра в Бога

Я веду битву велину, змагаюся в лютш CJЧJ~
борні, що ведеться на полі серця мого, в глиби~
нах моєї душі. Не покинь, Господи. на самоті,
бож війна ця, знаєш Ти, не проти тіла і крові,
але проти царства темноти, що безмежно панує

це

у

ритмізованих

єдиний

мініятур

дороговказ

на різні

і

рятунон

у

чорному

мо~

році недолі і смутку. Ця віра і допомагає віч~
на-віч з свавіллям і безвірством остатися люди~
ною, шукати в своєму ближньому брата. І хоч
б

повітрі цьому,

рать;

як

мені не встоять.
невірства

та

полишиш,

і

мою
на

Звідусіль

зради. та

в

незлічиму

одинці

невидиму

пропаду,

самому

мене оточили сини

пастку

темні

сили

мене

"НОВІ ДНІ", липень-серпень
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затягли. Я став немов олень, той, що загнаний
мисливцями в болото,
зацькований
собаками в
нетрях лісів. Спаси мене, Владико. від погибелі,
вирви із

морока лукавих

днів.

( 1974)

Я маю муку свою. я маю страждання такі, що
нікому про них не скажу, вони знані тільки мені.

Я міг би людям розказати, щоб про мене знали
усі, покаяння чи сповідь написати, як Августин
в ~авнині. Але ж негідний до святих рівнятись,
не хочу притчею в ялиціх бути, і посміховищем
по людях тинятись, та спокусами слабих зводи~
ти. Не хочу, щоб у віках глумились, бо ж на~
певно сказали б колись: "Бач як славу марну
любив, до великих себе рівняв!" А я краще жи~
тиму з мукою своєю мовчки, та вповання на Те~
бе .Отче, покладу. і в мирі зі світу зійду. (1974)
Я стою на роздоріжжі забутих віків. і дивлюся
морок

минулих

днів,

там

кружляють

худерли~

ці криваві, і криють прахом славу батьків. Там
замовкли забуті пісні, там квіти замерзли у лю~
тш

зимі,

там

чути

скигління

голодних

нема обелісків на могилах борців.
Я

хотів

би

слово

омертвІЛІ серця,

таке

що

дає

сказати,

сліпим

вовків,

( 1975)
що

живить

прозріти,

і

спо~

чилих піднімає з небуття. Я б хотів слово таке
сказати, щоб освітило морок наших днів, і щоб
ніхто

закинути

не

посмів.

він

даром життя

про~

вів! О коли б глагол такий проректи, щоб гро~
мом прогримів на віки, і щоб пі~няв отупілих
із

тління

і

мертвоти,

нектаром доброти.

та

серця

студені

напоїв

(1976)

день і

ніч

він

мріє

про

мудрість

Твою. і ніяка буря
не штовхне
його у чорну
пропасть лиху. І життя його буде квітнути, як
дерево

над

во~ними

плодами дивними,

потоками.

як

і

засвітить

він

весняні ранки росами. І

чутиме він пісню вічну. пливтимуть радісні дні,
лукаві стріли не вразять його, і мрії здійсняться

всі.

( 1976)

дитячих

вже

не

молоді

мої

дні.

душі. Щось там плаче та шепоче, та ніжно смі~
ється,

а

часом

пісня

десь

далека

вітрами

при~

б'ється. Заспіває задзвонить. то досвітною зорею
зійде і в днях
хтось

принесе

студених
пахощі

заіскрить.

рі~них

полів,

А
і

інRоли
нагадає

щось наче давно забуте, давно пам'яттю затер~
те, Rинуте в імлу. але чомусь таке любе, дороге
та миле серцю моєму. ( 1975)

Коли

наступлять

часниці

ніщо

життя

нас

не

смертельні

відміряють

потішить,

ночі.

прощальні

R.оли

марно

і

останні

Rроки,

то
прогайновані

роки. І почує наша бідна душа. що згубила щось
святе на блудних дорогах життя. чого вернути
не може вона. Ми здобували тлінний світ і його
оманливі

принади,

а

тоді

почуємо

смутоR

і

гніт

і не знайдемо потіхи і поради.
У цій останній
миті, нам уже нічого не треба. ми згубили дні
прожиті і заR.рили вхід до неба. У ее пішло у за ...
буття, ми непотрібні на землі, ми поRидаємо світ
і життя. нас поRидають
друзі і рідні.
Тільки,
може, десь колись.
в
Rого~небудь вряди~годи.
майне про нас тиха мить, що попливе в забуті
води. 1975)

Господи. як прагне
душа
моя жити в домі
Твоїм. де насліддя
святих.
і линути у висоти
безмежні, де царство вічних синів Твоїх. Допо~
від

стежRами

рівними

сR.верни гірRоЇ.

Rих не ранити, та

ходити,

щоб

а

луRавим

серце

очисти

словом

близь~

зцілитись у ріках води живої.

Дай сили через споRуси люті і пропасті чорні в
мирі пройти, бо тільRи той сRуштує вечері Твоєї.
що зможе в темряві Тебе знайти. ( 1977)
Я ходжу по стежках пам'яті моєї, може. зна~
йду десь сRарби ЯRі. І дивлюся в нетрі глибокі,
заглядаю в минулі дні. Загострюю слух, широко
розкриваю

очі,

ловлю

все,

що

кажуть

минулі

( 1976)

носиться мені із зелені рідних лісів, я чую пісні
якісь дивні,

стежRах,

нам

хочеться

пісні

ті

чути, що співали ми в юних днях. Смуток Думи
наші огортає. жаль і щем за душу бере. що ста~
рого дуба вже немає. і вулиця носить ім'я нове.

має співачок
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тих

тяжких ще молоді.

співали

в маївкові дні.

на

світі,

давно

померли у

скрутах

вже лежать у порохах

змелі. Де ж дівчатка ви загубились, нащо роди ...
лись у луRаві дні? Ніжки ваші не стояли на він~
чальнім рушнику. ( 1973)

МОГИЛИ МУЧЕНИКІВ
Стоять собі без імени

-

німі.

наче чужі, без титла і знаRа, вінків на них не
кладуть. нема ні обелісRа, ні хреста. Ніхто не
знає, хто лежить? Ким і за що убитий? Тільки
Rалина одинока сто~·ть, та шепоче щось під вечір

тихий

( 1970).

що дівчата

Ой, як швидRо все минуло наче ввісні, уже не ...

Осінь принесла нам сRроні білі, життя наше
засіяно в дні минулі. і здобутків не ждемо впе~
реді, не вернеться нам те, що загублено в імлі.
Але ж нам хочеться бігати, ходити, і мріяти на
давніх

нинішні

весни та давно забуті ночі. І запах п'янкий до~

Чогось люди бунтуються. марять думи лихі,
збираються на ради чорні, хочуть зруйнувати
мирні дні. Кажуть: Пірвемо пута, знищимо Rай ...
дани всі, нащо нам Господь Владика, ми без
Нього ~амо мир землі. Але, пам'ятай, роде ди ...
ходіїв, зрозумій себе в ніRчемності своїй, що все,
що ти зробиш без Нього, шеол проRовтне, пере ...
творить у гній.

мого в

застукав у двері віку старого і щемить на днищі

можи

Знаю. блаженний той. Господи. що по закону
Твоєму живе. він на раду лукаву не піде, і блу~
дну дорогу мине. Заповіддями Твоїми полонене
серце· його.

Прийшов до мене смутоR, не сьогоднішюи. ні.
~алекий. Прибрів у темний мій закутоR, і гні~
тить, як біль пекучий. Прийшов з давнього ди~
тинства

МУКА

в

СМУТОК

(1970)
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Вічно буде душа в тривозі
поки не знайде притулку в Тобі,
ходитиме по блудній дорозі
та даремно тратити дні.

Летять у безвість роки прожиті, зникають десь
неві~омо в імлі, чорні бурі і пастки луRаві по
глинають мрії мої. Але вірю в силу Твого слова,
знаю, Отче, що життя в Тобі, і диRі слуги ше
ола не вчинять

зла мені.

( 1975)

днева позамітала його дні.
Залишилося уже їх
трішRи, як листя пізньої осени на вербі. Нікому
не потрібний чужий, ніби завада усім на цій зе
млі, зайвий людям і собі, висушений роками як
рослина вітрами в дикім пустирі. Але ж має сер
це і душу. хотів би їх відкрити. облегшити тяж
RУ ношу, щось Rомусь сказати. та нишком Богу
помолитись і піти в комірRу відпочити. Та люди
людям тепер не милі, Rожен думає про себе й
гребе собі, нема співчуття до брата, всі холодні
і чужі, що їм ~о його душі?

На початку було живе слово, що народилося
раніше всіх віRів, в ньому вічне життя цвІло, що

нема:є початку ні кінця днів. По велінню Його із
темряви

засвітились

зорі-світи,

зашуміли

ПСАЛОМ

моря

океани, ріки потекли, повіяли вітри. Загриміли
громи далекі. закресали блискавRи вогняні, задзве
ніли пісні

крилаті,

в

горах

зашуміли

сосни

По тернистих дорогах стрімких
нас

і

по

смереки. І тілом сталося те Слово, і до людей
воно прийшло, але ж між людьми те Слово при
тулку не знайшло. Князі його відцурались, ба
гаті сміялись і глумились. одні на Нього надія
лись, інші сумнівались. Стало воно каменем спо
тикання,

спокусою

для

сліпих

сердець,

відтіль

у смутRу вона,

садівника, що сказав
Це я!" ( 1978)

Шумить і лютує

їй:

і

зустріла

"Маріє,

чого

життейсьRеє

мене,

і

одженіте від

серця

і лукавили в своїй душі;

Порвіте кайдани іржаві,

пішло

що вгризлись у ваші серця

Оживітесь ви словом вогняним,
щоб прийшла ;:~;о вас воля свята!
Хіба ж не бачите здичіння
ваших блудних синів,
Що тягнуть віками кормигу гріха
та засмоктались безплоддям
сірих днів?
Знайте,
що раби ви нікчемні,
і не бачить во вік вам отчої землі,

дивного

плачеш?

море, і хвилі

печаль.

Хай

за · що ж б'єте поклони ідолам

не

і співаєте їм святі пісні?

лякає вас світ жахами, будьте тверді на своєму

Покайтесь, осквернений Сіон очистьте!
Бо язик ваш заніміє, умре,

путі;

не переймайтесь марними принадами. бо
вони завада в святому житті. Не лякайтесь бру
дних хвиль, що штурмують вам ковчег, бо на
капітанськім

містку стоїть

наш велиRий

і ~есниця навіки відсохне.

як Єрусалим наш святий пропаде.
А кривдників наших, Господи,
по правді своїй Ти суди,
хай навіки пам' ять їх зникне

кормчий

і стратег. Він знає, куди веде своїх, бо сказав:
"Отче, тих, що Ти дав мені, ніхто не вирве з
рук моїх, бо вони в мені. а я в Тобі! ( 1974)

Довго темні сили
цупко тримали, та

Веззеу ла

Rлоаці

той щоденно купали.
я ні

на мить

що десь у

не

гріховній

і

світив,

на
я

мов

на

я

віри

не

світильник

уперто

Твій,

йняв,

і

на

мудрость

Тебе, і в лабети хижі Ти мене не дав. Ти до
мене, як колись до ЗаRхея, у домівRу на учту
завітав,
гріхи
мої.
як
блудниці
з Магдали,

без докору і наріRання простив, і сказав: "Чого
плачеш маловіре, я ж за тебе на
рав". ( 1975)

Сп~ить на ослончиRу

8

дідусь

у ці

пропадуть

вони.

(1972)

краї,

СИН ЛЮДСЬКИй

споглядав.

їх надію не Rлав. У лютому горі все линув до

знає для чого приїхав

шеолі

викидок

на вухо шептав: "Не на~ійся на Нього, він тебе
не зна, для таких як ти, вороття нема!" Але під
лукавим

в

порятунок,

Але ворог людський не вгавав, ішов за мною і

шелтам

і

в обіймах мене

Але надію

втрачав,

мороці

морили,

далеких

ворогам на бандурах співали

несуть нас у незві~ану даль, послухайте ви, дру

зі,

голодом

та гризлись наче звірюки ті,

на смерть. Але вла~и смерть над ним не мала,
земля од жаху
здригнулась , як
в лоно його
приймала. А на світанку третього дня, як засві
тилась досвітня зоря, Марія Магдалина до гро
бу прийшла,
але тіла його не знайшла. І ви
йшла

гнали,

чужинах

як вівці без пастиря блудили.
Братів своїх проклинали,

причи

ною заздрости й нарікання, і за грішників
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Голгофі вми

Він прийшов. щоб мир дати, всім людським осе ..
лям і господам, щоб серця людей злом не агор ..
тати. щоб усі зодяглись у розкішні шати. Він при ..
ніс на світ

життя,

як сонце

весняне на

замерзлі

поля, зігнав із душ омертвіння і гніт. Будьте
бадьорі сказав, я переміг світ. І Rоли на
вас,

сини

землі,

нападуть

велиRа

студінь і

люті

дні, пам'ятайте. що вам сказав: "Ви не одні, я з
вами нині і на вічні віки!" (1975)

Було на с~іті рабство всяRе:

рабство рідне,

одиноRий,

Бог

рабство чуже, одне називається новітнє, а інше
старе. Одне накладає кайдани на душу, а друге

метелиця

гру-

хомут на плече. Але ще рабство таRе, що само
"НОВІ ДНІ", лиnень-серnень

1981

'В душу влазить, і як шашіль отой точить і гризе.

А дехто вибирає сам собі гірку неволю на волі,
а інший в розпусті

та

свої ~ні. А другий

добровільно

гульні,

даремно тратить

вибере зло, та

якесь тавро на душу прийме, і весь вік несе його,

та лукаво каже, що легке, не пече, хоч добре чує,
що ноша тяжка, в три погибелі його зігнула, що

душа мохом обросла і пітьма чорна обгорнула.
І нема вже для нього вс.~ -,тт я. А той тьму гріхів
як кожух реп'яхів на себе начіпляв, і каже, що
праведник він, бо нікого не вбив, не обікрав. А
те, що криво свідчив. що безліч своїх братів у
тьму кромішню продав, що наклепи лукаві стро
чив, каже, що він не при чім, що законів не писав,

світу не творив і нічого не знав. Живуть люди
так, живу і я. Чого ви прискіпались до мене? Є,
друзі, рабство і таке!

Леся БОГУСЛАВЕЦЬ

казувати почуття. Вона рахувала це за слабість.
Соромилась ніжности. Чи це характер чи такі
часи, хто знає? І всі ці роки в мені була ота неви ..
словлена любов.

Останніми роками, щось підсвідомо, казало
мені бути приготованою і все ж скільки можна
було зробити інакше ...
У демо
в похоронне
бюро
вибирати
труну.
Спершу сама думка, що маю робити, наводить на
мене жах, але свідомість, що це потрібно .....- пе ..
ремагає.

Там оформлюють якісь папери, чекаємо. Ро ..
бітник намагається жартувати. А я дивлюся на
нього і думаю: Я не мушу всміхатися, не мушу
говорити про нісенітниці і погоду.
Це мій час
смутRу і ... плачу. Удемо вибирати квіти. Надворі
чудовий гарний день. І приходить думRа: В мами
тяжRе було життя, добре, що вона вмерла в гар ..
ний день. І згадую усю тяжку працю, що при ..
йшлось їй робити в своїм житті.

Мама в лікарні. Два тижні тому, перед Різ
двом, мала серцевий припадок. Надворі спеRа.
День у день температура сягає майже до 40° С.
Кожного дня ми їдемо її провідувати.
Уй уже
Rраще. Незабаром її відпустять додому.

Удемо востаннє попрощатися насамоті з її ті ..
лом. Раніше я обминала чужі похорони "де ся ..
тою дорогою". А коли була присутня, не відва ..
жувалася підійти до померлих. Але тепер все мі ..
няється. Нас заводять в Rімнату. Мама лежить
у труні в своїй вишитій сукні. І я усвідомлюю,
що вона вмерла. Немає ні трохи страху перед
тілом, бо це моя мама. Я підходжу прощатися,
і всоте прохаю в думках пробачити за те все, що
могла зробити для неї і не зробила. Як усе стає
в іншому світлі!

РаноR. Чоловік підходить до мене і каже: "На
жаль, я маю погану новину". Я дивлюся на ньо
го і читаю в його очах жахливу правду. Смерть!
Досі це слово стосувалося до когось іншого, а це

Я дивлюся на маму і розумію,
і-; тіло, мами в ньому немає! Це
обличчя, це відчуваю я душею.
ніч! День похорону. Вся родина

СМЕРТЬ МАТЕРІ

вперше,

так

несподівано,

прийшло

впритул

до

мене. Смерть Матері!
Спочатку я не усвідомлюю
вс1є1 дшсности.
Автоматично роблю хатню роботу, думаю, коли
має бути похорон, що треба для нього зробити,
відмовляюся від попередніх зобов'язань. Почу

що це вже лише
видно по виразі

lЦе одна довга
стоїть біля тру ..
ни. Цілий час я дивлюся на неї і прощаюся. Чую
ридання сестри. Вона єдина зрозуміє мене сього ..
дні. Мама виглядає збоRу дуже реально. ЯR жива.
Потім люди підходять, висловлюють співчуття.
І мені згадуються інші похорони, коли я потіша ..

ла людей. Коли говорилося, що, мовляв, добре.

це єдиний рятуноR.

що nоRійна не мучилася, швидRо nомерла, а Rоли

Цілий час щось роблю. І тихі сльози течуть по
обличчі. І все не віриться. Я уявляю маму жи ..
вою. Ось зараз я по;'ду до батЬІ~ів і вона вийде

Божа воля. Все це тепер верталася мені. Я слу ..

ваюся втомлена, але nраця

на

.-

поріг ...

Надходить ніч. Яка вона довга! І знову день.
Іду робити всі
потрібні заRупи
для
похоро ..
ну. Дивлюся на всіх навколо і думаю: а мами
вже немає, всі живуть, а мами немає. Вона зав ..
жди була nовна енерrії, чому вона вмерла? Інші
хворі на серце живуть роки. І проноситься дум ..
R.a: сRрипуче дерево довго живе. Я ридаю. Мені
не соромно перед людьми. І почи11аю згадувати
дитинство й пізніші роки. Мама постає в пам'яті
зовсім \ІІолодою,
якою
бачила її багато років
тому.

мучилась, то добре, що померла і не страждає.
Про те, що це вже старший віR і таRа, мовляв,
хала всі ці потіхи, що сама Rолись висловлювала

іншим і вперше зрозуміла: людині у горі не треба
виправдувань

.-

чому, чи Rраще таR, чи інаRше.

В цю хвилину потрібне лише співчуття, звичай ..
не співчуття.

А все ж частRа мене й досі не мог ла сприйняти
смерти. Ввесь похорон здавалося ЯRимсь Rошма ..
ром .- сном. Наче всі ми грали якусь репетицію

п'єси. Здавалося зараз хтось закричить: Спиніть,
це був лише лихий жарт! Вона жива. Це лише,
щоб ти знала, як воно може бути.
Але ні, все далі ішло по пляну.

Священик і

Дивлюся на молоду матір з дитиною і думаю:
я теж колись такою була. Які то були щасливі
часи!
І згадую усе
своє
життя і такий жаль

люди навколо робити все по припису і грали цю

охоплює душу. Я маю в серці стільки любови до
матері, чому я все це їй не сказала. Чому часті

він

ше

не відвідувала,

не

слухала

уважніше

її

мову? І багато інших чому. Мама не любила
"НОВІ ДНІ", липень-серпень

1981

роз ..

no-

жахливу інсценізацію.

Збоку я бачу як ревно плаче знайомий. Я знаю,
переживає

наново

втрату

щойно

поховавого

сина. І я благала б Всевишнього: Змилуйся, не
дай діждати такого горя! Дай моїм діткам щастя
і здоров'я!

9

Потім їдемо на цвинтар. І знову вперше, заува
жую, як багато тут лежить наших людей. Це
цвинтарна українська громада. Всі тут рівні, всі
мирно лежать поруч. Вони, мовчки. приймають
маму до себе. Опускають труну. Я думаю про
людське життя. Якими дивними тепер здаються
всі ті турботи, що ними
переймалася мама. Як
зміняється погляд: що саме важливе в житті. Я
вперше

усвідомлюю,

що

все

лихе,

що

стається

іншим. може статись мені. Все можливе. Досі я
була присутня і брала участь в народженні, досі
життя давало мені, а тепер прийшов час давати.

Смерть також належить до життя. Це заключний
його момент.

Труну закидають землею. А я думаю:

пупо

вину відрізують при народженні дитини, але на

справді, невидима, вона існує між матір'ю і дити
ною все життя. І думаю також. що разом з ма
тір'ю ховають моє дитинство. Бо хто інший па
м' ятає дитину малою. лише мати. Але також зро
зуміла, що мама для мене не вмерла. Вона живе
в моїм серці. Всі наші спільні тяжкі і радісні хви
лини будуть жити в моїй пам' яті. І навіть після
моєї смерти,

вона

житиме

в

моїх

жила,

це все. що

зостанеться R землі. І думаю, мені добре, бо я
старша донька. я мала ма~у найдовше і пам'я
"Гаю їі ще молодшою, а сестрі мусить бути тяжче.
А ті два тижні в лікарні
нам

час

попрощатися

з

-

то справді Бог дав

мамою.

Ми говорили, жартували. та часом мама ро
била зовсім не типові їй зауваження наче диви
лася на все вже з іншої площини. І це дивувало
мене і лякало. Я переконана. !цо мама не знала
про смерть, але перебування так близько до неї,
змінило

їі погляди

на

життя.

Кажуть, у біді пізнаєш
друзів.
Яка правда!
І я згадую як часто мама точно оцінювала ха
рактер людей. Вона так не любила фальшу. Не
любила робити
"для
годиться". Я гадаю. що
вона одобрила б те як відбулися похорони і бу
ла б задоволена з усіх присутніх. що прийшли
попрощатися

з

нею.

Після похорону я дивлюся на старого батька.
І задумуюся про те, як живуть люди в похилім
віці, коли зостаються самі. Як складається життя
тих людей, що завжди були активні, виконували
громадські обов'язки, вічно для когось мусили
щось зробити. Що стається з ними, коли немає
дружини

чи

чоловіка,

коли

лишаються

самі

і

вперше в житті їм потрібно трохи уваги і спіІ\
чуття!?

СкІльки нових передплатників

ви приєднали для "Нових днів"?
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ТРИ СОНЕТИ
МАТЕРІ

Матусе! Скільки літ блукаю я по світі,
І скільки бачив я і скільки пережив,
Ти неповіриш, рідна, скількr1 справжніх див
Кружляє навколо понашій же орбіті!
А ти трусилась вік в твоїй життєвій кліті,
!Цоб не схопив мене який зловіщий див ...
Пригадуєш твій жах, коли я переплив
Вузеньку річечку одного ра.зу вліті?

І все твоє жиТтя не тільки від води,
Ти берегла мене від всякої біди,
Та, бач, не вберегла: не ріки океани
\.

\

Судилось навіку мені переплисти
І згадки про твої тривоги і омани
До санного шляху з любов'ю донести.

1О. 8. 1979,

дітях.

Коли приходиться їхати з цвинтаря, я згадую
як моторошно мені було не раз думати, що після
похорону. рідня розходиться, а близька їм лю
дина. лишається в землі. Але тепер цього почуття
немає. Бо знаю, що мами вже там не буде. лише
тлінні останки. оселя. де вона

Петро КОСЕНКО

Рочестер Н. И.

КАЛМИЧКА
В її очах-щілинках небо, мов криничка,

живими. зайчиками на таоtнім дні,
Широкі вулиці і коси смоляні Така була між на.wи остівка калмичка.

3

Благенька кофточка ... Палатана спідничка ...
Дірява хусточка .. Колодочки тісні ...
Затиснені уста дві брили крем'яні ...
Нескореність і міць худесенького личка ...
Коли щілинки ті смертельннй смуток крив
Я зайчики живі в душібоготворив
І в тім призна.вся їм. Звелась дугаста вія:
-Невже? Не треба ... Ні ... Хоч ти й Н'?.' без
прикмет,

Але тебе чекає десь твоя Марія,
За мною ж тужить десь незрівняний Ахмет!

29. 1О. 1979.

Рочестер, Н. И.

СКРИПАЛЬ

Гремить, буя театр в екстазі неймовірнім
В хрипоті пузанів і їх помпезних краль.
Їх тішить дивне диво - молодий скрипаль
Вужем звивається в шаленнім рондо спірнім.
Іще один пасаж і в Сі бемоль чарівнім
Завмер музика. Вмить чудова пастораль
Знялась з магічних струн і полетіла вдаль
Згубившись десь навік в просторі неозірнім.
Спускається завіса, скрипка завмира
Німіє заля. Раптом: Браво! Біс! Ура!
Але скрипаль вже зник. Шкода його шукати,-

В сльозах він біг на самий край землі
У нього з голоду померла вчора мати
У розкуркуленім херсонському селі.

29. 11. 1979. Рочестер, Н. й.
"Н:ОВІ ДНІ", липень-серnень ~981

СОРОК РОКІВ ТОМУ

ПОЧАЛАСЯ ВЕЛІ~КА НІМЕЦЬКО- РАДЯНСЬКА ІМПЕРІЯЛІСТИЧ НА ВІйНА ...

Віталій БЕНДЕР

СКОРБОТА ПОЛЬСЬНОГО ТАНГА
Субота

21-ше червня

1941-ий

рік...

Вечоріє.

Нас восьмеро: четверо хлопців і четверо дівчат.
У сі ..- студенти. Сидимо на довгій лаві в місько
му

парку,

а

перед

нами

..-

застиглий,

як

дзер

період, мій
перший
інститутський
Rінця. Студентське життя. голодне

рік добігав
й холодне,

але по вінця насичене жвавістю, гумором і моло

дечими витівками, я полюбив всією душею. Зали

кало, ставок, у якому головою вниз відбиваються

шалося ще здати два іспити

дерева

ції. А восени ..- знову у вир студентського життя.
На перерві, десь під 11-ту годину. гуртом ми

і

червоняве

сонце між

ними.

Вже засвітилися ліхтарі на алеях.
Озвалася
духова оркестра
біля
одного з танцювальних
кругів. Ми ліниво перемовляємося, насміхаємося
один з одного і поміж шпильками

нараджуємося,

де і як заокруглити цей чудовий вечір. Ити до
кіна? Дуже душно. На танцювальне коло? Ні,
краще вже збідніти на одного карбованця, але
таки забавитися в тансінrу.
І ми рушаємо. Всі хлопці в білих сорочках із
закоченими

рукавами,

в

широких

модних

шта

нях, у білих брезентових черевиках, свіжо пофар
бованих зубним порошком. Дівчата ~ в легень
ких літніх

сукнях,

власними

і сяк-так підігнаних
видно, що це

-

під

руками

західні

перекраяних

стилі.

Відразу

студентський гурт.

На танцювальних колах у парку можна було
забавлятися безкоштовно, але ми крутили носа
ми. В тансінrу завжди
збиралася вишуканіша,

"порядніша" публіка, краще зодягнена, з добрим

..-

і двомісячні вака

пішли до поближчого кафетерію. Це була велика.
недавно зведена будівля, чудово оздоблена в ін
тер'єрі, світла. з високою стелею.
Але дістати
там щось соліднішого ..- котлети, ковбаски, пи
ріжки ..- рідко коли вдавалося. Коли не зайдеш,
було, то окрім морозива, печення та ерзац-кави
нічого більше не дістанеш.
Ми купили по порції морозива і розсілися по
руч великого

відчиненого

вікна,

в яке заглядало

гілля пахучої липи.
Розмова
була мілка, але
жвава й весела. Це був один з тих вечорів, коли
кожне слово, кожна репліка взірцево пасували до
загального

настрою

і

виRликали

стверджуючу

і

вдячну реакцію. Довго ми сиділи, і про тансінr
забули. Один з молодих продавців, офіційно на
супившись, суворо відчеканив нам. що кафетерій
є "установою громадського харчування", а не мі
сцем для посиденьок. Тож довелося ще раз про

знанням бальових танців: студенти, молоді уря
довці, свіжо спечені армій-ські офіцери із своїми
дамами. А на танцювальних
колах переважно
вбивало час "простолюддя" ..- робітники, рядові

чищати свої кишені,

солдати,

дів

дерев та осипані електричним сяйвом, вже на той

чата. Там завжди звучала "Катюша" в ритмі
фокстрота та ще, може, "Чайка" в розмірі валь
су. А решта Rраков'яки, польки, навіть гопа
ки. До того ж, в тансінrу завжди награвала про

час спорожніли, і якось було дивно, що велетен
ське місто ніби принишкло і на щось чатує .. Трам
ваї вже не ходили. Порожніми вулицями плента

фесійна

молоді

легка

залізничники

оркестра

і

та

по

працюючі

притемненій

залі

бігали наввипередки "зайчики" від Rулі-рефлек
тора, що звисала із стелі. У величезній залі плив
ли пари під звуки добірних танr, бостонів, румб,
тустепів. Ступивши в тансінr, візитер почувавоl,.
неначе

враз

опинився

серед

вищого

суспільства.

Можливо, що це розформування на "кляси" було
всього-навсього

плодом

нашого

молодечого

сно

бізму, а може суспільство довкола нас уже роз
палося на виразні групи-кляси і ми сприйняли
цей факт автоматично. машинально, і в резуль

таті норовили плавати у "своїх водах".
Я особисто
був
у
піднесено-винахідливому
настрої. Жарти вдавалися дуже легко, товари
ство сміялася, і всі обличчя навколо видавалися
добри!~.ш, милими, лагідними. Всім єством я від

чував щастя

і радість буття.

"НОВІ ДНІ", липень-серпень

1981

Це був

іспитовий

шукаючи

копійок

для нової

порції морозива.

Рушили ми до гуртожитку
далеко за північ.
Центральні бульвари міста, прихарашені рядами

лися ми додому, часто спочиваючи на лавах під
каштанами

та

липами.

Насміялися. набрикалися
ми тієї незабутньої
суботи ..- останнього дня мирних часів. Немов
би передчували, що завтра опинимося перед про
валлям. Дорогою додому умовились виїхати зав

тра гуртом в одну з позаміських балок, щоб там·
на лоні природи хоч бігло перейти в конспектах
та підручниках іспитовий матеріял, бо в понеді
лок ми мали здавати діямат

-

діялектичний ма

теріялізм.

Гуртожиток був розділений на дві частини
хлоп'ячу й дівочу.
Взаємні
візити дозволялися
лише вдень. З трьома іншими хлопцями я жив у

:кімнаті середнього розміру. Наші ліжка й тумби
стояли

попід

займав

старий,

стінами,

а

в

центрі

пошкрябаний

стіл,

чимало

за

місця

яким

ми

споживали страву та вчили лекції.
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Один з моїх співжильців привіз з дому пате
фон. який. коли приходили гості. дівчата він витягав з-під ліжка і розкладав на столі. На
одній із стін була приладиана радіо-точка, тобто
чорний

голосник,

який

включався

і

виключався

ВИМИка чем.

Наступного дня.

в неділю,

22-го

червня ми

підвелися з ліжок пізнувато, десь під одинадцяту

годину ранку. Швидко прибралися, освіжилися,
напилися чаю з халвою і хлібом незміннии 1
невід'ємний студентський харч. А там і дівчата
наспіли ми ж збиралися їхати до балки. Та в
міжчасі ми відсунули стіл до вільної стіни. З'я
вився патефон, залунало танrо. І ми зачовгали по
підлозі.

Я мав дві власні платівки. На одній з них були
записані два танrа у виконанні англійської орке

стри

під

ору~ою

подарував

залишив

один

Віктора

Сильвестра.

третьокурсник,

інститут

і

поступив

коли

він

Уї

мені

взимку

до лейтенантського

училища. А другу я Rупив сам на товкучці. Це
була досить незвична на ті часи платівка. З пля
стику, червоного Rольору, тонка, еляетична (мож

на було безпечно перегнути вдвоє), вона майже
просвічувалася як скло. В одному місці скраю
вона була розірвана, тріщина йшла вглиб плити
на яких два-три сантиметри. Такою я її купив,
і через те купив дуже дешево. Пізніше, один із
місцевих студентів забрав й до якоїсь майстерні,
в якій працював його батько, і там тріщину вда
ло склеїли. Залишився лише тоненький рубець,
переїж~жаючи

через
який
такий глухуватий удар.

адаптор

витискував

На обидвох боках цієї елястичної платівRи та
кож були танrа, бо танrо в ті часи ще залиша
лося в злеті. сягало свого апогею. Одне назива
лося "Циган", дуже популярний у ті часи мотив,
що вже починав приїдатися. На зворотному боці,
в центрі, де мав би бути округ лий ярлик з усіма
відомостями, прямо на плястику білими друкар
ськими літерами було вибите лише одно слово:
"Танrо". Ні назва мельодії, ні прізвище компо
зитора та виконавців не були подані. І ніде на
обидвох боках не зазначалося. коли, де, на якому
заводі ця платівRа зроблена. Ця ~еталь нас усіх

Ти жичиш миє, я вєм то, алє кохам ...

З усього того милозвучного ридання я розумів
лише два слова: "алє кохам". Я. та й інші, просто
згоряли

від

цікавости

дізнатися

про

ввесь

зміст

пісні, такою проймаючою й діткливою вона була.
Але на ту пору вже не було Rого спитати.

Десь у сороковому році в місті появилося чи
мало завербованих галичан. приїхали на працІС.
Вони ходили в дорогих костюмах не тутешнього
крою, в жовто-шкіряних,
начищених до блиску
черевиках, у краватках і з багатою хвилястою
шевелюрою. Двоє з них Богдан і Мирослав

-

зрідка приходили на невелике спортове грище

біля гуртожитку, грали з нами у відбиванку.
опісля,

ввесь

час

перег лядаючись,

а

розказували

нам ~ивною укра~·нською мовою про своє біду
вання під панською владою. Ч~стенько, злег,ка
напідпитку,

вони

співали

нам

польські

шляrери,

особливо добре у них виходила "У мовілемсєсь
з ньов на дзєвйонту". Незабаром увесь інститут
почав мугикати цей життєрадісний мотив. І зміст
пісні ми знали, бо ж вони,
відспівавши
якусь
пісню, обов'язково
перекладали
текст україн
ською мовою. На жаль, червоної платівки у мене
в ту пору не бу ло. .
Тепер же, влітку 1941-го року галичан у місті
майже

не залишилося

всі

-

вони

повтікали

до

дому, і запитати про таємничий зміст "Танrа",
яке кінчалося словами "Миє вшистко єдно, миє
ВШИСТКО ЄДНО" не було КОГО.
Цього разу також мене попросили знайти "пер
лину". І Rоли поляк заговорював з па тефону не
зрозумілими словами,

всі,

враз роскисли, вийшли

на підлогу, щоб лише коливатися в такт чиєїсь
проймаючої жури.

І раптом
хеканий

-

двері навстіж. У кімнату влітає за

сту~ент.

- Динамик, включіт мерщій динамик!
тов говорить!

Моло

Блискавично він з няв з платівки адаптор і па
тефон завмер, просто на повноті. Стрибнув ло
голосника

-

і

ввімкнув

його.

... віроломний німецький фашизм ... -

закле

дуже інтриrувала.

котіло

Часто, коли в нашій кімнаті збиралася ком
панія і озивався патефон, то вкоротці хтось обо
в'язково звертався до мене:

тина на відкритому вікні злегRа лопотить, та ще

Ану, знайди, свою перлину ...

-

Я діставав з валізи свій червоний диск і за
кладав у програвач. І з першого такту враз усе
завмирало. Мелодія, що називалася одним сло
вом "Танrо", таки була перлиною. З Rожного ін
струменту, з кожної фрази, з ритму спадала не
вимовна скорбота, печаль і жура, болючий жаль
за чимось чи кимось. Співав, як і у всіх інших
танrах,

закордонних

і

радянських,

тенор

серед

нього тембру. Не знаю, з якої причини, але тоді
так

велося

в

світі,

що

танrа

виконували

лише

в

голоснику.

У кімнаті абсолютна тиша. Лише марлева кур
голос Молотова.
- Нашим військам наказано викинути німець
ких загарбників з радянської території, далі
клекотало в динаміку.

"То
враз

ВОНИ

вже

зглянулися

Й
ми

ВКЛИНИЛИСЯ

В територію",

всі.

Нерухомо я стояв з партнеркою посеред кім

нати, відчуваючи як полотніло моє обличчя. Як
увірвався ритм з па тефону, так ми й завмерли як
мумії. Десь там у грудях і животі зраджувався
неприємний

холодок

і

я

чув,

як

почала

пере

емикуватися шкіра на спині, на литках, на щоках.

чоловіки, і то одинаковим, як пі~ гребінець, тено

Фізичного страху я не відчував. Лише з~авалося,

ровим

що немов би неприємний велетенський тягар на
сідав на кімнату, на все місто. на цілий світ, і
серце ходило ходуном. І це гнітюче відчуття як

Це

голосом.

було

словами:
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польське

танrо

і

відкривалося

воно
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зціпило мене тоді в Rімнаті, так вже й не поRи~
дало

протягом

усієї

Ф. МИКОЛАЄНКО

війни.

Товариство розсипалося,
розтало. Куди там
уже в балку. В абсолютній тиші на столі стояв
розкритий патефон
з
червоною
платівкою на

KRIEGSGEF ANGENERI>

ДИСR.у.

Наступного дня,
в понеділок,
інститут був
майже порожній. Іспити чомусь відклали. Мені
раптом захотілося бути самому і я довго блуRав
без ніякої цілі по місту, ЯRе поволі вгрузло в тря~
совину непроглядного хаосу. Я блукав по алеях
спорожнілого міського парку, зупинявся біля без
людних танцювальних кругів, і ввесь час на,;:t; мо

їм вухом зуділо обірване польське танrо:

А над вечір я спакувався
і від'їхав додому.
ТаRий був розбитий і розгублений, що таR і не
зняв з патефону червоної платівки. Там вона й
лишилася. І вже більше ніколи я не чув тієї ви
няткової польської туги, хіба що лише в уяві.
Під ту пору я вже перебував на військовому
обліку і знав, що не сьогодні, то завтра прийде
й моя черга іти у вир побоєвищ.
Так раптово
обірвалося
польське
танrо, а з ним .- і моя
юність. На мене тепер чекав непривітний, похму
дорослий

світ ...

У воєнній хуртелиці довелося сходити багато
доріг, побувати в ближчих і далеRих сторонах,
побачити нові світи. І часто, виснажений, голод
нии 1 без~омний, я хапався за рятівничий про~
блиск думки і разом з ним втікав назад, до да~
леких сонячних літ. Але у всіх цих втечах мене
чомусь завжди перестрівале оте злощасне 22-ге
червня, студентський гуртожиток і раптово обір
вана мелодія:

Далі дороги не було, я прокидався з задуми і
все

повертався

приспівував

в

жахливу

невідомий

дійсність,

польський

а

тенор

мені
і

ще

більше наповнював серце й душу безпорадністю,
безвихід~ям і невимірною тугою, так немов би
він хотів переконати мене, що 22-го червня обір
валися назавжди танrо, моя юність і мирний час.

Поспішають роRи, вилаштовуються в довгу ве
реницю

і

морозі,

втікають

поодинці

кудись

ще

один

-

день

закривавлений.

закостенілий

жахливий

день

на

восьмо~

го л.ютого ти~яча дев'ятсот сорок п'ятого року.
Порщ тяжR.ии, болючий, ,;:t;овготривалий. Веле~
тенська

хмара

навІки

задушливої суміші

газів,

диму

й

вщгородити

назад,

ген

аж за обрій, безповоротно. А обірване танrо ще
й тепер часом озивається тупим болем в душі.
І ЯRОСЬ не віриться, що з тих пір минуло вже аж
сорок років ...

денне

світло

від

неї.

Шкварчить, харчить, стогне та кашляє змаса~
~роване місто-:,в~летень, а з-поміж гармидеру тут

там чути наибшьш надуживане, найRраще всіма
засвоєне й найдужче зненавиджене слово фербо~
тен 2 ). начебто й воно скерсване проти наступа~
ючого ,;:t;ня. Та закони
всесвіту
не сRоряються
людським заборонам; повільно,
але настирливо
продирається світ ло між темряву, вирізьблюючи

1

все

виразніше

контури

руїн

та

рухливих

істот

на брунатна-сірому тлі.
Новий день не обіцяє нічого нового. Як і по~
передні дні,
про
його наближення оповістило
виття

сирен,

за яким

гримнули розриви

повітря~

них торпед і, як попереднім дням, йому не униR~

нути ще трьох бомбових рейдів Літаючих Фор
тець, що срібною мережею вкривають ввесь не~
бозвід. Під цю пору, яR і в попередні дні, де~
сятки знівечених людських тіл конають або вже
сконали пі~ брилами
руїн і RількаRрат більше
розділять

Ти жуціш мнє ...
неохоче

На тліючих руїнах столиці Райху світає. На~
роджується

куряви, налігши своїм брудним черевом на Rона
юч~ сто~ицю Нової Европи, здається, вирішила

Ти жуціш мнє ...

рий

У сім жінкам присвячую.

ту

саму

долю

заки

настане

ще

одна

ніч. Як завжди.., люди, переважно в уніформах,
поспішають вулицями, нібито змагаючись хто з
них

перший

ускочить

У контраст до
ши з підземелля

в

пекло.

тієї жвавої метушні, виринув~
Ангальтербангофу, надто по

вільно посувається колона з десяти сонних поста~

тей, одягнутих у напівструхлявілу, пофарбовану
на чорно німецьку уніформу з попередньої війни
та з дерев'яними Rолодками на ногах. Двадцяти~
сантиметрові літери S U., що світилися в темряві
синюватим фасфоровим світлом, удекоровували
їх.ні гру,;:t;и, спини і навіть штани та (менші роз~
м1ром) шапчини.
Цими
літерами визначалася
приналежність цих людей до найбільш упослі~
дженої касти, якої зріRся Бог і людство. Недавні
володарі їхніх душ, що гнали їх під німецькі гар~

НЕ ЗАБУДЬТЕ

ВІДНОВИТИ
ПЕРЕДПЛАТУ

СВОЄЧАСНО!

матні кулі й бомби,
проголосили
цих бідолах
зрадниками-фашистами,
тоді
як самі фашисти
називають їх Rомуністами унтерменшами. Світові
християнсько-харитативні організації добачили в
них

нехристів та й

відхрестилися

ти сRлали присягу,

.

"НОВІ ДЮ" ЧЕКАЮТЬ ВАШИХ ПОР~
І ДОПИСІВ НА РІЗНІ ТЕМИ

[

НАШОГО ЖИТТЯ!

від них,

поли~

шивши їх на ласку самого Сатани. Західні альян~
що всіх

не~омордованих нім

цями радянських рабів вони живими чи мертви~
ми виловлять навіть

на

дні морському та віді

шлють їх на шашлики 3 ) "сонцесяйному Сосо 4 ) •
Клеп-Rелеп-Rляп. R.леп-R.ліп-Rляп,
хаотично

внетукують

невільничі

RОЛОДRИ

по земер~

ЗЛОМУ бруRу.
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луна

Клеп-келеп-кляп,
поміж

-

голосно

відбивається

руїнами.

Була люта зима 1942-го року. Ні теплого одя
гу,

ні покривал,

- Los-los! Schnell-schnell! Verfluchte Schweinhund·en!5) - верещить одинадцята постать, тримаю

Щоранку

чи в

ши

руках

рушницю

напоготові.

Але колона не реагує. Навіть стусани прикла
дом у спини не впливають на неї. Навпаки кратери бомб та великі купи брухту вздовж Ан
гальтерштрассе

дуже

затруднюють

та

сповіль

нюють рух. Як світло з трудом перемагає тем
ряву, так і невільники з трудом виборюють крок
за кроком.

Наближаючись

до

великого

друкарського

за

кла~у. що займає цілий квартал, вони могли вже

розпізнати готичні літери напису над брамою "Deutscher Verlag", що на мові невільників звуча
ло "Кухня Гебельса". Самі полонені вже не ви
глядали тінями; їх уже можна було розпізнати
по рисах облич.
Наймолодше обличчя належало Юркові За
мриводі. Лише для нього цей день мав особливе
значення, бо це був його двадцять-перший день
мародження

-

четвертий

з

черги

в

німецькій

неволі.

Потрапив Юрко в полон навіть не будучи сол
датом. Иого, разом з іншими студентами, прямо
з шкільної лавки погнали будувати нову оборон
ну лінію для ві,:]; ступаючої "доблесної неперемож
ної (та ще якоїсь там) Червоної Армії. Але нім
ці, чи то обігнавши "доблесних" чи забравши їх
усіх у полон, з'явилися там першими і, приму
сивши студентів спершу завалити бліндажі, загна
ли їх за колючі дроти. І даремно виглядали ма
тері своїх дітей зі школи. Виглядають вони ще й
досі,

хоч

не

знають

з

котрих

сторін

виглядати.

По суті, це й не має значення, бо з цілої групи
тридцяти семи осіб живими залишився покищо
один Юрко.
Перше "хрещення" за дротами протяглося три
дні пі~ відкритим осіннім чернігівським небом,
де

німці,

здерли

з

невільників

теплий

одяг

та

взуття, тримали
їх, промоклих
до кісток, без
жодних харчІв.
Завдяки
тамтешнім жінкам, з
немічними
бабусями
включно, які, ризикуючи
життям (бо вартові по них стріляли) , перекида
ли через дроти

частину своїх

мізерних харчових

запасів, бодай декотрим вдалося підживитися. А
назганяли їх туди звідусіль тисячі!
Після того й корівник пі~ Гомелем їм видався
за готель, бо там вони спали на соломі, під да
хом,

вкриваючись

вошами

і

регулярно

щодня

одержували казанок якоїсь баланди. Але протя
гом місяця уже й там Юрко втратив кількох своїх
товаришів.

Потім їх перевезли у гроднівські військові ка
сарні (побудовані
ще
поляками), де вже вони
мали й солом'яні матраци й одіяла (коци) і хар
чувалися

кінською

здохлятиною.

яку

для

того

привозили німці аж із фронту. До того ще кожен
одержував по півфунта бурякового хліба і, якщо
не проміняв його на цигарку в новоприбулих, міг
якось

вижити.

Та незадовго німці відлучили всіх українців і.
обіцяючи пустити їх скоро до~ому. завезли l'x до
землянок у Ліді (поблизу Гродна).
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ні

опалення

доводилося

в

сирих

віддпрати

землянках.

від

покритих

льодом стін десятки закостенілих трупів та, здер
з

них

на

наказ

німців

рештки

одягу,

виво

зили за табір і скидали до спільної ями.

Тих, що витримали голо~. холод. тиф, дизен
терію й фізичні побої. пізніше вивезли на відбу
дову метрополії,

яка

вже

скуштувала

перші

від

платні дії Західніх держав.

Та не зрівнятись
наши\-! з упривілейованими
британцями. американцями й французами. які в
новеньких випрасованих уніформах. з відзнака
ми рангів та бойових заслуг. ходили щонеділі до
міста на прогулянки. покурюючи

-

чому

завидувала

й

німецька

пахучі цигарки
варта

й

молоді

німкені.
Не їли вони й таборових харчів, хоч
німці давали їм те, що й самі їли. Міжнародній
Червоний Хрест дбав, щоб вони не голодували,
як також опікувався їхнім листуванням з родина
ми, а їхні уряди погрожували відплатою

за

най

меншу кривду заподіяну їм у неволі. По війні їх
напевно зустрічатимуть на своїх батьківщинах як
геро;·в. А наших чекає як не шибениця. то повіль
на смерть на к_аторзі.
Де вже
там думати про
привілеї на рівні з західніми

союзниками,

як та

ких розкошів ніхто з них не зазнав навіть вдома.

Тут же наших задовольняє раз на день таборова
баланда та обід на фабриці. На роботу не нарі
кали. бо кожен тепер працював за фахом, якого
дехто з них навіть ніколи не вчився. Німцям було
не до перевірки знань, бо їхні фахівці. за вий
нятком

старих

та

партійних

нагля~ачів,

боронити свою вітчизну, а їхні місця

пішли

хтось мав

заступити.

Юрко влаштувався фоторетушером
після

школи

з цікавости
працювали

заскакував

-

у

портретну

(бо не раз
манстерню

як те все робиться). Його товариші

складачами.

Одним словом.

друкарями,

"помагали

механіками.

фашистам

плюгавити

радісне й заможнє життя під опікою партії, уря

ду й геніяльного товариша Сталіна".
Фашисти
розглядали цих "ви служників" як робочу худобу
і під загрозою смертної кари заборонили їм будь
які зносини з цивільним населенням будь-якої ра
си чи національности. за вийнятком тих, що мали

безпосереднє відношення до їхнього затруднення.
Ві,;:~; військового ескорту кожного з них пере
бирав на свою відповідальність цивільний вахман
з пов'язкою на рукаві та з пісталею в кишені,
який ходив по п' ятах свого невільника до канти
ни, виходку чи де б не зайшла потреба.

Але. не зважаючи на сувору заборону, дехто з
німців (особливо жінки) ухитрявся десь приткну
ти для невільника кусник хліба, яблуко або ци
гарку. Особливо подобрішали німці в останніх
місяцях. побачивши. що вони війну програли і
вже недалеко той

вуватись за свої й

час,

коли

доведеться

несвої провини.

вахмани облюдяніли:

розрахо

Навіть люті

вже не били і навіть

(як

інші німці не чули) хвалили совєтську армію, а
то й самого Сталіна.

Юрків вахман, з усіх
найстарішин 1 найтупі
ший, сказав якось Юркові, що він ніяк не доче"НОВІ ДНІ", лиnень-серnень

1981

нається, ноли Німеччина
сьних республін.

Тоді -

-

стане

о~ною

з

впевнено заявив вахман -

совєт

не ро

сіяни, а німці володітимуть в СРСР, бо ми є ви
ща раса!
Не знати чи той вахман дожив до таного ща
сливого завершення війни, бо був він дуже ста
рий, хоровитий і ось уже два тижні не з'являвся
на

працю.

Обов'язни відсутнього
вахмана
автоматично
переходили на шефа відділу; в даному випадRУ
на фройляйн Лібесбах пристарнувату панну

-

яна

не

мала

жодної

приємности

есRортувати

Юрна до вихо~ну і взагалі давала йому волю
рухатись. Вона добре розуміла. що Юрнові вті
нати нінуди. Хоч радянсьні
армії від Берліна
були на віддалі всього-навсього шістдесят ніло
метрів, Юрно добровільно до них не піде. бо з
його пам'яти ще не вивітрився
нінець
фінлянд

До самого обіду Юрно мучився й боявся, щоб
не попсути знимни. бо руна його тремтіла й не
слухалась, а зір заступала Раїна усмішка.
Нарешті доченався він обідньої пори, полетів
щодуху до нантини, проновтнув свій обід і від
разу ж яструбом під сходи. Раї ще не було і він
мав

трохи часу для

сьної війни. ноли еннаведисти вистріляли всіх по

поворот

лонених, що вернулися з Фінляндії. Знав він і про
Ялтинсьну угоду, що ві~тяла радянсьним грома
дянам шлях до порятунну на Заході. Не знав він
тільни про УПА. бо ні газети, ні радіо про УПА
ніноли не згадували. ІЦо залишалося йому це

від

сидіти й ченати того

моменту,

ноли

він

віддасть

свою голову за янусь ціну. На те він уже виробив
певні пляни.

Фройляйн Лібесбах не пропустила нагоди роз
питати Юрна про погляди на витворену ситуа
цію. Спершу вона дивувалася, що цей "унтер
менш"6) тан добре володів німецьною мовою та
був дуже ввічливий і. янби його зодягти в при
стійме убрання. він нічим не поступився б расо
вому німцеві. Іншим разом вона навіть призна
лась, що без огляду на свастину, що стриміла в
петлиці Гі жанет·а. вона не віри1'Ь у німецьну ви

нлюча

решти

в

замку

відгородив

молоду

пару

світу.

Три чверті години видалися за хвилину. Ось
уже й Раїна подруга сиrналізувала власним "мор
зе", що час поспішати до праці.
Рая вийшла перша на розвідну чи вільний
шлях до відступу.
Але
шлях
не був вільний!
Янийсь дідьно розтелесував німців і вони мота
лися в усіх напрямках, ЯR обпечені. Минуло з
п'ять хвилин пони Рая погукала Юрна. Вся зблі
дла,

з

широко

рознритими

очима,

вона

пошепRи

молила:

- Юрчину. голубе, прости мене! Ой, що я на
робила!
Задиханий (бігши з пивниці на другий поверх) ,
з чолом зрошеним холодним потом. прибіг Юрно
в своє ательє. Уздрівши його. молода німкеня по
Ішинала

його

кивRом

пальця.

Шефова дуже занепокоєна
твоєю відсут
ністю і, мабуть, вже телефонувала до Шталяrу
або на поліцію. Іди відрапортуй. прошепотіла

-

щість.

Бідиоли запропастився Юрнів вахман. до Юр
на стала наближатись розсильна Рая дружина
налітана РОА 7 ) і тому упривілейована: на лег
ній праці, без нашивRи OST 8 ) та зі своєю подру
гою

роздумів.

"Спіймаюсь - ще до заходу сонця повісять на
шнур ну. Ну що ж хай вішають. Всеодно до
смерти вже небагато лишилося - куди не нрути.
Ян вже помирать, то з музиною, щоб і чортам
було весело!"
Рая з'явилася переодягнена в легеньну, гарно
допасовану сукню і Юрнове серце заналатало
ніби під самим Адамовим яблуном. Він намагався
ковтнути його назад у груди. Не гаючи часу,
норотRими перебіжками (щоб ніхто не зауважив)
вони дістали до Ра~·ної каюти. Уї подруга, оче
Ішдно за домовленням, була відсутня. Легеньний

долі мала на

підприємстві оRрему

німнату

туалет. Кожного ранну вона розносила по цехам
свіжі газети,

а чим

займалась

решту

часу

-

ЮоRові було ніRоли випитувати.
ЧоловіR і~і десь
на Східньому
фронті і вже
кільRа тижнів від нього не було вістRи, а вона
молода й при тілі (не голодувала, як остівки) і
при зустрічі з Юрном уся розпливалася в усміш
Rу, що ставило ЮрRа в дуже
незручне. навіть
небезпечне становище. Але їй ніхто не боронив
пощебетати RільRа хвилин з "Rріrсrефанrеном".
- Чи не зміг би ти, .Юро. засRочити до мене
в роздягалну в обідній час? З'їж свій обід і зараз
же вниз під сходи; я тебе там зустріну й прове
ду. Тоді ми матимем кращу нагоду поговорити
по-душам. запропонувала Рая вчора.
Юрно відчув ян до його обличчя припливала
нров.

а

його

тіло

почало тремтіти

мов

у

лихо

дівчина.

Юрно прожогом увірвався у
став на струнRо, як укопаний.
час насуплено розглядала яRісь
помічаючи ЮрRа, потім звівши

бюро шефової й
Шефова яRийсь
папери, ніби не
на нього серди

тий погляд, мовчRи дивилась, наче старалася від

найти в його обличчі щось нове. Поступово суво
рість

заступила

яRась

цікавість

і

вона

запитала:

Ти був з Раїсою?
НіRоли! Категорично заперечив ЮрRо.
Чим би це не сRінчилось. але Раї він не видасть,

-

не

запропастить

Шефова,

навіть

поRрутивши

під тортурами ...

головою,

ледве помітно

всміхнулася й сRазала: - Іди. працюй!
Подякувавши, Юрко пішов на своє місце. І хоч
не був він певний.
що на тому
все сRінчиться.
тепер йому було байдуже. Та ноли за якийсь час

до шефової з'явився польовий жандарм, Юрко
мало не зімлів від страху. Поглянувши у вінно.

-

чи

не

можна

вискочити.

-

він

перенон а вся.

манці. Вже снільни ронів він не торнався навіть

що можливість є лише розплеснатися на асфаль

руки

ті, ян монрий плястер.

жіночої.

а

тепер

у

його

уяві

діялося

щось

неймовірне. Не промовивши слова, він кивнув го
ловою

на

з нан

згоди

та

провів

Гі

поглядом

до

дверей. У дверях Рая йому ще раз усміхнулася
Й ЗНИНЛа.
''НОВІ ДНІ", лиnень-серnень

1981

"Ну що ж, подумав, ян на те піде.
не чекатиму доки жандарм наблизиться".
Але

жандарм,

весело

посміхнувшись.

-

я

відійшов

навіть не поглянувши на Юрна.
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Та щойно сьогодні Юрко остаточно впевнився.
що по йог() душу цим разом ніхто не прийде.

Ранніше ніж будь-коли перед тим, з газетами
з'явилась
Рая і не могла
приховати радости
уздрівши Юрка живим, неушкодженим. але під
ступити до нього не наважилась. Довше ніж зви
чайно затрималася вона у шефової, а при виході.
сяючи усмішкою, тріюмфально помахала Юрко

цим разом одного бракувало - рахувати бу ло ні
коли, бо вдруге заверещали сирени, а за ними
гримнула перша хвиля бомб. Потім усе зміша
лося в один жахливий смертоносний

джаз; виття

повітряних торпед. заглушуючі вибухи, стріляни
на

зеніток та

кулеметів,

падіння

зрушених

стін,

людський вереск і прокльони.
У порівнянні з
цим "чистилищем" пекло. мабуть. виглядає ди

ві рукою.

тячим

"Та й гарна ж у неї та рученька". подумав
Юрко проводжаючи Гі усмішкою.
Незабаром шефева покликала Юрка до себе
в бюро і наказала закрити за собою двері. Якийсь
час вона розгублено
нишпорила
в шуфлядах.
Знайшовши малесенький пакуночок, тремтячою
рукою простягнула його Юркові.
- Це від Раїси. А це від мене,
сховай, -

З "Кухні Гебельса" лишилась велика гора ка
міння та потрощеної машинерії. Не витримало й
нацистське бомбосховище.
лише
якимсь чудом
уціліла комірчина з фарбами та полоненими.
Юрка між ними не було. Він в обіймах з Раї

наказала вона. показуючи пальцем на свій запа

Довго-довго ще виглядатимуть матері своїх ді
тей, то з Заходу то зі Сходу. та вже не зустрі
нуть їх на цім світі. Може інший світ буде для

кований обід. Пошепки вона додала:

-

Вітаю тебе з днем народження та бажаю

тобі щастя.
Уї нижня губа затремтіла

сою

садком.

відсвяткував

свій

двадцять-перший

день

на

родження останній на цьому світі та пере
нісся разом з нею в інший, незнаний світ.

них милосердніший.

в очах заблищали

сльози.

-

Geh mal! 9 )

скомандувала вона і Юрко

-

пішов на своє місце, забувши навіть подякувати.
iJic1(c

*

3

Кожного разу.
як сирени
оповіщали набли
ження бомбардувальників, Юрко біг по призна
ченню до тісної
комори з фарбами та іншими
легко запальними матеріялами. де на час бом
бардування

вахмани

замикали

ховалися

у

полонених

разом,

бомбосховищі.

му виключно для нацистів,

перепустках

вартові

1)

Військовополонений.

2 ) Заборонено.

а

їхні

призначено

куди їх впускали

штурмовики

в

жовтих

по

уні

)

Fіавказька улюблена м'ясна страва.

4 ) Грузинське ім'я Сталіна.

5 ) Нуте-нуте І

Швидше-швидше! Прокляті

свиньо-

собакиІ
6 ) Підлюдина.
7 ) Российская Освободительная Армии.
8

)
8)

Нашивку OST (схід) в нацистській Німеччині
Нашивку OST (схід) в нацистській Німеччині

були змушені носити робітники насильно nривезе
ні з окуnованих теренів СРСР.

формах.
Не запримітили

вахмани,

що

між

полоненими

9 ) Іди геть!

Дмитро СТРО1Ч

ВІЗ, КІНЬ ТА КОЗА- ЦЕ СВОБОДА
(Сатиричне)

Схоплений
поспіху

спазмами

стягав

свої

і

тисячолітиш

так

уже

Райх у

проріджені

армЕ

Це різноманітне море лю~ського горя. сковане
кригою страху, лявіною сунулось й гатило шля

із східньої Европи, щоб їхньою кров'ю й кров'ю

хи на захід. не зупиняючись ні перед ким. Щоб

юнаRів та стариRів рятувати своє конаюче серце.

навернути

Всіма
головно

ЯRИХ

шляхами
українці,

Rривавих

відступали
які

не

то

цивільні
що

не

не-німці.

зводили

ні

боїв, але й ніколи не тримали

зброї у своїх руках: науковці й неграмотні, судді
й

злочинці,

священики

й

невіруючі,

колись

за

можні, а тепер жебраки, учителі і студенти, кол
госпниRи,
ремісники
та й робітники. А навіть
rарненьRі

проститутки

переважно

на

німецьRих

війсьRових
машинах.
Здавалося,
що
імперія
"наукового раю" залишиться
цілком
обезлюд
неною!
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й

покарати

грішників.

імперія

шле

в

погоні своїх ангелів, які старанно благословять
лявіну бомбами і скерострільним вогнем. Та ля
віна

кривавить,

але

не

зупиняється

...

В цьому широкому морі незамітною Rраплиною

була одна пара,
моєю

доля якої несподівано

стала

й

долею.

Весна 1945 року біля Відня. З підробленим до
кументом я вже й так мав на своїх "плечах" де
в'ять грішників, що не володіли німецькою мовою
й потребували помочі: дві вдови-киянки, яких чо

ловіг.и прспс:JЛИ в Сибіру; одна зі сином-юнаRом,
"НОВІ ДНІ", пилень-серлень

1981

а друга сама, бо доля П дорослого сина невідо
ма. З Полтавщини одна пара середнього віку з
трьома дітьми та й шофер із Сталіна.
А тут ще Іван з Хіврею... Та ба. Ще й віз.
кінь та коза! Крім поживи й нічнігу для людей.
ще й сіно ...

-

Стрінувши
гався

цей

"карава,н".

викрутитись

різними

я

спочатку нама

виправданнями

від

спілкування з ними. Боявся. що наберусь сорому.
ще й у моїй "місії" перешкодять! Як "амбасадор".
я

приготовився

оповісти

европейцям

все

най

краще про свою країну, особливо про П багат
ство. Для такої шляхетної та патріотичної мети
я навіть покинув кіптар, сардак, холошні й посто

ли та й заплатив аж два буханці хліба голодно

му жидові за костюм, плаіц і черевики. Ще й

краватку. хоч і не вмію
П зав' язати. щадив на
якусь особливу нагоду!
Як студент усіх наук,
я
все знав. Головно:
щоб евролейці мене зрозуміли, треба й мені бути
европейцем. І тут "караван" може знівечити ввесь
мій труд! Ще й. чого доброго, зробить мене бре
хуном! .Ще й викличе війну між геологами, гео
графами й економістами.
а
їхньою мозольною
працею про багатства У країни прийдеться хіба
вогонь розпалювати!
Наприклад. як студент. я уявляв собі науко
вий семінар десь у Г еттінrені
чи Сорбон ні, де
обговорюють
багатства
Европи й одну сесію
присвячують У кра~·ні. А тут якийсь дипломова
ний політикант запрошує "караван" як наочний
приклад

Іван і
з одежі,

...
Хівря

-

на

середнього
них

і

віку.

то

Все,

латка

що

мають

латки

ледве

тримається. Коли Хівря пере та сушить білизну,
одягає плащ, щоб через діряву сукоику не світи
ти голим тілом. А Іван. звичайно. одягає мокре
і воно на ньому й висихає.

З посуди мають одну миску, дві ложки й горня
на молоко від кози. Крім того, ще є поржавїла
дірява

миска

до

прання.

яку

подарозі

своєї роботи бляшаний гребінь,

знайшли.

по,:~;арqвана щіт

ка чесати козу й коня, шпитальна подерта сороч
ка, що служить за рушник, та й величенька тор

ба з нитками, цвяхами. шилом і припадковими
різнобарвними латками, щоб латати одежу, чере
вики та буду на возі.
Побачивши той віз вперше, я перехрестив йо
го на тарадайку. бо він кращої назви собі не за
слуговував. Звичайно, при майструванні цієї та
радайки ані теслі, ані коваля не було!
Коня я переіменував на шкапу. бо через брак
протеїни в "раю". ростом не дігнав свого роду.
Якби не стирчали сухі ребра наїженою щетиною,
послужив би забавкою дітям. А тому. що виріс
у степовій У країні. треба ще й людям з ним ча
сто спрягатись, щоб тарадайку з козою в крутих
горах

рятувати.

Козу, яку вважаю за сором взагалі. залишаю
в спокою, бо назва П говорить сама за себе. Як
на кпини: коза

-

це єдиний член каравану, який

власними ногами не міряє австрійські шляхи! Ве

зуть П немов габсбурrську принцесу!
Я бачив ян Іван та Хівря мовчки з болем ков
тали мої барвисті "епітети", але я уявляв собі
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семінар

і,

з

патріотичних

причин,

допомогти

їм

не міг.

Та коли б то тільки Іван і Хівря? А то десят
ки тисяч таких, як вони!
Валом
валять у цен
тральну Европу! А якби додати ще й ті мільйони.
що не з мог ли вирватись з "раю". то Европа. їй
Богу, навіть і не пискнула б. Вони задушили б П!
Позбавили б науновців
праці. а їхні інституції
існування! Горда Европа соромом покрилась би!
Мій костюм "вижмананий", бо вже три тиж
ні зі себе не скидаю. Громи літаків, ні розриви
бомб не випрасують його. Але я ним чванюсь, бо
він без дірок. Та й плащ мій досить постраждав
від цвяха розбомбленого Відня, але, заради своєї
"місії". я його нікому не показую, а тільки но
чами в темних стодолах ним накриваюся. І це
мене робить европейцем.
Думаю, що кожний такий свідомий патріот. ян
я. погодиться. що мені. з таким важливим завдан

ням як
ваном"

"амбасадорство". спілнуватись з "кара
це прямо зрада. Але мої "підлеглі"

-

історичних

вимог

не

розуміють.

і

всі

голосуЮть

проти мене! Ще й кажуть:
- Що ж ... Іван і Хівря танож люди. Мови не
знають.

але

жити

Як болісно

хочуть.

ковтати

,-

першу

невдачу!

Прокли

наю німецьку
мову, що мене силоміць у "кара
ван" тягне ... І Чорна Рада біліє ...

Та я не здаюсь і. щоб рятувати Европу, від
городжую "караван" від П мешканців. Але люд
ська цікав.ість така. що нишпорить тільки за ен
зотикою. Вже жалію. що покинув постали! А то
ще й добре не розглянувшись, як вже хтось до
Івана прямує:

-

Хто ви такі?

-

питає,

-

якби мене й не

було!

-

Ворог народу. -

перекладаю.

Яке щастя, що цікавість nоверховна. а то якби
сnитали - якого народу? - заткали б і мене. Не
дав би ради! Ану nідберу синонім необережно та
й відnовім ворог всього людства? Ій Богу ев
роnейці nовішають "караван" і мене з ним! Про
nаде моя "місія" і наша nеремога ...
Коли б мене не іrнорували й спитали, я відnо
вів би якось диnломатично. nо-европейському ...

Для nрестижу додав би ще й кілька слів з греки,
латини... А то nерекладай:
У час колективізації Іван та Хівря мали десь
на Харківщині ділянку землі. віз, коня й корову.
Щоб рятувати свою худібку від nоганої оnіки,
а себе від ярма. вони відмовилися вступити в кол
госn. Розгнівані райські боги визнали їх грішни
ками. яким

єдине сnасіння

-

це

льодове

пекло.

Щоб не поnасти
в nекло,
Іван втікає аж на
Урал. nерехрещує себе на Грішу та й nрацює
листоношею. А щоб не nрогрішитись. щоб nри
дооритись богам, разом з доставою листів продає
й nоштові марки. Такого совісного та й вірного
богам чоловіка там ще не було! Ян винагорода
за ударність. Іванова знімна nоявляється в місце
вім часоnисі. Розnач! Від імени легше втекти чим
від власного циферблята. Покидає Урал. nере
хрещуєтьс~ на Сашу і опиняється у шахтах Дон
басу. де піц грубим пилом вугілля й сам себе
не nізнає. Чорніє там аж до війни.

17

Хівря відмовилася втікати разом з Іваном, бо
була вагітна. А щоб викупитися з гріха, вона
підписала вирок на власного чоловіка як "най
більшого ворога народу". і "добровільно" подала
заяву до колгоспу. Боги, звичайно, гріха їй не

Добре, що темна
нічка
мене скрила, а то,
шляr би їх трафив, малощо мене не закатрупи
ли. Ух багато, та й озброєні. UЦе й ветерани За
карпаття. А я що? Студент. Правда, той випа
док навчив мене бути обережнішим у дипломатff

відпустили,

з

але

до

колгоспу

прийняли.

Як тільки прийшли німці, Саша покинув Дон
бас та й повернувся домів. На жаль, застав тіль
ки Хіврю, бо новонароджене немовля разом з
худібкою голод пожер. А віз забрали комісари
як втікали на схід.

UЦо робити?
ЯКити хочеться, хоч і не знати
чому. І тут минувшина стає їм у пригоді. Вони
рішають відбудувати своє пе~олгоспне життя.
Доробляються кози й шкапи. а тарадайку май
струє Іван сам з воєнних покидків.
Та наближається знову "рай" і треба втікати ...
Найбільше сорому Іван спричиняв мені остан
нім реченням, якого він чомусь, як навмисне, ні

коли не пропускав. Пхаючи тарадайку ззаду, де
й найкраща частина кози до неба пнялась, він
показував пальцем свій "караван" та й самовпев
нено закінчував: "Перекладай точно, щоб пра
вильно зрозуміли. Віз, кінь та коза ......- це сво
бода",

Рум'янію, пітнію, але переконливо перекладаю.
Ба, деякі слова навіть европеїзую! Хоч дійсність
підважує

мою

впевненість,

а

мене,

колишнього

"амбасадора", ще й брехуном робить!
І все через оте речення! Бо як мені його пере
класти, коли я й сам не розумію. Як пов'язати
тарадайку, шкапу й козу зі свободою? ...
Не пам'ятаю, скільки разів я цю частинку жит
тєпису Івана переклав, але як народна мудрість
каже: "З яким ·пристанеш, таким і сам станеш".
Вкоротці я почав те оповідання й сам пережива
ти та й не стямився як Івана соромитись перестав.
Правда. заважила ще й одна подія пізніше. В
одному баварському містечку американці інтер
нували мадярів, які собі ·привласнили немало ев
ропейського майна.
Наш шофер зайшов в один
будинок жебраком, а вийшов як посадник Буда
пешту! Правда. зі захоплення чи страху, не по
пав на свій розмір. Але він і так на европейській
симетрії ще не розбирався.
Не гаючи часу, запряг пару чужих коней, ки
дає у віз барахло й промовляє:
......- Іване. Чого вліпив очі, як теля в нові во
рота? Не будь дурнем. Скидай зі себе райські
ризи. Тут стільки мануфактури! Ну й запрягай
собі пару справжніх коней до европейського воза.
Власники чорт-зна де? Та й чи мало вони гра
били наш народ?
......-Так не можна, ......- відповів Іван.
- Боже борони, - додала Хівря.

Я остовпів
і власним
вухам
не вірив. Тим
більше, що мадяри і в мене особисто поважно
заборговані. Я
ані клаптика української землі,
навіть на баварській території, не віддавав! Та
мадяри в політиці неграмотні. Я їм про образи,
а вони мені про гарбузи. Я про Хуст, а вони, сучі
сини, думали, що я про їхню Буду для нашої
тарадайRИ! Заслинились і, малощо не давлячись
своїм

німецьким

кільканадцять
ний ...
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словником,

слів,

вони

який

перейшли

нараховував

в

рукопаш

неграмотними,

але

я

мадярам

того

не

простив.

Закусив зуби й постановив помститись. Я їх роз
шукаю! Як не знайду тих, від яких утікав. то
першого-ліпшого... Генерала. попа чи слугу. В
крайньому випадку ......- коня. корову, навіть і ба
рахло. UЦоб тільки мадярське! На шляху пере
моги не дам собі в кашу плювати ...

А тут Іван таке виробЛяє? Ще й каже

"не

можна "І

.

Наш шофер скоро "европеїзує" дітей. вдів і
полтавців, а Іван байдуже чеше шерстину своєї
шкапи й кози. А я стою, думу думаю та й не
знаю, що зі мною діється? Пригадую. як один
раз, вже змучений мандрівками з Іваном по Ура

лах і Донбасах.

спитав шофера, чи й він був

ворогом народу?
......- За рулем грузовика вирок мене не

-

дігнав,

відповів.

Я розгубився: мститись на мадярах чи ні?
- Не будь дураком. Івана не слухай, він му ...
жик. Сідай з нами. Соромно вже так ...
Та мене
якась
сила
від
"Rаравану" не
відпускала. .. Може я вже привик до невдач та й

голову під молот наставляю? Знаю, що роблю
зле, але відмовляюсь, і так. яR Rолись Іван, почи
наю від себе втікати ...
Якось дивно мені пращатись з людиною, яку я
немов в·перше стрічаю. Та й не віриться, що мц
вдвох цілу Австрію проти течії Дунаю поміряли.
Шофер, без райських риз, став "справжнім евро
пейцем".
Наш "караван" зменшився. lЦоб не нудьгува
ти, продовжую з Іваном листи доставляти й ву
гілля добувати. Зчасом довідуюсь, що він не мав
можливости слухати радіо з Хусту. відмовля
юсь від Мойсеєвого закону "зуб-за-зуб" ......- та
й прощаю заборгованість мадярам.

Позбавлений важливо! "місії" починаю себе до
сліз жаліти. Соромлюсь власних "епітетів", яки
ми Rривдив "караван". Чомусь пригадую скільки
то разів Хівря, хоч і сама голодна була, відда
вала

в

дорозі

козяче

молоко

немовлятам

неда

живлених матерів. Якось ніяково мені признатись,
що в мене вдома була колись коза. якої молоком

мати лікувалась. Ну й тарадайка зчасом лоборо
ла Альпи й щасливо довезла козу аж в Баварію.
Починаю тарадайку знову возом звати.
А пращатись зі шкапою прямо в розпач кидає .
У той час, Rоли я з неї глузував. я ж сам, спряг

шись із шофером, тягнув візок, навантажений ба
рахлом десятьох осіб! Був тяжчий від воза з ко
зою! І без rенетичного виправдання я почав. при

своювати собі деякі манери ... шкапи.
Тому вже заради власного "я". перестав коня
шкапою

звати.

По війні наш караван став цирковим видови
щем ще й для кавбоїв.
Разом зі солодощами й
цигарками вони кидали в нас і своїми "епітета ...
ми". Хоч ми їх і не розуміли, але їхні їдкі на
смшіки відчували. Іван та Хівря й далі їх ковтали
мовчки,

а

я

не

видержуnаn й

гуF.ав:
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.....- Пождіть ...
Та кавбої собі ра~іrали і уваги не звертали.
То й добре. Бо якби довідалися. що ми "вороги
людства", то з привички,
а
ще й задурманені
"братерством", могли б постріляти нас.
За якийсь час визволили нас з нужди ді-пі та
бори. Щедрі а~ериканці роблять -місце в своїх

шафах на нову післявоєнну моду й нас "амери
канізують". Від дарованого хліба не тільки кінь
та

коза,

а

й

ми

тілом

пробуємо рятувати світ
таборове сміття на мі
підлоги; а я, приголом
професію та йду назад

школу.

На жаль, "вічний" мир процвітає й не дозволяє
нам

спасти

світ.

Нічого не лишається як їхати "за велику во
ду". На визвольному шляху Атлантик хвилю
ється та й аж піниться під тягарем "революції"!
Приходить черга і на наш "караван". З докумен
том у руках і сльозами в очах Іван та Хівря по
казують на козу

й

коня та

й

кажуть:

.....- А як на~ їх покидати? Вони з нами пів сві
та пройшли. Та й хто буде ними піклуватись так,
як ми?
Із сорому, хоч під землю западайсь! Мені зда
ється, що я все про них знав. Кожну думку їх
читав! Таж че_;Jез них я "амбасадорство" втратив.
А тут ...
Правда. пригадую, як я дививсь, але чомусь
не бачив як вони своєю худібкою немов власни
ми дітьми піклувалися ... Проочив ...
Жалібний гудок корабля нас розлучає; я Іва
на,

немов свого двійняка,

покидаю,

і

з

перепов

неними "революцією"
валізками
на Північно
Індіянський материк прибуваю.
Таргани в мої
замкнені й цвіллю
покриті валізки без ключа
добираються, а я йду школу кінчати.
Знайшлись вирозумілі місцеві люди та й до
зволили "караванові" нееконом но, тоб,:о впарі з
моторизацією. міське сміття й далі возити ...

Та вік з часом коня й козу забирає, а Іван і
Хівря виїхати
від~овляються,
"щоб", як мені
пишуть, "гробом нашої свободи піклуватись".
Час на своєму вічному шляху мене пилом при
криває; бомба хромозоми міняє; плянета плянету
присвоює;
~ертвих

ними;

електроніка

слів

"рай"

на

вихаркує

хвилину

поширює

та

й

,J;есятки

кормить

ненавистю

тисяч

людство

кордони

свого

пекла; а я, хоч і дуже спізнено, закінчую школу.

Але закінчивши університет, я переконався, що

найкращою школою в моєму житті було.

таки,

моє

спілкування

з

все ж

.. -караваном''. Бо. по

ми~о безлічі невдач, він і мене навчив зрозуміти,
що "віз. кінь та коза .....- це свобода".

ВГАДАВ БАЖАННЯ
За' обідом сестра говорить братові:

шив

Ач, я: :кий: собі взяв більшу рибину, а мені лименшу.

Брат: А ти, я::кби ви би рала, то я: :ку б узяла?
Сестра: Меншу, звичайно.

Брат: Ну, то я: й

Лев ЯЦКЕВІ1Ч

ПРИРЕЧЕНИй СВІТ ЧЕСЛАВА
МІЛОША

поростаємо.

Прибравши на силах,
від "раю": Іван возить
ський смітник: Хівря миє
шений невдачами, міняю
у

РЕЦЕНЗІІ, ОГЛЯДИ, ХРОНІКА

лишив

тобі

ще хочеш?
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меншу, Чого ж ти

У жовтні 1980 р. оббігла світ несподівана віст
ка про те, що Нобелівський Комітет в Стокголь
мі присудив нагороду в галузі літератури неві
лому польському еміrраційному поетові в США

Чеславу Мілошу.
Це вже 5-та з черги

Нобелівська

присуджена

польської

кандидатові

нагорода,

національно

сти. Дві нагоро;::tи одержала Марія Кюрі-Снло
довська, проф. Сорбонського університету в Па
рижі, з ділянки фізики ( 1903) та хемії ( 1911),
а нагороди з ділянки літератури одержали Ген

рик Сєнкевіч

( 1905)

та

Владислав

Реймонт

( 1924).
Марії

Кюр-Склодовській

присуджено

премію

за досліди над феноменом радіяції, Генрику Сєн
кевічу .....- за повість "Кво Вадіс", а Рейманту
,_ за повість "Мужики".

Чеславу

Мілошу дали

нагороду

за

цrтсть

його літературної творчости, в якій він, на ,J;ум

ку членів Шведської Академії,
компромісною

проникливістю

"розкрив з без

загрозу

людині

в

світі, повному моральних та інтелектуальних кон
фліктів".

До речі, час признання Нобелівської нагороди
Мілошеві збігся з 50-річчям його літературної
творчости, яку він почав у 1930 р. дебютом на
сторінках "Аль~а Матер
Віллієнзіс".
Перша
книга його поезій "Поема про застиглий час"
появилася в 1933 р., а 3 роки пізніше .....- друга,
вже повністю дозріла збірка "Три зими".

В обидвох збірках Мілош ви:вляє притаманну
йому манеру

фічного

героїчного

візіонерства,

песимізму

наснажених

та

катастро

мовною

сим

волікою.

На творчість Мілоша як письменника мало ве
ликий вплив його членство

у віленськім.

турнім угрупованні "Жага ри".
на протилежнім

становищі

до

"Жагари"
всевладних

літера

стояли
тоді

в

Польщі
"Скамандритів"
та
"Аванrардистів".
"Скамандрити" пропаrували антитезу звичайної
лю~.ини та поета-мистця-віртуоза, а "Аванrарди

сти
та-

були поклонникамн двох взірців поета: пое

.....-

творця

поезій,

та

поета

.....-

творця

слів,

себто лінrвіста.
Протилежно до обидвох цих угруповань, "Жа
гаристи" пропаrували ідею поета-пророка. Сам
Мілош пішов ще дальше, висуваючи ідею поета
законодавця

та

мораліста.

У своїй ориrінальній автобіографічній розпо
віді "Родинна Европа", що появилася в 1958
році, накладом польського
"Літературного Ін
ституту" (видання престижевого польського жур
налу "Культура" та майже всіх творів Мілоша
на еміrрації). Мілош описує своє життя від дня
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народження до 1945 р., себто до кінця 11-ої Сві
тової війни та постання "Народньої Польщі".
З тієї розповіді довідуємося, що лавреат наро
дився в 1911 р. в Шетейках на Литві. від батька
поляка, будівельного інженера, та матері литов
ки, по якій Мілош успадкував свій містицизм та
філософію, що своїм корінням с:ягає давньопо
ганських
що

жив

часів
у

та

традицій

непрохідних

литовського

пущах,

крізь

народу.

які

вряди

годи пробивалися купці-торгівці балтійським ян
тарем та бородаті германські хрестоносці. що ме
чем

навертали

автохтонну

поганську

людність

на Христову віру.
Мілош по закінченні правничого факультету в
Віленськім університеті ( 1934). одержує посаду
в Польські:\.1: радіо, спершу у Вільні, звідкіля його
звільняють

з

праці

під

тиском

місцевої

адміні

страції за його "ліві" переконання. а згодом у
Варшаві, де він працює до початку 11-ої Світо
во•· війни.

Під час німецької окупації
працює у
есеї,

( 1940-1944) Мілош

підпільному літературному

поезії

та

перекладає

філософа Дж. Марітена

книжку

для

русі,

пише

католицького

підпільної варшав

ської газети.

В тому часі він публікує також дві збірки вір
шів ("Незалежна пісня"
та "Шляхами пораз
ки")
під псевдонімом
Сируць.
Єдину збірку
("Спасіння").
яку Мілош
видав у "Народній
Польщі" ( 1945) критика прийняла з неприхова
ним холодом.
закидаючи
йому
"заплутаність
джерел". На їх думку. потік його поезії "викидає
на свої береги ті ж самі заплутані піни, з яких
він, здавалося б, вже очистився".
Мабуть
ця здержана-неприхильна настанова
офіціяльної критики до його творчости, спону
кала Мілоша шукати праці поза межами батьків
щини в польській дипломатичній службі, спершу
у Вашінrтоні ( 1948-1949). а згодом у Парижі
( 1949-1951) як культурного аташе. Покликаний
з Парижу урядово
до Польщі ( 1951 ) . Мілош
"вибирає свободу" та починає новий етап життя.
як еміrраційний

письменник.

У 1953 році появляється
його перша книжка
на еміrрації п. з. "Зневолений ум". у якому про
водить

аналізу

літературно-інтелектуального

се

редовища в повоєнній Польщі в пристосуванні до
"Нової Віри". Ця книжка була перекладена на
декілька світових мов та здобула Мілошеві ши
рокий розголос у вільному світі. В тому самому
році Мілош публікує невеликий есей "Здобуття
Влади". за який одержує, на конкурсі "Західньо
Европейського Об'єднання Книгарів". літератур
ну

нагороду.

В

1980 р. Мілош переїжджає до США. на за

пропоновану йому катедру професора слов' ян
ських літератур у Каліфорнійському університе
ті в Берклі.

Творчий доробок Чеслава Мілоша не досягав
двох десятків книжок, але "Кожна з них, це ори

та інші вірші" ( 1962). монографію "Людина се
ред С'Rорпіонів" ( 1963). "Книгу поезій "Зачарова
ний Г уцьо" ( 1964) . "Поезії сучасних польських
поетів". в пере'Rладі на анг лійсь"Rу мову ( 1965).
університетський підручни'R "Історія польської лі
тератури" (в англійській мові) ( 1972) та поема
"Де сонце сходить і заходить" ( 1974) (заголовок
якої взятий зі строфи одного з псальмів) . Дія
цієї поеми та'R, як і повісти "Долина Ісси". від
бувається на Литві,
в
зачарованій країні його
юности,
ного

що

є

основним

джерелом

його

поетич

надхнення.

В тому ж році,
Мілош
одержує
нагороду
польського Пен-Клюбу
за
свої
переклади на
польську мову поетів Блейка та Еліота. В 1977
році появляється його філософічне-літературний
есей, "Земля У льро" про романтичну традицію в
польській літературі. Мілош відомий також. як
перекладач Біблії та Псальмів.
Блискучу характеристи"Rу
творчости Мілоша
дав Флоріян Неуважний.
доцент
літератури в
Варшавськім університеті, в своїй статті "Чеслав
Мілош .- великий відсутній", поміщеній в "На
шім Мистецтві". літ. додатку
до
українського
тижневи"Rа "Наше Слово" в Польщі, за місяць
листопад 1980 року.

На його дум"Rу. в поезії Мілоша "перепліта
ються міт аркадійський та "Катастрофічний, мо
тив віленсь"RоЇ провінцЕ та інтелектуального

'КОС

мополітизму.
традиції
Міцкевича
і своєрідне
сприйняття Еліота, вірність традиційним видам
ліри 'Ки та постійне ламання їх норм".
У всіх своїх творах Мілош залишається мора
лістом та голосом совісти нашої епохи. Будучи
поетом багатьох мов. Мілош залишився, проте.
польським творцем. Тому без знання польської
мови,

культури

та

історії,

важко

зрозуміти

гли

бинний сенс поезій Мілоша.

Те саме можна, до речі. сказати і про поезію
Шевченка, Тичини, Лесі У країн ки та цілої плея
ди

українських

поетів.

Признання
Нобелівської
нагороди
Мілошу
було великою несподіванкою, не тіль'Rи для лі
тературного світу. але й для нього самого та його

батьквіщини, в якій, крім а"Rадемічного та диси
дентського середовища, Мілош був, практично,
невідомий. Але
те саме
можна
с"Rазати і про
польське еміrраційне середовище, в якому Мілош
находив відборців своєї творчости тільки серед
інтеле"Rтуально! еліти.

У своїм вірші "Так мало" Мілош робить собі
за'Rиди. що час промайнув, а він так мало сказав

своїм читачам. Насправді він сказав дуже бага
то

сумісного з

ідеалом

стародавности

.-

красою

і му ,::~;рістю, багато пристрасних слів, підпорядко
ваних

вселюдській

ідеї,

а в

першій

мірі

людині,

її надіям, поривам та падінням П гідности. І саме
в цьому велич і глибина
поетичної творчости
Чеслава Мілоша.

Іінальний і вагавитий внесок у ділянку польсько!

та світової літератур; згадати б тіль'Rи нову збір
ку його поезій "Денне світло". повість "Долина

Ісси" ( 1955). що діждалася на еміrрації рідкіс
ного феномену. RіЛЬ'RОХ видань, "Король Попіль-
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ЧИ ВИ вже вирівняли залеглу пе·редплату?
Якщо ні

-

зробіть це негайно!

"НОВІ ДНІ", липень-серпекь

1981

Чеслав МІЛОШ

себе найпаче може ніж народів інших.
і конфідентів мовою.
і божевільних.
ВТЕЧА

і хворих на свою невинність.

Коли з підпаленого міста ми тікали.
То. обернувшись. я сказав. закривши очі:
"Бодай оці сліди зелом позаростали.
Вогонь. хай він утихомирить крик пророків.
Мерцям мерці представлять очевидну правду.
А нам ще суджено зродити рвійне плем'я
Вез спраги зла і щастя. що .зрадливе завжди.
Ходімо ж" ... Меч освітлював надію -землю.
(З nольської nереклав Остап Лапський)

Хто ж я такий без тебе?
Лишень школяр у краю далекім.
а успіх без боязні і принижень.
Ну так. без тебе хто ж я?
Філософом таким. як кожен.
І певен я. щоб виховать менє
.знеславлено мою особу,
І гріш·никові із мораліте
Хвалько Великий підстеля
червоний килим.
ліхтар же чудодійний у той час

зображенення людського й божого держання
кида

ЗАКЛЯТТЯ
Непереможний і великий людський розум.
Ні Грати. ні дроти. ні здані кнr1ги на утиль~
завод.

Ні присуд на вигнання - ніщо супроти нього.
Він джерелом ідей всесвітніх.
У чи тись нам велить. тож пишемо з великої ми
букви
Правда й Справедливість. а з малої брехня

екран.

Моя ти рідна мово.
а може саме я повинен рятувать
тебе.
Тож буду ставити перед тобою й далі
Чашки із фарбами й чистими. як вдасться.
бо у нещасті потрібен лад якийсь або краса.

(Переклав Яків Гудемчук}
ТАК

і кривда.

Звеличує не те. що є. а що повинно бути.
Він ворог розпачу і приятель надії.
Не знає. ні єврея. ані грека. невільника ні пана.
В управу нам віддавши спільне

МАЛО

Так мало я сказав.
Короткі дні.

Короткі дні.
Короткі ночі.
Короткі літа.

хазяйнування світом.

З плюгавої юрби висловлювань під гнітом
Рятує речення суворі і ясні.
Він сповіщає. що під сонцем постійно все нове.
І розкрива минуле. що було вже.
1Иудра і дуже молода ще Філо~Софія
І здружена із нею поезія в служінні Доброму.
А їх народження натура щойно вчора

Так мало я сказав.
Промайнув час.

Серце моє втомилося
Захопленням,
Розпачем,
Ревністю.
Надією.

.

святкувала.

на

Чцтки про це єдинорог і гомін горам принесли.
Хай їхня дружба славиться. повік їм жити.
lx вороги себе на гибіль прирекли.

Па ша левіафана
Закривалася на мені.

(Переклав Яків Гудемчук}

Я нагий лежав на берегах
Везлюдних островів.
Забрав мене з собою в безодню
Білий кит світу.

МОВО МОЯ ВІРНА

Мово моя вірна.
Тобі служив я.
Щоніч перед тобою ставив з фарбами чашки.
щоб мала ти й березу. й польовоw коника

І я тепер не знаю
Що було правдиве.
(Переклав Іван Златикудр)

і снігура.

що в пам'яті своїй зберіг я.
Три вало це багато літ.
Моєю ти вітчизною була. бо іншої не стало.
Гадаю. що й посередницею будеш
між мною й добрими людьми.
хоча й було їх двадцять. десять.
або ще й ненароджених.

8 У ФІЛЯДЕПЬФІІ відбулася зустріч у:кра'Їнсь:ко
го :католиць:кого митроnолита Стеnана Сули:ка з го~
ловою амери:кансь:ко-єврейсь:кого :комітету рабином
Мар:ком
брали

Тененбаумом.

участь

цер:ковні

обох

сторін

світсь:кі

і

До сумніву я нині признаюся.
Не раз мені здається. що змарнував життя я.
Во ти є мовою принижених.

відаючи

на

немудрих мовою і тих. що ненавидять

обох народів у Радянсь:кому Союзі.

"НОВІ ДНІ", липень-серпень

1981

у

зустрічі

достойни:ки.

троnолит

Танненбаум

рабин

З
і

обмінялися nодарун:ками.

nривітання
с:казав,

що

митроnолита',
у:краінці

і

рабин

євреї

Ми

Відnо
Мар:к

nовинні

сnівnрацювати. зо:крема сnільно відстоювати nрава
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Юрій СОЛОВІй

рів Пікассо, але з часом цей безпосередній вплив
минає і Тат лін творить речі нові, копцептивно
революційні.

ЕПІЗОД У НАРОДЖЕННІ

На переломі

НОВІТНЬОГО МИСТЕЦТВА

стор у,

(Ста:1тя друга: Канструктнвіз.м. Татліна)

творячи

мистецтво,

яко~

го вплив --- особливо в другій половині 20 ст. помітний у світовому новітньому мистецтві.

У ранніх фігуральних працях Татліна, упро~

щених

до

найсуттєвішого.

зустрічається

мотив

морнка. Це виростає з автобіографічного rрунту,
бо життя Татліна рано комплікується: вісімнад~
цятилітнім юнаком він стає мореплавцем. У

з

натурою

Володимир Татлін, як і Малевич, переростає
своє мистецьке оточення,

1913~1914 років Татлін творить

свою першу
картину~рельєф, у яюи
аналізує
концепцію тривимірсвої
форми в скульптурній
масі у відношенні до відкритого динамічного про~
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координацією

більшого

протилежних

матеріялів.

числа

різних

Це

і

веде до

рельєфних
український

конструкцій
і
конструктивізму .відповідник подібним зацікавленням
на Заході. головно
в середовищі БАВГ АВЗУ і
DE STIJL (перше середовище в Німеччині, дру~
ге в Голляндії). На жаль, майже все з цього
творчого етапу Татліна пропало, ..- залишились
лиш фото й дві речі в Третяковській rалерії в
Москві.

Татлін. уживаючи матеріяли
ру і з різних

місць,

різного

не намагається

році Татлін приїжджає до Москви з наміром про~

ілюзії.

довжувати сту,:~;ії мистецтва. Одначе після року
студій він їх перериває і стає самостійним мист~
цем, у гурті новаторів з середовища Ларйонова~

.....- не більше, постаріла дошка є дошкою, бляха
.....- бляхою. гіпс .....- гіпсом і т. д. Це був великий

Гончарової.

Зовнішньо неособливо приманливий

("високий

і тонкий, з мелянхолійними с-чима, нагадує рибу"

..-

так характеризує Татліна Гончарова), Татлін

все ж таки міг чарувати і звертати на себе увагу,
зокрема в розмовах про море або мистецтво, .теми, які він дотепно й блискуче аналізував, хоч

загалом був стриманий і соромливий.

Від 1911

р. Татлін почав брати участь у ви~

ставках. 1913 р. в Москві влаштовано
відзначення ЗОО~ліття династі;· Романових
ставку ікон, які у великій

в приватних колекціях.

мірі

для
ви~

....-

знаходились

Ця виставка

уже

зробила на

Татліна велике враження. В "Композиції з ак~
том" ( 1913) помітно сильний безпосередній вплив
іконопису:

гнучкий,

повторення

пливучо~елястичний контур,

луково~вигнутих

узагальнення форм

..-

ліній,

декоративне

це головні стилістичні при~

кмети іконописного стилю, примінені у цій праці

Татліна. Цей вплив був, одначе, короткого три~
вання.

натомість ставить наголос
і властивостям, напр.. кусок скла

характе~
викликати

крок у майбутнє, в нове розуміння образово1· фе~
номенології,

з

новими

зоровими

на. сіно, вода·.....- перенесені сьогодні з географіч~

ною метрикою, з топографічними даними, в рамці
І· алерії (часто лише фотографічна документація
вистачає) міняють свою вартість_ і значення, пе~
ретворюючись на феномени нової мистецької дій~
сности; це шлях процесу від Татліна і його по~
коління.

1915~16 р. Татлін відкрив "заламаний" архі~
тектурний простір. Ця ідея теж доперва в дру~
гій половині
20 ст. знаходить зацікавлення й
дальших дослідників та експериментаторів. Цим
конструкціям

властива

струкції, які тепер висилають у простори

ції

на~аю~

чи їй розмаху.

Сезан, Пікассо і Леже ..- мистці, якими Тат
лін найбільш цікавився і любив про них говорити
(викладаючи у вищому технічному інституті).
Скомплікованим маршрутом, через
акордеоніст з

групою

українських

Берлін,

співаків.

як

при~

був Татлін до Парижа і запропонував Пікассо
свою службу (миття пензлів, наягання полотна
тощо) лише за дозвіл жити і працювати з ним.
До цього одначе не дійшло, бо Пікассо був дуже
занятий

і

не

міг

задовольнити

примхи

незнайо~

його

космо~

су (Татлін базував свої студії на обсервації лету
комах; повідомляли. що в СРСР ведуться нові
досліди на основі Татлінових проєктів), але най~

великі спалахи,

його уяву,

аеродинамічність,

моделі
літаючого
вельосипеда
( "Літатліна")
скульптурне вельми цікаві та ориrінальні. Вони
і його об' єкти для кутів нагадують сучасні кон~

лодшої rенерації мистців

підносили

переживаннями

конфронтації
з мистецьким
об'єктом~твором.
Кусок скелі, камінь, земля, глина, пісок. дереви~

n

Татлін мав "степову вдачу", невеликий інте
лектуальний баrаж і обмежений вибір мистців,
якими він захоплювався. Але він мав вирву й
які

на їх природі
є куском скла

важливіше те, що він вказав новий шлях для мо~

Jean

(прим., твори~конструк~

Тinguely).

"Мої машини будовані на принципах життя,
на принципах органічних форм. На підставі об~
сер ва цЕ цих форм я прийшов до переконання. що
найбільш естетичні форми є рівночасно найбільш
економічні. Праця на формації матеріялу є ми~
стецтвом" (вільний переклад
заяви Татліна з
англомовного каталогу його виставки в Москві
1932 р.).
У Парижі вежа
Айфеля
справила неабияке
враження на Татліна. Під цим впливом він заду~
мує монумент для ІІІ Інтернаціоналу ( нездійсне~

лін часто його відвідував під час свого постою в

ний) . Висота цієї конструкції мала перевищити
все досі відоме (подвійна висота нью~ йоркського

Парижі і це закріпило в нього деякі підставові
переконання. Це був 1913 рі1с Татлін почав ро~
бити конструкції, які виходили від подібних тво~

Татлінові зацікавлення були многранні: маляр~
ство, скульптура, оформлення театральної сце~

мого з далекої східньої країни. Все ж таки, Тат~
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ни, новий стиль вид одеж1, 1, очевидно, літаю
чі об'єкти. яким присвятив 30 років свого життя.
Олександра Екстер, Любов Попова. Надежда
Удальцова, Іван Клунь, Іван Пуні, Ольга Роза
нова і інші творили в дусі програми Татліна і
Малевича, хоч багато з них перший досвід у но
вих течіях дістали в Парижі. Тут варто відміти
ти, що Татлін був дуже низької думки про супре
матизм Малевича, який він часом навіть ... нула
ками поборював. Все ж таки як Татлін, так і
Малевич були головними впливовими силами но
вітнього мистецтва на Сході Европи.

на творення мистецтва з справжнього (не ілюзор
ного) матеріялу в справжньому просторі. Опти
мізм і віра в майбутнє мистців-новаторів притуп
лювали фізичний голод (брак харчів) і прикри

Зовнішньо обидва напрю11ни
конструнтивізм похожі, -

шнолах.

мистець

компонує свій

вали рожевим: серпанком

ших

в

мистецький

світ

з

зія

(та

ідеологія)
вгору,

супрематизму
в

світи

чистої

засаднича

вер

духовости;

візія

турі.

До Rрила Татліна внлючився в 1916 р. сильний
талант: Олександер Радченко. Його діди були
ще нріпаками, батько Оленсандра мав замітний
ремісничий талант. О. Радченко, ян багато мист
ців того часу, почав творчі шунання з футуризму.
одначе,

став

на

шлях

чисто

геометричної

абстракції.
З приходом революції в лавах мистців поча
лось сильне пожвавлення, бо вони інтерпретува
ли їі тотально:

революція,

на їхню

думну,

мала

бути всеохоплюючою, з новими формами життя
і мистецтва. Одним із головних виразників рево
люції була індустріялізація, яної суть Малевич
розумів ось як: "вирвім (світ) з рун натури і по
будуймо новий світ, яний буде належати винлюч
но людині". Мистці-новатори були горді з своїх
ранніх починів, бо вважали, ян висловився Тат
лін, що "події 1917 р. в соцілльній ділянці були
випереджені подіями в мистецтві в 1914 р.", ноли
"матеріял, об'єм і нонструнція стали базою ми
стецтва" (обидві цитати переложене з англомов
них джерел).
Але ноли на Заході
захоплення
машиновим
етапом

у

ну ль турі зводилось

тики, найкраще

виражекої

яного

інспірації

кости

машин,

виходили

мистці

з

до своєрідної есте

в

захопленні.

що

в
й

і

орієнтацій

романтичному

стало

дерзань

основою

піднесенні

але

йому

їхніх

творчих

служити

й

піднести

його якість до вершин. Пензлі, полотно, фарби
стали зайвим пережитком без жодної вартости й
місця в новому мистецтві. Тому ж то сильного
імпакту набирає програма Татліна, спрямована
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мистец

мистецьких

завдяки

талановитій

візії

організа

монументі мав панувати постійний рух, з змінни

ми нличами-аrітками і найновішими вістями (ідею
руху підхопив Родченно в мобілях і Габо в "кіне
тичних моделях"). Це мала бути рухома кон
струкція із снла і заліза, де передбачалось залі

для нарад. зборів, лекцій
тощо.
Деяні частини
мали винонувати повний оборот на осі протягом
дня. інші

протягом місяця, а одна

-

на про

-

тязі року (менш-більш символіка календарної за
нономірности). На "екрані" неба мали проєкту
ватись кличі

і

мотта для

ножного

дня.

Це був за,J;ум, до якого політичні вожді рево

люції просто не доросли. В часи НЕП-у могли
ще бути ілюзії,
простого,

"У

які скоро

розвіялись

несномплінованого

постійній

переоцінці

під тисном

думання.

мистецтва

20-го

ст.,

Татлін стає щораз виразніше одним із небага
тьох справді великих мистців. Малевич і Татлін
та їх ідеі' означають сьогодні для багатьох моло
дих мистців більше ніж Пікассо і сюрреалісти"
(К. Г. П. Гультен, 1968).

ПРОСИМО ВИПРАВИТИ

і

і тенденцій.

мало

в

ро

Музеї вважались трупарнями, бо всі мистці
новатори були проти старих qрорм вислову в ми
стецтві. Воно мало стати органічною частиною
нового життя,

новітнього

програму

глад

в

дерзань. Конструктивізм Татліна є, таR би мови
ти, фундаментом для цього напрямну, шнолою
цих

музеї

торів маніфестаційні
святнування нового ладу
(і нового режиму) мали ще вирву та свіжість.
Мистці, поети, музики і режисери ( напр., Татлін,
Аненноф, Маєргольд, Маяковський) вигадували
видовища, які форматом не мали попередників.
У той час Татлін виконав ряд проєктів для зга
даного вже пам'ятнина в пошану ІНго інтернаціо
налу, яний мав стояти у центрі Москви. В цьому

сійсьній імперії спирались на візію "машинової
духовости" майбутнього: вони обняли машину,
неначе наречену,

містах

переорганізувати

малярстві Леже,

прецизности

модерних

норчі навнолиш

Звичайно, тут не обійшлось без політики і про

нонструнтивізму горизонтально-побутова (утилі
тарна), зацікавлена організацією життя. Її ідео
логія і програма виразилась особливо в архітек

сноро,

і

паrанди,

геоме

тричних форм; тут може бути мова про дві по
дібні, за чолове місце нонкуруючі, течії. Але ві
тинальна,

радянських

тва

супрематизм і
обох випадках

-

хаос і

нього життя. В перспентиві їм світила зоря но
вого світанку, бо їхні пляни і задуми були мо
нументальних форматів і це давало їм невичерп
ну силу й енерrію. За чотири роки відносної сво
боди вони встигли розбудувати по всіх головні

У ста'Тті

про

В. Малевича

("Нові

дні",

березень

1981) треба виправити та:кі друкарські помилки:
ри~ои:

2

надруковано:
вини ки

повинно бути:
вникли

76-77

сплющеними

82

шазбля

шабля

95

об'єктив

об'єкти

137

ш:калі

сплощеними

скалі

Підпис під другою репроду:кцією має бути
"Супрематична :композиція, 1916 Олія".

та

кий:
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jrаздиня"

-

це синоніми

(Див. М. П. Деркач.

Короткий словник
синоНІМІВ
української мови.
Нью~йорк. 1975. стор. 52).
В реченні "Командувач армії зарядив поготів~
ля" є аж два польонізми від польськ. слів zarz~dzic
і pogotowie. Замінивши непотрібні польські слова,

УКРАїНСЬКА МОВА В АМЕРИЦІ

українською мовою

(26)

2.

Польонізми в мові америиансЬІ{ИХ
уираїнців

(9)

Дуже часто в пресі трапляються такі вислови:
"комуністичні потуги". 'західні потуги", 'ядерні
потуги". Тут слово
"потуга"
вживається не в
українському значенні цього слова. а в польсько~
му значенні слова "pot~ga", що в даному контек~
сті відповідає українському слову 'держава". От~
же. відкинувши чужі
й
непотрібні польонізми,

треба

казати:

'комуністичні

держави".

"західні

держави". "ядерні держави". Коли ж ми хочемо
підкреслити. що мова йде не про малі держави,
а про сильні й могутні

держави. то тоді

ми

ка~

жемо: "великі держави" (СУМ. І. 319). Замість
польонізмів "надпотуга'. "надпотуги" треба ка~
зати: 'наддержава". (Див. В. Т. Коломієць. Роз~
виток лексики слов'янських мов v післявоєнний

період. Київ. 1973. Акад. Наук. Ст~р. 281).

Слово "потуга" є в українській мові, але воно

ніколи не вживається в значенні "держава",

"ве~

лика держава". Українське слово 'потуга" вжива~
в таких значеннях: 1. сила, 2. велике зу
силля. напруження, 3. тільки в множині ско

ється

рочення м'язів черевного
преса
під час родів.
Приклади: "Самсоне, де твоя потуга' (Л. Укр.).
"Гнеться і в'ється, як га,.J; від потуги" (Моголів).

"Ще потуга .- і вона повмела на руках" (Смол.).
"Кобильчина з великою потугою вивозила з яру
сани" (Кир.). 'В законні дев'ять місяців у мате~
рі Октава почалися родові
потуги" ( Стельм.).
'Чотири тисячі козаків на потугу (себто на під~
кріплення,
на підсилення)
отаман Степан" (Кач.).

Хмельницькому

це
речення звучало б так:
''Командувач армії оголосив стан бойової готов~
1
ности ( готовости) •
У реченні "Початкову освіту він побирає
приватно" маємо непотрібний польонізм "поби~
ра в". Автор цього речення (мовознавець) пови~
нен знати, що освіту не "побирають', а "здобу~
ва ют", "одержують",
"дістають",
"набувають'.
(Див. І. Вирган і М. Пилинська. Рос.~укр. фра~
зеологічний словник. "Прапор", 1969, 10. ст. 108).
Часто кажуть: 'перепрова,.J;ити інтерв'ю". "пе~
репроваджувати вибори". "перепровадити збори"
(з п. przeprowadzic zebranie). У кра"'нські відповід~
ники до цих польських висловів такі: "проводити.
провести інтерв'ю, вибори. збори. засідання, лек~
цію. Приклади: "Першу лекцію математики Бе~
реза провів з особливим піднесенням"
(Томч.).
"Провести засідання, збори, лекцію" (РУС. 3 т.

1928, за ред. С. Єфремова. ст. 558). Вислів
'переводити
засі,.J;ання" в СУМ
має
позначку
"рідко". Але в РУС ( т. 3. 1928) вживається ви~
слів "переведення виборів". Широко вживані ви~
слови: "вибори відбуваються", "вибори, засідання,
збори відбулися ·. )lриклади: 'Вистави відбува~
ються кожного тижня в неділю"· (Мирн.). "Від~
бувається
рада
старшин
Запорізької
Січі".
(Корн.). "Шлюб має відбутися через два тиж
ні" (Л. Укр.).
Слово
"перепроваджувати
перепровадити"
існує

в

українській

іншому значенні:

мові,

але

воно

відправляти

вживається

когось,

щось

в

в
ін~

ше місце. Приклади: 'Він перепровадив повстан
ців через кордон" (РУС, 3 т.). "Я хочу перепро~
вадити монголів на У гри" ( Фр.). "Фронт під і~
йшов до Дніпра, табір не збиралися нікуди пере~
проваджувати".

У заголовку газетного повідомлення "Пірван~

вів

ня Альдо Моро" слово "пірвання' не україн~
ське, а польське слово .- з п. porwanie. Україн~

В реченні "Єгипет затіснює зв' язки з Сома~
лією" конче треба замінити непотрібний польо~
нізм "затіснює (з польськ. zaciesniac) укра~·нським
словом зміцнює".

ський відповідник до цього чужого слова .- "ви~
крадення". Приклади: "Дитину грома,.J;ян Храп~
кових ви ж намагалися викрасти?" (Ле). "Ви~
крав я дочку в цього старого" ( П. Куліш). 'Ви~
крадення молодої корчмарки" (Рибак). "Дове~

Для українця. що не знає польської мови. дуже
дивно звучить такий
з польськ.

вислів:

'Господарка

hospodarka, hospodarka narodowa.

ЗСА",
У країн~

ські відповідники: "Народне господарство США"
або "економіка США".

В українській мові слово "господарка" має зов
сім інше значення. Українське слово "господар

ка" -

це форма жіночого роду від 'господар". Є

й інша форма жіночого роду
від слова "гос по~
"господиня".
Приклади: "Як
дар". Це слово

дбайливі господарки парк садили дівчата мої"
(Криж.). "А самої господарки, Увги, ніхто й не
питав' (Кв.~Осн.). "Господарка, досить принад~
на молода якутка ... " (Граб.). "Господар з го~
сподинею частують гостей" (Л. Укр.). Отже "го~
сподарка",
"господиня".
"хазяйка' і діялектне
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деться

мати

чика"

(Тулуб).

справу

з

Аж два П'/ЛЬонізми

судом

за

маємо

викрадення

в такому

хлоп~

вислові:

"предкласти листу кандидатів" .- з п. lista (спи~
сок) і przedkladac (подавати). Приклади: "Подав
на розгля,.J; Вашу
пропозицію" (Коц.). "Подав
комісії проєкт пам'ятника" (Вол.). "Подав спи
сок кандидатів".
Не відповідає нормам української літературної

мови й такий, напр., вислів: "щоб перестати вза
ємну
боротьбу" з п. przestac
(припинити).
Українське слово "переставати .- перестати" -

не належить до категорії перехідних дієслів, себ~

то дієслів, які

датка

вимагають у реченні

прямого

до~

(на питання кого? що?). Не можна каза"НОВІ ДНІ", лиnень-серnень
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ти: "він nерестав боротьбу". Треба казати: "він
nриnинив .. боротьбу".
Отже в українській мові
дієслово
nереставати nерестати" це неnе
рехідне дієслово. Приклади: "Сміятись, гратись
nерестали" ( Шевч.). "Та го,.J;і тобі, Іване, nере
стан" (Kpon.).
"Перестав
вітер в одну мить"
( Неч.-Лев.).
"Дощику,
дощику,
nерестань"
(Довж.). Отже, взаємну боротьбу можна "при
пинити • а не перестати. Приклади: "nриnинити
боротьбу", "nриnинити роботу", "nриnинити до
nомогу", "nриnинити сnраву" і т. д.
Засмічують укра~·нську мову й такі nольонізми:
"nоnертя", "nоnирати" в значенні "nідтримка",
"nідтримувати". В українській мові є слова "nо
nирати" і "nоnерти", але вони мають інші зна
чення: топтати--. деспотично поводитися.
Hanp.,
"nоnирав їх ногами" (Гонч.). "Милана не раба
їм, щоб nоnирати нею, де треба, де й не треба"
(Міщ.). Слово "nоnерти" означає:
рушити
не
стримно. швидко й буйно почати рости. штовх
нути когось, кину·ги з силою в когось і т. д. При..
клади: "(корови) чRурнули в стеn, а другі так і
nо nерли на лю,.1;ей" (Стор.) . "Бур' яни nоnерли"
(Вишня). "Тимко щосили nonep хлоnця у двері"
(Тют.). "Вхоnила
вода
човен та й поnерла на
саму бистрину" ( Неч.-Лев.).

Часом
чуємо такі вислови:
"Бажаю куnити
правдиві коралГ, "Це правдива кава". Тут має
мо явний вnлив nольського слова prawdziwy в зна
ченні українського
слова
"справжній".
Слово
"nравдивий" вживається в українсьюи мові в зна
ченні "який відповідає
nравдІ , "який говорить
nравду": "Дмитренко чоловік nравдивий, не оду

рив Чіпку" ( Мирн.). І тільки іноді в мові україн
ських nисьменників
слово
"nравдивий" вжива
ється в значенні. явний, сnравжній: "Лікар не міг
nоставити правдивий діягнох" ( Хотк.), (себто пра
вильний). "Венера, як nравдива мати" (Кот л.).
Але здебільшого, коли мова про річ, яка насnравді
існує, вживається слово "сnравжній" (а не "прав
дивий").
Приклади:
"Зараз
справжня
весна"
(Коц.). "Це було справжнє кам'яне вугілля"
(Ту л.). "Шевченко став сnравжнім художником"
(Мири.). "Сnравжня кава".

Дуже засмічують українську мову такі слова
як, наnр., "nрелеrент" з n. prelegent. В україн..
ській мові такого слова немає. Натомість є сло
ва "лектор", "доnовідач".

Замість nольського слова (грамофонна) пли
та треба казати "пластинка") або "платівка"
Приклади: "довгограюча nластинка", "поставити
пластинку", "серед куnи пластинок ... " ( Г онч.) .
"Патефояна nлатівка" (СУМ).
Українське слово
плоский

шматок

"nлита"

каменю.

має інші

значення:

надмогильний

ник, вид кухонної печі. нагрівальний

пам'ят..

прилад, ве

Часто вживають nольську форму "nовернути"
з n. powrбcic
замість
укр.
"повернутися".
Замість вислову він не .зможе туди повернути ..
треба Rазати: " ... повернутися". Українське слово
'nовернути" вживається
Я':{ перехідне дієслово.
Приклади: "Дід nовернув руку малого" (Мири.).
"Пані nовернула голову в наш бік" (Л. Укр.).
Слово "nовернути" вживається також і як непе
рехідне дієслово. Приклади: "Гайдамаки понад
яром з шляху nовернули" (Шевч.) (себто зміни
ли наnрямок руху).
"Вітер nовернув на нашу
хату" (Ян.). "Повертало сонце на південні гра
ні" ( Щог.). "Кінчається літо, на осінь повертає"
(Цюnа).

-

Додому можна
nовернутися", а не
nоверну
ти". Приклади: "І ось nовернулися ранньо! вес
ни лелеки" (Козл.). "Повернувся я з чужини"
(Граб.). "Він не може nовернутися на Україну".
Часто вживають слово "повстання" в nольсько
му значенні цього слова.
ВідRриваючи жалобні
збори, nан доктор nромовляє: "Прошу вшанувати
nам' ять nомерлого ... повстанням з місць". Поляки
кажуть:

uczcic

pami~c

przez powsta.nie.

По-українсьRому треба казати: " ... вставанням",
а не "nовстанням". Слово "повстання" в україн
ській мові означає
"масовий
збройний вистуn".
Приклади:
"Вибух
повстання
на
Угорщині"
(Фр.). "Революція сnалахнула по всій країні но
вим загальним nолітичним страйком і збройним
повстанням" (Гол.). "Повстання nолку". "Коли
nовстання
буде
всенародне,
воно
переможе"
( Десн.). "Повстанський Комітет Лівобережної
України". "Українська Повстанська Армія". "Він
nропонує вшанувати nам' ять nомерлих вставан
ням і хвилиною мовчанки".

Дуже nоширений

серед

еміrрантів польонізм

"nодивляти" з n. podziwiac. Часто в пресі читає..
мо таRі неоковирні речення: "Американці подив
ляють українсьRі nисанки". "Берлінці подивля
ють nрезидента". "Подивляють красу". "Подив
ляли nриміщення". Українські відповідники поль
ського слова "nодивляти" такі: "захоплюватися
RИМ, чим", "дивуватися кому, чому".
Приклади:
"Американці захоплені українськими nисанками".
"В молодих літах захоnлювався я Шекспіром ... "
(Коц.). "Вони захоплювалися ... грою генілльної

Заньковецької"

(Рильськ.).

"Ми кось

ється гонками велосиnедними".

захоплю

(Л. Укр.).

Дуже засмічує укра;·нську мову nольонізм "по
зем" з n. poziom. Часто доводиться читати такі
помилкові вислови:

"на

мистецькому

nоземі",

"nозем розумового розвитку", "мистецьRи~ позе~
виставки". Тут усюди
польське слово
позем
треба замінити українським словом "рівень". що
в даному контексті означає ступінь якости. При

клади: "Рівень розвитку науки й техніRи". "Па
тос, яким nройнято книжку,

є недоречний і зни

ликі ділянки земної кори. ПриRлади: " ... розтира
ти фарби на кам'яних nлитах" (Фр.). " ... рожеві
nлити міської nлощі" (Коц.).
"Поховали його

А ще більше засмічує українську мову польське
слово "nомимо",
що його так
часто вживають

на високій

еміrранти

горі,

nоклавши

на

могилу

важку

ча

вунну плиту з наnисом" (Куч.). "Могильна nли
та". "У кухні тоnилася nлита" (Янов.). "Газова
плита""
"Значна частина nлощі всіх океанів
складається з океанічних nлит" (СУМ).
"НОВІ ДНІ", липень-серпень

1981

жує

науковий

рівень"

замість

(Жур.).

українського

nрийменника

"дарма що", "незважаючи на", "невважаючи на",
Часто доводиться читати такі хибні вислови: "по
мимо nохилого віку", "nомимо гарячих проте
стів". "nомимо
поганої
погоди", "помимо його
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великих

здібностей",

здоров я

і т. д. Всюди

"помимо
це

поган<?,го станУ.

польське

помимо

Віктор ТОПЧІИ

треба рішуче викинути й замінити його україн
ськими прийменниками: "незважаючи на", "невва

ВОСЬМИй ДЕНЬ

жаючи на", "дарма що". Приклади: "Незважаю
чи на всі переслідування, опір зростає".
незважаючи

на

свій

серйозні книжки"
на ознаки

веселий

"Аліна.

характер,

Гутірка Друга:

читала

(Ів.). "Лице його, невважаючи

великої

втоми,

дихало

здоров'ям"

"ПІЗНАВАННЯ СУТІ ДІйСНОСТИ"
МЕТАФІЗИКА

( Фр.). Дуже тобі дякую, що, невважаючи на кло
поти всякі, ти не забуваєш мене і пишеш часто"
(Коц.).

В академічному Словнику У країнської Мови
(т. 7, 1976, стор. 120) є слово "помимо" з по
значкою "розмовне", себто таке слово, яке нале
жить

до

розмовного

стилю

мови,

переважно в усному мовленні.

слово

вживане

Зазначено також,

що слово "помимо" вживається прп позначенні
особи, предмета, явища. У словнику подамо та
кож фразеологізм -помимо моєї (своєї і т. ін.)
волі". Таке вживання слова "помимо" ілюстрова
но прикладати з творів українських письменників.

Зокрема подано такі приклади: "Звичайно, і по
мимо цього є в нього про що розповісти: три

ки війни!"

ро

(Гол.).

жати за русизм, і тому в таких

випадках

краще

вживати прийменника "опріч". Приклади: "У нас,
опріч такої загальної ваги. письменство ще й спе
ціяльні завдання має" ( С. Єфр.). "У тих торбах,
опріч шкільних книжок, були напхані календарі,
часословці .. " ( С. Вас.).
вош

"помимо моєї

ІЛюстровано

такими

волі".

помимо своєї

... я

прикладами:

вже

раз падала з п'єдисталу, зробленого помимо волі
моєї" (Л. Укр.). "В такі
хвилі Маруся мимо
своєї волі поглядала на Юрчика" ( Хотк.). Тут
ці вислови мають значення: неса:r..юхіть, незалеж

но від власного бажання.

Без займенників "мое{', "своєї" вислів "помимо
волі" властивий не українській, а російській мові,
і тому в словниках подаються такі українські від
повідники до цього російського вислову: "нехо

тя чи", "проти волі чиєї", "мимоволі"

(Далі буде)

ЮВШЕЙНИй ВЕЧІР В ВО-ЛІТТЯ ОЛЕИСАНДР А
І. ПУJПОЯ В УВУ
У понеділок

11-го

травня

відбувся

в

головюи

залі Украінського Вільного Університету ювілейний
вечір з нагоди ВО-ліття інж. Олександра Івана Пу
люя, відомого винахідника і

удоскона'лювача

в

ді

лянці фільмової апаратури і фільмового продуцен
та, що за сво•ю працю одержав ряд нагород в Ав
стрії.

Інж. Олександер І. Пулюй є
шого
що

дослідника фізика, проф.

дав

ряд удоскона'лень

крема він вперше

в

сином відомого на
д-ра

ділянці

Івана Пулюя,
фізики,

відкрив просвітлюючі

а

зо

властиво

сті променюючих речовин (ізотопів) і зробив перші

"рентrенні" знимки,
"променями Х"
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ливість наших

вчинків

етика

..-

(ікс).

які

у документував і назвав

..-

є

серце

або

душа філософії. то метафізика є не лише П го
лова. а уся центральна нервова система. Без ме
тафізики філософія не може мати глибокого змі
сту,

а

поверховне

мислення

не

може

й

назива

тися філософією. Отже, філософія як така без
метафізики існувати не може.

Проте деякі ніби філософські системи цілком
відкидають

метафізику

..-

як

П

поняття,

так

і

суть П. Це не дивне, річ ясна, бо коли хтось не
має досить здорового глузду,

В даному прикладі слово "помимо" можна вва

Вислови

"Метафізика" загально має означати ділянку
філософії, що вивчає глибше значення й остаточ
ну природу дійсности. Якщо наука про справед

чи то "хлопського

розуму", щоб сприйняти й пошанувати існування
правди-дійсности.

то

яке

йому

діло

до

якогось

ніби глибшого змісту тієї дійсности? Послідовним
і тупий часом бути може: та навіть і сліпий ба
чить краще від нерозумного.

з ,.J;ругого боку, було чимало й таких

"мета

фізиків" в історії філософії, що під цією назвою
й

цим

поняттям

струкції,

що

приховували

взагалі

не

чисто

мають

уявні

нічого

кон

спільного

з жодною дійсністю, не говорячи про суть її. Ди
вуватися не доводиться й тут. Назва може бути
й порожній звук ..- метафізика не охороняється
жодним "законом", крім ваги власного змісту.
Серед поважніших мислителів. з давніх часів
спочатку ніби майже
випадково
прийнято
вважати, що метафізика починається там, де кін
чається фізика. Фактично, ця назва ("по-за фі
зикою") настільки влучно відповідає змісту цієї
основної частини філософії, що П початкова ви
падковість виглядає сумнівною. В кожному разі,
можна з певністю ствердити, що якби зміст запи
сок Аристотеля поза його "Фізикою" не ві,.J;пові
дав назві "Метафізика", що їі ніби започаткував
один з дослідників творчости Аристотеля, Ан
дроник Родезький, десь около 70-го року до Хри
ста, то до цієї й подібної проблематики давJ~о вже
приросло б інше ім'я.
Справді, десь у 17 -му столітті була вgедена
назва "онтологія" на окреслення вивчання "основ
буття" ..- тобто частини метафізики. Метафізика
в

цьому

контексті

рахується

загальною

наукою

про буття "саме в собі", і є поняттям ширшим від
поняття онтології: але часом усі метафізичні пи
тання називають онтологічними.

Краще

просто вважати, що

переносить

наголос

на

назва

пізнавання

"онтологія"
основ

саме

буття, як існування біологічного, ..- тобто життя
буття живого ..- а метафізика охоплює суть усіх
граней ,.1;ійсности й включає онтологію як .. вер
шину" (проте без гори нема й вершини!).
"НОВІ ДНІ", липень-серпень

1981

Кожна

ще один крок у напрямку пізнання суті дійсности;

думка або наближує нас до пізнання правди, або

Фактично,

міркування

є

спитаймо ось таке: що є джерелом ефективности
- потужности - усіх фзіичних законів та при
родних сил?

віддалює нас від цієї мети

міркування.

чи просто не посу

-

ває з застояного місця. До якої клясифінації ми
відносимо

методу

чи

напрямок

нашого

мислення

сности. Назва й клясифікація існують просто для

Відповідь на це питання цілком виходить за
рамки спроможности фізино-JІ.:Іатематичних наук.
чи будь-якої науки, що основана на повторності

зручности

експериментальних

остаточно не грає великої ролі для пізнання дій
окреслення

й

впорядкування

наших

думон та нав'язують тему до ширшого поля, щоб
полегшити орієнтацію й порозуміння. Чи ми на
звемо наше заняття "метафізиною" чи "онтоло
гією",
ролі та

поліптували

порозуміння

в

до

правди

нашому

спілну-:

чи

на порівняльності

ну якісних дослідів суті нашої дійсности, в широ

ке й повне надзвичайних пригод
тафізичних міркувань.

філософією чи наукою, не грає великої
аби лише назва
й
метода
відповідали

предметові, полегшували наближення

дослідів

кількісних мір та величин. Ми вступили в цари
поле ме

-

В наступних двох гутірках
розглянемо
приклади метафізичної проблематики.

деякі

ванні.

Сам себе я рахую метафізином; але янщо хтось
воліє називатися онтологом,

то так йому

й тре

Михайло ГАВА

ба! Проте у вужчому значенні вираз "онтологія"
придасться й нам тим більше, що за вжитон
нічого

не

платиться ...

НАБЛИЖАЄТЬСЯ 25-ЛІТТЯ

Дрібна ,але доречна заввага: в нашій праведвій
мові й розмові метафізики не має жодного кло
поту: одначе якби по-англійському я мав назива
тися "метафізишен", а не "метафізисіст", то і я
теж волів би бути онтологом: метафізика не

"НОЗУБА"
У місяці гру ,J;ні

ки майже безпосередньо переходить до носмоло
гічної метафізики. Точніше, я б сназав, що роз
ділова грань між фізиною та метафізиною зна
ходиться там, де кінчається математична фізи
ка, тобто на тому
щаблі
фізичних понять, де

1981 року сповниться знамен

на дата 25-ліття існування культурно-мистецько
го товариства "Козуб".

має багато спільного ані !3 медициною, ані (Го
споди, спаси й помилуй!) з шаманством ... А втім,
цур їм і пек. Хоч і коцюбою хай назвуть, аби в
гарячу піч не пхали!
В ножному разі, для мене зовнішня межа фізи

Для відмічення цієї важливої дати У права "Ко
зуба", мабуть,
не тільки
зорганізує ювілейний
вечір з доброю і цікавою
програмою, а також
видасть
ною

·

друном

картиною

"Мистецьний
тієї

праці.

яку

альманах"
невтомно

з

пов

ведуть

"козубівці" в місті Торонто.
А тим часом хоч коротно зробимо перегляд
вечорів, які відбувалися в "Козубі" зимою і вес

знинає сама можливість математичного охоплення

ною

в нашому пізнаванні фізичної дійсности.
Саме на цьому безкількісному щаблі фізичні
поняття переходять у метафізичні що зовсім

Напередодні Нового року відбулась доповідь
Михайла В. Г ави "Запоріжжя і козацький острів
Хортиця". Крім згадок про різні по,J;ії з історії

не означає

відходження

а

відкриває

навпани.

від

дійсности,

людству

ясна

можливість

річ,

пізиа

цього

козацтва,

року.

доповідач

поділився

також

спостереженнями про острів та місця,

власними
в яких

за

вання глибшого змісту власних понять, глибша~
суті світу та глибшого значення свого власного

лишилися сліди козацької історії. Для ілюстрацЕ

існування.

схематичиї пляни Дніпрових околиць. у яких збе
рігаються козацькі пам'ятки та пам'ятки природи
(острів "Байди",
скеля
"Дvраків". "Козацька
миска",
"Січові ворота",
"Скеля Святослава",
"Козацький дvб", місця німецьких поселень "Ро

Безумовно, тут
у нас
мова не про звичайну
собі різницю між кільнісним та янісним окреслен

ням того ж самого пізнавального предмету. Різ
ниця між фізикою й метафізикою полягає не у
виборі підходу до предмету, а в суті самої тема
тики й проблематики, що іншого підходу до неї
й немає. Отже справа не в межі, а в тому, що
лежить поза межею: не так в тому, де метафізика
починається, як в тому, де вона кінчається та що

охоплює. Інакше кажучи, коли фізика переважно

:вивчає

ефенти

причин.

шукає

причини

причин.

то

метафізина

залюбни

Ось візьмімо коннретний принлад переходу від

фізини до метафізини (що може теж бути й при
кладом прямого переходу від бу дь-яної нау ни до
філософії) .
У сі ми добре знайомі
;'сил" та описом фізичних
цих сил досі є незбагнена.
сил є на межі фізики з
"НОВІ ДНІ", липень·серпень

з поняттям фізичних
"занонів". Проте суть
Питання суті фізичних
метафізикою. Ступімо

1981

використовував не тільки кольорові nрозірки. а й

зенталь" і ін.).

Присутні запитували
про
заплянований ще
року "Історично-меморіяльний
козацький
комплекс, який має бути на острові, та чому й
досі v місті Запоріжжі нема назв вулиць: Гладко

1972

го. Вайди, Сірка, Нечая, Богуна, Кривоноса, Са
гайдачного, Святослава або хоч Яворницького ...

У лютому був "Авторсьний вечір поетеси Ган
ни Черінь" з Чінаrо. Вечір цінавий переглядом
великої

літератvрної

творчости

поетеси,

який

зробила Іраїда Черняк, а також виступом автор
ки

і читанням

П

нового

віршованого

роману

"Слова, слова. слова". Окремі розділи ві;::~;творе
но художнім виступом у ролях: Галя Надія
R уца; Валентина - Ольга Адамик; Микола Михайло Гава.
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Авторка надзвичайно
літератури,

книжкових
оповідань.

про

назв,

що

а

працьовита

свідчать

крім

подорожніх

них

їі

в

ділянках

чотирнадцять

багато статтей,

-

нарисів,

друкованих

у

пресі.

·

Також у лютому ..- "Англомовна літературна
Україніка". Доповідач Марта Тарнавська з Фі
дельфії, США. Марта Тарнавська народилась
у Львові. Середню освіту з~обула в українській
гімназії у Зальцбурrу. Австрія, а вищу в універ
ситетах Темпл і Дрексель у Філядельфі~·. Пра
цює бібліотекарем у Пенсільванському універси
теті.

Марта Тарнавська, як і Гі чоловік Остап, який
очолює об'єднання письменників "Слово". відо
мі

із

сторінок

українських

лів. Ії думки як у поезії,
притягають читача.
пера

що не

та

журна

так і статтях

часописів

і есеях,

кожному

працівникові

вдається.

У своїй доповіді М. Тарнавська дала цікавий
перегляд близько сотні англомовних публікацій
на українські теми (переважно в ділянці літе
ратури) і виявила
рішуче
незадовільний стан
англомовної україніки.

У дискусії над цією
важливою темою брали
участь: Ліда Палій. Марія Голод. Віра Ворскла,
Стефанія Гурко, Олександер Роїк, Богдан Пен
дзей, Іван Дубилко, Іван Манастирський, Марко
Царинник,

Василь

Берига

та

інші.

У березні професор Альберт Кіпа з м. Аллен
тавн, США. мав доповідь
на
тему "Життя і
творчість Вадима Кіпи". У 1968 році несподіва
но, у віці 56 років, відійшов у вічність талано
витий піяніст Вадим Кіпа. залишивши ряд своїх

композицій, які багатьом невідомі; потрібно фон
дів, щоб їх ви;з;ати друком.
Про обдарованість
і творчу
працю піяніста
присутні довідалися багато цікавих фактів від
піяністки й співачки Іра~·ди Черняк. а найбільше
від професора Альберта
Кіпи.
який докладно
проілюстрував працю свого батька.
Праця композитора і піяніста йшла складни
ми дорогами його життя, починаючи від Києва

через Берлін, табори ДП. аж до Америки.
З великою увагою присутні слухали із звуко

запису його композиції на слова Вадима Лесича:
"І що ж осталося із мрій", "Впали тіні на годи
ни", "Нема вже нічого". На слова Лесі Українки:
"Стояла я і слухала весну", "Пісня", "Напро
весні, Вечірня година" та фортепіянові твори
"Лемент" і "Спогад" у виконанні композитора.

На тему "Тарас Бульба Миколи Гоголя і про
блеми нашої провідної верстви" доповідав Василь
Сірський з Ватерлю, Онтаріо.
Життєвий шлях
доповідача коротко накреслив М. В. Гава. Допо
Р.ідач щасливо пройшов трагізм війни, перебув
полон і затвердив

свою освіту докторатом у ді

лянці славістики.

Працюючи біліотекарем

у

Ватерлю

універси

теті, знаходить час
на
статті про шкідливість
української партійної гризні, яка виснажує емі

rрацію і дово;з;ить до збайдужіння
українців поза межами У країни.
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більшість

Тема доповіді
дуже
широка,
з численними
вставками та цитатами і їх краще бу ло б видати
друком.

У квітні Омелян Смеречинський мав доповідь
про "Повість временних літ".
. Хоч по основному фаху доповідач інженер у
дшянці літакобудівництва і дуже завантажений
професійною працею, він завжди знаходив час
на

наукові

ють

розшуки

від~ошення

до

в

чужих

~жерелах,

історії українського

які

ма

народу.

РозумІючи
важливість укра;·нської науки без
фальшувань і потребу культурної праці в "Козу
бі", не раз фінансово допомагав, уникаючи роз
голосу чи подяк від У пра ви.
Боляче і скорботно стає на душі, що ще так
активну й молоду людину Всевишній забрав із
наших лав і перевів туди, "де нема ні болю, ні
печалі" ....

Травень "Життя і мистецька творчість Оле
ни Кульчицької". Доповідач Ірина Носик. На
роджена в Чорткові, середню і вищу освіту за
кінчила в Австрії. Від 1951 року працює арти
стом-малярем при біологічному факультеті То
ронтонського
рисунку

університету

в

ділянці

наукового

мікроорганізмів.

Маючи мистецьку освіту й зацікавлення. опра
цювала цікаву й важливу тему про творчу працю

львівської художниці Олени Кульчицької.
Для підкреслення багатогранности мистецької
праці Олени Кульчицької, доnовідачка влашту
вала

крім

доповіді.

ще

окрему

виставку

творів

художниці, що дало повніший образ великого та
ланту мистця і їі вкладу

Більше
знайомили

сотні

картин,

присутніх

з

в українську культуру.

рисунків
жанрами,

та

публікацій

у яких працю

вала Кульчицька. За дев'яносто років свого тру
долюбимого життя залишила близько чотири ти
сячі різних творів, а також публікацію про одяги
в захі~ній У країні, зокрема на Лемківщині.
У виступах і питаннях по закінченні доповіді.
присутні не тільки з признанням висловилися про

працю
вили

доповідачки

домагання

Ірини

про

Носик,

окрему

а

також

виставку

для

ста
шир

шого загалу міста Торонто.
Хоч вечорів було
й
небагато, але підібрані
теми і доповідачі говорять самі за себе. Тому й
щемить

душа,

коли

з

доповідями,

залишаючи

працю, їдуть до Торонто працівники культури аж
з Чікаrо, Філядельфії, Клівленду та інших відда
лених міст Америки і Канади, а в той час "збай
дужіння" полонює укра;·нську громаду, яка крім
забав, ювілеїв та бенкетів не має місця на те,
що

ушляхетнює

людину,

підносить

національну

гордість та зацікавлення громадською працею.

Дехто радить, щоб кожну доповідь опісля дру
кувати і тим самим популяризувати і зацікавлю

вати українську публіку.
На цю пораду доведеться ві-1повісти словами
редактора Івана Манастирського про одну допо

відь у Торонто з ра мени НТШ, на якій бу ло пів
тора десятка присутніх,
буде їі читати?"

Сумно, але влучно

"а, надрукувавши·. хто

над цим треба таки за-

думатися.

"НОВІ ДНІ", липень-серпень

1981

Леонід ЛИМАН

ріяльної культури. У своєму виступі на недавньо
му з'їзді письменників України перший секретар
ЦК Щербицький, вказуючи, про що письменники

ПРО МУЗЕй ГОГОЛЯ

нині повинні

У зв'язку з наближенням 175-річчя з дня на
родження Гоголя в Україні робляться різні за
ходи для вшанування його пам'яті. Наприклад,
газета "Советская торговля" (21 квітня) розпо
віла, що у Полтаві
досліджуються страви, які
любив письменник. Уже знають, як він сам май
стерно куховарив. На батьківщині Гоголя запля
нована побу ~ув ати готель з рестораном "Вій", у
якому будуть гоголівські страви.
Ці страви з
лютого

появилися

у

меню

писати.

зовсім

промовчав історичну

тематику. І це, мабуть, не ви па~ ково. Вже не пер
ший рік керівники ідеологічного фронту ведуть

полтавського

рестора

ну "Турист".

завзяту

кампанію

історичної
кавлення

проти

тематики
населення

в

історичної

літературі,

історичним

науки,

проти

проти

заці

мину л им

своїх

народів. Мовляв, усе тут не так, усе хворобливе.
Тут вам і нібито надмірне захоплення старови
ною,

і

ідеалізація

історичних

постатей,

засмі

чування мови архаїзмами і тому подібне.
Жертвою такого підходу сучасного начальства
до історично! спадщини стала садиба Гоголя, від
якої в наслідок постійного руйнування і перебу
дов, крім землі, по суті нічого не залишилось.

Це добре. Радує
така
увага до пам'яті пи
сьменника. Але от у газеті "Советская культура"
двадцять восьмого березня появився нарис про те,
як виглядають справи з упорядкуванням родинної

садиби Гоголя, які заплянована реставраційні ро
боти, як і коли на тому місці має бути збудова
ний музей.

Тяганина зі спору~женням музею і впорядку
ванням садиби практично триває ще від сорок
сьомого року. Знайшлися люди. які виявили по
дивугідну настирливість у різнобічному вивченні
проблеми. Вони вивчили відповідні архівні мате
ріяли, зібрали експонати, досконало вивчили по
бут часів Гоголя. Але начальство з ними не ра
хується.

Начальство не лише не допомагає ініціяторам,
але

перешкоджає,

по

суті

сприяє

дальшому

ни

щенню ще не зруйнованих старовинних пам'яток.

У газеті розповідається:
"Могила батьків Гоголя обнесена огорожею, і
напис ясний і чіткий, а створює чомусь враження

сирітства. Можливо тому, що вона одна. Колись
поруч стояла церква, збудована на кошти батька
й матері письменника на честь його народження.

Але п'ятдесят сьомого року церкву зруйнували,
а разом
з церквою дзвіницю,
прибу~овану
пізніше на підставі проєкту самого Миколи Ва
сильовича Го голя.

Нібито і не варто про це писати, зауважує
"Советская культура", церкви написаним не
повернути. Але яка шкода, що на цьому не закін
чилося. Минулого року розібрали в селі Ковалеве
п'ятибанну дерев'яну церкву дев'ятнадцятого сто
ліття. (Один з ентузіястів збереження і рестав
рації садиби Гоголів) Лев Семенович Вайнгорт,
коли довідався про це, Rинувся в Шишацьку рай
раду: віддайте церкву заповідникові. Тим більше,
що церкву

прикрашали

точно

такі

ж

вісім

дере

в'яних колон. що й бу,:tинок Гоголя. Але не буде
на будинку Гоголя колон дев'ятнадцятого сто
ліття,

-

ли

невідомому

в

зауважує газета,

-

тому що вони зник

напрямку.

І

залишилися лише половина.

а

колод

від

церкви

з другої половини

побудували курник".
Таке могло статися
з
місцем
народження і
життя Миколи Гоголя в умовах виховання у на
селення байдужого ставлення і навіть зневаги до
минулого, в умовах безкарного
нищення мате"НОВІ ДНІ", лиnень-серпень

1981

Михайло ДОБРЯНСЬКrfИ

ДВІ КНИЖКИ, НАПИСАНІ КРОВ'Ю·
І

СЛЬОЗАМИ

Дві книжки кличуть до нас голосом розпачу з
України.
Дві книжки
б'ють у ~звін тривоги з
приводу того, що діється в У країні сьогодні. Дві
книжки сьогодні найактуальніші та найбільш
потрібні, щоб ми усвідомили собі страшне стано
вище українського народу. Ось вони:
1. Юрій Бадзьо: ВІДКРИТИИ ЛИСТ ДО
ВЕРХОВНОУ РАДИ СО.ЮЗУ РСР ТА ЦЕН
ТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ КПРС. Видало За
кордонне представництво
У країнської
громад
ської групи сприяння виконанню ГельсінксьRих
угод. Нью И:орк, 1980; стор. 64.
ПРАВОЗАХИСНИИ
2. УКРАУНСЬКИИ
РУХ.
Документи й матеріяли Української гро
мадської групи
сприяння
виконанню Гельсінк
ських угод в У країні. В-во "Смолоскип", Балти
мор 1969, стор. 477.
Невелика об'ємом
та важка
змістом книжка
Юрія Бадзя мусить бути в кожній українській
хаті. Велика
книга
про
правазахнснии рух в
У країні мусить бути в кожній українській хаті.
Хай це бу ~е гаслом найближчих днів і тижнів.
Передавайте його з уст до уст. А самі, якщо досі
не маєте цих книжок,

замовте чимшвидше й чи

тайте! І читайте!
Обі книжки говорять про хресну дорогу сучас
ної У країни. Обі дуже
актуальні
передусім у
зв'язку з мадрідською нарадою про Гельсінкську
угоду. АЛ:е вони актуальні й незалежно від Ма
дріду.

Скільки в нас написано про rеноцид! Політика
rеноци~у є фактом в У країні. Брежнєвський ре
жим. від

1965

р., посиленим порядком застосовує

цю політику супроти українського народу. Непе
ревершена книжка Івана Дзюби "Інтернаціона
лізм чи русифікація", написана 1965 р., показала
апарат протиукраїнського rеноциду за Хрущов
ського правління. Але з того часу, за Брежнєва.

29

великодержавний шовш1зм КПРС значно вдоско
налив. поширив і поглибив політику rеноциду.

В ЦК партії випрацювали
найбільш вишукані,
рафіновані,
підступні
методи
rеноциду.
йо
го
мета:
ліквідувати
український
народ
як
окрему

національну

індивідуальність,

Рі'яненРіа

одного з найвидатніших діячів уRраїн

-

сьRого

руху

ЯРі

віддзерRалений

він

спротиву

останніх
у

двох

його

десятиріч

статтях,

-

листах

та

зверненнях до органів влади СРСР та міжнародних
ЧИННИРііВ.

звести

ЗбірРіа СРіладається з чотирьох частин:

перша

-

український народ на рівень примітивної етногра

заяви, статті та листи П. ПуR'яненRа; листи до Лу

фічної маси, а потім асимілювати їі до складу
російського народу. Плян Брежнєвського керів

теріяли

ництва

очевидний

,......-

раз

на

завжди

ліквідувати

в Україні українську проблему.
Як цей плян діє, показав Юрій Бадзьо. У тому
сенсі "Лист" Бадзя до Верховної Ради перевер
шив н.нижку Івана Дзюби. Бо він показав сього
днішню систему протиукраїнського rеноциду. 21.
ХІІ. 1979 року Бадзьо дістав за те дванадцять
років позбавлення свободи. Вона написана дуже
стисло телеграфним стилем. І саме ця ляпідар
ність у пре~ставленні найбільшого злочину про
ти нашого народу робить особливо сильне вра
ження. Ще раз прошу ,......- прочитайте.
Великий збірник документів під назвою "Укра
їнський правозахисний рух" каже вам. що змага
ється і проти чого бореться вільнодумний рух
сучасної України. Осип Зінкевич подав п'ятдесят
документів.
програмові

Вони

з'ясовують

напрямні.

ідейні

загальнолюдські

положення,
та

націо

нальні принципи діяqів У країнської Гельсінкської
Групи. Крім того. тут заяви та листи діячів Гру
пи та близьких їй осіб про переслідування. про

незаконні судилища. про терор проти діячів Гру
пи. Ви дістаєте rалерію образів. які ілюструють
потворне

царство

розиузданої

ства і знущання дикого

сваволі,

:к'янен:ка'; документи

14
і

За видання цієї книжки треба прилюдно подяку
вати "Смолоскипові" та обом діячам, що для неї

потрудились: Осипу Зінкевичеві та Андрію Зва
рунові. Дві книжки, написані кров'ю і сльоза
ми ,сказав я на початку. Це - не аrітаційна фра
за. Прочитайте і побачите, скільки за ними сліз
і крови, людського болю й горя. І усвідомите,
яка катастрофа постигла наш народ. Читайте й
думайте, що ми, живучи на свободі, мали б ро

і суд;

Ціна

ма

:книжки

набути

в

у:країнсьRих
п. Ніни

:книгарнях
Ільниць:коі,

Нью-Йор:к.
Мниопа Ру~енко. ЗА tРАТАМИ, nоезії

1977-1978.

Пере~мова На,:dї Світпнчної. Обкладинка Тита Гав
риша. Мюнхен, "Сучасність",
Ціиз.

9.00

1980. 222

стор.

ам. ~оп.

Поезії, я:кі ввійшли до цієї збірки, написані пое
том у тюрмі
Вони

1979.

і

в таборах

прийшли

на

фактично

Захід

Микола Руденко засуджений в

в

ро:ках

шляхом

1977-

самвидаву.

р. в основному

1977

за очолювання Украінської громадсьRоі групи спри
яння виRонанню Гельсін:ксьRих угод. Увесь його ве
ликий

літературний доробок

лучений
про

цю

з

бібліотек

:книжку

с:конфіс:кований

Ра•дянсь:кого

читайте

в

Союзу.

статті

:К:нижRу

можна

набути

або в представника

в

Петра

українських

Вид-ва

і

ви

Більше
Роєнка

"Руден:кова перемога", "Нові дні", Rвітень,

1981.

РіНигарнях

"Сучасність"

п. Ніни

Ільницької. Адреса:

Nina Пnytzkyj
254 West 31 St. -

New York, N.

У.

10001, USA

Васнпь Пр~хо~а. ЗАПИСКИ НЕПОКІРЛИВОГО,
книrа

велико

Немає другого видання, що зібрало б таке ба
гатство матеріялів до сучасної ситуації в У країні.

арешт

Пу:к'янен:ка.

в представника "Сучасности"

синами й доньками українського народу. З дру
гого боку ви знайомитеся з багатством думок та
ідей тих апостолів-борців за краще майбутнє, що

лею.

Л.

ам. долярів.

насиль

державного шовінізму.
Ви дивуєтесь, як могли
вирости люди з таким духовим багатством під
цим режимом. Ви подивллєте ~·х і болієте їх до

про другий

оборону

:К:нижRу можна

режиму над найкращими

їх так жорстоко переслідує дикий режим

про

11:

на чужині.

Новий Ульм, Власним накладом при посередниц

тві тижневика

"У Ріраінсь:кі

стор., порт. Ціна

9.50

Вісті",

1972 (1980}. 367

ам. дол.

Юр. Семенко. ШАХИ В УКРАІНІ, нарис з історІІ
шахової rрн на УІ4"?аЇнській земпі вЩ Київської

Русі ~о Української ССР та еміrрації.
Передмова
міжнародного
rросмайстра
Пюде:ка
Шахмана. Мюнхен, 1980. 224 стор., ілюстр.
Ціна
15 ам. дол. (30 нім. мароРі}.
Анатопь Камінський. ЯКА ОРІЄНТАЦІЯ?

БібліотеRа Прологу і "Сучасности" ч. 147. ОбРіла
Ірини Івахів.
"Суча'Сність",
1981. 92 стор.

динRа

бити перед лицем такого нещастя.
("Наш голос")

Ціна

НОВІ КНИЖКИ

ської

ЗmИНІТЬ КРИВОСУДД~! СПРАВА ЛЕВКА
ЛУК'ЯНЕНКА. l'ІпориJJ:куваІDІи, довіJUШ і nере.~ова

глійське видання разом}. Передплату надсилати на

Мюнхен, "Сучасність",

зо

ясRраво

Гельсін:ксьRоі

Групи.

Виходить

паралельно

у:країнсьRою і англійсьRО•Ю мовами. Річна передпла

Стеnан Са~овський. Обкла.ЦИнка ІрнІDІ Івахів.

У Rнижці

ам. дол.

"ВІСНИК РЕПРЕСІЙ В УКРАІНІ", 1980.
Нью-Йор:к, Закордонне Представництво Украін

та

-

4.50

1980. -

змальований

268 ст, 8 фотоrр.
образ

ПевРіа

Пу-

20.00

таRу

ам. дол. (або

30.00

дол. за уRраінсь:ке й ан

адресу:

Ukrainian Helsinki Group
Р. О. Воох 770, Coopeer Station
New York, N. У. 10003, USA
''НОВІ ДНІ", липень-серпень 1981

УНРАїНСЬНА ХРОНІНА
ПРЕЗИДІЯ

8

А~адеміі

Нау~

У~раіни

НА АКТУАЛЬНІ ТЕМИ
присудила

премію імени Івана Фран~а у~ладачам "Словни~а

Ігор ЛИСЕВИЧ

староу~раїнсь~ої мови". Ця а~адемічна премія присуджується вперше,
цівни~и

"Сповни~

науці

і

першими

Пьвівсь~ого

староу~раїнсь~ої

ле~си~ографічне

історію ле~сичного

її

інституту

заслужили

суспільних

мови ... "

це

-

пра

перше

дослідження, я~е

СТАРОДАВНІ МІТИ

нау~.
в

СУЧАСНИ НА

засвідчує

с~ладу та граматичної

ОЧИМА

будови

у~раїнсь~ої мови на ,уочат~ових етапах її розвит~у.

8 У К.ИІВСЬК.ОМУ видавництві "Нау~ова дум~а"

ВІД РЕДАКЦІї: Палеоастронавтика .....- нове
слово й означає, що існує теза про можливість
відвідання

нашої. плянети

в минцлому

представ

"На

никами позаземних цивілізацій. Покищо повідом

родні промисли У~раїни". У статті Пащу~а с~азано,

лення прихильників цієі' гіпотези не виходять за
межі окремих фактів і здогадів. до того ж до

вийшов
що

дру~ом збірни~

"ядром

нау~ових пра'Ць

у~раїнсь~ого

~аменярства

про

є

Житомир

щина... Нині на просторах області в

багатьох... ~а

сить суперечливих. Також Ігор С. Лисевич ( схо

р'єрах

червоного,

дознавець)
належить
до прихильників палео
астронавтики.
Иого статтю передруковуємо з

добувають

відомі

граніти

-

рого та зелен~уватого ~ольорів,

я~і

вигляді

прямують

плит щодня

ешелонами

сі

здебільшого у
у

різні

журналу "Наука і суспільство" (Київ).

Fіінці ~раїни. :Крім того, з лона землі полісь~ої ви
ходять чарівної ~раси

чорні

~ими

цят~ами

синьо-зеленими

лабрадорити
та

з

габро-нарити, я~их не знайти навіть в на'драх Ура
лу. Ці

~амені

були

і

ро~ої міжнародної

8 Шляхом самвидаву

на

з

дружиною

репресії

Пархомен~о

~ом відзначати дванадцятого січня

в

-

роз~лею
із

за~ли

день у~раїн

народження.

Він

і

його

жина заочно в~илися на шостому ~урсі
журналіс.-rи~и

К.иївсь~ого

дру

фа-культе

університету.

У

дру

жини правозахисни~а К.расівсь~ого Олени Антонів,
я~а живе
справі

у

Львові,

знову

у березні

арештованого

зробили

обшук

правозахисни~а

у

Івана

Кандиби. В однієї ~иївсь~ої родини, прізвища я~ої
не пода'є самвидав, був переведений обшу~ та~ож
у справі

Івана

Кандиби.

В

цієї

~иївсь~ої

родини

зберігався архів політичного в'язня сталінсь~их ча
сів

8

Суровцевої.

Архів

~онфісковано.

ГАЗЕТА "ПР АВДА

YRP АИНЬІ"

у

передовій

статті восьмого травня відзначила·, що у Львівсь~ій

області

проду~тивність

суспільного

тваринництва

за останні два ро~и пішла на спад. Багато чого до

ведеться

зробити

ринництва

у

Хмельниць~ої,

для

ряді

подолання

господа•рств

Волинсь~ої,

відставання

тва

К.іровоградсь~ої,

Чернігівсь~ої

облас.-rей.

Газета "Правда У~раиньх" в~азала на зниження тем
пів виробництва основних видів тваринниць~оі про
ду~ції

на фермах

Київщини.

давно

у

тваринництва

розвит~у

До

речі,

ще

Київщина'

лася передовою: її с.-rавили в при~лад для

не

та~

вважа
інших.

8 ШІСТНАДЦЯТОГО травня недале~о від Нью
Йор~у, в містеч~у rлен К.ов від~рито новостворе
ний слов'инсь~о-амери~ансь~ий

центр

~ультури

і

В усякому разі, варто переглянути їх іще раз,
тепер уже очима людини космічної ери, і пере
свідчитися, чи нe:vt:a в стародавніх леrендах про
польоти

до

зірок

чогось

такого,

що

не

вклада

тєься в наші уявлення про примітивні цивілізації
давніх епох, але якимось чином корелюється зі

значно вищи~ рівне~ знань?
Дуже цікава з цієї точки зору заново знайде

на минулого століття в Етіопії "Книга Єноха".
Політ Єноха "в небо" і Земля, яку він побачив
"з

боку'',

разюче

схожі

на

враження

сучасних

космонавтів. У пам' ятках стародавньої Індії зна
ходимо описи велетенських багато~існих "літа
ючих

кораблів",

що

приводилися

в

рух

хитро

мудрими пристроями. Знову і знову звертаються
історики

й

астроно:vt:и

до

повідомлення

вавілон

ського жреця Бероеса про дивні "неземні"
ти, які з'являлися в давньому UІумері.

істо

Однак зараз ~и звернемося до культури, яка
менше знайома читачеві. Уї писемні пам' ятки, з
одного боку, підтверджують, що Китай
ів цьо
~у не є винятко:vt:, а з іншого

-

можуть уточни

ти й доповнити деякі вже відомі нам факти.
Багато писемних
пам'яток
стародавнього й
ранньосередньовічного Китаю майже не дослі
джені, багато з них узагалі не дійшли до нас
чи збереглися лише у фраrментах. Але, дбай
ливо зібрані й піддані уважному зіставленню.
ці фраrменти змальовують нам дивну й цікаву
картину

юrослави.

так званих

1981

до

помогли відкрити Трою, а ісляндська cara про
Лейфа Щасливого знайти поселення вікінrів
в Америці. Хто знає, чи не віщують нам інші
давні пам'ятки ще більше хвилюючі знахідки?

навчання. :Крім у~раїнців, до центру належать бол
гари, білоруси, чехи, слова~и, поля~и, росіяни і

"НОВІ ДНІ", лиnень-серnень

науки.

Адже не слід забувати, що рядки "Іліяди"

сь~ого радянсь~ого політв'язня. Сергій Набо~а п'ят

ту

галузях

Захід .1рийшли дея~і

вали у К.иївсь~ому університеті листів~и

десят восьмого ро~у

наирtзноманітніших

ки до сьогодення. а й до минулого. Не забува

національні

Оленою

у

Шукаючи розв'язань. учені звертаються не тіль

ють і про стародавню народну творчість мі
ти, казки, леrенди. Те, що донині вважали за
витвір фантазії, тепер дає поживу для роздумів.

У~раїні. У лютому арештували Сергія Набо~у, я~ий
разом

проблем

предметом ши

залишаються

торгівлі".

віс.-r~и про нові політичні і

З виходо~ людства в космос виникло безліч

широ

дрібнозернисті

діяльности

"синів

мудрих

неба", які

і

гуманних

істот.

нібито відвідували
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Східню Азію в ІІІ тисячолітті до н. е. й раніше.

можна звук і етер довільно зображати у вигляді

Це приблизно
Бероес.

з'єднаних поміж собою барабанів?!" .- вигуку
вав давній філософ,
котрий
звик
перевіряти
будь-який образ на вістрі свого розуму.

той самий

Ми знаємо,
в

епосі

часто

що

час, про який писав

народженню

передують

різні

героїв

чудесні

у

мітах,

знамення,

однак появу "синів неба" напрочуд послідовно й
одноманітно супроводили одні й ті самі небесні
явища. Наприклад. перед народженням одного
з них. Ху ан-ді, "сяйво великої блискавки опере
зало зірку Цізи в сузір'ї Ковша" (тобто Великого Воза). Перед тим, як з'явився його спадко
ємець. Шао-Хао, "зірка, ніби веселка, проле
тіла вниз"
(або: "величезна
зірка, ніби ківш,
опустилася на Квітучий острів"). Перед появою
наступного, Чжуан Сюя, "сліпучо сяюча зірка
перетнула місячний (диск). ніби веселка". Ці
повідомлення з древньої книги "Записки про
покоління владарів і царів". яку складено в ІІІ
столітті, але джерела їі набагато давніші.

Китайські історичні
тексти
добре доповню
ються фраrментом міту стародавньої, ще добуд
дійської релігії Тібету ("бон"), який розповідає
про появу на Землі могутнього "друга доброти
й доброчес ноти":

... яйце,

створене

таких

повідомлень

змушує

у
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з одним

на Зе

барабани ...

пляні

поділене

чотири

відсіки.

Нічого схожого в конструкціях китайських ба ...
рабанів ніколи не було, та це й нРuожливо адже поперечні перегородки заважали б поши
ренню звуку. Однак усе стане логічним, якщо
припускати, що то був не музичний інструмент,
а схематичне зображення
зовсім
іншого
при
строю. До цього слід додати, що аналогію та
пристраєві

іншій

бою

Цікавим
здається
інше як
уявляли
собі
цей грім стародавні китаиц1. Щоправда, жодне
зображення не з берег лося, але автор І-го сто.
ліття Ван Чун описав картини, які ще існували
в той час; вони вражали й обурювали його своєю
неправдоподібністю. "Зображений грім виглядом
сво;·м (є щось) ніби громадиться одне на інше,
один

в

на

можна

знайти,

хоча

й

зовсім

галузі.

мінливою

запропонований

для

геометрією,

ди.

дослідження

Ве ...

щоправда.

він

складається

не

з

чоти ...

рьох, а з трьох зарабанів. Барабани змінюють
конфіrурацію .- тут вони
мають
близьку до
сферичної форму, а можуть бути і циліндричні,
й сигароподібні. Так само вони з'єднані між со.

млі, давні китайські міти раз-у-раз згадують ~ро

з'єднані

коло

лініями

нери, побудований, як не дИвно, за такою самою

грім. Найперший "син неба" .- Фу Сі, який не
мав попередників", "з' явився в гуркоті грому".
Про найбільш відомого сина неба, Хуан-ді, по
відомляється. що він "перейшов межі громової
субстанції". Що це означає, незрозуміло, хоча
за сучасними уявленнями
"громовою субстан
цією", ймовірно, слід вважати плазмовий стан
речовини, який людство
ще тільки
збирається
використовувати в двигунах майбутнього.

нагадує

кожне

перпендикулярними

схемою;

найрізно

неба"

спрощене.

Спускний апарат з

замислитись.

Розповідаючи про появу "синів

хрест-навхрест;

скоплян,

Ці стародавні повідомлення про дивні літаючі
капсули, які спустилися з неба, витлумачуються
по-різному. Ух можна вважати за витвір худож
ньої фантазії або за систему символів, які втіли
ли мало схожу на них реальність. Однак часта
епохи

й

У написах на старовинному керамічному по
суді (І тис. до н. е.) барабани, про які згадує
Ван Чун, передані
як
чотири
кола,
з'єднані

в

(Переклад Ки чанова й Савицького)

повторюваність

схематизоване

кому

Магічною силою богів Са і Бал,
Вийшло під дією власної ваги
З божественного лона порожнього неба.
іllкаралупа
стала захисним панцирем,
Оболонка захищала, як броня,
Біле стало джерелом сили для героїв,
Внутрішня оболонка стала
Цитаделлю для тих, хто жив у ній ...
З самого центра яйця вийшла людина,
Володар магічної сили ...

манітніші

Картин, що їх оглядав Ван Чун, нам, на жаль.
не побачити. Та збереглися зображення найдав ...
ніших з відомих нам барабанів "я" (11-1 тисячо
ліття до н. е.) .- дуже видовжених, сигаропо ...
дібної форми. Дійшли до нас і давні начертання
гієрогліфа "грім" .- на кераміці,
в
словнику
"Шовень цзецзи", а такі гієрог ліфи теж являли
собою картину,
хоча
зображення
в них було

Як

.-

рування

у

корпусі міститься

і

маршові двигнути.

двигун

системи

ке

Певна річ, такі несподівані зіставлення старо
давніх зображень з літальними апаратами май
бутнього можуть здаватися досить довільними.
Що ж, повернімося до сивої давнини, але вже
до подій, описаних у Біблії, до видіння, явле ...
ного пророкові Ієзекиїлю. Якщо порівняти давні
китайські зображення "грому" з літальним апа
ратом,

що

його

реконструював

американський

учений І. Блумрих
за
текстом Біблії, то схо.
жість стане ще більш разючою. Ті самі чотири
барабани, з'єднані між собою центральним кор.
пусом,

навіть перпендикулярні лінії, які поділя.
ють ці барабани
у начертанні
давнього гієро
гліфа.

Лишається
грому"

ще

згадати

про

китайських мітів, яке

дивне

"божество

керувало цим

гро.

мадищем з чотирьох "барабанів". Ван Чун сво
го часу проаналізував канони іконографії й те.
як зображали "князя грому" на картинах, і
йшов висновку, що тут є суперечність. Або
грому не вмів літати, або його неправильно
бражали .- так стисло можна переповісти

ді
бог
зо ...
ви

сновок філософа.
Адже
божество це завжди
малювали без крил і ніби "у завислому стані"
.- "голова не підвішена до небес, ноги не спи ...
раються на землю". Здивування Ван Чуна при.
родне, та нині, гадаю, зайвим буде підказувати
"НОВІ ДНІ", липень-серпень

1981

аналогію
його

на

таRОго

nоложення:

еRранах

ми

не

раз

бачили

кращу частину сел.ІІНства та інтепіrенції. Ви позба
вили моїх співвіт"ЧИзнинии.ів-українців національної

телевізорів ...

ЦіRаво. що "грім небесний". за RитайсьRими
леrендами, мав на землі постійне місцеперебу
вання. Це було відоме "Озеро гро\іу", розташо
ване серед пісRів Східньої Азії. У цих місцях.
ЯRЩО вірити стародавнім леrендам. відбувалися
дивні речі. Але я розповім лише про одне пові
домлення, яRе описує політ "небожителя".

У творі. вRлюченому до священного даосьRого

rідности,

ви

добились,

що

ми боїмось

називатись

українцими" ... Зверта10чнсь до кас, Снєrірьов пи
сав: "Я хочу, аби ви, українські мої рі..цні брати по
той бік океану, тримали в руках плід моїх розду

мів і вбглівань. Алз одразу ш~жу вам: КJDІry мо10
адресував и чита'Іесі в себе на батьківщині, з ним
и

rовор10,

до

ньоrо

зверта:~есь,

ходить,

дихає, живе

Неньку

мо10

поруч

до

rромадянииа,

мене...

Хай

книrу

що

про

Rанону, цей опис звучить таR: "Фен-цзи спалив
себе у Rупі полум'я. разом із димом піднявся й

більше потрапило її на мо10 батьківщину, до моrо

опустився,

иайпершоrо

за один

раноR долетів до

сипRих

піс

видадуть

чнта'Іа,

видавці

але

й ти,

так,

щоб

читачу

икомоrа

зарубіжний,

Rів" тобто туди, де розташоване "Озеро гро
му". Далі йде дивна й досить суперечлива фра
за (до речі, це є арrументом на Rористь давньо
го походження теRсту).
Після прибуття туди.
де перебував описаний
вище
"грім", Фен-цзи
СRористався яRимось
"фейюй".
ПереRласти ці
гісрогліфи
легRо (юй риба, фей летюча
або для польоту), однаR, на жаль, нічого спіль
ного з відо\іою нам летючою рибою "сЬейюй"
не має. У середньовічній енциRлопедії "Тайпин
юйлань" випадRово зберігся уривоR з дуже дав
нього Rомпедіюму "Книга гір і морів", ЯRИЙ чо
мусь не увійшов до сучасного теRсту пам'ятRи.
Там є опис дивно!
"риби
для польоту". Щоб
одразу усунути будь-яRі непорозуміння, слід під
Rреслити, що в неї "не було Rрил". СRазано на
віть таRе: "риба для польоту подібна до свині",
"на ній червоні письмена (або візеруноR? І.
Л.)... уберігає від зброї,
дозволяє
не боятися
грому".
Сховаємо посмішRу й спробуємо збагнути, що

не відсторони". Тож не

хотіли

фанія Лаба, Юрій Лавріненко, Юрій Луцький, Ули

описати

стародавні

автори

(Продовження на стор.

за

допомогою

будьмо байдужими до за

клику Снєrірьова! Допоможім, щоб "плід йоrо роз
думів

і

вболівань"

икнайскорше

був

видаинй",

-

закликає Ілля Демиденко.

Сьоrодиі

вже

можна

підтвердити,

що

не

JDІше

"Набої ~ розстрілу" ("Ненько мои, ненько"), але
й інші самвидавві твори Гелія

Снєrірьова

вийдуть

незабаром окремо10 киижко10. В наслідок вшцезrа

даних і баrатьох інших бажань, українські діи'Іі з
США,

Канади,

Зах.

кореспонденційним
для

До

сприикни

склаJП

Европи

та

шлихом

видаииІО

Комітету

Австрапії

створили

Громадський Комітет

творів

ввійшли

г.

досі

Снєrірьова.

такі

особи

(за

абетко10):
Віталій

Бендер,

ченко, Василь

Галан,

Яків

Микола

Валер,

Витвицький,

Гвоз.децький,

Олекса

Веретеи

Гас10к,

Анатоль

Воrдаи

Тони

ГороховК'І,

Василь

Гришко, Доків Гуменна, Йосип Гірник, Мар'ин Даль
ний, ІлJІИ Демиденко, Іван Дубилко,
ський, Юрій
стю,

Ольrа

Клиновий,
Кузьмович,

Зои

lrop

Коrут,

Роман

Качуров

Гриrорій Ко

Купчннський,

Сте

на Л10бови'І, Юліин Мовчан, Дмитро НИТ'Іенко, Пе

35)

тро Одар'Іеико, Петро Плевако, Валеріин Ревуцький,
Василь

СемаКJОк,

Володимир

Скорупський,

Михай

ло Смик, Юрій Степовий, Остап Тарнавський, Ро
ман

Тра'І, Юрій

Шевельов.

Дли ведения технічної роботи по створени10 фон

ВІД РЕДАКТОРА

ду видании визначено Фінансову комісі10 в складі:
Микола Валер, Анатоль Галан, ІлJІИ Демиденко, Іван

"НЕ МОЖНА ЗАЛИШАТИСЬ БАйДУЖИМИ"

-

в nере.цплаті коштує

ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА ГЕЛІЯ

СНЄГІРЬОВАВИйДЕ ОКРЕМОЮ КНИЖКОЮ
Ваrато читачів запитуваJDІ, чи друковані мииуло
rо

року в нашому журиалі "Набої для

розстріпу"

г. Снєrірьова вий.~ть окремОІО КНИЖКОІО. Не маІО
чи на таке

виданни

ві.цпові,циих

коштів, ми,

на

жаль, не моrли досі відповісти читачам позитивно.
В

друrу

rірьова

-

річниц10

мученицької

Зінаіда

і Петро

смерти

Гелія

Гриrоренки

та

Сиє
Надія

Світличка звернулись до украінської rромади з за

кликом допомоrти
дисидентські
давній

ЯКНАЙШВИДШЕ

твори.

ПрочнтавІШІ

співробітник

Ілля

цей

Демиденко

видати

йоrо

заклик,

наш

наrадав

нам

усім:

"Не можна заJDІшатись байдужими! Публіцистич
ні твори Снєrірьова є rостро вразливі д11И москов
ськоrо · режиму.

Зріка10чись

радинськоrо

rромадин

ства, Снєrірьов звивив: "Ваша конетитуцін є брех
ни від ПО'Іатку
нином

держави,

до

кінця.

икв

Не

знищнла

"НОВІ ДНІ", липень-серпень

1981

хочу
еліту

бути
моrо

Дубилко, Стефанів Лаба, Василь СемаКJОк. Книжка

rромади
народу,

15.00

дол. Чеки на передплату

й пожертви треба виписувати на:
"Нові дні" заклика10ть читачів

Snehirov's Fund.
усілико

підтрима

ти меrайно почин Комітету дли сприинни вндаиКJО

творів Гелів Снєrірьова. Справді,
лишатись

байдужими.

Плід

-

не можна за

роздумів

і

вбоmваиь

великоrо украіиськоrо патріота і rромадикииа Гелів
Сиєrірьсва
заплатив

за

треба
це

донести

своїм

Передплату й пожертви
Снєrірьова просимо

по

призиа'Іекиі.

Автор

життям.
на

посилати

виданни
з Канади

творів
на

Г.

адресу

Snehirov's Book Fund
So-Use (Toronto) Credit Union
Асс. No. 7310
406 Bathurst St.
Toronto, Ont. МБТ 286
а з США та інІШІх країн на адресу

Illa Demydenko
54 Oaklawn Drive
Rochester, N. У. 14617, USA
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ЛИСТИ

ДО

РЕДАКЦІІ

МОВО РІДНА!
Треба' б

було

вигуRнути,

Бо

Уі.ОЛИ

читаєш

Петра

ОдарченRа: "УRрв.інсьRа мова в Америці". Невже ж
:ми в.ж тв.Rим "сміттям" говоримо тв. пишемо~ А ви
ходить, що тв.R, бо
Rраще

знати,

що

ж

до

а'втор

мовознавець,

польське
ристь

театральним

фахове

жестом

обурення, І'і.ОЛИ

нв.Rв.зує,

МОВИ

він

ЯІ'і.ИЙСЬ

вимагає,

Та'М

ЧИ

ЯІ'і. "східняR"

не

за'Вжди

об'єІ'і.

тивно ставиться до мовних гріхів своіх братів "зв.
Тепер слідує черга його статтей проти польоніз
мів, у них він рішуче

розправляється

ми словами. При тому забуває, що

ми дверми
за!хідньоі

до

мові

Заходу,

мови

численні

протягом
до

уRрв.інсьRа

тературної

польсьRв.

мова

відRрити

Rультури,

мова
слова.

уже й не варто би виRидв.ти,

численни

лв.тинсьRоЇ

-

лв.тинсьRо-польсьRі

з

століть

західньої

спілRування

тож природно, що

до

мови,

засвоїла собі
Бв.гв.то

особливо

з

з

них

мови

лі

та нв.уRової.

В Rожному разі Автор Петро ОдарченRо виRонує
винятRово

дуже

Уі.Орисну

уRраїнсьRоЇ мови,

в

ній

ЛАЗНИЧ:К:А,

...

то

r.

уже

від

не

лише

з

узаконилося

того лише

ко

ГорJdєнко, Філядельфія

Вже від декількох місяців іде підготовка до ХХІІ
:К:онrресу Союзу Украінського Студентства :К:ана'ди
(СУС:К:), який відбудеться 27-го до

а

місію

спра'ва

для

очищення

остаточних

рішень

-

Я ж тут, ЯІ'і. звичайний читач, хотів би звернути

році

1981

селення в
:К:анади
якої

припадає

:К:анаді.

три

:К:онrрес

міри

надські

90-річчя

Протягом

прибули

Украіни.

украінського

останніх

більші

колись

зовсім

до

іміrрантів

питання,

окремі

елементи об'єдналися в

по

років

90

хвилі

розглядатиме

украінсь:ко-канв.дським

чи

українські

з

і

до

й

ка

синтезу, яку звуть

суспільством.

Перші два дні конrресу будуть присвячені огля
дові теперішнього стану украінсько-Rанадського су

спільства і дискусії майбутніх розвиткавих тенден
цій

в українській

Не
ні

меншою

громаді

в.тракцісю

товариські

зустрічі.

в

:К:в.нв.ді.

конrресу

Нв.

будуть

четвер

і

зв.ба•ву,

в.

ввечері

в

числен

зв.пляновв.но ве

чірку з вином і сиром, на п'ятницю

бенкет

це повинність уRраінсьRих мовознавців.

серпня цр. в

30

приміщеннях університету Йорк у Торонто.
В

уRраінсьRій

складається

коли

КАНАДСЬКІ СТУДЕНТИ ПІДГОТОБЛЯЮТЬ
СВІй ХХІІ-Ий KOHrPEC

хідняRів".

була

слово

мова
і

виRи

МОСІ'і.ОВіЗМ

польонізм. При тому не завжди має пан Автор ра
ці•ю, бо пан Автор,

слів,

то йому

й дещо емоційно засуджує те чи інше слово й про

нути З уRрВ.ЇНСЬІ'і.ОЇ

українська

чого.

Треба розуміти його
сто

ж

українських

конrресовий

-

суботу

буде нагода

оглянути місто Торонто.
В

неділю

конrрес

закінчиться

вибором

нової

увагу на слово ЛАЗНИЧ:К:А, яRе Автор рішуче хоче

управи СУС:К:, статутовими змінами й потверджен

виRинути

ням напрямних

з

уRраїнсьRоі

сьRа мова вже

мови,

бо,

мовляв,

має для цього поняття

уRраїн

слово

ВАН

НА. Чи це таR, чи ні~
В

російсьRій

мові

є

денцію.
буде

слова

"гостинная

Rомната",

слово

ледарства

"Rомната"

й

упрощения

виRинуто

й

з

тих

лишилося

в

понять

ужитRу

нагода

діяльности

цієї

СУС:К:

на

правдоподібно

прохолодитися

в

наступну

гаряч01

ка

сесн

відпочинковому

ра

йоні М ускока.

"столова!я Rомната", "ванная І'і.Омпнв.та". Із-за оби
вательсьRого

Після

Перед

24

липня кошти

реєстрації

виносять

50.00

дол. Після цієї дати не будуть прийматися в.плі:ка·

ціі

на житлове

приміщення

(не

в

ціну

виноситимуть

включене

60.00

приRметниRи для означення іменниRів: "гостинная",

реєстрації),

"столовв.я", "вв.нная". ЦілRом природно, що уRраін

дол. :К:ошти реєстрації включають вечірку з

сьRа мова в російсьRій державі підпала під впливи

і сиром, вступ нв. бен:кет і забаву та шестиразове

російсьRоЇ мови й

напр.

слово

"ванна•я"

вRоротила

навіть аж до ВАННА.

цілий

для

будиноR

з

харчування.

Rупання
різними

Rімнату,

або

відділами,

в

навіть

Rожному

разі яRесь більше підприємство для Rупання, ліRу

бути

можна

отuимати

Lippincott Street,
968-1599.

від

то

чому

тоді

не

сміє

в яRій стоїть ВАННА іменниR. У яRу БАННУ нали
іменниR, чи

не

в

тільки

приRметниR ~

стоїть

ванна,

купаються, призначення ванної кімнати

ше,

ніж

купатися

українській
інше

до

НИЧ:К:А~І

34

мові

того

інФормації

Бойр;о. сІо

Ont.

M5S

SUSK, 191
Tel. (416)

2РЗ,

Реєстраційні ан:кети також можна дістати від го

ЛАЗНЯ,

лів місцевих Українських Студентських :К:любів.
ПОДЯНА

посудина, в яRій Rупаються. ВАННА це та Rімната,

У ванній кімнаті

сесії. Ширші

Дани

Toronto,

бути ЛАЗНИЧ:К:А ~ Хіба лиш тому, що походить з
польсьRого слова• "ЛАЗЄН:К:А" ~ ВАННА це велиRа

вати воду~ В

вином

знижка нв. житлове приміщення.

єструватися на поодинокі

вання та т. п. цілей.

:К:оли може

Буде

реєстрації

Гостям раді І Не-студенти матимуть можливість ре

Існує в уRраїнсьRій мові слово ЛАЗНЯ, яRе озна
чає заряджену

а кошти

у

ній, то

БАННУ

приналежне

чому б

лише

як

не

дякую

Григоренкам,
"Українське

в

яюи

куди шир

лишити

іменник,

об'єднати

Щиро

словом

а

в

все

ЛАЗ

"Новий

українським
життя",

шлях",

"Український

ству приятелів
і

Д.

всім

Вайт,
щирим

"Нові

Петрові

часописам

"Українські

дю

,

кредитівці

у

творчости
Англія,

віст1

у

думка",

українській

Бв.вндбруку,

М.

Зінаіді

(Детройт),

воля"),

Зерова

православному

українцям

тв.'

("Свобода",

"У крв.інська

голос", "Народна

правсслв.!вній
пані

вклоняюсь

в

Товари

Астралії,

духовенству

вільному

світі,

"НОВІ ДНІ", липень-серпень

хто

1981

спричинився

своїми

пожертвами,

обізнаними (хоч трохи І) з тим, що діється на рідюи

передплатами

моральною підтрим1юю до видання :книжки "Поці

землі. Це

лунок сатани".

зріс

При :кінці минулого
звернулося
світі

з

до

украінської

закликом

"Поцілунок

року подружжя· Григоренки
громади

допомогти

са'Тани"

про

видати

у

я:к на мене, а и:к на тих, хто вже тут

-

то Бог

його

знає,

психіятричний

терор

відгук

серед

українців

у

Вищезгадані

ставилися
його,

українські

до

чим

заклику

і

уможливили

че.сописи

безкоштовно
збірку

по

надрукували

передплати

та

по

жертв.

Найбільшу

ре:кляму

риство приятелів
ліі.

Завдяки

ше

250

моїй

Товариству

примірників

Матеріяльву

:книжці

творчости

і

М.

до

зробило

Зерова

Австралії

в

Това

*

плило

допомогу

Вітаю Вас і :кожне число Вашого журналу

Вашої :корисної праці дли добра· нашого народу.

Пересилаю чек у сумі 20 дол.

я:к

волення

підтримування

мене

мого

"ero".

власного

Ні І

для

Це

голітній передплатник Іван Колесник.

Стародавніміти

підтримка

в

Бога, від

бажання

мо.ти

свсо:-о

незалежну

державу.

Багато

:книжок

на подібні
І тому,

речі
від

імени

патріотів, :кого
я

сердечно

п~шло

і

ще

величезний
тих
і

в

Украіну,

"маленьких"

мордують

дякую

піде

в

де

голод.
мучеників

психушках

вклоняюсь

всім

і

і

тюрмах,

тим,

завдяки

:кому моя :книжка була видана і розповсюджується
на перекір

:кремлівським

ста•ранням.

В!ктор БОРОВСЬНИй

УКРАІНА І МИ
У "Нових днях" за місяць тра'Вень Ви помістили
листа п. Івана Манчен:ка,

в якім він, п.

Манчен:ко,

в нелюдиний спосіб накинувся на пана Йосипа Го
шуляка

і

на

реда:кцkо

"Нові

дні"

за

те,

що

наш

оперний співак Йосип Гашуляк поїхав у гості на'
рідну Украіну й там мав гостинні :концерти.
Ваш :коментар на згаданого листа дуже влучний,

щиро Вам дякую. За це посилаю
совий

25.00

дол. на пре

фонд нашого дорогого журналу

"Наві

дні".

Завва.'Жую в сучасних "Нових днях" Волиниківський

стиль

цікаво

-

і

приємно

читати.

співпрацівникам журналу,
П.

Пиману; бажаю

Вам

Привіт

зокрема

добрих

пп.

м.

новим

rаві

й

ус~Ііхів.

Микола

Mo'l"l'a,

·**
*
... Щиро

також радію, читаючи особисті Ваші до

писи чи :коментарі на· будь-яку тему, зокрема від
повідь

на

того

дивовижного

Мє.нчен:кового

листа.

Його лист це один живий доказ на те, я:к може за
сліпити

й

фактично

далеко

до

завести

заперечення

сама

гола

рідного

зненависть

народу.

-

Нена

висть без любови нічого не варта.

Дуже
:краще,

Це

-

мені
що

'

подоба•ється, що передру:ковуєте те
" там " на стор1н:ках преси.

.

з являється

чи не єдиний

спосіб тримати своіх читачів
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такого суперечливого порівняння.

33)
"Риба"

-

це,

безумовно, щось обтічне,
вкрите
еляетичним і
сріблястим панцирем. Порівняння зі евинею під~
казує: те "щось" мало чотири кінцівки й непро~
порційно роздутий
тулуб,
на котрому, як ми
знаємо, були червоні "письмена" або позначки.
У ее разом призначалося для безкрилого польо~
ту, оберігало від ураження зброєю і шкідливої
дії ''грому"
Чи не та сама
це "риба", котра
згадується в повідомленні
Бероеса
про мудрі
істоти, які явилися жителям давнього Шумера?
Пригадуєте, він говорив про гуманного Оанне~
са, який володів людською мовою?
"У ее тіло
цієї істоти було, як у риби, але під риб'ячою го
ловою була друга голова, а також ноги внизу,
прикріплені під риб'ячим хвостом". Р. Дрейк та
інші автори згадку про рибу розглядали як об~
разне описання захисного костюма прибульців

-

можливо, і в нашому тексті є щось схож~.

Наступне речення
підкреслює
таке припу~
щення. За свідченням джерела.
скориставшися
"рибою для польоту", Фен~цзи "тимчасово по~
мер і відродився через двісті років". Інакше ка~
жучи,

повідомлення

в

цілому

можна інтерпрету

вати так: Фен-цзи прилетів на "Озеро грому" й
там вдався до засобу, який був необхідний для
дальшого, тривалішого
польоту й оберігав від
якихось

шкідливих

у стан

летаргічного

думка
Торонто

....

(Продовження з стор.

задо

тих, що там, :кого лікують від інакше-думання, від
віри

12 дол. на пе

біль

українціn

особисто,

-

редплату, а ВІСІМ дол. на пресовий фонд. Ваш дов

вільного світу у виданні моєї :книжки я не сприй

маю,

"Нові

дні" та бажаю и:кнай:кращих успіхів у продовженні

Австра'

:книжки.

моральну

цікавить.

plr$

вільному

прихильно

більше

Ваша... ("Новоприбула")

і

світі.

іх

На все добре І Бажаю всіликих успіхів І

:книжку

про правозахисний рух в Украіні. Цей заклик зна
йшов широкий

що

Не мені судити ...

вільному

мою

-

про

впливів,

анабіозу

сну.

.-

після

чого

Природно,

розв'язання

поринув

виникає
проблеми

часу в польотах на далекі відстані.

Інші подробиці польоту Фен~цзи в китайських
джерелах знайти не вдалося. Набагато більше
там
мовиться
про
стародавнього
сина
неба
Хуан-ді. сучасника
шумерського
Гільгамеша,
про того самого Хуан~ді. котрий нібито володів
"субстанцією грому".
Деякі автори вважають
його за учня Фен~цзи. Опанувавши основний за
кон і рушійну силу Всесвіту Дао, Хуан~ді.
як твердять леrенди, дістав можливість "подо
рожувати
в нескінченності".
І швидкості цих
мандрівок, очевидно, були зіставлені з відстання
ми. На таку думку наводить повідомлення про
"ченхуана" -- дракона.
на
котрому
Хуан-ді
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піднімався до
Сонця. В одному стародавньому
творі зазначається, що цей дивний засіб пересу.
вання "походить"
з ~~:раїни,
де народжуються
сонця" і дуже старий йому три тисячі ро~~:ів.

Але найголовніше позначається

на

плин і

ріння людського

добу

його велика швид~~:ість ніби

покриває

часу,

організму:

міріади

уповільнює

ченхуан

миль;

"за

людина,

ста

одну

що

Та найцікавіше, що ми можемо знайти в ки
це вказівRи, з я~~:ого саме

-

району неба прилетіли
на Землю
гадані при-
бульці. За остарадавніми леrендами, Хуан-ді та
його супутники з'явилися на нашу плянету із
сузір'я Саньюань і повернулися туди ж.
Місце
перебування
Сяньюань
на небесній
сфері відоме досить точно розбіжність у дві-
три зірки. не більше. Сузір'я складається з 17
зірок різної величини й нагадує формою драко

на. Ви мог ли б мати рисунок, який відтворює
фраrмент найранішої китайсь~~:ої ~~:арти зоряного
неба з тих, що відомі нині. Вона ви~~:арбувана на
кам'яній стелі в провінції Цзянсу. Сяньюань має
пряме сходження приблизно між 9 і 1О годинами
ЗО хвилинами і 10°-40° північного схилення. Од
нак

є

підстави

для

припущення,

що,

ливу увагу я звернула HG.' його:

них

умов

можливе

існування

плянет,

а

одна

з

зірок Регула близька за основними параметрами
до нашого Сонця. Втім Регул і сузір'я Сянью.
ань у цілому
тир,

маяк

мог ли

серед

сузір'я Лева,

просто

зірок,

куди,

на

що

слугувати

за

показував

дорогу

думку

давніх,

орієн-
в

поверну

лися дивні прибульці.
Чи відбулися такі відвідини насправді пи-
тання дуже спірне. Стародавні й ранньосеред-
ньовічні китайські тексти багатозначні, багато-
шарові

й

дають

простір

до

різноманітних

при

пущень та тлумачень. Саме тому так важливо
порівняти
їх з пам'ятками
інших
культурних
традицій. А коли взяти до уваги, що тут ми ма
ємо, мабуть, єдину точну вказівRу на район не.
ба, звідки начебто прибули космічні мандрівни
RИ, це вже свідчить про те,

що розглянуті

нами

джерела цікаві. Можлйво, ми маємо вихідну точ
ку для дальших пошуків. Що вони дадуть на
це питання відповість майбутнє.

НОВИЙ ЛІК ПРОТИ АРТРИТУ
У

1'\анаді

й

шістьох

вився у nродажу

евроnейсь:ких

новий лі:к

nроти

:країнах

nоя

головних видів

М.

(1'\атя)

Г.

Гащен:ко

Хвильового,

Вона вчителювала

1917
де

nрацював

і

М.

знайо

дружинсо:о.

в Дим'янівці в

Л:к

р.,

1918

Ми:кола,

та:к

і

в "Просвіті", ставили у:краінсь:кі n'єси,

влаштовували :концерти. М. Хвильовий мав приєм

ний тенор (хоч слухом не виділявся), а 1'\атя мала
здібність і театральну і гарне соnрано. Вони разом
ча:сто

виRонували

дуети:

"Де

ти

бродиш,

м:оя

до

ле?", "!'\оли розлучаються двоє" і інші.
1'\атя

2.

ченні

знала у:краінсь:ку

Богодухівсь:коі

мову,

гімназії

тіль:ки

за:кін

no

ви:кладала

в

ш:колах

nо-російсь:ки, бо та:к тоді вимагав уряд.

Після знайомства
ревлоюційні

з

часи),

Хвильовим

вона•

знову

(у той

nочала

час були
говорити

і

nисати у:країнсь:кою мовою.

З Врублів:ки вони nереїхали до містеч:ка Суми,

3.

але щось там недовго були і nосnішно :кудись ви
їхали (цього я не знаю), а в nоловині 191У р. вони
nриїхали

до

Богодухова

і

меш:кали

в

1'\r.трусиної

у

:культосвітній

рщної тіт:ки.

М.

Хвильовий

nрац•:овав

яюись

установі (щось зв'язано з організ~цією лі:кнеnів

no

селах.

В

4.

році,

1920

(хоч М. Г. мріяв

Іраіда

до

13-го січня, у іх родилась донь:ка

Миколаївна

1937

р.

сина) і іі заnисали в метриRах

npo

Фіт:льова.

Та:к

вона

числилась

(хоч nисала: nр.звище відчима).

В

цьо

му ж році вона nостуnала в інститут і з неі вима

гали

метриl'іу

і

тоді

відчим

(бать:ка

рідного

вже

тоді не було на світі) nодав до суду і суд (богоду
хівсь:кий)

удочєрив

йому

відчима прізвище і no
15 ро:ків за її бать:ка).
ро:ку

5. 1920
nеревели)

шив,

до

В той

же

в

час у

nомеш:канням

nроду:ктами

М. Хвильовий

Хар:кова:,

тимчасово,

Іраіду

бать:кові

а

у

леrально

він

уже

nерзіхав
і

(чи

донь:ку

був
його
зали

дружини.

Хар:кові

і він жив

носити

(бо

дружину

бать:ків

була

вели:ка

4-х в

одній

та:кож не лег:ко було.

с:крута

з

:кімнаті;

Ми:кола

з
де:кіль

:ка разів nриїздив відвідати

свою родину, а та:кож

1'\атя

час

їздила:

в

Хар:ків

nід

тяж:ких

умовин

трансnорту. А до того ще родина іі була настав
лена nроти

Хвильового

за його

ідею

:комунізму

і

nобудову :комуни (бо бать:ки дружини були за
можнішими плантаторами, сіяли цу:кровий бу
ря:к, а та:кож що Ми:кола не був вінчаним зятем,
цього 1'\атерининв: мати не могла виносити). Все
це разом довело до сімейного розриву Фітільових.
Ця nерша дружина М. Хвильового вже nо:кійниця,
а

(вну:ка

жаль, він надто дорогий: щоденна доза :коштує

nравну:ків (я:кому 4 ро:ки)

36

тіль:ки

ро:ків

мат1р ю

Хвильовий.

недуги, але втихомирює біль та інші симnтоми й
ніби не залишає ш:кідливих nобічних наслід:ків. На
дол.

не

пару

з його

артриту. Його звуть "Фелдене". Він не вилі:ковує

1.00

була

а

ро~і, а nотім nеревелась у Врублів:ку в

Уіа тя були

ло спільного центра ваги.

З погляду сучасної астрофізики Регул не на
лежить до найперспективніших об'єктів у пляні
пошуків позаземних цивілізацій. Та не слід за-
бувати, що в кратних зоряних системах за пев

1'\атря

1.
мою

згадуючи

Сяньюань, давні автори мали на увазі не сузір'я
в цілому, а лише найяскравіше його світило Ре-
гул (Лева), яке, за останніми даними, с~~:лада
ється з чотирьох зірок, котрі обертаються навко

"Біографічний но

ментар", "Девітс", "Війсь:кова служба", я:кі в мене
вос:кресили в nам' яті сnогади npo М. Гр. Фітільове
(Хвильового) і я хочу уточнити дея:кі неточності.

сіла

на нього, досягає віку двох тисяч ро~~:ів".
тайсь~~:их джерелах,

Прочитавши 1-й том творчости Ми:коли Хвильо
вого (хоч дея:кі його речі я читала раніш), особ

доч:ка

Іраіда

на

nенсії,

Хвильового)

Хвильового).

бальством

-

І що

і

має

двох

ці:каво:

я:к

no

одруженого

вну:ків
онуl'і

та:к

сина

(nравну:ків
і

один

з

хисту захоnлення ри

nішли в діда' М. Г. Хвильового.
"НОВІ ДНІ", липень-серпень
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подає

ренцію

з

з своїх спогадів про М. Г. Хвильового п. П. І. Ши

А

Fіомісії

ВселенсьІ:'іого Православного

ч:имаrа, що вони єцілковито правдивими.

освящ.

митрополитом ДамасІ:'ііносом.

6.

таІ:'іож

7. Ще

мені

Хвильового

армії
ніх

хочу

підтвердити

відомо,

що

"Пьоша"

-

(більшовицьl'іій),

місцевостях

заспоRоїлось,

деІ:'і:льІ:'іа
пу,

і

чи

між

до

відступу),

ними

був

Мені

брат

в

МиІ:'іоли

навІ:'іолиш

двору

цього
в

день

прийшло

(п:сля насту

обдертих

трохи нижчий за МиІ:'іолу і

діючій

І:'іОЛИ

виснажених

брудних,

МиІ:'іоли
у

довелось

ранІ:'іом і

нашого

ФJ:онтовиl'іів:

був

орудувала

-

Яl'іі

брат

р.

1918

Богодухова.

брата бо.'чити: після бою
трохи

менший

в

ЯІ:'іа

фаl'іти,

і

голодних

Фітільова.

світліший

Він

на

був

обличчі,

але схожий на брата'.
цих

розстрілював

братів?

Хоч

богодухівсьІ:'іих

і

цей

Пьоша

монахинь

і

д.
Вище

подані

інформації

неможемо.

-

мають

не

взагалі

цієї нісенітниці не існувало.

вартість, на жаль,

r.

документальну

подати г.с·вне ім'я

До головніших проблем, що
час

цієі

І:'іонференції,

М. Дальний

l'іВУ АмериІ:'іи

ПОЛИТА МСТИСЛАВА

вже

Об'єднання

УІ:'іраїнсьІ:'іих

Америці

привиІ:'іли

постановила

Православних
зайняти

стано

до

лостійних

напа

деяl'іі

еміrрацшю

середовища

ллють воду на большевицьІ:'іий млин. Неначе Юдин

поцілуноІ:'і вони радять Його Блаженству займатися
лише слрава'Ми ЦерІ:'іВИ. Вони забули слова І. Ви
шенсьІ:'іого: "ЯІ:'іже можеш чєрєпинІ:'іо недсбита за
своє спасіння дбати,
І:'іОЛи
нарід твій в неволі".
Наш ВладиІ:'іа все був з наJ:одом і доля народу зав

І:'іОЛи

Мстислав
ген.

Борзописці

совєтсьІ:'іа

силоо:-о людей на
три

певно

репатріяційна

вже

забули,

І:'іОмісія тягнула

родіну", ніхто інший ЯІ:'і ВладиІ:'іа·

дні

Айзенгазера,

домагався
у

православних

Патріярхіі

3.

в

поширенні

11-га Всеправо

і Священного Собору Все

Fіонференція

авдієнціі

висліді чого

митроnолитів

носа відбулася

атмосфері,

в

діловій

джерелом

і

Мстислава• і
надзвичайно

ЯІ:'іОЇ

є

майже

посередній особистий І:'іОНтаІ:'іт

ДамасІ:'іі
сердечній

10-літній

без

обидвох владиІ:'і.

ІЗ ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДІІ СЕКРЕТАРІЯТУ СКВУ
З ПРИВОДУ 60-ЛІТТЯ УВУ

в1иною

уІ:'іраїнців

створити

перед

першою

сВІи університет

не

світовою

увінчалися

успіхом. Численні й відомі уl'іраінсьl'іі вчені й на
уl'іовці були змушені працювати по чужих універ
сили чужим

установа'М.

Під час існування уІ:'іраїнсьl'іоі державности

1920

1918-

роІ:'іів, уl'іраїнсьl'іий народ став будувати свою

аl'іадемію науІ:'і та заl'іладати свої університети, ЯІ:'іі,

лайливих

мітувати ЦерІ:'ів-у в цілості. Але що можна сподіва

що,

під

Інфільтрація

славна Fіонференція для розгляду сучасного стану

на жаль, впа•ли жертвою нового лихоліття і ворожої

нилися поза

Його.

національних

підготовІ:'іи до Велиl'іого

хотять, сІ:'іомпромітувавши Голову ЦерІ:'іви, сІ:'іомпро

турбує

життя

ЦаргородсьІ:'іОЇ

ОІ'іупації.

жди

в

християнства на Сході Европи та

дів совєтсьІ:'іоЇ преси на' Первоієрарха нашої Цер
І:'іВИ Блаженнішого Митрополита Мстислава. Вони

тися від ворога?
Нас турбує, що

порушені

1.

ситетах і віддавати свій талант, час і

вище в дуже турбуючій нас всіх справі.
Ми

були

належали:

ВПре

1000-ліття хрещення Руси-УУіраіни та роля Все

2.

ленсьl'іоі

науl'іовим

в

Собору

церІ:'іов на північноамериl'іансьІ:'іому терені;

Змагання

ВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ БЛАЖЕННІШОГО МИТРО

Управа

Передсоборної

МосІ:'іОВСЬІ:'іОЇ партріярхії почерез Православну Цер

автора тепер

)В ОБОРОНІ ПЕРВОІЄР АРХА УНР АЇНСЬКОЇ ПР А

Сестрицтв

СеІ:'іретарем

ленсьl'іоі ЦерІ:'іВИ.

Тепер у мене виниІ:'іає таІ:'іе припущення, чи хтось

не пераплутує

Генеральним

в

І:'іватирі

примусову

репа

тріяцію ВіДІ'іЛИІ:'іаНО.

В

наслідоІ:'і

уІ:'іраінсьІ:'іого

програної

вояцтва,

молоді

війни,

та

сотні

тисяч

інтеліrенціі

опи

межами батьl'іівщини... Вчені, що

зна

йшлися поза УІ:'іраіною, створили Уl'іраінсьІ:'іий Віль

ний Університет 17 січня 1921 pol'iy в Відні. Того ж
на запрошення Чехословацьl'іоі РеспубліRи,
уніведентет було перенесено до Праги.
:К:рім фі
нансової допомоги, за УВУ було забезпечено всі

pol'iy,

права науІ:'іово-навчальноі установи на рівні з інши

ми державними
вав УВУ до

університетами.

1945 pol'iy,

У Празі проісну

І'іОЛИ то він з відомих при

чин мусів перенестися до Мюнхену, де
сьогодні.
На чужині

УВУ перебрав

на

себе

діє і

нелегІ:'іе

до
зав

дання продовжувати нашу визвольну боротьбу пером ,l'інигою, живим словом. Професура' й сту
денти УВУ своїми дослідами, l'іритичними науІ:'іови

ми працями та участю у міжнародних І:'іонrрєсах і

Об'єднання УІ:'іраїнсьІ:'іИХ Православних Сестрицтв

всеціпо підтримує всі діі свого Первоієрарха Бла
женнішого Митрополита Мстислава для добра на
шої Святої УІ:'іраїнсьІ:'іОЇ
Православної
ЦерІ:'іви та
уІ:'іраінсьІ:'іого народу.

І:'іонференціях

З ПОБУТУ ВЛАДИКИ МИТРОПОЛИТА

МСТИСЛАВА В ШВАйЦАРІІ
На початІ:'іу І:'іВітня цр. Блажен. Митрополит Мсти
слав перебував у Женеві. При цій нагоді ВладиІ:'іа
відвідав Предста'вництво ВселенсьRоЇ Православної
Патріярхії в Шамбессі й відбув там довшу І:'іОнфе-

репрезентували

Цього

pol'iy

сповнилось

60

літ

від

УВУ. Відмічуючи його велиl'іі заслуги
СЬІ'іОЇ науІ:'іи

Уnрава Об'єднання УПС

гідно

уІ:'іраінсьІ:'іу

науІ:'іу та обороняли уl'іраінсьІ:'іу правду ...

Яl'і теж

і

для

заснування

для

уІ:'іраін

розголосу, поширення

оборони уl'іраїнсьl'іоі правди у

вільному

Президія

проголошуємо

СеІ:'іретаріяту

pil'i РОКОМ

С:К:ВУ,

У:К:Р АІНСЬ:К:ОГО

та·

світі, ми,

1981

ВІЛЬНОГО УНІВЕР

СИТЕТУ та заІ:'іЛИІ'іаємо уІ:'іраїнсьІ:'іу спільноту в дія
спорі гідно відзначити
уІ:'іраїнсьІ:'іОЇ

цю

Альма Матері

замітну річницю все
та

морально

й

мате

ріяльно помагати УВУ, щоб утвердити цей єдиний,

неза'лежний

бастіон

уl'іраїнсьІ:'іоЇ

СЬІ'іИЙ Вільний Університет.

науІ:'іи

-

УІ:'іраін
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ННИЖНИ НА nРОДАЖ
11.

Синтакса.

Четверте

до

Аян ХабаровсьRого

син

Уі.раю.

гієнко.

3.50

JJ;OЛ.

ЛЬВІВСЬКИЙ лисьменниl'і

8

завершив

Петро Волинян. КИЇВ: читанка JJ;ЛJІ 3-оі JUIJІCH.
Ціна

2.00

лра'ц•ю

років минулого

JJ;1»Л.

ру

-

над

Іван

романом

з

Роман
часів

століття в Галичині.

Іванчук

тридцятих

У центрі тво

образ Маркіяна Шашкевича.

Петро Волинян. ЛАНИ. Читанка JJ;ЛЯ 4-оі кляси.
4-те видання.

Ціна

2.00

JJ;OЛ.

О. Курило. УВАГИ ДО УКРАІНСЬКОІ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ. 5-те видання.
Ціна 2.50 JJ;oл.
І. ьережний. УКРАЇНСЬКА МОВА. Початкова rраматика украінської мови. ч.

1.

Ціиа

2.00

~ол.

А. Юриняк. КАМІКАДЗЕ ПАДJ... Є САМ: oпoвiJJ;aiDfя
й фейлетони.

Ціна

5.00

багатоілюстрС""1:1На.

Ціна

3.50

Ще можна набути книжку
ПЕТРА ВОЛИНЯІ<А

ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО
на доброму папері,·

дол.

Д. Чуб. З НОВОtВІНЕЙСЬКИХ ВРАЖЕНЬ: на слідах
Миклухи · Маклая. Книж1:ш

JJ;OЛ.

v
Ціна

25

фот,

твердіІі оправІ.

ЮШГІІ
з

12.75

ДОЛ.,

ВКЛЮtІНО

пересІtЛІ<ою.

І<ниrа має

680 сторінок,

Поштові перекази або чеки

Б. Антоненко-Давидович. "ПЕЧАТКА". Цікаве
й маловідоме оповідання з часів Центральної

виписувати на "НОВІ ДНІ".

Ради. Передмова Дмитра Чуба. Кольорова
обкладинка Олі Когут.

85

стор., три лортрети

Б. АнтоненRа-Давидовича.

Ціна

3.00

JJ;OЛ.

В. Гришко. ТРЕТЯ СИЛА, ТРЕТІЙ ШЛЯХ, ТРЕТЯ
РЕВОЛЮЦІЯ.

Ціна

2.00

дол.

Леся Богуславець. ЯКИЙ САВА, ТАКА Й СЛАВА.
Гумористичні оповідання.

Ціна

3.00

дол.

В. Винниченко. МІЖ ДВОХ СИЛ. Драма на

4 діі.
Ціна 1.50 дол.

стор., в твердій оправі.

Анатоль Юриияк. КРИТИЧНИМ

318

11.
12.00

дол.

Ціна

8.00

дол.

Ціна

5.00

дол.

Ціна

СМАЧНІ М'ЯСНІ ВИРОБИ
фірми

СЕМИГЕНА

Бересфорд і Блюр Зах. в Торонті

ПЕРОМ.

стор., в м'якій оправі.

Іван ОвеЧІ\ О. "НУМО ДО ПРАЦІ".

84

VILLAGE DELI

Крамниця на розі вулиць

Анатоль Юриняк. ЛІТЕР А ТУР НІ ЖАНРИ Ч.

380

стор., в м'якій оправі.

Власнии

ПЕТРО СТЕПУРА

258 BERESFORD AVE. ВСІ КНИЖКИ ЗАМОВЛЯТИ В АДМІНІСТРАЦІІ
"НОВИХ ДНІВ"

Там

ОлеRсандер Сер

видання.

Ціна

4-те видання.

лраЕозахиснш;а CnCL-HY l':.(Ші..О

селища

же перебуває на засланні її

Дмитро Кислиця. ГР АМАТИКА УКР АІНСЬКОІ
МОВИ, ч.

киrвського

заслали

TORONTO, ONT.

