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Рік ХХХІІ НОВІАНІ жовтень 1981 р. 
•"NOWI DNI• 

Укрzlнський універсальний журнал 

Література, наука, мистецтво, суспільне життя 

Микола РУДЕНКО 

ПОВАЧЕВВІІ 

Недавно пробилась з :Києва вістка про арешт 
дружини Миколи Руденка - Раїси. Місце іі запро

торення тим часом нам невідоме. Микола Руденко 

присвятив дружині багато віршів у сЕоій останній 
невольницькій збірці "За rратами". Цю збірку ви-
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Дозволь. моя люба. тебе роззуть. 
Py:lfl і ноги твої відтерти 
В кімнаті. де тіні мерців повзуть. 
Де в стінах мандрують 
Атоми смерти. 

Атоми тих. що давно в землі. 
Тіні отих. що повзуть туманом 
Там. дс чатують вівчарки злі 
По під смертельним парканом.. 

Цитьте. прокляті 
Тю-тю. не гарчіть -
Ліпше вартуйте Харонові весла. 
Ті~й поцілунок чомусь гірчить -
Що ти мені на губах принесла? 

Тіло твоє не забуло .мене? 
В наклепів. знаю. отруйне жало. 
Як .мені серце навчить дурне, 
Щоб на плітки не зважало? 

Там. де дозують повітря ковток. 
Де розпінова.не в клітку небо. 
Скільки наслухався я пліток 
Чорних пліток про тебе/ 

Голубоокий rебіст-капітан 
Іх до світанку нашіптував радо. 

Знають: 
впаду. мов осінній каштан, 

Тільки повірю у зраду. 
Знають: 

живлюся твоі.м теплом 
А як тебе не буде -
Схожі на дерево з цорним дуплом 
Стануть постові груди. 

з 

А цур і'м. пек -
Отим. рудим. вівчарка.м. 
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дало минулого року вид-во "Сучасність" і ми га
ряче рекомендуємо іі нашим читачам. 

Нижче передруковуємо з книжки частину поеми 

"Побачення" про останню зустріч поета з дружи
ною у Мордовському лагері. Ре~акціа 

Я хочу тіло бачити твоє. 
Це ти. кохана. чи р~"lнкова хмарка? 
Над ліжком чи стс сяєво встає. 

Благаю мовчки: будь скупа і строга 
1-Jіком.у нс даруй ні промінця. 
І думаю про тсбс та про Бога: 
Без нього неможлива врода ця. 

Неначе й справді нс було розлуки 
Ти плсщсшся. мов хвилька золота. 
Які. кохана. в тебе ніжні руки 
І як у мене ссрцс вироста./ 

Немов би світлий дух приходить з неба. 
Сповняє груди подихом добра. 
Я поза дротом лиш тому. 
Що треба. -
Для Сонzlя .. . 
Для Говерлі .. . 
Для Дніпра .. . 

Повір мені: я вистою. зумію 
Аби спокійною була душа. 
Кинь лаес яблуко в очиці Змію. 
Який тебе rtідступно спокуша. 

Не вмре Дніпро. І ми не повмирає.м. 
Засяє сонцем неба синій дах. 
І стане У краі'на справді расм. -
Лиш Змія нс викохуйте в садах! 
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Корінь мій - ти. Н ачс пісня нетлінна. 
Ти принесла мені славц й снагу. 
Вслід за тобою ішла У краіна -
Тяжко ішла по .мордовськім снігу. 

Ось вони. рідні озера та луки. 
В синім добрі еоловІних ночей. 
Все. як було до тієї розлуки. 
Котра поклала .межу для О1Іей. 



Все. як було: і лелеки. і лосі. 
'.J'рави по груди. ромашки в лугах. 
~арка в недtлю, як повелося. 
11 існя під вероами на берегах. 

В лузі пасуться телята й корови. 
Jlvliж ясенами - дорога в село. 
h аші прогулянки. 1·ихі розмови ..• 
Ні, я ue хочу. 
Щоб так, як було/ 

Ні. я не хочу. 
Ьо поруч з иами 
Завжди стояла істота ота, 
l<.отра цікавиться думами й снами -
Сита, 

п 'яненька, 
Безбожно CfJЯTa. 

Все їй покірнс -
І люди, й лелеки. 
Дім романіста й звірине кубло. 
Рідна Нкраїно! Кохана, далека ... 
J-ii. я не хочу. 
Щоб так, як було. 

Вижнву. Вистою. 
Не покорюся -
Навіть якщо не побачу Дніпра ... 
Люте гарчання у завірюсі, 
Стукіт у двері. 
- Jlрощаюсь. Пора. 
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Хоч мить іще. 
Хвилину ... 
Півхвилини ... 
Спиніться, літаки і поїзди! 
Ущер1·ь поза.мітайте, хуртовини, 
Усі дороги, 
Що ведуть сюди. 

І звідси теж. 
Бо це нелюдська справа -
Тебе відняти від мого єства. 
Чи люди у зірок спитали права? 
І як на зло -
За тиждень до Різдва. 

Авжеж на зло! ... 
Хол одним склом залито 
Мі ж нами світ -
В люро.;ах, у диму. 
Сам сатана 
Із душ здирає мито 
І ми покірно 
Платилю йому. 

Він нас роз'єднує, 
Щоб наша сила 
З окремостей 
lle склалася в одну ... 
Коли ж тепер, 
Моп голубко .uила, 
Я знов тебе 
До серцл пригорну? 

Коли ж ти. 
Схожа на ранкову хмарку, 
Мене зігрієш сяйвом золо'l им? 
- Р~р-рzк. р~р-рік р-р~розлуки 
Гайвороння карка 
Вгорнулось сонце 
В рудуватий дим. 

Востаннє помахала 
Із-за дроту -
І разом з сонцем 
В небосхил пішла. 
Кристалами лягає 
[1 ара з рота. 
Нмерзає в простір 
Снігова імла. 

А я молюся. 
Серце - свіжа рана. 
Я ка нелюдський біль 
В собі збере. 
Боли мені! 
Звучи в мені, кохана -
І дріт оцей 
Не виживе. 

помре. 

t 

3~9. І. 1979 

Ділимося з читачами сумною і болючою 
вісткою, що 5-го вересня 1981 року помер 
несподівано в Чікаrо відомий культурно
громадський діяч, гарячий прихильник 
"Нових днів" і їхній довголітній представ
ник на Чікаrо й околиці 

Св. п. ДАНИЛО ЗАВЕРТАйЛО 

Сл. п. Данило Завертайло народився 
30-го листопада в Україні. Похоронений 
8-го вересня на цвинтарі парафії св. Ан
дрія. В наступному числі журнала подамо 
ширші інформації про його життєвий 
шлях. 

Дружині, донькам, синові і всій родині 
та близьким друзям Покійного висловлю
ємо наше глибоке співчуття. Хай пам'ять 
про нього живе серед нас завжди! 

Редакuія і Андміністрація 
"Нових днів" 

"НОВІ ДНІ", жовтень 1981 



Гелій СНЄГІРЬОВ 

РОЗПОВІДЬ ОСОБИСТОГО ОХОРОНЦЯ 

"ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ" 

РеRакційиа nримітка. Пропонований тут увазі на
ших читачів твір умертвленого в ув'язненні (напри

кінці 1978 р.) укрвінського радянського письменни
ка - дисидента - це один фраr'мент із архіву тієі 
частини його недруковвноі в УРСР творчоі спв•д

щини, що є в посіданні його друзів зв кордоном. 

Цей фрвrмент являє собою перший розділ із ро
ману під назвою "Автопортрет" (з підзаголовком 
"Соціялістичний внтироман"), що його авторові не 
пощастило творчо здійснити в цілості. Під такою 

назвою цей фраrмент уже друкувався російською 
мовою в журналі єврейських еміrрвнтів із СРСР 
в Ізраілі "Время и мьr" (ч. 22 з червня 1977 р.). По
деtємо його тут в укрвінському перзкладі, поряд

ком підготовлення до друку окремою книгою до

бірки з творчоі (художньоі й публ;.цистичноі), пе
реважно "самвидавноі" та архівноі, спадщини пи
сьменника. Передплата на книгу лиш 15 дол. 

Для украінського читача цей фрвrмент має пе
редусім історично-документальну вартість, як ху

дожньо відтворена безпосередня розповідь особи

стого охоронця Першого Секретаря ЦК Уімпартіі 
Украіни С. В. Косіора про внутрішній світ москов
ськоі партійно-урядовоі експазитури в Укрвінській 

РСР. Хоч прізвища Косіора тут прямо не названо, 
а його ім'я й по-батькові "Станіслав Вікентійович" 

замінено на співзвучне "Степан Вікторович", але 
всі подробиці й обставини життя, особистости, ка
р'єри й за'Гибелі цього найдовше привладного в 

Украіні (з 1928 до 1938 р.) головного московського 
політбюрокрвта відтворено з історичною точністю 

(як це зафіксовано й у ряді радянських публікацій 

часів післяствлінськоі "відлиги" та ревбілітаціі). З 
мистецького ж боку цей фрвrмент цікавий як зра
зок ввторовоі майстерности в володінні художніми 

засобами стилю "оповіді", що іх ефективно викори
стано тут для м~ксима~~н~онден.совано~о відтво
рення ПСИХОЛОГІЧНОГО ВВТ ИТе~у ОПОВlДВ'Ча, об
ЄКТВ його оповіді й усього внутрішнього світу його 

соціополітичного середовища. (Подав переклав 

В. Гришко). 

- Ну й потяг же трапився, біля кожного стов~ 
па відпочиває. А ще й швидкий називається. Та 
іншим не виїдеш. Пробували квитки роздобути, 
а воно - саме закінчуються зимові канікули, зав
тра до ШRОЛИ, дітвори повно, з учнівськими на 

дешевину їдуть із гостоювання. А тут ще й засні
жило он яR, занесло. Добре ще, хоч на цього роз
добув. Нічого, покуняємо трішки, а десь годині о 
другій і вдома. То Ішли він прибуває, о першій 
п'ятдесят шість? Оце тільки, як же воно вночі з 
воRзалу? Трамвай уже не ходить, а тролейбус ще 
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раніше. Автобус, але який же? Мені до самІСІНЬ
кого центру, а вам також? Нічого, якось добере~ 
мося, таксі візь\іемо. Та воно. мабуть, у таRу 
хуртовину й таксі не захопиш .. Що, ще RелишоR? 
Та ні, досить з мене. !ЮНО винце міцненьRе, а я 
не теє. - не можна мені. поті\-! потилиця геть від~ 
валюється. Ну. та капніть уже трохи на денце, 
для товариства. Але. що ж це ви - гостинця 
додому Rупили та й додо\іу не довезете? Чи є 
ще там у сулійці? Приємне вино. Беріть оце м'я
со, смачне, вуджена шинка, беріть~беріть, заку
шуйте. Якось-то доберемося, у вас речей - сама 
лиш оця су лійка? Ну, в мене також - лише рюR
заR та ось оця плетена торбинRа, на випадоR чого 
- пішRи дочимчикуємо, та й усе. Нема страху. 
Я в самому центрі, біля театру. Незабаром пе~ 
реїжджатиму. запрошували до райвиконкому, ска~ 
зали - паRуй речі. Ні, в центрі не дають. Та я 
за центром і не побиваюся. Мені тепер уже що? 
Аби лишень повітря більше, бо тут у мене просто 
собача буда. Старий будиноR, одноповерховий, 
його вже давно пора зносити геть. Вогко, всю ніч 
автомашини пс~під віRна\іи. Вже всі сусіди мої 
І\ИЇхали, я останній залишився. Скромність свою, 
знаєте, виявляв, не просив, не настоював. Та й 
звик уже. Я ж у цій Rвартирі скільки? Від copoR 
четвертого. як тільки звільнили, повернувся. бу~ 
динок той. де в мене трикімнатна квартира була, 
під час війни згорів. дали цю буду. Ну, а стави
лися до мене як? Хоч і випустили тебе. але од~ 
наR ,.......... подякуй та й помовчуй собі. Мене в п'ят~ 
десят восьмому цілRО\-1 реабілітовано, тоді як і 
його. Ні, ні. більше не питиму. Наливайте собі. 
Пийте на здоров'я, м'ясо беріть, ріжте, ріжте, за~ 
кушуйте. Я б оце чайку попив, піду запитаю у 
провідниці, може ще не прохолов ... 

- Ось ви розпитуєте, допитуєтеся, зацікави~ 
лися старим. Чи це так, із самої цікавости, а чи 
справу якусь маєте? Та мені хіба що, ,.......... ви мене 
не знаєте, я вас також, випадкові попутники. та 

й усе. Та воно вже й не ті часи тепер. Вам роз~ 
питати цікаво. а мені й розповісти хочеться. По~ 
старечому. А що я мав би приховувати? Мені 
приховувати нічого. 

За що? А за що тоді брали? Коли брали видат
І-юго керівника. то й особистого секертаря та 
охоронця гуляти не залишали. Такий був тоді по
рядок. Так, у тридцять сьомому, тільки мене вже 
в тридцять восьмому, восьмого травня. Його 
тридцятого квітня, саме яRраз перед святом, а 

мене через тиждень. От запитуєте, за що Отож. 
отак приблизно вже через півроку, - я всього 
вже до того часу натерпівся й усі nорядки звідав, 

спершу возили з місця на місце, потім у Лук'я
нівці в одиночці три\іали, допитували, а потім 
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на Короленка nривезли, - викликають на доnит. 
Сам застуnник наркома НКВД, забув його nрі
звище, вірменин був. Кричить: "Зізнавайтесь від
разу, куди на явки його возив, кажи, в Донбасі, в 
Москві, тут куди возив, як йому бабів nостачав, 
зізнавайся!" Я вже знаю, будуть бити. А все-таки 
кажу: "Громадянине застуnнику наркома, ви ж 
його знали, він до жінок ніколи нічого, лише дру
жину свою знав і любив, дружину й родину. І 
ви ж самі, громадянине застуnнику наркома, в 

органах начальник, добре знаєте, сам я один nри 
ньому ніколи nеребувати не міг, завжди nоруч 
інші слідкували". Кричить, кулаками nеред носом 
розмахує, та й усе. А мене, коли взяли, то вже 
три шnали з nетлиць вирвали, nідnм.!'овником 

був. Я ось тут фотографії маю, заnро~ували до 
Москви, то nоnросили, щоб усі, які маю з собою 
взяв. Оце ось ще з тих часів збереглося. Все віді
брали, знищили. Ні, що ви, сам ні однієї не nо
рвав, - усе, що можна було, зберігав. Мав я 
багато, де ми з ним разом, жодної не залишилося. 
Ось оце, бачите, який я був. А це ось також, ще 
курсантом. Що ж ви думаєте, тридцять років у 
армії, сім у частинах і двадцять три в органах. 
Лейтенант, це я ще як у загальній охороні ЦК 
був, а nри ньо.му я з тридцять третього став. У 
нього були Сашко Лоrінов і ще один, інший 
Сашко, от забув, як же його? Ну, та ще згадаю. 
Цей інший Сашко щось там захворів, викликає 
мене начальник охорони - "Призначаємо тебе 
в особисту охорону до Першого Секретаря, ди
вися ж, мовляв". Слухаю, кажу, виnравдаю до
вір'я, - а самому, знаєте, страшнувата стало. 
Ось тут - уже я зі шnалою, це в тридцять че
твертому, а тридцять шостого другу nовісили. 

А оце вже з трьома, це в тридцять сьомому, коли 
ми в Москву nереїхали. Оцю саму nортуnею з 
мене тоді, сьомого травня, стягли, і гімнастьарка 

та сама. Не тільки ви, ще й раніше мені казали 
- що в тебе на всіх фотографіях очі такі сум
ні, мовляв, - красень, вояк, nлечі он які, груди 
колесом, а очі зажурені. Не знаю. Від nрироди, 
мабуть. Сумувати їм ніколи було, дивися nильні
ше вдень і вночі, та й усе. Багато було фотогра
фій. У Москві тоді, якраз на Столєшніковому 
nровулкові, майже біля Петровки, фотограф та
кий був - Наnельбаум. Ну, він ніби як "nри
дворний". Завжди весь уряд у нього фотографу
вався. В нього цілий музей був, скрізь nортрети 
на стінах, у рамах, знаєте, nортрети - коман
дарми, наркоми, гарні всі. Ні, його не чіnали, він 
уже nісля війни старим nомер. Пам'ятаю, в трид
цять сьомому nереїхали ми до Москви, для газет 
nортрети nотрібні - замісник же голови уряду, 
нарком! Приїхали ми до Наnельбаума, Стеnан 
Вікторович його здавна знав і до Києва не раз 
викликав, і на дачу я його nривозив, там фото
графувалися. Коли Стеnанові Вікторовичу у 
Харкові nершого нашого "ФЕД"-а nодарували, 
то Наnельбаум йому nояснював, як фотографу
вати. А він мені nотім також nоказував. Ну, вчи
тися мені не бу ло часу. З мідною дощечкою й 
іменем вигравіруваним був цей "ФЕД". Ми, як 
до Харкова навідувалися, завжди в дитколонію 
Дзержинського туди їздили. Він завжди дітьми 
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цікавився. І в коланн Імени Гор ького - там, зна
єте. в Куряжі, довгенько завжди ходив, оглядав, 
з малюками розмовляв. А де той "ФЕД" nодівся, 
я й не знаю. І де всі речі nоділися. Ми, як до 
Москви nереїхали, речі з Києва nеревезли в 
скриньках. А ту квартиру, що П вони одержали, 
ремонтували. У Кремлі є такий будинок, він і 
теnер стоїть. "Потєшним домом" його називали, 
там члени уряду жили. Наша квартира вікнами 
ДО ОТОГО ДОВГОГО будинку ,_ ОТОГО, ЯК ЙОГО, ну, 
що на nлощі навnроти готелю "Москва" Ма
неж, о! Прямо вікнами до манежу виходила. А 
тим часом ми жили в готелі навnроти "Москви" 
за рогом - так, так, у "Націоналі". А скриньки 
з речами всі склали в церковці, Гі на товаровий 

склад було nеретворено. Отам біля Сnасських во
ріт ліворуч така собі, стоїть і теnер. У ее склали 
там, я й коменданта того складу nам'ятаю. І не 
забирали, чекали, доки ремонт закінчать. Так ті 
скриньки неразnаковані й залишилися. Я оце те
nер nробував відшукати сліди, ходив, оглядав. 
Покищо нічого. До ЦК наnишу. Тепер npo нього 
книгу nишуть, нехай же й речі його розшукають. 

Може, щось удалося врятувати. Ага, так - от, 
бачите, nочав говорити та й забув npo що. Отож 
nриїхали ми до Наnельбаума. Наnельбаум зра
дів, навіть сльозу nустив, руку трясе і йому й 
мені, веде до кімнати. Там у нього ательє, де 
фотографувати, і музей отой самий. Як маєтеся, 
як Олена Семенівна, як Саша, Вітя, сміються, 
згадують. Потім раnтом Стеnа~ Вікторович за
мовк. Я дивлюся на нього, а він ось так nеред 
стіною став, де в рамах nортрети висіли. Завжди 
вся стіна знизу догори завішена була, у військо
вому, у цивільному, груnами nортрети, - а тут 

стіна більш ніж наnоловину nорожня. Зверху ще 
Портрети густо висять, no боках також, а в са
мому центрі цілком nорожнього місця багато. 
Там, де nортрети висіли, тільки світлі квадрати 
залишилися. І його, Стеnана Вікторовича, вели
кий nортрет у рамі висить. Так він стояв і ди
вився, на стіну чи на nортрет свій. Він малень
кий на зріст був, широкоnлечий, коренистий, де
белий, а тут зіщулився, немов би навіть ехуд і 
видовжився. І Наnельбаум змовк, розгубився, а 
може злякався, то на нього, то на стіну очима. 

Потім він круто ?~~к nовернув.ся, ні . ry,a кого не 
глянув, ШВИДКО ШДІИШОВ ДО КрІСЛа, CHf, каже ,_ 
"Давайте, товаришу Наnельбаум, фотографуйте, 
ніколи, часу мало". Передчував він чи ні - я 
вже не знаю, не звірявся він мені. Знаю лише, 
відколи ми nереїхали до Москви, мов би nідмі
нили його, цілком не той став. То раніше завжди 
жартує, жвавий, nружинистий, а тут nохмурий 

ходить. І часто замислюватися став, отак - об
личчя nраворуч nоверне, очі в одну точку і лі
вою рукою двома nальцями горло ось тут nід 
nідборіддям мацає. Може й nередчував, · хоча з 
Києва ми з легкою душею виїздили. Пам'ятаю, 
на сесії тій, коли стало відомо, що nеревели його 
до Москви, вийшов він із залі веселий, усміха
ється. Ціnк{t мені свого віддає, я завжди його 
nри собі тримав, а nотім, коли nотрібно, йому 
вручав. І каже: "Товаришу Кондратенко, зараз 
обідати, а nотім nодзвояіть до Києва, скажіть 
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Олені Семенівні - хай пакує речі, ми з вами 
че~ез !РИ дні їдемо здавати сnрави". Через три 
дю по1хали, передали сnрави. Ні, тоді ще ніхто 
нічого nоганого не думав. От із Аллілуєвими він 
дружив, чули таке прізвище? Колишня дружина 
Сталіна, застрелив Гі Сталін. Це тепер ми вже 
знаємо. Батько Гі старий більшовик, відомий 
вчений, і син його, військовий командир, танко
вим корпусом командував. Вони так поряд на 
Новодівичому кл.адовищі й поховані всі троє, -
бували там, nам ятаєте? Ось отак - Гі могила, 
стовп такий rранітний з білою жіночою голівкою, 
отут ось батько. а тут син. Часто Степан Вікто
рович~ нm,t_ приїжджав. Зі старим побалакать 
любив" і з сином ~ружив, і раніше, коли в Києві 
б~'ЛИ, і nотім: коли nереїхали. Ну, він же розу
МІВ, що Сталшові це може не сподобатися, друж
ба з Аллілуєвими, а от їздив, значить - нічого 
поганого не підозрівав. А міг би й підозрівати. 
Він Сталінові часом заnеречував, на засіданнях 
Політбюра правду всю казав, це ще раніше, коли 
тридцять третій був і nісля голоду хлібозаготівлі 
проводили. Ви людина ще молода, не пам' ята
єте тридцять третього. І слава Богові. Якби його 
й собі забути. Проклятий рік. Стеnан Вікторович 
сам керував хлібозаготівлями, в райони виїж
джав, частенько нагінку завдавав за те, що геть

чисто хліб вимітають, навіть на насіння не зали
шають. знімав за це начальників і в районах, і в 
областях. І на засі~аннях Політбюра доводив, 
що не можна так. nри самому Сталінові nрямо 
:о~орив. ~авіть одно.~о разу телеграму таку на 
ІМ я Сташна nослав: Час уже впорядкувати хлі
бозаготівлі й налагодити роботу кооnерації, ні 
в якому разі не можна відстрашувати колгосп
ника й роздратовувати одноосібниRа". Сидів я за 
своїм столом, дз"Rінок, викликає. Вручає мені -
відіслати. Єсть! ВіДніс до особливого відділу, на
друкували, відіслали, та й усе. А чи знав він vсю 
прав~у про Сталіна, також не можу сказати. Ще 
в Києві, коли nочали хаnати багатьох керівників, 
часто до нього нарком НКВД nриїзди"R. довгень
ко з ним тоді вдвох наражувалися. Одного ра
~у сидів. я. дивлюся - секретар обкому, от забув 
иого прІзвище, ох ти ж... зараз nригадаю... ну, 

як же його? ... Забув. Секретарем обкому був, 
молодий. я частенько йому в себе в приЙмалпні 
перепустку відмічав. Дивлюся. ведуть його. Без 
nіджака. сорочRа біла і сам білий, -видно, щойно 
тільки взяли. Побачив мене, pvкv простяг_ вигук
нув: "Скажіть же Стеnанові ВіRтороJ\ичу!" А я, 
що я міг? Ворог народу - та й усе. Відвернувся 
я. Иого кон"Rоїр підштовхнvв. він заплаR:ав голос
но. немов би зареготав, і поцели... Не думаю, 
шоб він знав усю правду. От. для прикладу, 
Орджонікідзе ховали, я ж увесь час поряд з тру
ною був. Степан Вікторович тут же, і я поруч 
нього. А не знав, і ніхто з хлоnців не знав, що 
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Орджонікідзе застрелився. Хоча між нами ба ... 
зікати й не вільно було, та все ж таки ділилися 
між собою, хто кому довіряв. Не знали, та й 
усе ... Ще келишок? Ну, хай уже й так, половин
ку налийте, тільки останню, а решту - додому. 
Зачекайте, я nіду ще чаю запитаю ... 

- А от Степан Вікторович не nив. Курив ба
гато, намагався стримуватися. І Олена Семенівна 
~авжди просила, навіть мені nотихеньку казала: 
Ви, товаришу Кондратенко, старайтеся його 

стримувати, нагадуйте, що, мовляв, Олені Се
менівні обіцяли, старайтеся відвернути чи й nро
сто не давайте, коли просить". Ну, як я можу 
не дати? Приїдемо до району кудись чи на завод, 
він рознервується, щось там не так, оті ж таки 

хлібозаготівлі чи з вугіллям. Гнівається, інколи 
тон підвищить, не матюкався ніколи, не ображав, 
ну а тон підвищував, що вдієш. Руку до кишені, 
а цигарки забув. Він отак, не обертаючись, руку 
.а;о мене. Я відразу з кишені "Казбек", він "Каз
бек" курив, а nотім на "Нашу марку" перейшов 
- не пам'ятаєте, мабуть, такі біло-оранжеві ко
робки виnускали. Сам я ніколи не курив, а для 
нього завжди до кишені клав. А пити не пи. 
Узимку з району nри~·демо, намерзнемося, скине 
свій кожушок - у нього для району улюблений 
кожушок був, чорний, дублений, з такими ши.
рокими застібками через полу і з білим, вірніше 
- сірим. коміром. Руки потирає, хукає, до бу.
фету підійде й чарочку коньяку зажиє. Одну з 
морозу, та й усе. Як одягався? Та ніяк. Чисто, 
чеnурненько, змусить його Олена Семенівна ко
стюм справити, надіне і - доки йому й кінець 
nрийде. Взимку чоботи, влітку ботиюш, картуз, 
останнього часу взимі сіру шаnку-паnаху носив. 

Скромно жили. Квартира в них на Левашовській, 
з ними разом жили - грубник, гор ін на nрізви
ще, куховарка і Галя, nокоївка. Так, отак і нази
валася - nокоївка, до столу nодавала, nрибирала 
в квартирі. Зовсім молода дівчина була, nрацю
вала в них і вчилася на робітфаІ(у. Тепер вона 
великою крамницею завідує, заходжу до неї ін
коли. Олена Семенівна як до молодшої сестри до 
неї ставилася й учитися доnомагала. Дітей троє 
було, Таїса - старша, Вітя й Сашко. Виховували 
їх суворо, не розnещували, перед іншими дітьми 
зазнаватися не дозволяли. Ну, Сашко, щоnравда, 
шибе-ник бу~ чималий. Стеnан Вікторович любив 
синів, шкільні завдання завж.а;и сам nеревіряв, 

кнИжки читав з ними, інколи ввечері вовтузню 

таку заведуть, аж хлоnцям із комендатури на 

nepшo!dy nоверсі чутно. Там на nершому nоверсі 
комендатура була, охорона. А я мешкав окремо, 
на Володимирській. Проведу ввечері хлопців 
своїх, nоnрощаюся, а раненько знову, мовляв, 

тут як тут. Ну, як водиться, це в усіх таке nра
вило було, з артистами, з письменниками дру
жив. До театру часто їздили. От, не хочу нази
вати nрізвища, теnер він відомий, уславлений і 
все таке. А тоді був, ну, для прикладу сказати, 
Вася. У нас удома часто бував. "Вася nрийшов", 
казали. Так от, дивилися в театрі його n'єсу. Не 
пам'ятаю вже. про що там, у мене свого клоnоту 
досить було. В урядовій ложі Стеnан Вікторович 
з Оленою Семенівною, Іван Петрович і Петро 
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Іванович з дружинами. А ми позаму біля дверей, я 
й ще двоє хлопців. І за дверима слідкуєш, поміч
ник там чий-небудь увійде, доведе щось до відо
ма, і залю на оці тримаєш. У залі народу повно. 
А в першому секторі партеру через одного -
наші хлопці, так і квитки продавалися. Підні
меться хтось посеред дії, відразу наш один встає, 

разом з ним виходить. Це саме невдовзі після 
вбивства Кірова було, тоді, тоді, знаєте, суворий 
порядок відразу в нас завели. А там за дверима 
в коридорі Вася наш ходить, автор-іменник. йо
му до ложі не належало, то він там і ходить, при

слухається під дверима. Ну, я вийду в коридор, 
а він з усіх ніг до мене: як, що казали А мені ж 
чути, про що вони там між собою в перебігу цієї 
п'єси перемовляються. Кажу, Іван Петрович на
хилився отакечки до Степана Вікторовича і ска
зав отак-то. А потім, кажу, коли там на сцені 
бабуся щось оповідала, то Олена Семенівна смія
лася. А Петро Іванович сказав, що так-от воно 
неправильно, а треба ось так. І Вася наш тут з 
місця як зірветься та й біжить відразу за сцену 
переробляти. Тепер він велика людина, а хоті
лось би мені коли-небудь його зустріти, нагадати 
про цей випадок. Може, йому це й не сподоба
лося б, а проте однак нагамав би. Так. Що, чи 
не пора спати, га? Ні-ні, досить, та й вам до
сить уже. Маю спрагу, а ось чай уже прохолов. 
Пийте собі, та й усе. Отак, а я ось оцей свій 
доп'ю. 

...- Ну. а як же, що ж ви, ,_ звичайно, потрібна 
була охорона. Я ж, власне, так і називався: осо
бистий охоронець. Я й за секретаря був, у прий
мальні дижурю, папери до пі~пису, викликати 

кого-небудь. Бувало всяк. Одного разу трохи 
справжнього лиха не сталося. Як ми кудись ви
їжджали, то з нами обов'язково ще одна авто
машина йшла. Якщо в місті, ми попереду. а та 
машина позdдУ. Шестеро наших хлопців у тій 
машині. А якщо до району. та машина попереду. 
а ми позаду. і з нами начальник обласного НК
ВД сідає й секертар обкому. Степан Вікторович 
спереду поруч із шофером, я позад нього. Обо
в' язково позад нього і рука на клямці дверей, 
коли що ,_ встигну вискочити й прикрити своїм 
тілом, так нас і інструктували. А він же як лю
бив їздити, ,_ вибирається до району й нікого не 
попереджує. Ну, тут уже нам належало повідо
мити, кого слід. До обласного центру заїжджа
ємо, сідають до нас секретар і начальник НКВД 
та й поїхали. Не ;:J;O райцентрів, а спочатку по 
колгоспах. Ніхто й не сподівався нас, а ми тут. 
Я вам скажу, воно мені так навіть і спокійніше. 
задуманий наперед замах виключається. А потім 
до райкому приїжджаємо, уже не місцеве началь
ство нам доповідає, а ми йому. Мовляв, ось як 
у вас, голуб'ята, ,_ справи стоять. Ми ,_ то знає
мо, а от чи знаєте ви! Той тик-мик, червоніє
біліє, а заперечити ніяк. Ну, він лише в крайньо
му разі до крутих заходів удавався, зняти там 

із посади чи з партії виключити. В Донбасі часто 
ми з ним бували, тоді ж бо "давай країні ву
гілля" ,_ найпершим гаслом було. Він на кожній 
шахті вниз лізе. Шахтарську робу йому, вся 
"свита" за ним. Ну, і я лізу, попереду. Не один, 
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ще хлопці, під землею, дивись, і обвал може 
статися, і засідка якась, не видно ж, усячини спо

дівайся. Одного разу, пам'ятаю, в Горлівці спра
ва була, спустилися в забій. Сидять шахтарі, не 
працюють, дивляться на нас похмуро. Керівник 
тресту ,_ чи як тоді називалося, трест чи цен

тральне управління? Змінювалися назви щодня, 
різні реорганізації проводили. Отож керівник 
кричить: "Чого сидите, не працюєте?" Один по
дивиr.ся на нас, посміхнувся, зуби блиснули, і 
чорним пальцем на стелю цієї лави показує. А 
там оселедець прив'язаний висить, рот у нього 
розчепірений і в рота вода зі стелі капає. "Оце, 
- каже, - ми оселедця повісили, а він худий, 
то ми чекаємо, доки він від води потовщає, ми 

тоді пообідаємо та й підемо вугілля рубати". 
Керівник розгубився, мовчить. І всі мовчать. І 
Степан Вікторович нічого не сказав. Пішли ми 
назад. У же в кліті каже він керівникові: "Кри
чати не треба, на порожній шлунок у шахті не 
напрацюєш, сам шахтарював, знаю". Пішли ми 
до тресту чи там управління, жодного "розносу" 
не влаштував, не кричав, сказав лише: "Так, 
тяжко вам". І від'їхали ми. І як тільки приїхали 
до Києва вночі, відразу з вокзалу до ЦК. Нар
кома продовольчого постачання з ліжка підняли 

з-під ковдри, всіх вугільних начальників тут же 
вночі до нас. А наступного дня команда в усі 
області: щоб там не було - дати Донбасові про
дукти, від себе відривайте, а Донбасові дати! От, 
бачите, знову вбік завело, розпорошеним став, 
голову тисне ось тут у потилиці. Так-так, роз
повім, розповім ще цей ось випадок, щоб ви не 
думали. Так, На відпочинку ми були, на Кавказі, 
в Хості. Щодня майже виїжджаємо кататися, 
він, Олена Семенівна. Отож одного разу їдемо. 
Він сидить спереду. а я за ним, Олена Семенівна 
поруч мене. Повернули в гори вже, дорога вище 
й вище йде. кривуляє. Я оглядаюся, бачу, ,_ 
саме такий прямий відтинок дороги трапився, ,_ 
із-за попереднього повороту легкова автомаши

на вискочила. Заїхали ми за поворот. На наступ
ному повороті знову ту машину бачу. швимко 
їдуть, наближаються. Виду не подаю, намагаюся, 
щоб навіть Олена Семенівна не помітила. Ще 
вони наблизилися, доганяють, ,_ ну, ми завжди 
на прогулянці не поспішаючи •·здили, Олена Се
менівна завжди просила. Та легкова автомашина 
також відкрита, мені добре видно, хто там си
дить. Сидять шестеро людей, наперед мовчки 
дивляться. всі чорні, смугляві. видно, місцеві. І 
так вони, знаєте, дивляться. Якби це їхала кум
панія на прогулянку, то по-боках би розглядали, 
усміхалися б, гарно ж навколо, краєвиди при
родні які. А ці в нашу машину очима націлилися 
й мовчать. І доганяють. А позаду нас наша ж 
машина йшла. Так як завжди ...- друга машина 
й шестеро хлопців моїх. Ця машина відразу ж 
за нами йшла, а та чужа вже якраз майже до
гнала й, сигнали мені чути, обганяти хоче. Ну. 
тут я кладу праву руку на борт, ліктя ось так 
виставив. Це, я вам розшифрую, такий у нас 
умовний знак. Ну, взагалі, знак небезпеки. В 
даному випадку - наказ ту машину зупинити й 
ізолювати. Хлопці мої зрозуміли, на повороті ма-
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шину свою впоперек дороги. Дорога вузька, не 
проїдеш. А тут, як на те, Степан Вікторович 
гарний водоспад побачив. "Зупинися, каже 
шоферові, - зфотографуємося". Підійшли вони 
до кручі, радяться, де краще стати, щоб зфото~ 
графуватнея вдвох, щоб я їх, значить, фотогра~ 
фував. А я дивлюся, там біля тих машин щось 
відбувається. Мої хлопці вийшли, і ті на них 
ідуть. Мої пробують їх затримати, щось кажуть, 
а ті напирають, наближаються. Степан Вікто~ 
рович саме на водоспад. що внизу, "ФЕД~ом на~ 
цілився, а Олена Семенівна оглянулася, поба~ 
чила і бліда стоїть. А ті пруть, і мої хлопці їх 
зупинити не можуть. Тут я Степанові Вікторови~ 
чу до спини спиною, Олену Семенівну також 
плечем загородив, руки в кишені. В кишенях у 
мене два мавзери. А ті пруть, уже зовсім близь~ 
ко. Ну, тут хлопці мо! зрозуміли, щох добром не 
вмовиш. Відразу джіу~джітсу, револьвера до жи~ 
вота. Степан Вікторович зауважив, що я спиною 
до нього стою, обернувся, дивиться. Я кажу: 
.. Будь ласка, сідайте в машину. проїдемо вперед ... 
Він ні слова не сказав, пішов до машини, послу~ 
хався відразу. Поїхали ми. Ну. хлопці тих за~ 
брали, доставили в управління. Доводили вони 
всі - ві;:~;почивальники ми. Ну, вони не були 
відпочивальники, це я вам точно кажу. Це ж 
якраз· після вбивства Кірова було. Ні, зброї в них 
не виявлено, а може й викинути встигли. От і 
все. А про вбивство Кірова я йому перший до~ 
повідав. Також ми на Кавказі були, в Хості від~ 
почивали, наприкінці тридцять четвертого. У нас 
же відпустка взимку завжди. Пам'ятаю, пізно 
вночі автомашина зашуміла біля воріт, голоси 
nриглушені. Я вийшов, вартовий доповідає: на~ 
чальник обласного НКВД приїхав. Поздорови~ 
лися, питає, де -Степан Вікторович. А він саме 
заснув уже. Спати він завжди пізно лягав, не 
раніше третьої. О третій лягає, а вранці об оди~ 
надцятій ми з ним уже в ЦК. Та й те сказати, 
якщо б він дозволив собі ві;:~;сиплятися, то коли б 
він усе встигав. У нього ж самих книжок, що він 
їх склав, штук сімдесят було. Тоненькі й не дуже 
тоненькі. І про Донбас. і про колгоспні справи. 
і про піонерський рух. і все сам писав. Так от. 
про вбивство Кірова. Начальник управління 
НКВД приїхав уночі й каже - треба розбудити. 
А в чім справа. питаю. Так і так. злочинне вбив~ 
ство Сергія Мироновича Кірова. А тут Олена 
Семенівна, саме не спала чомусь, вийшла до нас. 
Я їй ·доповідаю: сталося велике для країни не~ 
щастя, вбили Кірова, треба збудити Степана 
Вікторовича. Вона зблідла. похитнулася, я 
11 посадив. води подав. Опритомніла, подиви~ 
лася на мене так, не відразу збагнула все. та й 
каже: "Не треба бу;:~;ити. вранці скажете". Гаразд. 
уранці. О восьмій годині я чатую на нього. Ви
ходи:гь він. Я підійшов, руку під козирок, ви
стр)Qіився, він же комісар першої ранrи, чотири 
ромби в петлиці. Доповідаю: "Товаришу комісаре 
першої ранrи! Велике лихо в кра;·ні сталося. по
злодійському вбито товариша Кірова!" Він нічого 
не скзаав, не здригнувся, не зблід. Довго так 
стояв, на мене дивився, а я весь час на струнко. 

Потім тихо промовив: "Вагон до Москви - з 
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першим же потягом, що відходитиме". Я зали~ 
шив начальню{а управліня при ньому, тут і хлоп~ 

ці мої, а сам у Сочі, до залізничного ГПУ. Від~ 
разу ж наш вагон подали в Хосту, навантажили 
наш багаж і - поїхали. І от він то;:~;і у вагоні 
застудився - анrіна, грип, температура висока, 

марить. І його просто з вокзалу до Кремлівки. 
Кожушок його, отой на застібках з білим комі~ 
ром, надягли на нього, валянки, зверху в доху 

загорну ли та й повезли. І він на похороні Сергія 
Мироновича Кірова не був. Якщо ви пригадуєте 
тогочасні газети, ні на фото, ні в списках почес~ 
ної варти його нема. Хворий він був. А вони ве~ 
ликі приятелі були, міцно дружили. На з'їздах 
у кулуарах завжди разом удвох ходили. Обидва 
невисокі, однакові на зріст. коренисті, тільки в 
Кірова пишна чуприна. а Степан Вікторович з 
голеною головою. Отак ото ходять. розмовляють 
собі, ось тут вони, і я близенько коло них, трохи 
збоку, і хлопці Кірова тут же, всі знайомі. І от 
не бу ло його на похороні. А я поруч з Оленою 
Семенівною стояв. Коли урну до кремлівської 
стіни проносили, то ми з нею праворуч від воріт, 
ліворуч від мавзолею були. Я виструнчився, ша~ 
ну віддаю. А я собою помітний був, високий, 
то хлопці потім говорили - "тебе. кажуть. зфо~ 
тографували". Бачив себе потім у журналі. Об~ 
личчя, знаєте, таке, одне слово, трагічне обличчя. 
Мені й справді тоді тяжко було стриматися. 
Олена Семенівна стоїть плаче, і мені, знаєте, не 
легко. Ні~ні, досить. не можу, будемо вже лягати 
спати, дві години залишилося, хоч трохи поспати. 

Не засну я вже. мабуть, потилиця геть розвалю~ 
сться. Ну, спробую ... 

- А його з потяга взяли. На Північному Кав
казі, в Нальчику. Чомусь йому тоді Сталін поза 
будь~якою чергою відпустку дав, саме під Пер~ 
ше Травня. Олена Семенівна й діти просили -
лишімося на травневі свята, потім поїдемо, діти 
на параду люблять ходити, а тут ще й у Москві 
вперше. Ні, nоїхали у відпустку, відпочивати. В 
Нальчику до них у вагон увійшли. Я не був тоді 
з ним, з ним Сашко був. Лоrінов. А я в сусід~ 
ньому. Як же це воно було, забув. А що я мав би 
приховувати. мені приховувати нічого. Ага, от 
бачите, згадав. Відчелили наш вагон, від'єднали 
від того. Тому я й не міг втрутитися. Ні. не роз~ 
зброїли. Мене щойно через тиждень роззброїли 
і три шпали з петлиць видерли. А там лише по
казали ордер на арешт. От кого ви охороняли! 
Ворог народу. І нас в охорону до того ж таки 
вагону. У являєте, як це мені було. А його, дру~ 
жину й дітей тим самим вагоном назад до Мо~ 
скви. І з вокзалу в трьох різних машинах повез~ 
ли. Я часто думаю: що він у тому вагоні по~ 
дорозі на~ад до Москви передумав і tІережив! 
Не дай, Господи, нікому. Дайте мені руку. Ось 
отут. ось - відчуваєте? Помацайте, не бійтеся. 
Ось отут бугор, від вуха донизу, ось - уздовж 
потилиці. І також ось, від цього вуха. Не знаю, 
що воно за пухлини. кість виперла. Від палиць. 
А "в футбола" по камері мною не грали? А 
r~аль'і вдвері? Свого ж своя інквізиція. А з ни~ 
що робили, мені навіть подумати страшно. Мею 
ось тепер сестра його дружини розповіла, роз-
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шукав їі. Довго сиділи, пригадували. Вірите, си
димо, розмовляємо, двоє дорослих людей, і сльо
зи весь час течуть-течуть. Тан. от вона розпові
дає, коли реабілітація прийшла йому, пішла вона 
на прийом до ... Ну, не буду називати його, хоч 
і покійний уже, здогадуйтеся самі, а я не нази

ватиму. Також великою лю;:~;иною був, вони ра
ніше зі Степаном Вікторовичем дружили, довго 
працювали разом поруч. Пішла вона в сво~·й 
справі в справі дочок, чоловіка Гі також тоді від
разу після нас забрали і не повернувся. Просила, 
щоб квартиру повернули, з працею щоб допо
могли. Прийняв ласкаво, обіцяв. І спочатку до
поміг, усе зробили, квартиру, прописку. все. 
Пішла вона до нього ще раз у якійсь там справі. 
Цього разу, каже, довго розмовляв, уже цілком 
відверто, а потім він їй і сказав. Знаєте, каже, як 
я востаннє Степана Вікторовича бачив? Отож 
було це так. Повідомляють мене, каже, що Сте
пан, .....- його було вже заарештовано, .....- доніс на 
мене, що він двадцять четвертого року завербу
вав мене в польську розвідку. Бачу я, каже. по
чинають від мене відсахуватися. Тоді ж бо. ви 
розумієте, що означало таке звинувачення. Я, 
каже, до Сталіна, так і так, вимагаю зведення 
віч-на-віч. І С~алін згодився. Не знаю, так воно 
було чи не так, ну, вона, Тетяна Семенівна, так 
оповідала з його, значить, слів. Я його,- каже, не 
впізнав. У весь розпухлий, зарослий, обличчя від 
синяків чорне, штани без rудзиків і він їх руками 
підтримує. Увійшов, похитується, зупинився і в 
куток кімнати дивиться. Я, каже, до нього. Сте
пане, як же ти міг отакого на мене наклепати, 

навіщо ж ти мене обмовив, коли ти мене завер
бував, у яку таку розвідку, опам'ятайся! Він, 
каже, довго-довго на мене дивився, немов би впі
знати намагався, а потім одну руку від штанів 
відняв, махнув тією рукою й сказав: "А це було 
давно". І більше, каже, скільки від нього не до
бивалися, ні слова не сказав, тільки в куток кім
нати на підлогу дивився. Та й усе ... А мене в 
сорок третьому випустили, кадрових офіцерів
енкаведистів не вистачало, та й усе. Давайте тро
хи поспимо. 

ПередплатУ й пожертви на видання творів Г. 
Снєгірьова просимо посилати з Rанади на адресу: 

Snehirov's Book Fund 
So-Use (Toronto) Credit Union Асс. No. 7310 
406 Bathurst St,. Toronto, Ont. М5Т 286 
Canada 

а в США та інших країн на адресу: 
Illa Demydenko 
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54 Oaklawn Drive 
Rochester, N.Y. 14617, USA 

НЕ ЗАБУДЬТЕ 

ВІДНОВИТИ 

ПЕРЕДПЛАТУ 

СВОЄЧАСНО! 

В. Ю. ПОВСТ АК 

НЕЗАБУТНІй МУЗИЧНИй 

ФЕСТИВАЛЬ 
(Черговий успіх Ренати Бабак) 

Оточивши себе стінами виключно внутрішньо
еміrраційних зацікавлень, українська діяспора на 

Заході майже зовсім не помічає історії, культури. 
мистецтва. музики і духовного світу народів, се
ред яких живуть Гі члени. Навіть тих, які зара
ховують себе до нашої "еліти". майже ніколи не 
видно на мистецьких виставках, театральних ви

ставах, оперних і балетних спектаклях, концер
тах і музичних фестивалях кра~·н нашого посе
лення. 

Літо в Сполучених Штатах .....- це пора інтен
сивної мистецької активности. По всій країні 
відбуваються виставки, rастролі оперних театрів, 
концерти -і музичні фестивалі. 
Однією з таких, не помічених з боку україн

ської громади визначних подій мистецького 
життя Америки, був дев'ятнадцятий річний Му
зичний фестиваль Шенандоа Валлей в Оркні 
Спрінrс, штат Вірджінія. 

R урорт Ор кн і Спрінrс розташований в під пр 1 

Блю Рідж гір, в долині річки Шенандоа. У країн
цеві ця місцевість дуже нагадує рідне П рикар
паття. У 19-му столітті цей курорт славився 
одинадцятьма джерелами цілющих мінеральних 

вод. куди на сезонний відпочинок приїжджали 
курортники з Вашінrтону, Балтімору, Річмонду 
та Нью-йорку. Головний будинок в Оркні 
Спрінrс .....- готельний комплекс .....- оточений ши
рокими верандами і бальконами. Другий готель
ний будинок. так званий "Пенсільванія Гавз", це 
найстарший будинок комплексу; в ньому, під час 
громадянської війни був будинок відпочинку ра
нених на війні конфедератів, які після звільнення 
зі шпиталю видужували в ньому. Навколо було 
збудовано сі\1 павільонів. яким було надано на
зви міст відвідувачів курорту .....- Філядельфія, 
Балтімор, Річмонд. Норфольк. Чарлстон і Сав
вана. Навіть тепер легко собі уявити це містечко 
сповнене звуками музики. сміхом елеrантних дам 

і кавалерів, rранд-балями та каретами. 

У наш час багато міжнародного реноме музи
кантів брали участь у музичних фестивалях, які 
бу ли тут започатковані 1 9 років тому відомим 
віденським дириrентом, д-ром Річардом Лертом. 
Протягом семи днів цьогорічного фестивалю, 

відбулось п'ять симсfюнічних концертів, один 
н.онцерт н.амерної музики та концерт духової ор
жестри Повітряних Сил США при співучасті 
хору "співаючих сержантів". У сі концерти були 
повністю записані на звуко- і відео- стрічки кіль
кома радіо і двома станціями телебачення, для 
транслювання протяго\1 наступних місяців. 
Як це було понад сто років тому. так і тепер. 

голосний дзвін сповіщає гостей про те, що пода-

"НОВІ ДНІ", жовтень 1981 



Орині Спрінrс на перепомі стопіть 

ються сніданок, обід та вечеря. Всі гості збира
ються рівночасно в rрандіозній, з незвичайно 
високою стелею їдальні, наnовненій свіжим, гір

ським nовітрям. Навколо, з двадцяти-шести ви
соченних вікон, розлягається чудова, мальовнича 

nанорама навколишньо! nрироди. Посеред залі 
їдальні стоїть наnовнений квітами водограй, який 

б'є джерельну мінеральну воду. 

Протягом чотирьох останніх років, госnодарем 
і основним виконавцем фестивалю, була nрестиж
на Симфонічна оркестра Ферфаксу, на чолі з П 
музичним керівником і дириrентом Вільямом 
мом Гудзоном. 

Заснована в 1957 -му році, ця оркестра з вели
ким усnіхом вистуnала з концертами в таких 
осередках музичної культури, як Філармонічна 
заля Мистецько-культурного центру імені Кен
неді у Вашінrтоні і Культурно-мистецький nарк 
Вулфтраnу неnодалік Вашінrтону. С. О. Ф. має 
у своєму складі талановитих солістів, дає 16 
концертів кожного сезону, веде навчання у своє
му Інституті камерної музики і клясах музичної 
майстерности, вистуnає з концертами у звичайні 
дні тижня і влітку і має у своєму складі 116 чу
дових музикантів - на 12 мvзикантів більше, 
ніж вашінrтонська національна Симфонічна орRе
стра. Про молодого, . енерrійного музичного ке
рівника і ,rтириrента Симфонічної оркестри Фер
факсу - Вільяма Гудзона. музичний критш' 
Ірвінr Ловенс у газеті "Вашінrтон Стар" nисав: 
- "Гудзон - надзвичайно талановитий музи
кант і дириrент з великим майбутнім. Завдяки 
його керівництву, оркестра досяГає висот над
хвенної гри". А газета "Вашінrтон Пост'', між 
іншим зазначала: - "nід уважним і вдумливим 
керівництвом Гудзона, оркестра не nросто грає 
- вона творить музику". 

У багатий і різноманітний реnертуар цього
річних вистуnів оркестри на фестивалі, який три
вав від 25-го лиnня до 1-го серnня, увійшли кля
сичні твори комnозиторів Бетговена. Берліоза. 
Дворжака, Дебюсі, Ваrнера. Рахманінова, Ра
веля, Пуччіпі, Бізе, Верді, Шостаковича та ін
ших. У виконанні ферфаксівці-в твори цих ком-
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nазиторів звучать широко, блискуче та емоційно 
наснажено". 
Але особливу увагу з усіх концертів фести

валю в Шенандоа Валлей звернув на себе кон
церт, який відбувся в четвер 30-го лиnня. При
чиною великої зацікавлености nубліки було те, 
що вnерше в історії цих фестивалів у nрограмі 
концерту, крім симвонічних номерів, були во
калLні в суnроводі оркестри. які виконувала слав

нозвісна українська оnерна сnівачка. колишня 

солістка Великого театру і Львівської оnери, 
меццо-соnрано Рената Бабак. 

Де б не вистуnала Рената Бабак ,......... в концерті, 
чи в оnерному сnектаклі, ~-і вистуnи незмінно ко

ристуються великим усnіхом. Після тріюмфаль
них виступів у nостановках таких опер Верді, як 
"А іда" (в сопрановій меццо-соnрановій ролі 
Амнерис) і "Сила Долі" ,......... у високого реrістру 
соnрановій ролі Леонори, Ренату Бабак було за
прошено вистуnити в концерті фестивалю. 

Концерт 30-го липня Симфонічна оркестра 
Ферфаксу відкрила увертюрою "Посвячення До
му" Бетговена і уривком з "Прокляття Фавста" 
,......... Берліоза. Енерrійне, nозначене емоційною на
снагою і витонченим нюансуванням виконання, 

nОЛОНИJ_ІО слухачів. 

Елеrантна, ефектовна й артистична навіть у 
житті, Рената Бабак, nри виході на сцену, викли
кала захоплені оплески nубліки. Дириrент дає 
знак і лине ніжний, елегійний сnів арії з оnери 
"Джіанні Скіккі" Пуччіні "0, mio Bambino, 
caro ... ", у виконанні нашої співачки. Ії красивого, 
оксамитного тембру голос ,......... звучав nриродно й 
легко. 

Загально відомо, що для сnівака замало мати 
добрий голос. Потрібна ще школа, наnолеглива 
праця і віра у свої сили. Всі ці якості є невід'єм
ною частиною великого мистецтва Ренати Бабак. 
Ці якості також віддзеркалились в арії Тоски ''VISSI 
D' ARTE" з однойменної опери Джінкомо Пуччі
ні, яку співачка виконала з повною технічною 
свободою і внутрішньою експресією. В тяжкій 

Днрнrент Віпьим ГуRЗон 
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для багатьох сопранів кульмінації високого ре
rістру арії, меццо-сопрано Ренати Бабак лилось 
невимушено, лепю і вільно. 

Крім того, що Р. Бабак має великий, сильний, 
красивого тембру і широкого діялазону голос, 
наша співачка є талановитою драматичною арти
сткою. Як в арії Тоски, так і в "Хабанері" Кар
мен, з однойменної опери Бізе. яку вона вико
нала на концерті під бравурний супровід орке
стри, в рамках концертного стилю, вона відтво

рила трагічний образ Тоски і ролю грайливої 
еспанської циганки - Кармен. Кожний викона
ний співачкою номер, публіка приймала захопле
ними оплесками і після закінчення виступу, не 
хотіла пустити і-·~ зі сцени. 

Слухачів заспокоїв, але також викликав хвилю 
оплесків, своєю короткою промовою дириrент 
Вільям Гудзон, який згадав про те, що Р. Бабак 
вибрала свободу. покинувши Великий Театр, під 
час його rастролів у мілянській "Ля Скаля" і по
селилась в Америці і, побажавши їй дальших 
мистецьких успіхів, повідомив. що співачка вико

нає на "біс" заключну арію Леонори "Расе, расе" 
з опери "Сила Долі" - Верді. 

Виконання цієї арії Ренатою Бабак було куль
мінаційним, тріюмфальним пунктом усієї програ
ми концерту. Написану композитором у склад
ній тисятурі високого реrістру, сповнену трагіз
му музичного фразування, арію Леонори не 
завжди наважуються виконувати в концертах 

навіть найвідоміші співачки. Однак меццо-сопра
но Р. Бабак захопила публіку, виконавши цю 
сопранову арію з витонченістю нюансів та во
кально, технічно й артистично бездоганно. Від
чувши всю силу виконавського таланту нашої 

співачки, на закінчення першої частини концер
ту, вставши з місць, публіка нагородила Р. Ба
бак довготривалими оплесками. 

У другій частині концерту прозвучала "Сьома 
Симфонія в ре-мінорі" Антоніна Дворжака, яку 
він написав під впливом "Третьої симфонії" 
Брамса. Цю складну симфонію оркестра вико
нала технічно бездоганно. Емоційний "заряд" і 
захоплення дириrента, оркестри в цілоlІ.іу і кож

ного музиканта зокрема, передалися слухачам, 

які віддячили виконавців бурхливими оплесками. 
Всі, хто слухав Ренату Бабак, не можуть не 

захоплюватися насиченістю звука П голосу, ви

разністю і ориrінальністю виконання, широтою 

творчого діяпазону, темпераlІ.іентом, великою во
кально-сценічною майстерністю і здібністю пере
втілення в ролях. 

На жаль, не всі українці в діяспорі усвідомлю
ють величезний вплив на людей "мови" музич
ного мистецтва, яку можна бу ло б з великим 
ефектом використати в інтересах нашо;· україн
ської- справи, а тому, вони майже не помічають 

присутности серед нас таких світового маштабу 
мистців, як наша співачка Рената Бабак. 

У розмовах з оркестрантами та їхнім у любле
ним дириrентом Гудзоном, стає ясно, що колек
тив симфонічної оркестри з насолодою прово
дить тиждень фестивалю в Оркні Спрінrс. Крім 
кожноденних репетицій та концертів, вони у 

вільний час збираються квартетами, квінтетами і 
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секстетами. Тоді, з багатьох веранд. бальконів та 
газолів лунають звуки камерної музики. 

Про нашу співачку Ренату Бабак дириrент 
Гудзон каже: - "Вона є надзвичайною співач
кою, широкого діялазону і великої емоційности. 
Її голос, у сполученні з Гі природним ентузіяз
мом, д~є їй феномена~ьну силу електризувати 
слухач1в до кульмінацшного пункту", і додає: -
"Часто буває, коли оркестранти ставляться до 
солістів трохи із застереженням. Зовсім навпаки 
сталось з панею Бабак, ще з репетиції було вид
но, що музиканти були захоплені й наелектри
зовані нею. Було ясно ,......, в концерті поки грати
муть не тільки з нею, але й для неї і це було 
однією з головних причин успіху концерту, за 
який не тільки слухачі, але і вся оркестра, на

городили пані Бабак рясними оплесками". 
Далеко за північ тиші прозорої гірської ночі 

чути було голоси щасливого колективу, який зі
брався навколо нашо;· співачки, голоси, увінчані 
тріюмфальним екстазом довершеного. Інколи 
шум завмирав і, на фоні камерної музики здале
ку, чути було дзвінкий голос Р. Бабак, яка від
повідаючи на запитання присутніх, розповідала 

їм про свій далекий чарівно-казковий Київ, про 
не менше казковий Львів, де вона почала свою 
кар'єру, про життя в СРСР і причини. чому вона 
покинувши все, втікла на Захід... А потім -
знову голосний і щасливий сміх присутніх ... А 
з веранд павільйонів все звучала музика невтом
них музикантів - ентузіястів, які,- мабуть, і жи
вуть на цьому світі для неї ... 
Не від дзвону на сніданок, а від гірського хо

лоду прокинулись ми вранці і включивши радіо, 

довідалися, Що температура була 47° Ф., в той 
час, як у недалекому Вашінrтоні, на відстані у 
2% години їзди автом, вона доходила до 90° Ф. 
На жаль, казковість оточення замінювалась на 

реальність - треба було збиратися в дорогу ... 

ВІДБУВСЯ З'їЗД СУС 

20-23 серпня 1981 р. відбувся в Едмонтоні Все

р;анадсь:кий З'їзд Союзу У :країнсь:ких Самостійни

:ків (СУС) та його с:кладових організацій. Всіх уча'С

ни:ків було понад 600 осіб. Особливо було багато 
молоді. Цей з'їзд святочно відзначив 50-річчя СУ
МК (Союзу У:країнсь:кої Молоді Канади). 
На наступну :каденцію з'їзд вибрав головою Со

юзу У:країнців Самостійни:ків Андрія Мельничу:ка 
з Едмонтону. Головою :краєвої упра'Ви Союзу У:кра
їно:к Канади вибрано Анну Звоздець:ку з Едмон
тону, головою :краєвої управи Товариства У:країн

ців Самостійнир;ів - Ярослава С:крипни:ка з Едмон

тону, головою :краєвої управи Союзу У:країнсь:коі 
Молоді Канади - Анну М. Крищу:к з Едмонтону. 

З на'Годи з'їзду відбувся бен:кет, на я:кому голов

ним промовцем був Василь В. Дячу:к, міністер Аль
бертсь:кого провінційного уряду. 

1'\оло будин:ку місь:коі управи Едмонтону було 
від:крито пам'ятни:к Жін:ки-піонер:ки, я:кий уфонду

вав Союз У:краіно:к 1'\анади з нагоди 75-річчя про

вінції Альберти. 
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СІМДЕСЯТИРІЧЧЯ ПРОФЕСОРА 

ВАЛЕРІЯНА РЕВУЦЬНОГО 

Цього року нашому визначному театрознавце~ 
ні, науковому працівникові й культурно~мистець~ 
кому публіцистові - професорові Валеріянові 
Дмитровичу Ревуцькому сповнилося 70 років 
життя. Ім'я Ювілята досить відоме серед україн~ 
ців у діяспорі, але з наго~и ювілейної дати слід 
пригадати тут найголш~ніші біографічні та інші 
дані про нього. 

Валеріян Ревуцький - син видатного укра~·н~ 
ського музиколага й ф::шьклориста Дмитра Ре~ 
вуцького та племіннин слазпого українського 
композитора Левка Ре~уц1:кого. Валеріян Дми~ 
трович, що народився 14 червня 1911 р. в селі 
Іржавець на Чернігівщині, вироста.9 у Києві в 
оточенні української культурно~мистецької еліти, 

до якої належала родина Реnуцьких (рід яких 
історично відомий з ко2ацьких часів і сягає навіть 

глибше в давнину У країни). Здобувши середню 
освіту в тій зразковій українсьFій школі ім. Т. 
Шевченка, яку на процесі "Спілки Визволення 
України" (СВУ) в 1930 р. було названо вогни~ 
щем націоналістичного виховання української 

молоді та джерелом творення "Спішш У країн~ 
ської Молоді", він потім, після навчання в Ки~ 
ївському Бу ~івельному Інституті, студіював у 
Московському Театральному Інституті, який за~ 
кінчив 1941 р. В 30~ті роки його батько .- Дми~ 
тро Ревуцький, як і більшість укра~·нських куль~ 
турних діячів його покоління, був об'єктом пе~ 
реслідування порядком урядового поборювання 
"залишків українського націоналізму", і хоч його 
не було фізично репресовано, але цей факт 
ускладнював підсовєтське життя Валеріяна Дми~ 
тровича в студентські роки та на початках про~ 

фесійної спеціялізації. А 1941 р. під час війни, 
скоро після німецької окупації Києва, батька й 
матір Валеріяна Дмитровича, які уникнули при~ 
муссвої евакуації більшовиками діячів україн~ 
ської культури зі столиці У країни, було бруталь~ 
но забито "невідомими" терористами. Ця тра~ 
гічна подія лишила глибокий слід у свідомості 
сина, визначивши його дальший життєвий шлях 

українського політичного еміrранта. 

Розпочавши 1941 р. свою професійну працю, 
як викладач історії українського театру в Му~ 
зично~Драматичній Консерваторі~· в Києві, Ва~ 
леріян Ревуцький працював там, ~оки це було 
можливо, й під німецькою владою, а потім, у 
1942~43 ро. був мистецьким керівником театраль~ 
ної студії "Гроно". Переїхавши 1943 р. до Льво~ 
ва, працював там у театральній студії при Інсти~ 
туті Народної Творчости. 

Наприкінці війни 19945 р. він опинився в таборі 
полонених вояків 1 ~ої дивізії .у країнської Наці о~ 
нальної Армії в Італії, а потім в Англії. Ви~·хав~ 
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Валеріян Ревуцький 

ши пізніше до Канади. він одночасно працював 
викладачем і студіював в університеті в Торонто, 
де 1957 р. здобув ступінь маrістра в ділянці ело~ 
в'янських мов і літератур. А ві~ 1960 р. аж до 
кінця 70~их рр. працював на посаді професора 
в відділі слов' янських мов і літератур У ніверси
тету Британської Колюмбії у Ванкувері (а також 
деякий час у Вікторії). 

В. Ревуцький від 1949 р. постійно співпрацює 
у виданні загальної і словникавої Енциклопедії 
У країнознавства як автор і співавтор статтей ·з 
ділянки театрознавства й драматургії. Він автор 
понад 60 розвідок~статтей, критичних оглядів і 
рецензій не лише з театрознавства, а й також 
з укра~·нського літературознавства та культурно

мистецької проблематики. Їх опубліковано укра
їнською й іншими мовами у виданнях У країнської 
Вільної Академії Наук, Наукового Товариства 
ім. Шевченка, Об'є~нання Українських Письмен
ників в екзилі "Слово" та в таких фахових жур
налах слов'янських студій, як "Славік енд Іст 
Юропієн Рев'ю" (Лондон), "Кенедієн Славонік 
Пейперс" та інші. Иого статті й розві~ки з'явля
ються друком також у журн. "Сучасність". Сво
го часу він досить активно співпрацював у "Но
вих днях". Иого авторству належить важлива в 
українському театрознавстві книжкова публікація 
1955 р. "П'ять великих акторів української сце
ни", а в процесі публікації перебуває· нині вели
ка монографічна праця - дослідження з історії 

11 



українського театру. Иого черговою nрацею є 
монографія про корифея укра~·нського театраль
ного мистецтва Йосиnа Гірняка. 

Наукові й nубліцистичні nраці В. Ревуцького 
відзначаються академічно-дослідницькою сумлін
ністю й об'єктивністю. широкою ерудицією та 
прецизністю викладу. Зокрема ж у його nрацях 
звертає на себе увагу nорівняльний розгляд 
українських культурно-мистецьких явищ ( Шев
ченко --- Л. Українка --- Винниченко в літера
турі. "Березіль" Л. Курбаса й М. Куліш у театрі 
тощо) на тлі відnовідних явищ світової культури. 
Тому ці nраці являють собою важливий вклад у 
наш науково-культурний доробок у діясnорі. 

І** * 
1-го серпня ц.р. в одному з найкращих nримі-

щень Факультетського Клюбу Університету Бри
танської Колюмбії у Ванкувері nрофесійні коле
rи й особисті друзі nроф. Валеріяна Девуцького 
відзначили його 70-річчя. З цієї нагоди відбулася 
там товариська зустріч-вечеря з участю місцевих 

і nриїжджих шанувальників Ювілята з унізер
ситетських --- nрофесорських і студентських -
та приватних, українських і nозаукраїнських, кіл. 

Зовнішньо скромний, і цим відnовідний шляхет
ній скромності Ювілята, вечір на відзначення 
його 70-річчя пройшов у щиро-дружній атмосфе
рі, як своєрідне родинне й одночасно ширшого 
значення культурне свято. Дещо різнонаціональ
ний за складом своїх учасників і тому двомовний 
(українсько-англійський) ювілейний вечір дуже 
вміло й на відnовідному рівні nровадила двома 

мовами дружина Ювілята --- nані Валентина, що 
була сnравжньою "душею" цього вечора. У ні
верситетські академічні досягнення та високі nро

фесійні й особисті якості nроф. В. Ревуцького 
відзначив у своєму привітальному слові nроф. К. 
Брінер, а представник студентів університету 
висловив своє признання й nодяку .Ювілятові як 
nрофесорові. що в своїй праці зі студентами ви
янв особливе вміння nередати свої знання й за
цікавити ними молодих адеnтів славістичних 

студій. 

Центральною точкою вечора була змістовна й 
добре виголошена привітальна nромова від укра
!"нських друзів і шанувальників Ювілята з США 
--- n. інж. Ігоря Шевченка. Промовець --- син 
відомого в У країні 20-их років (а потім знище
ного в хвилі сталінського терору) театрознавця 
Йони Шевченка та визначної актриси "Молодого 
театру", "Березіля" і nотім театру ім. І. Франка 
в Києві ,......, Поліни Самійленко. Відзначаючи в 
своїй nромові nередусім творчий вклад Ювілята 
в наукову розробку історії українського театру, 
промовець зокрема сказав: 

"Валеріян Дмитрович Ревуцьиий гідний nро-

довжувеч nраці на уираінсьиій иультурно-мистець

иій ниві своіх славних родичів - ба'rьиа Дмитра 
та дядьиа Левиа Ревуцьиих, що належать до nан
теону будівничих уираінсьиоі музичної иультури. 

Яи nредставнии нового, nореволюційного nоиоління 

уираінсьиоі творчої інтеліrенціі, Валеріян Дмитро

вич nрисвятивси зоирема збереженнюи в історич-
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нІй nам'иті сучасного й майбутнього уираінства, а 

таиож у свідомості ширшого nозауираінсьиого еві· 

ту, тих досягнень уираінсьиоі иультури, що іх здо• 

були за иоротиий час nоревслюційного національ
ного відродження У ираїни творці модерного уира

інсьиого театру - Лесь :Курбас та його nослідов
ниии, знищені чи усунені з творчого життя в 

Уираїні антиуираїнсьиим терором влади СРСР. 
Історія уираїнсьиого театру взагалі, історія й тра'
гедія модерного уираінсьиого театру в УРСР зоире-· 

ма, велич творчого генія Леся :Курбаса - це го

ловні теми заціиавлень Валеріяна Дмитровича. Од
на і, мабуть, найважливіша науиово-дослідницьиа 
nраця нашого Ювілята - велииа монографія з 

історіі уираінсьиого театру саме теnер nеребуває 

у nроцесі nубліиації, а інша - про живого ще се
ред нас сnодвижнииа Леся :Курба'Са, Йосипа Гірня
иа є об'єитом його nоточної авторсьиоі nраці. Яи 

відомо, реалізація инижиовим виданням творчої 

nраці уираінсьиого науиовця й nубліциста на емі
rрації є нелегиим для автора завданням. І в цьому 

наш ш~новний ювілят, яиому мищиро бажаємо до

брого здоров'я й добрих творчих усnіхів, nотре
бує таиож і нашої доnомоги". 

Після привітань і тостів на честь Ювілята та 
товариської вечері, молодий здібний піяніст Леон 
Гаршенін із відділу мистецтва Університету Бри
анської Колюмбії, з властивим йому артистичним 
темпераментом виконав три композиції із супут
ників життєвих мандрів і пригод Ювілята в воєн
ні та повоєнні часи --- п. В. Давидяк у гумори
стичному стилі "дружнього шаржу" експромптом 
відтворив своєю розповіддю трагікомедійні епізо

ди зз біографії Ювілята. 
Ювілейний вечір, що непомітно перетворився 

в "ювілейну ніч", закінчився жвавою, невимуше
ною товариською розмовою за "довгим" і за 
"круглим" столами між гостями Ювілята, серед 
яких було чимало й прибулих до Ванкуверу з 
віддалених місцевостй (між ними ,......, д-р І. Ко
ляска, д-р В. Гришко, українсько-канадський пи
сьменник-драматург Т. Галай (Ted Galay) та 
інші. 

І** * 
З нагоди 70-річчя хай ці рядки будуть нашою 

скромною подякою Ювілятові за його співпрацю 
в "Нових днях". 

ПОМЕР ХУДОЖНИК МИХАйЛО КМІТ 

21-го травня у шnиталі в Сіднеї nомер відомий 

художини Михайло :Кміт. Уираінсьиа громада до

вІдалась про це лише через два місяці, а на теле

фонні заnити відповідав у його домі автомат, 

мовляв, nодайте ваш телефон, а ми вас nотім nо
відомимо. Мих. :Кміт відомий своїми модерними 

иартинами. На иониурсах в Австралії дістав не од
ну нагороду. Його образотворчі nолотна придба
ли багато музеїв та иартинних rа·лерій у світі. 
Мих. :Кміт нар. в Стрию, Західна Уираіна, 25-ro 
лиnня 1910 р. Аиадемію Мистецтв заиінчив у :Кра
иові. Д. Н-ко 
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Марта Т АРНАВСЬRА 

ЩОДЕННИК ГРЕЦЬКОї ПОДОРОЖІ 
Мопо~м тсваришам по.цорожі -
Рені, Христі, Мокі та Яремі. 

ВСТУП 

Це - не літературний репортаж. Це - ав
тентичний щоденник. Щоден1-1ики мають деякі 
властиві їм і прикмети і хиби. Писані вони часто 
у поспіху, на бігу. не завжди у сприятливих об
ставинах. Це залишає неrативні наслідки: випад
ковість композиції. непродуманість стилю, коло
квіяльну. засмічену мовц. часом теж не зовсім 
точну (бо непере.вірену) інформацію. Але ма
ють щоденники і добрі прикмети: вони - через 
свою безпосередність і щирість - віддзеркалю
ють людське життя правдивіше і повніше, ніж 

писані з перспективи пізніишх літ спогади чи 
штучно компоновані й надумані літературні тво
ри. Листи і щоденники для мене - найцікавіша 
з усіх лектцр. і я дцмаю, що такzzх. як я. читачів 
с багато. Тому - Замість спогадів чи репортажц 
із Греції - пропоную читачам "Нових днів·" 
уривки з щоденника моєї грецької подорожі. 

14-ro червня 1979. Го.ц. 11 :30 увечорі, місцевоrо 
часу. Атеии, Греція. 

... Перші враження не найнращі. Атени не 
роблять враження заможно~·. елеrантної західньої 
столиці. Навпани. Місто досить неохайне. стра
шенно РУІ ливе.- зонрема в онолиці площі Омонія, 
де розташований наш дуже снромний готель 
Асті. Анрополь бачили понищо тільни з тансі, по 
дорозі з летовища. Вид зворушливий. але не тан, 
може. самою нрасою нраєвиду. ян свідомістю, що 

це не янась театральна денорація, а справжній, 

автентичний Партенон. 

15-ro червня, Атеии 

Сиджу на бальноні нашої німнати на п'ятому 
поверсі готелю. Година 7 -ма вечора. Внизу пло
ща Омонія, в центрі яної фонтан, а довнола но
лесо вуличного руху. нудою проїжджають, ма

буть, усі авта міста. Таного руху авт не бачили 
ми ні в Америці, ні в Римі! І цей рух - безно
нечний: увесь день. усю ніч. А при тому 
водії трублять. продавці газет виrунують, мотори 
шумлять - нрин і гамір, що до нього трудно 

звиннути вдень, а що доперва вночі! Можна бу
ло б зачинити двері-вінна на бальнон, але темпе
ратура доходить, мабуть, до 30 градусів за Цель
зієм, охолодження в німпаті немає, отже треба 
впустити трохи повітря. А воно не лиш гамірне, 
але й страшенно занечищене. Сліди цього зане
чищення ми бачили сьогодні теж і на Партеноні. 
На білому мармурі появилися чорні плями. що 
їх - нажуть - не було ще п'ять ронів тому. 
Анрополь робить неабияне враження - імпо

зантністю своїх руїн, своїм домінуючим положен-
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ням: його видно здалену з різних частин міста. 
Зблизьна він ще й має особливу атмосферу: самі 
розміри мармурових нолон тягнуть людину вго
ру, до неба, створюють майже молитовний на
стрій. Не до Атени, Зевеса, чи яногось іншого 
бога, а до тих людей, що тут перед двома тися
чами роні в здобу лис я на та ний вимовний пеан 
людсьному духові. Партенон будували дев'ять 
ронів. Мармур для нього привозили з гір, відда
лених понад 20 нілометрів. Але найдивніше, що 
все це створено в час демонратичного ладу, в до-. 

бу Перінла. У являю собі, снільни мусіло бути 
протестів і невдоволення усіх тих островів, що 
їхнім ноштом збагачувались Атени ... 

Го.ц. 11 :30 увечері 

Сьогодні вранці ми ходили трохи вуличками 
старого міста - Пляна - в товаристві Рені та 
Христі. Це дало нагоду для ближчого знайомства 
із старими Атенами, а теж із нашими товариш
ками подорожі. У вечері молодь пішла на Пляну 
- мовляв. потанцювати десь у таверні. Ми з 
Остапом перєнусили чаєм і хлібом із сиром у 
нафетерії нашого готелю, а потім пішли до пар
ну, де була прохолода, ліпше повітря та ревія при 
снлянці мінеральної води. Слухали співу нільнох 
напереміну співачон. Кожна наступна була гірша 
від попередньої. Занінчилось все виступом яноїсь 
росіянни із співом "Катюші", "Подмосновниє ве
чора" й "Калінна мая". Винонання було жалю
гідно провінційне: янби я була росіянною, було б 
мені соромно і досадно. А так, то я лиш здиву
валась: аджеж Атени - столиця, і навіть у парку 
на вільному повітрі можна бу ло б чекати якогось 
більш професійного ансамблю... Крім того, поду
мала: чи справді тут і досі панутує русофільство 
Чи справді грецьній публіці тан усмак оті мо
сновсьні "катюші"? Між іншим: на мурах міста 
видно чимало червоних плянатів із серпом і мо

лотом. - янісь афіші номуністично•· партії, - а 
на дахах місьних автобусів розшифрувала я 
грецьний напис - ренляму на "Велику совєтську 
енцинлопедію". 
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16 'ІервИJІ, Ате101 

Вранці після сніданRу ходили до Археологічно
го музею. Неймовірне багатство сиульптур і ваз, 
і нагробнииів. У хронологічному порядиу - від 
ахайсьиої доби ( "иурос.. - юнаи, з довгим вс
лоссям, статична висоиа фігура, мало деталізо
вані анатомічні риси. майже плосиий тулуб), ~е
рез золотий віи Періила ( Позейдон. а. може. 
Зевес. із бронзи, динамічний, розпростерті раме
на, видно не лиш иожен м'яз преирасного муже
сьиого тіла, але і вени під шRірою!) аж до рим
сьиої ,J;оби (портрет голови мужчини, з індиві
дуалізованим виразом обличчя, немов живий!). 
Я звернула увагу на те, що в музеї майже немає 
жіночих аитів. Яи дуже мужесьиою була вся ця 
грецьRа иультура. Навіть репродуитивну фуни
цію хотіли привласнити мужчинам: Атена роди
лася не від Гери. а з голови самого Зевеса. Па
нове Соирати, Періили, Фідії політииували, буду
вали Партенон, бавилися філософією і театром, 
тоді яи жінии і раби несли на своїх плечах увесь 
тягар щоденного життя. 

Обідали в доброму ресторані Ідеал - і це 
була знахідиа, бо тут строго дотримуються годин 
(полу денои можна з ·~·сти тільии до 2: 15, а вечерю 
не раніше яи о 7 -ій) і це часом усиладнює спра
ви, зоирема, Rоли є яиась додатиева програма. 

Тут ми дістали вечерю вже о 6:30, а 7:30 ми вже 
йшли дивитись "Sound & Light" - драматичне 
зображення історії Аиропола світлом і читаним 
теRстом, на свіжому повітрі, під Аирополем. По
тім ще бу ла дуже вдала фолильорна імпреза 
поиаз народних танців із різних частин Греції. 

He,:dJІJІ, 17 'Іервии 1979. АтеІDІ 

Сьогодні вранці відвідали пару цериов. В одній 
були свідиами грецьRих христин. Боро~атих попів 
було аж два. Повна церRва родичів. Дитину до 
хрищення тримав видно хресний батьио. В поло
вині ритуалу жінRи беруть дитину на біR і роз
дягають. Хресний батьRо синдає піджаR. Дитину 
загортають білою плахтою і дають на руии хрес
ному батьRові. А тоді священии бере голу дитину 
на руии і занурює Гі цілу пару разів у басейн із 
водою. Мале, зрозуміла річ, иричить на цілу 
церRву! ... 

Поне,:dлок 18 'ІервІDІ. Атеии. Год. 9 враJЩЇ 

Ночі в нашому готелі - справжня муиа! Га
ряч, сполучена із жахливим гуриатом з площі 

Омонія роблять сон майже неможливим. Те, що 
:кімната примітивна, що лазничRа тісна, що у зли

ві вода не сходить правильно, що обслуга не мі
няє постелі і рушнииів, не ,:~,оставляє туалетного 

паперу і мила - можна було б стерпіти. але 
браR відпочинRу вночі терпіти трудніше. А ми 
тут маємо заплямований побут ще й під иінець 
нашої тури - після повернення з островів та 

"Rлясичної" тури Греції! Сама дvмиа про це -
нестерпна! Щось треба буде зробити, щоб пере
мінити пляни ... 
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Вівторок 19 'Іервн.и. Ате101. Го~. 7:30 уве'Іері 

Вчора nровели цілий день над морем! По~·хали 
місьиим автобусом на пляж Вуляrмені, менше яR 
година їзди. Пляж платний: встуn 25 драхм від 
особи, але все дуже гарно упорядиоване: иабінии 
для nередягання, туалети. праитичний ~уш 

(стаєш на решітRу і тоді на голову падає дощии!). 
Але найголовніше: зелений nари і гористий те
рен довиола - мальовничий ираєвид і море -
сnоиійне, синє, без хвиль. Ми иупалися, відпочи
вали і це нам було реиомnенсатою за недосnану 
ніч над зварійованою площею, що Гі Остап нази
ває не Омонія, а Го манія! 
День над морем у відпружуючій атмосфері 

nрироди стимулював мене написати таиий собі 
злободенний віршии: 

НА БЕРЕЗІ ГРЕЦЬКОГО МОРЯ 

На гарячому nляжі, де ждуть вже гапліти 
грецьиим сонцем засмаглі, палиі, иарооиі, 

розтаборились поруч Позейдона діти 
Реня, Христя і Моиі. 

Заяиорені ждуть мандрівці иаравели, 
щоб забрати русалои на води широиі ... 
Не даються споиусі, дівчата веселі -
Реня, Христя і Моиі. 

Діонісій на стіл вже nоставив боRали, 
збоиу Сатир присів: на дівчат иосить оио ... 
А дівчата? - Нічого: лежать, яи лежали 
Реня, Христя і Моиі. 

Мов сирени, дзижчать вуляrменсьиі цииади, 
ходить Хроное повільним, притишеним ироиом ... 
Про що мріють під небом старої Геллами 
Реня, Христя і MoRi. 

MoRi, мабуть, плянує дорогу на Спарту 
і на Rрету, де ждуть вже руїни і мури 
на Ярему, Остапа, Реню. Христю і Марту 
"перші стежі иу льтури" * ) 

Реня журиться тим, яи всіх в ліжио nоRласти, 
щоб з бальRону - безсонні ..- не сRочили з ~уру 
на Гомонії площу з ирииливого "Асті" -
"перші стежі RY льтури". 

Христя мріє про грецьRе муссаиа сьогодні, 
баранину і узо, і смажені Rури ... 
Партеноном самим справді жити не годні 
навіть "стежі Rультури". 

Мов сирени, дзижчать вуляrменсьиі циRади. 
ходить Хроное nовільним, притишеним ироиом ... 
Ось яR мріють над морем старої Геллади 
Реня, Христя і Моиі. 

'** * 

*) Наша подорож була плянована первісно, я:к 
Мандрівні стеж:ки :культури" і орга'Нізатором був 
пластовий :курінь "Перші стежі". Не зголосилося 

досить заці:кавлених і "Мандрівні стеж:ки :культу

ри" перетворилися у приватну прогуль:ку шести 

осіб. 
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Ходили сього~ні до візантшського музею. Він 
має багато старих ікон, нагробників із стародав
ніх християнських цвинтарів, фресок із церков
них стін. Все це гарно розміщене в елеrантній 
віллі, резиденції якоїсь княжни 19-го століття. На 
жаль, не:vrає добрих написів на експонатах і тому 
музей не сповняє як слід своєї едукаційної ролі. 
Обідали всі разом на Пляка, в кафе надворі. 

У ли муссаку. попиваючи пивом. Після полудснн:у 
ходили на Aropy і до святині Гефеста - зво
рушливе місце під самим Акрополем. Стоа, J:е
ставрована коштом американсько~· школи клясич

них студій, дає приємну прохолоду та ілюзію, як 
колись могло вигля~ати життя старинних греків. 

На Пляка в одній із крамниць ми знайшли 
скульптуру Позейдона, що їі я хочу купити. Я 
вже бачила таку на площі Синтаrма: там за неї 
хотіли 3000 драхм, а я навіть уже запропонувала 
2000. На Пляка торг почався від 2000, а Реня. 
- що має бизнесову голову, хоч вчиться на мед
сестру! - виторгувала ціну до 1500 і я вже на
віть дала 1 ОО драхм завдатку. Пізніше, в іншій 
крамниці на Пляка, бачила я цю річ і перша ціна 
- перед торгом! - була 1350. Знаменита лекція 
грецької торгівлі! 

20 •ервНJІ, ro~. 8 :30 враІЩі. На морі, 
nо~орозі ~о Міиоиос. 

Сидимо на верхній палубі корабля "Наіяс", та
кого собі пролетарського пасажирського паропла
ва, щасливі, що знайшли місце і влаштували ба
rаж (хоч не зовсім певні. чи безпечно залишити 
так валізки без опіки). Напхано тут Людей, як 
сарцинок. 

Після одногодинної вже майже плавби, ви~но, 
зокрема ліворуч. тористі острови. Сусід має ан
гломовну якусь газету і в ній випадково побачила 
я заголовок: "Папа вимагає від совстів визнання 
церкви в У країні". Треба буде попросити-позичи
ти, щоб прочитати цю вістку. Цікаво, що в світі 
діється. З міжнародної преси знаємо, що конфе
ренція на вершинах закінчилася, і що американ

ська сторона подала радянській список дисиден

тів, що їх звільнення було б побажане. Цікаво, 
скільки на цьому списку наших? 

22 •ервик, n'JІТІПЩк. Мікоиос, але вже 
на nалубі "Ar. Маріиа" 

Провели чудоні. повні вражень два дні на 
острові Міконос. Мешкали в готелі "Ано Мера" 
з повним комфортом. Щоправ~а. без штучного 
охолодження. але в цьому, на щастя, не було по
треби. Дуже тепло. але з моря повівас свіжий 
вітерець. а в тіні завжди є прохолода. Повітря 
тут не лиш свіже. але іскристе. променююче. 

Краєвири Міканосу мальовничі і дуже ориrі
нальні. Гористий терен. здаля виглядає немов би 
був зовсім без зелені. Горби помережані камінни
ми межами. На цих брунатного кольору горбах 
сліпуче білі квадратові або прямокутні будиноч
ки. партерові або одн~поверхові коробочки. Саме 
містечко - концентрація таких білосніжних до
миків, з вузенькими гористими вуличками, висте

леними мармуром, з безконечною кількістю ма-
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леньких присадкуватих церков і капличок, з кіль

кома круглими, теж трохи присадкуватими, вітря

ками. Все тут камінне і все біле. Тільки круглі 
дахи церков і вітряків чорні або червоні. В мі
стечку багато крамничок, зокрема ювелірних 
( "Золотас") - деякі навіть дуже елеrантні. Го
тель наш був положений далеко за містом, в ін
шому кінці острова. Але між готелем і містом, 
готелем і пляжем встановлено ефективний транс
порт: готелевий автобусик курсує за встановле
ним розкладом їзди. що дає можливість всім жи

телям готелю їздити кілька разів на день до мі

ста чи на пляж. 

У Міконос - зараз після прибуття - ми мали 
несподівану комплікацію: виявилось, що корабель, 
яким ми мали їхати наступного дня на острів 

Родос. ходить три рази на тиждень: найближчий 
мав бути аж у суботу. Тут, виявляється, правиль
ну інформацію здобути не легко: в Атенах не 
завжди орієнтуються, що діється на островах ... 
Ми мусіли змінити плян і це, дvмаю, вийшло нам 
на користь. Мокі мала з тим багато мороки: те
лефонувала до Атен, до туристичної аrенції, що 
допомагає нам в організації нашої прогульки, 

відмовила готель у Родос, вирішили залишитися 
ще один день у Міконос, а тоді замість на Родос 
паплисти на острів Санторіні, а звідтіль на Rре
ту. Вдалося дістати нічліг на Санторіні і ми оце 
туди пливемо. 

Кораблем трохи хитає, море бризкає піною і 
мені не ~е!"ко писати. Си~жу на верхній палубі. 
Віє холодний вітер - добре, що взяла одяг, від
повідний до обставин. Цей наш корабель "Аг. 
Маріна" (Свята Марина) - значно менший від 
"Наіяс"; море більш вітряне сьогодні і вже не 
можна сказати, що "пливемо, як по маслі". Але 
ніхто з наших покищо не терпить на морську 

недугу. хоч Остап і Реня перед кожною плавбою 
заживають - про всяк випадок - драмаміну. 
Зате наш кораблик майже порожній і значно ви
гідніший та приютніший. Жартую, що Мокі, 
Мовляв, замовила нам приватну яхту! Атмосфе
ра приємна, море темно-темно-синє з білими бу
рунцями хвиль. на небесній блакиті де-не-де білі 
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хмаринRи і майже весь час на обрії яRийсь острів. 
Тепер ми пливеме між островами Порос і HaR~ 
сос, - велиRі гористі смуги землі. 

Неспо~івана затримRа на МіRонос мала RільRа 
дуже позитивних наслідRів. Передусім ми всі від~ 
пружилися і духом відпочали. Спершу думали, 
що буде нагода виспатись після наших муR в 
атенсьRому "Астї'. Але було не до сну: обидва 
дні були повні ціRавої аRтивности, нових вражень, 
доброго настрою в товаристві. Передусім це дало 
нам змогу зробити прогульRу Rораблем ~о Делос. 
Делос ві~ МіRоносу дуже недалеRо. Ми плили 
туди не більше, мабуть, яR годину. Це священний 
острів старинних греRів, на яRому залишились 

ціRаві руїни. В S~му столітті перед Христом -
Rаже мій "Фо дор" - Делос був центром Rонфе~ 
дерації грецьRих держав проти Персії і тут збе~ 
рігалася Rаса~сRарбниця союзу. Пізніше цю 
сRарбницю перенесено до Атен. Опісля Делос 
був Rомерційним центром, особливо за римсьRих 
часів. Цей маленьRий острів ( 3 милі довжини. 1 
миля ширини) в році 88 до Хр. мав біля 20.000 
населення - і всіх цих людей вирізано на наRаз 
Rороля Мітрідата! 

23 'Іервни, субота. Санторіні 

Вчора мусїла перервати записRи. Почало мене 
нудити і я поRинула записниR і пішла на ніс Ro~ 

рабля, на вітер. Це помогло. Ми з Остапом за~ 
лишились на верхній палубі навіть то~і. ЯR решта 
товариства зійшла вниз до Rабіни під дахом. Але 
на палубі за деяRий час плавби вода почала за~ 
ливати не лиш боRи Rорабля, але і нас на сиджен~ 
ні. Два хлопці з Rорабельної обслуги перевели 
нас на задню частину палуби. де менше зали~ 
вало водою. Кораблем Rидало таR, що без помочі 
перейти було б неможливо. Море стало збурене, 
були велиRі хвилі. Наш RораблиR не більший від 
деяRих приватних яхт, і йому долати цю стихію 
було нелегRо. Остап поRлався на лавці, бо в го~ 
ри зонтальній позиції легше бу ло зносити це не~ 
впинне гойдання. Я сиділа поруч. тримаючи його 
голову на Rолінах. По~орож була довга - сім 
годин - і чим ближче до Санторіні, тим бур~ 
хливіша. Врешті Остапа зірвало на вертання: 
раз, другий, третій. Не мав навіть сили встати ... 
Я трималася довше. але й мій організм не ви~ 
тримав ... TaR ми перемучились до самого остро~ 
ва. Сиділи ослаблені. тримаючись разом. 

Під'їзд до Санторіні тривав досить довго. Мені 
нудота перейшла і я вже могла встати. щоб зро~ 
бити пару фотографій Ті ри ( грецьRа назва цьо~ 
го острова) - явища справді ориrінального, уні~ 
Rального. Височезний, стрімRий берег мертвої 
вульRанічної сRелі чорного або брунатного Rольо~ 
ру робить майже маRабричне враження. ВисоRо 
на горі малесеньRі, ледь помітні для oRa - мов 

Rонтраст ~о неживої СRелі - білі будиночRи, 
церRви, місто Тіра. Але дістатись туди можна з 
берега тільRи ... на ослах! Я знала про це від 
людей і ще вдома застановлялася. чи не матиму 
Rлопоту з Остапом. Він мене тоді потішав, мов~ 
ляв, хто схоче - поїде, а він же ж не мусітиме 

лізти на гору. яR усі. Тепер, Rоли ми врешті 
зійшли з Rорабля, Rоли в нього таRий ослаблений 
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пульс, я воліла таRож яRусь іншу розв'язRу. Але 
на березі. Rрім поганячів ослів та яRогось примі~ 
тивного ресторанчиRа, нічого не було. Я виріши~ 
ла заждати. щоб Остап трохи відпочив ( ослаб~ 
лений міг би впасти з осла!). а молодь переRо~ 
нала, щоб вони їхали нагору без нас. Вони трохи 
ще почеRали (- дуже гарні, товарисьRі молоді 
люди. сердечні. по~ пластовому дружні!). але по~ 
бачивши, що все гаразд. потім таRи помандрува~ 
ли ослами нагору. Незабаром за ними зробили 
це й ми. На одному ослі я, на другому Остап .. 
на третьому - валізRи і погонич. Вгору по сер~ 
пентині на висоту 1200 стіп. А ззаду за нами 
- преRрасна панорама моря; тільRи дивитись 
туди не хочеться, щоб у голові не Rрутилося! До~ 
св ід на все життя! 
Я думала, що наш готель ось~ось на горі, але 

виявилось, що до нього ще треба ~·хати шмат до~ 
роги. Взяли таRсі і поїхали вглиб острова до 
готелю "Rамарі". Готель досить елеrантний, з 
басейном солодRої води. і над самим морем. 
Острів взагалі з цього боRу зовсім інший: багато 
зелених Rипарисів, виноградниRів, білі церRовці й 
pi~Ro розRинені будиночRи, терен навіть досить 
ПЛОСRИЙ, ХОЧ ПОруч ГОТеЛЮ ,_ ВИСОRИЙ горб, 
майже без рослинности. 
Помилися, відсвіжилися, передягнулися. Засіли 

до смачної вечері. Молодь хотіла ще ввечорі їха~ 
ти автобусом до міста, але потім змінили думRу 
й ми разом з ними пройшлися по побережжі, а 
потім при столиRу, за метаRсію,- узо і грецьRою 

Rавою, розповідаючи дотеп, просиділи до ночі. 

7 ro~. уве'Іорі, Санторіні 

Сидимо з Остапом на лавці з видом на незви~ 
чайну панораму. Перед нами -острів із вуль~ 
R.анічним Rратером. Внизу - прірва із серпен~ 
тинами, по ЯRИХ знову пнуться вгору туристи на 

ослах. Ми сьогодні від полу~ня тут у місті. 
З'їли вже смачний полуденоR у ресторані, похо~ 
дили собі оглядаючи Rрамниці. Гарні теRстильні 
вироби. RepaмiRa з різних частин Греції, чудесне 
золото ... 

Хотіла б я доRінчити ще перервані записRи про 
Делос і MiROIIOC. Враження від святого острова 
Делосу - його руїн, його левів, залишRів від 
старих римсьRих поселень - можна рівняти із 
враженням від АRрополю в Атенах. На острові 
фаRтично нічого більше немає і тому там панує 
особлива атмосфера і легше піддатись тому. що 
Rолрідж назвав "а willing suspension of disbelief". 
Повернувшись з Делосу до нашого готелю в Мі~ 
Rонос, ми в~війRу з Остапом встигли ще зловити 
готелевий автобусиR і поїхали на пляж. Наша 
молодь залишилась у містечRу. І це було добре. бо 
на пляжі чеRала нас неабияRа несподіванRа. Лю~ 
дей було небагато, але Rоли ми підійшли ближче 
і розтаборились, ми помітили, що всі сонцепо~ 
RлонниRи - зовсім голі! На пляжі нудистів я ще 
ніRоли досі не бу ла і це був новий для мене до~ 
свід. Але ждала мене ще одна несподіванRа. Мій 
Остап - яRий навіть удома, одягаючись, ві~вер~ 
тається і заслоняється сорочинRою - раптом 

сR.инув штанці і йде Rупатися. І ще Rаже 
мені: "це добра ідея, не треба буде в моRрих 

"НОВІ ДНІ", жовтень 1981 



НА АКТУ АЛЬНІ ТЕМИ 

і<!. 
Степан Ю. ПРОdііК 

ДЕЩО ПРО "РІВНОПРАВНІСТЬ" ЖІННИ В СРСР 
(На фоні участи делегації УРСР в міжнародних жіночих з'їздах) 

Мину лий рік був важливий для світового жі
ночого руху nідведенням nідсумків здшснення 
nрограми nерших n'яти років т. зв. жіночої де
кади. nроголошеної на Світовому Roнrpeci жінок 
у Мехіко в ] 975 році. ПідсумRи n'ятиріччя nід
ведено формально на Світовому Roнrpeci жіночих 
організацій, що відбувся в Коnенгаrені в лиnні 
1980 року nід nатронатом ООН. Численна ра
дянська делеrація nриймала участь в обох Roн
rpecax і мусїла вислухати багато гостро~· критики 
nроти системи nравління в СРСР та nроти анти
гуманних утисRів громадян цим nравлінням. 
Тут ми не будемо говорити про nалкі диску

сії в цих сnравах на конrресах в Мехіко та Ко
пенгаrені. але зуnинимось на козирях "усnіхів" 
жінRи в СРСР. якими часто nослуговуються чле
ни радянсьRих делеrацій. 

Неодмінною головою радянських жіночих де
леrацій на різних міжнародних з'їздах є Вален
тина ТерешRова-Ніколаєва. яка в червні 1963 р. 
nриймала участь у Rосмічному леті ЯR жінка
астронавт. Вона автоматично була зарахована 
до катеrорії "Героїв Радянського Союзу" 1 ). nро
те nідвищення війсьRового ранrу тоді не дістала, 

Rоли П чоловіR чи ровесниRи-космонавти (Воло
димир ОлеRсандрович Шаталов. Олекса Архи
nович Леонов, Георгій Тимофійович Береговий) 
дійшли донолі швидRо до генеральських стуnенів, 
то майор В. Терешкова стуnінь nолRовника одер
жала аж в 1978 р. Зразу nісля П льоту їі nочали 
вживати виRлючно в nолітично-nроnаrандивних 

місіях за Rордон. але nродовжувати кар'єру в 
авіяції ~·й не дозволено. А тим часом ще в 1966 р. 
вона таRи мріяла, що nрийматиме участь у даль
ших етаnах космічної nрограми СРСР (див. Гі 

штанцях сидіти і мерзнути. "Не будь дурна, роз
дягайся, не бачиш - адже всі голі!" 
Я думала. що лоnну із сміху. але... таки роз

дягну лас я. і ми покуnалися і nолежали в сонці 
au naturel. Найцікавішим був факт. що ця купіль 
- і морська. і соняшна - була такою nрирод
ною: люди лежали одні від одних досить далеко, 
давали собі велику дозу "nриватност~" - все 
було в доброму тоні. Коли вставали за водою 
до недалеRого ресторану. nрикривзлися рушни

ками. Збагачена новим досвідом, я думала про 
те. якою лицемірною є міЩансьн.а мораль, що 
соромиться нагости людського тіла, але толерує 

безсоромність nоведінки в темних завулках. 

(Закінчення в настуnному числі) 

"НОВІ ДНІ", жовтень 1981 

статтю nід знаменним заголовRом "Мечтаю о 
грядущих nолетах" у журналі ВВС Авиация и 
космонавтика, ч. 3 ( 1966), стор. 43-46). 
Подібно жорстоRо обірвались надії на nідви

щення багатьох радянських жінок. які боролись і 
nрацювали в рядах авіяції СРСР. На.приклад. 
коли nриготовляля лет Терешкової (в 1960-1962 
poRax), тоді вона мала, як це водиться nри всіх 
космічних nольотах свого дублера. За в.пертими 
nоголосками того часу, які доводилось чути nри 

відвідинах Києва й навіть в Москві, цим дубле
ром була українRа, бо таку вимогу nоставили тоді 
українці-nартійці, що стояли близько Хрущова 
(слід nам'ятати, що керівниками nрограми були 
в той час українці: головний конструктор С. Ко
рольов і маршал авіяції С. Красовський). А вза
галі жінок-кандидатів у космонавти було _декіль
ка. Про них nише знову сама Терешкова в іншій 
своїй статті у вже згаданому журналі Авиация 
и космонавтика (Но. б ( 1964), стор. 63-65), яку 
закінчує такими словами: "ЖенщинЬІ-космонавтьІ 
готовЬІ к новь1м космическим nолетам; сделаем 

все. чтобЬІ оnравдать сказанное доверие!" 
Проте в 1965 р. Хрущова усунули, на його мі

сце nрийшов неосталінізм Брежньова-Косиrіна
Суслова, nри якому не лише не доnущено дубле
ра Терешкової до лету. але заборонено лети в 
R.осмос жінкам взагалі. Офіційно така "рекомен
дація" була оnублікована Академією наук СР
СР аж в 1980 р. Прізвища жінок, що nроходили 
тренаж на космонавтів у "Звезднему городку". 
nішли в забуття. 
Не nовезла теж багатьом іншим жінкам - nі

лотам і .авіяторам - уR.ра~·нкам, що nовірили обі
цянкам влади у воєнНІ-ІХ роках. Згадаємо Ніну 
Захарівну Уля.ненко, що була штурманом в авія
ційному nолку. яким командувала Марина Раско
ва в 1942 р. Ніна до кінця війни мала за собою 
аж біля 900 воєнних вилетів ( sorties) . і все ще 
мала звання лише лейтенанта авіяції. Щойно nе
ред демобілізацією, 18 серnня 1945 року, дали їй 
накінець титул Героя Радянського Союзу. але не 
nідвищення ранrу. Мало цього - їй не дозво
лили їхати в Україну, а наказали їхати в дале
кий Іжевськ ( Урмуртська АРСР) на nост 
інструктора nровінційного аероклюбу. Ніні У ля-

1) Кожний :космонавт в СРСР одержує uтома'І'Н"І· 
но званнs: "Героя Совєтсь:кого Союза", незалежно 
від того чи лет за:кінчуЕ:тьсs успішІ-Jо, чи трагічно. 
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ненко не залишилось іншого виходу, як включи~ 

тись в nартійну кар'єру, вона йде вчитись nоліт~ 
грамоти" (в їі біографії nишеться nринизливо: 
"она сумела (!?) закончить институт"), і стає 
вчи~елькою історії СРСР. 

Показовою є доля другої славної українки. 
також nілота воєнних років Катерини Тимченко. 
Вона літала на бомбовпках у 1943~1944 рр. разом 
із Ніною Худяковою та Євгенією Жигуленко, 
всього зробила 430 боєвих вилетів. Після війни 
П nрийняли на навчання у Воєнно~Повітряну 
Академію ім. М. Жуковського в Москві, яку вона 
закінчила (а також асnірантуру) та стала канди~ 
датом воєнних наук. Але і ш не дозволили вер~ 
нутись на У країну, замість того їй заnроnонова~ 
но nост доцента у згаданій академії, Західні від~ 
відувачі замітили, що живе вона майже як в'я~ 
зень. мешкає в гуртожитку для викладачів ака~ 

демії, недалеко від авдито~ій школи ("nод б ди~ 
тельньІм глазом руководства"), день-в~день хо~ 
дить nішки читати лекції ,......., та сама стежка щодня 
nротягом двадцяти років. Підвищення ранrу (на 
nідnолковника авіяції) отримала аж у 1966 р. 

Подібних nрикладів маємо тисячі. Так, наnри
клад, в УРСР видано ряд книг npo видатних 
офіцерів, які відзначились в останній світовій вій
ні, тобто власне в німецько-радянській війні. Зна
ходимо щоnравда між ними декілька жінок, але 

жодних важливих nостів вони не nосірали. От 
візьмімо киянку Ларису Михайлівну Літвінову, 
їі мобілізували чомусь до армії nри відстуnі з 
Києва в 1941 році та nризначили в авіяцію (бо 
на обувній фабриці. де nрацювала. була членом 
аероклюбу). Вона була летуном 558-го нічного 
легкобомбардувального nолку і здійснила 816 бає
вих вилетів, "визволяла" Кавказ, Варшаву, Ште
тін. 28 лютого 1948 р. (невідомо чому так nізно, 
майже три роки nісля заRінчення війни) дістала 
звання Героя Рад. Союзу. Не nовернулась до 
Києва, живе досьогодні в Москві, і так ЯR Те
решRова, вживається для nроnаrандивних зв'яз
ків із жіночими організаціями "зарубежних країн". 

Або Галина Іванівна Джунковська із села Юр~ 
ківRи, також летун; мобілізована з летунської 
школи в 1941 р., літала на Кавказі. в Білорусі, в 
Прибалтиці. Два рази найшлась в горіючому 
літаку, nоранена, і знову сьогодні стереотиnне: 
"в настоящое время nрпживает в Москве". Або 
Людмила Михайлівна Павличенко з Білої Цер
Rви. Була студенткою останнього Rypcy Ки·;всьR:о
го університету, але в 1941 році забирають їі nри 
відстуnі до армії, цілу війну nеребуває на фрон
тах (в снайnерському з' єднанні) . тричі nоранена, 
і три рази nісля ліRування висилають їі знову 
на фронт, а nісля війни заборона вернутись до 
Білої ЦерRви, ·"nосле войньІ жила и работала 
(де?) в МосR:ве; умерла в 1974 году". 
Коли ми сnостерігаємо за даними nереписів на

селення СРСР ( 1959, 1970. 1980) значне збіль
шення Rількости росіян в УRраїні, і водночас ве
ЛИRУ кількість українців, що живуть поза межами 

України, здебільша в Росії і передусім у Москві, 
то немалозначну частину цих nримусово-добро
вільних заточенців становлять демобілізовані 
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українці, яким nід тим чи іншим nретекстом 
"пореRомендовано" не вертатись в У Rраїну. Це 
добре видно якраз на nриRладах життєnисів відо
мих жіноR-авіяторів. 

Валентина ТерешRова чи Марія ОрлиR або Ні
на КовальсьRа (голова та заступниця голови де
леrації УРСР в Копенгаrені) повинні нам і сві
тові вияснити, що саме сталось з дублером-кос
монавткою у 1963-64 р., і чому майже ніодна з 
укра~·нок-летунів часів 2-ої світової війни не по
вернулись на рідну Україну nрацювати в куль
турному або громадському житті УРСР. Або от, 
як вони можуть nояснити факт, що на "nочесному 
кладовищі" Рад. Союзу, під Кремлівською сті
ною, не у достоялась nо хоронепня ніодна жінка 
за всі роки від 1946 р. А взагалі єдиною нещас
ною українкою, що там лежить, є nілот Поліна 
Осипенко, яка за нез'ясованих обставин загинула 
в летунській катастрофі в 1939 р.2 ). 

Патологічно nромовчують в СРСР заслуги жі
нок в аеронавтиці чи літакобудуванні. Ніде не
має даних, наnриклад, npo Клавдію Сергіївну 
Кілдишеву, яка була чейже nершим застуnником 
відомого Rонструктора літаків О. С. ЯRовлєва, не 
згадав npo неї навіть сам ЯRовлєв у своїй широко 
розреRлямованій біографії "Цель жизни" (була 
nерекладела теж на англійсьRу мову), ані навіть 
у своїй найновішій Rнизі "Советоше самолетьІ) 
( М., І 979) . А де зникло nрізвище Віри Василівни 
Сидоренко, директора дослідно-експерименталь
ного заводу, або Поліни СамойІJ.ович, диреRтора 
ДонецьRого Науково-дослідчого вугільного інсти
туту3), або Марії Лук'янівни Дидук. що була 
одним з головних конструRторів ХарківсьRого 
траR:торного заводу, або Тамари Демидівни Пе
редрієнко, що в неймовірно важких nіслявоєнних 
часах паладнала виробництво скла в У Rраїні, щоб 
люди не жили у квартирах із забиТ-!fМИ дошRами 
вікнами. А взагалі цих жінок видвигали на від
nовідальні nости в нацзвичайно важкі роки, коли 
дефіцитними були всі матеріяли ,......., метали, mRi
pa, дерево, nальне, енерrія, і в таRих нелюдських 

умовах їм "доручали" відбудовувати nромисло
вість (бо більшість мужчин nеребито на фронтах 
війни). 
Ми зуnинились на небагатьох вибраних nри

Rладах. -зоRрема з сеRтора авіяції, щоб nоІ'азати, 
що Валентина Терешкова-НіRолаєва не дуже то 
має з чим виступати на міжнародніх жіночих 
з'їздах ,......., не лише не може вона Rозиряти nрізви
щами радянсьR:их жінок, яRі nосідали б дійсно 

2) Це мабуть було самогубство (разом із летуном 
Віталієм Серовим). У тому часі вла•да знищувала 

всіх вищих старшин, що були в 1937 році в Еспанії, 
а В. Серов до них належав. 

3) У безпосередньо післявоєнному часі взагалі 
ціла дирекція Донецького вугільного інституту 
складалась із жінок, окрім П. Самойлович були в 
ній Кате!)ина Іванівна Зайцева, Ніна Михайлівна 
Двожильна, Марія Марківна Ліфшиць і ін. Але в 
сучасних працях з історіі Донбасу про жодну з них 

згадки немає. 
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керівні пости в СРСР, але навіть вона сама є на
справді прикладом знецінення і водночас викори
стовування жінки в бездушному монопартійному 
апараті диктатури В. Терешкова дуже добре 
знає, що в Центральному Комітеті КПРС відсо
ток жінок носив у середньому ввесь час лише 

2-4%, вона ж сама є одною з цих мізерних 3% 
в ЦК КПРС, вибраних на 25 З'їзді в 1976 р. 
Усіх жінок вибрали тоді 14, з того 13 росіянок і 
одну укра~·нку (0. Шевченко, ....- доярка радгос
пу в Київській області4 ). Членом Політбюро була 
за ввесь час лиш одним-одна жінка Катерина 
Фурцева, та й вона була на цьому пості тільки 
три роки, а після падіння Хрущова і її вигризли. 
На 81 О членів бюро обкомів партії в У країні і 
РСФСР було в 1955-1973 рр. лише 26 жінок, що 
становить знову лише коло 3%. І це тоді, коли 
доля жінок у населенні СРСР виносила в цих 
роках 54% (а в 1945-1955 рр. близько 60%), а 
доля жінок серед членів компартії, очевидно на 
найнижчих ступенях, передусім серед робітниць і 
колгоспниць у партійній ієрархії це т. зв. місцев
коми) виносила 22 5~ 5 ) • 

Іншими словами жінки є добрі для викону~ 
вання чорної, невдячної роботи (така робота бу
ває і в університетах чи навіть в Академії наук), 
але "не підходять" для вибору в ЦК партії чи 
Раду міністрів республік. Не згадуємо тут уже 
про Політбюро чи Президію Академії наук6 ). 
Жінки в У країні прекрасно знають цей стан. 

Положення інших національностей подібне. Тому 
якраз жінки становлять в СРСР оту "мовчазну 
більшість", яка гостро невдоволена режимом, не
вдоволена злиднями, безглуздим експерименту
ванням в економіці кра~:ни, становить потенціяль~ 

но найбільшу групу фактичних "дисидентів". 
Різні злощасні радянські режимні економісти, як 
от Струмілін, Покшишевський. Переведенцев, 
Бромлей, Валентей, Боярський, РябушRін і інші, 
від багатьох років висилюються подати чудотвор~ 
ні проєкти заходів для того, щоб жінки народжу
вали побільше дітей на гарматне м'ясо для Крем~ 
ля чи на приписаних індустріяльних кріпаків для 

новобудов соціялізму у тундрах Сибіру чи пусти
нях Середньої Азії. Проте факти показують, ~о 
жінки в СРСР мають уже по вінці цих меrало
манських, і расистських. фашистівських по своїй 
природі проектів, і давно вже ствалять не голос

ний, пасивний, але надзвичайно міцний і ефектив;, 
ний спротив усім "демографічно~ патріотичним. 
затіям московських мілітаристів. Пропаrандивю. 
явно нещирі трюки мадам Терешкової чи їй по
дібних поплентачів ....- орденоносців нічого тут 
уже не вдіють. 

4) Повними членами ЦК було лиш 9 жінок, 5 були 
кандидатами в члени, в тому й О. Шевченко. 

5) Див. Йоель Мозес: "Жіюш в nолітичній ролі", у 
збірнику Women in Russira, Stamford, 1977. 

6) Політбюро УРСР, вибране на 26 з'їзді компартії 
Украіни в лютому 1981 р., складається із 11 членів 

та 6 кандидатів, у тому ні о~оі жінки. У Президії 
Академії наук УРСР маємо (з 1978 р.) 27 чоловік, в 
тому теж ані оJQІОЇ жінки. 

"НОВІ ДНІ", жовтень 1981 

А. ЮРИНЯК 

ПРОБЛЕМА СВОБОДИ 

Одною з важливих проблемних тем у пресі 
Америки і Західньої Европи є тем?.. свободи: мов
ляв. що з нею, свободою, чинити далі - як П 
трохи приборкати, тримати в рамках, але щоб 
вона таки була в цілості збережена. 

Злочинність розпанашилась по саме нікуди, а 
проте злочинця. схопленого на місці злочину. 

полісмен не сміє вважати за злочинця, поки аж 
судом не буде доведено, що він таки злочинець. 
І вживати до нього зброю полісмен може тільки 
після того, як той стрілить у полісмена. У ее це 
згідно з конституцією, з її п'ятим чи якимсь до
повненням, яке спеціяльно охороняє права гро

мадян від поліції і взагалі органів влади. 
Добре охоронцям ладу в СРСР: там усі знають, 

що Конституція (сталінська чи брежнєвська) -
це так собі. "для красоти слоrа" (як висловився 
наш землячок Микола Гоголь). а насправді все в 
руках НКВД-КГБ. 
Дотепер найбільша турбота американських за

конодавців була слідкувати за поліційними орга
нами, щоб вони. бува. не скривдили терористів та 
криміналістів. Тепер, нібито, Білий Дім гадає по
класти цьому край, а як воно справді буде ,....... по
каже час. 

Відомий публіцист-філософ Сергій Левицький, 
автор книги "Трагедія свободи". слушно відмі
тив, що на тоталітарному Сході (Японію сюди 
не включаємо) людність цілком позбавлена сво~ 
боди в суспільно-політичЕій ділянці, а на демо
кратичному Заході навпаки - зловживання сво
бодами розпанашилося в такій мірі, що загрожу
ють дослівно втопити свободу. 
Щоб цього не допустити, необхідна сьогодні 

не абияка мужність, рішучість захищати свободу. 
Тим часом такої рішучости суспільствам демо
кратичного Заходу сьогодні бракує і в цьому. 
власне, найбільша небезпека. Щоб викресати в 
своїх дvшах цю рішучість. патос боротьби за сво
боду. т"реба конче брати в неразривному зв'язку 
з моральними нормами. Не слід абсолютизувати 
саму свободу як свободу вибору поміж різними 
вартостями, бо особиста свобода в цім випадку 
легко вироджується в свавілля: я так хочу ,....... і 

ніхто не має права мені забороняти! 
Отож вибір між добром і злом мають указу

вати моральні норми, які становлять вищу вар

тість для суспільної людини, ніж сама свобода 
(хоч ці норми з свободою пов' язані). Ось декіль
ка уступів із книги "Трагедія свободи" в україн
ському перекладі: 

"Анархія несе з собою не свободу, а дике сва
вілля хижацьких індивщ1в і демагогічних мас. 

Цього мало. бо звільненням від тиранства і ви
зиску не кінчається, а радше починається Одіссея 
свободи. Важливо, насамперед. подолати ті спо
куси, що причаїлись на дні свободи й загрожу
ють ;·й зсередини. Важливо перетnорити темну, 
іраціональну свободу свавілля у світлоносну сво-
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боду духу. Важливо подолати відчуття свободи 
як порожнечі, що потребує заповнення і запов
нюється звичайно розбещеним, аморальним змі
стом. А до того ж ще важливе узгодження осо
бистої свободи зі свободою моїх ближніх і даль
ніх. 

Це все значить, що нам слід відректися від 
чванькуватого ідеалу особистости як еrоїстичного 
й еrоцентричного атома. Не особистість сама в 
собі, а в ії первинному зв'язку з цілістю суспіль
ства -- так слід ставити поняття особистости. 

Майбутнє належить не індивідуалізмові, не 
колективізмові, а персоналізмові. де одвічний 
конфлікт між індивідом і суспільством має шан
си бути розв'язаним на основі утвердження сво
боди при вимозі слугування свободи вартостям 
понадособовоі· і понадсуспільноі· категорй, най
перше вартостям релігійно-моральним". ( Підкр. 
наше.- А. Ю.). 

Проблема захисту свободи від свавілля є про
блемою ч. 1 для де!--юкратичного Заходу. а рля 
США зокрема й особливо. Дехто схильний вба
чати порятунок у міцнішому заrвинченні судово
поліційної шруби і, звідси, покладає надію на 
F""J.Ісервативну настанову Реrенового урядування. 
Тим часом, усі глибші розважання на цю тему 
вказують, що самими лише судово-поліційними 

зпхоттами счободу віrт "свободи" (тобто від сва
вілля) не врятувати. Потрібні глибші і ширші за
хоrти. найперше для привернення моральних 

основ, починаючи з родини і школи. 

КОМІТЕТ ДЛЯ ВИДАННЯ ТВОРІВ 

ГЕЛІЯ СНЄГІРЬОВА 

Незважючи на літній сезон, коли пульс гро .... 
мадського життя сповільнюється, українсьRа па

тріотична громадськість у вільному світі щедро 

відгукнулася на заклик Комітету для видання 
творів Гелія Снєгірьова ( ттив. "Нові ,J;ні", липечь
серпень 19~ 1 . стор. 33). До кінця серпня до Ко
мітетv в США надшшло пожертв на суму 1 , ..... 
432.16 дол. НаRіть одержали зі Стокгальму чек 
на $22.01. Особливо зворушують чутливі листи 
незаможніх вдів і пенсіонерів, які складають по

над четверту частину усіх жерт"Rодавців. Одна з 
них (Г?ттнна Єфремова) пише: "Від часу прочи .... 
тання ГУ ЛАГ -у Солженіцина ніщо так мною не 
трясло, як ревеляція і трагедія Снєгірьова. Вітаю 
щиро П()ЧИН видати твори і залучую скромний 
чек ( $25). Або: "Прошv прийняти мою скrюмну 
лепту J-1'a велике діло ($50). Ві;:з;даний Вам йосип 
Гірняк". 

Подібних листів маємо більше. Вони дають 
надію, що уJщаїнське громадянство щиро підтри
має працю Комітету і твори Снєгірьова будуть 
у руках читачів в 1982 році. 

.Щиро дякуємо всім жертводавцям! 

За Грома:цсьиий Комітет 

Анатолій Галан Ілли Деми~еико. 
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ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІї, ХРОНІКА 

ЧИ ЗВЕРНУЛИ ВИ УВАГУ? 

Під рубрикою "Українська хроніка" у числі 
7-8 "Н. Д." згадується про те, що президія Ака
демії Наук У країни присудила премію ім. Івана 
Франка УRЛадачам "Словника староукраїнсЬІюЇ 
мови XIV -XV ст.". 
Це о;:з;ин із нечастих випадків, коли державна 

премія УРСР присуджується дійсно заслужено. 
Колектив науковців, очолених Лукією Гумець .... 
кою, зробив усе, що міг, підготувавши цінну пра .... 
цю. Але не все міг цей колектив зробити. Зверне
мося до історі;· створення словника. 

Історія ця починається ще 1959-го року, коли 
в Києві вийшов збірник "Основні проблеми роз .... 
Р.итку мово~навства У країнської РСР на 1959-
1965 ро.". Тоді було оголошено, що до 1965-го 
року будуть готові "Матеріяли до історичного 
словника української мови". Нічого подібного 
не трапилося 1965-го року. і тільки року 1977-го 
отримуємо перший том "Словника староукраїн
ської мови XIV-XV ст.". 
Повідомлення в "Н. Д." про присудження пре

мії ім. І. Франка передруковано, як видно, із ра
дянської преси. А в таких випадках, як відомо, 
треба завжди вважати, щоб не попасти на слизь
ке місце. Ось воно, це місце: -"Словник старо .... 
української мови... засвідчує історію лексичного 
складу та граматичної будови українсько~· мови 
на початкових етапах ії розвитку". 

Справа в тому, що XIV .... XV ст. -- це не по
чатковий етап розвитку нашої мови. А. Гумець
ка та ії Rолекпш знають про це, знав про це і 
видатний російський мовознавець О. Шахмато'\, 
але не хоче знати цього сучасний Інститут росій .... 
ської мови АН СРСР. Тому цінну працю випу .... 
щено під парадоксальним заголовком: "Словник 
староукраі'нсько1 М'"''И XIV -XV ст.". (Під крес .... 
лення моє, -- Я. Х.). 
На цю та іюг:і вади словника звернув бvв Ува .... 

гу Богдан Стручінський ("Harvard Ukгainian 
Studies", vol. П, No. 1). Лукія Гумецька обоазилася 
на деякі різкі зауваги рецензента ("Мовознав .... 
ство", N!! 5, Київ 1 980) та слушно заперечила 
кілька його тверджень. Про заголовок же змов
чала __..... і відомо, чому: усіх чесних мовознавців 

на У країні обурює трактування розвитку нашої 
мови як відхилення від ··генерально;~ лінії" по
ступу "единого когда-то язь1ка древней Руси", 
як випадкового епізоду. Епізод цей можна вважа
ти навіть дуже нещасливим - якщо взяти до 

уваги, що таке датування співпадає з післямон

гольським занепадом Русі. 
Українці (байдуже, як колись вони самі себе 

називали та як називали їх сусіди) - автохтони 
на своїй етнічній території, і живуть вони там аж 

ніяк не від XIV ст. Ніяка могутня мова-сvпер
страт не затопила українського терену в XIV -му 
столітті, отже. ~о ж було насправді? 

Г*: 
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Від якого століття слід українцям починати 
своє літочислення? 

Фахова література пояснить вам, що на про~ 
сторі між Віслою та Дніпром. щедро зрошеному 
ріками, покритому пущами. борами, знаходилася 
прабатьківщина слов'ян. Трапляються й інші 
теорії, але, якщо йдеться про укарїнців, сумніву 

немає, що українська прабатьківщина приблизно 
північна половина У країни на сучасній карті. 

... Сьогодні місто Київ готується святкувати 
своє 1500~річчя 1 ). Немає також сумніву. що ми 
були там, де тепер сто~·ть Київ, 1500 років то~ 
му. Десь там, на перехресті торговельних 
шляхів із заходу на схід та з півночі на південь. 
і почали ми вилонюватися із матірного слов'ян~ 
ського племени. 

Чи справді це так вже й багато - 1500 років? 
Враховуючи середню частоту зміни поколінь. не 
важко встановити. що лише яких сорок родичів~ 
предків зв'язує нас із тими часами. Скличеме їх 
на важливу родинну розмову: сорок - не так 

уже й багато. стільки ж пасажирів вміщає сучас~ 
ний автобус, для них знайдеться місце у будь~ 
якій публічній залі, їх за короткий час можна 
запам'ятати в лице та по імені. Будуть серед них 
і чоловіки. і молодиці: ми вибираємо ~·х не по од~ 
ній лінії ,_ батьквіській чи материнській а по 
комбінованій, безперервній, що веде нас до V ~го 
століття на згаданій території. 

Найближчих із ваших гостей ви знаєте. А далі 
_, незнайомі, але якось подібні один до одного. 
І може трапитися, що отой найстарший. із п я~ 
того століття. чимось дуже подібний до вас. Ви 
не вагаєтесь: перед вами дійсно кревні родичі. 

Ось вони гомонять між собою, ви теж долуча~ 
єтесь до розмов_и. Найстаршого ви спочатку не 
розумієте, потім починаєте вловлювати деякі ело~ 

ва. окремі фрази. У мові його часто звучать но~ 
сові звуки _, частіше, ніж у відомій вам поль~ 

ській. Чимось подібна його мова і до чеської: 
мелодійно чергуються довгі й короткі звуки, але 
інтонація то злітає вгору, то спадає _, як у серб~ 
ській або в хорватській. Ви тільки дещо розу~ 
мі є те - п'яте через десяте - бо говорить цей 
родич праукраїнською мовою. Але стривайте -
він про це ще не знає: його мова для нього про~ 

сто "наша". 

Ви підходите до групи кревняків із XI~XIV ст. 
і чуєте, що це дуже галасливе товариство, таке 

подібне до нас сьогоднішніх. Вони завзято поле~ 
мізують на мовні теми, поправляють одне одного. 

кепкують із поквапливої вимови молодших. Вони 
- який жах! - сперечаються навіть про право~ 
пис. хоча пишуть не тією мовою. що говорять. 
а "культурнішою" - церковнослов'янською, але 
часто помиляються на письмі і вставляють щось 

"наше", місцеве. Цю "нашу" мову ви вже краще 
розумієте: це й є староукраїнська мова - дина
мічна, відкрита на всі боки система, аж надто 
анти консервативна. 

І тільки від кінця XIV ст. починають звучати 
наші предки майже зовсім зрозуміло: починається 

;tоба середньоукраїнської2 ) мови. частково охоп~ 
лена вищезгадуваним словником. Але підійдіть 
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ближче - ось вони поруч. два ваші родичі з тих 
часів: дід, який народився ще наприкінці ХІІІ 
ст .. і внук, що переступив поріг віку XV -го. "Зна~ 
єте, - обережно починаєте ви. - чув я від мо~ 
екавських лінгвістів, що ви говорите руською мо~ 

вою, а вже внук ваш - староукраїнською .. " Ваш 
бородатий предок обурюється і виголошує про~ 
мову, яку ви розум_ієте так: "Я його вчив гово~ 
рити. і він по~нашому говорить. Байдуже, що 
іноді на свій лад щось перекрутить, або з ляд~ 
ської мови щось докине". 

І ще трохи погомоніли ви з предками і пере~ 
копалися. що в цш вервечці родичів, яка тяг

неться у глибину віків, завжди чудово розумів 
батько сина і навіть дід внука. І в цьому є стільки 
звичайного здорового глузду. що лише в КОШ\fар

ному майбутньому Джорджа Орвелла мог ло б 
трапитися, що нам ампутували початок історії. 

А все ж трапилося: подивіться на заголовок пре~ 
мійеваної праці "Словник староукраїнсько~· мови 
XIY~XV ст.". Це означає, що глибше шукати 
вам зась: там не ваше! 

я. х. 

1) Насправді сучасний Уіиів засновано не раніше 
як у другій половині ІХ~го століття. 

2
) Звичайно, ми можемо умовно зупинитись, на

приклад, у десятому столітті і з цього погляду на

зва'Ти по-іншому відтинки нашої періодизації: пра

руська мова, староруська, сере~ьоруська, ново

руська. Немає значення, що слово "Русь" тоді не 
означало етнічної народности, а щось подібне ~о 
Hudson Вау Company. Для нас важлива послідовність 
термінології, а не емоційні коннотаціі, зв'язані з 
похідним словом. 

ПОЯВИВСЯ "ЩОДЕННИК В. ВИННИЧЕНКА" 

(F\IYC). - Заходами Канадського інституту укра
їнських студій та' Винниченківськоі комісії Україн

ськоі Вільної Академії Наук у США по.авився пер
ший том "Щоденника Володимира ВиІіниченка". 
Загальним редактором цього тома, що охоплює ро
ки 1911-1920, є Григорій F\остюк; він теж автор всту
пу та приміток. 

У цьому томі "Щоденника" видатного украін

ського письменника: драматурга та політичного 

діяча' змальовані буремні роки в Украіні та Росіі 

під час першої світовсі війни, революції 1917 Р. та 
постання Украінської Народньоі Республіки, у якій 

В. Винниченко відіграв провідну ролю. 

Праця має 500 сторінок, оправлена в полотно 

коштує 30 дол. 

ЧИ ВИ вже вирівняли залеглу передплату? 

Яищо ні - зробіть це негайно! 
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Протепресвітер Демид БУРКО 

ННИГА ВІЧНОї ПРАВДИ 
До шестидесятир,іччя відродження У АnЦеркви*) 

Коли б мене хтось запитав. яка найкраща, най
цінніша глибиною свого змісту. своєю правдою, 
книга серед усіх богословських українських книг. 
що вийшли в У країні й поза їі межами за останні 
двісті років, я без вагання назвав би книгу про
повідей l\1итрополита Василя Липківського. Це 
книга воісти:rу Слово Христове ,.1;0 Українського 
Народу. як написаr~о в 11 підзаголовку самим 
Автором. Це книга проповідей високонадхненних, 
писаних кров'ю великого серця. внетражданих і 
безстрашних. Каже!'І.ю безстрашних, бож благо
вістились вони, ці щ:оповіді. архипастирем-муче

ником під владою більшовицького нехристиян
ського режиму. Це книга "благовістя непохитної 
віри і любови до Бога й до свого народу. - як 
сказав 1926 р. академік Агафангел Кримський 1 ). 
що не раз слухав· у Софійському соборі в Києві 
проповіді 1\Литрополита В. Липківського ... 
У Rороткій рецензійній статті неможливо по

дати повний огляд пропові~ей (книга понад 600 
стор.) Митрополита Василя. Обсяг ідей, тем і 
глибоких мислей, вкладених у ці проповіді. скіль
ки величний. ЯR сам образ, як духовна краса цьо
го незрівняного проповідника, стільки й широкий, 
Зосередимо нашу увагу на головніших осо5ливо
стях книги, які своїм духом характерні для всіх 
197 проповідей, що вміщені в цій Rнизі. 
ЯR уже сказано вище. віра і любов до Бога й 

до ближнього, а в тім найперше - до свого на
роду. що Ісус Христос заповів (Іоан 14. 1; Марк 
11. 23; Матф. 22. 37 -39; MapR 12. 30-31 та ін.). 
- це основа благовістя fvlитрополита Василя 
.ПипківсьRого. Навколо цих трьох законів концен
трувався широкий і ясний світ його християн
ських ідей, а передусім ідеї правди і добра, такі 
властиві йому ( Липківському) в слові та в ділі. 
Це той світ ідей, який заповнив його душу. коли 
він був ще студентом Київської Дvховно;· Акаде
мії. Це світ правди про існування Бога і про без
смертя душі людини, світ. що став підставою 

його високої моралі. 

Одною зособливостей проповідей Митрополи
та Василя Липківського вважаємо те. що вони, ті 
проповщt, не стандартні. Він не дотримувався 
норм, у яких часто форма переважає над змістом. 
ХристиянсьRа наука перетворювалася в його гли
бокій релігійній свідомості у власне живе переRо
нання, ставала висловом його розуму й серця. 
Предмет його пропавідуnан ня .- виRлючно прав ... 
да Слова Божого, але цене обмежує йому широ
Rого Rола фактів і явищ стопечального україн
сьRого життя. сьогочасної дійсности, яких торRа-
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"Є істина Христова в мені, 
так цієї похвали ніхто в мене 

не відніме... ( 11 Коринт. 11. 1 О). 

ється він у своїх проповідях, освітлюючи їх з по

гляду божественної правди. 
В історії українського духовного красномовства 

нелегRо знайти промовця, що благовістям Хри
стової істини, глибиною ісповідання віри та хри
стиянської любови й патріотизмом дорівнював би 
Липкіgському. Обрання тем, релігійна чистота й 
щирість та образність і краса форми його пропо
відей утворили б нову епоху в нашій православ
ній гомілетиці, якби не тяжка неволя Укра~·ни і 
цілRовитий розгром (на рідній землі) ії Церкви. 
Тож зрозуміло. чому на ці проповіді збирались 
тисячі людей. особливо на селах, ,.1;е Митрополит 
Василь проповідував часто під відкритим небом, 
коли безбожна влада не забороняла йому виїзди
ти з Києва. його проповіді, виголошувані над
хненно й полум'яне, та ще і рідною мовою, чого 
народ не чув- більш як двісті років, завжди гли
боко діяли на слухачів. Без найменшого перебіль
шення можна сказати, що під впливом цих пропо
відей не одна, а багато тисяч українських людей, 
які не маЛи ні пе~шої життєвої мети. ні дороги 
духозно прозріл!І й вийшли на ясний шлях релі
гійної та національної свідомости. 

І це зрозуміло. До часу відродження У країн
ської Автокефальної Православної Церкви на
род чув церковні проповіді, складені за всіма пра
вилами гомілетики. але змістом офіційні, здебіль
ша позбавлені спли Духа, відірвані в ді життя, 
говроеІ:::і чужою мо!юю. TaRi проповіді. ясна річ, 
не справляли на людей ніяRого враження. не зво

рушували сердець, не поглиблювали релігійної 
сві,.1;омости. не пt:Jободжували думRи. Тож Rожен, 
хто раз-другий чув проповідь Митрополита Ва
силя Липківського. міг сRазати словами людей, 
що слухали благовістя Христа: "Ніхто ще не го
ворив-так, як це ::і чоловік" (Іоан 7, 16). А гово
рив він з незвичайним запалом, з духовним горін
ням, благовістив яспу, ЯR сонце, науку Христову, 
навчав, що релігія .- це основа моралі, бож не 
мораль творила релігію, а релігія творила мо
раль, і що віра й любов до Бога є найвищий сту
пінь моральности людини. найвища чеснота. В йо
го проповідях ми читаємо, що християнська релі-

*) Ця стаття протопресв. Д. Бур:ка взята з :книги 
"Трагедія У:краінсь:коі Авто:кефальноі Православної 
Цер:кви", я:ку готується до випус:ку в широ:кий світ. 

1) Зі слів М. Лєвчен:ка, нау:кового се:кретаря аІ'>І'І

демі:ка А. :Кримсь:кого. 
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гія, як ніяка інша, підняла людину надзвичайно 
високо, звеличила П гідність і відкрила їй широкі 
перспективи духовно-культурного розвитку 

добра. 
Теми проповідей Липківського не односторонні. 

Вони багаті доречними прикладами та аналогія
ми, але кожна мас провідну ідею; форма проста 
і щира, ніякої штучної риторики, ніяких "високо
мудрих" слів, арrументація ясна і переконлива. 
Як благовіститель правди Святого Писання, він 
Еевичерпний, на один і той же текст із Єванге
лії він проповідує по кілька разів, подаючи щораз 

нові думки. Христова Євангелія була для нього 
незмірним джерелом істини. яких не можr-:а зна

йти ніде в інших книгах. Цілн.ом слушно один 
із цінителіз і знавціn церковного проповідництzа 

назвав книгу проповідей Липківського "монумен
тальною скарбницею слова" 2 ). 

Подаємо коротко, як ілюстрації, уривки з про
повідей, головно про віру та про духовне єство 

людини. Ось слова з проповіді "Віра і розум" 
(друга неділя посту): "Є дві властиnості в лю
дині, що підвищують їі над іншими земними тво

ріннями, - це ~іра і розум. Це ніби Д!!ОС очей в 
душі людини, що дають їй повноту справжнього 

людського життя. Вони наповняють душу всіма 
тими уявленнями, що ними живе чоловік, вони 

дають зміст, досвід і мету життя людсь1~омv. Ой, 
коли б ці найголовніші властивості душі лЮдської 
- віра і розум - мали таку спільність між со
бою, як двоє очей в тілі, яке б тоді було справді 
щасливе, повне, дійсно райське життя людства!" 
Далі Митрополит Василь каже в цій проповіді, 
що гріх роз'єднав двоє очей душі людини, -
віру і розум, і між ними постала боротьба: розум 
напосівся, щоб закрити око віри, зробити люд
ство однооким циклопом. Але ж око віри людині 
необхідне. "Без нього, - каже Митрополит, -
не можливе й саме духовне життя... Коли люд
ство буде дивитись на світ і власне життя лише 
оком розуму, воно залишиться однооким цикло

пом і життя його буде однобоке... Розум - це с 
око душі, що бачить лише те, що подає йому око 
тілесне, розум бачить і досліджує лише землю ... 
Ця однобокість, власне, й с та всесвітня криза, 
яку ми зараз переживаємо... Віра надзвичайно 
змістовно доповнює те, чого не в силі дати рзоум. 
Коли розум з'єднує людину з землею, то віра 
з'єднує людину з небом, з Богом і надає їй над
людської сили і могутности, незалежности від 

зовнішніх умов. От через що Христос сказаз: 
"Хто вірус в Мене, той творитиме діла, які Я 
творю і більші від них творитиме" (Іоан 14, 12). 
й далі в цій же проповіді читаємо: "Віра орлом 
ширяє над горами життя, словом рухає ними, а 

розум кроком риється в цих горах, заступом та 

іншими приладами їх розкидає... Палка віра, а 
не холодний розум запалює чоловіка й цілий на
род. дає йому орлині крила, підносить на таку 

вИсочінь, на яку не підняли б його міркування 
розуму. Віра з'єднана з Богом єднає й народ між 
собою найвищим єднанням, єднанням життя і ві~ 
ности". Наостанку ця проповідь навчає, за сло
вами Христа - "Світло тілу с око ... " (Матф. б, 
22-23), тобто віра в Бога; коли це око неясне, то 
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у всьому тілі темрява. й каже: "Отже ця темря
ва ... насунула й на життя наших часів, коли око 
віри затьмарилось ... " 
У проповіді "Яку вартість мас душа кожної 

людини і народу?" Митрополит Василь каже: 
"Найбільш яскраво вияснюсться вартість душі на
родньої в тяжкому житті нашого рідного укра~·н

ського народу. Господь обдарував наш народ ве
ликими духовни:'v'Іи здібностями. і він завжди дбав 
про свою душу; на rрунті празаславної віри на

род наш утzорив свою рідну Церкву, шанував 
с:зою рідну мову, дбав про свою рідну освіту і 
за часи свого вільного життя назбирав coSi стіль
ки духових скарбів, що ними щедро ділився із 
своїми сусіда:'v'Іи. Рідна душа. рідне духовне життя 
завжди було рля нашого народу найбільш цінним 
скарбом і давало йому найбільшу силу до життя. 
От через що вороги наr:.rого народу намагались 
перш за все знищити його душу. його рідну Цер
кву, його мову, його освіту ... Хотіли замінити нам 
наРту душу душею чужою. московською". 
У проповіді "Люди. що сиділи в темряві, по

бачили Сuітло велике" Митрополит Василь, го
ворячи про наун.у Христову, каже, що "тепер 
тільки ще намагаються викинути цю науку з 

життя, і то вже яка темрява, яка тінь смертна 

насу!3ас на нас. хоч нас манять каганцями науки 
. .., " 

чолошчесько1 ..... 
У проповіді "Христова наука і сучасна інтелі

rенція" він каже, що наскільки розвиток техніки в 
останні часи підвищився. настільки понизилася 

християнська інтеліrентність, постало нове крі

пацтво, виснаження людей і найаморальніші на
слідки міського життя. 

У проповіді "Злочинні хазяї в Божому вино
градникові" читаємо також сумну аналогіЮ на 
українську дійсність нашого часу. "Яка це зви
чайна річ на світі, коли гурток людей при будь
яких сприятливих у~.~ювах захоплюють собі пра
ва, що їм зовсім не належать. і потім не зупиня

ються перед найбільш темними злочинами, щоб 
ці права за собою затримати і над тим, що їм 
належить, запанувати". 

У проповіді "Стан людства в часи Народження 
Христа Спасителя" знов аналогія, скорботна, як 
плач пророн.а Єремії. "Почались для нас далеко 
більш страшні і загиблеьні заколоти та пошесті 
духовні, коли Господа. найвищого нашого Обо
ронця, намагаються відняти від нас і насунути 

на наше життя темряву безвірства. Це дійсно 
найстрашніша і найтяжча пошесть, яка перш ніж 
прийде на нас тілесна смерть, вже приводить нас 

до загибелі духовної, до того безпорадного ста
Бу, коли люди робляться духовно сліпими, кудись 
ідуть, а куди й самі не знають, один одного про

дають, а за що - не розуміють; кожний для дру
гого копає могилу. а не знає, що й для нього мо
же його приятель викопав. Темна ніч ... Де ж про
мінь світла? Де шукати захисту? Звідки чекати 
оборонця?" .. 

Аналогій, підібних до цих, що ми ось навели, 

2) Журнал "Цер:ква й життя" ч. 81, листопад-гру
день 1970 р., Чі:каrо, США. 
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Петро РОЄНКО 

РАБІНДРАНАТ ТАГОР 

ЗО червня І 981 р. сповнилося сорок років з дня 
фізичної смерти Р. Taropa --- світової слави бен
І'альського поета. письменника, лавреата Нобеля, 
великого патріота й гуманіста ... 

1757 року Бенrалію окупували англійці. Втра
та незалежности. виростання молодого покоління 

в умовах окупації, пониження людської гідности 

--- все це примусило бенrальців шукати виходу. 
щоб не затратити своєї національної та культур
ної самобутности. В другій половині 19-го ст. в 
Бенrалії появляється низка осіб, які намагаються 
привернути кра~·ні незалежність. Серед них ви
значне місце займає брагманський рід Такгур 
(англійці вимовляли Tarop) ... Видатнітими осо
бами з цього роду були: П. Кумар Tarop --- зем
левласник. редактор, письменник і основополож

ник Брітансько-індійського товариства; С. Могун 
Tarop --- визначний музиколог, основоположник 
Бенrальської музичної школи (пізніше вона стала 
академією); Абаніндранат Tarop --- визначний 
мистець-маляр; М. Раманай Tarop --- письменник 
і визначний політичний діяч; принц Двараканат 
Tarop --- філантроп; Девендранат Tarop ~ ре
лігійний реформатор і провідник ... 

Рабін;:~;ранат (пан сонця) Tarop народився б-го 
травня 1861 р. і був наймолодшим у своїй родині, 
яка мала десятеро дітей. 

У школі молодий Tarop не почував себе ща
сливим --- крім шкільного навчання він брав ще 
приватні лекції. Иому дали повну свободу і він 
всеціла присвятився літературі. Дуже багато часу 
провів над читанням книжок у бібліотеці брата, 
читав місячник .. Бібідгартгасанrрага" та "Банrа
дарсан", у якому містилися філософічні. наукові, 
історичні статті та літературні огляди і їх обго
ворення. 

18 7 4 року появився новий журнал "Джнанан
Rур", у якому поміщено довгу поему "Банапгул" 

аналогій-картин тяжкого життя українського на

роду під московсько-більшовицьким режимом. у 
проповідях Митрополита Василя Ликінського ба
гаті. Цей великий патріот не міг не говорити про 
страдницьку долю свого народу під тим режи
мом, під режимом "розстрілів, заслань. крови і 
смерти". як сказано в його проповіді .. Божа ве
черя і земна політика". Не міг він мовчати про 
ту долю, хоч знав. що над ним висить обух воро
га; не міг, бо віддано, до самопежертви. стояв на 
сторожі буття Української Православно~ Церкви. 
Дуже мало нашої короткої статті для оцінки 

книги Проповідей незабутнього архипастиря, що 
життя своє віддав, замучений ворогом. за любов 
до Христа й до У країнської Церкви. Схиляючись 
перед його світлою пам'яттю, радимо нашим Чи
тачам: придбайте собі цю Rнигу Проповідей! 
Придбайте і читайте! 

24 

("Лісова RвітRа .. ) молодого Taropa. В наступно
му році його брат почав видавати місячник "Бга
раті". редактором якого був старший брат поета. 
а ;:~;еякий час і він са\1:. Тут появилася ''Надія і 
розпач Бенrалії" Р. Taropa. де він порушив пи
тання творення нової цивілізації на основі Rуль

турних здобутRів Заходу і Сходу. Після цього в 
тому ж журналі надруковано його велиRу пате
тичну поему "КабіRагінї' ("Поетова повість") та 
збірRу поем "Бганусімгер падабалі" --- насліду
вання вайшнабальсьRих ліриків --- дух і форму 
ЯRОЇ Р. Tarop довів до велиRої досконалости. 

1878 poRy Р. Tarop з родиною брата Сатендра
ната приїхав до Англії. Тут студіює в Лондон
СЬRО!УІУ університеті та бере приватно леRції з ла
тини. вивчає англійсьRу літературу. Пише ряд 
статтей. у яRих з захопленням насвітлює твор
чість r t>Te. Данте і Петрарки; робить переклади 
творів В. Гюrо. Шеллі. Теннісона і інших. Стат
ті друRувалися в журналі "Бгараті" ... 
Повернувшись до Інді~·. поет деяRий час прожи

вав у брата Джйотіріндраната в місті Чандраrар, 
Rоло ріRи Ганr. Тут він написав "Сандгя санrіт", 
"Вечірні пісні"). нашіптувані йому преRрасною 
природою; в них поет ніби відтворив гармонійну 
вібрацію світу. В цих піснях він звільняється від 
попередніх форм віршування і переходить до 
вільної !УІетричної побудови вірша. Поет досягнув 
багато своєрідних різноманітиостей у Rомпозиції 
вірша. "Вечірніми піснями" Р. Tarop здобув сла-
1\У поета. 

Ніби логічним продовженням цієї збірки поезій 
є "Прабгат санrіт" ("Ранні пісні"). в яких поет 
порушує питання духовости. захоплюється красою 

світу і єдністю з світом ... 
Інші його поетичні твори: "Пракрітір пратісод" 

("Природний реванш") --- драматична поема, що 
зображає асRета. ЯRИЙ хоче підRорити природу. 
"Чгабі о rан" (Образи й пісні'') --- це фраrмен
ти вражень. мІюятюрні обсервації про природу і 
людину серед неї, сцени з сільсьRого життя тощо. 
"Карі о Rамал" ("Гострі і плосRі") --- збірка лі
ричних творів ( пое!УІ). в яких відчувається про
паrування ідеї жити повним життям. "Манасі" 
("Бажання серця") визначається динамічністю, 
ентузіязом. розумінням ролі поета в боротьбі по
колінь проти облудних патріотів. "Сонар тарі" 
("Золота барка") помітна тим, що автор робить 
наголос на популяризацію індійської філософії, 
зокрема Упанішад. "Чітра" --- краса поетавої 
Rраїни. містика божественного життя, --- приRме
ти. якими живе поет і їх описує. "Чайталі" ( "Піз
ні жнива") --- збірка ліричних творів. у ЯRИХ 
прославляється ліс як символ життя. "Калпана" 
("Сни") визначається силою надхнення і патріо
тизмом: багато поем цієї збірки стали народними 
піснями. "Наібадя" ("Пожертвування") --- віра 
в Бога. в Иого милість і приязнь. це ті ідеї .. яRи
ми визначаються зібрані тут поеми. "Сішу" ("Ди
тя") --- лірика. в якій висказана глибоRе батьків
ське почуття. "Гітанджалі" ( "Пригорща пісень'') 
--- релігійні пісні. які принесли Таrорові світову 
славу і Нобелівську нагороду. У важається. що 
"Гітанджалі" _, це сRарб поетичної і містичної 
літератури всього культурного світу. Найголов-
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ніша тема цієї збірки: віра у Всетворця. Тема~ 
тично nодібна "Гітанджалі" є "Гіті!vІаля" ("Вінок 
nісень"). Дещо відмінний характер мають "Гіта~ 
лі" ("Зібрані nісні"), в яких nоет звертається до 
Бога, щоб Той був з ним і наповняв. його серце 
музикою. силою, полум'ям огню і божественною 
красою. "Балака" ("Лебідь") ,......., тут nоет називає 
себе прочанином до Незнаного, що є капітаном 
корабля, на якому nливе життя поета у вічність, і 
тому поет не має на:".ііру повертатись до відомих 

берегів ... "Бічітріта" ( "Книга~малюнок") - ма~ 
люнками внеказано nевні ідеї. "Парісен" ( "Кі
нець") - це поетове "до nобачення" своїй пое
тичній творчості. 

ДРАМИ. З драматичних творів Р. Taropa тре
ба відзначити "Раджа о рані" ("Король і коро~ 
лева") - трагедія королівської родини, король 
не дбає про свої обов'язки, які намагається вико~ 
нувати королева. В "Раджа рші" ("Святий ко~ 
роль") автор намагається вияснити, що важніше 
- прославлення віри, святі і людські nрава, ду~ 

ховна чи світська сила? Тематично nодібне до 
цієї дра~ш є драма "Малінї'. Життя в час nану~ 
вання завойовницької династії монголів зображе
но в драмах "Парітран" ("Свобода") і "Праяс
чітта". В "Чітра" (тему, до якої взято із славно
звісної "Магабгарати") автор nрагне розв'язати 
питання суті любови між чоловіком і жінкою. 
Драма .. раджа.. переповнена таємницями. що на
дає їй чару і популярности, вона (драма) уважа~ 
ється однією з кращих драм Taropa. В цій драмі 
дієві особи намагаються бути досконалими: всі 
нетерпляче чекають таємничого короля, що сим

волізує Правду. але ... всіх чекає розчарування, 
якщо вони не шукатимуть короля-Правду в своє
му серці. В "Муктабгара" ("Вільний струм") 
драматург старається розв'язати проблему запро
вадження механізаці;· в господарстві. Красу і силу 
природи Tarop прославляє "Басантосаб" ( "Вес~ 
ня свято"). "Сешбаршан" ("Останні дощі"), "На~ 
тараджі" ("Король танцю"), "Набір Сундар". 
Ідею nосвяти чоловіка задля жінки висвітлено в 
"Грінапрабас" ("Вхід в новий дім"). Картину 
модерного життя показано в "Сод-бод" ("Розра
хунок" ) . Ідею самоnосвяти за свої nогляди ви
світлено в "Намір nуджа" ("Віра балерини") і 
"Чандаліка". 

НОВЕЛІ і ОПОВІДАННЯ. Історична новеля 
"Баутгакуранір гат" висвітлює часи nанування 
(в Індії) завойовницької династії монголів. У час 
їх панування часто мінялися імператори, і в бо
ротьбі за престол було братовбивство чи боротьба 
батька проти сина або навnаки. У nеріодику 
"Садгана" Tarop опублікував цілу низку опові
дань, в яких часто наголошував конечність со

ціяльного покращання своєму народові та інші 
актуальні теми. Ці оповідання пізніше видані 
окремими збірками. "Наукадубі" ("Катастрофа") 
,......., це одна з кращих новель Тагора, яка визна~ 
чається високою етикою, контрастом характерів 
персонажів. Тема твору: катастрофа nісля весіль
ної церемонії, з якої врятувався герой ( Ремеш). 
ставши вдівцем. До кращих новель належить та~ 
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кож "Гор а" ,......., намагання погодити традиціоналі
стів з постуnовцями. Подібне питання порушено 
в "Ачалаятам" ("Нерухома твердиня"). З пси~ 
холагічного nогляду цікава "Чатураньrа" (Чоти
ри образи) - Дядько, Сашіс, Даміні, Срібілас. 
Нещасливе життя Даміні, Гі палке зацікавлення 
містикою і остаточно щасливе кохання з Срібіла~ 
сом ,......., все це зображено з великою силою і яскра~ 
вістю. В "Ггаре баіре" ("Дім і світ") Tarop об
стоює погляд. що індійська філософія цілком до
бре може бути засобом мирного співжиття з ме
ханізованою цивілізацією Заходу. У "Сешел Rа
біта" описано життя 30-их років, у яке всмокту~ 
вались деякі погляди. принесені окупантом (ан~ 
г лійцями). Ідею правдивого націоналізму зоб ра~ 
жена в "Чар адгай". У "Маланча" ("Квітка 
сад") автор прославляє чар саду і дерев. 

СТАТТІ, ЕСЕУ. З цього доробку письменника 
відмітимо "Сабдататва" - статті про мову, Гі 
структуру і мелодійність. "Салгана" - збірка 
викладів про різні важливі nитання, як індивіду~ 

альне відношення до світу, краси і вічности, індій

ську ідею людини, ідею самоудосконалення тощо. 
"Націоналізм" - збірка статтей, у яких розгля
дається nитання трьох окремих націоналізмів: 

яnонського. іІ-щійського та західнього. "Персона~ 
літі" ,......., збірка викладів про мистецтво, про Сан~ 
тінікетансенську школу, про суть індійського ан
тичного роздумування і місце жінки в родині. ;мі 

ралю в розвиткові цивілізації тощо. "Джінсмріті" 
- спогади про молоді роки. "Чгінапатра" -
збірка листі~. "Релігія людини" - доповіді, ви
голошені в Оксфордському університеті. в яких 
прославляється Всетворця. віру у вищість одухов ... 
леної людини і в розвиток людської особистости. 

Р. Tarop багато nодорожував. У роках 1912 і 
1913 він відвідав США й Англію. В цих країнах 
доnовідав на різні теми. Ці доповіді вийшли окре~ 
мою книжкою "Салгана" ( 8 частин), в перших 
трьох, з яких насвітлюється питання індивіду~ 

ального відношення до світу, свідомість душі 
nоета, проблема зла й еrоїзму, реалізація життя, 
Rраси і безконечности. індійське розуміння єдно~ 
сти людини і природи: людину не можна відме

жувати від світу як і Бога-Творця; ЯRЩО людина 
з Богом - для неї все легке; вона повинна по~ 
всякчасно прагнути до самодосконалення, до по~ 

єднання з Богом. 

1916 року поет їздив до Японії. Враження про 
цю країну описав в "Джапанджатрі" ("Мандрів~ 
ник в Японії"). З Японії Tarop поїхав до США. 
Виголошував лекції і вони вийшли окремою 
книжкою "Персоналіті" ( 1917 р.). 

У доповіді про мистецтво він каже: людина по
чуває потребу висловити сво··· nриємні і неприєм~ 
ні nочуття. У мистецтві вона виявляє себе так, 
щоб своїм артизмом висловити свою божественну 
суть у всьому. Коли людина задовольняється ли
ше своїми бажаннями ,......., Гі життя тваринне, якщо 
вона nочинає думати над тим що їй вільно. а що 
ні ,......., вона nерероджується і з цього моменту по~ 

чинається Гі моральне життя. Гріх спричиняє мо
ральне лихо й поиховує та затемнює і"і боже~ 
ственну суть. Наше фізичне життя обмежене, 
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тоді як моральне дає нам свободу самовиявлення. 
Кожен з нас повинен прагнути наблизитися до 
вищого, божественного буття. Бог створив фізич
ний світ без нас, але у творенні духового світу ми 
є співтворцями з Богом. Тут Бог ніби чекає на
шої волі, ЯRа б ішла в гармонії з його волею і 
творчістю. Людина - це поєднання духа й ма
терії, що встановлює сприятливу сбставину для П 
самовдосконалення шляхом творчости ... 

1920 року поет відвідував Англію, Францію, 
Голляндію, Швайцарію, Німеччину, Данію, Шве
цію, Австрію, Чехо-Словаччину та США. Скрізь 
його вітали з ентузіязмом і з цікавістю слухали 
його допо.зіді. Літом наступного poRy повернувся 
до Індії, де в грудні відкрито "Вісвабгараті" (Ін
тернаціональний університет), у якому Tarop ак
тивно працював. 

1924 року Tarop відвідав Маляї, Китай і Япо
нію, а два роки пізніше ще раз країни Е.зропи. 
1929 р~жу він знову в Китаї, Японії, Індо-Китаї, 
Канаді - тут був учасником сесії НаціоналЬІюї 
ради освіти. 

Ідеї Р. Taropa, його висвітлення вічно актуаль
них проблем, безмежна віра в божественність, 
яка управляє світом, віра в краще майбутнє і тво
рення передумов для нього, в наближення людей 
і націй, Сходу і Заходу. палRа віра в день, що 
принесе з собою щирий взаємообмін між цими 
двома світами в галузі літератури, релігії, ми

стецтва і т. п. ,_ все це ставить Рабіндраната 
Taropa в ряди найкращих синів його батьківщини 
та всього культурного світу. 

ЧЕСЛАВ МІЛОШ ВІДВІДАВ nОЛЬЩУ 

Минулорічний лавреат Нобелівсь:коі премії, поль
сь:кий еміrраційний письменни:к Чеслав Мілош 

відбув недавно тріюмфальну подорж до Польщі. 

Він за'лишив Польщу понад 30 ро:ків тому, проте

стуючи в цей спосіб проти тоталітарного :комуні

стичного режиму в своїй :країні. 

У Варшаві Мілоша тепло вітали nольсь:кі літера
тори, а голова Сnіл:ки польсь:ких nисьменни:ків на
віть вручив Мілошові офіційну членсь:ку ви:каз:ку, 

:кажучи, що це символічний жест, я:кий означає єд

ність розділеної польсь:кої спільноти. У :К:ра:кові, в 
Яrелдонсь:кому університеті відбулась чотириденна 

нау:ков~ :конференція, присвячена творчості Міло
ша. В :конференції брали участь літературознавці 
з цілої Польщі і був присутній на одній з сесій 

Чеслав Мілош. У Люблінсь:кому університеті Мі

лош отримав почесний до:кторат. 

Всюди Мілош зустрічався з видавцими своіх :к.ни

жо:к і з бібліоте:карями, я:кі заnевняли його, що по
дбають, щоб його :книж:ки були на полицях :кожної 

бібліоте:ки. І все це діялось на очах тієї :комуні
стичної влади, я:ку Мілош проміняв на' :каnіталістич

ну Аме ри :ку. 

Читаючи та:ке, стає просто заздрісно: Господи, і 
:коли ж наші :киівсь:кі та еміrраційні чиновни:ки 

схаменуться й почнуть думати nо-державниць:кому? 

:Коли нарешті перестануть вони служити чужим 
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Петро ОДАРЧЕНКО 

УНРАїНСЬНА МОВА В АМЕРИЦІ 

(28) 

2. nольонізми в мові америІ{ансьІ{ИХ 
уІ{раїнців ( 11) 

Замість "бляшана пушка з консерв" (з п. puszka 
od konserw) треба казати: "консервна банка". 
Рідко вживане в українській мові слово "пушка" 
( зокJ:ема в укр. думах) це те саме, що й літера
турне слово "гармата". 

Замість вислову "поборовuй плян nрезидента" 
(з п. poborowy) треба казати "плян президента 
про при:юв до війська". Приклади: "Так жили во
ни, поки Петрусеві не прийшов час на призов 
іти: (Григ.). "Не моя черга на призов іти" (Соб.). 
"Він віз новобранців на nризовний пункт" (Тют.). 
"Призовна комісія". 
У реченні "Картер предклав Комісії звіт" Rон

че треба відкинути польське слово "nредклав" 
(з п. przedklad1c) і замінити його українськими від-
~ові~никам~: ""подати", -викласти", "подавати", 
викладати . здавати", "здати", "складати", "зві

тувати". Приклади: Посли БрацлавсьRого воє
водства складають звіт" (Тул.)._"Давати звіт про 
свою роботу". "R. Звітував про свою роботу" ('Ю. 
Янов.). 

Речення "щоб не псу ти детанту відповідає 
нормам польсьRоЇ мови, а не української. У країн
ський відповідниR "псувати" (а не "псути" ) . 
Приклади: "Вона не хоче псувати собі репута ... 
цію" (Вільде) . 

Деякі автори забувають про існування україн
ського вислову "а навпаки" і вживають мабуть 
ріднішого й ближчого для них польського висло
ву: "а противно" (з п. przeciwnie). Вони, можливо, 
не знають, що українське слово "противно" ціл ... 
ком відрізняється сво~·м значенням від польсько

го вислову "а противно". ПриRлади: "Відчував, 
ЯR по шкірі починає противно розтікатися колю ... 
чий холод" ( Стельм.). "Вітер противний, мо
крий" (Л. Укр.). Отже слово "противний", від 
якого походить прислівник "противно". означає 
"дуже неприємний. огидний". 

Дуже поширений польонізм-діялектизм "nрирі
кати", "приречений" (п. przyrzeczony). "прире ... 
чення" ( п. przyrzeczenie). Ці польські слова вжи
ваються в значенні українських слів: "обіцяти , 
"обіцяний", обіцянка. Ось кілька прикладів тако
го помилкового вживання польських слів (і одно-

богам і виклинати одні одних? :Коли вони бодай 
знімуть анатему з Володимира Винничен:ка, я:кий 
відва'жився 60 ро:ків тому відвідати :Киів, щоб nере
:конатись, чи можливо й у нас поліnшити задушли

вий сусnільно-політичний :клімат. 
м. д. 
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ночасно діяпектизмів): "Базарко прирікав від~ 
дати усі сили ... ", "прирекли допомогу", "прире~ 
чена сума", "американські приречення підтрим~ 
ки". По~українському треба казати: "Базарко 
обіцяв ... ", "обіцяти допомогу", "обіцяна су~ 
ма", "американські обіцянки (зобов' яз ан ня) 
підтирмки". Приклади: "Кармелюк почав ви~ 
конувати свою обіцянку" (Куч.). "Турок обіцяв, 
що за два тижні поставлять мене на ноги" (Коц.). 
Українське слово "прирікати" означає визначати 
кому~небудь якусь долю, засуджувати до чогось. 
Приклади: "Вони карали цих людей, прирікали 
їх на смерть" (Скл.). "Гнат стояв серед хати, 
мов приречений до страти" (Панч.). "Невже він 
відчував, невже розумів свою приреченість" 
(Збан.). 
У реченні обмежилися до приземної темати~ 

ІСи" два польонізми: синтаксичний ..- "обме~ 
жилися до -, по~українському кажуть "обмежилися 
чим", і другий польонізм "приземної" по~україн~ 
ському: "буденною (звичайною) тематикою . 
У польському значенні вживається слово "по~ 

важний" в такому реченні: (Радянський Союз) 
"усуває поважну перешкоду". По~українському 
Rажуть: ·-велику перешкоду... Українське слово 
"поважний" не вживається в значенні "великий". 
Значення українського слова поважнии такі: 
1. Людина, яка заслуговує поваги, пошани; 2. 
людина. яка відзначається вдумливістю, серйоз~ 
ністю; 3. людина, сповнена гідности; 4. людина 
авторитетна. Приклади: "І стали вони поважни~ 
ми хазяїнами" ( П. Мирн.). "Иого гарне лице 
стало поважним і серйозним" (Фр.). 'Діди пома
лу переходять до поважної розмови" (Вас.). 

Замість польського вислову: "Громада про-
сперує" ( п. ргоsрегоwас) трбеа казати: " ... процві
тає, живе в доста?"ку. досягає успіхів, досягає до
бробуту". Приклади: "Козакуйте ж. процвітайте, 
та й нам слави уділяйте" (Ку л.). "Ремесло Хаїма 
процвітало ... " (Фр.). "Жили ми при достатку" 
(Вовч.). 
Два непотрібні польонізми засмічують таке ре

чення: "Не можна собі уявити жадного правління 
на земській кулі (укр. ''земній кулі") без хоча б 
позарів (п. pozomosc) фракцій (Уїр.: --без удава
них фракцій" або "без удаваности фракцій"). 
Отже. замість польського слова "позорний" (п. 
pozomy) треба казати "удаваний". 
Не відповідають нормам українсько;· літератур~ 

ної мови такі польські вислови: "підземні рухи", 
"підземна організація" ( п. oгganiizacja podziemna). 
У країнські відповідники: "підпільні рухи", "під~ 
пільна організація". Приклади: "С. працював у 
підпільній друкарні" (Смол.). 
У реченні: "Виправа Карла ХІІ на У країну 

покривала пляни гетьмана" слово "покривала" 
польонізм, який відповідає українському слову 
"відповідала плянам". "здійснювала пляни" і т. д. 
Українське слово "покри"Рати" вживається в 

багатьох значеннях, напр.: "Олена покрила плечі 
платком" (П. Мирн.), "Михайло покрив хижку 
соломою" ( М. Вовч.). "Земля Кобзаря там наві
ки покрила" (Гл.). Паморозь покрила нерухомі 
дерева" ( Стельм.). "Аж чорна хмара чоло по~ 
крила" (Коц.). "Ніч поRриє всі дороги" (Л. 
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У кр.). "Дощ покрив землю калюжами" ( П. 
Мирн.). "Невеличкий рум'янець покрив 11 білі 
щоки" ( П. Мирн.). "Щось намалюєте тут і по~ 
криєте лишок видатків .. ) (Коц.). 
Дуже поширені польські часові звороти з при~ 

йменииком "перед". Приклади: "перед роком" 
(п. pгzed гokiem), "перед трьома роками", "перед 
кількома місяцями" і т. д. У країнські відповідни
ки до цих польських зворотів такі: "рік тому", 
"три роки тому", "кілька місяців тому". Так 
само замість вислову "перед кінцем року" треба 
казати: "в кінці року". Приклади: " ... але чомусь 
не так мелодійно, як два дні тому" ( Панч.). 
"Цю пшеницю знали люди ще тисячі роRів то~ 
му" (Вол.). 
Під впливом польської мови .~ажуть: "оборо~ 

нятися перед переслідуванням ( п. Ьгоnіс si~ 
pгzed ... ) , "захищатися перед аrресією", "охорона 
перед нападом", "врятувати перед більшовика~ 
ми", "втікали перед німцями", "втеча перед во
рогами", втікають перед терором" і т. д. Всюди 
в цих прикладах і в подібних треба замість при
йменника "перед" вживати прийменника" "від". 
"Приклади: "Ион захищався від неї ... " (Коц.). 
(Конвалія) "захищалась від негоди" (Л. У кр.) . 
"Рятунку не було вже їм од смерти пазурів за
лізних" (Сос.). "Агат рятує хазяїна від погоні" 
(Ту л.). " ... дрібнота рятувалася від хижаків" 
( Донч.). "Хлоп тікав на вільні землі, рятуючись 
од панщини" (Коц.). "Рятуючись від комарів. 
заробітчани взялися розкладати багаття 
(Гонч.). " ... наче тікав від кого" (П. Мирн.). 
" ... швидко тікали від Вітчево;· гори" ( Скл.). "Чи 
втікав від кого?" ( Н.-Лев.). "Ви не знаєте самі, 
що ее втекло від вас ... " ( М. Вовч.). 

Замість польського слова "рабунок" ( п. гаЬu~ 
nek) , треба казати: "грабунок". Напр.: "По своїх 
далеких війнах граф причинився до грабунку" 
(Л. Українка) . 
Псують українську мову такі польонізми: "з 

рамени комітету", "з рамени його організації", 
"з рамєни Старої Громади". Українські відпо~ 
відники: "від імени", "з доручення". Приклади: 
"Від імени нашого літературного комітету" звер~ 
таюся до Вас з великим проханням" (Коц.). 
Дуже засмічують українську мову різні слова 

чужоземного походження, запозичені з польсьRої 

мови. Ці слова мають відповідники в українській 
мові. і тому немає ніяких підстав викидати з на

шої багатої національної лексики прекрасні рідні 
українські слова й заміняти ;·х непотрібними чу
жими неоковирними словами. До таких чужих 
слів належать польські слова з приростком -ре~". 
Читаємо в газетній статті такий, наприклад, тяж
кий для вимови і цілком непотрібний польонізм: 
"реактивування комісії" (від п. гeaktywowac). А 
ч:ому не сказати рідною мовою: "відновлення 
діяльности ... ". Або таке речення: "Черговою ре~ 
веляцією був виступ оперного співака". А чому 
не сказати своєю мовою, зрозумілою всім чита~ 

чам: "черговим номером був виступ оперного 
с:rіівака, що справив велике враження ... ". Або: 
"черговою сенсацією ... ". 

Далі читаємо: "В їхніх квартирах переведено 
ребізії". А чи не простіше сказати: ... зроблено 
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трус". "Може, Гаммерштейн схоч.е робити трус 
по всіх до~ах ... " (Франко). В уІtраїнській мові 
слово "ревізія" вживається в іншо~у значенні, в 
значенні перевірки діяльности підприємства, уста
нови, організації. Наприклад: "Мировий зайшов 
у волосну управу і почав ревізію" ( Н.-Лев.). 
Один український мовознавець, що приїхав із 

Польщі" пише: "І. З. віднісся (рус.!) до цього 
харківського апострофа з резервою" ( польонізм!) 
.- (з п. z rezerw~). Інший автор пише: "С. з ре
зервою ставиться до демократичного устрою". 
Замість цього польського слова треба казати: 
"стримано", "обережно", "з су~нівом". 
Дуже поширені вислови: "Резиrнація Венса" (п. 

rezygnacja). "вимагали резиrнації", "резиrнація зі 
совєтського громадянства". "уряд зрезиrнував". 
По-українському кажуть: "Відставна Венса", "~и
магали відставки ( димісії) ", "відновлення від ра
дянсьRого громадянства" (зречення ... ), "уряд 
подався на димісію". (Див. Рос.-Унр. Сл. Ред. С. 
Єфремов. Том 3. 1927, стор. 135). Приклади: 
"Та й на Україну повернено з одставкою" (Шев
ченко). "А сназали бери відставку .- взяв" 
(Гонч.). Відставка уряду. Іти, піти, подати у 
відставну. 
В укра~·нській мові є слово "резиrнація". В 

словнику воно подано з позначкою "книжне", 
"застаріле". Воно означає цілковиту покірливість 
долі. ПриRлади: "Виснажені болем, наші нерви 
отупіли, ми... з тупою резиrнацією чеRали ран

ну" (Фр.). "Сидів (Сидорчук) на лаві ... із страд
ницькою резиrнацією в усій своїй позі" (Ю. 
Бедз.). 
У реченні " ... улюблене рекреаційне заняття 

.- польонізм "реRреаційне" відповідає vкраїн
СЬRИМ словам: відпочинкове, для розваги. УRраїн
сьRе слово "реRреація" .- це застаріле слово, во
но раніше вживалося в значенні "каніRули", "ва
Rації". 

Без польсьRоrо словниRа не можна зрозуміти 
таRе, напр., речення: "Ресентименти можна тем
перr;вати". Перше польсьRе слово означає "неза
доволення". "ворожість", а друге .- •· зменшува
ти", "стримувати". "угамовувати", "заспокою
вати", "стишувати". 
В українській мові "темперація" 1 те~перу

вати" належать до спеціяльної музичної терміно
логП. "Темперація .- це точно встановлена кіль
Rість тонів та їх співвідносність за висотою в 
музично-звуковій систе~і". "Те,шеnувати 
здійснювати темперацію" (СУМ. Х. 71). 
В польсьRому, а не в українському значенні 

вживається слово "реституцІя в тако~у реченні: 
"борються за реституцію Rапіталізму". Унраїн
ський відповідник .- "відновлення". В унраїн
сьюи мові слово "реституція" вжиБається лише 
ЯR термін юридичний або термін біологічний, і 
це слово означає "повернення за мирrш~ дого
вором майна", "повернення Rожною з сторін усьо
го, що вона одержала за договора~. який згодом 
визнано недійсним", а також "здатність живого 
організму відновлювати втрачені частини" 
(СУМ, VIII, 515). 
Чужі vнраїнсьній мові й таRі звороти: "без жад

них рестрикцій", "суворі рестрикції" ( n. restrykcja). 
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У нра~·нські відповідниRи до цих чужих слів: "об
межень", "обмеження". 
Дуже часто доводиться читати таRі речення й 

звороти: "Він повідомив речникіs гслляндсьRої 
оркестри", "речники місьRоЇ управи", "речник Бі
лого Дому", "речники Державного Департамен
ту", "речники уряду" (n. rzecznik). УRраїнсьні 
:еідповідники: "представниR", "представниRи". 

УRраїнсьRе слово "речник" має цілком інше 
значення: це не представник якоїсь організації, 

чи міністерства, чи уряду. а поборник, пристрас
ний захисник, вира:тик якоїсь ідеі·, світоглядч, на

прямку, руху. НаприRлад: "Речником нової епо
хи став ШевченRо". "RотляревсьRий виступив 
речником передових ідей свого часу". 

Замість "реченець вигасає" треба Rазати: "Тер
мін закінчується (кінчається, виходить,. минає"). 
Однакове значення ~ає таRож слово "строR" і 
слово "реченець". ПриRлади: "Зменшення строку 
Р.ійськової служби" ( Н.-Лев.)). " ... ЯR Rрайній 
термін .- визначаю два місяці" (Коц.). ··Строк 
(термін) його най~ам виходить на Івана" (АRад. 
Рос.-Унр. Сл., т. 2, вип. І. 1929. ред. Ганцов, Го
лоскевич, НіRовсьRий. аRад. RримсьRий, 1929, 
стор. 209). "Термін векелеві виходить завтра" 
(там же). "Реченець умовленої сплати вже ми
нув" (Фр.). (У Сл. YRp. Мови слово реченець" 
має позначку: "застаріле"). ., Надійшов реченець 
виїзду до війсьRа" ( Rов. 1 960 р.) . 
Слово "виrасати" в уRра~·нсьюи мові означає 

.- "переставати горіти". "ослаблятися". "Люль
на вигасла" (Rобр.). "Вигасле вогнище" (Л. 
У кр.). "Ви гаслі очі" ( Ірч.). "ЗгадRа про нього не 
вигасне ... " ( Фр.) . 

(Далі буде) 

З УКРАУНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ 
В АВСТРАЛІУ 

Славетний піин~ст Роман Рудницький прибув з 

Америки до Австрелії на запрошення Асоціяції 
музик і nротягом л1-шня з великим успіхом висту

пав по різних містах. У Мельбурні, на запрошення 
Ссюзу Українок. Р. Рудницький дав концерт в 

Українському Народному Домі. Украінці Мельбур
ну вперше побачнл~І такого незвичайного майстFа 

музики. Два роки тому Рома'Н Рудницький на фе
стивалі в Москві рапрезентував Америку. Москов
ська влада спер!іlу не дозволила йому поіхати в 

Украіну, землю його батьків, але nісля концерту в 

Москві йому дозвош:ли не т1льки відвідати Украі
ну, але й дати концерти в :Києві та Львові. 

Після концертів у Сіднеї, Мельбурні та інших 
містах музичні кола заnросили Рома~с~а Рудниць

кого за два роки датч: знову концерти в Австралії. 
Літературний вечір1 присвячений новій збірці 

поезій Ліни :Костенко "Неповторність" після Сід
нею, відбувся 26-го липня також в Українському 
Народному Домі в Ессендоні, заходами Літератур
но-мистецького 1шюбу ім. Василя Симоненка в 
Мельбурні. Доповідь прочитав голова клюбу Дми
тро Нитченко. а супровідні поезіі читали члени 

клюбу: Ірина' Залсська, Зоя :Когут, Боженна Roea-
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ленко, Анастасія та Неван ГрушецЬІ~і, Юрій Ми
хайлів, Мих. Підріз та Вол. Касnенкович. 
Тепер Клюб готується відзначити 15-річчя свого 

існування влаштуванням авторського літературного 
вечора. 

Прес. реф. Літературно-мист. ктобу 

АРХІТЕКТУРНА ВИСТАВКА В МЕЛЬБУРНІ 

Нещодавно на околиці Мельбурну, в Укра'інсько
му Народному Домі в Ессендоні, відбулась велика 
виставка архіте:ктури українських церков. Вистав

лені численні фотографії, моделі та ескізи виготу
вав знавець цієї сnрави, nокійний уже інж. В. Жук. 

Виставка була орга'Нізована заходами Українськоі 
Громади Вікторії. Виставка, nроте, не обмежувалась 
архітектурою укреінсь:ких цер:ков, а охоnлювала 

різні ділян:ки нашої історіі й :культури. На вистав
ці можна було nобачити та':кож портрети :князів, 
гетьманів, печат:ки гетьманів, збрс-ю, війсь:ковий і 
цивільний одяг різних періодів історіі, браслети, 
сереж:ки, золотий гребінь та інші вироби, знайдені 

nри роз:коn:ках могил, що є свід:ками 4-3 стал. до 

Різдва Христового. 

Вистав:ку відвідали не тіль:ки дорослі, а й дея:кі 

ш:коли nривезли своіх ш:колярів. Ці е:ксnонати -
вели:ка праця, все підготовлене фахово, з вели:ким 

зна'Нням історіі, архіте:ктури й :культури у:краін
сь:кого народу. 

Численність е:кспонатів та rрунтовне оnрацю

вання путівни:ка бачимо і з того, що він має 60 
сторіно:к з детальними поясненнями до :кожного 

е:ксnоната. Вистав:ка тривала 9 днів. Була вона ор

ганізова'На і в інших містах Австралії. Було б :ко
рисно, щоб іі побачили й no інших :країнах нашо
го розселення. 

РЕЦЕНЗІЯ НА КНИГУ ДМИТРА ЧУБА 
АНГЛІйСЬКОЮ МОВОЮ 

Мельбурнський тижневи:к "Адво:кат" за 25. 6. 1981 
р. nодає рецензію на дві :книж:ки у:краінсь:кого пи

сьменни:ка Дмитра' Чуба, я:кі були пере:кладені на 
англійсь:ку мову: "Новоrвінейсь:кі враження" і 

"Та:к, оце і є Австралія". Автор рецензії Дж. Пітер
сон пише: 

" ... Обидві :книги відзначаються ясністю вислову 
і nростотою стилю та:к, що ім можуть nозаздрити 

багато авторів, народжених уже в англомовному 

оточенні. Дм. Чубові було вже 43 ро:ки, :коли він 
вnерше стуnив на наші береги. 

fl nрочитав "Новоrвінейські враження" споча'r:ку, 

бо ця :книга nершою nотраnила мені до ру:к. Н 

знайшов іі надзвичайно ці:каво•ю :книгою . 
... Книга розnовідає про та:кі сторони nодорежу

вальних і замеш:кувальних умов, на я:кі небагато 

gвстралійців звернули б увагу. 

Підзаголовок в:казує на винят:кову сnеціяльність 

:книги. Миклухо-Ма:клай мав у:краінсь:ких nред:ків 

і є знаний я:к дослідни:к Нової r вінеі я :ких сто ро
:ків тому. 
Автор блисRуче розбудовує і в'яже розповідь про 

У :країну. Папуа Нову r ві нею і Австралію в одну 
ці:каву й інформативну :картину. 

Мо?кливо, що ця l'і.нига заінтриrувала мене за'-
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надто і я nо:кладав перебільшені сподівання на 
другу, про Австралію ... 
Ця :книга подає важливі речі nерші, безпосе-

редні враження освіченої і сnостережливої, доро
слої людини, яl'і.а nрибула сюди 1949 pol'i.y. Багато 

того, що тоді було щоденною бувальщиною, теnер 
уже більш не існує. Добре ма'rи таl'і.і речі заното
ваними ... 
Обидві книги чудово видані і заілюстровані. Об

:кладинl'і.и І'і.Ольорові, привабливі і милі на nогляд". 

ДРУГА ЕКОНОМІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
В ГАРВАРДІ 

25 і 26 вересня 1981 року відбулася в УRраін

сь:кім НауRовім Інституті Гарвардського Універси

тету друга економічна І'і.Онференція. В її програмі 

була аналіза праць украінсьl'і.их еl'і.ономістів-нау
ковців і з'ясувань обсягу іхнього вкладу в еконо
мічні й споріднені науки. Автори, яких праці бу
дуть аналізовані: М. Туган-Барановсьl'і.ий, Є. Слуць

:кий, П. Лященко, М. Птуха, Р. Роздольський, В. 

Голубничий та сучасні математичні економісти в 
Києві. 

У :конференції взяли участь учені з різних краін 
світу - США, Канади, Англії, Німеччини, Італії, 
Швайцаріі. Це наглядний до:ка•з, що завдяки таким 

:конференціям уRраінсьl'і.а проблематиl'і.а стає щораз 

частіше nредметом світової науки. 

Перша І'і.Онференція присвячена проблемам укра

інсьl'і.ОЇ економіки, відбулась в 1975 році і ії мате
р1яли вийшли окремою :книжкою у видавництві 

Праrер, 1977, під натоловl'і.ом "Україна в системі 
СРСР - економічний білянс". Книжка дістала при

хильні рецензії в низці професійних журналів у 
Північній Америці й Европі. Знайшла вона теж від

гу:к і в Украіні, де таl'і.і відомі історики як Ю. :Кон
дуфор та П. Нагорна, як таl'і.ож економіст В. Засан
сь:кий, як можна сподіватися: обвинувачува·ли ав
торів цієї збірки у "nере:кручуванні дійсности та 

тенденційности". 
Вже почалися nриготування до Третьої е:кономіч

ної :конференції, яl'і.а nовинна б відбутися в 1985 
році й яка розглядатиме вибрані аспеl'і.ТИ еконо

мічної історії Украіни. 

Ще можна набути книжку 

ПЕТРА ВОЛИНЯКА 

ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО 

на доброму папері, 25 фот, 
v Т"Вердій оправі. 

Ціна иниги 12.75 дол., вилючно 
з пересилиою. 

Книга має 680 сторінок, 

Поштові перекази або '"Іени 

внписувати на "НОВІ ДНІ". 
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ВОНО ТЯГНУЛОСЯ МАйЖЕ З РОКИ 

МИ НЕ МОЖЕМО йОГО ТЯГНУТИ ДАЛЬШЕ 
Вам не потрібно нагадувати, що майже все :коштує 

на:багато більше тепер, ніж :коштувало 3 ро:ки тому 
назад - час останнього збільшення ціни на поштові 
обслуги. 

Але чи ви можете уявити собі, на с:кіль:ки зросли 
оперативні :кошти для поштової системи, я:ка обслу

говує другу найбільшу :країну в світі? 

Кошти оперування і виповнення нашої величезно1 
транспортної сіт:ки, :кошти істотного устат:кування і 

:кошти нашої робочої сили в основному зросли всі. 

Незважаючи на на'Ші найбільші намагання, з'єдна

ний ефе:кт цих збільшених оперативних :коштів при

вели пошту Канади до пун:кту, де немає вже фінан

сових ресурсів, потрібних для того, щоб іти важли
вими :кро:ками, щоб по:кращати обслугу. 

Дея:кі :кро:ки, я:кі ми хочемо здійснити, та:кі: ввести 

більш 1101р0101Й кентроль акости, домагаючись більш 

стій:кої поштової обслуги в межах Канади. 

Забезпе"ІІНтн новий процес-мо•Іітор, :котрий підви

щить на'дійну обслугу. 

Збіпьшнтн ,цоставку листів всередині багатьох 

спільнот, щоб забезпечити більш удос:коналену об
слугу. 

ЗбільІШІтн прн,цатиість спеціапьноі поштової об
слуrн, та:кої я:к термінева пошта, спеціяльна достава 

еле:ктронічна пошта. 

ЗдіЙСНИТИ ПОЗИТИВhУ дію 

Я:к тіль:ки Канадсь:ка пошта стане публічною :кор
порацією, вона буде мати нагоду вільно оперувати 

s::к більш відповідний і ефе:ктивний бізнес, і з часом 

перестане бути субсидіюючою ру:кою уряду з його 
випливаючим тягарем для подат:ковців. 

Але жодний бізнес не може бути здоровим і ефе:к
тивни:к, я:кщо він не визнає і не прийме е:кономічну 

дійсність в :котрих він мусить фун:кціонувати. 

А теперішня реальність є та, що існуючі поштові 
оплати не відобра•жають :коштів, я:кі втягнули б :ка
надсь:ку поштову обслугу в та:кий стан, я:кий би по
винен бути. 

З цієї причпни Канадсь:ка Пошта плянує здlи
снення нових п::>штових оплат на почат:ку наступ

ного ро:ку. 

Деакі з цих заплянованих коштів ви можете по
бачити в настуnи:! й табmщі: 

Лист 1-ої :клясп в Канаді 0.30 :кг -
Лист 1-ої :кляси до Амери:ки 0.30 :кг -
Па:куно:к в тому самому місті 1 :кг -
Па:куно:к 1-ої :кляси Монтреал-Ван:кувер 

Спеціяльна достаr:а 1 доляр плюс значо:к 

$0.30 
$0.35 
$1.10 

:кг - $3.35 
1-оі :кляси 

Канадська r:ошта має ,цержавну ві~овідальність 
забезпечити найбільш надійну і у,цосконалеку пош
тову обслуrу. ЗдійснеІDІа цих нових о плат необхі,циі, 
muцo по,цаткові оплати бу,цуть більш зрівкані з опе
ратнвІDІми вн,цатками... потрібних, щоб полеnшt:тн 
таrар дефіциту .цла nо,цатковців. І найбіпьш важлн· 
вим з усьоrо - потрібно дозволити кана~ській пошті 
стати зав,цакн кращій обслузі о,циою з "ращнх пош

тових систем у світі. 

Канадська Пошта укладеними справами йде чесно вперед 

Canada 

зо "НОВІ ДНІ", жовтень 1981 



ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІІ 

ВІДКРИТИй ЛИСТ 

ДО М. КОЛЯНКІВСЬКГО 

Я не знаю, з яких міркувань редакція "Нових 
дніз" передрукувала у ч. 4 за цей рік ваш репор
таж "В столиці України", але читаючи його, я 
не міг позбутися думки, що читаю не "Нові дні", 
а "Вісті з Укра~·ни". 

Мені, який усе своє свідоме життя прожив в 
СССР і знає всю тамтешню дискримінаційну для 
українців ситуацію, ніяк не вкладається в голові, 

щоб український еміrрант міг написати такий від
верто праколонізаторський репортаж. 

Лишивши на боці питання, чи личить україн
цеві взагалі відвідувати совєтські офіційні уста
нови, коли в СССР іде масове гоніння та пере
слідування українсьRих патріотів, що чинять опір 

етноци~ові, проаналізуємо, що ви пишете. Ось 
ваші слова: 

" ... Потім відбулася музична програма, запові
дана ВИRЛЮЧНО росіЙСЬRОЮ МОВОЮ і ЦіЄЮ Ж МО
ВОЮ виRонувались більшість пісень. Виступали 
російсьRою і Дмитро ГнатюR і наЕіть тріо бан
дуристоR, одягнутих у полтавсьRі строї. До речі, 
російською співало в Тернополі на Rонцерті з 
нагоди "Дня учителя" і тріо дівчат, одягнутих 
у гvцу льсьRі строї". 
Отже ви даєте ясRраву ілюстрацію до тоталь

ної русифіRації, яRу переживає У Rраїна. Немає 
жодного сумніву, що цю русифікацію і етноцид 
уRраїнців підтримують і здійснюють вірні слуги 

імпеоіяльного· Кремля .- "урядовці" так званої 
УССР. 
ЯRе ж ваше ставлення до цих перевертів-яни

чар? 
"Побували ми оце в гостях в У Rраїні. Багато 

кого ми знаємо і нас знають ... Було чимало .:~;руж
ніх зустрічей з тими, що їх знаємо вже більше 
десяти роRів". 

ЦіRаво, з ким же ви мали оті "дружні" зу
стрічі 

"Дуже теплою була візита в колишнього за
ступника ради міністрів УССР, а тепер застvп
ниRа президента АRадемР· Наук УRраїни - Пе
тра Т. ТроньRа". 
Так от з ким ви дружите! З прямим Rолябо

рантом і вірним холуєм окупантів! І крім того. 
ви дезінформуєте читачів ще й ТИУІ, що називаєте 
Академію HayR УССР .- як вона сRрізь імену
ється в совєтсьRій термінології .- АRадемією На
ук України. Цим ви хочете бажане видати за 
дійсне. Але читаймо далі: 
"Влаштувано нам візиту і в еRзарха РосійсьRої 

православної Церкви в У країні, митрополита Фі
ларета". 

Ще один друг. У ся російська православна 
Церква це аrентурний відділ КГБ для веттення 
піттnивної роботи серед західніх Церков. А РПЦ 
в У країні ще й провідник Rолонізаторської політи
ки Кремля на У країні. Всі відправи (за винятRом 

"НОВІ ДНІ", жовтень 1981 

Галичини) ведуться росшською мовою. Для за
дурення ж Заходу видається дуже мізерним ти
ражем "ВісниR еRзархату УRраїни''. 

"Були в нас формальні й неформальні візити 
в "УкраїнсьRому товаристві культурних зв'язків 
із зарубіжниУІи країнами". 
Такий букет ваших "друзів". Ні для Rого не 

секрет, що так зване УRраїнське товариство 
дружби і культурних зв'язків із зарубіжними 
кра~·нами, це відділ КГБ, що веде підривну і пря
му вербувальну роботу серед українців, яRі від
відують СССР. Крім того, це "товариство" видає 
газету "Вісті з У країни", яRе своє гадюче жало 
спрямовує проти уRраїнсьRих патріотів в У Rраї
ні та на еміrрації. Оце так Rультура! ЯRби це 
справді було товариство, що здійснює Rультурні 
контакти, то чого ж тоді цю газету не можна 

читати громадянам У Rраїни, тобто тим, що з 
ними нібито ці контаRти здійснюються? Аж ні. 
Для "своїх" уRраїнців це видання заRрите. "Свої" 
не повинні ні знати про еміrрацію, ні підтриму
вати з нею ніяких культурних контаRтів. У сі 
культурні RонтаRти здійснює КГБ під марRою 
Товариства Дружби. Он чим пахне таRе миле 
вам Товариство. 

Цікаво. про які культурні RонтаRти йдеться, 
коли в У країні нищать усе національне україн
сьRе? Якої культури там можна навчитися? Спі
вати "Катюшу" під бандуру? 
Але яR ви .- українець .- можете зарахову

вати до сво~·х друзів оRупантсьRо-Rаrебістське 
охвістя, яRе саме і спричинилося до того, що 

одягнуті в гуцульські та полтавсьRі строї дівчата 

співають чужих пісень? профанують рідну куль
туру? 

Проти цієї практики боролись і борються -
Ю. Бадзьо, В. Стус, М. РvденRо, О. МешRо, Б. 
Ребрик. О. Попович. А. МихайленRо. О. Тихий, 
М. Матусевич. З. Красівський, Є. Сверстюк, В. 
Чорновіл. Список цей складають сотні імен. І 
всі вони в ув' язненні, на засланні або у псих
лікарні. 

Ви ж до своїх друзів зарахували не цих муче
ниRів, а якраз тих, хто праRтику етноциду укра

їнсьRого народу переводить v життя. Бо й Тронь
ко, і Філарет, і каrебісти з Товариства "Rультур
них" зв'язRів усі слухняно виконують вRазівRи 
Кремля. 

Заявляючи про свою "дружбу" і співпрацю з 
ними, ви фактично засвідчуєте свою співпрацю 
з оRупантом. 

ЯR Ви можете після цього звертатись до чес
них українсьRих еміrрантів, апелюючи про допо
могу на "культурні" цілі? 

У ся ваша так звана RY льтурна робота не може 
Rомпенсувати тієї шRоди. якої ви завдаєте УRраї
ні самим лише тоном свого панегіричного репор

тажу. Адже ж ви вJ-Jставляєте Rвіслінrівців та Rа
rебістів сучасної УССР добрими, чесними і по
рядними Людьми. Але вони такими не є. Це під-
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ступні, жорстою 1 криводушні холуї, які в по
трібну хвилину убирають овечі шкури, щоб схо
вати своє вовче нутро. 

Невже ви настільки наївна людина, що цього 
не бачите? 
Якщо ж ви людина твердих переконань і сво~·м 

замаскованим панегіриком засвідчуєте своє полі
тичне кредо, то інакше як праколонізаторським 

його назвати важко. 

24. 7. 1981 
С. КАРАВАНСЬКИИ 

ВІДПОВІДЬ С. КАРАВАНСЬКОМУ 

Ніяrара Фаллс, 3 вересня 1981 

Шановний Пане Редаткоре! 

Дякую Вам за ласкаве ознайомлення мене з 
"Відкритим листом М. Колянківському" С. Ка
раванського. 

На нього можу сказати тільки те, що я не маю 
звички нав'язувати будь-яку кореспонденцію з 
невідомими мені людьми, які пробують мене зне
важати. Про С. Караванського знаю те, що він 
не так то й давно виїхав з СРСР враз із своєю 
родиною на формальні виїздові папери. 

В адресованому мені "Відкритому листі", побу
дованому на уривках і довільюи інтерпретації 
мого минулорічного репортажу, я бачу спробу 
примусити мене робити заяви, які перешкодили б 
моїй, комусь невигідній, роботі. Таких намагань 
було вже багато і всі вони були та в майбутньому 
будуть неуспішни!\Іи. 

Микола КОЛЯНКІВСЬКИИ 

ВІД РЕДАКТОРА 

ПРО ТЕ І СЕ 

"Нові дю передрукували репортаж Миколи 
Колянківського про сучасний Київ з тієї простої 
причини, що репортаж був добрий, насичений 
маловідомими на еміrрації фактами й був без 
пропаrанди, в якій, на жаль, потопає вся україн

ська преса не лише "там", але й тут. Хто сумні
вається в добрій якості репортажу М. Колянків
ського ,....- хай уважно прочитає його ще раз. 

Звичайно, якщо б ми бачили в цьому репорта
жі те, що ''побачив" там п. С. Караванський, -
"Нові дні" його не надрукували б. Не знаю, з 
яких міркувань і під чиїм впливом С. Караван
ський по ба чи в "воду на млин совєтської пропа
rанди" навіть у фейлетоні Остапа Шулявського, 
надрукованому в березневому числі "Нових 
днів". Тож нижче даємо змогу і Шулявському 
відповісти на закиди п. Караванського, хоч щиро 
воліли б використати обмежене місце в журналі 
для конструктивної свіжої інформаці~·. Вірю, що 
в майбутньому С. Караванський дасть спокій 
"Н. Д." і скерує свою увагу на ті українські ви-
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дання, що систематично плекають мовну салама

ху, культурний примітивізм, тематичну обмеже
ність, політичну безвідповідальність і згубну пар
тійну нетерпимість. Критичних тем йому не за
бракне, щоб була тільки відвага ... 

** * 
Коли вже довелося "взяти слово", то скажу 

й те, чому не було в "Нових днях оголошення 
про канадське турне "Хору і танцювального ан
ансамблю. Чимало читачів напевно цього чека
рого Волиняківського репортажу про вдалі ви
ступи цього досі, мабуть, ніким неперевершеного 
ансамблю. Чимало читачів напевно цього чека
ли. Отже, не було й немає тому, що час не той. 
60-ті роки канули в безодню. Признаюсь, що 
йдучи на концерт цього "ансамблю У країни", я 
чи не вперше за двадцять років подумав: а чи й 

справді не порвати б квитки і приєднатися до 
тих, що протестують. Тим більше, що протестую
чі цим разом були поважні, не виявляли зайвих 
емоцій, а протестні летючки виразно говорили 
про те, що протестуємо не проти українського 

мистецтва й не проти хористів. музикантів і тан

цюристів з У країни, а проти безличної забреха
ної системи, яка за показом чаруючого україн
ського мистецтва тут, хоче приховати нову хви

лю загального нищення цього мистецтва та куль

тури і їх творців там - "на нашій, не своїй 
землі". 

Реклямна листівка ансамблю стверджує, що 
"Київ є місцем його осідRу". На жаль, ані з ли
стівки, ані з радянсько~· преси я не міг довідатись, 

коли востаннє той "небувалий ансамбль" висту
пав у місці свого осідку чи в інших містах У краї
ни та ще й з таRою добірною національною про
грамою, яRу привіз для нас - "відщепленців", 
"буржуазних націоналістів" і інших "ворогів на
роду". Запевняю, що ЯR тільRи "ансамблеві 
України" влада дозволить виступити з такою 
програмою також в У Rраїні та в інших республі
Rах СРСР. тоді я надрукую не лиш захоплюю
чий репортаж, але й ціле число "Нових днів" 
присвячу цьому таRи справді небувалому ансамб
леві. Зроблю це навіть тоді. ЯR він додатково ви
конуватиме й "Калінку" та "російський народний 
танець", що їх для нас не виконував, хоч і запо
відалось у програмі. 

А втім, мабуть, даремне моє запевнення, бо ж 
редактором ;:1;0 того часу я не буду. Взагалі, по
винен признатися читачам, що відколи забрали 
в мене мої "дорогоцінні" жовчні Rаміння, я но
шуся з впертою думкою відійти й від редаrу
вання. Бо й справді - хіба може бути в наш 
час хтось добрим редаRтором, Rоли йому браRує 
жовчі? 

'** * 
Як би там не сталось, але я прошу співробіт

ників надсилати "Новим дням" свої вартісні тво
ри та свіжі статті також у будучині. Не приси
лайте тільRи матеріялів на правопнені теми (бо 
в нас запас на років п'ять!), ані копій того, що 
пасилаєте й іншим газетам. 

"НОВІ ДНІ", жовтень 1981 



Також Видавництво nросить nовідомити всіх 
пере~nлатників, що нас не минула інфляція. То
му з Новим Роком річна nередплата на "Нові 
дні" становитиме nринаймні 15.00 дол., а ціна 
окремого nримірнина буде 1.50 дол. До кінця 
року адміністрація nриймає nередnлату ще за 
теnерішньою оnлатою. Тож наристайте з нагоди. 

М. ДАЛЬНИИ 

ПРО "ДРУЖНІ БЕСІДИ" ТА "ДІЯЛОГИ" 

СВЯТОСЛАВА КАРАВАНСЬКОГО 

Не зважаючи на те, що в "бесідах" і "діяло
гах" Св. Караванського (на сторінках "Свободи" 
й "Америки") читач знайде багато цінавого та 
корисного матеріялу, я особисто nерестав їх чи
тати ще з того часу, коли побачив у його стат
тях дивні твердження про сл. n. Павла Вірсьного, 
ніби його ансамблю "витанцьовує на могилі укра
їнської нультури", що всі люди в У країні, яні не 
сидять по тюрмах, а nрацюють в радянській си

стемі, є зрадниками українського народу (а чей
же nрацюють з конечности всі 50 мільйонів 
українців!), та що Онеана Петрусенко й Поліна 
Осиnенко бvли малощо не коханками Сталіна 
і Сталін нібито знищив їх nісля того, ян задо
вольнився чарами цих відомих жінок з У нра~·ни ... 
Коли ж заnеречили тані нісенітниці деякі ком

петентні люди (Бараболян, Повстан, Зозуля), С. 
Караванський не прийняв дискусії, ян це нор
мально робиться у вільному світі, а навnаки, зу
хвало заявив у пресі, що хто з ним не nогоджу
ється, той "лівий" і що "вони ніяк не можуть ві
дірватися від комсомольців і номуністів". · Після 
таких безпідставних обвинувачень і такого дема
гогічного nідходу до дискусії, я особисто nошко
дував, що С. Караванський закинув поезію, а 
взявся до nолітики, nідтримуючи так званих "ви
звольнофронтівців", яні діють згідно з теорією, 
що "вся рота не в ногу, а тільки фельдф-ебель у 
ногу" ... Тому до писань Караванського в "Друж
ніх бесідах" я nерестав ставитися серйозно. 

Я. мабуть, не реаrував би й на "Діялаг з рясно
ликим оnонентом" (газета "Америка", 30 червня 
1981 ) , коли б його стаття не стосувалася мене 
особисто, як автора, та одного з найбільш заслу
жених журналів у діясnорі --- "Нові дні". Мова 
про мою статтю (вірніше --- фейлетон), де я ви
сміював безграмотну рецензію nрофесійно неком
nетентного рецензента, який часто друкується в 

передовому українському щоденнику в Америці 
й понаписvвав багато нісенітниць, що можуть 
бути тільн'и образою нультурному читачеві. Я 
також висміював одну з американських радіо
nередач на Україну, в янш диктор nовторював 
нісенітниці автора статті. Я nисав: --- "Реnорте
ри ж, яні не мають даних на те, щоб бути ми
стецькими критиками, мусиять обмежуватись су
хими реnортажами, про те, що вони бачать, чу
ють і розуміють. Інакше вони роблять велику 
шкоду для мистецтва .. , заводять у блуд мало
культурне українське громадянство в Америці, а 
всім тим, які слухають радіоnередачі, трансльо-

вані звідси на У країну, дають nричину... думати, 
що ми всі на Заході є безпросвітними ідіотами". 

Але, крім того, я між іншим зауважив, що 
"пам·агаючись nисати "рецензію" про виставку, 
автор розnовідає такий, ян він виражається "тра
гічно цінавий момент" (скоріше анекдоту) з 
життя малярки: "Коли вона заявила поліції, що 
вона nо-національності українка, то тоді КГБ nо
кликало аж їі батька, запитуючи, як це може бу
ти, щоб уродженка Ленінграду була українкою?" 
І автор статті робить висновок, nитаючись: "Чи 
можна б знайти більш взірцевий nриклад на мо
сно~сьний шовінізм 

Ми не сумніваємося в тому, що СРСР є фан
тично nобудованиЙ на MOCRORCЬROMY ШОВlНІЗМl, 
але нам також відомо, що в СРСР є багато різ
них народів і національність кожного індивіда, --
росіянина, українця чи, скажімо, якута --- є за
значена в nашпорті. Нам невідомо, скільки укра
їнців живе в Ленінграді, але в Москві ;·х є nонад 
2 мільйони, тобто більше ніж нас усіх разом в 
Америці. Судячи по цьому, українців мусить бути 
також багато і в Ленінграді. а тому, що по кіль
:Rості населення українці є на другому місці в 

СРСР, нам тяжко собі уявити, щоб слово "укра
їнець", зазначече в офіційному nашnорті. диву
вало когось у КГБ чи в nоліції". (Нові дні, бере
зень, 1981). 
Що ж nише про це С. Караванський в "Аме

риці"? Його не турбує невігластво в нашій пре
сі на Заході, про яке говориться у рейлетоні, 
але він зосереджує всю свою увагу на nашпорт

ний момент" і без усяної логіки будує свої твер
дження на засновках, які не стосуються ні теми, 
ні справи. Та, лихо не в цьому, а в тому, що 
він закидає мені, що я "прислужився советській 
nропаrанді. котра зображує дійсність у вигідно
му для неї світлі". Гірше того, він намагається 
nовчати редакцію "Нових днів", що вона "мусить 
консультуватися з тими, хто обізнаний з тамсш
нім життям та сусnільними стосунками", і, що 
"у деяких редакціях під nриводом того, що нема 
як nеревірити фанти, друкується nряме чи без
посереднє вибілювання совєтської нолоніяльної 
систечи" і. таким чином редакція тим самим 
ли є (?) воду на млин совєтської нолоніяльної 
системи". 

Про те, що СРСР є колоніяльною країною і 
що його населення складається з близько ста 
тридцяти більших і менших націй, колонізованих 
окуnантом, знає кожна дитина в унра~·нсьній дія

сnорі. Але. на nідставі власного досвіду маємо 
nраво твердити, що зазначена в пашпорті націо
нальність кожного, нікого в СРСР не дивувала 
і не дивує. Здивувало б мабуть когось і десь, як
би. скажімо, білорус назвав себе "ватvсі" чи на
звою якогось іншого "нольоритного" nлемені. 
Безперечно, російські шовіністичні тенденції в 
змінюванні в nашnорті національности траnля
ються, але натраnивши на рішучий спротив, такі 

тенденції зазнають nоразки. 

Сліпаю ненавистю до всіх і до всього не::~а
лежности українській державі не здобудемо. Про 
це знає кожна нормальна людина. 1\Іи на Заході 
маємо волю мати свої особисті думки і працю-
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вати для сnільного добра nід сnільним знаменни
ком сnільних інтересів. Лиш nевна верства де
магогів нехтує цим nринциnом, заки;:~;аючи всім: 
ага. ти зі мною не nогоджуєшся, --- ти лівий", 
значить "зрадник народу··. 
Ця nевна верства демагогів, а з ними, на жаль, 

і С. Караванський, rвалтує українське громадян
ство у сnосіб відомий в СРСР. Приміром, хтось 
висловить там з nриводу чогось своє незадово

лення, то відразу nочує від сексота: --- "Ти что 
( трам-та-ра-рам!), nротів советской власті?" І 
людина мусить nринишкнути ... 
На моє твердження про малу ймовірність, щоб 

слово "українець" в nашnорті дивувало когось 
в КГБ, С. Караванський безглуздо обвинувачує 
мене в тому, що я цим нібито "nрислужився со
вєтській облудній nponaraндi", що я нібито "ви
білюю совєтську колоніяльну nолітику". А, от. 
коли б я твердив, що слово "українець" у nаш
nорті ЗДИВУВАЛО КГБ, то тоді Караванський 
вважав би мене ворогом "совєтського колоніяліз
му" ... Воістину --- шедевр логічного мислення! 

С. Караванський має манеру розnовідати анек
доти у своїх статтях. Це сnонукує мене також 
нагадати відому анекдоту з СРСР. У коридорі 
комунальної квартири зустрічаються дві сусідки 

--- одна одну nитає: "Маріє Петрівно, ви що, не
здужаєте?" "А. чому ви гадаєте, що я незду
жаю?" --- "Тому, що сьогодні вранці я бачила, 
як з вашої квартири вийшов молодий лікар". Та 
відnовідає: "Горnино Іванівно, я бачила, як з ва
шої квартири вийшов молодий офіцер, але це не 
означає, що nочалася війна!" 

Серйозно говорячи, хочеться заnитати nана 
Караванського: 

А на чий млин він "ли є" воду, 
користь? 

кому це на 

Остап ШУЛЯВСЬКИИ 

\ ' \\ 
. \ 

ВИПРАВЛЯТИ ЧИ НЕ ВИПРАВЛЯТИ 

Вельмишановні І 

Дозвольте висловити Вам признання за те, що в 
"Н. Д." ч. 3 (373) за березень 1981 ви передруку
вали пару nоезій Шевченка. Тільки чому це Ви 
вжили назву місяця "ноябрь", тоді, як року 1981 
в українській мові зобов'язує назва' ЛИСТОПАД?! 
Може з пошани до оригіналу Шевченка? Тому 

дозвольте поцікавитися, чому ж Ви не шануєте 
"жидів" у оригіналах Шевченкових творів, а пе

рейшли на рос1иське "еврей"? 

Дуже цінна, цікава стаття Г. Гагарина: про посів 

і т. д. в Украіні, а•ле в ній є специфічне совєтське 
означення Украіни. В Украіні пишуть СССР - це 
Батьківщина, а Україна, це лиш республіка, в роді 
якоїсь области тощо, тому nри численних повто

ренних там уживають лиш республіка, а не Украї
на. Автор Гагарин користа'Вся совєтськимя матерія

лами, тому і в нього зустрічаємо совєтський сnо

сіб вислову, замість по Украіні, в республіці, а в 

якій ресnубліці? 
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Це вже Ваш недогляд і його треба було виправи
тн, не здається Вам? 

Бувайте здорові І З пошаною-

Г. Гор,цієиио, Філядельфія 

Шановний Пане Гор"::dєиио І 

Ми шануємо "жиФ,В" в ориrіиапах Шевченкових 
творів ! ніде не nовиправnа.JІИ їх на сучасне "єв
реї". А "иоабрь", мабуть, таки треба було зміииnr 
на JІИСТОnад. 

Щодс тоrо, що в Україні часто nишуть "ресnуб
ліка", а не Україна, то Ви не маєте рації. Там кож
ний читач розуміє, що республіка в даному кон
тексті означає українську республіку чи Україну. 
Так, ак І>:~жиий nom~к розуміє, що "жечnосnоліта" 
це те саме, що :і Польща. РЕД. 

ЗВІДОМЛЕННЯ ПРО ВАВИН ЯР ПАРИ У ДЕh"JВЕРІ 

Подаємо до відома, що офіційне відкриття пар
ку-пам' ятника', яке мало відбутися 4-го жовтня цьо
го року, з нагоди сорокової річниці початку масо

вих убивств у Бабиному Ярі біля Rиєва, перенесено 
на весну 1982 року. Причинс•:-о відкладення дати 

відкриття парку є технічні проблеми, зв'язані з бу
довою парl'іу (місто не встигло виконати всіх на
мічених праць), а передусім бр.ак часу на вирізьб
лення уста•лених написів на Гранітних брилях. 
У справі наnисів ми мали знову несподівані роз

ходження й непорозуміння з nредставниками зор

ганізованої жидівської громади нашого міста. Вкін
ці, на останній зустрічі, що відбулася 28-го липня 

цього року, осягнено повну згоду й корисний для 

нас зміст написів. 

Під час дискусій і нара'д вияснено багато спір
них українсько-жидівських проблем у дусі взаєм

ної толеранціі та сnівпраці. Вони матимуть пози

тивні результати в найближчій будучині, бо нині 

Денвер являється єдиним містом у цілому світі, де 

дійсна співпраця обох народів дає конкретні ви

сліди, а саме будову спільного меморіяльного 
парку. 

Згідно з плином, пра'Ці в парку виконані містом 

майже на 90%. А саме: поставлені на призначених 
місцях Гранітні брили, засаджені сто дерев рай
ських яблунь, поставлений символічний міст, зроб
лений і засіяний травою природний амфітеатр, 
проведені доріжки, вода й електрика. Будуються 

дві паркові площі й ще додаткові доріжки та роз

робляються пляни на запроєктований магнітофон. 
Треба підкреслити, що Бабин Яр буде мати зов

сім інший характер від звичайних парків з квіта
ми. травою, деревами та лавочками. Він, крім намі
чених і затверджених містом споруд, буде мати 
первісний дикий характер, що нагадуватиме Бабин 
Яр біля Rиєва. 

З нагоди цього звідомлення подаємо до загаль

ного відома внеліди на'Шоі збірковоі акції й ще 
раз висловлюємо щиру nодяку усім нашим жер

творцям, котрі своїми датками вможлнвл·юють 

нам довершити це небуденне діло. 



Загальна сума збір:ки на сьогоднішюи день ви
носить $38.091.84. Ця сума с:кладається з та:ких дат
:ків, я:кщо поділити іх: 

Амери:ка 

О:кремо Денвер 
Канада І :канад. 

Европа 

$25.199.74 
$11.221.10 
$ 1.186.00 
$ 485.00 

Разом $38.091.84 

Хоч ми перейшли намічену первісну суму 
$25.000.00, то приходиться ствердити, що вона вия
вилась невистачаюча на вплату до міста, :кошти 
магнітофону, :кошти, зв'язані з від:криттям пар:ку та 
видання заплянованоі :книж:ки про наш "Бабин Яр", 
що до неі вже пильно збираємо матеріяли й свід
чення. 

Тому наша збір:ка продовжується й ми дозволимо 

собі просити всіх тих, що ще не мали змоги до 

неі в:кл•ючитися, ви:конати свій обов'язо:к супроти 
тих, що загинули з ру:к німець:ких о:купантів під 
час другої світової війни. 
Рівночасно просимо всіх тих, що мають до:кумен

ти про німець:кі звірства• в У:краіні або особисті пе
реживання з тих часів, с:комуні:куватися з Юрієм 
Мошинсь:ким на та:ку адресу: 

George Moshinsky 
2111 East Darthmouth Avenue 
Denver, Colo. 80210, USA 

Грошеві дат:ки просимо слати: 

Ukrainian Congress Committee of America Inc. 
Babyn Yar Fund 
UCCA, Denver Branch 
2279 S. Sable Blvd. 
Aurora, Colo. 80013, USA 

За Комітет Бабин Яр Парк: 

Іван Стебельський (rолова) 
Юрій МоDDUІсь:кий (секретар) 

'Вельмишановні Панове! 

** * 

Забарився з висил:кою належности за• передпла
ту "Нових днів' і прошу вибачення. 
Вирівнюючи зобов'язання, шлю че:ком 150.00 дол. 

я:к належність за 1981, теж я:к передплату на 1982 
рі:к, а решту на Ваш пресовий фонд. 

12 липня 1981 р. 

З поважанням 

Вельмишановний Пане :Кравчу:к І 
Вибачаємо і щиро дя:куємо. 

Юр:й Кравчув 

Ре,J:tакців і адміністрація 

"ВБИВАЮТЬ СВОЮ ГІДНІСТЬ" 

Відомо, що талановитий поет Ма:ксим Риль

сь:кий, заради збереження життя, свого часу оспі

вував Сталіна, чим наводив тінь на свою гідність. 

Але в тому, що на ~оневоленій У:краіні створені 
о:купантом ненормальнІ умови життя духовно :калі

чать у:краінсь:ких людей, дива нема. Натомість, ве-
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ли:ке диво, :коли наші брати і сестри, я:кі перебу

вають на чужині і мають :кращі можливості для 

зберігання л•юдсь:коі гідности, в багатьох випа·д:ках 

гублять іі. 

Фальшування минулого й сучасного, неназивання 

речей власними іменами, приписування благород
ности й правильности тим, хто іх не заслуговує, 

- це ті "солодощі", що іх треба поборювати. До 
цієі :категорії відноситься й стаття Ніни Марчен:ко 
"За' У:краіну з усіма і для всіх", що її надру:ковано 
в 29-му числі лондонсь:коі "У:краінсь:коі дум:ки". 

Хоча автор:ка й обдарована словом, але, на жаль, у 

названій статті вона його не ви:користовує для до

бра справи. 

Приводом для написання статті Ніні М. послужи
ло відзна'Ченн.и в Лондоні а:кту, проголошеного у 

Львові 30-го червн.и 1941 року. (До речі, про львів
сь:кий а:кт в центральних областях У:краіни люди 
нічого не чули й не знали, там більше сподівалися 
прибуття уряду Винничен:ка). 

Оспівуючи названий а:кт, що роз'єднав у с:клад

них умовах навіть народ Західньої У:краіни, Н. М. 
пише: "Щоб наші почуття не поросли мохом та 
щоб еміrраційне поле не в:крилося стоячими боло
тами, в я:ких можуть розкошувати тіль:ки жаби, ми 
змушені штучно створювати моменти піднесення". 

Але ж на такій штучно-духовній їжі, що її да
вали під час "піднесення" в Лондоні, у:країнську 

справу в світі не зрушиш. 

Післ.и наведення слів, с:казаних Ярославом 
Стець:ком, "Ми боремось за У :країну ра'Зом з усіма 
і для всіх", Ніна пише: "Замість творити "паш
:ківсь:кі республі:ки", я:кі о:крім роздрібнення на
ших сил нічого доброго нам не приносять, повин.
ні б приєднатися до більшости, творячи та:ким чи
ном суцільне забароло супроти ворога". 

Я:к бачимо, Ніна Марчен:ко з філософією "біль
шости" впоралась на "відмінно", але логі:ку, ро

зум і правду зіrнорувала, по:клала іх під ноги і 

топчеться по них. Чи це не знущання над своєю 

гідністю'? 

Дмитро ЗАБРОДА, Анrлія 

ВИСТАВКА УКРАїНСЬКОГО МИСТЕЦТВА 

В АНГЛІі 

Від 5 до 7 червня цр. відбулася в Манчестері ре
презентативна вистав:ка у:країнсь:кого образотвор

чого мистецтва, на .и:кій було виставлено 80 експо
натів з малярства, різьби, скульптури та' інших 
видів мистецтва. На виставці були зарепрезенто
вані своїми творами та:кі відомі українсь:кі мистці, 
я:к В. Борови:ковсь:кий, Ол. Нова:ківсь:кий, І. Труш, 
Ол. Грищен:ко, Ол. Глущен:ко, М. Дмитрен:ко, М. 
Мороз, Л. Гуцалю:к, І. Бельсь:кий, О. Мазури:к, О. 
Кульчицька, Я. Гніздовсь:кий та інші. 

Жаль, що ця вистав:ка тривала тіль:ки три дні, що 

не по:казано їі і в інших містах Вели:кобританіі, а 

ще при:кріше, що відбулась вона не в одній з ми
стець:ких rалерій, а в невідповідній для цього залі 
СУБ. 

35 



ВІРА ПАВЛІВНА НЕЧАй 

( 1920-1981 ) 

У суботу 9 травня 1981 р. рознеслася сумна· вістка 
з монреальської лікарні про відхід у Вічність, післи 

тяжкої недуги, Віри Павлівни Нечай. 

Ця вісТІ~а схвилюІ:ала і залишила в глибокому 

смутку не лише родину - чолов:ка Осипа, синів 

В:ра Нечай" 

Михайла й Олеся-Данила, нев:стку Ірину, сестру 
Варвару, брr.'Га Гліба Радченка, - але і всю україн

ську колонію Монреалю. 

Віра Павліш:а народилесь 5. 10. 1920 року у сві
домій і релігійній родині Пu.вла і Євдокії на Пол

тавщині. Була студенткою Інституту в Харкові, 

копи навчання пєрзрвала війна. За відходом німців 

на захід була з родиною примусово евакована й 
опинилась аж у Австрії з w.амою, сестрою і бра
том. Батько був заарештований в 1929 році і зги
нув з~ У АПЦеркву. 

В Австрії, в Зальцбурзі вона тяжко працюЕала на 
військовій фабриці, а після війни працювала у ви

давництві "Нові дні" П. К. Волиняка. Там же і nо
знайомилась з майбутнім чоповіком Осипом Не
чаєм і, прибувши з родиною до Канади в ~он
рєвпь. вже в 1950 році вийшла за нього зам:ж. 
Віра Павлівна була свідома украЇнJ:\а, інтеліrент-

Зб 

на, релігійна, особливо віддана своїй Украінсь:кій 
Правосла'Вній Церкві, і разом зі своїм чоловіком 
та дітьми були вельми активні на церковюи та 

громадсьюи ниві. Вона віддано працювала вчи
телькою в Рідній школі при Громаді св. Покрови 
та в Союзі Українок У\анади, де була головою. 
Була вчителькою і nри соборі св. Софії та секрета'
рем Управи Громади. Була доброю мамою і дру

жиною - мила, товариська, гостинна і жертвенна 

та, тому мала загальну пошану. Віра Павлівна• 
вклала багато nраці зі своїм чоловіком і дітьми 
для Громади св. Покрови і св. Софії. 
Панахиди відбулися 1 О і 11 травн.в: в похорон

ному заведенні "Делар". Правив о. Ігор У\уташ, 
нr.стоятель собору св. Софії, а чин похорону (12-го 
трu.вня} викоF-али у соборі о. Ігор, о. nротопрееві
тер Єпіфаній Чижів, . диякон Євген Рудич і Юрій 
Ба.,адир. На nанахидах відnовідне слово сказав 

о. ІгоР. а ::зід Громади св. Пекрови А. Степовий, а 
в Соборі - о. Ігор і о. Єп:сЬаній. Сп;ва'В збірний 

хор nід дириrуванням Івана У\озачка, Василя Воло

щуиа і м-ра Вrсиля Гирича. 

Похо~ано пок:йну на цвинтарі Монт-Роял, близь

~.::о МО'!'!ІЛ~r r.~ами. На nомниальному обіді зі споми
І-тами ВУ-стуnали о. Ігор, о. ЄпісJJаній, о. Євген, сот. 

Б. Панчук, Галина Синишина і Віра Вусата. Чоловіи 
Осип Нечай подякував усім за відвідуве.ня хворої, 

за він:ки, пожертви та за участь у похороні. Син 

Олесь-Даннло схвилював бататьох своїм зворушли~ 
вим словом про свс•:-о маму. 

Присутні склали на нев' янучий вінок на іконо
стєс собору св. Софії понад 2.000 дол., одну тисичу 
пожертвував Ссиn Нечай. Похорони були величаві 
zаслужен;й nок=йній Вірі. 
Нехай Госnодь оселить іі душу в своіх оселях 

небесних. 

А. С-вий 

ВІДБУВСЯ ХХІІ KOHfPEC СУСК 

Українські б=женці з Східньої Евроnи, україно~ 
знавчі науки й нові можливості для розвитку укра

їнськоі культvuч в Канаді були головними темами 
,uискусіі на ХХІ! Конrросі Со:озу Украінсь:кого 

Студентства Канади (СУСУ\), який відбувся в То
роРо 27-30 сеunня 1981 р. 

На голову СУСК обрано Юрія Самоїла з Едмон
тону, куди й nеренісся осідок У\райовоі Уnрави. 
Конrрес відбува~:с.в: під гвслом "Синтеза", що й 

віддзеркалювалоси в семінарах. На першій сесії 
д-р Роман Петришин, соціолог, накреслив історію 
украінського поселення в Канаді та сучасні роз
виткові тенденціі в нашій громаді. 
Однією з найnоnулярніших була сесія про Ріо

мітет Українців Канади і nотрібні зміни в його 
структурі. Давид Луnул. спів]:'обітни:к газети "Сту
дент", nредставив історію У\УУ\ у світлі розвит:ку 

украінсьJ:\оі політичної думии і потреб 1:\Внадсь:кої 
внутр~шньоі політики. Він висловив думJ:\у, що в 
уJ:\ра·їнському житті в Квнаді треба відновити ра
,Г'ИJ:\альнv (не :конче соціялістичну) течію, що її в 
Галичині nuедставляли Іван Фран:ко й Михайло 
Павли:к. :Конrрес згодом ухвалив резолюцію, .в::ка 
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зобов'язує нову управу покликати ком1сн з осід
ками в Едмонтоні й Торонто для створення нової 
концепції для KYFi і нав'язування контактів з ін
шими організаціями. 

Цікава була: сесія про стан українознавчих сту
дій в Канаді. Проф. Богдан Кравченко (Едмонтон) 

зреферував свій дсслід на цю тему, який показує, 
що число студентів українських предметів помітно 
зменшилося в роках 1978-1980. Ця тенденція особ

ливо загрозлива в Східній Канаді, де існує небез
пека, що українознавчі студії взагалі будуть злі
квідовані в декількох менших університетах. Про

фесор Кравченко і проф. Карп'•юк (Вотерлю) по

дали деякі вказівки, як цьому можна запобігти. 

Сесія про "четверту іміrрацію" виявилася особ
ливо актуальною. Пан Богдан Микитюк, голова Ка•
надсько-Української Іміrраційної Служби повідо

мив присутніх, що до Відня прибула група моло
дих українців з Польщі, які відлучилися від авто
бусної молодіжної пращі до Риму. Ім в Австрії 
дали право політичного азилю, і тепер ці 40 осіб, 

між ними багато студентів, чекають на на'Году ви
їхати за океан. Конrрес зобов'язав СУСК фінан
сово й морально підтримати акцію КУІС за справа
дження б:женців до Канади. 
Остання з циклу тематичних сесій, спільна ди

скусія п. н. "До синтези", була' бурхливішою ніж 
решта :конrресу. Після доповіді проф. Юрія Бо
жика (Торонто), в якій він закликав студентів не 
перейматися занадто застарілими громадськими 

структурами, а активно працювати над вартісними 

місцевими й крайовими проєктами, розвинулs..'Ся 

досить гостра дискусія довкола питання ролі мови 
у формуванні :культури й збереженні етнічної 
ідентичности українців та соціяльної структури 

української спільноти. Проф. Божик закінчив ди
скусію, стверджУ,ючи, що "Перед нами багато до 
з роблення. Берімося до праці І" 

О ГОЛОШЕНИИ 

ХОРОШИІіІ ХЛОПЕЦЬ 

(Дехто каже "д;уже д;о6рий", але ие всі) 

Шукає наречену, може жити всюди і за морями. 

У віці 30-38 років, може бути дівчина або жіночка. 
Пюблю темних і ясних. Та-:к що не бійтесь, не со
ромтесь. 

А ти хто та :кий, питаєте? Та я, та я хлопчина 
високий, чорнявий, стрійний (це люди кажуть), ве
селий (це я кажу і дехто з людей), роблю я:к дур
ний, не знаю чому. Кубельце вже давно є, а роблю. 
Може вже наречена буде стримувати. Скільки ме
ні, питаєте? Ой-ой, не робіть цього (мені також со
ромно, я:к Вам). Ну, я:к уже та:к тиснете, то скажу: 

вже стукнула чотири з га':ком (великим), але ще 
- :кажуть люди - молодо виглядаю. Чуточку до 
со:ковитої доти:каюсь, але не часто. Чи :курю, пи
таєте? Та:к, на жаль, але буду :кидати. Живу в Ав
стралії. Я:к відваги наберетесь - пишіть на дві (і 
б;льше) сторінки (кожній відповім) до редакції 
"Нових днів" д;ли Г. Вони мене там знають і листи 

перешлють. 

СПИСОК ЖЕРТВОДАВЦІВ НА РОЗБУДОВУ 
ВИДАВНИЦТВА "НОВІ ДНІ" 
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М. l\Jfaтyлa, Мейплевуд. США 

І. Байрачний, Micciccara, Канада 
О. Штихно, Ляшін, Канада 
пані Ч. Шерстюк. Рівер Фер, США 
І. Данковський. Гемден, США 
П. Макогон, Торонто, Канада 

С. М. Тим'як, Гамільтон, Канада 
С. Папуга, Едмонтон, Канада 
В. Несторович. Детройт. США 

НОВИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ 
ПРИЄДНАЛИ: 

Ф. Миколаєнко. Австралія З 
А. Дібривний, Австралія 1 
Л. Яцкевич, Філядельфія 1 
Спасибі всім за допомогу. 

$42.82 
25.00 
18.00 
17.00 
10.00 

8.51 
8.16 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
6.79 
6.36 
6.00 
4.96 
3.00 
3.00 
3.00 
з.оа 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
1.00 

Редакціи і адміністрація "Нових ~ів" 

УКРАІНСЬКІ ВЧЕНІ НА КОНГРЕСІ 
НАЗВОЗНАВСТВА 

У кінці серпня ц.р. відбувся в Мічіrанському уні

верситеті (Анн Арбор) ХІV-ий міжнародний кон
rрес назвознавців. У :конrресі взяли участь також 
українські нау:ковці: проф. Ярослав Рудницький 
(Монреаль), д-р Ганна Власенко-Бойцун (Маямі) і 
проф. Яр Славутич (Едмонтон). З У:краіни цим ра
зом не дозволили приїхати ні:кому. Цікаво від
зна'Чити, що з :кількох сотень учасників проф. Н. 
Рудницький буn єдиним, що брав участь ще в пер
шому конrресі, який відбувався у Парижі 1938 р. 
У своїй доповіді про назву ":Киів" він ствердив, що 

ця назва має за собою не 1500, а 3000 років. 

Скільки нових передплатників 

ви приєднали для "Нових днів"? 



ЛІТЕРАТУРНІ НАГОРОДИ ФУНДАЦІї 
OMJ::Jt~HA І 1Et ~НИ лttTOHUtsн4tB 

Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів (сJ'іо
рочено <pQTA) nрид.лятиме л.тзр~турну ньrс.ро.L.у 

на відзначення вид ... тного л.тератур1.о.·о твар і, І.а

nисаного уFіраінсьJ'іОЮ мовою, незал(.жІ.о в1,ц того, 

де автор живе і nрацює. hритер.єм дл.в: nрr.зІ.а

чення нагороди є висоJ'іа мистецьJ'іа r:.арт ~с.ть твс

ру. Нагорода nризна-чt.тІ~мється щорічІ.о Еа реІ'і.О

мендацJ.оЮ жюр1, що СІ'і.ла....,атиметься з л.т..:;р_турних 

F.рИТИІ'і.іВ або Л.терату}:ОJНаВЦЇВ. 
Нагорода nрисуджується твоJ:ам І'і.:fасного nи

сьменства, - романам, nовісТ;ІМ, з~.р1·.ам спов1д<. нь, 

поема'М і зб рІ'і.ам nозз _й, - І~адруІ'і.ОВ<..І.І:м с.І'і.рємим 

ви.z:;анням або в альма~:ахах чи ж~ р .. ат:ах, ro;ror:нe 

nрстягом останніх двох роІ'і.ів. 

Уіожного другого pol'i.y 11aropo,:~;a rv:o;:1e бут:r при

ділена замість л.тературного твору І:І.:::.нач1.ому 

виданню, уІ'і.раіІ~СЬІ'і.Ою иьо о....,нієІ~ з св~тоr:их мов, 

з ділянІ'і.и гуманістиІ'і.и, що стосується до теr.:атиІ'і.и 

або nроблематиІ'і.и yl'i.pa.LHCЬJ'iOЇ І'і.ультури. l1рс.ці з 

літературознавства: й мовоз~-:авства, літературнеі 
І'і.ритиІ'і.и, історії мистецтвознавства й мовознаLстLа 

можуть бути розглянені й відзначені. ~ля :fОЗгляду 

таІ'і.их праць жюрі буде nоширене. 
Жюрі розглядатиме твори, висунєні членаь:и ЖІС

рі й nодані ззовні. 

Повідомлення про нагоро,r;;у nодається до прєси. 

Нагорода СІ'і.ладt.ється з хар~І'і.Т(рІ:стИІ'і.И-В1ДЗІ.а

чення і грошової суми 5.0СО амерІ~У.аІ.ських J..Оляр~в. 

Жюрі nершого СІ'і.ЛИІ'і.ання СJ'іЛа,L,аєтLся з таю.х 

осіб: Гр:;-rгорій Грабович (Гt.рr:.ар.r:;сьІ'і.ий унівеJ:сІ:тст), 
Богдан РубчаІ'і. (1ллінойсЬІ'і.І-~й унівеJ:сІ-~тє.т у Ч..1·.аr oJ 
і Юрій Шевельов, голова (Уіолюмб.йсьJ'іий унів(р
ситет, УІ'і.ра·їнсьІ'і.а АІ'і.с.демія Hayl'i. у США). 

Нагоро,r:,а за 1980-1981 роІ'і.и буде визначе1.а в гру

дні 1981 pol'i.y. 
Пи стування до жюрі слід спрямовувати ,r:,o: 

The Antonovych Foundaiton, Р. О. Вох 40818 
Washington, D. С. 20016, U.S.A. 

VILLAGE DELI 
СМАЧНІ М'ЯСНІ ВИРОБИ 

фірми 

СЕМИГЕНА 
І<рамниuя на розі вулиuь 

Бересфорд і Блюр Зах. в Торонті 

Власнии 

ПЕТРО СТЕПУРА 
258 BERESFORD AVE. - TORONTO, ONT. 

POSTAGE PAID АТ TORONТO 

Second Class МаіІ Registration 
Number 1668 

if not delivered please return to: 
NOVI DNI 

Вох 126, Postal station "N" 
Toronto, Ont., Canada MBV 354 

ННИЖНИ НА ПРОДАЖ 

Дмитро Кислиця. ГРАМАТИКА УКРАІНСЬКОІ 
МОВИ, ч. 11. Сиитакса. Ч&тверте видання. 

Ціна 3.50 ~оп. 

Петро В::>лиияк. КИІВ: читаиІіа ДJІJІ 3-оі ІUІJІСИ. 

4-те видання. Ціна 2.00 ~~л. 

Петро Волинян. ЛАНИ. ЧІ!танка для 4-оі кляси. 
4-те видання. Ціна 2.00 дол. 

О. Курил:>. УВАГИ ДО УКРАІНСЬКОІ ЛІТЕРАТУР-
НОЖ МОВИ. 5-те видоння. Ціна 2.50 дол. 

І. Б:!р~жиий. УКРАІНСЬКА МОВА. Початкова rра-
матика украінської мови. ч. 1. Ціна 2.00 дол. 

А. Юриняк. КАМІКАДЗЕ ПАДJ .. Є САМ: оповідаинв 
й фейлетони. Ціна 5.00 дол. 

Д. Чуб. З НОВОtВІНЕЙСЬКИХ ВРАЖЕНЬ: на слідах 
Микnі"ХИ Маклая. І"l:ниж:ка багатоіпюстр("ТlЕа. 

Ціна 3.50 дол. 

В. Винниченко. МІЖ ДВОХ СИЛ. Драма на 4 дії. 
Ціна 1.50 дол. 

Анатоль ЮрІ-шик. ЛІТЕР А ТУР НІ ЖАНРИ Ч. 11. 
300 ст Jp., в твер~ій опрапі. Ціна 12.00 дол. 

Анатоль Ю:?нияк. КРИТИЧНИМ ПЕРОМ. 
318 ст:>р., в м'якій опрапі. Ціна 0.00 дол. 

Іван ОnечІ:о. "НУМО ДО ПРАЦІ". 
84 ст:>р., в м'якііІ опрапі. Ціна 5.00 дол. 

Гриr р:й Кост-ои. ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНИО 

ТА ЙОГО ДОБА. 283 ст~р. в тnерд~й оправі. 
Ціна 12.00 ~ол. 

П~тр:) Волнзяк. ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО. 

680 C'J':)~. в тв~рАій оправі. Ціма 12.75 дол. 

ВСІ КНИЖКИ ЗАМОЗПЯТИ В АДМІНІСТРАЦІІ 

"НОВИХ ДНІВ" 

НЕ ЗАБУДЬТЕ 

ВІДНОВИТИ 

nЕРЕДПЛАТУ 

СВОЄЧАСНО! 
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