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Література, наука, мистец тво, суспільне життя 

Ольга ЛУБСЬКА 

КОЛЯДУЮТЬ ЗОРІ 

Пахне в хаті медом і снується ладан. 
Прийде тітка в гості lJ с-витині білій 
І розкаже казку про ~арівну Ладу. 
Що живе по той бік вітру-заметілі. 

Відчиню я двері широко-широко ... 
Ой. коли було це? ... Стежечка біліла ... 
Колядують зорі на Різдво щороку. 
Чим раділо серце. чим душа боліла. 

Освіти стежину. зоре святвечірня, 
Освяти пшеницю на кутю багату. 
Хоч нема і сліду з давнього подвір'я. 
Прийде рід у гості. прийде Бог у хату. 

Колядуйте, зорі. накликайте щастя 
По всіх усюдах. для усього люду: 
Матері в господі. воїнам у шанцях. 
По усіх усюдах, для усього люду 
Колядуйте. зорі. накликайте щастя. 

ДІМА 

ПОБАЧЕННЯ З ДНІПРОМ 

Синові Романові. якнй 9можливив 
це побачення. 

Я ішла до Дніпра. 
.мені дlJX забнвало від щастя ... 

А співаючі .Увилі Дніпрові 
ставали все голоснішими ... 

Я ішла до Дніпра. мабуть. так. 
як побожні ідуть до причастя. 

Як ідуть на побачення довгоочікуване 
з найріднішими ... 

Я на березі стала 
і землі торкнулись коліна 

І хотілось молитись 
до посріблених небом хвиль ... 

У Дні провій воді. як у люстрі. 
відбивалась моя У країна 

h слава козацька, 
ії" щастя. і горе. і біль. 

Я прийшла до Дні пра 
після довиzх, болючих років розлуки. 

З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ І З НОВИМ РОКОМ! 

"НОВІ ДНІ", грудень 1981 

ВІТАЄМО 

ВСІХ НАШИХ ЧИТАЧІВ, ПРИХИЛЬНИКІВ І СПІВРОБІТНИКІВ 

З ВЕЛИКИМ СВЯТОМ 

РІЗДВА ХРИСТОВОГО 

й БАЖАЄМО їМ 

ВЕСЕЛИХ СВЯТ ТА ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОКУ 

РЕДАКЦІЯ, ДИРЕКЦІЯ І АДМІНІСТРАЦІЯ "НОВИХ ДНІВ" 

{Січневе число журналу прийде до читачів аж після наших Свят} 



Бо чужина, навіть найкраща, 
біль пекучий у серці лиша ... 

До води Дніпрової 
торкалися мої руки. 

До років проминулих 
торкалась .моя душа. 

Літо, 1981 р. 

ДІМА 

2 

СОНЦЕ В КАРПАТАХ 

У ее довкілля, мов на свято, 
Зеленим золотом ивіло. 
І сонце, · 
Те, що у Карпатах, 
До мене руки 
Простягла. 

А руки теплі, як в .матусі. 
Проміння-руки золоті ... 
я. мов дитя. до них тулюся, 
Блаzос ловляю 
Руки ті. 

І вже думок слов а крилаті 
Пісенним сповнені 
Теплом, 
Бо сонце, що на Закарпатті. 
До мене руки 
Простягла. 

У КИЄВІ 

Ось і мені усміхнулася доля 
Це ж бо не сон, а насправді я бачу: 
Київ ... Шевченка бульвар, 
Де тополі 
Неба торкаються наче ... 

Я прислухаюся ... Слів тополиних 
Рідну мелодію 
Вітер доносить. 
Дерево пісню твою, У країно, 
Людям дарує 
І досі. 

Я прислухаюсь до мови людської, 
Мови столиці, 
Великого міста ... 
Люди говорять рідко такою, 
Як розмовляв 
Ти, Тарасе, колись то. 

Це ж бо за те, щоб була в У країні 
Рідною 
Мова також і столична, 
В'язнями звуться поети і нині: 
Стус, Калинець і Світличний ... 

Кllїв ... Шевченка бульвар, 
Де тополі 
Міста ...- столиці окраса ... 
Києве ...- Києве! Вирви з неволі 
Мову Шевченка Тараса! 

Літо, 1981 р. 

Сашко СКРИПАЛЬ 

ПІД ЗОРЯМИ ... 

Під зорямll безкрайої Канади. 
Мов дивовижна. невагома тінь 
Блукаю. сподіваючись поради 
Від духів нетутешніх поколінь. 

Блукаю, сподіваючись почути 
Про тогосвітній спокій забуття. 
Про те, що передує слову "бути" 
Та про майбутнє, неземне життя. 

Запитую й про сенс життя земного, 
Про те святе, що має бути в нас, 
А ще ...- про різні клопопz й тривоги. 
Які дратують серце раз у раз. 

Чи створено наш білий світ для муки, 
Чи це .....- лише внпробування час. 
(Неначе курс Господньої науки ... ) 
Й нагорода вже чека на нас? 

Як оминути гріх і не любити 
Всього того. що тілу догоджа? 
І як від скверни ее/ще захистити. 
І де гріху людському є межа? 

Що вигідніше: хліба шмат святого 
Віддати тим. хто голод відч у ва. 
Чи здерти шкіру з бідака якого 
Лише за те, щоб ти прибуток мав?! 

Я сподіваюсь слів. а тую пісню. 
Її до серця від ясних небес 
У відповідь надіслано навмисне 
На запитання. повні щирих тез! 

Я чую вірші визначного Майстра. 
Ким створено буремний Білий Світ. 
І заспів є: "Per аsрета ad astra!"*) 
Як наймудріший людям заповіт. 

Ця пісня повна радісного змісту. 
Бо на межі непевности й вагань 
Навчає жити праведно і чисто 
Під зорями великих сподівань! 

*) Крізь терни до зірок! - латинське. 

ДО УВАГИ ЧИТАЧІВ І ПЕРЕДПЛАТНИКІВ 

Річна передплата на журнал "Нові дні" в 
Канаді 15.00 кан. дол. В Австралії 14 австрал. 
долярів. У США і всіх інших країнах 15.00 ам. 
дол ярів. 

"НОВІ ДНІ", грудень 1981 



Тоня ГОРОХОВИЧ 

ТВОРЧІСТЬ ОНСАНИ ЛЯТУРИНСЬИОї - ВІРШІВ "ВИСТОЯНИй МЕД" 

Сонце світить ніби денно, 
сон-це гріє ніби літньо -
не росте мій дуб зелено, 
не цвіте мій квіт блакитне. 

(Оксана Лятуринська, "Княжа емаль") 

Не ріс зелено дуб. не цвів блакитне цвіт життя 
однієї з найцікавіших постатей нашої літератури, 
померлої 1 З-го червня 1970 року в Міннеаполісі, 
поетеси Оксани Лятуринської. Вона жила між 
нами, творила, але залишилась маловідома, недо

сліджена, недоцінена. Уї творчість не мала досі 
ні однієї рецензії, не було ні одного публічного 
виступу, який хоча б у якійсь мірі міг принести 
їй трохи розголосу. 
Про ;ї життя знаємо з преси тільки рік наро

дження 1902, те, що вона народилася біля Виш
нівця на Волині. що від 1924 року жила в Празі, 
а від 1950 р. у Міннесоті. тяжко пробиваючись 
крізь життєві труди. борючись із недугами, каліц
твом і болем осамітнення. 

У лас Самчук доповнив такими фактами жит
тєпис О. Лятуринської. Народилася в селі Ста
рий Олексинець. вчилася у Крем'янецькій гім
назії, але її не закінчила. Ціле життя схоже на 
драму. І сама її вдача була драматична. Нага11ує 
~tІарію Башкірцеву і, до деякої міри, Олену Те
лігу. Всі три були замкненими індивідуальностя
ми. їхнім житт~м керувало призначення. Зокре
ма О. Лятуринська жила замкнено, оточена не
приступним муром, за який допускала тільки мале 

коло знайомих. Була маляркою. скульптором і 
поеткою. Поетична творчість в неї найголовніша. 
бо інших видів мистецтва багато не залишила. 
але насправді вона була найталановитішою в 
скульптурі. бо навіть у П поезіях бачимо архітек
турні плястичні елементи. 

Уї спочатку ніхто за поетку не вважав. У Празі 
ніхто ї,. не запрошував до згуртування поетів. 

"Літературно-Науковий Вісник" П поезій не при
ймав. Друкувала їх під псевдонімом Оксана Пе
ченіг у журналі "Вільне Козацтво". 
Може тому воліла перебувати між малярами 

і скульпторами. Часом У. Самчук відвідував по
етку. Замість дзвінка мала в помешканні червоне 
світло (була глуха). 

Остання зустріч У. Самчука з Лятуринською 
(в 1956 році} була дуже сумна. Кімната була 
темна, на піддашші. дуже вбого устаткована. По
бачивши відвідувачів. О. Л. розплакалась. Завжди 
була горда. не хотіла приймати допомоги, пояс
нювала гордість свою тим, що П обов'язком є ро
бити добродійства іншим. а не їй їх приймати. 

Такі вістки про заповіт О. Лятуринської як те, 
щоб на їі похороні заспівали їй ніжну "Веснів
ку" М. Шашкевича. а не тужливе "Видиш. брате 
мій'', щоб й тлінні останки спалити, а урну з по-
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пелом зберегти та в слушний час розсипати по 
У країні. хоча й говорять про багатство П духово
сти, але не розкривають таємничости їі складної 

психології. Для всестороннього дослідження твор
чости О. Лятуринської неможливо обійтися без 
знання їі біографії. П родинного середовища. ди
тинства і дорослого життя. То:\іу й ці наші спо
стереження про творчість, можливо, будуть по
милкові, бо вони неповні. 

Про домашнє середовище О. Лятуринсько;· мо
жемо дещо довідатись з "Материнок" - збірки 
новель, що вийшла 1946 року. Перша новеля дає 
ключ до інтерпретації символу синьої квітки ма
теринки. Для поетки квітка материнка - це чари 
батьківського дому, навіяні в дитинстві теплом, 
красою, ніжністю і глибиною любови батьків до 
дітей; вони залишаються з дітьми на ціле життя. 

У "Материнках" з дитячою безпосередністю 
розкриває авторка світ дитинства з його радоща

ми і горем: Соромлива дівчина Злоп~;а страждає 
через перше дитяче кохання, коли Ярко своїми 
віршами виявив його так безпосередньо і необе
режно, що треба було дівчинці від сорому хова
тися аж у парк ... У дитячій пам'яті поетки збе
рігся милий Ростик. що вмів порадити у кожній 
ситуації, щоб завжди комусь допомогти. дівчинка 
"брехуха". що своєю буйною фантазією перетво
рювала дійсність у казку. Світ дорослих в уяві 
дітей жорстокий, в ньому убивають на м'ясо 
у любленого Буця. в ньому гине від підступу 
шляхетний собака Тор, живе У лита. що немов 
відьма убиває невинних котенят. Окутані ці ко
роткі новелі чаром дитинства, ніжністю пережи

вань дитини. у них глибокий культ матері. Своєю 
тематикою і стилем нагадують вони дещо "Засів" 
Леонида Мосендза. 

Але не тільки з власним дитинством О. Ляту
ринську в'яжуть сильні вузли. Дивлячись на пор
трет прапрабабки, вона мимохіть зачинає жити 
прадавнім життям, його радощами і печалями. І 
прапрабабчині травні зачинають і для Оксани 
цвісти, а вир "жовтнів черню й золотом" навіть 
крізь століття доходить до неї. 

Не дивно, що з таким психологічним підкла
дем з дитинства, із здібністю реаrувати на пра
прабабунині юнацькі травні й на красу жовтня, 
тобто її юного і дорослого життя, прийшла О. 
Лятуринська в літературу із своїм задявленням 

в минуле, із своїм закоханням в історію. 
Поетичне слово й народжувалось з гли
бини н внутрішнього переживання багатства 
думок і почувань багатьох поколінь ;ї народу. Є. 
Маланюк каже. що О. Лятуринська є як би "ре
rіонально скупчена" у Волинській землі. почи
наючи від неоліту і аж до сучасности. Саме на 
Волині найживішою залишилася Княжа доба. І 
на сучасність поетка дивиться ніби "крізь віки". 
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Були жнива і будуть знов. 
Чорнозем споконвіку родить. 
І світ - мов ганчаря розводи, 
Немов квітник з-перед вікна. 
Чому сопілок гра сумна? 

(Волинські буколіки, стор. 33) 

У цій поезії, виповненій ляконічними, дуже 
простими і навмисне позбавленими граматичних 
форм висловами, зате з невичерпними можливо
стями образної конкретизації та узагальнення, 
поетка мала б прославити вільне, безтурботне, 
щасливе і веселе життя волинських селян. 

У Лятуринської є 56 поезій з історичною тема
тикою. Вони зібрані у збірці "Княжа емаль". Як 
влучно висловився Є. Маланюк, у поет ки "заго
стр~.~ий і~ториз~". поезії ії немов .. наелектризо
ваНІ повІтрям ІСторичної доби, цілий світ у ії 
творчості дише любов'ю до давнини, як ось у 
поезіях "Святославовичі", "Шляхи, шляхи, шля
хи". "Важкі киреї золоті". 
Крім любови до давнини у кожній поезії Ля

туринської відчуваємо сучасність. У "Святосла
вичах" остання стрічка: "Христос і нас благосло-' 
вить" відноситься і до сучасників, до всіх укра~·н
ських воїнів, які, як Святославичі не чинять 
"~рані" задля царських одягів, прикрас для хра
м~в чи задля здобування інших матеріяльних 
д1бр: вони ходили в походи. щоб показати хист і 
силу, задля слави ратньої, а згодом, щоб обері
гати перед руїнниками здобутки християнської 
культури. Тому й звернення у поезії "Шляхи" 
шляхи": "~ужи~че, г~~~ь і зупинись: на пере~ 
хрестях ...- БожІ муки ! , тобто придорожні хре
сти з Розп'яттям по українських дорогах. Навіть 
свячення ножів за Гайдамаччини розуміє поетка 
як подію, яка "розвиднює ввесь виднокруг", бо 
повстанці з льохів-борів, із-за горбів ...- мов кілля, 
прибували на свячення своїх мечів під час неділь
ного Богослуження. Вони могли сприймати саме 
так виднокруг того ранку, бо були переконані, 
що їхня боротьба з насильством освячена Цер
квою. Бог ії сприймає, бо сам пролляв кров свого 
Сина за людські провини. 
У скарбах Оксаниних поезій таке багатство 

історизму, стільки засклепленого нетривалими со
тами "вистояного меду", що кожний, навіть най
нечуліший на красу поезії, це спостереже. 

Історизм Лятуринської з великою силою проби
вається у поезіях з тематикою української міто

логі;·. Багатство ії передали нам поетичною фор
мою Леся Українка, Михайло Коцюбинський, 
О~ьга Кобилянська, у своєрідний спосіб черпав з 
неІV Б~гдан Ігор Антонич, закоханий в неї сучас
нии м1тотворець Василь Голобородько. Але ніхто 
ії. так не плекав і так повно і всесторонньо не збе
рІг у своєму нутрі. не цінував ії краси так гли

боко, як саме О. Лятуринська. У поезіях "Недо
бре віщує Див", "Святовид", "Літній сонцезво
рот". "Великдень", "Ярило", "Під Андрія", "На 
Юрія", .. "~ж~ покошено", "Напередодні сонце
звороту , Ои, не гримай но, дід-ладо", "На Че
твер зелений" та в багатьох інших, в кожному 
вірші Лятуринської відчуваємо відгомін давнини, 
музику вічности У країни. 
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Може ~м. тому так Відгороджувалась поетка від 
далекого 11 духовости сучасного світу, не потре

бувала розголосу, реклями, була такою замкне ... 
ною в ~обі, таємничою, що ії полонила давнина, 
а дух вІчности У кра;·ни давав їй силу боротись з 
~руднощам~ життя. У віршах вона відкладала 
б~ршти~и своїх думо~ і почувань, оправляла їх 

у ІржеВІ~порну сталь своєї поетичної форми, 
щ_об могли вони зберегтися для грядучих поко
ЛІНЬ, коли перелетять і згинуть усі сучасні "до
моробні міти" в У країні. які хотіли б справити 
тризну для живих ідей і почувань довгих україн
ських поколінь. що їх зберігає наша мітологія. 
Усвідомивши цей факт. оцінка творчости О. Ля ... 
туринської набирає ще вагомішої вартости: 

"Не знаєш гасла - боронись! 
Освячений держу я спис. 
Я попіл бороню батьків, 
Героїв славу, честь борців. 

Зцхвальче, чолом, оком ниць! 
Тут недоторканість гробниць! 
багаття і священий дцб, 
і Володимирів тризуб". 

("На варті", стор. 18) 

І особливий для Оксаниних поезій узагальню
ючий вислів. як у випадку щойно цитованого "і 
Володимирів тризуб" в'яже ~авни~у із сучасністю. 
Користаючи з української народно;·. ще поган ... 
ської демонології. з казки. загадки, думи, Ляту
ринська надає своїм персонажам прикмет типово 

українських, персонажі не подібні до ніяких на 
світі. .<?сь що пише поет ка у передмові до .. Бе-
дрина збірки віршів для дітей: 

" ... наші прапредки ніби і не знали злих богів. 
П раода, в найдавнішнх народних переказах зла 
сила виступає під ім'ям Чорнобога. Це обрин 
- чорний, як земля, а довгнй як поле". Але 
вставши на ноги і стріливши в сонце "Вілбогові 
у вікно" (Білбог пізніше в народних уявленнях 
ототожнюється з Д ажбогом), ...- він бозна де ді
вається .. Залишається на світі, себто на У країні, 
~ише др~Єjта нечиста сила під збірною назвою 
нечисть . Та вона вже не така страшна "Д аж
божичовим онукам", як то прапредки самі себе 
називали. Проти неї все дасться щось зарадити, 
так са.мо, як і відвернqти гнів богів. І особливо 
тут помічннй бедрик, без якого соняшної та ща
с Л?,вої У краі·ни ані не можна у явити". 
" Бедрик пасвоячений ...- каже Лятуринська -
з богом-сонцем. Цього бога, як бога світла і до

бра, дуже шанувалн на Пра-Украі'ні, виводили 
від нього свій рід і постання всього живого на 
світі. Правда, він також міг гніватися, припіка
ючи в. посf!уху, але все ж був найщедріший і в 
порядt богtв стояв чи не найвище.· І недоторка~ 
ність присвяченого йом~f бедрика гадання ним 
залишилось і досього дні". 

Також у особливій пошані у поетки й цвіркуни. 
В.они,v ка~е вона --- "наповідають українцям про 
р~дни.І! ДІМ, про домашнє огнище і повне вда
ВІЛЛЯ • 
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Нага,:1;уючи дітям про ориrінальність укра~·н
ських цвіркунів, бедрика чи глибину вірувань у 
квіт папороті, поет ка боліє, що тепер в У країні 
викорінено вщерть народні повір'я, щоб люди за
були, що вони українці і від кого походять. Те
пер усюди з українців мало хто знає про свій 
прадавній родовід від божеського праджерела --
сонця, а дехто вважає, що й не годиться призна

ватися до нього. А про це, треба було б добре 
пам' я тати задля збереження в собі чистої душі 
прапредків, задля власного пошанівку і задля 
того, щоб чужі люди не приймали за безбатчен
ків-голодранців, які майже нічого не винесли із 
своєї прадавньої духової культури. Ба, ще й самі 
легковажно твердять, наче б вони чистісінько усе 
(давню культуру й навіть високу етику) "запо
.зичили від інших народів". Ось таку вагу при
писує поетка давнім віруванням нашого народу. 

У старій поганській релігії поетка бачить ба
гато спільного з християнським світоглядом. По
єднуючи ,:J;Bi релігії, вона підкреслює глибоке при
в'язання нашого народу до своїх традицій, дав
ність і вічність нашої культури. У поезії "Сотво
рив ти землю" молиться український народ до 
бога всесвіту --- до Сварога, щоб він воскрес, бо 
жрець безчесний замість берегти миру, вклонився 
богові війни О діну. 

О, день грядучий, день Купала! 
В лице водою, боже, присни, 
і явним чудом світло-дійсним 
дай серце ніжне, око чисте 
і радість у душі іскристу! 

("На Купала", стор. 144) 

З такими сподіваннями на силу бога щастя --
Купала звертаЄться за народнім віруванням по
етка. Цей прецікавий і улюблений поганський бог 
часто виступає в Оксаниних віршах. Коли почи
наються жнива, поетка вкладає в уста женців: 
"Купале, сонця лук напни, хай перші упадуть 
снопи!" --- і цим вона подає ще інше призначення 
Купали. Він не тільки бог щастя, але життєдай
ности, дозрілости. таємних чарівних сил. Христи
янські святі, а зокрема св. Юрій --- це улюблений 
святий укра~·нців. його прапредком був Ярило --
бог яра, весни. Його завданням було боротися з 
зимою, з гад,:J;ям, з усіма темними силами. У по
езії "На Юрія" знайдемо не тільки вірування. 
але й чудові образи, мелодію, багатство фанта
зії, що переносять нас у прадавні часи, коли 

Ясночолий проганяв не тільRи змія, але й зиму з 
української землі. 

Коли мова про мистецьку індивідуалуЬІ-Іість О. 
ЛятуринсьRоЇ, поетRа признається --- вона не 

"НОВІ ДНІ" ЧЕКАЮТЬ ВАШИХ ПОРАД 

І ДОПИСІВ НА РІЗНІ ТЕМИ 

НАШОГО ЖИТТЯІ 
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знає, що спонукало Гі писати поезії --- може хтось 

намовив, може серце підказало, що замало дає 

культурі, чи може й до неї "щастя весен заблу
Rало". Бо відчула, що ставши поеткою, зацвіли 
навRруги долини, 'Джерела срібло розлили" і 
"палац став зі знаком лева", а на пальці --- по
бачила перстень Rоролеви. 

"У пав самоцвіт на чоло --
життя стобарвність і тепло, 

. . . . 
Перетами радости і віри 
я боязко торкаю ліру". 

("Не знаю, ЯR це почалось"., стор. 48) 

Ось таR висловлюється поетка про свої взає
мини з поезією. Радістю спавняється серце 0Rса
ни й тоді, коли вона сере,:1; природи. Тоді її заRо
лисує вітер квітом на лузі, стелить стрічRи, роз

гортає барвні вибійчанRи, їй здається, що вона 
сидить не на м'яті, але на Rилимах: 

І долоні, і кошуля 
пропахтіли сіном, 
і кує мені зозуля 
довгий вік незмінно, 

("Тьм' яни й вітер", стор. 172) 

У 0Rсани, Rоли мова про природу, нема опи
совости, нема розгорнених речень, зате багато 
грайливоУ музиRи слів, ліризму, багатство есте
тико-психологічних спостережень, що обумовлю-
ють відчуття образу. У Лятуринської духові яви
ща пізнаємо не шляхом абстраRтного розуміння 
(як нпр. у Rосміста МиRоли Вінграновського), 
але їх RОНRретним виявленням, Rонкретними 

близьRими до предмету формами. 

Саме в цьому і полягає краса поетичности Ок
сани Лятуринської, П здібність висловлюватись 
емблематичними малюнками. Цінителі П поезії це 
й уважають особливістю П таланту, Rpacy П пое
зій називають внетояним медом, загуслими у віч

ності музичними самоцвітамн чи Rняжою емаллю. 

ОлеRсандер Довженко у своїй "Землі", Rоли 
йому треба бу ло поRазати живу родючу силу зем
лі, поRазав плоди їі --- овочі, ярину, великі яблу
неві гілRи омиті дощем, дощова Rраплина на 

яблуці оживила ці плоди, примусила дихати 
зем,лю. Ми відчули й аромат їх, і свіжість. І тут 
маємо той самий спільний для всіх видів мистец

тва принцип опуRлого подання, "нанизання" най
істотнішого. незамінного для створення образу. 
Ось ЯR збереглась у пам'яті поетRи волинська 

осінь: 

Хоч оком глянуть на rердани, 
.мережки, прошви на веляні! 
Хоч би краплину тих парфумів 
із вітряних прозорих струмів! 

("TaR пам'ятаю нашу осінь", стор. 36) 

ЦерRвою видається поетці сад пахRиЙ, а м'ята 
і трава --- рушниRом. У ее це є тлом для теми про 
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зустріч у саді двох, що мають дружитися. Як 
мало слів для цього сюжету потребує поетка, але 
якими прекрасними картинами малює природу, 

яке сильне естетичне вдоволення дає читачеві il 
поезія. 

Ляконізм - основний мистецький засіб О. Ля
туринської. Навіть граматика тут особлива: гра
матичних форм дуже мало: "Зуб, ратище, копито, 
пазур, тут муж ішов на силу вражу". ( "Печерні 
рисунки", стор. 11). Кожна форма замкнена в 
собі, щоб передати якнайвипукліше образ, поетка 
обмежує себе в словах, навантажує їх кольорами, 
вагомістю іноді кількома значеннями: 

Важкі киреї, золоті 
далматики та оловіри. 

і княжі корзна, і щити, 
ножі, списи, мечі, сокири. 

("Важкі сокири", стор. 22) 

Тут не знайдемо метафори, нема й епітетів, але 
вже сам ляконізм при називанні ховає в собі не
вичерпні можливості образної конкретизації та 
узагальнення. Один штрих. одна деталь, далі 
друга. Вони подані нам, вони перед нами і наша 
уява починає малювати, об'єднуючи й узагаль
нюючи їх. Ці елементи є збудниками певного по
чуття. Перед нашою уявою відкривається широ
кий простір. Образна сила вислову Лятуринської 
на перший погляд зовсім іrнорує образними 
засобами. Поетка малює поетичним пензлем гу
стими фарбами, ляконічними висловами, контра
стами, мелодійністю ритму, рими, які роблять 
образ динамічним, живим. 

Оксана Лятуринська - дитина Волині, цієї 
укра~·нської землі, яку уважають історики най
старшою землею Слов'янщини, найсамостшю
шою. Тут не було ні скитів, ні аварів, ні половців, 
ні печенігів, рідше заходили сюди монголи й та

тари. Тому земля ця - величезна археологічна 
копальня, невичерпна скарбниця української хри
стиянської духовости, пронизаної первнями бага
тотисячної української культури. І хоч С. Ляту
ринська провела тільки дитячі та юні роки на 

Волині, мала до неї великий сентимент. Уї родина 
- зросійщені поміщики, й брати П зрусифіковані, 
в домі панувала російська мова. Однак, як і Оле
на Теліга, вона стала українкою, закоханою у 
містерію українського фольклору, в суть і чар 
вірувань народу. Вони ;·ї наповнювали надхнен
ням, любов'ю, християнським божеським почут
тям, у яке вона вливала також і вірування поган

ські. Це захоплення давниною повело поетку в 
минуле, не в історію, але в дух історизму. 

Ми тільки мимоходом заглянули до глибокої 
криниці настроїв і думок з цілющим медом пое

зій Оксани Лятуринської. Вона одна, з багатьох 
сучасників, разом із своїм найближчим товаришем 
Ольжичем, осягнула власний стиль. Це могли 
здобути такі великі поети, як Микола Бажан в 
У країні та Юрій Липа на еміrрації. 

Стиль пізнати тоді, коли чиїсь поезії пізнаємо 
з першого рядка. Таку властивість мають поезії 
Оксани Лятуринської. Тому й нас, цінителів П 
творчости, це зобов'язує. Ми не знаємо, що ста-
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лося із спадщиною поетки. Відомо, що була на
писана, але не друкована ще поема "Героїка", 
можливо є й інші недруковані речі. В листі до 
Миколи Битинського писала: " ... духово я ще зов
сім невичерпана, я ще й не дала того, що маю 
дати". Поетка хвора, зломана й осамітнена в 
т~.ивозі зверталась до нас - сучасно·~ їй rенера
цн, щоб ми збагнули трагедію нашої епохи й шу
кали .шляхів виходу в ясний світ віри й добра. 
А СВІТ О. Лятуринської такий багатий цілю-

І , 
~ий ..... Проте так мало нас кормить свою душу 
внетояним медом" її віршів. 

ВІВЛІОГРАФІЯ: 

1) Оксана Лятуринська, "КНЯЖА ЕМАЛЬ", Об'єд
нання Українських Письменників "Слово", Н. й.
Торонто, 1940, 1955. 

2) Оксана Пятуринська, БЕДРИК, Вінніпе!', 1956. 

3) Оксана Лятуринська', МАТЕРИНКИ, Авrсбурr, 
1946. 

ЗАТВЕРДЖЕНО ПРОЄКТ ПАМ'ЯТНИКА 

МИТР. ВАСИЛЕВІ ЛИПКІНСЬКОМУ 

Пі~ прово~ом Вnажениішоrо МнтропоJІНта Мсти
сnава, 20-ro JDІCТOna,J:ta 1981 р. від6уnосв у примі
щеині Консисторії УПЦ сnецівль-.е засіданив Ко
мітету По6у~овн Пам'ІІТІDІка 6n. п. Митр. В. Лиn
ківському. На засіданні скуm.nтор Петро Каnшу
"'Іенко nредставив модель nам'итника. Mo~en зо
бражує бр.онзову nостать МитроnоJІИта ni~ "'Іас 

nроnсві,ф-nромови до україиськоrо наро~. По
стать стоїть на n' є.цесталі, в кий своїми архітектур
ними рисами rармонізує з Церквою-Пам'вТІDІком, 

пору'І вкої і бу.це збудований nам'втник. Статув та 

n' є~естаn стовть на nі~шценій nnoщi, .цо вкої ве
.цуть широкі схо.цн. 

На засі.цаині nанувало nо"'Іуттв, що нарешті зиа
й.цено rі~й вислів nам'JІТИНка в "'Іесть великої 
nю.цнин, веnикоrо УкраЇІЩІІ. З цієї наrо,ци Вnа.цнка 
Мстисnав знову nожертвував 100 .цо1111рів на бу
дову nам' ІІТІDІка. 
У найбJDІж'Іому "'Іасі Комітет nо.цасть .цо ві.цома 

української rрома.ци знимку мо.цеn10 та .цетаnь:ний 
ОІDІС nам' ІІТИИка. 

ЗВЕРНЕННЯ КОНСИСТОРІї 

УкраїнсьІ\ої Православної ЦерІ\ви в США 

У цьому 1981 році наша ЦерІ\ва, в осередІ\у 
і по всіх уІ\раїнсьІ\их парафіях у США, урочи
стими святІ\уваннями відзначає 60-ту річницю 
відродження і усамостіймення нашої рідної 
УІ\раїнсьІ\ої АвтоІ\ефальної Православної Цер-
1\ВИ. На Соборі в 1921 році УІ\раїнсьІ\а Право
славна ЦерІ\ва сміливо глянула у вічі, здава
лося б, безвиглядному становищу і - пере
могла! Вона створила свій еписІ\опат Р.а чолі 
з Митрополитом Василем ЛипІ\івсьІ\им. 

Сьогодні наша УПЦ в США під проводом 
Блаженнішого ВладиІ\и Мстислава бу дує па-
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Синя ВОЛОШКА 

НАШ НРИМ - РАй НАЗЕМНИй 

Соняшного ранку біло-синій літак з Києва 
привіз нас до Севастополя, а звідти автобус по
віз нас до Ялти - місця нашого заплямованого 
!vІаршруту. 

І ось ми в Криму. 
Синім яскраво-мінливим кили\і:ом розкинулось 

Чорне море. Довкола зелені гори, на берегах Еілі 
села й міста, будинки відпочинку, старі палаци. 

І над усім - сонце. Тепле, ласкаве сонце роз
ливає таке благодійне тепло, що вам здається --
ви опинилися в раю. 

Від Севастополя до Ялти вигідна автострада 
і автобус завозить нас на місце за декілька годин. 
Серед чудових садів (колишнього палацу гра

фа Воронцова) над самим морем збудований не
вий готель "Ялта... На широкій площі, обрамо
ваній кедрами і ялинками, перед імпозантною 

фасадою готелю спиняється наш автобус. 

Готель "Ялта" зноситься в блакить ясного 
неба десятками поверхів і вітає нас всіма люксу
сами модерних готелів світу. Вздовж широких 
коридорів готелю - крамниці, ресторани, пош
та, телефони, голярні і ліфти, ліфти, ліфти. 
Здавши пашпорти, дістаємо кімнату з прия

телькою Аїдою і їдемо на 27 -ий поверх готелю. 
Кімната вигідна, з відкритого балькону перед 

м'ятник бл. п. Митрополитові Василе,ві в 
українському Пантеоні поруч Церкви Пам'ятни
ка. Будуємо цей пам'ятник, щоб висловити 
наше признання і подяку великому митрополи
тові України за його великий вклад у відро
дження і зміцнення духовних скарбів У·країни; 
щоб висловити нашу пошану і признання його 
сучасникам, які разом з Митрополитом Липків
ським відвойовували Україну від чужого наму
лу попередніх століть; щоб зберегти ту світлу 
сторінку нашої історії та винести П на по
верхню як приклад гідний наслідуванню тепер 
і в майбутньому. 

Консисторія УПЦ в США закликає всіх вір
них нашої Церкви складати свої пожертви на 
фонд пам'ятника та тим самим ставати спів
учасниками здійснення цього благородного 
задуму. 

~* 
* 

Пожеnтви, зв;льнені від податку, слід випи-
сувати і слати на: 

Metr. Lypkivskyi Fund No. 760 
St. Andrew's Federal Credit Union 
Р. О. Вох 375 
So. Bound Brook., N. J. 08880, USA 

КОМІТЕТ ПОВУДОВИ ПАМ'ЯТНИКА 
МИТР. ВАСИЛF~І ЛИПКІВСЬКОМУ 
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Крим. Ннкнтинсьиий nарк 

нами чудова картина - блакитні води моря, 
біло-крейдяні верхів'я гір, що скочуються в буй
ну зелень. 

У ресторані готелю приготований обід - все 
з українським присмаком, - все добре й смачне, 
славиться українська кухня. 

Нашою туристичною групою опікуються дів
чата-провідниці з Ялти. Вони дають нам yCl ІН
формації про розплянування часу і після цього 

ми вільні. 
І ось я свобідно йду в рай отої рідної природи 

на своїй землі. 
Я на солоджуюся морем, красою розкішних бе

регів, чудесних парків, ніжним теплом сонця. 

Яким же багатством сповнилась моя душа в 
тих місцях, де кожний крок це відкриття, історія. 

КРИМ І йОГО МИНУВШИНА 
Крим називають прадавньою землею, бо лю

дина поселилася тут ще в давньо-камінному віці. 
Про це розказують розкопки в печерах Крим
ських гір, де знаходять зброю з кременя, костей 
і дерева. 
На початку першого тисячоліття до Христа 

населення Криму вже знане з древньо-грецької 
літератури під назвою кімерійців, які мали зв'яз
ки з країнами чорноморського й середземномор

ського басейнів. 
Пізніше Крим заселили скити й таври, про яких 

згадує славний історик Геродот, який відвідав 
північні береги Чорного моря в 5-му ст. до Хри
ста. Залишки таврська;· культури зберігаються й 
тепер на південному березі. 
Саме місто Ялта побудоване на місці таврських 

поселень. про що засвідчили розкопки 1905 року 
Бертьє-Деляrарда. В центрі міста було тоді зна
йдено, крім костей тварин і глиняної посуди, фі
гурки жінок з глини освячувального характеру, 

що свідчили про культ таврської богині Діви. 
В середньовіччя місто Ялта бу ло невелиRою 

оселею та Jюсило різні назви, як Джеліта, Яліта, 
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Еталіта. Скільки бур пролетіло над цим чудовим 
краєм! На південному березі Криму мінялися во
лодарі. Були тут греки, римляни, візантійці, хо
зари, половці. 
В 13-му ст., Таврика, як називалась тоді гір

ська частина Кримського півострова, була поді
лена на февдальні князівства. Про них згадує 
монах франціскамець Гільон-де-Рубрук. який за
писав, що між Керсоной і Слодаєй (Херсонесом 
і Судаком) існує 40 фортець і кожна з них має 
свою окрему мову. Руїни деяких залишилися й 
понині. 
В 1381 році, за договором rенуезців з татар

ським ханом. rенуезька республіка дістала права 
на південні береги Криму з містами Форос, Алуп
ка, Місхор та інші. 
В 14 75 році Крим завоювали турки і Ялта ра

зом з усім південним берегом Криму стає корис
ним володінням турецького султана. 

З кінця 1 7 -го століття розпочинається боротьба 
за Крим і панування над Чорним морем між Ота
манською імперією і Росією. Ця боротьба про
довжується до 2-ої половини 18 ст. і закінчується 
перемогою Росії (скільки ж там і наших козаків 
поклало голови!) . 
Населення Криму до 2-ої світової війни скла

далося з українців, татар і росіян, при чому та

тар було найбільше. Під час 2-ої світової війни, 
вже в листопаді 1941 року, Крим окупували німці 
і та окупація тривала аж до квітня 1 944 року. В 
боях Крим був дуже зруйнований. 
За політикою Сталіна "через співпрацю татар 

з німцями", татарське населення було виселене 
з Криму (й досі марно ~омагається права на по
вернення. - Ред.). 
В році 1954, коли до влади в Радянському Со

юзі прийшов Микита Хрущов, Крим було приді
лено до У країнської РСР як Кримську область. 
"яка здавна має з нашою республікою тісні ро
сподарські й культурні зв'язки і територіяльва 
становить з нею єдине ціле" ("Географія Украї
ни", О. Діброва, Ки;·в 1961 р.). 

Лікувальні вартості Криму 

Крім краси природи, Крим відзначається сво
їми винятково-корисними лікувальними власти

востями. 

Південні береги Криму мають більше соняш
них днів, ніж на Кавказі і на берегах Середзем
ного моря. Коли в інших лікувальних місцях 
існують мінеральні во~и. грязеві купелі та інші 

корисні для здоров'я середники, то в Криму "го
ловним лікарем" є цілющий КЛІМАТ. Він по
мірковано теплий на протязі цілого року, а сос
нові і листяні ліси Кримських гір та морське по
вітря є природними "генераторами" цілющого 
клімату. До того води Чорного моря сповнені со
лями, магнієм і іншими мінералами, цілющими й 
корисними для людини. 

Ці природні багатства Криму. разом з досяг
неннями медицини й техніки. роблять Крим ви
значним відпочинково-лікувальним місцем. У 
Криму перебувало багато визначних людей сві
тової слави, лікувалася тут Леся У країн ка. 

Насьогодні тут нараховується 127 санаторій, 
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пенсіонатів, домів відпочинку. Всі вони рекон
струйовані й розширені. деякі побудовані за най
новішими архітектурними стандартами. Лікува
лось тут за останні 5 років 8.5 мільйонів людей, 
в тому 400 тисяч чужинців. 
За останні роки зроблені значні осяги в орга

нізації лікування в Криму: багато здравниць спе
ціялізовано, що дозволило в одному місці скон
центрувати найціннішу апаратуру для лікування 

і найбільш підготованих спеціялістів. 

Контури завтрішнього дня південнокримсько
го побережжя ще знаходяться в майстернях архі
текторів, - це екскізи, моделі, малюнки проєк

тів нових будов. Тепер у "Масандрі" будується 
16 поверховий готель на 2.740 місць. Це буде 
найбільша бу~ова в Криму. Будуються готелі 
по цілому південному березі Криму, заплянова
но побудову нових санаторійно-відпочинкових 
комплексів. У же почалася будова відпочинково
го комплексу "Зоря" на 7 тисяч місць, недалеко 
Понизовки, "Паркове" на 8 тисяч місць. "Голу
бий залив" на 12 тисяч місць. Ці санаторійно
відпочинкові комплекси. з поліклініками, басей
нами, кураційними залями, кінотеатрами, з висо

кими корпусами, колись, може, й перетворять 

південний берег Криму в одне місто-курорт, 
місто-парк, де цілющі властивості кримської при

роди, досягнення медичної науки і науково-тех
нічного проrресу будуть використані якнайкра
ще для лікування і скріплення з~оров'я багатьох 
мільйонів людей. -

Скарби Криму 

Зробивши мандрівку в історію Криму й усві
домивши цілющі властивості південнокримського 

побережжя. хочеться мені хоч частинно пере
дати ті скарби й леrендарно-романтичну красу 
кримських берегів, що довелось побачити в році 
1977-му. 

Центром відпочинкових осель Криму є ЯЛТА. 
Ялта - це не тільки місто. До Ялти належать 
адміністративно такі відпочинкові оселі: Алуп
ка. Лівадія. Ореанда, Гаспра. Кореїз, Симеіз, 
Паркове, Фрос, Масандра, Гурзуф. 
У кожної з цих місцевостей - свою історія, 

свої леrенди і своя краса. 

З Ялти до них можна їхати морським і сухо
путнім шляхом. 

Шосейними дорогами курсують автобуси, 
тролейбуси, таксівки. Тут проходить друга в сві
ті гірська тролейбусна лінія, по якій курсують 
тролейбуси чеської марки "Шкода", спеціяльно 
пристосовані для гірських доріг. 

У 1961 році закінчено будову гірської тролей
бусної траси, що сполучила центральне обласне 
місто Симферопіль з Ялтою. а в 1972 р. закін
чено прокладання автомобільної дороги Севасто
піль - Ялта. проєкт ·якої Розробив В. Д. Дени
сенко, лавреат Державної премії. 

Ці дороги скоротили час їзди вдвоє! 
Саме місто Ялта ще в 18 ст. було невеликим 

рибальським селищем з 30-ма домиками. В 1837 
році російський імператор Микола І разом з 
своєю родиною приїхав до Ялти на пароплаві 

"НОВІ ДНІ", грудень '1981 



.. Полярна Зоря" і це дало привід графу Ворон~ 
цову просити царя назвати Ялту містом. 
Ялта сьогодні - це розкішна Чорноморська 

рів'єра нашого часу. Модерне місто, широкі ву~ 
лиці в деревах, великі будинки. ресторани, го
телі, словом лікувальна здравниця Південного 
Криму. 

Гора Ай-nетрі (св. Петра) 

Головною атракцією · південнокримських бере
гів є гора Ай-Петрі (св. Петра). Вона зноситься 
кам'янистими зубцями на висоту 1233 метри. 
Зубчате, скелисте верхів'я гори Ай-Петрі нага~ 
дує напівзруйнований палац. До таємничих во
лодінь цієї славної гори стремить кожний турист 
Криму. Особливо. коли похід на гору Ай~Петрі 
є з ночівлею, щоб бачити рано схід сонця над 
Чорним морем. - це незабутня картина. 
По дорозі до гори Ай~Петрі розположена ві

дома тут печера "Триочка". тому що їі 3 отво
ри нагадують троє очей. Піднятися на самі шпи~ 
лясті верхів'я гори можна тільки дуже здібним 
альпістам. 

Тепер на горі Ай~Петрі сто~·ть пам'ятник бор~ 
цям Ялти. які загинули в часі Другої світової 
війни. А недалеко шпилястого верхів'я встанов~ 
лений телевізійний транслятор. висота якого над 

рівнем моря досягає 1290 метрів. 

nалац Воронцова 

Під горою Ай~Петрі. над берегом Чорного 
моря. в місті Алупка зноситься величний палац 
Воронцова. або Алупкінський палац. 
Силует палацу Воронцова гармонізує з шпи~ 

лястим верхів'ям гори Ай~Петрі, бо зроблений 
він з місцевого ·каменя діябазу - сіра-зеленого 
кольору. 

Побудований цей палац в першій половині ·19~ 
го сторіччя за проєктом англійського архітекто

ра королівськог9 двора Едуарда Блору за сти
лями епохи Тюдорів і мавританської архітекту~ 
ри. Належав він графу М. С. Воронцову, бага~ 
тому поміщику. який володів 80.000 кріпаків 
в різних губерніях на території У країни. 
Палац складається з кількох корпусів, що тво~ 

рять один комплекс будов. Надзвичайна доско
налість архітектури. різьби по каменю і· дереву. 
мурування взорами, драппровання кімнат і рід

кісні меблі захоплюють кожного. хто бачить ці 
шедеври краси. І все це в оточенні ландшафт
ного парку, краса якого ідеально гармонізувала 

з рельєфом місцевости. 
В палаці Воронцова М. Гоголь передав повість 

"Мертві душі" М. Щепкіну і в Блаткитній залі 
читали їх. Від 1921 р. в палаці - музей, бібліо~ 
тека і картинна rалерія. Алупкінський парк має 
біля 300 сортів різних дерев. особливо прекрасні 
олеандрові алеї. могутні кипариси. платани, ее~ 

квої. магнолії. 
В Алупці в 1902 році була ві~крита проф. Бо~ 

бравим санаторія для хворих на туберкульозу 
костей. В Алупці знаходиться також літня база 
Інституту малярства. скульптури і архітектури 
ім. І. Репіна. 
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Обіди і відпочинок 

В обідню пору в ресторані готелю "Ялта" зби
раються люди з цілого світу. Тут можна чути 
англійську, німецьку, чеську, еспанську, фран
цузьку і інші мови. Обслуга досконало воло~ 
діє ними. тому російської мови тут майже не 
чути, а українську можна почути хіба в місті 
між людьми на базарі, на пошті і т. п. 

Відпочивальників у Ялті дуже· багато. На обід 
чекають національними групами, залежно з ко

трої кра~·ни хто приїхав. Заходять по черзі. спо~ 
кійно. кожна група засідає за своїми столами і 
розпочинається довга трапеза, яка залишає всіх 

вдоволеними і веселими. В доброму настрої 
люди розходяться з ресторану і пообідня пора 
звичайно вільна. Я пообідній час проводжу біля 
моря. Плаваю в теплих водах його, бачу ме
дуз, а їх так багато в Чорному морі, як зірок на 
небі - розмовляю з морем. А воно ніжне й ла
гідне, чистими хвильками плеще й плеще. й не~ 

мов оповідає всю свою велику історію. 
Сонце ніжне над Чорним морем, тепле, не па

лить і не пече. як на Середземному морі, лиш 
гріє і пестить, люди переважно бронзові від за
гару. Широкі пляжі забудовані кабінами, де 
безкоштовно можна передягатися, продається 
вода, морожене. Східнього типу стоячі туалети 
вечорами чистять з віняками групи студентів. 

Скрізь чисто, порядок, дижурні, обслуга... Не 
дивно. Сюди ж приїжджають на спочинок люди 
з цілого світу! 

- О. ваша У країна - прекрасна! - каже 
мені захоплено англієць~турист з нашої групи. 

За кілька років тут буде найпоnулярніший відпо~ 
чинок у світі. 
Як можна не радіти, українцеві, чуючи такі 

слова!? 

nалац Лівадії 

Крим - це відкриття! З кожним кроком, з 
кожною хвилиною я відкриваю все нові й нові 
дари його, нові багатства, нові скарби. 

Сьогодні наша екскурсія привела нас в інший 
шедевр краси і мистецтва на морському узбе
режжі Криму - палаци Лівадії. 
Дещо загляньмо в історію: Лівадіон в пере

кладі з грецької мови означає левада. В 30~их 
роках 19-го ст. ці землі придбав граф Потоць~ 
кий і побудував тут перший дім, службові доми 
для обслуги та великий парк. У році 1860 мі
сцевість цю закупила царська родина Росії. Роз~ 
почалась перебудова старого дому графа По
тоцького на палац Лівадію. Разом з тим були 
побудовані конюшні. оранжерії, впорядкованІ 
виноградники, що займали 43 десятини, були по~ 
будовані царські винопідвали. Суміжні будови 
для царської обслуги і робітників створили мі
сто, знане сьогодні як Лівадія. Центром його 
і окрасою і тепер є славний царський палац Лі
вадія - літня колись резиденція російських ца

рів. Тепер тут музей і санаторі;· для сердечно~ 
сосvдних і жалудачнакишкових захворувань. 

Саме місто в горах. серед дерев. над берегом 
моря. 
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Брукована дорога веде на гору, до палацу. 
Вздовж дороги з обох боків серед ниеоних де
рев біліють муровані візерунками старовинні 
фінарі. Далі зноситься така ж білокамінна взір
цями мурована огорожа. Та ось і во}.::ота, великі 
білі, садиба-парк з зеленим травником і І:а самій 
горі палац. 

Показавши перепустки, заходимо на подвІр я 
палацу. Скрізь тут порядок, якась шаноблива 
тиша. Численні відвідувачі заходять групами, 
наперед вдягаючи полотняні тапці на своє 

взуття; - для збереження підлоги, - пояснюють 
нам. 

І ось ми - в палаці. Вестибюль з червоного 
дерева, побудований в стилі римської архітекту
ри 1-го ст. н. е. Поченальня - копія залі двірця 
дожів Венеції. Більярдна кімната з різьбленими 
каштановими панелями. - в апг лійсьному стилі. 

Всередині палацу - внутрішні дворики ( італій
ський і мавританський), мармурові лавиці, зроб
лені за зразком, взятим з Флоренції. На захід
ній стіні - копія фрески Ватиканського собору, 
портрети філософів Арістотеля, Платона. Коло
ни з написами в турецькій і арабській мовах, -
трофеї з війни з турнами в 1877-78 рр. 

А ось і зловісна, особливо для нас українців, 
парадна біла заля і столава палацу Лівадії -
місце Ялтинської конференції 4-11 лютого 1945 р. 
Це тут, в цій залі, була підписана умова для на
шого народу про насильну репатріяцію, що спри

чинила смерть тисячів нашого народу, принесла 

багато страхіть і страJt'дань ... 
Це тут, ~ри місяці перед кінцем війни в Ев

ропі і перемогою над фашистською Німеччиною, 
засідали голови держав антигітлерівської ноалі

ції - Черчіль, Рузвельт і Сталін. Це тут, в цій 
залі, бере початки домовлення про створення 
Об'єднаних Націй, до яких вперше в історії вві
йшла - хай і Радянська - Україна. 
Ступаєш по цих рознішних пам'ятних місцях 

і думаєш про минуле, сучасне й майбутнє ... Це ж 
таки - наша Унра;·на! Це дарма, що довкола 
звучить російська мова. Дарма й те, що мапа 
на передній стіні показує світляними зірками те

риторію Радянського Союзу. Все одно це -
Україна! Вона росте й набирає сил, вона міцніє 
й кріпне ... Щоб раз снинути все і всіх, хто не 
дає їй жити вільно і бути самостійною державою, 
великою, прекрасною Українською Державою! ... 
Ми оглядали палац Лівадії і любувалися ба

гатством його картинних rалерій, скульптурою, 
графікою. Лише церква була закрита і скільки 
я не просила показати мені церкву, - діставала 
неrативну відповідь, ян пізніше скрізь в історич

них місцях і палацах (Архангел Михаїл з ме
чем боронив закриті двері церкви, немов сучасне 
життя було недоступне до святинь Бога). 
Довкола палацу Лівадії простягається славний 

"Лівадійський парк, що є окрасою і багатством 
кримського побережжя. Колонади. альтанки, фон
тани і дерева, кущі та квіти з усього світу. Тут 
розгортають пишні віти столітні секвої, ліван

ські й гімаляйські кедри, білі гліцинії, цвітучі 
рожевим цвітом, каштани. Через парк веде Со
няшна (колись Царська) дорога, по ній лавиці. 
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Крим. Лівадік 

альтанки, зорові площі, з яких видно безкраї 
простори Чорного моря. 

Сьогодні в будинках довкола палацу Лівадія 
- лікувальні санаторії з модерними медицин
сьними устаткуваннями для діягностики і ліку

вання. 

П'ємо воду на подвір'ї палацу, що джерелом 
б'є з фонтану і має свою леrенду про безсмерт
ність, купуємо сувеніри, картки, робимо знимки 
і відходимо, кидаючи востаннє погляд на ше

деври незабутньої краси. 
Наш Крим - прекрасний! 

Відпочинкові оселі Криму 

За Лівадією просто парком можна зайти до 
Ореанди - відпочинново-лікувального міста з 
планальними басейнами і всілякими медичними 
апаратурами. В парку Ореанди росте величезне 
дерево платон, гілля якого своїм власним тяга

рем звисають до само~ землі і під ними розмі
щають, як у кімнаті всіх відпочиннових і хво

рих. 

За Ореандою лежать Гаспра, Кореїз. Місхор, 
"милі слуху імена", ян ·писав про них поет 

П. В'яземсьний ще в 1867 р. Це відпочинкові 
міста - здравниці з санаторіями і всіма виго
дами для відпочиваючих. 

Уздовж берега моря серед зелені дерев зно
сяться нові білі будови здравниць, або ян їх 
тут звуть тепер - палаци здоров'я: Кічкине. 
Парус Перлина. Дніпро. У1сраїча. Марат. Сос
новий лісок, Червоний праnор, Місхор і багато
багато інших. 
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Біля кожної санаторії свій парк, до моря ве-
~уть канатно-шдиомні дороги, ліфти, муровані 
сходи, доріжки. В парках багато історичних па
м'яток. 

Специфічна архітектура будов на берегах Чор
ного моря зокре\іа втілилася в палац на горі 

Ай-Тодора, що носить назву Ластівчине гніздо. 
Сіракамінна будова на .краю сорокметрової ске
лі над морем має свою історію. В 8-І О ст. тут 
був грецький православний манастир і дехто й 
досі зве це місце Манастир-Бурун. 

Тепер "Ластівчине гніздо" ..- це кафе й атрак
ційне місце для туристів і відвідувачів Криму. 
Палац витримав землетрус І927 року і був 
укріплений бетоном у роках І 970-7І. Всередині 
й тепер там можна бачити середньовічні герби, 
а на старовинній стелі ..- різьблені ~ракони, що 
повнить місце романтикою і леrендарними кар

тинами мину л ого. 

Далі на південь побережжя Криму в.крашають 
відпочинкові оселі ..- Симеїз, Блакитний Залив, 
Понизовка, Паркове, Форос. Це все лікувальні 
місця, особливо для хворих на туберкульозу. В 
Симеїзі зноситься вгору астрофізична обсерва
торія. 

Всі ці місця ..- це колишні володіння графа 
Потоцького, Наришкіна, Мілютина і найбагат
шого за всіх поміщиків Мальцова, який велавився 
будовою виноградників, винозаводів і великих 
підвалів на вина. 

Тепер тут скрізь санаторії. Найбільш пів-
деннозахідня з них ..- Форос. У І9 ст. Форос на
лежав "чайовому королю" Кузнєцову, який за
снував тут славний Фороський парк. Це дійсно 
мистецьке твориво учених садоводів кінця І 9-го 
ст . ..- Е. Альбрехта, художника Ю. Клевера та 
інших. Площа Фороського парку має 70 гекта
рів, всере~ині його, що зветься "райським куточ
.ком", на різному рівні є б штучних озер з прото
ками, каскадами і мостиками. По цілому парку 
штучно розміщені водограї, басейни, балюстра
ди, альтанки та поляни екзотичних рослин. Ви
соко на скелі, сотні метрів над рівнем моря по

будована тим же "чайним королем" пре.красна 
церква, звідки можна бачити чудовИй краєвид 
кримського побережжя й Байдарські ворота. 

Найпівденніша частина кримського побе-
режжя спадає зі скелі Ільяс-Кая гірським скели
стим узгір'ям Ласпи, що замикається найвищими 
скелями Айя. З гори Ільяс-Кая трьома великими 
сходами спус.кається гірський масив Сарич, на 
якому встановлений на самш південній точці 

Криму біло-чорний маяк. 

У цій частині Чорного моря є багато "колово
ротів", з якими трудно справитися мореплавцям. 
Скелясті Узгір'я Айї знані з описів мариніста І. 
Айвазовського як місця корабельних катастроф. 

На захід від Семеїзу, недалеко санаторії "Ка
стропіль" розположена скеля Іфігені~·. історія якої 
ввійшла в славну поему Лесі У .країн ки ..- "Іфі
генія в Тавриді". 

девр на південному березі Чорного моря - Ни
китинський Ботанічний парк. 
Никитинський парк на узгір'ї Мартьян над 

берегом Чорного моря був заложений видатни\і 
ученим-ботаніком Християном Християновичем 
Стевеном у році І8І2. Це мав бути "економічно
ботанічний сад, ціллю якого було повне зібрання 
різноманітних дерев, кущів і квітів, які тільки 

можуть рости в тому кліматі для пізнання ро
слинности світу". 

Сьогодні в Никитниському парку працює І4 
науково-дослідних ві~ділів-лябораторій. Особли
ву увагу приділяється дослідам фльори, є най
багатший гербарій зі зразками рослин всіх кон
тинентів земної кулі. 

Никитинський парк займає 900 гектарів, має 
найбагатшу колекцію рож ..- біля І800 сортів, 
хризантем. Завдяки Никитинському садові в 
Криму заложено сади на площі понад 2 тисячі 
гектарів. 

Побувати в Никитниському парку ..- це про
йтись раєм на землі, раєм, де по боках чистень
ких доріжок цвітуть розкішні .квіти, а над ними 

зносяться до неба величезні дерева, співають 
пташки, повітря повниться багатими пахощами ... 
Тож не~арма краса Кримського побережжя 

Чорного моря оспівана нашою великою поеткою 
Лесею Українкою в поемах "Мардвен", "Бай
дари" та інших: 

Чи це той світ, загублений, таємний, 
Забутий ..- незабутній рай наземний, 
:Що так давно шукають наші мрії? 

("Байдари") 

КІНЦЕВІ РЕФЛЕКСП 

Оглядом чарівного Криму скінчилася моя по
дорож в Україну в І977 році. Погода була чу
дова, сонце ласкаве гріло від ранку до вечора, 

море грайливими хвилями плескалось об беріг 
і на тлі краєвиду гір, дерев і біло-камінних бу
дов все це наповнювало таким відчуттям краси, 

що забути про неї не можна ніколи. 
..- О, ваша Україна! ..- захоплено повторю

вали мені англійці, відкриття ~ля нас! Ми не 
знали. що існують такі чудові відпочинкові місця 

тут! Чекайте, нехай довідаються про них, і це 
буде найкраще місце відпочинку в Европі! 

І справді такого клімату, краси. такої культу
ри в їдальнях, добору харчів і щирости приняття 
не стрічала я на берегах Середземного моря, де 
не раз бувала на ві~починку, ані в жодних го
телях. 

У день наро~ження одного з туристів на ве
черю подали шампанське і великий торт, загра
ла оркестра, з'явились квіти ..- і вечеря перетво
рилась в бенкет, а потім і забаву. 
Це був останній мій вечір у Криму і прощаль

ний вечір з Україною. 
Другого дня ми відлетіли до Росії. І усвідо

мили назавжди, що Росія ..- це інший край, з 
своєю культурою, звичаями, своїм народом, мо
вою і сво~·ми сувенірами, ..- там українського не

має нічого. 
Нинитинсьний Ботанічний парк У країна є лише одна на світі ..- прекрасна і 

Наступного дня ми оглядаємо ще один ше- неповторна. 

"НОВІ ДНІ", грудень 1981 11 



Ярослав ХАРЧУН НА АКТУАЛЬНІ ТЕМИ 

УНРАїНА І РОСІЯ ТА їХНЯ ЗУСТРІЧ НА ШЛЯХАХ ІСТОРІї 

Заголовок ЦlЄІ статті - це одночасно тема 
наукової конференції, що відбулася 8-го та 9-го 
жовтня 1981 року в МекМастерському універ
ситеті, що в Гамільтоні. У складі організацій
ного комітету конференції бачимо відомі прізви
ща: це Петро Потічний (Гамільтон). Г лєб Же
ку лін (Торонто). Поль Маrочі (Торонто) та 
Ярослав Пеленський (Айова). 
Цю статтю пишеться рівно через місяць після 

події, і це якраз той строк. який допомагає спо

стерігачеві відсіяти несуттєве та рельєфнішимя 
побачити конструктивні елементи. Зовсім несут
тєвим було те. що багато хто з публіки очіку
вали на полеміку між українцями та росіянами 

- і розчарувались. Адже йшлося тут про нау
ковців, які займаються проблемами Східньої Ев
ропи. і їхня етнічна приналежність - це просто 
технічна випадковість. І те несуттєве, що кілька 
учасників кінцевої дискусії - так званого "круг
лого столу" "прикрасили" цю н.онференцію 
виступами у стилі політичного мітинrу. Зреш
тою. таким був, мабуть. і сам задум "круглого 
столу": бо навіть проф. Омеллн Пріцак "замі
тинrувався", провівши невдалу структурну па
ралель між Росією-У країною та Францією-Алжі
ром. Виступ Наталії Горбанєвсько~· (журнал 
"Континент", .. Париж) залишив найприємніше 
враження від круглого столу". 

Зате набагато суттєвішим є той недолік. що 
кілька безпосередніх учасників конференції 
зовсім не "з публіки - так і не спромоглися 
дійти до зрозуміння теми конференції. Ніколай 
Рязановський (Берклі. Каліфорнія) не сумні
вався в тому, що йдеться тут про внутрішні про

блеми Російської держави, а не про історичну 
зустріч двох держав. А найщиріше й "найзвору
шливіше" висловив свої мітологічні візії ( працда. 
на rрунті літературознаства) Юрій Глазов (Дал
гавзі): "Яка мати дозв()лила б розрізати надвоє 
свою рідну дитину?!" Щоправда .. Юрій Глазов 
на Заході зовсім новачок і все ще за інерцією 
нагнітає пристрасті та творить мітологію там, де 

потрібне спокійне око дослідника. На жаль, не 
навчить нікого цієї наукової врівноважеf!'ости та 

спокою "відкритий лист" Александра Солжені
цина, зачитаний на конференції. Темна містика 
та "літературщина" - ось що залишається від 
генія, ізольованого від світу в пасторальному 
Вермонті. 

Про ці тіняві місця конференції згадано тут 
на початку. щоб про них забулося до кінця 
статті. Конференція в Гамільтоні була, без сум
ніву, серйозним науковим форумом. У часники 
наукових сесій взяли на розгляд різноманітні пе
ріоди історичного роз~итку держав на терито

рії сучасних Росії та У країни - починаючи від 
Київської Руси. Як і слід бvло сподіватися, Оме
лян Пріцак пішов ще глибше і ще ширше, а 
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Готтгольд Роде (Майнц, ФНР) у своє поле 
зору включив і Польщу - і це цілком оправ
дане розширення перспективи. Економіка, демо
графія, співвідношення міту та історії в еволю
ції українського націоналізму (Джон Армстронr. 
Висконсин), культурні взаємини, релігія, політич
ні стосунки - все це було проаналізовано за 
два дні інтенсивної роботи. 
Тон конференції дав Ярослав Пеленський, 

якого доповідь була першою. Він розглянув про
блему "київської спадщини" у розвитку росій
сько-українських стосунків. Едвард Rінан (Гар
вард) пролив світло на мало досліджений період 
історії Московії (назва Росії перед Петром Пер
шим) - період п'ятнадцятого, шістнадцятого та 
початку сімнадцятого століть. Вивчивши ди
пломатичне листування та мемуари закордонних 

відвідувачів. Е. Кінан довів. що в той час Мо
сква не мала ідеї про "історичну єдність руських 
земель", тим більше - народів. Ця теорія -
це винахід пізніших політиків, і вся іронія долі 
полягає в тому. що підказали і-·~ ... українці. 

Інакше й не могло бути: тільки там, де рівень 
освіти та науки вищий. :оvюгло дійти до "пошу
ків коріння". а на той час про науку в Московії 
не було навіть приблизного уявлення. 
Логічним продовженням доповіді Епварда Rі

нана був виступ Иоахіма Торке (Берлін) на 
тему "Москонспко-українські стосунки у ХУІІ
му столітті. "Шлюб мимоволі'' - так образно 
р.:нвав И. Торке перебіг цих стосунків. Москва 
бу ла надзвичайно здивована, отримавши по
слання від Хмельницького з пропозицією вш
ськового союзу. Відмова йшла за відмовою, та 
козацька канцелярія наполягала. Дійшло до уго
ди, як відомо, 1654-го року. і текст угоди, прав
доподібно, відредагував патріярх Никон. Сім
надцяте століття характеристичне нерішучістю 3 

боку обох урядів: "шлюб мимоволі" міг розладна
тися - з полегшеним зітханням обох партнерів. 
Тільки Петро 1-ий усвідомив, що після 1654-го 
року його держава стала імперією - і він вико
ристав це 3 максимальною кор}fстю для себе. 

У коментарях до цих виступів Омелян Прі
цак указав на глибинні причини рішення Хмель
ницького. Ось хід міркувань О. Пріцака: жодне 
військо не стає боєздатним без щедрого фінан
суванням - адже навіть Чингізхан не став би 
Чинrіз-ханом без фінансової пі,.:Ітримки купців із 
Хорезму. Хто ж фінансува"R Хмельницького у 
його переможній війні з Польщею? Є багато 
свідчень, що довкола гетьмана ввесь час крути

лися грецькі купці, негоціянти, пізніше - цер
ковні сановники. Ця "грецька мафія" почала ще 
настирливіше залицятися, відколи Хмельниць
кий став харизматичною фігурою, відомим по 
всій Европі та в частині Азії. Той, хто фінансує 
війну. неминуче дістає свою пайку після пере-
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моги:. право торгівлі. збирання податків, доступ 
до урядових фінансових установ. Та мета 
"грецької мафії" була ще більш амоітною: по
ширити свої впливи на ввесь терен від Чорного 
до Білого моря. Так і вирішується загадна, чому 
так наполягала козацька канцелярія на "возз'єд
нанні". 

На конференції в МекМастерському універси
теті нічого офіційно не говорилося про так зване 
"1500-ліття Києва". Зате посередньо зачіпалося 
цю тему в коментарях до виступів та в кулуарах 

конференції. Із цих зауважень скла;:~;ається вираз
на картина, якій треба присвятити окремий роз
діл цієї статті. 

Серед істориків-українців найпослідовніший 
противник мітологічного способу думання в науці 
- це той же Омелян Пріцак і створена ним шко
ла. Іван Лисяк-Рудницький, якого, безсумнівно. 
теж можна віднести до цієї категорі~·. займається 

тим історичним періодом. у якому небезпеки "мі
тологізації" уникнути легше. 

Один із проявів мітологічного епоссбу думання 
- це манія великих цифр. Тисячоліття хре
щення Руси може насправді бути тисячоліттям 
хрещення дружинників князя Володимира та гур
ту міщан (які не встигли втекти). Християни 
були на Русі і перед тим. однак ця ;:~;ата все таки 
має під собою хоч якесь історичне пі~грунтя. Рух 
за святкування тисячоліття настільки неприєм

ний для творців новітньої мітології в Москві та 
в Києві, що його вирішено невтралізувати іншою 
датою і, звичайно. ще вищою цифрою. Ось таRим 
способом і "становлен о", що рік заснування Ки
єва - 482-ий. Але манія великих цифр - це 
не лише гріх ·~гігантологів" у СРСР. Така ж 
точюсшько структура думання властива і рля 

"мітологів" у еміграції. Один з них. наприклад. 
заявляє у інтерв'ю для Міжнародного відділу 
радіо Кана~а. що Києву - дві тисячі років. Ін
ший дає Києву три тисячі літ ... Можливості для 
творчости в мітології практично необмежені. 

Всяке місто може заснувати, звичайно, тільки 
той, хто вміє будувати міста і повноцінно жити в 
них. Ні поляни, ні деревляни. ні всі кочівники 
перед ними цього не мог ли зробити: навіщо місто 
хліборобам та мисливцям? Якщо на місці Києва 
хтось і мав свої землянки чи шатра дві тисячі 
років тому (але якраз у п'ятому столітті там не 
було нікого), бив посуд і лишав для май5утніх 
археологів черепки - це не значить, що там 

було місто. Навіть якщо там час від часу вини
кало оборонне городище, його залишали відра
зу ж, як тільки зникала небезпека: яке життя в 
городищі для хлібороба чи ~шсливця? Києва на 
Київських горах не могло бути перед тим, як 
ві~крилась торговельна "путь із варяг у греки". 
Ані перед тим, як Хазарська держаqа поширила 
свою сфеоу впливу аж до берегів Дніпра. зали
шивши свій військовий гарнізон під командою 
Аль-Куія та купців. що торгували із варягами та 
з греками. на тому місці, де тепер Київ. І все 
це. - як доводить О. Пріцак. - могло трапи-
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тися тільки після того, коли варягам стало ви
гідно їздити "у греки", тобто тоді, як Царгород 
став найбільшим торговельним центром Близь
кого Сходу. А таким центрем Царгород став, 
hОЛИ 863-го року Візантія розгромила арабську 
мсрську флотилію, що призвело до занепаду "зо
лотого Багдаду". попереднього центру торгівлі 
Говорити про Київ перед цією датою немає рації: 
всякий овоч має свій час. 

І*• 

* 
На сесії з питань новітньої історі~· виступили 

під час конференції Марк Раєфф ( Колюмбій
ський університет), Едгар Гьош (Мюнхен), Джон 
Решетар ( Вашінгтон, Сіятель) та Іван Л.-Руд
ницький. Виступ Джона Армстронга був імпро
візацією на його улюблену тему про новітні 
европейські націоналізми. і про його ідеї можна 
краще довідатися з його друкованих творів. 

Жваву дискусію викликали допові~і. зачитані 

на сесії з питань культурних взаємин між Украї
ною та Росією. Барокко прийшло в Росію за по
середництвом України. - прийшов до висновку 
Джеймс Крекрафт ( Ілліной і Гарвард). Шляхи 
проникнення не мають значення. важливий лише 

результат. що немає сенсу говорити про окремі 

підстилі барокка - "українське барокко", "ав
стоійське бапокко" тощо. Правильніше буде го
ворити про "барокко в У країні". "барокко в Да
нії" і т. д. Із цієї доповіді слухачі, між іншим, 
довідалися. що тисячі архіте1пурних бароккових 
пам'яток було знищено на У країні війнами, ста
раннями "во~овничих атеїстів" та в результаті 
недогляду. Джеймс КреF.рафт має докладний 
реєстр загиблих пам'яток барокка на Укра~·ні. 

Літературну сторінку конференції заповнив 
Григорій Грабович (Гарвард). його доповідь 
"У коаїнсько-російські літературні взаємини у 
ХІХ-му столітті" - одна з найцікавіших на цьо
му форумі. Це був період інтенсивних століть -
російська літеоатура починає робити вплиq на 
українську. Спостерігаються явища подвійної 
приналежности письменників, а значить - по

двійної приналежности їхньої літературної спад

щини. Було доведено. що творчий білінгвізм - не 
таке вже й рідкісІ-'е явище у світовій літературі. 

Тому й Микола Гоголь може занонно вважатися 
письменником українським. "Не \'Іожна відібрати 
від російської літератури Го голя". - рішуче за
протестував присутній патріот. І це був момент, 
щоб проілюструвати різницю між науковим під
ходом до науки та "патріотичним". Можна віді
брати, не відбираючи, - пояснив Г. Грабович. 
Ідеться Re про фізичну приналежність. Зали
шиться Гоголь, безумовно. і в російській літе
ратурі. 

Цих цікавих моментів, обмінів реплі1<ами та 
полемічними зауваженнями на конференції було 
безліч. Можна було б ще багато говорити про 
цікаву історичну довідку Богдана Боцюркова 
( Карлтон) з періоду існування У країнської Ав
токефально~· Православної Церкви, можна б зга
дати дотепність та свіжість ідей. оригінальність 

висновків Романа Шпорлюка ( Мічіган). але для 
повного уявлення про цю цікаву конференцію 
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залишається nорадити читачеві зачеRати на nояву 
nовної збірки матеріялів форуму науRовців у Га
мільтоні. TaRy RнижRу, безсумнівно, відредаrує 
і видасть Петро Потічний, фаRтичний госnодар 
зустрічі, ентузіяст своєї сnрави, яRий зовсім не

давно оформив матеріяли аналогічної Rонферен
ції про Польщу та У Rраїну і яRий, знаємо, nо
Rличе нас іще не на один з'їзд у гостинному МеR
Мастері. 

Мар'ян ДАЛЬНИИ 

ДЕНІЛЬМА ДУМОН З ПРИВОДУ 

ДРУГОГО З'їЗДУ УДР 

Не nисатиму про історію, завдання та осяги 
УДР. Про це можна довідатись із збірниRів Кон
rресу УкраЇНСЬRОЇ Вільної Політичної ДумRИ, з 
nреси чи й з офіцілльних nубліRацій У Rраїнсько
го ДемоRратичного Руху. Хочу висловити nро
сто RільRа своїх думок та сnостережень з nриводу 
другого з 'їзду цієї все ще nерсnеRтивної уRраїн
ської nолітично;· формації. 
Другий з'їзд УДР відбувся 31-го жовтня і 1-го 

листоnада 1981 poRy в гарному будинRу У країн
еького Інституту АмериRи в Нью-ЙорRу. Тому, 
що добратися з нью-йорRСЬRого аероnорту до 
центра міста забрало більше часу ніж nрилетіти 
з Торанта до Нью-йорRу, я сnізнився на від
криття і не чув nривітань з'їз,:~;ові, але встиг ще 
віддати свій голос на cnиCoR Rандидатів до nре
зидії: ред. Михайло Смик ("У RраїнсьRі вісті", 
Детройт) - голова, ред. Михайло ДобрянсьRий 
- застуnник голови, д-р Лев Кушнір і інж. Іван 
Даниленко (обидва з Філядельфії) - сеRретарі. 
Зрештою, могло обійтись і без мого голосу, бо 
інших сnиСRів і кандидатів не було. Одноголосно 
вибрано й комісії: nрограмову, статутову й ве
рифіRаційну. Та й взагалі майже однозгідно nри
ймалось всі рішення й nостанови з 'їзду. В нашо
му громадсько-nолітичному житті така однозгід
ність це досить рідRісне явище, зокрема RОЛИ 

зважити, що У ДР сRладається з членів аж трьох 
різних nолітичних nартій та з неnартйіних демо ... 
Rратів. 

УЧАСНИКИ З'УЗДУ 

Повноnравними учасниRами з'їзду могли бути 
всі члени У ДР. Проте на з ';·зд nри бу ли тільRи де
ЯRі nровідні члени СеRтора незалежних демоRра
тів і тільки деяRі діячі УР ДП, ОУН з і УНДО 
(nереважно з США, хоч були таRож з Канади. 
ВелиRоЇ Британії та Німеччини). Всіх голосів з 
nравом nриймати рішення було 116. Крім деле
rатів, у залі було в різний час RільRадесят гостей 
і сnостерігачів. 

Треба, однаR, сказати, що сере,:~; делеrатів і го
стей значною мірою nереважали люди, ЯRИХ ча-
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сто можна бачити й на інших українських з'їздах, 
конференціях та конrресах: ідейні, активні, жер
твенні і ... nереобтяжені десятRа:ми різних громад
ських фунRцій, що їх nри найRращій волі виRо
нувати ніRоли. Натомість тих, для Rого в nершу 
чергу створено У ДР - себто безпартійних фа
хівців середнього та молодшого nоRоління, з ЯRИХ 

дехто часто їде на свш кошт ( літаRом) сотні 
миль на nробу танців. забаву чи на nартію rол
фа, - їх на залі з'їзду не nомічалось. !-);е серйоз
ний perpec, ЯRЩО пригадати, що на nершому 

з'їзді УДР було nрисутніх Rоло 30 студентів і на 
них покла,:~;ались велиRі надії ... Чия вина, що цим 
разом на з'їзді бракувало "свіжої Rрови" - су
дити не берусь. 

ПРО ГР АМА З'УЗДУ 

А втім завинила частRово. мабуть. програма 
з'їзду. Вона була таRи занадто стандартна-діло
ва: реєстрація, відкриття, вибір президії і Rомісій, 
звіти, дисRусія, уділення ,:~;овір'я, вибори нового 
nроводу ... Жадної "сенсації", ні одної "атраRції". 
Не зважаючи на досить велиRі осяги У ДР у ді
лянках уRраїнсько-польсьRих, українсько-росій
СЬRИХ і уRраїнсьRо-єврейсьRих зв'язків, на з'їзд не 
заnрошено чомусь ніRого з nредставників цих на

родів. Не заnрошено навіть недавніх дисидентів, 
хоч на доnомогу ,:~;еRому з них і на діяльність За
Rордонного nредставництва У RраїнсьRої ГельсінR
сьRо;· Групи члени У ДР сRлали RільRанадцять ти
сяч долярів - багато більше ніж на діяльність 
своєї власної організації. ТяжRо повірити, але 
nрограма не nередбачала навіть nанелю чи тра~ 
диційного "бенRету". 
Тож не дивно, що в столичному Торонті не 

знайшлось цим разом ніRого, хто б бажав поїхати 
на такий сухо-формалістичний з'їзд. Можливо. 
що організатори з'їзду хотіли спеціяльно зосере
дити увагу делеrатів на nеRучих організаційних і 
фінансових сnравах У ДР та дати більше часу для 
їх nолаго,:~;ження. На жаль, цих справ таR і не по
лагоджено. 

Найцікавішою частиною з 'їзду мали бути 
"ДумRи з nриводу 5-річної діяльности УДР" йо
го голови д-ра Атанаса Фіrоля. Але д-р Фіrоль 
захворів, на з'їзд не приїхав і розгорнути своїх 
думоR на nисьмі не nрислав. Правда, в листі він 
просить, щоб учасниRи з'~·зду говорили не тільRи 
про усnіхи УДР, але й про труднощі та перешRо
ди в nраці Руху. На жаль, його nрохання, ма
буть, ніхто не почув. Я nочув, але не відважився 
вносити дисгармонію в добре згармонізовану ,:~;ію. 

ЗВІТИ І ДИСКУСІЯ 

Основний звіт з діяльности Головного СеRре
таріяту У ДР дав Роман Ільницький - nерший 
заступниR голови. В nресавому nовідомленні П ре
зидії з'їзду про це наnисано таR: " ... Звітодавець 
т:лястично зілюстрував як росла та набирала 
сили ідея Українського Демократичного Руху, 
щоб після п'ятьох років праці стати важливим 
'-Іинником. у сttстем.і української політики за кор-
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доном ... Р. Ільницький закликав українських де
мократів ... звернути всі cziЛll на здобування нових 
впливів для українськоі· справи у "невральгічних 
пунктах" міжнародного життя. Особливий наго
лос він поставив на створення українсtкого 

"лоббі" у Вашінrтоні на взір інших груп. За його 
підрахунками 2.000 осіб моглrt б втримати "лоб
бі" у Вашінrтоні, коли б вплачувалн по 100 дол. 
річно". 

Звітували також: Степан Процик (про органі
заційні справи У ДР) і Євген Саламаха про фі
нанси. З фінансового звіту можна довідатись, що 
УДР мав найвищий річний прибуток у 1976 році 
(3.914 дол.), а найнижчий (у 1980 р.) -сором
но назвати. Не знаю, в який спосіб У ДР здобув 
деякі успіхи в своїй політичній праці. розпоря
джаючи такими мізерними фондами, але переко~ 
наний, що коли його фінансовий стан значно не 
поправиться в ближчому часі, то У ДР не стане 
"важливим чинником у системі української полі
тики за кордоном", ані не здобуде нових впливів 
для українсько!' справи "у невральгічних пунктах 
міжнародного життя" ... 
Про У ДР у Великій Британії красномовно зві

тував Михайло Добрянський, а про ролю УДР 
у Західній Німеччині - Борис Левицький. Точну 
характеристику зовнішньої пплітики У ДР дав у 
своїй доповіді лідер УР ДП Михайло Воскобійник. 
Треба підкреслити, що - як і майже завжди 

на фору~fі У ДР - доповідачі й звітодавці були 
добре підготовлені, говорили продумано й пере
Rонливо. Зате дискутанти не дискутували (за 
виїмRом дискусії над статутом, ЯRИЙ залишився й 
далі тимчасовим). а виголошували еRспромтом 
цілі теоретичні тактати про "високу політиRу", 
що могли бути оRремими доповідями. Ух приємно 
було слухати, .а деякими можна було навіть за
хоплюватися. Приємно було чути й вимову чи 
не з усіх областей УRраїни, бо ж не багато в нас 
трапляється подібних нагад. Маючи таRих до
брих промовців, не дивно, що УДР має за собою 
значну більшість нашої інтелектуально верхівки. 
чимало професіоналів і добрі перспеRтиви росту. 
І все ж таRи, не заважаючи на все сказане. на 
протязі всього з'їзду не ві;::~;ступало від мене одне 
"але". яке відважуся висловити хіба аж напри
Rінці. 

НОВИИ ПРОВІД УДР 

У списку нових керівних органів У ДР - мало 
нових прізвищ. З'їзд вибрав почесним головою 
Руху Романа Ільницького. До Головного Секре
таріяту ввійшли такі особи: Степан Процик -
голова, Ю. Іхтяоів - секретар, Є. Саламаха 
- скарбниR, І. Даниленко. І. ДемиденRо, І. Ду
билRо, Л. Rоленський. Ю. Нагорний. Є. Перей
ма, Б. Савицький, О. Труш, І. Хамуляк, Л. Чу
довський. 

До нової Головної Ради У ДР вибрані: Михай
ло ВоскобійниR - голова. Р. Барановський. В. 
Гришко, М. Дальний, М. ДобрянсьRиЙ, Д. Rу
ЗИR, Б. Левицький, М. Малецький, П. Турула. 
А. Фіголь. Титули членів пропусRаю, бо маю 
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враження, що через систематичне їхнє афішу
вання У ДР ді ста марку чисто інтелігентської 
організації. 

ПОСТ АН О ВИ. РІШЕННЯ. ВИСНОВКИ 

Голова П рограмової комісії запропонував з 'їз
дові свій проєRт політично! плятформи У ДР на 
час до наступного з'їзду - "Становище УДР до 
ситуації в світі, в СРСР, в У Rраїні і на еміграції" 
( 45 сторіноR машинопису). Цікаво, що цей дов
гий і важливий доRумент, який, на мою думку, 

вимагав чимало СRорочень й обережнішої форму
лавки багатьох тез, не ВИRЛИRав на залі ширшої 
дисRусії. У часниRи з'їзду затвердили його як 
свою політичну плятформу лише з застережен
ням, щоб деяRі питання ще раз розглянула Про
грамова Rомісія і надала їм остаточну редаRцію. 

БраR дискусії на ці аRтуальні теми може свід
чити про те, що члени У ДР мають однаRові по
гляди на справи міжнародної й українськоУ полі
ТИRИ, але це може свідчити й про те, що члени 
У ДР, як і члени інших уRраїнських демоRратич
них організацій, несерйозно ставляться до своїх 

постанов, знаючи, що їх чейже ніхто не виRо
нуватиме. 

Натомість, за маловажні точки статуту зводи
лись на з'їзді довгі й завзяті "бої". Зрештою, 
може, ці точки й не таRі маловажні. Ишлося про 
те: доцільно, чи недоцільно перетворити УДР з 
Rонфедерації трьох політичних партій і сеRтора 
незалежних демоRратів на організацію індивіду
альних членів, себто ... на ще одну уRраїнсьRу 
політичну партію. Компромісаво вирішено прове
сти в цій справі опит між всіма членами У ДР і 
поступити згідно з бажанням більшости, хоч це, 
на мою думRу, ніяRий компроміс. 
Здоровим і єдиноправильним у наших умовах 

компромісом мало б бути перетворення У ДР на 
ширшу політичну організацію з індивідуальнимн 

і правними членами. Причому рівнорядними 
правними членами У ДРуху мали б стати 
не тільки три політичні парті~· - ініціятори, 

але й ті уRраїнсьRі політичні, громадсьRі, моло

дечі та інші організації, які згідні з статvтом і 
програмою У кра~·нсьRого ДемоRратичного Руху й 
готові стати його членами (не втрачаючи своєї 
незалежности) для успішнішого здійснювання 
спільних завдань та цілей. 

Оце й початоR мого приRінцевого "але". 
У Rраїнський ДемоRратичний Рух був подума
маний як RОнечна альтернатива до довгоЛІтньої 
монополії наших крайніх лівих і правих політич

них груп. Для цього УДР мав у першу чергу 
принести свіжі поповнення у перевтомлені і про
ріджемі українсьRі ;::~;емократичні лави, але цього 

досі не сталось. Чому цих підстававих питань не 
обговорював і не вирішував з'їзд? 

Часткову відповідь на це дав новообраний го
лова Головного СеRретаріяту У ДР Степан Про
цик. У своєму звіті він сказав: 

"Приходиться розрізниТІl дві категорії діяль
ности в кожній організації: теоретично-декляра
тивну - читання рефератів. писання становищ 
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до подzи. влаштовуваннR семінарів. писаннR стат
тей ... Цей рід діRльности був і є популRрний в 
У ДР тому. що ДЛR цього є відповідний персонал. 
Друга категоріR діRльности - це nлRн і переве
деннR конкретних акцій серед народу силами 
активу організацій. акцій. RKi захоплювали б на
род і активізували б його. Лиш такі організації 
можуть розвинути певну суспільну динаміку й 

притRгати до себе думаю(Іих (і недумаючих -
М. Д.) людей. Конечність пропорції між цими 
двома типами організаційної роботи не завжди 
знаходила зрозуміннR в Головному СекретаріRті 
(УДР)". 

Не знайшла вона зрозуміння і на другому 
з'їзді, додам від себе. Устами провідних діячів 
УДР тільки б -- як говорять "мед пити". В той 
же час УДР залишається організацією, так би 
сказати, без підлоги і без даху. Жоден політич
ний рух не може здійснювати сво~·х амбітних 
завдань без організаційної і фінансової підтрим
ки масового членства та прихильників. А У ДР 
не може мати масового членства поки виразно не 

скаже людям, що вони мали б в УДР робити, 
якщо не з дня на день, то з тижня на тиждень, 

а не лише раз на півроку, коли запрошується 

якогось відомого діяча з допові;:щю чи треба про
вести грошеву збірку на якусь корисну націо
нальну ціль. 

Я колись писав і тут повторю: не можна в наш 
демократичний вік вести "велику політику" без 
політики малої. А малу щоденну політику ро
биться в межах громад, в межах молодечих, сту
дентських, професійних, жіночих та інших орга
нізацій. Для величезної більшости звичайних лю
дей "визвольна політика" - це народний танець, 
хор, бандура, концерт, писанка. виставка та по
дібні форми доступного їм самовияву. Тільки ті 
провідники. що забезпечують такі підставові 
форми громадсько-патріотичного самовияву мо
жуть розраховувати на масову підтримку своїх 

більших політичних задумів і плянів. Не йдеться 
тут про опановування всіх організацій. як це роб
лять тоталітарні групи, але без тісного пов'язання 
деяких організацій масового типу ( напр., АУ А. 
ОДУМ і ін.) з У ДР, його доля буде припеча
тана, хоч би яких генілльних промовців і публі
цистів він мав. Українська демократія стала 
слабкою від того часу, коли знехтувала "малою 
політикою", зайнявтись виключно уявним роб
ленням "великої". 

Українське "лоббі" у Вашінrтоні - потрібна 
й важлива справа. Учасники з'їзду зобов'язались 
заініціювати такий фонд і вплатити до нього по 
сто долярів. Вони вірять в успіх, "якщо ця спра
ва одержить підтримку від ~емократичної преси". 
Віра - передумова всякого успіху, але від кого 
дістане nідтримку українська демократична пре
са, коли навіть з'•·зд УДР не висловився про це 
ніже одним словом? А чейже відомо. що ця преса 
"на ладан дише" й загроза ліквідації нависла над 
кількома ~емократичними періодиками. І ніякі 
похвали редакторам не зарадять лихові, якщо не 

буде кому донести цю пресу до масового читача
передплатника. 
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У цій ситуації треба мати хіба надію. що но
вообраний голова У ДР справді знайде "здорову 
пропорцію між теоріями і практикою". бо тільки 
тоді наша демократична преса житиме. а другий 

з'їзд У ДР не стане його останнім з'їздом. Та це 
залежить ще більше від вас. дорогі читачі. і від 
того чи спільно знайдемо шлях до української 

мовчазної більшости. 
На закінчення хотілося б висловити прилюдну 

подяку одній щедрій. свідомій, патріотячній со
борницькій родині з околиць Нью-йорку за милу 
гостину й нічліг. На жаль. не відважуся назвати 
їхніх імен. щоб їм не пошкодити. Такий, бачите, 
наш політичний клімат у демократичній Америці. 

ЗВЕРНЕННЯ В n'ЯТУ РІЧНИЦЮ 

СТВОРЕННЯ УКРАїНСЬКОї ГРОМАДСЬКОї 

ГРУnИ СnРИЯННЯ ВИКОНАННЮ 

ГЕЛЬСІНКСЬКИХ УГОД 

9-го листопада 1976 року, під головуванням укра
інського поета Миколи Руденка, створено в Украі

ні Українську громадську групу, яка поставила 
собі за мету використати підписану урадом СССР 
угоду в Гельсінках для поширенна боротьби за на
ціональні, культурні і релігійні пра'Ва украінського 
народу. 

Українська Гельсінкська Група _провела величез
ну працю в останніх 5-ти роках. як серед украін

ського народу, так і на міжнародному форумі. 

Серед украінського народу група вела діяльність 
у згоді з гаслом, що "кожний народ повинен бути 
госnодарем своєї землі, своєї традиції, свого твор

чого сnадкоємства, своєї волі до кращого життя -
для всіх, для кожного". 

Вона знайомила lUИрскі кола українськоrо су
сnільства з Деклярацією прав людини, схваленої 

Об'єднаними Націями, шукала вільних контактів, 
вільного обміну інформа'Ціями та ідеями з краіна

ми вільного світу, домагалась участи Украіни на 

міжнародних форумах, домагалась акредитувати 
в Украіні nредставництва інших суверенних краін, 
nредставників закордонної преси в столиці Украі

ни TEr взагалі всіх тих nрав, що належать суверен
ній 50-мільйоновій нації. 

Не диво, що трьома хвилями арештів усіх чле
нів Украінської Гельсінкської Групи ув'язнено і за
проторено до концтаборів, за виіtv~ком декількох 
ос:б, членів Груnи, акі виїхали з СССР у західній 
світ. 

Тут вони створили Закордонне Представництво 
Украінської Гельсінкської Груnи, аке одержало до
ручення від "Іленів Групи в Украіні чи на засланні 
nровести широку інформаційну акцію в країна'Х 

західнього світу з метою: 

довести до відома західн'ого світу, що урад 

СССР черговий раз зломив свої міжнародні зо
бов'язання і, всупереч прийнятим на Гельсінк
ській :Конференції в 1975 році зобов'язанням, на
рушує елементарні людські й націона·льні права 

населення Украіни - безпідставно переслідує 
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Марта ТАРНАВСЬКА 

ЩОДЕННИМ ГРЕЦЬНОї ПОДОРОЖІ 
(Закінчення) 

5 nиnни, 'Іетвер. Атеии 

Ми з Остапом учора пішли до туристичного 
бюра і замовили собі на три дні готель в Суніоні. 
У нашому "Асті" грошей за заплачену кімнату 
нам не повернуть. але ми таки хочемо ще трохи 

відпочити над морем, перед поверненням додому. 

Після полагодження справ. пішли оглянути рим
ські руїни Атен біля арки Гадріяна. Тvт сто~·ть 
ще кілька імпозантних колон із святині Юпітеоа. 
що мала - кажуть - всіх колон щось 120! Мі
сце справді гар;.е: з одного боку видно Акро
поль. з другого .- гору Лікавітес із церквою св. 
Юрія і рестораном. з третього - гору Іметос. 
Римляни мали розмах: "the grandeur that was 
Rome" ... 

6 nиnии, n'ИТІІИци. Атени 

Вчора ввесь день провели на пляжі у Вуляr
мені. Повернулися дуже втомлені. А на вечір 
мали заплянований вихід на королівський балет 
Фляндрії в театрі Лікавітос. Встигли ще поку
патися і з'їсти щось в нашому знаменитему ре
сторанчику "Ідеал". де можна замовити й одну
дві страви. і то в різний час. (В інших рестора
нах - напр.. у нашому готелі - їсти можна 
лиш у певні години і треба брати цілий обід) . 
До театру вивіз нас спеціяльний автобус. Театр 
на горі Лікавітqс, з видом на місто. Балет був 
добрий. хоч і не блискучий. Найліпше їм вийшли 
.- як на мій смак - дві модерні інтерпретації: 
"Смерть Орфея" до музики Шенберrа та "Inner 
rage" до музики Руссо. Балет, на жаль. танцю
вали до музики, записаної на тасьму ... Після ви
стави вия~илось, що автобуса на rіоворотну до
рогу не буде! Справжня грецька організація! Ко
ли. врешті. добралися опівночі до знайомого цен
тру міста. вирішили вступити ще до "Ідеалу" 
на чайок. Як добре, що ми разом із дівчатками: 

членів Гельсінкської Групи і карає іх довголіт
німи реченцями ув' язнення і заслання ... 

Закликаємо організовану українську спільноту 

у вільному світі посиленою працє•:<> і скріпленими 

зусиллями за звільнення ув'язнених членів Укра
інської Гельсінкської Групи Сприяння Виконанню 

Гельсінкських Угод довести ділами, що труди і 
жертви членів цієї групи знаходять у нас всесто

ронню піддержку та що спільними зусиллями ми 

доб'ємось успішної реалізації їхніх і наших ба

жань - волі та державної незалежности україн

ському народові. 

ПрезиJd_и Секретаріяту СКВУ 
Листопад 1981 
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вони ліпше орієнтуються. виявляють ініціятиву, 

і вкінці є з ким посміятися з дурної пригоди! 

Го.ц. 17:30 

Чудо-чуд: вчора. на пляжі. температура в тіні 
була 96° Фаренгайта. Сьогодні - вперше від
коли ми тут - небо затягнулось хмарами і віє 
вітер. Термометра не маю, але прохолода така, 
що Остап ходить у блюзі, а й мені зовсім не га
ряче в суконці з довгими рукавами. Сидячи тепер 
на бальконі. я подумала. що здалось би навіть 
накинути на плечі шаль або еветер - не даром 
тут жінки часто продають домашньої роботи 
шалі' 

Год. 23:00 

Сенсація: дощ! Справжній дощ, що зливає ву
лиці Атен. змиває акумульовании тижнями пил. 
прочищує занечищене автовими газами повітря! 
Температура значно понизилась. Тепер у кімна
ті - прохолода. Дерев'яну завісу опустили зов
сі:\1:, хто зна чи вночі не доведеться замикати 
двері на rанок. 

7 nиnии, субота. Атеии 

Год. 9:00. Після дощу стало свіжіше - спалося 
11уже добре. Небо без хмар і надворі тепло. але 
ще не припінає. 

В сусідньому готелі "Merac Александрос" 
(тобто: Олександер Великий) два дні тому були 
якісь збори. Ми вгадували: що це може бути. В 
Греції уряд Караманліса має критичний Час. У 
світі взагалі велика ен~оrетична криза. а Греція 
теттер стала членом Езропейської Спільноти і 
зобов'язана впровадити деяку реорганізацію та 
всякі обмеження. У зз'язку із тим від двох днів 
тут страйкують банкові працівники і банки май
же всі - замкнені. Брак знання мови - дуже 
дошкульний. Є. правда. англомовні газети. такі 
як "Athens News". але, читаючи їх, маємо вра
ження, що льокальні вісті подані скупо і препа

ровані ~ля туристів. У грецьких газетах - ве
ликі заголовки і не знаєш. чи справді щось поваж
не. чи якась брукова сенсація. 

Год. 21:00 

Сьогодні вранці міським автобусом їздили з 
Ренею і Христею до Дафні. Дафні - нібито 
манастир. але фактично діючого манастиря ми 
там не бачили. Але є стара церкча з 11 ст. з 
прекрасними моза:.·ками на стінах. У церRві немає 
вже престола. половина стін - гола, кіль1ш фре
сок тут і там. що на них позначився зуб часу. 
але мозаїки повні світ лих кольорів - рожеве. 

зелене. сю!є на золотому тлі - і майже всі дуже 
добре збережені. Іvіозаїки зображують сцени з 
життя Христа і Богоматері, пророків, архангелів 
і святих. Над усім царює в куполі портрет Хри
ста Пантократора, що суворим поглядом прони
зує всіх. хто підніме до нього очі. З усіх баче
них досі візантійських церков Дафні зробила на 
мене найбільше враження. 

Після полуденка в ресторані "Ідеал" разом із 
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дівчатами. ми вирішили сісти на атенсьну під
земну на Омонії і поїхати подивитися. ян вигля
дає остання зупинна - Кіфазія. Вагони метро 
досить чисті - ні одного rрафіті ніде не бачила. 
Метро виходить на поверхню зараз же після 
нільнох станцій. Кіфазія - заможне передмістя 
з багатою зеленню (сосни. пальми. нактуси. 
рознР.ітлі олеандри. нлюмби із червоними кана
ми). Тут стоять добре утримані у плеканих го
родах онремі вілли. при головній ву_лиці кільна 

елеrантних нрамниць. біля парну їздять фіякри ... 
Але вулиці ще не зовсім вині~;~чені і. здається, не 
всюди ще занладена наналізація. 

Після вечері пішли з дівчатами на ревію до 
Грін Парку. Замовили чотири кока-нолі і запла
тили за них 700 драхм. Але ревія бу ла досить 
добра. Спізи. танці, магічні штуни з ножами і 
шаблями. снечі і конферанс. Була янась пародія 
на "Гамлета" і янась політична сатира. що в ній 
пару разів згадувалось прізвище прем'єра Кара
манліса. Янби так знати грецьну мову, могли 
були багато довідатись про настрої населення і 
внутрішню грецьну політику. 

8 пиnНJІ, иедіпя:. Ате101 

Дівчата ходили вранці до церкви. а ми з Оста
пом пішли ще раз до Археологічного музею. Ба
гатство цього музею - імпонуюче! І подумати 
тільни, що все це до однієї теми, що все це -
давня грецьна нультура! Не можливо всього цьо
го абсорбувати: болять не лише ноги. але й шия 
після нільнох годин! 

9 mшия:, nоие~пок. Суиіои. 
Green Coast Bungalows 

Добралися сюди набитим людьми автобусом. 
що виїхав з Атен о 11-ій. а прибув перед 2-ою. 
Сопів. теліпався по дорозі і часто зупинявся. 
Наш готель, не зважаючи на свою англомовну 

назву. - грецьний і має повно грецьних. гостей. 
Розташований він на узбіччі. ПоверховІ буди
ночни. що в них у ножному по десять кімнат 
внизу. десять нагорі. всі з веранда~. що мають 
вид Ба ЕгейсьRе море. Морсьне псоережжя сне
лясте і пляж нашого готелю теж. Будиночни -
а їх тут кілька. - сполучені зі собо_ю нам~ни
стими доріжнами-сходами. Довнола р1~но~аю:на 
рослинність. Є тут місце забав для д1теи. шнr
понr, ресторан із терасою і - онремо. на вищому 

поверсі - бар. Кімнати на два ліжна. з лазнич
кою (душ вперше в Греції із завісою!). Гарно 
тут. Сьогодні відпочивали, опалювались. Вода 
глибона й дуже-дуже чиста - прозора. кожен 
намінчин на дні видно. Але купіль для тих. хто 
не плаЕає добре. трохи трудна. 

10 JІІШИЯ:, вівторок. Сукіон 

Ранон. Год. 8:30. Сиджу на лежану на нашій 
вера нді. Праворуч росте набита шишнами сосна 
грецьної карликуватої породи _......, вона заступає 

майже половину веранди і дає велику до~у при
ватности. Зліва вниз _......, вид на пляж з иого на 
жовто помальованими дощаними плятформами. 
сходами, кабіннами для передягання. На пляжу 
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теж різнокольорові нрісла та парасолі. Збону є 
трішни пісну - вся решта або гладкий цемент. 
або природний камінь. Ми тут ще не зовсім зо
рієнтовані: ніяк не можу усвідомити. де саме є 
t:вятиня Позейдона. що до неі: \Ш їздили раніше. 

Го,ц. 12:20 

Знайшли святиню Позейдона! Зробили після 
сніданку довгий прохід. Яких три нілометри від 
нашого Грін Ковсту є розгалуження доріг: одна 
із них веде до Атен і йде понад берегом моря. 
друга - на пагорон із святинею Позейдона. 

Го,ц. 19:00 

Реня. Христя і Моні при~·хали сьогодні опівдні 
нас відвідати. Встигли ми пообідати в нашому 
ресторані. аж тут гульк: пустився дощ. За пів
години прояснилося, день був дуже. гарний, але 
після дощу в морі появились медузи - і у висліді 
ніхто не нупався. 

11 mmия:, сере,ца. Сукіон 

Вчора після смачної вечері з вином Санта 
Лавра я на годину здрімнула. але потім ще таки 
встала. бо був дуже вже романтичний вечір: мі
сяць у повні стелив на морі сріблисту: дорогу і 
ми з Остапом просиділи на найвищій терасі на
шего готелю біля бару. --- де грала різнонаціо
нальна музика з "нінолодеону'~. - аж до І-ої 
години ночі. попиваючи \tетансу і грецьну нав у. 

Го,ц. 19:30 

Вранці після сніданну зробили довшу мандрів
ку у бін протилежний від "Позейдона". Думали. 
що там буде яr{есь містечно. але містечна не зна
йшли, хоч пройшли кільна нілометрів. Ніде не 
зустріли й яногось осередну. якогось торгового 

центру. Повернулись порядно втомлені. але за
доволені. Ходити дорогою. щоправда. незручно: 
кожен раз. ноли над'їздить авто. треба майже 
притиснатись до муру. бо дороги вузьні. багато 
небезпечних Зсшрутів і автам розминутись труд
но. Але повітря запашне. свіже, чомусь нагадує 
мені альпшське - хоч ми ж тут заледве трохи 

понад поземом меря? І тиха. сільсьна, відпружу
юча атмосфера. 

Завтра вранці вже їдемо до Атен. Кінчаються 
наші ванації. Ще один день в Атенах, може ще 
янісь занупи даруннів. може ще останнє про
щання з Анрополем - адже напевно ніноли 
більш у житті тут не бу демо... А тоді прощаль
на вечеря в ресторані "Ідеал". остання ніч у га
мірливому "Асті" і в п'ятницю вранці відліт до
дому - далена дорога через Женеву і Нью 
Иорн - до Філядельфії. 

ЧИ ВИ вже вирівняли залеглу передплату? 

Яишо ні - зробіть це негайно! 

"НОВІ ДНІ", грудень 1981 



ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІІ, НОТАТКИ 

lzop RАЧУРОВСЬRИИ 

ПРО ВАГНЕРІВСЬНІ ФЕСТИВАЛІ 

В БАйРОйТІ 

Насамперед про місто. Німці звуть його "Ді 
rpoce Rляйне штадт". тобто "Велию~ мале місто". 
Мале - це логічне визначення: Байройт, хоч і 
належить до старих міст. іще кельтської форма
ції - про що свідчить його назва, у перекладі 
"корчовище" - місто велиRого розміру. А 'вели
Rе" стосовно цього самого міста - це есенціяль
ний епітет. Адже тут віддавна існує міцна куль
турна традиція - зоRре~а в царині музиRи. У 
середині 18-го сторіччя Вільгельміна фон Бай
райт, сестра пруського короля Фрідріха Велико
го, побудувана в Байрайті оперний театр у мод
ному в ті часи стилі барокко. Побудувала не з 
примхи, а тому, що сама була композитором. 

Байройт розташований у Франконії - країні 
зелених лісових пагорбків. У минулому сторіччі 
він славився "тишиною й чистим повітрям" 
(звісно, замість тиші тепер - гуркіт моторів, а 
замість чистого повітря - чарнодим'я дізелів ... ). 
У ее це разом - і тиша, й повітря, і довколишні 
краєвиди. і наявність оперного театру - прива

било свого часу Ріхарда Ваrнера. Тут він осе
лився зі своєю дружиною. Тепер у його домі 
"Білля Ванфрід" - ваrнерівський музей. Я спо
чатRу оповім про музей, а потім уже про "Летю
чого Голляндця", на якого, після кількарічних 
невдач, ми дістали квитки. 

Перед будинком - велике погруддя останньо
го Rороля Баварії Людвіrа Другого фон Віттельс
баха, короля, який жив не задля воєн і владо
любства, а заради мистецтва. Людвіrа єднала з 
Ваrнером (колись засудженим на смерть револю
ціонером, послідовником Бакуніна) щира й не
підробна приязнь. Цей король, такий відмінний 
від усіх королів світу, заслуговує на те, щоб про 
нього сказати декілька слів. МексіRанський поет 
Амадо Нерво присвятив його пам' яті поезію. яка 
закінчувалася строфою: 

Тільки в Ваrнері стрінув ти друга, 
В Rім душа - океану потуга. 
А життя твоє, спрагле Rраси, 
Це була його музики туга. 

Замість завойовувати чужі землі, король бу ду
Еав Rазкові замки. Забігаючи наперед. скажемо. 
що й Храм Музи ки - Ваrнерівський театр у 
Байрайті побудовано не без фінансової допомоги 
Людвіrа. Ці замки і цей театр, завдяки напливу 
туристів, дають тепер Баварії Rолосальні прибут
ки, але тогочасним державним мужам їх буду
вання здавалося марнотратством. Тодішні лікарі 
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нічим не поступаючисл нинішнім колеrам з 

Інституту імени Сербського - оголосили Людві
rа божевільним, і невдові він загинув за таємни
чих обставин. 
Але повернімося до Ваrнерівського дому

музею в Байройті. 
У вестибюлі - невеликі мармурові скульпту

ри героїв Ваrнера: з одбитою рукою Зіrфрід. 
Тайгойзер, Штольцінr. Трістан, Лоенrрін, Гол
ляндець... Одна кімната присвячена (другій) 
дружині Ваrнера - Rозімі Бюлов, нешлюбній 
доньці Ліста. Тут же - портрет Ліста і його під
пис, по-угорському: "Ліст Ференц". 
Впрост приголомшує своєю величністю бібліо

тека Ваrнера: тут світова клясика й музика -
за склом. на полицях, рівними рядами виструн

чилося дві тисячі триста книжок у твердих палі
турках із золотими написами на корінцях ... Тут 
же, в бібліотеці. можна в певні години почути 
платівки з творами Ваrнера, в тому числі із та
кими, яких чомусь або не виконують взагалі, або 
виконують дуже рідко. 

А далі - кімнати, І{імнати. кімнати. Ми то 
піднімаємося на другий поверх, то спускаємося 
на перший ... Ось художня проза Ріхарда Ваrне
ра: цю книжку він написав задля заробітку, в 
Парижі. Проте вона заслужила на захоплений 
відгук Гайнріха Гайне ... 
А далі дириrенти, почавши від Леві і снінчив

ши фон Караяном, знайомі і незнайомі обличчя 
оперних акторів і актрис, усіх тих, хто уславив 
свої імена чи то керуванням оркестрами, чи то 
виконанням ваrнерівських ролей. Під двома 
знимками бачимо українське ім'я: Іра МаланюR. 
Тут вона в ролі Маrдалени у музичній комедЕ 
"Майстерзінrери". а тут у ролі Бранrени з му
зичної драми "Трістан та Ізольда". 

Згадаймо. що Іра Маланюк починала свій шлях 
до світової слави у Львівському оперному театрі. 
А після війни вона виступала в Мюнхені (де 
здобула високий титvл "каммерзенrерін"). у Па
рижі. Відні. Буенос-Айресі, на музичних фетива
лях Байройту і Зальцбурrу. 

У підвалі музею - освіт лені макети денорацій 
для романтнчннх опер та музичних драм Ваrне

ра. Відомо.: що композитор надавав великої ваги 
сценічному оформленню своїх творів, які мали 
бути, на його думку. втіленням авдитивно-візу
альної єдности вражень. У та~tому пляні й реалі
зували. ваrнерівський репертуар перші його режи
сери. (Що. до речі, було їм не таR тяжко роби
ти, бо ж Ваrнер не тільки сам був автором лі
бретто для всіх своїх опер і музичних драм. а 
також писав доRладні режисерські сценарії, ле 

враховано кожен деталь одягу та декорації). У 
двадцятих роках декорації спрощено. впровадже

но певні елементи модернізму. А в п'ятдесятих 
декорацію й костюми заступлено умовною схе
мою: сцена у формі незмінного диску, усіх персо
нажів (богів, королів, лицарів) одягнено в сірі 
балахони, і співають вони в темряві ... Так ми ко
лись із ;:::~;ружиною не бачили. а тільки слухали 
"Парсіфаля" ... 
Оселившись у Байройті, Ваrнер мав спочатRу 

намір ставити свої драми в барокновому театрі 
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Вільгельміни, але цей театр не відповідав його 
задумам. Він прагнув двох речей -- досягнути 
а5солютної акустичности і демократизувати опе~ 
ру. Тому геть льожі, які служать хіба на те, щоб 
аристократки там фліртували з офіцерами! Гzть 
золото. брокат. оксамит. плюшеві фотелі. Та й 
партеру не мусить бути. Хай заля підноситься 
вгору з рівними рядами звичайних дерев'яних 
стільців. А щоб ніхто не задивлявся на оркестру 
(замість дивитись на сцену). - оркестру захо~ 
вано від очей публіRи. Геть також і фойє з дефі~ 
лядами модних суконь і капелюшків! У такому 
пляні задуманий театр побудовано на одному 
з пагорбів біля Байройту. 

Відкрито його понад сто років тому - 1876 
року. І відтоді - за винятком повоєнного періо~ 
ду. коли в ньому влаштуРали були кабарет -
він служич меRкою для любителів музиків з усьо~ 
го світу. Негадую, що для Вагнера національне в 
мистецтві - лише оболонка. а єстзо мистецтва 
має бути загальне. вселюдське. ("В той час. коли 
грецькі мистецькі твори охоплювали дух преRрас~ 

но~· нації. то мистецькі твори майбутнього повин~ 
ні обіймати вільний дух людства. поза всіма ба~ 
р' єрами національностей: національна суть у них 
може бути лише прикрасою. чаром індивідvальної 
різноманітности. але не перешкодою". - Р. Ваг~ 
нер: Мнстецтво і революція). 

Вагнерівський театр відкривається лише на літ~ 
ній сезон і ставить лише тnори Вагнера. 

Подібно. як у більшості цих творів. сюжет 
"Голляндця" виростає на основі легенди. Відго~ 
мін народніх легенд про Летючого Голляндця 
знаходимо чи не вперше в літературі англійського 
преромантизму. Маю на думці "Оповідь старого 
моряка" Rолріджа. де фігурують і корабель мер~ 
ців, і моряк. покараний вищою силою (за те. що 
застрілив альбартроса). і кінцеве звільнення його 
від покари. Своєрідний варіянт створив Едгар 
По, в чиєму оповіданні "Рукопис. знайдений у 
пляшці" герой потрапляє в бурю на мертвий ко
рабель і разом із тим кораблем занурюється в 
безодню. Гайнріх Гайне. що його ми знаою зви
чайно як поета (хоч поет він більш~. ніж посе
редній). був надзвичайним майстром іронічної 
прози. В його обробці маємо еконденсавану вер
сію ПрО СКУПОГО ШОТЛЯНДСЬКОГО капітана. ЙОГО 
дочку та про Летючого Голляндця, який вихо
дить на берег щосім років і якого може визво
лити від проRляття лише жіноча вірність ("Ме~ 
муари пана Шнабелевопського"). Ріхард Вагнер 
у своєму лібретто лише розгорнув гайнівський 
сюжет та переніс дію до Норвегі~·. (Доречним 
здається мені згадати. що в українську літера~ 

туру мотив неприкаяного капітана потрапив зі 
сторічним, супооти Заходу, запізненням у драма
тичній поемі "Вічний корабель" Мосендза, де, в 
заключній сцені. автор переводить дію у сферу 
символів). Можна шукати паралелів між вічним 
земним скитальдем Агасферам та вічним ски~ 
тальцем морів - Летючим Голляндцем. але мені 
1.нтадає в око цілком несподівана паралелл між 

"Голляндцем", задум якого виник під час vтечі 
Вагнера з (першою) дРУжиною і псом з Риги. 
БалтицьRим морем, та Шевченковим "Гамалією". 

20 

якого скомпоновано три роки пізніше. також під 
час подорожі Балтицьким морем. Можливо, це 
суб'єктивне враження, але мені здається, що мо~ 
тив визволення невольників у "Гамалії" якось пе
регукується з мотивом звільнення від прокляття 

капітана корабля та його залоги в .. Летючому 
Голляндцеві". Прихильники структуральної по~ 
етики можуть помітити ще й такий деталь, як 

червоні вітрила корабля та освітлені полум'ям 
пожежі хвилі - .. рожеві гори" ... 

Навчені дослідом із "Парсіфалем", ми з дру~ 
жиною сподівалися побачити на сцені темряву й 
почути крізь неї Далянда. Голляндця і Сенту, 
(так, як ми їх чули крізь темряву в МюнхенсьRо~ 
му державному театрі). 

Але ми побачили суміш західнього модернізму 
з радянським соцреалізмом. а у фінальній сцені 
- цирнову пантоміму. Режисер, спеціяльно ви~ 
писаний із ДДР, не міг допустити на сцені чо~ 
гось надреального. Насамперед дещо переробле~ 
но музику. наприклад. вилучено арфу. разом зі 
сценою преображення ... 

Події. що відбуваються на сцені. не мають ні~ 
чого спільного із задумом великого німецького 

композитора; їх представлено, як маячіння при~ 

чинної Сенти. Героїня у Вагнера Rидається в мо~ 
ре зі скелі, а у режисера вона стрибає з балькона 
на вулицю. Немає фінальна~· сцени очищення (бо 
це б виходило за рамки соцре~лізму). Але від
дано данину модернізмові: чорний еспанський 

одяг Голляндця трактовано як чорну шкіру: Сай~ 
мона Естеса. негра. який виконує головну ролю, 
випущено на сцену півголим. 

Поклін перед старшабратньою російською літе~ 
ратурою виявився у формі запозичення німої 
сцени з гоголівського "Ревізора". при чому цей 
епізод кілька разів повторено. Фактично від Ваг
нера залишено тільки лібретто. а що інтернаціо
нальна публіка співу здебільшого й там не розу
міла, то в її підсвідомості, мабуть, залишилися. 
накладені одна на одну такі картини: бідний негр 
кснає в кайданах. а кляті буржуї у білих цилін
драх. у білих масках і в білих одежах (у Вагне
ра це були матроси. що зійшлися на rесілля) 
качаються~ перекочуються по сцені (чому режи~ 
сер переробив пролетаріят на буржуїв. лишається 
його таємницею) ... І це вже був цирк. а не опера ... 

Я згадував. що незмінним у всій опері залиши~ 
лося тільки лібретто. Але це не зовсім так. Як 
завжди. незмінними лишилися ідеальна акусти

ка і найвищий професійний рівень виконавців: і 
Далянд (Матт і Сальмінея), і Сента (Лез б ет 
Вальслев), і Ерік (Роберт Шунк), не кажучи 
вже про "Голляндця", сполучали колосальні го~ 
лосові дані з найдосконалішою технікою. Дбрано 
також і поставу виконавців. Таких випадків (з 
нашого досвіду по інших театрах). коли старій 
акторці, з огляду на славн·е колись ім'я, дають 
головну ролю. або коли Трістан сягає лише по 
плечі Ізольді. а Сента, навпаки. на голову вища 
від своїх подруг, у Байрайті ми - покищ"о! - не 
зустрічали. 

Серпень І 981 . 
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Юрій СОЛОВІИ 

"ТВОРЧІСТЬ МІЖ ИРАйНОСТЯМИ" 
(Виставка pllcyнкig та акварель Гццалюка) 

В rалерії У країнських мистців у Нью-Йорку 
відбулась виставка рисунків та акварель Любо
слава Гуцалюка. Виставка відбулася в першому 
ти:;цні листопада 1981 року. 
Пеоше знайомство з !'.іалярською професією 

дав Гуцалюкові в діпівсько-таборових обстаг.инах 
Едвард Козак ( Еко): після приїзду до Нью Йор
ку Гуцалюк вступив до престижевої школи Ку
пер Юньон. Та це історія. якщо ще не з сивсю. 
то все ж таки з шпакуватою бородою: від рього 
часу Гуцалюк часто виставляв свої праці в Аме
риці (Нью Йорк і Союзівка). в Канаді ( rалерія 
"Фокус" у Торонті) і Парижі. ставши одним із 
на~більш популярних у нас мистців. 

Був час (у 50-х роках). коли Гуцалюк був од
ним із "архітектів" українського аванrарду. що 
був. зрештою. Rіщуно\І клі:о-.ІІату. в яко\-fу народи
лась відо\-tа "Нью-Йоркська група". у свій час 
дуже активне середовище стартуючих поетів з 

новаторськими інспіраuіями (див. видання "Нові 
поезії" ) . Та ці і подібні процеси. зумоІ'лені не 
лише ідеологічними переконаннями (шуканнями). 
але те;щ у великій мірі метрикальними сЬакторами 
(вік). Коли наш тодішній аванrард в о5разотвор
чому !'.іистеuтRі не здобувся на помітнішу маніфе
стацію. - "Нью-Йоркська Група" припинила 
колективну діяльність. Але. як !'.іистці час-від
часу організують (виставками) про своє - здо
рове або меЧ"ш здооове - творче існування. так 
теж члени "Нью-Йоркської Групи". не покінчи
ли з своїми літературними плянами. 

Проте теж у цьому процесі присутня містерія 
несподіванок життя: коли активність декого по

ширилась у цій новій дійсності ( поим. люксvсоці 
видання Віри Bo"RK з серії Companhia Brasileira de 
Artes Graficas -- Rio de Janeiro). - дехто "пrжи

нувши середовище своєї юности". затер по собі
так би мовити - "всі сліди" (маю на увазі зна
мениту поетесу Женю Васильківську). 

·** * 
Виставка Гуцалюка сиrнал. про що була 

щойно мова. Хоч вибір експонатів не обмежений 
до кількох останніх років. - отже це не є най
свіжіший звіт праці. а є радше ретроспективний 

(тут бачимо твори 1963-1981 років). сам акт 
створення виставки. який вимагає чимало труду. 

сиrналізує активне життя мистця. Очевидно "ак
тивне життя мистця" не залежить від числа його 
публічних виступів - показів; це одна з форм 
вияву стану (хто знає. може Ж. Васильківська 
творить у своїй "печері" (вислів Костецького) з 
пильністю пчілки безперервно поетичні шедев
ри!?). 
Ця виставка є певним допо-gненням поперед

ньої виставки Гуцалюка. яка була ретроспектив
ним показо~t олій ( 9-23 листопада 1 980 р.). Таке 
чергування. з огляду на просторові обмеження 
І'алерії, має свою логіку. 
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На попередиш виставці мистець зібрав вибір 
48 олій. остання виставка була зложена з І О ри
сунків і ЗО акварель. 

Дослідникові творчости мистця було б вижко 
Г'обачити і дослідити відновлення рисункіз і аква
рель до олійних праць, які (рисунки) у праці де
яких мистців мають підготувавальне завдання 

для більш ви\-fогливих фор\-fатів і технік (олія. 
прим.). Коли говорити про "дослідника" ( твор
чости) - не маємо на увазі професійного зназця 
мистецтва. який зу\-fіє "побороти" с5меження. 
пов'язані з публічними показами. а маЄ\1:0 на 
увазі уважного і начитаного глядача. який під

ходить до мистецтва з усвідомленими критерія\-fи. 
Нас з Гуцалюкам в'яже дружба ще з "дорево

люційних" часів (наш аванrард!) і я міг би це 
питання ( відношею:я рисунків - акварель до 
олій) з ним "вияснити". - все ж таки волію 
його зафіксувати у фор!'.іі містерії. залишаючи 
майбутньому інтерпретаторові Гуцалюкової твор
чости принайменше шматочок "дикого поля" для 
вияву його уяви і ерудиції. Це не означає. що я 
1-~е є прихильником документації (творчости) . але 
у випадку Гуцалюка. якого творчість є чи не 
виключно емоційною. волію. після певного досві-
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Пзризьке кафе. Рисунок, 1971 

ду з ним, не конфронтувати його в будь-яких 
теоретичних справах. Пояснюю цю мою стрима
ність: у зв'язку з попередньою ретроспективною 
виставкою, яка відзначала теж його ювілей ( 25-
ліття творчости) , я запропонував йому інтерв'ю, 
яке по сьогодні не зматеріялізувалося ... 

'** * 
Після короткого етапу, який менш-більш ха

-----nаRтеризувала метода Нью-ЙорксьRої школи 
Купер Юньон , Гуцалюк відкриває методу буду

========~ання струRтури поверхні образа, що стало ти
=========пічною рисою його мистецтва: хараRтеристичним 
____ ..~-~ля цеї методи є базування поверхні короткими 
========::вертикальними штрихами або мазками, які менш 
========nідRреслюють і наслідують форму зображувано-

го об'єкту (краєвид, портрет, мертва природа, 
========:Rвіти , побутова сцена), а є радше ритмічними 

складниками композиції. Помимо строгої струк
тури фарби - в його працях відчувається атмо
сферичність і навіть клімат місця. Та хоч Гуца
люкову роботу не можна повністю приписати 
імпресіонізмові, кубізмові чи абстраRціоналізмо
ві, - елементи цих історичних напрямків є ком
понентами його малярства. Компонентами, дію
чими з підсвідомістю мистця. Вони не є форсив
ними і важливими компонентами, бо сьогодні 
зовсім ясно, що Гуцалюк - оформивши своє ми
стецьке обличчя - виконує щоденний ритуал 
(малювання) , свідомого сво•·х обов' язків і поRли
кання, мистця. З такою настановою, де менше 
місця для непередбаченої гри хвиль уяви, Гуца
люR, - рішившись на місце в мистецтві "золотої 
середини", - творить мистецтво підRріплюване 
біологічним гоном. 

\ХИМЕРНІ СТВОРІННЯ МОРСЬКИХ ГЛИБИН 

Дослідники з дослідного корабля: "Мелвил" від

крили недавно близько побережжя: Перу цілі ве
ликі колонії незнаних досі фантастичних створінь 

і рослин. Вони живуть групами на глибині 9,000 
стіп навколо гарячих rейзерів. Відкрито стільки 

родів незнаних досі морських тварин, що це вва

жають за найбільшу знахідку в історіі біографії. 
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НАШЕ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬНЕ 

15-ЛІТТЯ 

Кл::с6 і:м. Васили Симоненки ю Мельб::рні 

(Скорочена доповідь на автор. вечорі ЗО . 8. 81) 

Здається , не таR давно ми збиралися тут, щоб 
відновити працю нашого клюбу, ЯRИЙ , проісну
вавши майже три роки , припинив свою працю. 
А вже пролетіло відтоді 15 років. Тож, огляда
ючись назад , хотілося дещо пригадати й підсу

мувати, що ж ми зробили за цей час ... 
Ми не виступаємо тут ЯR видатні автори чи 

письменники. а працюємо в міру наших сил і 

здібностей і, поки є ентузіязм і снага та бажання 
наших слухачів слухати нас , будемо працювати 
далі. 

Літературна праця не така легка , як дехто ду
має. Поет і письменник Віталій Коротич, який 
спершу був ліRарем , порівнюючи ці два фахи, 
лікарський і письменницьRиЙ, писав у своїй стат
ті, що був cвi;:J;ROM ЯR одна мати радила своєму 
синові вчитися на ліRаря , Rажучи , що це дуже 

легка робота: "Прийшов, пройщов і пішов. Ко
мусь щось відрізав, комусь щось пришив", зате, 
мовляв. маєш пошану й добрі гроші. А тим часом, 
писав Коротич, 60% лікарів умирають передчас
но, одні, заразившись від пацієнтів, інші через 

напрvжену тяжку працю й відповідальність. 

Подібне щось доводилось чути, ЯR одна 
жінка Rазала про літературну творчість, посва
рившися з дружиною письменника: "Подумаєш, 
- Rазала вона, --- велике діло писати: стиснув 

трьома пальцями ручRу й пиши "Сп іва пташечRа 
В Са;:J;ОЧку". 
Тим часом, щоб написати цікавий, ориrіналь

ний твір, потрібні знання з боRу змісту, форми, 
і з боRу мови, образности, треба самому багато 
й наполегливо працювати, читати. вивчати ми

нуле й сучасне життя, знати добре творчість по
передників і сучасників. Бо слухач, що цікавиться 
літературою, сам читає чимало. а йому треба 
СRазати в творі щось нове. чого він не знав, ска

зати правдиво, по-новому, не пережовуючи дав

но відомих речей старою методою. То тільRи 
Остап Вишня жартома писав, що різниця між 
уRраїнсьRИми й заRордонними письменниRами та. 

що закордонні багато читають, а мало пишуть, а 
наші, навпаки, --- багато пишуть. а мало чита
ють. 

Коли видатного французького письменниRа 
Флобера запитали, яR він писав свій твір "Мадам 
Боварі", він відповів: "Піт ллє градом, стисRає 
горло... я був одночасно і чоловіком. і жінRою, 
і полюбовниRом, і полюбовницею ... Я був і кінь
ми. і листям, і словами, які промовляли заRоха

ні". Rіцомо, що після смерти в творі героїні ма
дам Боварі письменниR теж захворів. 
А письменниR Тургенєв плаRав, коли писав у 
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своєму романі .. Напередодні.. про розлуку батька 
з дочкою. 

Або іншш1 приклад. До славетного французь
кого письr.rсІ-ІНИІ~а Онсре де Бальзака одного ~а
зу виRлюшли лінаря. Він лежав блідий. без пуль
са, здавалося, що він умирає. Колп лі:•ар привів 
його до нор~іального стану. він розповідав, що 

саме в його романі "Батько Горіо", який якраз 
писав, помер сам Горіо, а він так перейнявся йо
го долею, що трохи сач не по\іер. Відомо танож. 
що Бальзап: із заплянозаних 143 творів написав 
997. Нс~аром він і по\іер на 51-\іу poui життя, 
підірвавши своє здароз' я на,:р;;ірною літератур
ною працею. 

Нам, звичайно. тяжко ~івнятися до таких nе
шших творців літератури, але ми \іусимо вдоско

налюватись. прагнути писати краще. вчитися від 

:великих майстоїв літератури. не спинятися на 

здобутому. щоб наша творчість хоч в якійсь мірі 
задовольняла духові потреби нашої спільноти. 
Тож кілька піпрахуянів з нашого 15-ліття. 

Відно"~шли ми свій клюб у червні 1966 року. На 
перших сходинах було ІЗ осіб. У праву вибрали 
R складі: Зої Когут. Божении Коваленко. Ірини 
Білинської, а Дм. Нитченка на головv клюбу. 
Пізніше п-ні Білинську замінив Неван Грушець
кий. Трохи згодом ухвалили, що ,:~;о клюбу мо
жуть належати й художники, артисти, інші ми

стці. Для творчого росту та плянування праці ми 
щомісяця збиралися по черзі в приватних наших 
домах, де читали нові твори. обговорювали. кри
тикували, сварилися, плянували нові вечори чи 

вистуnи. 

Таким чином протягом 15-х ронів відбулося 64 
прилюдних літературних вечори. З них автор
ських вечорів було 23. які відбувались в Ессен
доні, Саншайні. · Нобл Парку, Джілонrу. куди нас 
запрошували, та один раз Уздили й виступали аж 

у СІднеї. 

Окремі наші члени мали й самосТІиНІ вечори. 
Зоя Когут виступала двічі в нашій постійній ре
зиденції в Ессендоні біля Мельбурну. також в 
А,::~;еляїді, в Сіднеї, Брізбені. Пані Боженна Ко
валенко мала вечір в Ессендоні. Сіднеї, Брізбе
ні. а в Перті та Аделаїді виступала разом з пані 
Лідією Гаєвською-Денес. Ще більше довелося 
виступати Дм. Нитченкові в Сіднеї, Аделаї,::~;і, Пер
ті, Джілонrу, в Перті. В деяких містах по кілька 
разів. Але всіх тих позамельбурнських виступів 
не враховуємо до тих 64-х. 

Вечорів-ювілеїв наших клясиків та сучасних 
письменників відбулося 22. Це були доповІДІ про 
них, а члени клюбу читали супровідні поезії чи 
уривки авторів, 9 вечорів були присвячені лише 
творчості Ліни Костенко, зокрема 11 романові 
"Маруся Чурай" та три - збірці "Неповтор
ність". Також ві,::~;булись вечори гумору й сатири. 

Третій рід вечорів - це з участю нашої твор
чости молоді. Ух було 1 О. На них ми видавали 
таRож і нагороди після проголошення наслідків 
Іюнкурсів молодеча;· творчости. Кращі їхні літе
ратурні спроби були надруковані в молоречих 
та дитячих журналах. Крім того, Дм. Чуб ( Нит
ченко) упоряднунав 25 сторінок "З творчости на-
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У"Іасиикн ювілейноrо ве"Іора. }Іt;"ІИНВN-оі ~J&.ава, 
сидить: Ірина Залеська, Анастасія Грушецька, Дми

тро Ннт"Іеико - rолова клюбу, Зои Коrут та Люба 

Кириленко. Стоять: К~сть Гіммельрайх, Неван Гру
шецькнй, Боженна Коваленко, Мих. Підріз та Юрій 

Михайлів. Фото: Юрій Михайлів. 

ших наймолодших" у "Вільній думці" (Сідней) 
та 4 в "Церкві і Житті" (Мельбурн). Двоє на
ших молодих авторів дістали нагороди на кон

н.урсі молодого пера в Канаді. Це Леся Шевчен
ко та Арета Підгородецьна. З молоді частіше 
брали участь в каннурсах та вечорах близьно 
12 осіб. Але постійно працював над собою і дру
нував оповідання, а пізніше переключився на пе

ренлади з української мови на англійсьну лише 

Юрко Тнач. який видав уже кілька вартісних 
творів, як "Побратими" Василя Шевчука, "За 
ширмою" Антоненка-Давидовича, "Шлях неві
домого" І. Качуровського, "Через міст" А. Ді
марова, Гуморески Остапа Вишні, яні саме вихо
,J;Ять з друну. Перенлав танож роман У ласа Сам
чуна "Ост" та "Собор" О. Гончара, які мають 
пізніше вийти з друну. 

Четвертий рід вечорів - це гостинні виступи 
заморських гостей та своїх з інших міст. З аме
ринанських r.остей виступали: перекладачна Ок
сана Соловей. різьбар Яків Гніздовський, мае
стро Степан Крижанівсьний та Ганна Черінь. З 
Канади - поет, перенладач і наvновепь Яr. Сла
вутич, з Німеччини - проф. Вел. Янів. З Сід
нею - Ярослав Масляк та Євген Гаран. 
При цьому можна сказати, що наші автори та

нож добре відомі за межами Австралії. Зоя Ко
гут та арт. Ірина Залесьна з велиним успіхом 
виступали на багатолюдних вечорах в Америці, 
а сама Зоя Когут мала понад 70 самостійних 
виступів в Америці, Канаді та Европі. Боженна 
Каваленна дістала пеошv нагороду в Америці на 
13-му ноннуреї СФУЖО за репортаж про подо
рож в У країну "Візу одержано". 

Наші автори: Зоя Когут, Боженна Коваленко, 
Мих. Підоіз. Неван Грушецький, Вел. Каспен
нович та Дмитро Чуб часто друкуються (або їх 
творчість пеоедруно"Аують з наших видань) в 
Америці й Канаді. а часом nередають і в радіо
пересиланнях. 

23 



Про наших художників - маестра Цибульсько
го та П. Вакуленка й Любу Кириленко - за їхні 
оформлення альманахів, окремих видань часто 
згадують рецензенти наших видань і тут, і в за

океанській пресі. 

Окремою ділянкою праці була видавнича ді
яльність. Протягом 15 років з допомогою Клю
бу та з участю всіх його членів як авторів ви
йшло 4 альманахи "Новий обрій". а ще 2 ви
йшли до існування Клюбу. У порядкування та 
редакція всіх цих 6-х альманахів належить Дм. 
Чубові. Більшість цих видань були з матеріяль
ною допомогою нашого власника найбільшої 
книжнозої крамниці пана Василя Фокшана. Вся 
пра~я нац упорядкуванням та редакцією була без 
оплати. Друкували ми перші числа альманаху по 
півтори-дві тисячі примірників, а решту тиражем 

1 ООО примірників. Тепер видання стало дефіцит
не. і без сторонньої допомоги уже неможливо 
видати. 

Крім цього. ми видали збірник "З-під евкаліп
тів" (Українські поети в Австралії), де брало 
участь 14 авторів-поетів. У порядкування і ре
дакція - Дм. Чуба. 
Для видавничої діяльности та 6-х конкурсів 

молодечо;: творчости потрібні були кошти. На 
наш заклик і прохання дали нам більші пожертви: 
сіднейський Культурно-виховний клюб молоді 
дав 600 долярів. В. Каспенкович - 500 дол .. 
Громада Вікторії на чолі з п. А. Глуханичем -
1 ОО дол., Православне братство Св. Володимира 
- 1 ООО дол .. Роман Лазорко - 1 ОО дол., Кооп. 
"Поступ" - 100 долярів, п. Іван Дурич з Тас
манії - 1 ОО дол. І щойно пожертвував 1.500 дол. 
п. М. Кравець (Глухан) з Тасманії, який був 
тяжко хворий і вже помер. 

Дехто. зрозуміло. може запитати, а хто ж те
пер належить до нашого Літературно-мистецько
го клюбу? Це ті, що пишуть і виступають на на
ших вечорах: їх тепер 14 осіб: Зоя Когут. Ва
женна Коваленко. артистка Ірина Залеська. Іри
на Білинська. Анастасія та Неван Грvшецькі. ху
дожниця Люба Кириленко. маестро Василь Uи
бульський. Кость Гіммельрайх, артист Юрій Ми
хайлів, Михайло Підріз, Юрко Ткач та голова 
Клюбу Дмитро Нитченко (Дм. Чvб). З цього 
числа 4 особи належать до ОУП "Слово". З 
усієї Австралії до УУП "Слово" належить 13 
осіб. 

Які ж проблеми стоять перед нашим Клюбом? 
Поперше, треба за всяку ціну перемогти фінан
сові труднощі і з допомогою жертводавців видати 
8-ме число альманаху "Новий обрій", хоч маємо 
великі труднощі з розповсюдженням. Із тисячі 
примірників б-го числа ще близько 200 примірни
ків не продані. У наших плянах є ще видання 
збірника спогадів та видання англшською мо
вою всього кращого. що було в шістьох альмана
хах та новішого доробку. Але все впирається в 
кошти. В давні часи видання фінансували меце
нати, церкви. братства. Сьогодні ми маємо міль
і:!:онеrуі~ в особі наших кооператив. маємо і своїх 
бизнесменів-мільйонерів. Адже здавалось би. ці 
турботи мали б взяти хоч трохи на себе згадані 
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кооперативи. Вони мог ли б фінансувати щороку 
хоч одну поважну книжку на цьому тереНІ. Це 
для них всього б коштувало 1 0-1 :; тисяч дол. 
Чи це велика проблема для трьох разом коопе
ратив? Але вони виправдуються тим, що в їх
ньому правильникові немає такого параграфу, 
щоб давати гроші на книжкові видання. А вони 
про це не подумали своєчасно!? Хоч відомо, що 
з кожного правильника можна знайти вихід при 

бажанні. Література тим часом - це найбільша 
наша зброя в цих обставинах. Це найбільший ру
шій культури. проrресу, мистецтва, історії! Але 
не всім це під силу збагнути, на жаль. 

'1·ож з вашою допомогою, порадами й участю 
ми рішені далі йти, влаштовувати літературні ве

чори. працювати з творчою молоддю. доки є ще 

сили й зацікавлені нашими вечорами, нашою пра

цею. 

Петро ОДАРЧЕНКО 

УНРАїНСЬНА МОВА В АМЕРИЦІ 

11. Польонізми в мові гмериІ\ансьІ\их уІ\раїнuів 
(12) 

У реченні "Він дивився на це з великою до
зою сатllсфакції" слово .. сатllсфакція" - це не
потрібний польонізм (латинського походження). 
Укра:·нський відповідник "задоволення". У СУМ 
слово "сатисфакція" має позначку "застаріле". В 
українській літературній мові це слово вживається 

в значенні "утамування почуття образи в формі 
дуелі з особою. яка образила. Наприклад: "Роз
лютився Лобода за таку ганьбу... шукатиме са
тисфакції" (Ле). 
Дуже часто слово "себе" вживається в поль

ському значенні. Приклади: "Індія і Пакістан 
обвинувачують себе". " ... про співдію всіх наро
дів, які себе не знищують". "Вони дивляться на 
себе". Всі ці речення побудовані на зразок псль
ського словосполучення: patїlec na ·siebie. По

українському треба казати: .. "І.~дія і Пакістан об
винувачують один одного . ...які один одного 

не знищують". "Вони дивляться один на одного . 
Українське слово "себе" означає однину, а не 
множину і пов'язується з іменником в однині. 
Приклади: "Індія обвинувачує себе". "Він ди
виться на себе". "Мені себе не жаль" (Л. Укр.). 
"От зараз сиджу у себе ... " (Коц.). "Перекону
вати себе". "Він сам за себе говорить" (Ст.). 
"Тримати себе в руках". 

Без польського словника неможливо зрозуміти 
таке речення: "Поринаю у ясний селєдин моря". 
У польському словнику знаходимо незрозуміле 
слово seledyn, Воно означає "блідо-зелений ( са
латний) колір". 
Дуже поширений польонізм "середник" з п. 

srodek. Часто доводиться читати в газетах такі 
неукраїнські словосполучення "лікуючий серед-
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ник , середники масової інформації". У країн
сьRі відповідни~~:и: "лі~~:увальний засіб", .. засоби 
масової інформації". 
В українсьній мові є слово "середник". але во

но вживається в цілком інших значеннях: 1) на
зва предмета. розташованого в центрі чогось ( се
редник у медальйоні) . 2) середній поперечний 
брусок у віконній рамі. З) пробіл між колонками 
тексту в газеті, 4) крапка з комою (в сучасних 
граматиках вживається лише термін "крапка з 
комою"). .· 

Замість слів "вона сиrнцє" (з п. sygnowac -
себто "ставити підпис") , треба казати: вона під
писує". 
Конче треба ві,::~;Rинути й польські вислови на 

широ~~:у скалю", "на більшу скалю", "на велику 
скалю" - з п. па · wielkl\ skal~. У країнські відпо
відни~~:и: "у великому маштабі". "з великим роз
махом". Замість польського вислову "міністерство 
скарбу", треба казати "міністерство фінансів . 
У RраїнсьRе слово "скарб" вживається в зовсім ін
ших значеннях: 1) коштовності, гроші, 
цінні речі, 2) духові та культурні цінності. 
З) хтось або щось надзвичайної цінности, 
4) майно, 5) застаріле поміщицьке воло
діння. Приклади: "Перекази про скарби. зако
пані тут". ( Гонч.). "Ти показав мені ще інші 
сRарби-світ філософії, науки ... " (Л. Укр.). "Ли
сенко склав у серцях наших цілі скарби" (Коц.). 
Дуже часто без усякої потреби в наших газе

тах вживається польонізм-діялектизм "скомплі
Rований" .- з п. skomplikowany замість україн
сь~~:ого слова "складний". Пишуть, напр., "умови 
СR.омплі~~:увалися" замість "умови ускладнилися". 

Без польського словника не можна зрозуміти 
й словосполучення "скравки землї' (з п. skrawek 
ziemi). По-у~~:раїнсь~~:ому треба казати "клапоть 
землі". Приклади: "Орав клапоть поля" ( Н. 
Лев.). "На клаптику ... землі" (Дм.). 

Польонізми "скритовбивник" (з. п. skгytobбjca), 
скритовбивство ( п. skrytobбjstwo) треба заміняти 
у~~:раїнсь~~:ими словами: "найманий убивця", "у
бивство з-за рогу". Приклади: "Чоловік стріляв 
з-за рогу" ( Сміл.). 
Конче треба ви~~:инути й польське слово "сло

rан" і замінити його українським словом "гасло". 
"льозунr". 

Немає в українській літературній мові й слова 
"сопраністка" .- з п. sopranistka. Співачку з ви
соRим голосом звуть "сопрано". Наприклад: "О. 
князь чував той романс не раз, чув і в концертах 

від модних сопрано ... " (Л. Укр.). 

До найчастіше вживаних польонізмів належить 
слово "спільнота" - з п. wsp6lnotз. Це слово 
вживають в Америці в різних значеннях, збідню
ючи цим лексику української мови. Кажуть: "за
хідні спільноти" замість "західні держави". "На
ціональностевих (?) спільнот ЗСА" замість "на
ціональних г.руп (громад) США". "Найширші 
круги нашої спільнотll" замість "найширші кола 
нашої громади . "Українська спільнота в світі 
замість "Українці в світі". "Відроджуються окре
мі спільноти.. замість "відроджуються окремі 
спільностІ . Отже замість польського слова 
"спільнота" треба казати - в залежності від змі-
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~ту - .. "гr,ома~~ ... , "об' єднання", спільність". 
група , нацІя , "держава". У СУМ слово 

"спільність" має таке пояснення: "1 ) однаковість 
для всіх, 2) нерозривний зв'язок, єдність, З) 
об'єднаня лю,J;ей, згуртованих спільними умова
ми життя, метою, інтересами". 
У СУМ зазначено, що слово спільнота в 

третьому значенні сло9а "спільність" не вжива
ється в укра~·нській мові, уживання слова "спіль
нота" в першому й другому значенні слова 
"спільність" зафіксовано в словнику з позначкою 
"рідко". Отже немає потреби вживати польонізм 
"спільнота". треба ширше користуватися словами 
української літературної мови (громада. об'єд
нання, спільність, держава, група. організація, 

нація, народ і т. д.). Треба ще додати, що в 
українській мові є слова, утворені з суфіксом 
"-ота". але цей суфікс надає словам неrативного 
значення, неrативного відтінку. Наприклад: го
лота, свинота, гидота, сволота, мерзота, нудота. 

У збірних іменниках слова з суфіксом "-ота" ма
ють ві,::~;тінок зневаги. Про це зазначає Олекса 
Синя~ський у "Нормах української літературної 
мови" (Львів, 1941. стор. 127). Ставити в цей 
ряд слів із зневажливим відтінком - свинота, 

голота тощо .- слово "спільнота" аж ніяк не ви
падає. На жаль, українці, що живуть в Америці, 
забувають про існування в українській мові та
ких слів як "спільність", "громада", "держава". 
"нація", "народ", "об'єднання", "група", "орга
нізація" і замість цих слів всюди вживають по
льонізму "спільнота". 
У польському значенні часто вживають слово 

"спочивати" з п. spoczywac. Наприклад: "Відпо
відальність спочиває на мені". "На них спочиває 
велике завдання". "На таких, як він. спочивало 
громадське життя в Америці". У всіх цих речен
нях слово "спочивати" вживається не в тому 
значенні, в якому це слово вживається в україн

ській мові. Це польське слово, яке в перекладі на 
українську мову у цих реченнях має такі зна
чення. "Відповідальність лежить на мені". ( Себ
то: відповідальність - це мій обов'язок). "На 
них покладено велике завдання". "На таких, як 
він, спиралася громадське життя в Америці". 
Отже відповідники до польського слова "спочи
вати" є такі українські слова: "лежати", "покла
дено" (покладатися), "спиратися". 

Українське слово "спочивати" має цілком інші 
значення. 1) Те са:\-Іе. що "відпочивати". "Ішов 
кобзар до Києва та сів спочивати" ( Шевч.). 2) 
Те саме. що спати. "Я думав, що ви ще спочи
ваєте" ( Мирн.). З) Бути мертвим, лежати в мо
гилі. "Старий спочив уже на цвинтарі" (П. Ку
ліш). "Мертві спочинуть у братських могилах" 
(Янов.). Широко вживані такі фразеологізми: 
"Спочивати в Бозі". "Спочивати вічним сном". 
"Спочити навіки". 

Не відповідає українсьюи літературиш мові 
польський вислів "спрецизований плян" - з п. 
sprecyzowac (уточнити). Треба казати "уточнений 
плян". Приклади з української літератури: "Він 
дорогою уточнює свій плян" ( Стельм.). "Я по
винен уточнити свої думки" (Гол.) . "РозвідниRи 
уточнили відомості про ... " ( Скл.). 
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ВИРОСТАТИ і~t_,_РАЗОМ 

""І' 

t". 
Нанадійці. Вони походять з різних ку ль тур і з багатьох 

частин Нанади. Вони живуть і виростають разом як горді громадяни нашої 

чудової країни. 
Десять рОІ\ із тому уряд фор- І 
мально признав культурну різно- . GROWING TOGETHER 
манітиїсть цієї чудОFюЇ країни. : ANNIVERSARY 

коли зформував політику багато- 1 

культурности. 

Це було нове зобов'язання до 
ростучого розвитку і росту духа : 
з розумінняl\1: між багатьма спад- : 
щинами. які утворили нашу націю .. 

(~;-ttlct< 1;1 
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Це зобов'язання багатокультурности 
сильніше в цю десяту річницю ніж 

було будь-коли перед тим. А завтра 
воно буде ще ширшим 
Отже приєднайтеся до нас у нашо

\fУ святкуванні чинулого. сучасного 

ма;tбутнього-майбутнього. яке буде 
про.:~;овжувати приносити всім нам 

краще порозуміння нас самих і нашої 

vраїни .. . рости разом. 

1•1 Minister of State 
· Multiculturalism 

Ministre d'Etat 
Multiculturalisme 

"НОВІ ДНІ", грудень 1981 



У реченні "він спроневірив Rілька тисяч" 
- польонізм спроневірив з n. sprzeniewierzac 
треба замінити українським словом "розтратив". 
ПриRлади: "Звичайно, можна було б розтрату 
nоRрити готівкою" (Шиян) . "А ти влізеш в 
якусь розтрату" ( MoRp.). "Це я розтратив ці 
кілька тисяч" (Ле.). 
А от один грамотій нашкав таке речення: 

"Жиди спрятали Айхмана". Українець, що трохи 
знає російську мову. подумає, що тут вжито ру~ 

сизму .. спрятали" і зрозуміє це речення так: "жи~ 
ди сховали Айхмана". Але, щоб зрозуміти це 
речення, треба звернутися до польського словни~ 
Ra. І тоді побачимо, що слово "спрятали" не має 
ніякого відношення до російсьR.ого слова "спря~ 
тать'', а означає те саме, що польсьR.е слово 
sprцtac, себто "прибрати", "фізично знищити", 
"убити". Приклади: "Розвідники легко прибрали 
вартового при вході" ( Тарн.). "ТаRий спільник 
був небезпечний, він надто багато знав - його 
треба було прибрати" ( СR.л.). У цих реченнях 
слово "nрибрати" з позначкою "розмовне" озна~ 
чає "убити". 

Під впливом польсьR.оЇ мови часто кажуть 
.. стація залізниці" - з n. stacja kolejowa. У країн~ 
ський відповідниR: "станція". Приклади: "З то~ 
варсвої станцй вирушали ешелони" ( Гонч.). 
"Коней перепрягали на поштовій станції" ( Н.~ 
Лев.). "Розбіглися рейки на вузловій станції" 
( Мик.). "Батальйони штурмували велику заліз~ 
ничну станцію" (Гонч.). "Нарешті по~·зд став: 
збоRу одним вікном світила станція" ( Панч.). 
В уRраїнсьюи мові є й слово "ст ація", але воно 

має цілком інші значення: 1) натуральний пода~ 
ток на Україні в XIV~XVI ст .. 2) місця пасе~ 
лення певного виду тварин. Див. СУМ, ІХ. 673. 

Вислів "стислі науRи" - явний польонізм -
З П. nauki scisle. -УR.раЇНСЬR.ИЙ ВіДПОВіДНИR.: "точні 
науки". В СУМ слово "стислі" має позначRу 
"застаріле". ПриRлади: "Професор точних науR" 
(Ю. Янов.). "Точні науRи, і насамперед фізика 
й хемія, ведуть наступ на Rорінні проблеми, які 
постають перед природодослідниками ... " (На~ 
yRa). 
У реченні "Він зложLzв віноR у стіп пам'ятника 

ШевченR.ові" є аж два польонізми: "зложив" (з 
n. zJ:ozyc) себто "поклав" і "стіп" (з n. "stopa"). 
По~українсьRому це речення повинно звучати 
так: "Він nоR.лав віноR до п'єдесталу пам'ятника 
Шевченкові", або до "підніжжя". 

В уRраїнській мові є слова "зложити", "сти~ 
слий і "стопа", але вони вживаються в інших 
значеннях. Приклади: "ЖуR зложrzв свої пожитки 
на віз" ( П. Мири.) . "Зібрав я все, що тільки за
ціліло, зложив і склеїв" (Л. У.). "Я зложч ша~ 
лену пісню" (Олесь). "Вона зложила руки" 
(Мас.). "Зложити голову". "Зложити зброю". 
"Стисла хараR.теристика" ( R.opoтRa). "Ах, як 

дитинство все в рядок убгати стислий?" ( Риль.), 
себто невелиRий осягом, розміром. 

Слово "стопа" в польському значенні цього 
слова вживається ще й у таRих реченнях та oRpe~ 

мих висловах: "Інфляційна стопа зросла до 10 
відсотRів". "Життьова стопа" з п. stopa zyciowa. 
Відповідником до польського слова "стопа" у цих 
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реченнях є уRраїнсьR.е слово "рівень". Приклади: 
"Життєвий рівень (ступінь добробуту) . "Це 
знижує науRовий рівень.. (ступінь якости). 
Слово "стопа.. в українській мові є і вжива~ 

ється воно в таких значеннях: 1) Rінцева части
на ноги, 2) о;::~;иниця виміру віршавих рядків, 3) 
стара російська міра кільR.ости паперу. Докладно 
про це див. СУМ, ІХ. 730. 

Дієслово "суспендувати" дуже часто вживають 
у польсьRому значенні слова, яRе в українсьRому 

переR.ладі о зна чає "звільнити від обов' язків", 
.. припиняти дію". Отже замість "суспендувати 
свою діяльність" треба R.азати "припинити свою 
діяльність". 
У RраїнсьRе слово 'суспен;::~;увати" має цілком 

інші значення: "надавати твердим речовинам за~ 
вислого стану". Див. СУМ, ІХ, 658. 
Як уже не раз зазначалося, в українській і 

польсьRій мові є багато слів, які однаково зву~ 
чать, однаRово вимовляються, але мають різні 
значення. До таких слів належить і слово "само~ 
чинний", а також похідні від цього прикметпика 
інші слова: "самочинно", "самочинність". У ре~ 
ченні: "самочrzнно насуваються на думку слова 
нашої молитви" слово '"самочинно" вживається 
в значенні польсьR.ого слова samcoczynny (себто 
автоматично", "мимовільно", "несамохіть"). 
У країнські значення слова .. самочинний" цілком 
інші: 1 ) який робиться незаR.онно, 2) який здій~ 
снюється за власним почином. Приклади: "Само~ 
чинний виступ". "Самочинно судити його не 
можна" (Вас.). "За самочинство (порушення за
Rону) суворо R.арають". 

ВДЯЧНА ТЕМА ДЛЯ НАШИХ ФІЛОЛОГІВ 

У сі ми тут, у вільному світі, знаємо, як "бояться" 

радянські літературознавці згадувати, а' тим більше 
вивчати істОричну драму Лесі Украінки "Бояриня". 
Адже цієї п'єси немає навіть у "повному" 10-томно
му зібранні іі творів, виданому за "відлиги" 60-их 

років (1963-1965). Але, мабуть, ніхто з наших ту
тешніх філологів не звернув уваги на те, що така 

доля спітка'ла ще одну нашу клясичпу історичну 

драму - "Гандзю" І. Fіарпенка-:К:арого. Немає цієї 
драми в З~томному "повному" зібранні творів цьо

го нашого видатного драматург·а, дарма що це ви

дання також вийшло в світ за згаданої "відлиги" 

(1960-1961 рр.). У першому томі, в увідній статті 

про життя й творчість І. Rарпенка-Fіарого, що іі 

нвписав Л. Ф. Стеценко, цю драму згадано досить 
похвально ("свого часу користувалися успіхом у 

глядача історичні дра'Ми "Лиха іскра поле спалить 
і само щезне" та "Гандзя", стор. 266), а самого тво
ру, його тексту в цьому виданні немає. В курсах 
історіі украінської літератури, виданих у :Києві 

50-60-ми роками, або не згадують, або тільки зга
дують, але не розгляда'Ють (напр., у великій 2-том
ній "Історіі украінської літератури", що іі видала 
Академія наук у :Києві 1954 р.). "Історію" ставлення 
до цього твору паневолених радянських літерату

рознавців можна знайти в третьому томі згадано

го тритомника, в "Біблі.ографічному показникові 
основних видань творів І. :Карпенка-Карого". У цьо
му показникові перша публікація "Гандзі" позна· 
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чена 1904 р., тобто ще за царсьІ'іого режиму, І'іОЛИ 
вона й у театрах ішла з успіхом. А за "радвлади" 
іі вперше видало видавництво "Рух" 1924 р. у Хар

І'іові, ~ 1929 - ДВУ в 4-томному виданні творів цьо

го драматурга. Ну, а же після цього - ЯІ'і заціпи

ло, хоч поІ'іазниІ'і доведений до 1959 р., тобто до 

початІ'іу "відлиги", яІ'іа, ЯІ'і я відзначив, таІ'іож не 

розтопила "І'іриги" навІ'іоло цієї драми. А причина 
таІ'іа, ЯІ'і і в забороні "Боярині", ЯІ'і про це свідчить 
підзаголовоІ'і "Гандзі": "Дра'Ма з часів Руїни (1663-
1687)". ОчевидячІ'іи, мосІ'іалів у драмі І. RарпенІ'іа
Rарого поІ'іазано таІ'і, ЯІ'і і в "Боярині", - не дуже 
похвально. На жаль, у мене тепер немає можливо
сти написати про "Гандзю" таІ'і, ЯІ'і я писав про 

"Бояриню": я живу да'леІ'іо від Нью-ЙорІ'іу і не мо
жу їздити до тамтешньої бібліотеІ'іи, а того, що я 
маю в своїй хатній І'інигозбірні, мало для таІ'іоЇ ро

боти. От я маю "Історі•ю уІ'іраїнсьІ'іого письмен
ства" С. Єфремова", але в ній є тільІ'іи згадІ'іа в 
дужІ'іах "найІ'іращі у нас історичні драми "Сава· 

Чалий", "Гандзя", "Бондарівна" і ін." (том 11, стор. 
163). Є в мене монографія С. Єфремова "RарпенІ'іо
Rарий" ("УІ'іраїнсьІ'іа наІ'іладня", Пяйпціr, без po
l'iy), але й у ній я знайшов тільІ'іи таІ'іе: "Пишаються 
тільІ'іи історичні п'єси, ЯІ'іих джерелом були то 

пісня ("Бондарівна", "Сава Чалий", "Пиха іСІ'іра" ... ), 
то історичний переІ'іаз ("Паливода XVIII століття, 
з анеІ'ідотів про ПотоцьІ'іого) та доІ'іладно відомий 
історичний доІ'іумент (Гандзя"). До "Гандзі" автор 

подав у примітці під теІ'істом: "Сюжет "Гандзі" 

див. у Ріостомарова - "Собраніе сочиненій", l'iH. 
VI, СПБ, 1905, стор. 236". 

Виразніше поінформував про сюжет "Гандзі" М. 
Драй-Хмара в своїй статті про "Бояриню" Песі 
УІ'іраінІ'іи. Він написав: "Гандзю" побудовано на 
історичному тлі. В основі цієї драми лежить епізод, 

що про нього мова мовиться у Ріостомарова ("Рун

на", СПБ-М 1882, 444-445): яІ'і польсьІ'іий ПОЛІ'іОВНИІ'і 
Пиво-ЗапольсьІ'іий виІ'іра'В у гетьмана ХаненІ'іа 
"пленницу", "черІ'іашенІ'іу изумительной І'ірасотьr" і 

ЯІ'і за це помстився останній. Замість "черІ'іашенІ'іи" 

автор поставив уІ'іраЇнІ'іу Гандзю. Історичного зна

чення цей епізод, звичайно, не має, але на тлі цього 

епізоду RарпенІ'іо-Rарий розгорнув на всю широ

чінь ціІ'іа'Ву психологічну проблему переродження 

жіночої душі й зради національної. Причина цієї 

внутрішньої психолОгічної метаморфози - І'іОХан
ня". Михайло Драй - Хмара, "З літературно-нау
І'іОВОЇ спадщини", Нью-ЙорІ'і ... 1979, стОр. 223). Ми
хайло Драй-Хмара пише більше, порівнюючи Ган
дзю з ОІ'ісаною в "Боярині", але це не стосу

ється до питання, що його я ставлю в цій нотатці: 

чому все таки "Ган,::рі" не друкують на УкраїЮ від 

1929 р.? ЯІ'іби "черІ'іа'ШенІ'іу"-уІ'іраЇнІ'іу і в п'єсі вv.:

І'ірав поляІ'і, то цей твір, напевно, не був би забО

ронений. Дуже ймовірно, що RарпенІ'іо-Rарий учи

нив таІ'і, ЯІ'і і сам Rостомаров у повісті "ЧернігівІ'іа" 
(була написана російсЬІ'іОЮ мовою, а на уІ'іраінсьІ'іу 

переІ'ілав Б. ГрінченІ'іо), замінивши поляІ'іа москов

ським 6окрнном, тільІ'іи М. Драй-Хмара мусив це в 

своїй статті замовчати ... 
Отож і бажано, щоб хтось із наших філОлогів. 

хто може дістати теІ'іст цього твору, з'ясував це 

питання, написав статтю на цю тему. 

В. Ч-о 
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ГУМОР І САТИРА 

Іван ЕВЕНТУ АЛЬНИИ 

ЦЕ ТРАПИЛОСЬ ПІСЛЯ ЗЕМЛЕТРУСУ ... 
(Невесела гумореска) 

Котрогось дня, року Божого поточного, Mo
CRBY навістив землетрус. Можна СR.азати, що 
землетрус був посередній. менш чотирьох балів 
по шиалі Ріхтера, але він ловивертав иаміння на 
Червоній площі й розбудив мощі Леніна в мав
золеї. Мощі підскочили, чхнули, знизали плечима 
й пішли на гору. 

Розуміється, вартовий біля дверей мавзолею 
негайно зі\ілів, уздрівши живого вождя, і Ленін 
без затримии почимчииував по Москві. 

Вулиць Ленін не пізнавав. По-перше, тому, що 
довго спав, і вони за той час значно змінили свій 

вигляд, а по-друге, йому взагалі доводилось рідио 
ходити пішии. бо його возили в авті. Але треба ж 
яиось зорієнтуватись, розпитати дорогу в Кремль. 
Ленін зауважив у невеличиому скверику якогось 
самітнього пенсіонера на лавці й підійшов до 
нього. 

Здрастуйте! 
Здрастуйте, товаришу Ленін! Ви ж Ленін? 
Та ... Ленін. А яи ви впізнали? 
Хто ж вас не впізнає? Навіть поганеньиий 

піонер, від горшиа три вершиа, не помилиться. 

А де ж це ви так довго були? 
- Я тепер у мощах перебував, а живу, тобто, 

сплю в отому мавзолеї, на Червоній площі. Ба
чили? 

- І бачив. і бував у ньому, та й мощі ваші 
вельмидостойні or ляда в. А чому це ви тут опи
нились? 

- Землетрус розбудив. Ну, ось що, дорогий 
громадянине, розиажіть, ЯR мені потрапити до 

Кремлю. 
- До Кремлю? Це простіше простішого. Пі

дете сюдою, тоді тудою. звернете ось там, а 

пізніше ще там. оце й буде Кремль. Зрозуміли? 
Ленін хитнув головою, хоч насправді нічого не 

зрозумів. 

- А сиажіть, хто у вас тепер вождем? 
- Брежнєв, - відповів самітній пенсіонер, 

товариш Брежнєв, тільии він уже доходить ... 
- Яи це "доходить"? 
- Ну, старий. значить, сімдесят п'ять роиів. 

яищо б грузиниа Джуна не підліиувала, то вже 
мабуть би rіrнув. 

- Не пам'ятаю. - признанея Ленін. - Може. 
иолись він працював у Раднариомі за розсиль
ного, та досить води збіг ло від того часу. А яи 
вам тут, взагалі. живеться? 

- Живеться ... Багато розповідати. Ви ираще 
зайдіть в оцей будинои, що на розі. Там тепер 
збори партійного й безпартійного антиву. ось і 
почуєте? 

- А мене пустять? 
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- Пустять. Збори відчинені, можна заходити 
всім, хто хоче. Ну, розуміється, вам ліпше за
маскуватись, принаймні, піднести вище ковнір, бо 
розшифрують і почнуть славословити. На збо
рах і Брежнєв буде .. 

Ленін попрощався з пенсіонером і пішов у вка
заний будинок. 
Людей бу ло повно. Переважали військові у 

пишних уніформах та набундючені начальники 
різних установ. Ленін сів у куточку. дістав за
писничок і почав слухати промовців. 

_:. Так ось, товариші, - сказав якийсь генерал. 
- нам дозволили самокритику. тож з неї й по

чнемо. Треба признатись з усією більшовицькою 
відвертістю: набили на:v~ задницю в Афганістані, 
і ще наб'ють. Я ж попереджував: не лізьте по
перед батька в пекло, не накликайте на себе 
біди. Розуміється, можна було підкорити Афга
ністан, тільки не зброєю, а дипломатично. Під
кинути б туди американського хліба, польської 
шинки, болгарських овочів, чехословацького одя
гу, мадярського взуття, і все було б добре. Та 
схотілося комусь усіх зайців зловити, і вийшов 
скандал. У же не кажу про неrативну світову 
опінію, але три чверті населення пішло в парти
зани, наші аrенти кожного дня дрижать: чи до
живуть до вечора, з наших військових рядів по
чалось дезертирство. До чого це приведе? 
Голова зборів постукав олівцем по карафці з 

водою. 

- Товариші, покиньмо про Афганістан. Хто 
починав, той нехай і розжовує. Поговоримо про 
внутрішній стан Союзу. В нас з кожним днем, 
особливо після подій у Польщі, шириться диси
дентство. Розкрили роти науковці, технічна ін
теліrенція й навіть пролетаріят. У ее їм недовпо
доби, хочуть якихось прав, вільного життя, зне
сення цензури. І щоб нарешті зліквідували чер
ги в крамницях. А як їх зліквідуєш, коли вони 
існують від самого початку революції? Треба 
щось робити, бо буде, й у нас суцільна Польща, 
а тоді вже підмазуй п'яти та тікай до бородатого 
Фіделька, на його острів Свободи. Хочеться вам 
тікати? А тепер має слово голова Верховної Ра
ди СССР, генеральний секретар КПСС, лавреат 
державної премії з літератури, маршал Совєт
ського Союзу, Леонід Ілліч Брежнєв. (У сі вста
ють, залю потрясають оваційні оплески). 

- Дорогі громадяни! Не є так зле, як ви ду
маєте й висловлюєтесь. Афганістан ми розжуємо 
й проковтнемо. Польщу, за допомогою доблесної 
армії східньої Німеччини, поставимо на коліна. 
Америку доженемо... вкравши в неї таємницю 
перехоплюючих ракет. А щодо черг, теж не 
страшно. Наш народ до них звик, і нудьгувати
ме, коли його черг позбавити. Ми йдемо правиль
ним ленінським шляхом ... (У цей час хтось роз
гонисто, на всю залю чхнув), з якого нас не 
завернуть тричі прокляті капіталісти. Між ін
шим, сміються вони, що наш провід старий. Але 
н старому тілі молодий дух, старий кінь борозни 
не зі·псує, старі брови належать орлові... (Сміх, 
оплески, бо в Брежнєва брови, справді. унікаль
ні). - У нас нерентабельні колгоспи. Зачекаємо 
років п'ятдесят, то стануть рентабельні, не зра-
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зу все дається. А на Америку, зокрема. на Рей
rена ми свищемо, хай не лізуть у наш город. 
а стережуться аятоли Хомейні, бо він обіцяв 
дати їм прикурити ... Нам же Хомейні друг, роз
стрілює своїх ворогів направо й наліво, так, як 
було за славної пам'яти ... не називаю імени, бо 
всі знають, кого я маю на увазі. А тепер, това
риші, вперед! Продовжуймо наступ розвинутого 
соціялізму, доведемо на ділі, що ми не ликом 
шиті й гідно проведемо в життя заповіти великого 
Леніна. 
В цей час підвелась невеличка постать, опу

стила піднесений комір, надяг ла всім відому 
кепку з rудзиком посередині ... 
Народ ахнув. Затупотів ногами. Овації, як 

морські хвилі, прокотилися від перших до остан

ніх рядів у залі. 
- Jlенін! Нолодимир Ілліч! Творець рево

люції! 
Брежнєв від несподіванки, замість крісла, сів 

на підлогу, а всі присутні військові стали "на 
струнко". Тоді Ленін сказав: 

- Товариші! Провалили ви революцію. По
перше, як могли ви дозволити кавказькому іша

кові взяти кермо держави? Тут про нього дуже 
скромно згадав попередній промовець, мовляв, 

його всі знають. Знаємо. Чули навіть на тому 
світі, бо більш підлої особи на землі не було. А 
я ж попереджував: женіть його від влади, як ска
жену собаку. Де той НЕП, який я запровадив, 
рятуючи економіку країни? Для чого ви розори
ли селянство ідіотськими колгоспами? А тепер 
купуєте в Америки хліб? Для чого воюєте з дер
жавами, які ніколи на вас не нападали? Мало 
вам своє! землі? Я мав намір зайти до Кремлю, 
щоб дати вам деякі вказівки, але тепер бачу, що 
жодні поради не допоможуть. бо Совєтський 
Союз опинився в сліпому куті, і потрібна друга 
революція, щоб усе направити. Тільки вже совєт
ської влади не буде, бо вона не витримає іспиту 
й не може зватись народною. Тому викличте 
таксівку. і хай вона мене відвезе назад, до мав
золею, там мені буде спокійніше на самоті. І ще 
признаюсь вам на прощання: велику кривду я 

зробив народові, затіявши жовтневий переворот. 
Скільки зла він завдав населенню, до робітників 
включно. Не згадую вже тих численних мільйо
нів. що передчасно загинули, в наслідок усяких 
вигаданих "ухилів". Отже, просив би вас злікві
дувати мавзолей Леніна на червоній площі. а 
мене поховати скромно, десь на московському 

кладовищі, а на плиті написати: ВІН ХОТІВ 
ЗРОБИТИ ДОБРО ЛЮДЯМ. АЛЕ З ТОГО 
ВИИШОВ МИЛЬНИИ ПУЗИР. ПРИИМІТЬ 
МОЄ ЩИРЕ ПОКАЯННЯ. ЛЕНІН. 

3 ЯПОНСЬКОГО ГУМОРУ 

Японсьl'іий студент написав своій матері листа, в 
яl'іому просив таl'іож грошей, щоб l'іупити англій

СЬІ'і.о-японсьl'іий словниl'і. Мати йому відповіла: 
"Мій любий синочl'іу, допіру пару тижнів тому 

ти просив у мене грошей на японсьl'іо-англійсьl'іий 

словниl'і. Ти напевно вважаєш, що обдуриш мене, 

помінявши місця тих самих слів?" 

29. 



ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІІ 
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МАНДРІВНИКИ З ВСЕСВІТУ 

Прочитав у журналі "Нові дні" (липень-серпень) 
дописа Ігоря Писевича про мандрівни:ків Всесвітом, 
я:кі :колись відвідували нашу Землю і про це зали
шилися згад:ки в :китайсь:ких та інших літописах. 

У цій справі я робив принагідні заміт:ки-витяги 
з відомостей, що появляпнея в пресі й пере:ка
зую іх. 

Від 1953 ро:ку :китайсь:кі археологи ведуть до
слідження над піра'Мідами, що виступили з води 
після землетрусу. На них вирито рисун:ки поста
тей, що несуть наче я:кісь вели:кі сурми, можливо 
зброю. Там нарисовані та:кож дивні циліндричні 
тіла (повітряні :кораблі?), що в середині мають 
л•юдсь:кі постаті. Приписують, що рисун:ки пред

ставляють здобут:ки я:коїсь старовинної дуже висс
:кої :культури, я:ка опанувала була техні:ку всесвіт
ньої подорожі. 

В те:кстах індійсь:ких ру:кописів священних :книг, 
Арена· Парва й Рамаяна, можна здибати та:кі ряд
:ки: "Літаючі машини подібні до :куль і пливуть у 
повітрі за допомогою рушійної сили: я:ка створює 
вітер. Люди, що перебувають в середині, протягом 
:корот:кого часу можуть перелітати вели:кі відстані 

знизу вгору і згори вниз, згідно зі своєю волею". 
Запис в одному індійсь:кому ру:кописі, я:кий на

писано санс:критсь:кою мовою, свідчить про людей, 

я:кі навчили землян :кувати залізо й називає іх го
стями. Вони для пересування по землі :користува
лися приладом, опис я:кого натадує реа:ктивний 

апарат. Про це все було написано вісім ві:ків до 
н. е., :коли верш:ком технічних досягнень донедавна 

вважалося дерев'яні рала. 

А в одній с:келі в Сагарі знайдено малюн:ки ан
типод, бегемотів та інших звірів поруч зображень 
людей у дивовижному вбранні, на'Че б у с:кифан

др<lх, на головах у них щось подібне до шоломів 

з антенами. 

На терені rватемали й Коста-Рі:ки :корчувальни:ки 
тропічного пралісу під плянтацн бананів натра
пили на дивні :кам'яні :кулі різних розмірів. У сі 
вони були зроблені зі застиглої ляви й виполіро
ва'Ні, хоч поблизу лява ніде не виступає на по
верхню. 

Вчені заці:кавилися цим явищем і вирішили роз
глянути цей терен згори, з повітря. Піднявшись 

на вертольотах над пралісами, вони побачили вни
зу ніби розпростертий ар:куш підручни:ка геоме
трії, що простягався на десято:к :кілометрів. Кулі 

було по:кладено в правильні три:кутни:ки, :квадрати 
й :кола, що переходили в просту й точно орієнто

вану вісь південь-північ. Невідомі майстри не тіль

:ки що бездоганно ошліфув~ли сотні :куль з ди:кого 
:каменя, але й розташували іх у зраз:ковому гео

метричному поряд:ку ... 

З я:кою метою зроблено ці уні:кальні витвори 
людсь:ких ру:к і розуму? Н:ким знаряддям :користу

валися старовинні фахівці при обробці цих :куль? 
З допомогою я:ких приладів доставляли :камінь з 
дале:ких місць, переміщували :кулі з місця на мі-

зо 

сце та у:кладали з них точні геометричні фігури? 

Відповіді на• ці питання нау:ка не дає ... 
У Перуансь:ких Андах чорне плос:когір'я в:крито 

образами дивних людей, комах і риб. Ос:кіль:ки 
:кожний малюнок має 500-600 метрів довжини, лю
дина, що стоіть поруч з ним, не може відрізнити 
його від нав:колишнього :краєвиду. Добре розгля
нути це диво можна лише з літа:ка. Хто видовбу

вав ці рисун:ки довгими роками в чорній кам'яни
стій пустелі? Ці зна:ки були потрібні хіба тим, хто 
вмів літати. Зверт~є увагу те, що відстань між фі
гурами повторюється з вели:кою точністю. Багато 

ліній спрямовані з півночі на південь хоч жодне 
плем'я Південної Амери:ки не знало :компаса. 

Петро Саєвич, r рим сб і 

ТВОРЧІСТЬ ПІКАССО 

(Так, RK R іі бачу) 

Пабльо Пі:кассо я:к художни:к-новатор (я:кщо та:к 
можна с:казати про нього), відомий усьому світові. 

Знавці малярства по-різному розцінюють його 
творчість, одні захопл-юються його надзвичайним 

талантом, а інші не бачать у його творчості нічого 
особливого, :крім пересічі (в його молодих ро:ках, 
бо пізніша його творчість є просто примітивна•, або 

взагалі я:кийсь :каламбур, позбавлений будь-я:кого 
мистецтва). З останнім поглядом погоджуюсь і я. 

Та все ж, я:ким би не був мій погляд на його 

творчість, я пробував хоч що-небудь збагнути в 
його дивовижній творчості. Випад:ково мені дове

лося побачити дея:кі його твори в одній художній 
rалерії. Потім я продивився на одногодинну телеві

зійну програму, присвячену його творчості з по:казом 
його творів та поясненнями до них. І третій раз 

продивився в бібліотеці на фільм про життя та: 
творчість Пі:кассо. 

З усього баченого й почутого про творчість Пі
:кассо у мене с:клалося враження, я:ке я спробую 
ви:класти у та:кій словесній формі, в я:кій мої сло

ва, чи групи слів, будуть тими :картинами Пі:кассо, 
я:кі мені довелося бачити. Почну, звичайно, з його 

молодших почат:кових ро:ків і та:к поступово буду 
йти аж до його смерти. Отже, прошу Вашого тер

піння. 

" ... Природа... Я з тобі сухомач... В :коліно шдl

бга'В древочахча... Пливе даво даво... Сулипуда 
рох рох... Пірпа пірпа... Риця:ку... Слась па ро
ва:ко ... Диналю рапотво ... Аровтоп ... Сеу нів беро 
онровтоп... Няси даво ня-си... Анйів І Навій 1 ... 
Івртежжж... Пер лер ігт ... Інілосум... Гиворо 
игоров... Ніласт ніласт гурдогой... Навій пає ев 

ро-ро-ро ... С:кржі чу чу оспр:кмгдха а ... Нс:крин 
нови и и... Тт я тт я про о о :к ля ля ля... Нь осі 

льор:ко ... и и ... Даво триві і ... Авхеіреп анріцяф ... 
Цяфанрі... Анирод... Анирод... Атах... Ринаод 
за:ко ... Арут:кетіхра ... Авалс авалс ... Вінруд випо-
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хаз ... Вибюл ішорг шігро ... Есудан есудан дан 
есу ... Итиж бредо, итиж бредо мачагаб ... Зхійнен-
гшунпрлщ ... Длоби би... Дльботршпиангшшш ... 
Смвпнраемв:кцххх... Жемо йолуб сьощ хиту ха~ 
нитра:к, елас енеровтоп... Е:кцьяіна'М... Е:кцья
інам ... ". 

Отак для мене виглядає творчість Пікассо. При
дивившись уважно до деяких моїх слів, можна 

знайти в них деякий зміст, але він є спотворений 
до непізнання, я:к і творчість Пікассо. 

Т. Хохітва, Фльорида 

ДЕ РЕЦЕНЗІЯ НА "ЗАПОРОЖЦЯ 

ЗА ДУНАЄМ"? 

У жовтні 1981 р. наш відомий режисер дири-
rент Володимир Колесник, при підтримці Товари
ства украінської опери в Ка'Наді й Комітету Укра
їнців Канади, поставив на найкращих сценах у 
Гамільтоні й Торонті невмирущого "Запорожця за 
Дунаєм". На цю постановку були різні відгу::ки і 
рецензії в українських і англомовних газетах. 
:Кружляють чутки, що :кошти постановки цієї опе
рети переступили цим ра'Зом межу 200 тисяч дол .... 
Чи "Нові дні" надрукують ширшу рецензію про 

цю небувалу в :культурному житті українців Іііа
нади поді·ю S' Покійний реда::ктор Петро Волиня:к 
завжди широко писав про такі справи. 

І. Д., Торонто 

"Нові дні" надрукують рецензію, якщо хтось з 
:компетентних театральних :критиків таку рецензіrо 

напише. Сл. п. Петро Волиня:к (його річницю емер
тн відзначаємо цього місяця) вважався знавцем у 
цій ділянці, тому й са'М міг писати такі рецензії. 
Він також пильнував, щоб редакція своєчасно отри
мувала :квитка чи :квитки. :К.упувати ж :квитка й 

платити рецензентові за статтю це, на жаль1 не 

під силу "Новим дням". 

М. Дальний 

ХТО ВІДПОВІСТЬ? 

Шановний пане Редакторе! 

У мене є до Вас просьба, щоб наnисати на мої 
запити: 

1. Де похований Шварцбардт, що застрілив Си
мона Петлюру? 

2. Л:к Українська Православна Церква ставиться 
до масонів в Америці? 

3. Що таке масонерія? 
А. Г. Ляхіи, Філядельфія 

Розшукати задовільну відповідь на• ці запитання 
забрало б забагато часу, якого в мене, на жаль, 
немає. Може виручить хтось з пенсіонерів S' 

М. Дальний 

/ЮВІЛЕІ УКРАЇНСЬКОІ КАТОЛИЦЬКО І ЦЕРКВИ 

На початку жовтня ц.р. врочисто й величаво 

було відзначено 25-ліття від встановлення україн-

"НОВІ ДНІ", грудень 1981 

сь:коі :католицької митрополії в :Кана·ді й 25-ліття 

архиєрейського служіння Владики Митрополита 

Максима Германюка. Ювілейні святкування відбу
лись у Вінніпеrу в присутності митрополитів Сте

пана Сули:ка, Степана :К.оціс:ка і Мирослава Люба
чівсь:кого, голови :К.онrреrації для Східніх Церков 

:кардинала Владислава Рубіна, численних достойни

ків :канадського уряду та представників від СКВУ, 

КУК і багатьох інших організацій. 

Тиждень пізніше та:к само врочисто відбулоси 
відзначення 25-ліття Стемфордськоі єпархії, а в 
лютому 1982 року украінці :католики вшановувати
муть у Римі 90~ліття свого первоієрарха Блаженні

шого Йосифа. 

НЕКРОЛОГИ 

ВАСИЛЬ БРАЖНИК 

Дев'ятого травня 1981 року відійшов у вічність 

у Чі:ка'rо Василь Олексійович Бражник, проживши 

75 років. 

Народився він 24 березня 1906 року на Сумщині 
в родині селянина. На початку :колективізації його 

рідню вигнали з рідного гнізда. Покійний був 
змушений шукати нового місця життя і праці. В 

Донбасі він працював у :копальні вугілля та різних 
фабриках. Але рівночасно не забував і про науку. 

Заробивши стаж робітника, він вступив до робіт

факу, а закінчивши його, розпочав навчання на фі
лологічному факультеті Харківського університе

ту в 1937 році. Там провчився чотири роки. На 

жаль, Друга' світова війна не дала закінчити п'яти

річний :курс університету. Його мобілізували до 
червоної армії. Воював у Сталінградсь:кому пеклі. 
Пізніше попав у німецький полон і ледве вижив 

у таборі полонених. 
У 1948 році пnибув до Америки. Спер1пv бvв у 

штаті :К.ал;mорнія, а потім переїхав до Ілліною і 

оселився в Чікаrо. 

Василь Бражник відзначався відвертою вдачею, 
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працьовитістю та' жертвенністю. Він увесь час на 
еміrрвції активно првц,юввв на громадсько-політич
ному тв церковному полі. Він був у :керівництві 

ДОБРУС-у, Прихильників УНР-у, Союзу У:краінсь:ких 
Ветеранів, відділі У:К:КА в Чі:квrо тв інших. Впро
довж багатьох ро:ків був секретарем у:крвінсь:кої 

православної парафіі святого Володимира. Завжди 

був жертвенний на важливі ЦlЛl у:крвінсь:кого 

життя, чи то у громадсько-політичній ділянці чи 
у церковній. Він був великим :книголюбом і зібрав 

величезну і цінну бібліотеку. 

:Коротко :кажучи, він був прикладом для бага
тьох людей. Хоч він і не належав до жодної у:кра

інсь:коі партії, але співпрацюввв з усіма', і був 

прихильником У:крвінсь:кого Демократичного Руху. 

Він був правдивий і послідовний у:крвінсь:кий де
мократ. Василь Бражник не мав родини в Америці. 
Зароблені і заощаджені гроші в заповіті, виконав
цями я:кого він призначив Василя ОвчВРV:КВ тв п~в

лв :Коновала розподілив на УВАН, НТШ, у:краін
сь:ку православну семінарію в Бавнд Бруці. ОДУМ 

Чі:квrо, парафію св. Володимира, "Нові дні" (500 
дол.). в свою бібліотеку заповів передати :катедрі 
у:кDаінознввствв при Гврвврдсь,.:ому університеті. 

Нехай вмери:квнсь:кв земля Йому буде лег:кою І 

Видавиицтво і Редакція "Н. Д." 

Протопр. Н. ПЛІЧИОВСЬИИЙ 

ПАМ'ЯТІ СЕРГІЯ НРИВОЛАПА 

V жовтні минув рі:к від дня упо:коєння СЕРГІЯ 

ІГОРОВИЧА :КРИВОЛАПА. В цей день :куми його, 
Андрій і Тамара 1'\віт:ко, просили відслужити па
нахиду за спо:кій душі спочилого Сергія та сказати 

де:кіль:кв слів про покійного. Щоб слово про нього 

було повніше і правдиве, Андрій 1'\віт:ко передав 
мені ящи:к з паперами і документами покійного. 

Серед тих паперів глибоко мене вразив один ли
сток машинопису під заголовком: ":Коротенький 

життєопис", вразив своєю лаконічністю і безмеж
ністю горя та страждань людини. Щоб повніше 

зрозуміти скромного, невтомного й розва'жливого 

громадсько-політичного робітника, я:ким був покій

ний Сергій :Криволап, вважаю за потрібне цей до

кумент оприлюднити без доповнень і прикрас: 

ИОРОТЕНЬИИЙ ЖИТТЄОПИС 

1. Я, :Криволап Сергій Ігорович, народився 19-10-
1909 ро:ку в родині заможного селянина на півдні 

Украіни. Я був єдиний син у своіх батьків Ігоря 

і Мотрі. Жили ми на хуторі, серед широкого сте

пу. Тяж:ко працювали у своєму господарстві, тому 
й не мали недоствт:ків. 

2. Бвть:ки мої були заможні селяни і могли б дати 

мені освіту, бо до нау:ки я мав нахил, але скінчив 

лише п'ять :клясів сільської ш:коли і далі вчитися 
мені радянська влада заборонила, називаючи :ку

лаць:ким елементом. 

3. Не маючи ще вісімна'дцяти ро:ків життя, був 
позбавлений права голосу разом з батьками. В 1929 
році розпочали совєти переводити роз:кур:кулю-
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вання і мене тоді заарештували. Сидів у Олек
сандрійській в'язниці. Провину підшивали, я:к чле
ну Спілки У:крвінсь:коі Молоді (СУМ). У 1930 році 
пощастило вирватися із в'язниці і пішов у "світ". 

Це й псщвстило мені залишитися живим. 
4. З Сибіру повернувся в Украіну лише в травні 

1940 ро:ку. Зупинився в Донбасі, де пощастило зна
йти роботу в :кар'єрі. В :кузні робив молотобойцем. 
Перед приходом німецької армії в 1941 р. совєти 
uголосили мобілізацію, але я втіR у ліс, а через 
швмісяця і німецька армія прийшла в наші око

лиці. Тв:к я і не був у сов. армії, бо не було за що 
воювати. В 1930 році належав до призяву в армію, 
а'ле не взяли, бо рахували політично неблагона
дійним. Ро:ки голоду довелося переживати тяж:ко -
де малощо з голоду не помер, очевидно, мав щастя 

від Бога. 

4. За часів німецької о:куйвціі з Донбасу повер
нувся у свій рідний хутір у 1942 році і в рідну 
бать:ківсь:ку хату, я:ку :колгосп ще не встиг розва

лити. 

У 1930 році бать:ко був заарештований і сидів у 

Полтавській 1'\обиляць:кій в'язниці, в потім був ви

везений до Архангельська:. Осудила бать:ка я:кась 

трой:ка гепеу (ГПУ). Матяриного рідного брата роз
стріляно в 1930 році в :Кременчуцькій в'язниці. 

Батьків рідний брат повісився з розпуки. З роди

чів батьRа і матері всі були роз:курRулені в :кілько
сті СО РО :КА осіб. Всі були розігнані з їхніх осель: 

хто на заслання, хто помер з г<;>Лоду на рідних 

землях. Та:к і не знаю чи хто є живий з родичів 

в Украіні. 

5. В 1943 році втеча в Німеччину при відступі 

німецької а'рмії. В Німеччині працював робітником 
аж до :капітуляції. По :капітуляції Німеччини пере
буввв в ДіПі таборі. В Австралію прибув в 1949 
році 5-го жовтня. 2-го листопада 1949 ро:ку з Вуд

сайду привезли на роботу в залізнодорожні май

стерні в Іслінrтон (я:к :кота в міш:ку, бо мови ж не 
знав і :контракт треба було відробляти). Тв:к і за
лишився на цій пра'ці аж по сьогодні. А тут уже 
:кожний знає чим займався небіжчик. 

П. С. В Поспіхах написав :коротенько свій жит

тєопис, бо все нема часу. Мій земляк, з я:ким я 
разом ходив до ш:коли, живе в Санбурі, Вікторія. 
Він добре знає моїх батьків і моє життя в молодо

сті, знає і про мої поневіряння під совєтами. Це 
подаю тв:к, що маю земляка свід:кв'. 

7. 12. 1971 р. 

(Підпис) С. Криволап 

Та мені вже однаково буде, я:к мертвий буду, 
але може хтось щось і напише, що був та:кий і вже 
нема. 

Та:к, був і вже нема! ... Нема серед нас живого 
СЕРГІЯ, а'ле він є і буде в нашій пам'яті, я:к зразо:к 
чесного, жертовного і без:компромісового політич

ного еміrранта, я:кий жив і працював для одної 

мети: показати світові звіряче обличчя :комунізму 
взагалі, а мос:ковсь:кого імперіялізму зокрема; щоб 
сказати друкованим словом правду про У:крв'Їну, 
про боротьбу і жертви у:краінсь:кого народу за 

свою свободу. 
І характеристично, свій життєпис він написав 7-го 

грудня 1971 ро:ку, за дев'ять ро:ків до своєї :кінчини, 



~оли ще не було жодних ознаs т:є1 невилікуr:аль~ 

ної в 1-:аш час хвороби, в~д ЯІ':Оі в:н у C'I'J:aшi:t:x 
муках упокоіr:сJ:. Це свідчення ст1:лю J:Оботи Сср
гіп - плянуr:с.ти r:ce напє:рзд. 

У сr:о:::му життє:::ш:сі Сср~ й ,t;;алзко не r:сз ска

зав про сзбе. Та хіба ж w.:ож1:а ска::кти про пср:::
ж~:тз у ті про:ш:-rті роки сталінського т~рору і часи 
жахів Другої св:товоі в:йни~ .. 

Вирr:аr:шЕсь із то::рми в 1930-му році, по;:::ався 1:а 

Донбас. де :н;:йшо:з пра~ю чорнср:JСа в І:амєпс

ломі. Пізніше, дсс:::. на поч:.'т~у 1933 року, виіх~::в 

Еа Урал, аби по.r;альше в:.д м· с:з;я сr:ого ~:аро,r:жеІ:ня, 

в'д м·с:J;я свого "с::щпохо.r;жєння" і від w.:ісця гсло

ду, бо і роб~тrшки кар'єр~в 1ю:ли rшрогсло,::ь. Ча
сто м"юt!очи м~с~п прзді, ~ін пр1:хоr:ав свсє "1:ля· 

С:JDО·Чужз СО:J;і!ІЛЬНЄ ПОХОД1:!'іОННП" 1 F.абув СТС1І'іУ 
робітника і про.r:;сстаІ:ся на три місячні КУJ:СИ па

розних машин:ст~в. я~:і успішно закі~:чив Є-го rру

ДШІ 1938-го року. Серед ;r;о!'іумент·в Серг:я збср.:.го.

єтьсJ: посвідчення НІ1:ПС (Народного nомісарlяту 
Шляхів Сполучсн1-:я) :::а Ч. 40 про ПJ:О:::о,r:хшпня ЕУ.М 
іспит·в паро=оJшпс: машиністів з оц:ю::аw.:и по r:ci:~ 

прздметах 1:а "відмінно". В бср:зні 1939-го р01:у 
в міст·~ Куйбш.:.~ів (Еа Волзі) здс.є ще ісш:ти 1:а пJ:а
во ПТ:аl'\ТІ:ЧІ:ОГО yr:par:Л:Hl:Я Г.:аJ:ОІ:ОЗОМ і о-еr-п;ус 

ві.":{ ни:пr. посві.г.;ч::-ння Еа пра=о САМОСТІЙНОГО 
Уіl?АВЛІННЛ П.дF0[030М. 
По кап~тул:1ціі Німеччини С::рг:й Криволап 

r:кшочаєтьсJ: в акт::вну прадю І!а грома.r;сько-пол:

т::чнjй ниві. ЗJ:азу по орган·заціі І. П. Еагрян1:м 
Украіпської Рсвошоц~йноі Демокрс.тичЕоі Парт"і 

Ссрг:й r:стуr::ає до псі і до кінця ншття cr:o:o? за

лпІ:Іається r:ір:п:м, ,t::ЕС:!..!;НПЛ·ноганим іі члєном І ще

дрим жертr:одnвцсм на потр~би с:::оєі партіі і по

требп де:w.ократпчноі прєси. Нам відомі б:.льші йо
го пожертви, я:к у 9онд І. П. Вагрш~ого - 1.0:)0 
дслпр :.в, та понад 2.500 ,r:олпр ·в у пр:::сові 9очди 

демо:кратичпих ви,r::ань. С:к:ль:ки ж було по?кертв 
меншими сумами, то про них т;rжУ.о сказати, але 

було іх бr:.'гато. 
Поза шшадом у загальну справу вєл:v.ких сум 

грошей, Сєр:о:й: зш:..чпо більше вклсв щ:аці і '-:::асу 
в розповсюджуr::апня чrссп:v.сів, журналів і І:НІ-~

жо:к, до яких він ставиr:ся з любов'ю, я:к батько ,r::o 
р"дних дітєй, я:кини він щиро опі:ку:єався п:об rorш 
nіт·•л:·~ v "світ". !'іого старапн:сть, і АБСОЛЮТНА 
ЧЕСН!СТЬ і точн:сть у веденні :кольпОJ:Т~J:ськюс 
спра~ rикл~:-п:ала' у :кож1:ого з нас подr:в і r:ошапу. 

Та~оі дбаішивсст~І, пун:ктуал1нссти і мєтодичгостп 
у прад\ :кольпортсрів р~д:ко w.:ожна зустріти. Поf'с
І:•::Jш·лося це І:ро-нюною господарністю зюrо;ю:ого 

с:лянина, відданістю своїй партії, своїй і,r:єі і гrи
б~кою в=ро1о. що пт:са під сучасну пору бсротьбн 
з 1:омунізмом і wос:коЕським імп::р= ял~з:r-rом є І:ай

ест='~:ктивнішоІо збFОЄІО в руу.ах ем!rr.ац=і. 
·Стає сумно, :кnли на: імпрезах в У:кr.а"нсьr·о:ну 

До~і пе бачиш Сєр:'ія :коло столу з р~зною літс

ра.,.·трою. Був і І?і'!~е не:r.1::а ! ... 
НJма живего с:-рзд 1:ас Сергія, але світла пє.

м'ять про ньо::оо. я:к про щиро:-о уура;гсьJ·ого па

Т"аіотї, я:к rтр:1 ві-рпоrо сиrта евитоі Ую:аі:І--см~сі АЕ
т~r;"'nя.льноі- ПТ")аваславноі Цєр:кви, F:ку він загжди 
і г.сзб".ч:н:о пі.r:;тр!!МуЕав прr'Цею. грішми і розуи

НО"L.f) по"аадо:::>, І:а::::аDжди залишиться м:ж тими, хто 

ще живе. 
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І. lV!ІГ{айлізсьюrй. Торонто, Канада 
п-ні К. Ліщина. Пуд /:е":ш. США 
Л. Лі:.:цпна, Тср~пто, І{а~:;а~а 
О. СС'бчш-ІсІ:кий. Зах. Німеччю:а 
10. Голо:зс3та, Торонто, І{ана,r:;а 
~Л. Харха.':і~. Торшпо, l{а:-~аца 
І. К. Туркало, Орендж, США 
І\І. Шезчеrш.о. Бра:илія 
В. Стан, ДжсІІ.!СІЇRа, СШЛ 
l\1. Коробсць. Судбурп, Канаhа 
М. Нестер~НІШ, Ніяrщ:а Qалс, Канада 
В. ІрRлієвсІ::кпїr, Зах. Ні~:сччпна 
І. Данильчснн:о. fvlicciccara, l{aнa,r:;a 
П. Ш:зайко. Е2стон. lCLl.-~a;::;a 
пані Квас. Тоrопто, IZ.:ca;~a 
І. І:засин.із, TLl:r,r:;cp Бей, ІС.::нада 
Л. КJ=е:.r'япсьюr:і, Торшпо. Кю~а,r:;а 
Г. РомаlfСШ:о, ToJ:OHTO, r:aпa,r::;a 
~Л. Pi:Ja, Снр:нюз. США 
О. ~енисюн, Іслі:Іrтон, Канада 
пані Н. Кузнrеюю, Лопдсп, Канада 
В. Білонок, Тр::їІ, США 
ІЗ. Вацпк. ІслUrтон, Кана,r::;а 
Н. М., США 

Спаспбі всі:'vІ за допомогу. 

$50.00 
23.00 
16.00 
15.00 
14.00 
11.СО 
11.00 
10.00 
8.41 
8 со 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.СО 
6.СО 
4.41 
4.00 
4.00 
6.00 
4.00 
3.СО 
3.00 
3.СО 
3 оо 
3.00 
3.СО 
3.00 
1.00 

Р.:ща~ч~я: і адміІіст~а~:л "Пос~:х дн:.П" 

13 ПОЖ":Р7D НА НїВ'ПНУЧИfІ DIHOii -
УПР АІ:ІСЬНУ П?:ССУ' - НА ПOlrOFOHI 

БП. П. ДАНИЛА П. ЗА.~І::РТАЙЛА: 

$1QO.OO "Українське життя" 
$125.00 "Народна воля" і "9орум" 

200.00 на ви;с:ання ЮІУЖКИ r. Снєгірьоr:а 
$JOO ОО "Молода Унраї~-:а" 
$~00.0:J "Нові дні" 

$40Q ОО "Унраінсь:кі в:.сті" 

У пссм:ертн:й згадці "Hor:i дні", жовтень, стор. 2 
тр~бJ. всташ:ти рі:к r:аро,r:.жспня сл. п. Дr:.нила Зu'
r:сртайла - 19~3. 

nом::Р пРо::>. л:в дмоJ~овсьпиn 

26 с::Jрпня 1981 р. пом:р у Гюстоні, Тексє:с, пр::>

(;єсор Текс:·с~У.ого ун'верснт:ту і довголітній кс
ріr:ни:к Dідділу r:ipoi!or<ї nr~·rоритзтного Дослідного 
і:~ституту пістр:ІУі.G' і л"ксрr:і М. Д. Ан;r;єрсоF.а. По
Іі·.й:пrй був чт:::І:ом бс.гат:ьо:: міжнароднЕ:х науково

;r;сслідпих орга:rіза:.(й і ЕауІ:овцсм с:::ітовоі слаuи. 

СкіJІьrш ноr:шх пrr-елплатrrиків 

ви прн:днали д.rrя "Нових днів"? 



"МАРУСЯ ЧУРАй" НА СЦЕНІ В ТОРОНТІ? 

22 жовтнв цього р:)иу Драматичну Групу Молоді 
"МУЗА" в Торонто очолила нова управа у с:кла;...і: 
Тетвна Чуприна - голова, Роман Гур:ко - се

кретар, Катерина Мат:ковсь:ка - :кr.сир. 
Длв веденнв дальшої драматичної праці знову 

запрошено на мистецького :кер.вни:ка й рєж:~-:се}:а 

Михайла Васильовича fаву. 
Уже розпочато працю над інсценізованим твОJ:Ом 

Піни Костенко "МАРУСЯ Ч /РАЙ". 
Псстанов:ка вимагатиме дуже сzрйозного став

леннв молодих а:ктср~в, ориrінального сцен: чного 

оформленнв та багатьох учасників длв масових 
сцен. 

Управа буде вдвчна, :коли бажаючі приймати 
учс:.сть зголосвтьсв на телефони: 239-1846, 65~-0919 
або 651-7507. 
Проби відбуватимутьсв, я:к і попередньо, в заnі 

Інституту св. Володими}:а при 620 Спадайва фул., 
Торонто. 

ПРОСИМО ВШІРАВИТИІ 

У жовтневому числі журналу, з незалежних від 
нєс причин, у більшості матерівлів не зроблено 
уважної :коректи. Тому просимо читачів виправити 
бодай та:кі найпри:кріші перекрученяв й помилки: 

На стор. 1-ій другий рвдок поеми Мниоли Ру
денка треба читати: "Ру :ки і ноги твої відтерти". 

На стор. 3-ій, у "Реда:кц:йн:й примітці" в чзтвер
тому рвд:ку від низу надруковане ··авторитету", а 
має бути "автопо~рета". 

На стор. 4-ій, в тексті "Розповіді", перша шпаль
та 16-ий рвдо:к згори - "запропонували", а :має 

бути "запрошували". На цій же сторінці в другій 
шпальті 18-ий рвдо:к знизу "с.м", а має бути 
"сів". 

На стор. 5-ій у першій шпальті згори (14-ий рв
док) - "з ним приїжджав", а має бути ".r;o них 
приїжджав". Там же - в другій шпальті, 25-ий 
радои знизу - "робітфаху", а має бути "робіт
факу". 

На стор. 7-ій в першій шпальті в 7-му рвдку -
"вистручивси", а :має бути "виструнчи:єси". Там же 
в другій шпальті 3-ій рвдок знизу - "палші вдве
рі", а має бути '"пальці в двер1". 

Прізвище автора статті "Дещо про "рівноправ
ність" жінки в СРСР" (стор. 17) має бути С'І'еnан 
Ю. Процюк, а не Степан Ю. Процик. Шановного 
А3тора просимо виба~ти цей недоrnцд :коре:кторL 
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НОВИНИ УКРАїНСЬКОГО ГАРВАРДУ 

8 У сер:ї монографій УНТУ появилась .r;ру:ком 
працв проф. Григорів Граб:::>вича "Відносно 1стор.і 
у:краінсь:ко1 л.тзратrри". В ссновному це :критr.чні 
завваженнв до "Іст ..... р.ї у:краіІ.сь:коі л.тє.ратури" Д. 

Чижевсь:кого, але й о,:::~;ноч ... сно прспсзиціи nового 
моделю в підході до історіі у:краінсь:коі л. тє. ратури. 

8 Проф. Ігор Шевченко, співдире1~тор УНІГУ, ви
ступив з доповіддю в Атенах (l рзц.в) на форумі 
Христивнсь:кого археологічного т-ва на тему: "J..І.олв 
візант.йсь:коі наукової л .. тератури між п}:аБослав
ними слов'внами''. Доповідь була виголошена су
часною rраць:ко:-о мовою. 

Лон.r;онсь:ке видавництво опублі:куz:ало цими дна
ми збірку есаів І. Шевченка, в в:ких розrлвдаєтьс.в: 
проблеми громадського та інтелектуального житт.в: 
В.зантії часів :Киіz:ської Руси. 

8 Д-р Патриша Герліги, наукова спів}:об:тницв 
УНІГ 1', виїхала до Одеси та Києва в науковому 
відрвдженні на три місвці. Цю подо}:ож, що іі суб

сидіює М:жнародна рада дослідних сбмінів (Ай
рекс), ви:кор:~-:стає дослідниця ,r::лв поширєннв сz:оєі 

наукової праці, пр:~-~сввченої історіі Одєси від її 

зr.'Снування .r;o 1914 р. 

8 Гарвардські професори взвли участь у т}:инад
цвтій :конвенції Американського об'єю:аннв длв по
ширенна слов'внсь:ких студій. г. ГрабОDИЧ :керував 

панелем, що з:1ймавсв ПJ:обле:v.ами у:краінсь:коі та 
б:лорусь:кої літзратур, а Б. Струмінський доповідав 
про вплив у:кра.ністиии на суч::.:сну б лорусь:ку гу
ман:сти:ку. Згадана :конвенція відбулась в Монте
реї, :Кал:форнів, при кінці сєрпнв. 

8 Проф. Ф. Сисина З:J.П}:Ошено ,:,о складу Ай
рекс-а, в:кий :координує наладжува'Ннв вим:ни нау

ковими дослі,:,ами між Америкою та :країнами 
Східньої Европи. Проф. Сисин є членом спецівль
ного :комітату ,:,лв пі.r;би}:аннв :кандидат:в на виїзд 
у нау:коnих відрядженнвх до Східньої Еврспи. 

• З початком жовтнв оформлен:) в ГарЕардсь:ко
му університеті бібліотечний фонд у:краіні:ки 
(фонд у:краінсь:коі :книжки) ім. Михайла Плеш:ка'На. 
Попередньо створено та:кі ж фонди в імени Теодо ... 
ра Бал:ка, Івана Бон:ка, Ссипа Гладуна, Вєсили і 
Лідії Кий та Івана і Тєт.а:ни Стзльмахів. Це пестій
ні фонди, з я:ких лише відсотковий прибуток зужи
ваєтьсв на поповненнв у:краініии в бібліотеках Гар
варду. 

8 цьому а':кадемічному році переводитьсв в Гар
вар,:,сь:кому університеті 11 курсів у:краіністи:ки: 
6 - істор:в У:кр:lіни, 3 - літературознавство, 2 -
у:краінсьиа моDа. Крім того відбуваютьсв реrупвр
но два семінарі: четверговий - загальний семінар 
украінс ~-Іавства, вівтіриовий - спеці.в:лізований, 
досліди іотори'ЧИИХ джереn Уіиівсь:коі Руси-Украіни. 
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