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Література, наука, мистец тво, суспільне життя 

Яр Славутич 

&ЛАrОДАТВЕ 

За сто чи двісті літ. за триста. може. 
Коли цінитимуть лише значне. 
Пошли на мене. всемогутній Боже. 
Такого критика. що вже й мене 

По кісточках захоче розбирати -
Чим жив. що бачив. де бував. 
Чи відав славу. чи сідав за rрати. 
Чи був мастак до маршів та октав. 

До епопей. тим більше до сонетів. 
Яких утнув. нівроку. сотні дві. 
Поміж яких там обертавсь поетів. 
Я ких жінок носив у голові. 

Найпаче. хто ж була та Кушугумка. 
Яку любив від лобика до п'ят 
І про яку не погасала думка 
І в сорок. шістдесят. вісімдесят ... 

Коли ж. любовну впоравши розправу. 
У чений муж. майбутній Аристарх. 
Мою мандрівну перегорне справу 
І перегляне всі потоки скарг. 

Тоді. ударивши себе по лобі. 
Почне: "Гай-гай! Який же я дивак. 
Що в словесах копаючись. в оздобі. 
Не устійнив ще й досі. неборак. 

Де ж той Жученко. названий Славутич. 
Палкий лугар. що славив Січ. гей-гей. 
Той правдоносець. що літав на сутич. 
Не пазичаючи в Сірка очей, 

Де ж він. прохода світу. народився? 
Всіх Благодатних щонайменше п ·ять 
На карті стало. Де ж він боронився 
Від лютих ос? Чи від в3трів розп'ять 

Ховався в яр? Від буйної спекоти 
В степ1у шукав якого холодку? 
В якім зимівнику. серед щедроти. 
Гарманував - на полі чи току? 

Того й не знаємо... Всі Благодатні 
За Яра (?-ЯС) б'ються ... І доводять:- Мій! 
В моєму лоні пустоrчі принадні 
Провів поет і хист окрилив свій ... " 
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Нащадки любі! З волі Аристарха 
Нехай не пріє зібраний панель. 
Я снавельможний маєстат монарха 
Постав на хуторі. серед земель, 

Що їх чу баті предки повертали 
З-під татарви у січове життя. 
Це там. де кримські падали потали. 
Малого Гриця почалось буття: 

Під самим краєм Турівеького лісу 
(Біля ставка. що рибою кишів), 
Що для зимівника творив завісу 
В хурдель і спеку. поряд комишів. 

Це звідси глянуло на Благодатне. 
За дві верстви. з оточення садів, 
Хлоп'я. батькам прилюбне і відрадне~ 
Коли визвольний прапор лопотів, 

Коли Клепач, отаман новочасний. 
Творив Петлюрі Запорізький Кіш ... 
О давня пам· я те. на подвиг щасний 
Веди й веди. випружуйся стрункішІ 

Нехай те все я знову пригадаю, 
Серед розмаю знов переживу 
Вдесяте. всо те ... Батьківського краю 
Тримаю в серці пам'ять вікову. 

-- 1980. 

Тут хутір був. Стояв зимівник давнш. 
Ще за Хмельниччини в оцім краю, 
Сплативши борг оказіі преславній, 
Иого поставив. хрещений в бою, 

Ки рило Якович - із тих Жученків, 
Що знали велич і меча, й пера. 
Що Скоропадських. Іскор, Дорошенків 
Гостили в затишку свого двора., 

Буяла слава шаблі й гаківниці, 
Блакитна кров текла із роду в рід; 
Вона в Жуках. у Січі й на Хортиці 
Лишала зваги правдолюбний слід ... 
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Бував тут мудрий дидаскал Величко. 
На схилі віку. без писачурків, 
Знанням пооране, не хмурив личко 
І пера дер із ситих гусаків, 

Щоб, нагострити рогові кінцівки 
І їх мачаючи у каламар, 
Сказання о войні, неначе з цівки. 
Строчити влучно в оповідний дар ... 

Тут жив мій прадід, слабожанський правник. 
Чия щедрота й праведна душа, 
Тугі банкноти кладучи в халявник, 
До Львова слала- дар для НТШ ... 

Ще так недавно тут палац високий 
Стояв у краснім обводі з гілок. 
Зеленодахий. білий, на всі боки 
Світився вікнами ставний барок ... 

О дні буваль! Чого тут не бувало? 
Тут мій найперший волелюбний крик 
Із пелюшок засвідчив, що немало 
Я шанував козацький материк, 

Я кого дух і подих від ісходу 
Я бережу. верстаючи свій шлях; 
Мого покутського, старого роду 
Нащадки множаться по всіх світах! 

Але тебе, зимівнику. немає. 
Тебе немає, хуторе старий. 
І соловей у лісі не співає, 
І не гуде в саду бджолиний рій. 

Безлюдна пустка буйно розляглася. 
Шумить бугилля біля будяка. 
Гадюки. гріючись, ведуть заласся 
На теп·лім дні безводного ставка ... 

Радій, шалений. тріюмфуй, москалю, 
Що сплюндрував прадавній хутір мій! 
Над українською гінкою даллю 
Клекоче помсти гнівний буревій. 

Гримлять у битві степові дороги, 
Гудуть вагітна в небі літаки. 
Твої, руйначу. дикі перемоги 
Зітруть у прах новітні вояки. 

І мій нащадок. серцем непогасний, 
Відклавши набік зброю й патронташ, 
Збудує дім. ставний і новочасний, 
На любий спомин про зимівник наш. 

На руїні предківського хутора, 1943; 

Едмонтон, 1980. 

НАШОГО СПІВРОБІТНИКА ШАНОВНОГО ПРОФ. 

Д-РА ЯРА СЛАВУТИЧА СЕРДЕЧНО ВІТАЄМО 

З ЙОГО 65-ЛІТТЯМ І БАЖАЄМО ЙОМУ ЗДОРОВ'Я 

ТА ТВОРЧОГО НАСТРОЮ НА БАГАТО РОКІВ. 
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Олекса ВЕРЕТЕНЧЕНКО 

ГРИ ГОРІ Ю НОСТЮНОВІ 

З нагоди ВО~ліття 

Колись, бувало. в Крим по сіль 
Важкі тисові мажі 
Скрипїли стиха ... Звідусіль 
Чигали зграї вражі ... 

А Ви сповна збули п'ять літ 
Свій термін в час опали: 
Не сіль, а чорний антрацит 
На Воркуті копали. 

Не раз пили гірке пuття. 
Дознавши муки~болі, 
У книзі Вашого життя 
Написано доволі .. 

Весь вік тримаючи в руці 
Літературний порох, 
Не збилися на манівці 
У світових просторах. 

Про йшли рівнини і рови 
Крізь далеч невідому. 
Не загубили в мандрах Ви 
Чумацький шлях - додому. 

Василь СОКІЛ 

ВОВЧА НАУНА 

(Байка) 

1982 

Одного разу Лев підмовив Вовка та Лисицю 
Разом ходtzть на лови. а здобиччю ділиться. 
Домовились. Пішли. І того ж дня до півдня 
Вівцю впіймали. зайця й півня. 
Знеспи докупи . ...- "Ну. давай.-
Лев Вовкові сказав: ...- розподіляй. 
Лише про справед.ливість пам'ятай!" 
...- "Цілком ясна погодивсь Вовк ...- для мене 

справа ця. -
Тобі як старшому ...- вівця. 
Мені. зважаючи на нижчий рівень, 
Хай буде заєць. а Лисиці - півень". 
Ех. як схопився Пев, як заричав: 
"Ах ти ж нахаба. ах ти рвач! 
йому. бач, заєць. чи ти бач!" 
І Вовка тут же в клоччя розірвав. 
Тоді Лисицю запитав: 
"Скажи мені, голубко мила. 
А як би ти цю здобич розділила?" 
Лисичка вмить відповіла: 
...- .. Я б зайчика тобі на снідання дала. 
Овечку на обід. а на вечерю півня ... " 
...- Ах ти ж розумниця! Ах молодчина!" 
Розчуливсь Лев: - "І де це ти. скажи .мені. 
Навчилася ділить так лов ко?" 
Лисиця облизалася: 
-"У Вовка". 
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Віталій Бендер 

ГУЦУЛ ІВАНКО 
(З рукописного циклу "Правдиві історії'') 

Зима з 1946~го на 4 7 ~й рік упала на Апенін~ 
ський півострів як кара Божа. Італія опинилася під 
снігом по самісінькі димарі, а про наш табір на 
бувшому рімінському летовищі не бу ло що й го~ 
ворити - він просто зник під снігом. Я особисто, 
мерзлякуватий з роду, місця собі не знаходив, 
мерз несамовито. 

Вкінці мені повезло. Раптом у правому боці 
пеком озвався апендицит і миттю мене відпро~ 

вадили до в~'йськового шпиталю в Мірамаре, де 
хоч і мали мене "різати", але, принаймні, в роз ко~ 
шах світлих і чистих шпитальних палат, в теплі 
й добрі, плюс задовільне харчування. 

Застряв я в шпиталі аж на чотири тижні. Опе~ 
рація пройшла вдало, ходити я почав на четвер
тий день, але люта зима за вікнами змушувала 
мене стогнати й вічно триматися рукою за порі
зане місце. І милосердні лікарі й сестри. кривля ... 
чись правда, все відстрочували мою виписку. 

В тому шпиталі, спонукуваний деякими відві
дувачами з таборового циклостилевого щоден
ника "Життя в таборі'', до якого я активно до~ 
писував, я взявся писати короткі оповідання з на

міром видати їх окремою книжкою на циклостилі, 
а потім випродати рімінському товариству за всі
ма правилами вільного ринку. 

В задовільних шпитальних умовах я писав, 
передавав готові речі в табір, заанrажовані мною 
друкарі гаратали те.кст на матрицях, крутили сто
рінки на барабані, і з моїм поверненням до табо
ру книга - десь 500 примірників - була готова. 
Пожичивши грошей, я розплатився з друкарями, 
і заходився розповсюдити свою "перлину" сам. 

Сніги на той час вже відтали, але було ще хо
лодно, сльота й болото на кожному кроці. З Ад
ріятику низько котилися брудні хмари і настрій 
у мене був далеко не торговельний. Але пома
леньку книжка почала розтікатися поміж табо
ровиками, хоча ціна за примірник була сто лір, 
приблизно трішки менше одного доляра за тодіш
нім розмінним курсом. 

Одного разу іду я по одній з "вулиць" в роз
ташуванні свого З~го полку. Рівними рядами по 
обидва боки стоять великі, змокрілі шатра, а в 
них кацубне полонена дивізійна братія. Аж гульк, 
між двома шатрами виріс справжній ляльковий 
дімок - стіни. дах, димар, все як за архітек
турним пляном, у добрій симетрії й пропорції. 
Вся будівля мала метрів чотири довжини, два 
метри завширшки і з людський ріст висотою. 
В стінах кілька віконець. а замість шкла в них 
затуманені целюлозні панелі. З димаря йшов дим 
і я задивився на це твориво як на диво з далекої 

казки. 

Але бизнес, як відомо, шляхетного гудіння ду
ші не визнає. Треба було рухатися, а не rав ло-
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вити, і я застукав у двері. В середині щось заша
руділо і почувся приглушений, незрозумілий го
вір. Потім двері відчинилися і в моєму носі за
лоскотав не то парфум, не то одеколон. "Чи ти 
ба, - подумав я, - справжні панські розкоші!'' 

Зігнувшись, щоб не зачепитися головою за верх
ню дверяну поперечку, з хатки вийшов молодий, 
непоганий з виду вояк. Чорнявий, з великими ка
рими очима. Иого обличчя було того сорту, що 
з першого погляду зроджує в зустрічного довір'я 
й прихильність. Коли двері відкривались, то я 
завважив на саморобпій канапі ще одного стріль
ця, властиво лише його ноги в черевиках і кін
цівки штанин. З пакою книг під рукою я, мабуть, 
видавався господареві більш ніж несподіваним го
стем, бо на його доброму обличчі застиг глибокий 
запит. 

....,....... Вибачаюсь, що турбую в таку непогоду, -
сказав я і протягнув йому примірник "Минулих 
днів". - Книжку ось продаю, свіжа, щойно ви
друкувана. Збірка оповідань про вояцьке горе й 
радощі. Дуже дешево - сто лір за штуку ... 

Він взяв книжку, обережно розкрив їі, пробіг 
по сторінці, і злегка почухав потилицю. 

- Знаєте. - якось винувато сказав він. - я 
до читання не дуже. Ще наголовок в газеті по 
літерах прочитаю, а вже решта, ввесь отой дріб' 
язок, то ... 

- Якщо вам тяжко, то ваш товариш прочитає, 
- і я кинув головою на двері. 

- Він теж неграмотний, - з загадковим усмі-
хом сказав вояк і далі тримаючи примірник в ру
ці, ніби не відважуючись чи соромлячись повер
тати його мені. 

- Що ж. шкода. - сказав я кислим тоном. -
А втім, візьміть 11 хоч на пам'ятку, бо книжку 
цю надруковано в таборі і написав їі молодий 
дивізійник ... 

- Так? - на його обличчі блиснуло справжнє 
зацікавлення. - Скільки ж йому років? 

- Двадцять три, - подав я свій вік. 
- І вже пише книжки? - з щирим подивом, 

але й легким недовір'ям допитувався він. 

І тут в моїй голові зажевріла ідея. 
- Є письменники, які пишуть свої перші тво

ри у в·іці п'ятнадцяти років, - інформував я йо
го. - А щодо автора цієї книги, то він хоч і мо
лодий. але біда йому ... 

- Що саме? - помітно збентежився мій спjв
розмовник. 

- Хорий він, лежить в шпиталі, туберкульоза 
в нього. Не знаю. чи й витягне. РІому потрібний 
товщ, молоко, мед, а все це коштує грубі гроші. 
То ж він і написав оцю збірку оповідань, а я до
помагаю їі розпродати ... 
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У смішка зпmша з його обличчя зовсім. Він 
відчинив двері, стуnив однією ногою в свою "ха
ту", в чомусь там шnортався, і знову став nере
дімною з грошима в руках - три червонясті 

"ченто ліре'', триста лір! 

- Жаль такої людини, хай nоnравляється, -
і тикнув мені три банкноти. 

Я дав йому ще два nримірники, які він не хо
тів брати, але я наnоляг, nорадивши, щоб nода
рував їх своїм грамотпішим друзям чи знайомим. 

І ми розійшлися. В настуnному шатрі. :ne nро
давши нічого, я сnитав у одного стрільця, який 
виходив разом зі мною: 

- А хто такі ваші сусіди. оті. що в "кам'яниці" 
живуть? 

Він засміявся, а nотім кинув майдуже: 
- То два гуцули, обидва як вовкулаки, ні до 

якої комnанії їх не заманиш, ні до кого й словом 

не заговорять. Відлюдки. Здається. вони чимось 
гандлюють ... 
Цей оnис - "обидва як вовкулаки'' - дуже 

мене здивував, бо один з гуцулів, з яким я щойно 
говорив, видався мені nривітним, сердешним і 
сnів чутливим. 

З книгою nішло мені добре, розійшлася за два 
дні. Я відразу ж засів за серію нових- оnовідань. 
Я хоч і був рядовим, але жив в ш-атрі командира 
nолку, сотника Личманенка, де умови були ба
гато кращі, ніж у вояцьких шатрах. В шатрі був 
огрядний стіл, крісла, вічно наnалений "nєцо.к" 
і ми сnали на сnравжніх розкладних ліжках. Ви
рятував мене з вояцького шатра сам сотник, ча

стинно із земляцького сантименту, а частинно, 

щоб створити хоч відносні творчі умови для "по
чаткуючого nисьменника". 

Кінчався березень, добре nотеnліло, забуяла 
весна. Кількоро нас грали в карти в шатрі, як 
раnтом влітає джура сотника: 

- Пане сотнику, англійські військові nоліцис
ти прибули в nолк арештувати стрільця Івана 
Шам еду. 

Всі ми чкурну ли з шатра і nобіг ли навздогін 
за джурою. Підбігаючи. я вгледів кількох англій
ців з nов' яз ками на рукавах і білими літерами 
"МП" і юрму стрільців, що оточила оту гуцуль
ську казкову хатинку. 

Поки сотник Личманенко домагався через nе
рекладача вияснень від англійців, я сnитав о,:~;
ного зіваку: 

- Що сталося? 
- Що? Ось зараз сам nобачиш, -якось за-

гадково відnовів він. 

І я nобачив. Сnершу з хатки вийшов той чор
нявий молодик. що куnив у мене аж три nримір

ники "Минулих днів". Дуже сумний. Здавалося, 
що він щойно витер сльози. Англієць схопив йо
го за лікоть обома руками. А трішки nерегадя 
вийшов другий мешканець - дещо менший рос
том, стрункий, аж задуже вродливий, з майже 

дівочими рисами обличчя. Сльози градом лилися 
з його очей. 
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- Ти диви. - сказав я, хлиnає як дівчина. 
Кілька вояків зиркнули на мене насмішливо. 

- Хлиnає як дівчина тому. що дівчина і є ... 
Італійка... І наш Іванко теnер дістане з місяць 
"калабушу". якщо не б~'льше. 

Наввиnередки вони мені розказали, жо Іванко 
Шамеда працював майже щодня в одній з робо
чих команд за дротами і якось заnізнався з цією 

молодою італійкою, яка nісля війни оnинилася 
безnритульною, і отак блукала ву лицями міст, як 
nокинутий пес. Іванко nочав доnомагати їй хар
чами й одежею, та й грошей nідкидав nотроху, бо 
заробляв на гандлі. Надходила зима, а дівчині 
нікуди бу ло дітися, то ж він і nочав ліnити оцю 
хатку. А тоді одного разу, вертаючись з nраці 
вечером разом з командою, він зодягнув дівчину 

в шинелю та іншу військову одежу і вдало nро

вів П в табір. Так вдало, що ніхто й з команди 
нічого не знав. Вже в хатині nідстриг П по хло..
n' ячому, і ніхто тут і не nідозрівав, що вона дів..
чина. 

- Ну скажіть ради Бога, - бідкався один 
стрілець. - Хто б лише nодумав! Іванко Шамеда 
- і ось такі коники. Губа не дура, поnасея пару 
місяців ... 

Англійці вели обох їх за браму. Дівчина nла ... 
кала навзрид. Іванко оглядався на неї і теnло..
тепло nотішав їі. 

- Креолі, дівчино, не nлач, я ніде не дінуся. 
Чекай там на мене, я не дам тобі nроnасти ... 
Вона відданна дивилася на нього, коли він го..

ворив, але сумнівно чи розуміла що, хіба, може 
інстинктом відчувала, що говорить він щось хо

роше, nотішаюче. 

Юрма стрільців ішла слідом і голосно смаку..
вала всією цією nодією: в таборі. де ютилися 
майже дванадцять тисяч чоловіків всякого віку, 

два місяці nідряд жила молода італійка і ніхто 

нічого про це не знав. 

Я вирвався наnеред і голосно гукнув: 
- Іванку, ти nам'ятаєш мене? Пам'ятаєш, ти 

купив у мене три книги? 

Ідучи nоміж двома англійцями, він оглянувся, 
привітно усміхнувся і згідлива кивнув головою. 

- А nисьменник той таки оклигав, йому по
кращало. Лікарі кажуть, що він на добрій дорозі. 

- СпраRді? - в його голосі вимовна вичу ... 
валася nриємність. що комусь таки nішло добре 
в ці неnевні. тривожні дні. - Скажи йому, хай 
nише ще, і видає. і nродає ... Як nовернуся з "ка ... 
лабушу", заходь, куnлю кілька ... 

Він так радісно nосміхався, що навіть сльози, 
Що блистіли на його щоках, видавалися ознакою 
щастя. З тією ж усмішкою на мокрому обличчі 
він знову nочав щось говорити до дівчини, яку 
nоруч nровадили інші два англійці. 

Клубок nідкотився до мого горла і в душі 
заквиліло щось щемке. Я відчув. як мої очі теж 
зволожніли. 

З того дня я nочав обожнювати гуцулів. І що 
дивно. З тих пір я зустрічався і мав до діла з ба ... 
гатьма гуцулами, але ще жодного з них не зу ... 
стрів nоганого. 
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Анатоль ГАЛАН 

ЛЮДИНА І ПЕС 

Пан Павло жив майже на околиці міста. За ві~ 
сі\-1 кварталів уже починалясь фер\-Іерські поля. а 
серед них ~ відміряні під лінійку, сіро-білі асфаль
товJ дороги. 

Через цю близькість природи. народилася зви~ 
чка щовечірніх піших прогулянок. Пан Палво за~ 
гортав у папірець пару сендвічів, брав ціпок і, не 
поспішаючи, як належить статечній людині, вихо
див із дому. 

Природа заспокоювала, мирила з самотністю. 
Згадувались інші поля й переліски, де прудкими 

пружнявими ногами ходила •юність. де в той час 

усе було наповнене таємничою красою, бо ж десь 
розпоряджався Яр~Ярило, і в вікнах із конвалій 
блукали задумані мавки ... 

Тепер усе відмінне і там, і тут. Таємничість 
зникла перед реальними виясненнями, природу 

причепурив проrрес, позбавивши її свавільної, 
стихійної сили. Однак, коли кам'яні коообки і пах 
фабричних димарів лишалися позаду,- на душі в 
пана Павла світлішало. він наче частково повер~ 
тав минувшину, за якою тужить кожен. хто всту~ 

пив у другу половину життя. 

І ссь. і71учи одного разу в сутінках додому. за~ 
уважив Павло в канавці, біля дороги. песика. Він 
мав не більше двох місяців віку, мабуть. дуже 
вто'-fився. бо поклав голівку на передні лапи й 
жа "Їсно повизкував. 

Дивно. Власне, це не було дивНИ!\·t там дома, де 
через харчові труднощі отаких маленьких істот "за~ 
носили" в поле і кидали при дорозі: а, може, хтось 
підбере. Тут цього не могло бути. Мабуть, просто 
викотилося з двору і, гнане інстинктом приго~ 

дницьких мандрів, забігло світ~за-очі, втратило 
орієнтацію і тепер ось має свою собачу драму. 

ЛюJ1ИНа схилиласп над невдалим мандрівником, 
узяла його на руки. Маленьке тільце, виразно во!3~ 
чої масти, гостромор~е й холоднувате, довірливо 
притислося до грудей і перестало скавучати. 

"Ну, що ж, ~ подумав пан Павло, ~ судилося 
мені мати нерідну дитину" ... 

Він примостив зручніше песика за пазухою і 
так само, не поспішаючи. продовжував е:вій зв~ 
ротний шлях до міста. 
Початок був легкий. зате далі так легко не пі~ 

шло. Потрапивши в незвичні умови, песик у ла~ 
штував такий концерт, що зразу застукала в двері 

госпоnиня. 

- Пане, ви завели собі пса? А ви ж знаєте, що 
в нашочу rt:oмi псів тримати не вільно. Нащо ви 
це зробиТІи? 
Пан Павло пояснив, у чому справа, але черстве 

серце не пом'якшала. 
-Або викиньте цього пса, або шукайте собі 

квартиру. 

-Вю1:инути? Е. ні, пані, скоріше ви викинете 
мене. юпцо по,пvжаєте ... 
Пан Павло був міцної будови, і він з!J<)бив та~ 

кий зпгрозлиий рух у напрямку госпо!Іині. що во~ 

на обернулась на п'яті й зачинила за собою двері. 
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На щастя. завтрашній день був суботній. і пан 
Павло. нагадувавши свою знахідку, пішов шукати 
приміщення. Це не було легко. Слово "з собако10" 
настр~шувало, а К'Dім того. панові Павлові хоті~ 
лоь мати квартиру на першому поверсі, бо вже 
заздалегідь виникали незручності для господаря 
й тварини, якщо запхати їі кудись на горище. 

Врешті проблему було розв'язано. Правда, вла~ 
сник будинку накинув зайвих десять долярів за 
пса, та що ж поробиш? 

У новій квартирі почалося нове життя. Малень~ 
кий Санчо (так наз·вав песика його опікун) спо
чатку поводив себе не дуже чемно. але з часом 
порозумнішав, звик до скриньки з лісочком і до 
того .. що ГС'споrr<Іря ввесь день не було вдома. Але 
точно о п'ятій годині Санчо сідав на rrідвіконня 
і гостро вдивлявся в перехожих. Ось показувала~ 
ся струнка постать пана Павла, і тоді Санчо зчи~ 
няв несамовитий радісний гавкіт, а коли господар 
захо~ив до хати, пес обертався в балерину, лягав 
догори черевом, то підскакував і обов'язково ста
рався лизнути господаря в губи, або ·В ніс. 

- Радий. мій хлопчику? ~ питав пан Павло. 
- І я радий. Бачиш, друже, є нас тільки двоє 
на цьому великому світі, що люблять одне одного 
решта до нас байдужа. Хібащо Микола пожаліє ... 
Ось ми зараз пообідаємо та підемо до нього. 
Микола був такий же самотній, старшого віку 

пан, як і Павло. хоч і відмінної натури. В проти~ 
вагу статечності, той приятель зберіг рухливість 
і експанси.вність, усе гостро переживав, почина~ 

ючи від еміrрантських клопотів, до обрання ново~ 
го американського президента. В основному, зміс~ 
том життя пана Миколи стала допомога близьким 
у совєтсьІсій У країні. Він розшукав там дочку й 
племінницю, і кожного місяця висилав їм, бодай, 
невеличкий пакvнок. Казав: хай пам'ятають бать~ 
ка і дядька. Не судилося жити разом. то хоч на 
відстані будем рідними. 

Пан Павло ставився критично до цього захо
плення пакунками й питав приятеля: 

А чи не наробиш ти їм клопоту, Миколо? 
- Якого клопоту? 
- Такого. Ти думаєш, совєтська влада подоб~ 

рішала? Мирне співіснування й так далі? Аякже! 

Десь там є відповідні списочки внутрішніх в~ 
рогів народу. себто, тих, що мають закордном рід~ 
ню, і колись твої пакунки вилізуть боком. 

- Е.. Павле. вовка боятись, то й до лісу не х~ 
!!ити. Будь вона проклята, совєтСJ..Rа влада. Зате 
в дочки вже своя хата, збудована з американ~ 
ських пакунків. а племінниця також не бідує. 
Людський вік короткий, тож хай хоч поживуть 

без нужди. 
Пан Павло і Санчо повільно йшли вулицями. 
Власче. ця повільність була удаваною. бо вов~ 

коподібч:ий пес із усієї сили тягнув свого госпо~ 
даря. л:баючи про більш динамічні темпи ... 

- Санчо. ти хочеш, щоб я тебе побив? Ій~. 
поб'ю ... 
Розумна мор']а оберталася наза~ і наче поемі~ 

~'алась. Пес знав. що то "порожні'' слова. що ру~ 
ка госпоцарсt ше ні ко ТІИ, так би мовити, "не 
осквернялася" бійкою. Може, тому він. цей ·сан~ 
чо, такий зухвалий, тягне і тягне вперед ... 
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Нарешті квартира nана Миколи. Пес любить 
цього nриятеля свого оnікуна. Звичайно, менше, 
не так віддано. Тільки nідекочять і лизне в ніс, 
виявляючи свою симnатію. 

- Ну. й псище ж у тебе виросло! - RаЖе nан 
Микола. 

І справді, про маленького Санча лишився тільки 
спогад. Гарна сильна тварина наче демонструвала 
свою красу ... Вуха в неї стирчали, немов два ста
левих конуси, шерсть вилискувала чистотою й 

ситістю, білі. як сніг. зуби нагадували про небез
пеку мати з ними конфлікт. 

- Добрий собака! - казав пан Микола, який, 
між іншим, недолюблював собаче плем'я. - Ду
же добрий! 

І це була найприємніша похвала для господаря. 
Борони Боже, критикувати вірного Санча. У же 
всі 3'нають. що пес непересічний, "вчений''. що він 
прекрасно орієнтується в зелених і червоних сві
тлофорах, самостійно ходить на закупи лише з 
запискою від господаря. Друг, тільки що не гово
рить. 

- Ти знаєш, Микало, - каже пан Павло, -
чим він мене недавно порадував... Приніс мені 
води. Ій. Богу! Я ліг відпочити. Раптом чую, щось 
мене штовхає в бік. Розплющив очі й бачу карти
ну: Санчо тримає в зубах пляшку з содавою во
дою. А, бодай тобі! І ще: іноді я сумую. Отак,зна
єш.- згадається все минуле. стане перед очима на-

··ше безперспективне життя, і нападає чорний сум ... 
Тоді оцей вірний товариш кладе мeJJi на коЛін-а 

голову й дивиться людськими очима, наче радить: 
будь мужні,м, не зважай на тугу, тримайся! 

- СанчQ! - гукнув Павло, - нам пора додо
му. 

І одразу пес підвівся, лизнув руку господаря 
й nриготувався до зворотного шляху. 

- Ні. ми не цінимо достатньо оцих наших най
більших друзів. Ми тримаємо їх у будках, іноді 
ще й на ланцюгу, ми еrоїстично використовуємо 
їхню. я б сказав, праведну любов. Санчо! Ти ді
став ім'я зброєносця безсмертного Дон-Кіхота 
цілком заслужено. Ти навіть гідний імени. яке да
ється людині. Ти сам - найкраща людина. 

Минали дні. Два рази на рік Санчо мав неспо
кій. Тоці пан Павло водив його на nобачення з 
Фері. Ві'д Санча й Фері були нащадки, не зовсім 
расові, але "під расовість", яких з великим задо
воленням розбирали знайомі і незнайомі. 
Коли ж у Санча проходила романтична пора, 

він ставав знову відданим другом і. к.рім опікуна, 
його ніщо більше не пікавило. 
Життя є життя. Хіба скаже хтось. що він має 

надію на світле завтра? Хіба можна ручитися за 
люлське здоров'я. бодай, на п:ротязі однієї доби? 
Пан Па~вло лежав майже без· свідомости. Перед 

очима в нього був туман. а в тому тумані сіро
стал.евий, наіжачений пес. 

- Санчо, погано мені, мій хлопчику, на кого 
ж ти лишишся _без мене! 
Пес завив. а потім схопився, відчинив зvбами 

в.ікно, як він це :вмів. і ринув на вулицю. Цього 
разу :він не дивився на світлофори. Тільки йому 
:відомим інстинктом. уникав швидких авт, пере
стрибував через харчеві й дитячі візки, мчав з 
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усієї сили. І коли добився до пана Миколи. схо
пив його за nіджака й жалісно гавкнув. 

- Ну, що ти хочеш, песику? Погано? Так? 
Пан Микола знав. що собаки ніколи не обма

нюють. Він одягнув пальто й рушив до приятеля. 

А Санчо ... Ах. як він його підганяв! Як тягнув 
за пальто. як жалісно скавучав. Наче хоті·в сказа
ти: та йди швидше, телепню, виручай. бо інакше 
буде пізно. 

Ні. пізно ще не бу ло. Лікар дав своєчасний 
заштрик, хоч і казав. що коли б спізнились на 
ПІвгодини, пана Павла вже б не вирятували. 
Санчо торжествував. Санчо тепер невідривно 

дивився на свого опікуна, хотів угадати його ба
жання. 

··Боже мій. Боже мій, я загубив усе: батьків-
щину, сім'ю, майже все життя, бо й скільки ж мені 
лишилося прожити? Але я .вдячний Тобі, Боже, з·а 
те що послав мені цю розраду, оцю дитину з хво

стом ... ~бережи їі без мене, якщо раніше піду в 
небуття ... 

І знову були веселі дні. прогулянки за місто. 
На полі пан Павло скидав із Санча ланцюжок і 
просив його: будь обережний, мій друже. не біжи 
далеко, уважай на машини ... 
Санчо все розумів і неначе хотів сказати: 

_, Не хвилюйся, господарю, я не такий дурний, 
щоб потрапити під машину. Я ось тільки побігаю 
трохи та й повернусь до тебе. 

Згасали тижні і місяці. Санчо вже мав повних 
п'ять років. і ось тоді скоїлось непоnравне. Ран
ком, коли Санчо прийшов до господаря, він лежав 
нерухомий, до всього байдужий, не запитав його, 
як звичайно, жартом: 

- Що ти хочеш, хлопчику? 
Пес понюхав холодну руку, якось дико гала

снув і помчав до пана Миколи. Але вже не тягнув 
за поли піджака. тільки дивився в очі і жалісно 
скиглив. 

Пана Павла ховали по-американському. За 
труною їхало п'ять-шість машин, а в ма шию па~а 
Миколи сидів пес і в нього. на здивування вс1х, 
стояли в очах сльози. 

...- Санчо. ми підем до мене. - казав пан Ми
кола. - Не бійся, ти матимеш притулок. 

Але в Санча. очевидно. були свої думки. Він не 
турбувався за притулок. Він )"І'ратив свою най
більшу любов, і тепер йому все було байдуже. 
Однак. він повернувся з кладовища до пана Ми
коли. навіть лизав йому руку, відчуваючи. що ця 

рука тепер лишилася в нього єдиною надією на 
життя ... 
Три дні жив у пана Миколи Санчо, а потім 

зник. Де ж він подівся? Що треба нагодованій і 
догляненій тварині? 

Тоді пан Микола поїхав на кладовище й поба
чив: на свіжій могилі лежав схудлий пес. Лежав, 
про щось думаючи, і лише злегка помахав хво

стом, коли зауважив давнього знайомого. 
- Санчо, підем додому! 
Пес покірно підвівся й пішов. але за пару днів 

зник знову. Так було. може. три місяці. і ввесь 
час пан Микола ганявся за Санчом, відтягаючи 
його від могили. 

І одного разу, коли пан Микола помітив на 
тому горбику сіру шкуру й покликав Санча, він 
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Василь CORI Л 

І ДОВШЕ ВІНУ ТРИВАЄ ДЕНЬ .. ~ 

Серед сучасних радянських nисьменниRів, тво
ри nереважної більшости яRих сRладають Ryny 
"висоRоідейної'' макулятури, особливе місце nо
сідає творчість киргизRого nрозаїка Чинrіза Ай
тматова. Ні nечесті та значні nривілеї, дані йому 
у формі багатьох державних nремій, ні громад
сьRе становище члена різних Rомітетів та органі

зацій, ні nровідна роля в nисьменницьRій сnілці 
не змусили його Rривдити душею і nрославляти, 

як інші, велику брехню. 

На nеревелиRий жаль та біду, нема nідстав 
говорити про щось nодібне в сучасній vRраїнсьRій 
літературі. Після сміливого "Собору" Олеся Гон
чара (вийшов у 60-ті роRи) та ще RіЛЬRОХ творів 
інших авторів, жорстоRа система nридушення 

самостійної думки, вільного слова затулила рота 

на довгі роRи чесним літераторам У Rраїни, одні 
з яRих оnинилися в тюрмах та засланні "с за
nрещениєм nисать и рисо вать", інші СRорилися 
десnотичним вимогам, а дехто, можливо, сRладає 

в шухляду наnисане в надії на яRесь чудо видан
ня, яR rте. на мою думку, тр;:шилося з новим ро

маном Чинrіза Айтматова "Буранний nолуста
нок". 

Роман вийшов відразу в двох видавництвах, 
у Киргизії 1980 poRy, а на nочатRу 1981 poRy 
у МОСКОВСЬRОМУ ВИДаВНИЦТВі. 

Те, що твір nобудований, здавалося б, на льо
кальному - казахському матеріялі, не тільки не 
зменшує його гоомадсьRого значення, - навnаRи, 

велиRою мірою- узагальнює neRyчi nроблеми, яRі 
довгі роRи лишаються нерозв' цз.qними nеред усі
ма nаневоленими народами СРСР. 
У же ранні твори Чинrіза Айтматова. зоRрема, 

nерекладені і на українську мову, - "Повісті 
гір і стеnів'' (вони вRлючали "Джаміля'', "Дівчи
на в червоній косинпі", "Перший вчитель", "Про
щай, Гюльсари!", "МатеринсьRе nоле"), а далі 
"Білий nароnлав" та драма "Сходження на Фу
зіяму" гостротою nоставлених nроблем та одвер-

не nовернув голови. Пан Микола підійшов ближче 
• 3аvважив вишRірені білі зуби, яRі наче сміялися 
над недосконалістю людсьRої любови. 

В АВТОРА ЩЕ МОЖНА ЗАМОВИТИ 
ТАКІ ИОГО КНИЖКИ: 

1. ЧАРІВНА ДРУЖИНА - збірRа оnовідань 
- 2 ам. дол. 

2. ХАМ - віршована повість 2 ам. дол. 
З. МІРКУВАННЯ СЕРИ ОЗНІ, НЕ ,ЦУ Жt: 
СЕРИОЗНІ І ТАК СОБІ - гуморесRИ 
-Зам. rтол. 

4. ПРО ВСЕ ПОТРОХУ - гуморесRи З ам. 
дол. 
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тим викривальницьRим хараRтером були, можна 
сказати, на грані дозволеного цензурою, яRа пиль
нувала, щоб nисьменниRи не відстуnали від ди
реRтивних наRазів і зображали виRлючно "героїRу 
nереможного будівництва Rомунізму" і в своїх 
творах невпинно присягалися у "безмежній відда
ності nартії. 

Даремно б ми шуRали і в новому творі Айтма
това - романі "Буранний nолустаноR'' nрямого 
виRонання цих керівних вRазівоR. Герої твору -
сnравжні люди nраці, все життя своє трудівниRи: 
ол:наR ніn:е ні вони. ні автор не nідRреслюють 
величі свого нелегRого труду. ні на хвилину не 
задумуються, що їхніми думRами та діями хтось 
Rерує, ОСRіЛЬRИ ВОНИ чесні трудіВНИRИ ВіД nриро
ДИ, від серця, від щедрої душі. 

Головний герой роману залізинчий робітниR 
Едиrей Жанrельдин, яR його реRомендує автор 
у передмові. один з тих, на яRому земля трима
ється. Він міцно зв'язаний з своєю еnохою. і в 
цьому його сутність: він син свого часу. Буран
ний Едиrей, як його nрозвали за вдачу, людина 
трудолюбивої душі. TaRa людина, хоч і не дуже 
освічена, буде в житті завжди задавати собі nи
тання, намагатися відрізнити nравду від брехні, 
зрозуміти або ж бодай замислитися над тим, що 
діється навRоло. А нинішній час дає доnитливо
му Едиrеєві, яR і самому авторові, стільRИ nри..
водів до серйозних роздумів, ЯR ніRоли ніяRИЙ 

інший не давав. 

Дія роману відбувається nротягом одного дня. 
Але за цей деь так багато траnилося, таR доRлад
но і глибоко згадано про життя Rожного з· nёр
сонажів, що насправді в один день умістився Цілий 
рік. Так у nідзаголовRу роману автор і зазначив: 
"І довше віку триває день." Така друга і найзна
чущіша назва цього твору. 

В романі переплітаються дві сюжетні лінії: nо
дії сьогоднішнього дня на глухому залізинчому 
nолустанRу і nроблеми виходу людства в безмеж
ний космос. Реальність nов' язана з фантастиRою. 
Цей nрийом, як каже автор, nотрібен йому яR 
метода мислення. ЯR один з сnособів глибшого 
nізнання і інтерпретації реальної дійсности. 

Слід відразу сRазати, що таRим сnолученням 
фантастиRи з реальністю автор здобув блисRучу 
нагоду сміливо співставити nоняття уявні з дій

сними фаRтами, висоRу мрію з жалюгідною 
реальністю. 

Дійсність, в яRій живе, nрацює, думає невели
кий трудовий колеRтив, неnриRрашено СRладна 

r вбога, nовна повсяRденних житейсьRих турбот 
людей, долею заRинутих на малесеньRий Буран
ний nолустаноR у nустельному RазахсьRому 

краю. 

А nотяги в цих Rраях невnинно йдуть зі сходу 
на захід і з заходу на схід ... 
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А десь недалеко - великий космодром, ракети 
з якого час від часу полохають тишу й темінь 
пустельних ночей ... 
Сюжет твору починається драматично. Серед 

ночі на будку стрілочника Едигея прибігла збен~ 
тежена дружина У кубала з вісткою: раптовно 
помер Казангап, старий друг Едигея, лінійний 
робітник, який сорок чотири роки працював нез~ 
мін но на цьому полустанку. 

Весь наступний день з раннього ранку до піз~ 
ньої ночі заповнений турботами Едигея. щоб до~ 
стойно поховати Казангапа. 
Чисельно роман обмежений якимось десятком 

людей. Але кожен з них зі своєю чіткою інди~ 
відуальнісnо органічно поєднується з усіма ін~ 
шими в подіях напруженого дня. В центрі всіх 
Едигей, навколо якого діють інші: стрілочник 
Довгий Едильбай, Абуталіп Куттибаєв, трагічна 
історія якого посідає значне місце в романі. За~ 
ріпа, дружина Абуталіпа, дружина Едигея У ку~ 
бала, геолог Єлізаров, син Казангала .. держав~ 
ний діяч" Сабітджан, роздратований викликом 
приїхати з великого міста на похорон батька, 
дочка небіжчика Айзада з чоловіком~п' яничкою, 
колєбриста фігура кагебіста Тансикбаєва, про~ 
званого автором Кречетооким, та інші. З великою 
майстерністю автор вписав у людську історію ще 
одну дійову істоту: могутнього, невтомного, пру~ 

дкого двогорбого верблюда Каранара, який сво~ 
єю непокірністю, нестримною пристрасnо багато 
в ~:ЧOJI.siY зв'язаний з вчинками та пригодами Еди~ 
rеЯ .. · ·. 
: · · Як майже у всіх своїх творах Чингіз Айтматов 

_з великим пієтетом звертається до нар<?дних пе~ 
реказів, древніх легенд і майстерно їх вплітає в 
розПовідь про сучасні події, від чого ці події і вчи~ 
нки людей набирають особливого глибокого зна~ 
чення. Так широко використана в романі трагі~ 
чна легенда про . Найман Ану та її сина - невіль~ 
ника, перетвореного лютими тиранами~жуанжуа~ 

нами на безвільного раба, в свідомості якого ви~ 
душені в буквальному розумінні всі людські по~ 
чуття, навіки вбито пам'ять, а залишені лише ри~ 
си тваринної покірности своєму господареві. Об~ 
раз цього сина~раба. що в легенді зветься манкур~ 
том, - без сумніву нагадує тих рабів сучасних 
тоталітарних режимів, покірних людей, на голови 
яких натягнуто такі ж .. ширі'' ----=- обручі пропа~ 
гандистського тиску на св~домість, щоб люди 
втратили З'датність і самостійно мислити і в раб~ 
ській покорі задовольнялися таким життям, коли 
за них хтось думає, наказує, керує, карає чи ми~ 

лує. 

Автор провадить недвозначну аналогію між су~ 
часністю і легендою про манкуртів. Це видно з 
того розділу роману, де Сабітджан, .. державна 
людина" і напевне, партійна фігура, так змальо~ 
вує людство у .. світ лому" майбутньому: 

- Настане час, коли за допомогою радіоснг ~ 
налів усі люди все робитимуть за командою з 
центра. Людям здаватиметься, що вони живуть 
і діють за своf:ю волею, а насправді - за вка~ 
зівкою зrори. Треба, щоб ти співав, - сигнал -
і заспіваєш. Треба танцювати - танцюватимеш. 
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Треба працювати - сигнал подадуть - запра~ 
цюєш, та ще й як! У ее по сигналу згори буде! 

Едигеєві, --'-- пише автор, - раптом стало по~ 
справжньому страшно ... А що як дійсно запану~ 
ють такі жуанжуани, що правитимуть людьми, 

як Боги? ... 
А хіба не перегукується з долею нинішніх іна~ 

коду~ців у .. найпередовітому соцілліетичному 
краю драматичний переказ про Раймалу~ага, 
який за пісні про свої почуття був жорстоко по~ 
караний? 

Про страшну долю одного з таких сучасних 
.. злочинців'' читачі дізнаються з розділів роману 
про Абуталіпа, якого в тюрмі задушили тільки 
за те, що він "щось писав". 
Про нього автор пише з великим співчуттям. 

І герой роману Едигей всю душу віддає, щоб 
спробувати врятувати чесного чоловіка. 

Після арешту Абуталіпа, слідчий Тансикбаєв 
допитує Едигея: 

- Кажуть, ти кращий друг~товариш Кутти~ 
баєва? Давай, розповідай, що там він пописує? 

,_ Ну, я гадаю. що він для своїх дітей спогади 
хотів записати. Як і що там було з ним, скажімо, 
на фронті, потім, значить, у німецькому полоні 
та в партизанів у Югославії. Що тут нехоро~ 
шого? 

- Для дітей! - вигукнув кречетоокий. -Бач, 
як діє досвідчений ворог! Сховався в глушині, за 
дітей, де ніхто за ним. - думає не стане стежити, 

а сам почав писати свої спогади! 
- Ну, так захотілось чоловіку, - пояснював 

Едигей. - Захотілось йому, напевне, своє осо~ 
бисте слово сказати. щось від себе, якісь думки 
від себе, щоб вони, діти, почитали, коли виро~ 
стуть. 

- Яке це особисте слово? - засміявся крече~ 
тоокий. - Не повинно бути ніякого особистого 
слова! Все це ворожі слова і спогади! 

_ Як це розуміти? -стримуючи хвилювання, 

перепитав Едигей. -- Як можуть бути спогади 
ворожими чи неворожими? Чи може так, - uякщо 
хороше _ згадуй. а якщо лихе - не згадуи, за~ 

будь? Такого ніби ніколи й не бувало... u 
_ Ну, ти філософ! гримнув кречетоокии, -

любиш поговорити. А у цього К уттибаєва шп~~ 
гунська змова! От тут він згадує -~ро зустрІч 
у югославському загоні з якимсь англшськ~м пол~ 
ковником ... Ми дізнаємось, хто це такни, будь 
певен. 

Арештували Абуталіпа. Лишились сиротами 
троє малих дітей з матір'ю. Едигей невпи~но пи~ 
сав листи, просив розглянути справу, звшьнит~. 

Через кілька місяців - с~овіщення, що Абуталш 
К уттибаєв помер у тюрмІ. 

Історія Абутиліпа, шкільного викладача, заслу~ 

женого фронтовика. волею драматичних обставин 
узятого німцями в полон, сміливого втікача. з та~ 
бору полонених до югославських партизаНІв, -
а на своїй рідній батьківщині саме за це жорстоко 
покараного, написана з такою щирою одвертістю, 
що низько вклоняєшся перед громадською муж~ 

ністю автора, який написав такий роман в часи 
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суворого nереслідування всіх, хто насмілюється 
мати і висловлювати власну думку, хто взагалі 
"щось пише". 

Чесний письменник, сповнений відповідально
сти за долю народу та його майбутнє, зобов'яза ... 
ний найбільшу увагу приділяти людям, життя 

яких не бу л() легким і більшість днів які віддавали 
на постійні .клопоти з подоланням життєвих про ... 
блем і. не зважаючи на це, зберігали в своій ду ... 
ші й серці найкращі людські риси: вірність доЬру 

і nравді й непримиренюсть до зла і кривди. 1 в 
цьому творі Чингіз Айтматов на перше місце ви ... 
вів людей скривджених, зокрема, знищеного жор ... 
стоким режимом Аоуталіпа та чесного трудівника 

.Казангапа, про якого вважав необхідним нагада ... 
ти, що Ьат~ко його згинув у сталінських таЬорах. 
( .l-Jtoд~мo ВІД сеое, що тако і ж страшноі долі за ... 
ЗJ;ІаВ 1 Ьат~к~ автора, один з перших комсомоль ... 
ЦІВ Киргизн l'еренкул Айтматов ... ) 

У nередмові автор каже, що найціннішою для 
нього Ьу ла і є людина чистої душі, з яскраво 
виявленою індивідуальністю, людина з власними 
думкам~ і ні в ~ого не nозиченими nереконан ... 
ня ми. tіш nише: J !юди можуть бути терпимими 
один до одного але вони не можуть мислити од ... 
наково, я~щ~ хочуть__ залишитися при цьому 
людьми, зоер1гати сво1 людські якості. Бажання 

позоавити. людину їі індивідуальности здавна і до 
на~их. дюв суnроводжувало цілі імперських, ім ... 
nерІя1;1,Істичних, гегемоніетичних домагань." 1 до ... 
~ає: Jlюдина без nам'яті минулого, nозбавлена 
Іст~ричного досвіду свого народу, опиняється по ... 
за Історичною nерспективою і здатна жити тільки 
сьогоднішнім днем.'' 

Торкаючись наqолілої теми рівноправности на.,. 
цій, зазначає: 

"Як не парадоксально це .може здаватись, але 
(на nрактиці) у нас поєднуються й такі речі: 
заnеречення або фальсифікація мину л ого - і са
мовдоволений, чванний шовінізм, якому необхідно 
зводити навколо себе китайську стіну, бо тіль.ки 
за нею може втримуватися міт про nеревагу од
ного народу над усіма іншими." 

Китай, звичайно, в даному виnадкові вжито 
фігурально. Насправді автор недвозначно мав на 
увазі свою країну. Про це свідчить такий епізод. 
Казангапа, за його заповітом, мали поховати на 

старому родовому цвинтарі Ай-Беїт. Спорядивши 
жалібний кортеж, до якого входив трактор з ав
топричепом, та колісний ескаватор (щоб вирити 
могилу) , Едигей верхи на своєму Ка ранарі ра
зом з шістьма чоловіками попрямував до дале
кого цвинтаря. Довга, втомпа була дорога через 
пустелю. Ли: ше по обіді добрели. І тут з' ясува
лося,що на тернистому шляху бідолахи Казанга
па з'явилась ще одна непередбачева перепона: 
проїзд на цвинтар закритий, на його місці буду ... 
ється новий космодром. Ніякі прохання. ніякі 
переконливі мотиви не вnливали на вартового, що 

стояв на воротах території, обгородженої висо ... 
ким парканом з колючого дроту. Зажадали зу
стрічі з старшим начальником. Той nрийшов. Ці-

"НОВІ ДНІ", СЇ"І&НЬ 1983 

каво, що прізвище мав таке ж. як і той слідчий 
кагебіст, - Тансикбаєв. Едиrей звернувся до ньо
го по-казахськи. На ляйтенанта Тавснкбаєва про ... 
хання земляка не зробило ніякого враження. Він 
сухо кашлянув і холодно попередив його: 

- Товаришу сторонній, звертайтесь до мене 
російською мовою ... 
В душі Едигея все померкло. Все. що він хотів 

зробити востаннє для небіжчика - поховати йо ... 
го на цвинтарі, де за переказами була похована 
нещасна мати Найман-ана, в чому він вбачав не ... 
розривний зв'язок сьогоднішнього з минулим, -
все це вмить оберну лося на ніщо перед лицем 
тупого, бездушного, як той манскурт, лейте
нантика. 

Жалібний кортеж повертався назад. супрово ... 
джуваний великим шулікою, який з далекої ви ... 
сочнии спостерігав, що ж далі робитимуть люди. 
А коли процесія наблизилася до глибокого про
валля, Едигей спинив похід і сказав: 

- Це урвище, біля якого Найман ... Ана вели
кий плач мала по нещасному синові. якому ви
били з пам' яті навіть його ім' я. Нехай тут буде 
могила Казангапа ... 
Бу ло вже поночі, коли закінчили похорон Ка

зангапа. 

З сусіднього космодрома в цю мить у небо 
злітала чергова ракета в далекий космос. 

А в цей час у далекому космосі. на nлянеті 
іншої Галактики, куди волею автора ... фантаста 
долетіли космонавти з Землі, відбувалася всесві
тнього значення подШ. 

Радіолока~ори науково-стратегічного штабу 
спільної американсько-радянської космічної екс
педиції на борту авіяносця "Конвенція", місце 
перебування якого було точно скоординовано в 
Тихому океані на однаковій віддалі між Влади ... 
востоком і Сан-Франсіско, перехопили сенсацій ... 
ну передачу від своїх космонавтів: 

"У незмірному RОСМіЧНОМУ nросторі В НОВіЙ Га ... 
лактиці, ми побачили нове Сонце, випромінюван ... 
ня якого переважає наше. Плянета. на яку нас 
доставили іноплянетяни, згори нагадує нашу Зе ... 
млю. Населення плянети понад десять мільярдів. 
Живуть до ста n'ятдесяти років, а дехто й дов ... 
ше ... " 

Далі в свош трансгалактичній передачі космо ... 
навти повідомляють. що на цій плянеті не зна ... 
ють нестачі харчування, ніколи у них не буває 
неврожаю, бо жителі вміють nідкоряти клімат: 
керують оnадами. рухом повітря та течій у мо
рях і океанах. оволоділи rравітацією і легко ро ... 
бл ять міжзоряні польоти. Вони досяг ли такого 
рівня колективної свідомости, що не розуміють, 

що таке держава, зброя, війна. Форма цивілізації 
на цій плянеті є найпередавіша в межах усього 

Всесвіту. Жителі плянети знають про існування 
Землі і бажають вступити в контакт з землянами. 
Наприкінці космонавти додають: 

"Ставши першими свідками позаземного сус ... 
пільного життя. ми відчуваємо страх за майбутнє: 
а що коли людство на Землі перебуває в трагіч-
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вій омані і що шлях розвитку нашого суспільстваПет ро 
був іІОмилковим? А водночас маємо на,цнv, що на 

ГОЛУБЕНКО 

с;віті є такий приклад великої спільности, посту-

пальний рух якої відбувається без земних проти.-

річ. Чи ж готові ми. земляни, до таких міжпля ... 
нетних зустрічей для обміну досвідом цивілізацій, 
заради торжества розуму, заради нової ери в роз.

витку думки і духу вселенських носіів інтелекту? 
Чи достатньо ми зрілі для цього як мислячі істо.-

7 •• ти .. 

Ця потрясаюча вістка переполошила команд.
ний центр на авіяносці "Конвенція". Полетіли по ... 
сланці в Москву і Вашінrтон для консультації з 
своїми урядами. Як реаrувати на те, що є у світі 
цивілізація краща, ніж на Землі? Певне, в Москі, 
столиці закритого суспільства, найбільше переля ... 
кали ся контакту з кращим світом ніж країна "пе ... 
реможного будівництва комунізму", і відповідь 
пролунала категорично: а) не дозволяти повер.
нення космонавтів з плянети на Землю як осіб, 
небажаних для земної цивілізації; б) оповістити 
жителям тої плянети про нашу відмову входити 
з ними у будь-які контакти ... в) попередити ... щоб 
вони не намагалися встановити зв'язок з земля
нами... г) з метою ізоляції навколоземного про
стору від можливого вторгнення інопланетян роз

почати операцію "Обруч'',запустивши на орSіту 
бойові ракети-роботи, розраховані на знищення 
всіх предметів. які наблизяться з космосу до зем
ної кулі. 

Космічна "берлінська стіна"! Залізна завіса! 
Радіоглушилки І 

Сталевий обруч! Не на одну голову, щоб зро.
бити з неї "манкурта'', а на все населення зем.
ної кулі. "щоб не сталося на землі вибуху свідо.
мости, який міг би неминуче статися. коли б лю
дям найпередовішого суспільства" стала відома 
вістка про таку цивілізацію, до якої на Землі не
можливо дійти. 

Не зважаючи на певні авторські застереження, 
роман "Буранний полустанок'' носить явно вира.
жений характер сміливого викриття вад того сус ... 
пільства, в якому автор живе. і доля якого, як 

того Едиrея, турбує до глибини душі. 

ПОМЕРЛА ІРИНА ВІЛЬДЕ 

Ще восени, кілька тижнів після врочистого від.
значення П 75-ліття, померла у Львові відома 
українська письменниця Ірина Вільде (справжнє 
ім'я і прізвище - Дарина Полотнюк). 

Ірина Вільде народилася в Чернівцях, учи ... 
лась в Львівському університеті й працювала до 
·в1ини вчителькою та співробітницею журналу 
"Жіноча доля" в Коломиї. Головніші твори пись.
менниці: "Метелики на шпильках" (1935), "Б'є 
восьма" ( 1936), книга оповідань "Химерне серце" 
( 1936), "Ті з Ковальської" ( 1947) і ін. За роман 
"Сестри Річицькі" була нагороджена Шевченків.
ською премією. 
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НА ПОЛІ БОЮ 

(Життєвий і творчий шлях Г. Костюка. Закінчен.
ня з попереднього числа) 

Новою тактикою М. Хвильового на початку 
тридцятих років у період "Пролітфронту" було 
викривапня хвильовизму поза Хвильовим. Який 
сенс "викривапня хвильовизму поза Хвильовим'', 
самим творцем його? Перед цією "загадкою Хви.
льового" зупинялися досі всі дослідники остан
нього періоду. Одні пояснювали його цілковитою 
здачею Хвильовим своїх позицій і переходом на 
партійні позиції. Інші розгрядали його як засіб 
самоохорони перед новими нападами на нього 

партійної критики. Але ніхто не зауважив досі по.
двійної гри Миколи Хвильового в останній період 
його діяльности. З першого поверхавиого погляду 
здавалося, що Хвильовий справді визнав помил.
ковість своїх погляді в і в~'дрікся від них і від са ... 
мого се5е. "Я - вже не я". писав він президенто.
ві ВАПЛІТЕ Кулішеві з гіркою іронією, а Куліш 
зі свого боку зробив нотатку у своєму записнику: 
"кінець хвильовизму". Але в дійсності в ролі "роз
каяного грішника" Хвильовий почав у кінці 20-х 
років робити пропаrанду хвильовизму і поширю.
вати його на всі прояви української думки. У пер
шому ж памфлеrі цього циклу під назвою "У яко
му відношенні до хвильовизму "всі ті", він ставить 
в один ряд із хильовизмом націоналістичний ухил 
Шумського і КПЗУ. При цій нагоді наводить ве ... 
ликі цитати із свого забороненого памфлету 
"Україна чи Малоросія'' і доводить, що даремно 
"розламники" з КПЗУ, солідаризуючись із Шум ... 
ським, відмежовуються від Хвильового і хвильо.
визму. Погляди Шумського і КПЗУ на культур
не будівництво в УРСР тотожні з поглядами Хви ... 
льового: партія плентається в хвості українсько.
го культурного будівництва і не будує україн ... 
ської держави. 

У журналі "Пролітфронт" Микола Хвильовий 
помістив три памфлети і всі вони скеровані проти 
"завзятих борців із хвильовизмом" - лівих мит.
ців із "Нової rенерації''. Полеміка Хвильового 
з "Новою rенерацією'' виникла у зв'язку з вихо
дом нового журналу "Аванrард Но А" у с~·чні 
1930 року, у якому, як відзначає Хвильовий, Гео 
Шкурупій "енерrійно криє колишніх членів Віль
ної Академії''. Це було зачіпкою для Хвильового 
дати бій ворогам його однодумців. в· є він .. зав
зятих борців проти хвильовизму'' методом буме.
ранrу: -Виявляє у їхніх творах "повторення задів 
хвильовизму". а Шкурупія називає послідовним 
хвильовистом. "Вони не тільки паплюжать Пет
ра І, а й співають панегірик Мазепі; вони суму
ють над долею української культури. пам'ятки 
якої привласнюються росіянами і записуються на 

конто російської культури; вони заявляють, що 

"оскільки непережитий націоналізм", то й такі 
ділянки української культури, як український хор 
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"Думка" і уR.раїнська опера, "мають цілR.овите 
право на існування r r ••• 

ТаR.им способом, виRриваючи мазепинство і "по"" 
вторення задів хвильовизму'' у творах "Нової re ... 
нерації", Хвильовий одночасно виR.ривав анти у ... 
країнсьR.ий характер політики комуністичної партії 
на У країні. У 20 ... х роках в період літературної 
дискусіі, Хвильовий сам виявляв мазепинство і на 
цьому піймав його Андрій Хвиля, виR.риваючи йо ... 
го "мазепинство" у статті "Куди ведуть дороги 
шведсьR.их могил". Тепер він викриває "мазепин ... 
ство'' і хвильовизм у творах "завзятих борців про ... 
ти хвильовизму" - лівих митців з· "Нової rенера ... 
ції", щоб таR.им сnособом поR.азати безглуздість 
їхньої боротьби з хвильовизмом, бо це не тільки 
його, Хвильового "помилR.а", а спосіб думання 
всієї уR.раїнсьRої інтеліrенції. ТаR.ою було таR.тиR.а 
Хвильового в період "Пролітфронту". 
Цією таR.ТИR.ОЮ він заR.ріпляв справжнє своє 

місце в уRраїнсьR.ій історії. l.Jоля "розR.аяного гріш ... 
ниR.а" і "партійна nозиція'' були для нього при ... 
R.риттям, а виRривання "хвильовизму поза Хви ... 
льовим" езопівсьRою мовою пропаrанди його по ... 
глядів. 
У журналі "Пролітфронт'' Григорій КостюR 

помістив три статті: 1. "Стиль і R.анонізатори" 
( ч.3, 1930 р.) 2. "ДеяR~' R.ореR.тиви до "справді 
марR.СИСТСЬR.ОЇ R.рИТИR.И "РобіТНИХ сил''", (ч.4) 
3. ""Визволення" Rоnил_енка і його R.ритика". 
( ч. 7 ... g). Стаття "Стиль і R.анонізатори" наnиса .. 
на ще явно по інерції київсьR.ого періоду. Григо .. 
рій КостюR виступає в ній ще більшим хвильо .. 
внетом ніж сам Хвильовий періоду "Пролітфрон .. 
ту". Хвильовий у цей період припинив боротьбу 
з ВУСППОМ яR. виразниRом партійної лінії в лі .. 
тературі, а стаття Григорія КостюRа сRерована 
nроти nозицій, ЯR. він пише, реаR.ційних R.аноніза ... 
торів реалізму, як стилю нашої епохи: "СR.лалася 
група горе ... теоретиRів, яR.і, щоб розв'язати про .. 
блему стилю нашої еnохи, для цього, на думRу 
цих горе ... теоретиR.ів, досить R.анонізувати ста ... 
рий, ЯR. світ, буржуазний реалізм, правда з до .. 
датR.ами: nролетарсьR.ий, монументальний і -
проблему розв' язана". З числа групи "R.аноніза .. 
торів" названо В. КоряRа і М. Доленrа. "Найвід .. 
важнішим проnаrандистом цих безнадійно ... стилі .. 
заторсьRих теорій" виявився Б. КоваленR.о та йо .. 
го Rритичні підголоски, ЯR.і друRувалися у Rиїв ... 
сьR.ій "Літературній газеті''. 
З цього легRо можна відчути ЯR.У позицію зай .. 

няв наш ювіляр на вогневій лінії літературного 
фронту в той період. 
Як і Хвильовий, Григорій Костюк часто звер .. 

тається до молоді. яка виходить з вищих шкіл. як 
до арбітра в його суперечR.ах з канонізаторами 
реалізму. Взявши під критичний розгляд статтю 
М. Доленrа "До художньої платформи ВУСПП .. 
у'', а таR.ож передовиці "Літературної газети" в 
цьому ж питанні, Григорій Костюк заявлає, що 
їхня теорія суперечить основам марR.систсьRої тео .. 
рії мистецтва. А далі пише: 
"Наша доба - доба максимально ... інтенсивних 

творчих шукань"... Канонізатори реалізму "еві .. 
дамо чи несвідомо виконують ралю реаR.ційних 

3Гр. Костюк - Стиль і канонізатори. "Про .. 
літфронт" Но. 3, 1930 р. ст. 270. 
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реставраторів". Наукова естетика не дає мистец
тву ніяких приписів, - повчає він словами !!ле
ханова. А на думку "R.анонізаторів", "якщо, при .. 
nустімо, якийсь пролетарський письменник у своіх 
стилевих ознаR.ах імпресюніст, значить він зі спис ... 
ку пролетарсьR.оЇ літератури виRреслюється''. 

Після цього Григорій КостюR. ставить питання: 
чи має право імnресіонізм, ЯR. сума певних ху дож .. 
ніх прийомів, посісти своє місце в пролетарсь:кій 
літературі/ }існо, що його відповідь на це питання 
nозитивна. lншою вона й не мог ла бути, знаючи 
ЙОГО ПОГЛЯДИ З КИЇВСЬR.ОГО періоду. }iR. ТОДі l'ри .. 
горій КостюR висловив похвалу романтизмові 
ставши в оборону lVpiя Яновського, таR. і тепер 
він просnівав похвалу імnресіонізмові, захищаючи 
U. k.ундзіча від нападу критиR.а в "Jlітературній 
газетї'. ,L.І.ля ствердження свого nозитивного по .. 
г ляду на імnресіонізм, критиR посилається також 

на висоR.оідеину творчість імпресіоніста М. Ко .. 
Цю6ИНСЬR.ОГО. 

3 цього бачимо, що літературно ... естетичні по
гляди 1 'ригорія КостюRа цілком поRриваються з 
поглядами Хвильового та його однодумців з Ва
пліте. Але то бу ло у 20 .. х роках, а теnер у 3О .. х 
роках говорити таR. вільно про стилі вже викли .. 
кала підозру. Тим більше, що стаття про "кана .. 
нїзаторїв" була скеравана проти ВУLППівців. 
Ось так у своєму завзятті наш ювіляр знову вир .. 
вався на полі бою за оборонну лінію. Хвильо .. 
вому доводилось трохи його стримувати, бо та .. 
R.ою лицарсьRою відвагою Костюк провоRував 
противників для нападу на "Пролітфронт". Для 
відведення такого нападу довелось дати до статrі 
nримітR.у від редаRції, у якій сR.азано: "В тій час
тині, де автор дає оцінку імnресіонізмові, редаR. ... 
ція статтю 1·р. КостюR.а вважає за дисRусійну." 
Ось так і довелось іти нашому ювілярові своїм 

творчим шляхом з примітками. 
Треба сказати при цьому, що ці примітки є 

найбільшою похвалою й оR.расою його творчого 
шляху і висоR.ою відзнаR.ою його постави на полі 
бою в уRраїнсьRій літературі. 

Другою була стаття про роман "Робітні сили" 
М. ІвченR.а. Замовив цю статтю Костюкові М. 
Хвильовий. Чому цю статтю він замовив - про 
це буде мова далі. "Я написав, - з·гадує Костюк, 
- і подав їі Хвильовому. Він nрочитав, поRру .. 
тив головою і спитав: 
-Чи Ви читали нашу заяву в справі СВУ? 
- Читав. Але при чому тут СВУ? Я ж на .. 

писав про роман Івченка. Це ж зовсім інші речі! 
- Ви помиляєтесь. Це явище того ж самаго 

порядRУ і наше ставлення мусить бути таке саме ... 
На цей раз "примітR.а'' Хвильового була дуже 

Rороткою: - "Візміть і переробіть". Він поди .. 
вився на мене своїми карими розумними і добри .. 
ми очима" СR.азавши на прощання:- "Зрозумійте 
мене, що ми мусимо" ... І я зрозумів, що це виму .. 
шена тактика. І ми мусимо їі дотримуватись". 

До цього діалогу Хвильового з Костюком по ... 
трібний коментар. Справа, очевидно не тільки 
в тому, щоб політично загострити статтю в дусі 
заяви "Пролітфронту" в справі СВУ і мати ще 
один щит захисту. Для виявлення себе як ідео .. 
логічно витриманої організації, лояльної до полі .. 
тики партії, досить було й заяви. Справа була 
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в тому, що Григорій Косnок написав статтю згі
дно з Rиївською традицією з увагою до формаль
них літературних вартостей роману і з недоста
тньою соціологічною аналізою, а Хвильовому 
була потрібна саме ідеологічна інтерпретація "Ро
бітніх сил''. Очевидно, що Хвильовий мав якісь 
важливіші мотиви для того щоб стаття про "Ро
бітні сили'' з ідеологічною інтерпретацією цього 
роману появилася. 

Статтю перероблено і вона появилася в 4-тому 
числі "Пролітфронту" під назвою: "Деякі корек
тиви до "справді марксистської" RритиR.и "Робіт
ніх сил··. 

Одразу помітно, що автор таR.ою назвою по
легшував собі виRонання свого завдання: замість 
прямої атаRи на роман ІвченR.а, стаття сR.ерована 
проти RритиRа цього роману, марR.сизм якого, 

Rритика, взято під сумнів. І це автора не задо
вольнило, бо однаRово треба було дати ідеоло
гічну інтерпретацію роману в протилежність і на 
заперечення поглядів опонента. Тоді Григорій Ко
стюR взяв собі на допомогу уявного читача і йому 
доручив зробити ідеологічну оцінRу роману, а сам 
став за його спиною. І тепер ми читаємо: 

- "Центральна постать - проф. Савлутин
СЬRИЙ. Хто він такий?... ЯR свідчить RритиR 
М. Доленrо, з СавлутинсьRого - спец корисний 
для радянської влади? Ні. Це довільне припущен
ня Rритика ... ЗвідRи він прийшов? Приїхав з-за 
кордону. Кінчав С. - Г. Університет у Празі ... 
Вищенаведеною біографічною хараRтеристи

Rою СавлутинсьRого хараRтеризується все середо
вище СВУ і стверджується, що "основна і'деоло
гі чна концепція СавлутинсьRого продиктована від 
СВУ''. 

І,цеологічна Rонцепція СавлутинсьRого, ЯR ви
слtв ідеології СВУ, характеризується неrативним 
відношенням до радянської дійсности і до всього 
радянсьRого ладу і Rерівної ролі партії, ЯR до 
деморалізуючого фаRтору в житті українсьRого 
народу. В радянсьRих умовах і "рясність Rульту
ри зів' яла і молода дума нації виснажилась і по
старіла''. Савлутинський мріє про те, ЯR "від
творити новий величний образ RY льтури нашої"': 
,, .. ~ . . . . .. 
ми сто·мо перед потреоою вщтворити св1ж1 течн 

культурного відродження'', з "пролетарської рево
люції на ділі нічого не вийшло". Шлях до від
родження - самоудосконалення, міцна індивідуа
лізація особи, переборепня сутофізіологічних про
цесів, домінатних в усій історії нашого народу, 
підnорядкування їх "вол~. розумові", виявлення 
"Rажучи мовою селекціонера стандартної етніч
ної лінії, що ще безперечно зберегла ся у нашого 
народу, - це значить, відважности, благоводства, 
ясности світогляду". 
Досить уже цього, щоб відчути знайомі думки 

і мотиви. Де це було вже сR.азано і написано? Це 
вже було сRазано у памфлетах Хвильового. Зна
чить, подумає читач, СВУ судять за теж саме, за 
що Rритикували Хвильового у 20-х роках. Оце і є 
те, що бу ло потрібне Хвильовому, R.оли він замов
ляв у Костюка статтю про "Робітні сили''. Саме 
тоді, Rоли він їі замовляв, він писав статтю під 
назвою "А хто ще сидить на лаві підсудних". 
Стаття була опублікована під час процесу в хар
RівсьRій газеті "Пролетарська правда" і передру-
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кована в журналі "Радянська освіта". У цій стат
ті Хвильовий посадив на лаву nідсудних себе са
мого, як штабного п:дголоска єфремівщини, по
ширюючи таким способом хвильовизм і на СВУ, 
як явища одного порядку. "Сьогодні він виступає 
як хвильовизм, завтра ЯR шумськізм, ще колись 
як яворщина тощо". Стаття Григорія Костюка ма
ла бути ілюстрацією до цієї статті Хвильового. 

З цього висновок: Наш ювіляр став жертвою 
політики Хвильового, скерованої на закріплення 
хвильовизму в українській історії, як явища за
гальноукраїнського значення. У цьому аспекті 
ідеологічна інтерпретація "Робітніх сил'' мала по
зитивне значення. 

Третьою статтею Григорія Костюка в ж. "Про
літфронт" була стаття про роман "Визволення'' 
О. Копиленка і його критику. (Но7-8, листопад 
1930 р.) Написана вона в цьому асnекті, що й 
перша стаття "Стиль і канонізатори". - в якій 
мірі Копиленко переборює залежність від стиле
вих, методологічних і мистецьких надбань старої 
буржуазної літератури. У висновку сказано. що 
роман Копиленка "вийшов і художньо і ідеоло
гічно роздвоєний, а звідси ідейно переферійний 
в відношенні до генеральної лінії пролет. літера
тури". Але в полеміці з його критиками, А. Клоч
чям та іншими, обороняє Коnиленка, називає їхню 
критику цькуванням письменника методою під
тасовочки. 

Фразеологія статтей Костюка відбиває в собі 
дух епохи і багато чим нагадує памфлети 
М. Хвильового. 
У харківський період свого життєвого і творчо

го шляху Григорій Костюк, крім своєї праці ви
кладача історії української літератури і наукової 
та літературно-критичної діяльности, став у 1932 
році редактором "Молодий більшовик''. 
Як редактор видавництва "Молоди.й біл~~овик'' 

Григорій Костюк працював над пов1стю Перша 
весна" Григорія Епіка. Автор повісті, щоб підне
сти свіЙ авторитет радянського письменника і за
мазати старі "гріхи", яких у нього було чимало, 
вирішив написати повість на дуже актуальну те
му: суцільна колективізація і ліквідація куркуля, 
як кляси. Редактор вирішив допомогти своєму 
приятелеві Григорію Епікові і написати до ·по~ 
вісти дуже витриману і бойову nередмову в дус1 
і в тонусі епохи. Щоб закрити рота усім кова
ленкам і Rлоччям. Так вони й зробили. Епік на-· 
писав повість так щоб вона відповідала генераль
ній лінії партії того часу, виявив усю складність 
тогочасної класової боротьби з правим і націона
лістичним ухилами і з позитивними героями, які 
проявляють великий ентузіязм у боротьбі за здійс
нення партійної лінії. Наділені вони найкращими, 
з погляду партії, рисами: більшовицькою пильні
стю, твердістю і нещадністю у боротьбі з ворога
ми ... 
Деякий час, справді, партійним ортодоксам від 

літературної критики заціцило. Але недовго. По
чалася критиRа і цього твору Григорія Епіка, а 
разом з ним і автора передмови Григорія Костю
ка. 

Критики знайшли в романі Епіка викривлення 
дійсности, нерозуміння настанов партії. і націо
налізм. Націоналізм Епіка виявився в тому. що 
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він персоніфікований образ українського націона .... 
лізму в постаті Васси Палубаток подав у надто 
привабливих фарбах з підкресленням їі гарної 
української вроди. Особлива увага була звернена 
на й ноги. "За такі ноги, - сказано у романі,
У країна не раз терпіла від сходу тяжкий ясир, а 
за: оЧі та м'який глибокий голос. що його мала 
Васса Полуботок,У країна справді мала право пи .... 
шатнея своїми доньками". Критика ласо вхопи
лася за такий оrіис. С. Щупак писав: "Оце націо .... 
налістичне захоплення "добірною'' українською 
жінкою, теорія національної біології, власне ра .... 
сова теорія - це яскравий вияв націоналізму''. 
Образ правого ухильника з націоналістичним 

ухилом Голубенка теж взято на вістря критики. 
Правий ухил його виявився в тому, що він, бувши 
головою Окружного виконавчого комітету, давав 
охоронні грамоти деяким куркулям, щоб їх не 
розкуркулювали, а коли йому говорили, що кур
кулів треба виривати, "як бур'ян - з корінням", 
то він висував свою теорію, про те, що те кур .... 
кульське коріння "треба не висушити по-хижаць .... 
кому, а вміючи пересадити на колективний 
rрунт". Націоналістичний ухил Голубен ка вия .... 
вився в тому, що він закохався у Вассу Палуба .... 
ток і вона стала його нареченою. І цей образ ви..
кликав симпатії. Видно і редакторові Костюкові 
сподобалась Васса Палубаток та мабуть і Голу .... 
бенко, що він втратив пильність і пропустив ро .... 
ман до друку. Тепер він згадуєє: "У мене крити .... 
ки знайшли затушковування хиб роману, плеха .... 
нівщину, націоналістичні прояви в праці і всякі 
інші антимарксистські тенденції. Отже, ми хотіли 
бути більшими католиками ніж сам Папа. але це 
нам не допомогло. І не тільки тут. у цьому рома..
ні, а й в усій діяльності "П ролітфронту". Бо про..
ти нас вже була вироблена певна опінія "там'' на 
верху. Для них, як. влучно казав мені пізніше 
Епік , що б ми не писали - все ні до чого. Ім 
потрібно було нас знищити''. 

4. ДОБА "ОКАЯННИХ РОКІВ" 

Дальший розвиток подій у драмі життя Гри..
горія Костюка відбувався за логікою і природою 
тієї системи, в якій йому довелося жити і працю .... 
вати. Иого звільнили з усіх посад. Потім арешту .... 
вали і посадили в Лук'янівську тюрму для допи .... 
тів. В насліцок ропитів - п'ять років концентра .... 
ційного табору "Воркута". 
Четвертий акт драми життя Григорія Костюка 

відбvва~ться в ка!'vІерах під арештом і на "Вор
ку"~'і''. Починається цей акт монологом героя: 
"Коли за мною замкнулись важкі залізні двері 

я глибоко, ніби з полегшенням, зідхнув. У мене 
було таке самопочуття ніби з моїх плечей зва .... 
лився великий, невимов1-1о важкий тягар, що його 
я тягнцв кілька років. Саме від початку масових 
арештів української творчої інтеліrенціі. Після 
довгого цькуваннr~., вигнання з праці й неможли..
вости знай'Т'll роботу за фахом, тиняння по всіх 
закутках Радянського Союзц, безуспішне нама .... 
га,.,ня в останні місяиі реабіл;тttватись, або, при .... 
наймні. дістати відповідь від На родного комісарія
тц освіти. за шо мене переслідують, - мій арешт 
мене ані приголомшив, ані кинув у розпач. 
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Я прийняв його як брутальне завершення того 
безвихіддя, в яке поставив мене, моє покоління 
той режим, що спекулюючи ім'ям народу. прий
шов до влади. Перед моїм арештом впало кілька 
мільйонів працьовитих українських селян- жертв 

великого голоду, за організацію якого, перед істо
рією цивілізованого людства, несе відповідальність 
той же панівний комуністичний режим. Одночасно 
п.ару мільйонів українських селян, у наслідок без
відповідального експерименту режиму (колективі .... 
з ація), було депортовано з дітьми, старими і хво .... 
рими, без усяких засобів до існування, в північні 
райони СРСР, де вони в нелюдських умовах май .... 
же всі загинули. Сотні моїх друзів, тисячі україн .... 
ських інтеліrентів відданих працівників на полі 
культури й господарства, майже всі вчителі мого 
покоління. люди великого інтелекту, рушії науки 
й культури, чесні, незаплямовані патріоти й гума .... 
ністи - пішли в тюрми й канцентраки першої 
в світі "соціялістичної держави''. Тому кажу, свій 
арешт я сприйняв як рокований факт жорстокого, 
нелюдського часу й режиму. На сон мене не бра .... 
ло. Я почав ходити з кутка в куток моєї приму
сової оселі ... Я довго ходив мовчки. Передумав 
усе своє минуле ... Мене мучив хаос суперечли .... 
вих думок, внутрішніх дискусій і химерних по
шуків правди". Під ранок, вибившись з сил, я 
заснув". 

Дал~'. як на екрані, на фоні цього монологу, 
проходять світ лі тіні відомих постатей сучасників, 
яких було замучено, замордовано, убито в нечу
ваній і незнаній в історії трагедії уRраїнсьRоі нації: 
Відбуваються несподівані зустрічі із ще недамуче
ними і нецостріляними діячами пореволюційної 
У країни. Епізод за епізодом, діялаг за діялогом 
DОЗRривають перед нами живу історію у реальних 
постаттях трагедій уRраїнсьRого народу. 

Зустрівся й зе~ляR Григорія КостюRа - учи
тель з рідного Поділля на прізвище Рівний. Ак .... 
тивний український діяч з періоду У RраїнсьRоі 
Народної РеспубліRи. Иого слова міцно заRар ... 
бовуються в пам'яті з четвертого аRту драми на
шого ювіляра: - "Ми поRлали міцні основи 
української Державности, - говорить він. - Ми 
збудили сорокамільйонсву націю до життя ... УНР, 
як перша форма державности, впала. Але ідея 
українсьRої державности залишилась. Вже не було 
такої сили, щоб їі знищити. І це розуміли наші 
вороги. Особливо побачили і відчули це вони в 
минуле десятиріччя. Звідси ненависть і бажання 
нищити нас. І тут уже ради нема. Іх влада і сила''. 
Особливо хвилюючим епізодом четвертого аRту 

є зустріч героя драми з видатною постаттю 

У країнської РадянсьRої РеспубліRи - Панасом 
Буценком. Згадалися 1921 .... 1923 роRи, Rоли Бу
ценко був головою Окружного виRонавчого RО
мітету у Кам'янець .... Подільському, а пізніше пра
вою рукпю Гонгарія Івановича ПетровсьRого -
Голови ВУЦВКу в столиці УРСР ХаоRові. А те
пер в' язень концентраційного таборv ВорRута, за
суджений з цілою верхівRою УРСР за антирад
янськv контрреволюційну діяльність. Діялаг Гри
горія Костюка з БуценRом розRриває перед нами 
ще ОДР'І-І уривок історіі: 

- Панасе ІванnRичц! Як це могло статися? 
У чому ж справа. Де логіка? Ви ж були в саАСому 
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центрі творення нового світу. що зветься тепер 
радянською владою. Поясніть мені в чому справа? 
Де причина того, що діячі Вашого рівня мусять 
кінчати життя або під кулями в підвалах луб' ян
ки. або в таких умовах ізоляціі? 

- Де причина?- питаєте. Я - ... не знаю. 
Інколи .мені здається. що це масове божевілля ... 
Але це не пояснення ... Особисто я думаю, що 
причина в нас самих. Причина в тому, що ми 
програли бій. Ми виявились нікудишніми політи
ками. Ми не зуміли тарантувати безпеки своєї 
і свого народу. Ми легковірно повірили на слово 
дружби. Фікцію держави .ми прийняли за дійсність. 
Ми задовольнились владою без влади ... Ми не 
забезпечили собі захисту. Ми добровільно ввій
шли в пащу удава. Наше життєве коло замкну
лося. Може після нас прийде нове, розумніше 
покоління. Воно не повторить наших помилок. 
Я хочу покинути цей світ з вірою, що таке поко .... 
ління прийде. 
За час тюремна-воркутеької n'ятирічки сталін ... 

ськоі епохи а потім і під час Другої Світової вій
ни, героєві драми довелося багато побачити, ще 
більше передумати, переоцінити, пережити і ви
страждати. 

Багато з цього промовляло уроками історії і за
повітом на майбутнє. Пізніше цей особистий до
свід благотворно позначиться на його літератур .... 
ній і науковій праці на свободі. 
Відкриваємо за'Rісу перед n'ятим актом драми 

життя Григор~я Костюка. 

5. ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЕМІГРАЦІІ 

Судьба жартує ч<'lсnч з· нами. Таким жартом 
є для нас відхід з УРСР на Захід - в еміграцію. 
І ось серед низки таких імен як Багряний, Гло
бенко, Гришко, Дивнич, Шерех і багато іюттих 
з· цього покоління, на еміграції появився Б. По ... 
доляк. Коли я думаю про цю метаморфозу, я не 
знаходжу інших сл~в для ії окреслення, як визво
лення, відродження, о1-1овлення, поворот до само
го себе і зрештою до У країни. Зміна імен була не 
тільки засобом охорони перед людоловами, а й 
початок нового життя. На свободі. Духовною 
о новою. 

Ім' я По дол як символічно знаменує собnю по ... 
ворот до рідного Поділля, д Кам'янець-Поділь
ського періоду його життя, до джерел українськоі 
націnнальноі революції доби У країнської Народ
ної Республіки. а також і до своєї студентської 
молодости у Києві nеріоду українського відро
дження 20-х років. Що далі ми рvхались на За
хід тим ближче ми були до України. 

Свідомість усього цього породжувала прилив 
нової е'Іергіі, завзяття й ентузіязму до праці на 
·благо Rатьківщини. З цього погляду зусилля і здо 
бvтки Григорія Костюка на еміграції гідні подиву. 
Його кипуча енергія і невсипуща праця помітні 
на багатьох ділянках громадського і кvл:hтурного 
життя украінської громади на еміграції. Він бере 
mітивну участь у політичному житті українськоі 

, ЕfМІГраціі. Включається в українсЬ1шЙ літератур
ний процес на Ч"'JІfпні, с.,..;:н:: видатним організа .. 

'.торо)J( і дІячем MYPv і Об'єднання українських 
· письмениикіj .. Слово''. Своє ~ісімдесятиліття зу· 

стр і чає як почесний голова "Слова". Наукова 
діяльність нашого ювіляра скеравана на дослі .... 
дження новітньої історії У країни (де його особи
стий досвід життя в УРСР) позначається високим 
науковим рівнем. Деякі його праці, зокрема "Тео~ 
рія і дійсність - до проблеми вивчення теорії, 
тактики r стратегії більшовизму в національному 
питанні" є прямою відповіддю на фальшування 
історії пореволюційної У країни і маскування анти
народної і антинаціональної політики окуnацій
ної партії у таких працях, як "Здійснення ленін ... 
ської національної політики на У країні" А. В. 
Лихолата, виданої під маркою Академії наук УР 
СР 1967 року. У видавничій діяльності увага Гри
горія Олександровича скеравана на з.береження 
української культурної спадщини яку нищить біль
шовицька окупаційна влада на У країні. Видання 
і дослідження життя і літературної сnадщини Во
лодимира Винниченка і Миколи Хвильового є 
його великим добутком. 
Драма життя Григорія Костюка вивершvється 

щасливо - перемогою героя. Катарзисом. Разом 
з ним переживаємо і ми сьогодні цей катарзис. 
Ми горді його перемогами. Ми тішимося його 
здобутками. Ми радіємо його творчим вкладом 
до скарбниці української науки і культури. Ми 
бачимо його і сьогодні на полі бою на nередовій 
лінії українського національного фронту. його 
енергія, його завзяття і зусилля збуджують і з·а
кликають і нас до творчої праці на благо нашої 
Вітчизни. Вся його діяльність та ії здобутки і ne .... 
ремаги скріплюють нашу віру у таке ж щасливе 
завершення великої історичної трагедії У країни 
боротьбою і трудами ії вірних синів і такими ж 
великими перемогами у національному відроджен
ні на свободі. 
Вклад у цю боротьбу нашого ювіляра не npo

na~e і не забудеться . 
Бажаємо йому ще багато бадьорих і творчих 

літ. За все, що я встиг тільки згадати. нашому 
ювілярові належить наша велика nодяка і шана, 
і слава! 

СВІТОВА BИCTARRA УКРАУНСЬКИХ 
МИСТЦІВ 

ГІро світову виставку українських мис-тців, яка 
відбулася до половини жовтня м. р. в гале!)ії Ка ... 
надсько-українськоі фундації в Торонто, наші га
зети rтцсали дуже багато й дуже похвально. "Но
ві дні .. про цю подію мовчали, бо не мають свого 
мистенького 'R'Оитика й не натрапили ні на один 
цікаRий та об'єктивно написаний огляд, який мо
гли б передрукувати. 

Знаємо, що багатьом читачам ще й тепео було 
б цікаво довіттатис'F), з яких мотивів ініЦіятори 
взялись за такий амбітний пnпєкт, якими критерія
ми послvговv"Rались члени Селекційного комітетv 
вибираючи 97 мистців українськ()rо роду й 120 
мистецьких творів на виставку. Бо ж ясно. що 
один чи й два навіть найкращі твори не мог ли 
задовільно реТ"{оезентувати інnивідуальних мист .... 
ців, ані тим більше українського Мf-'С"~"Р.цтва. Чи 
осягнула виставка свою основну ціль? Що писали 
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Маріа ГАРАСЕВИЧ МИ СТЕПТВО-ТЕАТР-МУЗИКА 

НА МИСТЕЦЬНИХ ВЕРШИНАХ 

"У Вашій особі я знайшов на життєвому шляху 
визначного мистця, що має тонкий, вироблений 
естетичний смак, високу культуру загальну, а до 

всього - уміє поєднати в своїх заінтересувавнях 
досягнення світової музичної культури і музич

ного мистецтва рідного народу у всіх його вия
вах. .... Мене дуже радує Ваша мистецька ціле
спрямованість, різносторонність задумів і, звичай
но, увага до музичної творчости нашого народу. 

яка б вона не була і як би до неї не ставилися 
в різних місцях земної кулі. Пропаrувати їі слід 
уміло і з гідністю, як це робили Крушельницька, 
Мишуга, Менцінський та інші, і Ви, як молодий, 
становитеся в ряд цхї славної когорти та радуєте 
нас, Ваших сучасників ... " Ці щирі ваговиті слова 
відомого музикознавця і поета зі Львова Григорія 
Нудьги, написані Иосипу Готулякові з десяток 
років тому, будуть, либонь, найближчим висловом 
почуття кожного українця хто чув, хто знає цьо

го нашого визначного оперного співака. 

До вершИн такого почесного місця серед когор
ти великих, РІссип Гошуляк пі71німався нелегким 
шляхом українця-еміrранта 50-х років. Підні
мався самотужки виключно своїм вродженим, не

пересічної краси, голосом, сильним артистичним 

талантом, винятковою працьовитістю та несхи
бною цілеспрямованістю. 
Музичний світ Канади не здивуєш і не здобу

деш легко. Критерії його оцінок вироблялися на 
відомих, великих_ і найславніших співаках світу, 

а И. Гошуляк звернув на себе увагу музичних 
критиків від початків. Якийсь особливий шовковий 
оксамит голосу, багатство і повнота звуку, тонка 
музикальність, правильне поставлення голосу, до
бра школа, стримана хвилююча інтерпретація, по
стійний мистецький ріст і мужніння захоплювали 

критиків кожного разу, коли лише мали нагоду 
слvхати нашого співака. 

Мистецька кар'єра Иосипа Гошуляка позначена 
широким засягом: концерти, виступи на телеба
ченні, соліст канадської опеои - брпв участь у 
тпких постановках як: "Аїда" Веоді, "Коровізація 
Попеї'' Монтеверді, "Тпска" Пvччіні, "Євrеній 
Онєrін" Чайковського, "Турандот" Пуччіні, "Ма
кбет" Верді та інших. А крім всього цього, -
він улюблений і славний соліст У країнської Ка
пелі ім. Т. Шевченка та невтомний, щиро від
даний українській громаді мистець, що на кож
ний П поклик виступпє як соліст на урочистих 
імrтnезах у Канаді й . Америці. 
Мало котрий український співак закордоном 

про неї канадські мистецтвознавці і критики? Чи 
доцільно вдаштовv~n"Т"'f-f такі rранціозні й коштовні 
ппцази в бv71учині? Може хтось з ініпіяторів чи 
вrrа~мю-'чених мр·стпів-vчасників напише про ці 

справи бодай у річницю виставки. ( мд.) 
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отримав стільки похвальних рецензій, як РІосиn 
Гошуляк. Наш еміrраційний музичний світ оці
нював його переважно стримано, але справедливо 

й у більшості високо. Борис Олександрів у своїй 
статті "РІосип Гошуляк". ("Життєвий і мистець
кий шлях співака-артиста"), надрукованій у "На
шій У країнській Музичиїй Енциклопедії". наво
дить цілий ряд цікавих і цінних думок музичних 
критиків та літераторів. Серед них такі визначні 
імена, як Дамостій РІоха-Березець, Василь Ви
твицький, Григорій Китастий. Павло Маценкп. М. 
Антонович, У лас Самчук, Григорій Костюк, Юрій 
Стефаник, Ігор Качуревський та інші. У сферу 
їхніх рецензій, поміщених в пресі, та висловлених 
думок у листах до РІ. Гошуляка входять його 
концерти, окремі виступи і дв~· перші довгограйні 
платівки: "УRраїнська клясика" й "Басові арії та 
монологи". Обидві записані й видані високопро
фесійно. На платівці "Українська клясика" РІ. Го
шуляк v супрово71і піяніста Лео Баркіна. вююнує 
твори МцRоли Лисеюtа, Кирила СтеценRа, Ми-
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хайла Гайворонського, Василя Барвінського, Яко
ва Степового. На платівці "Басові арії й моноло
ги" виконує вже у супроводі Канадської Симфо
нічної Оркестри під дириrентурою маестро Бар
біні. Сюди ввійшли твори таких композиторів, як 
Джузеппе Верді, Микола Римський-Корсаков, Ми
хайло Вериківський, Микола Фоменко. 
Виконання РІосипа Гошуляка на обидвох пла

тівках високомайстерне, що відзначують однозгід
но рецензенти. Але друга платівка особливо хви~ 
лює кожного хто їі слухає. На це складається чи
мало дечого: сам співак піднявся на рівень опер
ного артиста найвищої кляси, коли вже виконання 
й інтерпретація твору сягає перфектности й інди
відуального мистецького вислову; арії й монологи 
написані для баса і це дало йому можливість вия
вити свій багатий голос у повному засязі, супро
від оркестри дає розкішне тло. Але, на цій пла
тівці є одна річ, яка домінує над усім - це, як 
каже М. АнтоНО'І\ИЧ: "зразкове й потрясаюче ви
конання поеми "Чернець" (муз. Вериківського) ... " 

Григорій Китастий пише про платівку до РІ. Го
шуляка так: "Ваша праця як вокаліста, як інтер
претатора, належить до високої кляси музичної 
культури ... Слухаючи твір М. Вериківського, я не 
міг стримати своїх сліз. Я був під впливом великої 
сили мистецтва. І взагалі, у всіх записаних творах, 
rолос Ват був пі~ контролею і творчо-надхнен
ний. Ви, РІосипе Григоровичу, ... видали важливий 
документ для історії української еміrрації." 

Я, особисто, слухаючи "Ченця" перший раз, до
слівно скам'явїла від самого твору та його інтер
претації. Невірагідної сили твір. у якому злилися 
в одну rтілість поетичний твір Т. Шевченка, му
зичний М. Вериківського й мистець-виконавець 
й .. Гnшуляк. 

В. Витвицький насвітлює заслугу й. Гошуляка 
пте й з іншого боку: "Особливу увагу притягає 
"Чернець" ... Це один з трьох монологів для баса 
з орRестоою. що їх М. Верикі!вський написав v ро
ках 1947.-1945 (крім: "Ченця", це "Ярослав Муд
рий" і "Сковорода"). Нашому співакові належить 
признання за те, що добув цей твір із забуття 
і дав змогу запізнатися з· ним широким колам і не
наших слvхачів... Слухання "басових арій та мо
нологів" йосипа Гошуляка дає справжню насо
лолу." 

Канадські музичні критики у своїх оцінках 
більш щедрі, яскраво експресивні з дозою щирої 
патетичности, нластююї осоf'ливо для американ
ської критиRи. Вони Йосипа Гошуляка називають 
"оттним з найкращих басових співаків нашого сві
ту", ~аvnплJnються його гnлnсом і талантом: 

... "А Magntficent voice and strone; dramatic talent" 
- Н. Тhomnson (Тoronto DaПv Star). 

... "New sfne:ine: star headed- for greatness." - D. 
Rnbertsnnf~att1t Star). 
Yosvn HoshuJiak. who sanJ:! oowerfullv his arias." 
а Ioftv. rine;in~ timbre." - Е. Ciprietti (Тhе Varsity). 

... "Foremost amone; them was Ukraine-born basso 
Yosvn Hnshuliak who sang o'"'werfullv his arias." 
- (Cяnaflian Brnadeaster and Tele~ereen ) 

... 'Mr. Hш:huliak is an artist of the highest rank." 
С. CartP.r (Winn;nee: Free Press) 

.... " One of the finest bass sin~ers to appear in 
Winnip~g in recent years." (Free Press) 
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Йосип Гошулик в опері "Макбет" 

... "У. Hoshuliak is а bass, whose соісе is of the 
fine tradition in the range and texture we think of 
as Russian." (The FM Gulde). 

... " А powerful, and enjoyable recital Ьу а robust
coiced Ukrainian-Canadian, in the honorable tradition 
of Chaliapin and Cristoff ... , - С. Gilmour (Sound 
Magazine). 
Коли уважно оглянути розріз критичного ма

теріялу про вокальний та артистичний рівень И. 
Гошуляка і його засяг у музичних творах, ми 
знаходимо дуже цікаві думки та оцінки у музи
кознавців, композиторів, артистів в У країні. Вони 
підходять до справи всебічно, охоплюючи голо
сові дані, виконання, вміння використати співаком 
усі якості свого таланту й доброї школи, особливу 
музикальність і гнуч~tість в переході з одного тво
ру на другий і т. д. З браку місця я навецу лише 
дві рецензії та одну висловлену думку. Народний 
артист Сергій Козак пише: 

... "З першої фрази арії Альвізе з опери "Джо
конца" Понкіеллі за.ття відчула, що на сцені май
стер високої кляси. До останньої ноти у складній 
і цікавій програмі УІ. Гошуляка відчувалася rрун
товна вокальна школа, глибока музикальність, 
яскравий талант тонкого інтерпретатора, чітка 

і виразна дикція - і як рез у ль тат плідної твор
чости артиста - живі музичні сЬрази. зігріті вну
трітнім ліризмом і красою тембру . 

РІ. Г ошуляк продемонстрував не лише наяв
ність доброго смаку, гнучкости голосу і виключ
ної музикальности, але й уміння використати ці 

якості для художнього розкриття твору, побуду
вати свою прогnr1му за принципом всезростаю

чого RDerпeндn. Високомайстерно він JНІRонав ро
манс А. Rос-Анатольського на слова Т. Шевчен-
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ка "Давно те минуло", арію В'язня з музичної 
драми "Страшна пімста" В. Гомоля ки, триптих 
вокальних творів С. Людкевича, "Думу про Дов~ 
буша" в обрібці композитора Д. Задора та інші. 
Чудово прозвучали романс М. Лисенка "Минають 
дні" і пісня Тараса з опери "Тарас Бульба", яку 
артист проспівав широко і розкрилена, по~опер~ 

ному."... ("Нові дні, січень 1981). 
Відомий композитор~піяніст Натан Шульман 

написав так: 

... "Програма його, справді була важкою. В ній 
не було за фактурою примітивних речей. Кожна 
арія, романс чи пісня мала не абиякий складний 
фортепіяновий супровід. В багатьох випадках по~ 
ліфонічн~:~й. .. .. 
Скажу одверто: за сімдесять п'ять років мого 

життя, мені доводилося акомпанювати багатьом 
відомим співакам: Леоніду Собінову, Платону Це~ 
севи чу, братам Пнроговим (Григорію та Олексап~ 
дру), Надії Обуховій, Івану Козловському, Сер~ 
гієві Лемешеву, Михайлові Гришкові, Борисоnі 
Гмирі та багатьом іншим. Иосип Гошуляк володіє 
красивим ліричним і міцним басом, який дуже до~ 
бре і рівно звучить по всьому діяпазону. Иого ве
личезна музикальність та найвища виконавська 

манера - дає слухачам справжню насолоду. 

Всім нам, музикантам, добре відомо, як важко 
буває виконавцеві переключитися з одного образу 
на інший. Але Иосип Гошуляк робить це з вели~ 
кою майстерністю. Мені хотілося б сказати ще 
про одну важливу справу в чудовому виконав~ 

ському мистецтві Иосипа Гошуляка. Поруч з дра~ 
матячними творами такими як Альвіза з опери 
"Джоконда" Понкіеллі, чи ар~'я Мельника з опери 
"Русалка" Даргомижського, де відчувається 
справжній вокальний драматизм і експресія, у Ио~ 
сипа Гошуляка є і велика душа, і сердечність, яка 
глибоко проникає в серця слухачів. Тут я маю на 
увазі продемонстровані твори камерного розділу 
репертуару співака. Це романси М. Лисенка 
"Минають дні" на слова Т. Шевченка, С. Люд
кевича "Хтось мене ще пам'ятає", А. Кос~Ана~ 
тольського "Давно те минуло" та багато інших. 
Але є у ІіІосипа Григоровича одна пісня: "Як 
давно" на слова київського поета Ол. Підсухи, 
муз. композитора Г. Китастого ... Ця пісня у всіх 
присутніх в залі викликала справжні сльози. Ні~ 
хто не міг П спокійно слухати, тому, що вона тор~ 
калась самих хвилюючих струн людського серця. 

Тут бvло все: і музика, і чудові слова. Але най~ 
головніше, це бv ло виконання цієї пісні Иосипом 
Гошуляком .... Я дуже щасливий, що мав можли~ 
вість вистvпати з ним в концертах, де мав велику 
насолоду." ("Вісті з У країни") 
Заслужений артист, професор Львівської кон~ 

сервn,.орії Юрій Луців висловив свої враження 
прn И. Гошуляка: 
"Як професійний співак, артист цікавий своєю 

музикальністю, дуже правильним з:вvкобудуван
ням, дзв~нкою чистотою інтонацій. Переконлива 
його інтерпре,.ація за стилем творів .... " ("Нові 
дні", січень 1981 ) . 
Коли підкреслюють цілеспрямованість И .Го~ 

шуляка, то вона в нього не однобічна - лише 
мистецькn. Вона в нього має сильну національну 
основу. Піднявтись на мистецькі вершини, він 
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відчуває, що на ньому лежить нелегке почесне 

завдання: донести українські музичні вокальні 
твори до чужинця - до слухача звичайного і до 
знавця мистецтва, щоб про них знали, щоб від~ 
чули їхню особливість, унікальність і красу. Та не 
тільки він сам особисто це відчуває. Від нього 
сподівається цього У країна, а в першу чергу їі 
музичний світ. У листті Гр. Нудьги до И. Гошу~ 
ля ка читаємо, (подаю уривки з незвичайно ці ка~ 
вого листа) : "Найбільш мене радує те, що Ви, 
славний наш артист і громадянин маєте намір до 
кщщерту включити думи і пісні історичного епі~ 

чного характеру ... Це чудово .... як добре, що Ви 
є і що можете представляти нашу все таки мало 

знану культуру, своєрідний стиль українського 

співу .... 
Радять Вам рецензенти більше уваги віддавати 

творам світового репертуару. Звичайно. його цу~ 
рати ся не слід, але, на мій погляд, не варто за~ 

бувати й того що слухачі чули й завжди можуть 
почути з уст багатьох співаків світову клясику, 
а українську - не всі можуть представити в та~ 
кому чудесночу виконанні, як Ви .... " 
Ось чому И. Гошуляк свідомо іде цим шляхом. 

І як досягнення мети вийшла його третя довго~ 
грай на платівка, (яку мистець присвятив Києву) , 
під на"''8ою Taras Shevchenko. The great Bard in 
Song. Ukrainian C1assics 11. 
Yosyp Hoshuliak - Bass, Tetiana Тkachenko 
Pianist. 

Видання академічне змістом і високопрофесій~ 
не оформленням. 

Платівка повністю присвячена музичним тво~ 
рам на слова Т. Шевченка. Альбом, який її су~ 
проводжує, дає багато інформацій про поета. Тут 
знаходимо: короткий біографічний нарис "Тарас 
Шевченко" - автор проф. Ю Луцький, п'ять 
автопортретів Т. Шевченка. (на чотирьох з них 
зазначено рік та спосіб малювання), твори поета 
у трьох мовах -українській, англійській та фран~ 
цузькій із заголовками та зазначенням під ними 

ASSHEVCHE 
The Great Bard 

inSong 

ко 
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імен поета й композитора включно з датами коли 
вони жили чи народились та далі про видання 

платівки. Обкладинку прикрашує кольоровий ав~ 
топортрет Т. Шевченка, а на їі звороті поміщено 
фотографії мистців ,........, оперного співака И. Гошу~ 
ляка та його аRомпаньяторRи піяністRи Тетяни 
ТкаченRо. Тут знаходи~ ... ю короткі дані про співака 
і назви музичних творів, що їх він виRонує. 
Rожеп англієць чи француз, переглянувши аль~ 

бом, ще пер~д тим як слухати платівRу, отримає 
чималу кі '1Ь!,ість знання про поета, який дає не~ 

вичерпне надхнення композиторам писати музику 

до його творів. 

Прослухавши ж Гі, можна сRазати, що у світ 
вийшла не платівка а високомистецьRий Rонцерт 
української клясики у виRонанні визначного й виз~ 
наного заRорrюном і· в У країні оперного співака 
баса РІосипа Г ошу л яка, з блискуче дібраним ре
пертуаром, піц блискучий супровід піяністRи Т. 
ТRаченRо. Перша частина - твари Миколи Ли~ 
сецка на слова Т. JТІевченка: "Свято в Чигири~ 
ні", "Поччинна", "Минають ,пні", "Понад полем 
іrте:··"· ··~ені однаково", "Доля", "Ой, Дніпре мій, 
Дюпре ... 
Друга частина: "Гайцамаки" (Епілог) муз. А. 
Rос~Анатольського, "І золотої й дорогої" муз. Де~ 
ниса СічинсьР"пго, "За байраком байраR" мvз. Ст. 
Людкевича, "Думи мої, думи мої" муз. Остапа 
Боf)иJrевича, "І :гrебо не"І\'АИ"'е, і заспані хвияі" муз. 
О. БобиRевича, "Марія" (Поема) муз. О. Бобике~ 
вича. 

Всі високі воRальні й артистичні якості И. Го~ 
шуляRа відзначені багаторазово Rритиками, у ви~ 
Rонаних тут творах ясRраво висловлені. Особливе 
ж враження робить надзвичайна інтерпретація 
текстів, що разом з чудовим виконRнням воRаль~ 
ни"" лптр(fсає душу до глибини. "Понад полем 
іде" М. Лисенка у виRонанні И. ГmтІуляRа зали~ 
шитьсq таким неперевершени>.А як "Виттиш, брате 
JІ"ій .. " у виконанні Бориса Гмирі чи "Дума про 
Нечая" у виконанні І. ЗайсЬерта. Я певна, що 
уRраїнська музична Rритика буде писати про цю 
визнач:гrv полію в нашому культурному житті чи~ 

мало. ПлатівRа заслуговує на пильну увагу. 
Роля "У Rраїнської RЛЯСИRИ 11" для пропагування 
українсьRої музичної Rультури у в:1льному світі 
велиRа і саме йце таким висоRокультур~им шля~ 

хом, ЯR це рС'nили славні попередниRи И. Гошу~ 
ЛЯRrt названі Гр. Нудьгою. 
Ми вже маємо вітrrук пр() :гrеї в RанадсьRій пресі. 

Музичний критиR Давид Рпnертсон у Rороткому 
огляді мистецьRого шляху Иосипа ГошуляRа Ra~ 
же, що його голос надзвичайно поттібний до голо~ 
су покійнога ~еликого росіЙСЬRОГ() naca Ф. Шаля~ 
піна, R про ··у краЇfІ'СЬRУ RЛЯСИRУ 11" пише ось що: 

·• ... Теттер бас (ГошуляR) видав свій другий 
альnом У RраЇНСЬRОЇ J<ЛЯСИRИ ,........, поемИ у:ноаЇНСЬКО~ 
го барда і патріота T;~n;:J.ca ШР."І\ченRа. При фар~ 
тепіянному супроводі ТР.тяни Ткачеюш, пан Го~ 
mуляR зновv поRазує свій розRішний бас. що став 
ще повніший і прекрасно настроєний до цих пі~ 
сенТ). 

У пих піснях за~ж.rш відчувається трохи ме
ланхnттії й C'-"VTRY, ботrай ЯR для мого вуха. але 
tте .тттчту JТ~"'СИЛЮЄ ечанацію JТТ');:J_}'.,fЦ' :Й т::~і"НСТ'І\.::t 

(mystique) Гошулякового голосу" (Sault Star, 15 
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січня 1982; переклад наш, - Ред.) 
У листі до нашого мистця ( 20 січня 1982 р.) 

від Давида Робертсона знаходимо таRе щире при~ 
знання, яке людина може написати лише під ве~ 

лиRим враженням: "Після прослухання Вашого 
запису .... я сміло можу сказати, що коли б я не 
був шотляндцем ... я був би українцем". 

Ціна Гошулякової платівки $12.00. Купити 11 

можна в українських книгарнях у Торонто, або 
замовити в самого маестра: 

Mr. Yosyp Hoshuliak 
24 Mabelle Ave., Apt. 809 

Islington, Ont., Canada М9А 4Х7 

ЩЕ ПРО ТРІЮМФ УНРАїНСЬНОГО 
МИСТЕЦТВА У БІСБАДЕНІ 

Вибірка Михайла Гави "Мозаїка R.ультvрних 
новин'' про уRраїнсьRі творчі таланти (в "Нових 
днях'' за вересень 1982 р.) багата і ціR.ава. У цій 
вибірці мене більше зацікавили мистецьRі новини 
з УRраїни. А особливо звернули на себе мою 
увагу враження диригента Державного театру 
опери та балету в Києві Степана Турчака, які 
він виніс із міжнародного музичного фестивалю 
у західньонімецьRому місті Вісбадені. Михайло 
Га ва навотrить відгу:Rи про виступи українських 
мистців у Вісбадені. Одним _із таRих прихильних 
відгуків про уRраїнсьR.их артистів Київського теа~ 
тру бажаю поділитися з читачами "Нових днів .. 
додатково. 

Впливова ··Франкфуртер Альгемайне Цайтунг" 
у випусJ<у за 4. травня 1982 р. помістила під Ryp~ 
сивом "ВісбRJ1енські травневі святкові виступи" 
статтю пані Еллени Rольгаас "Тріюмф Державній 
опері Києва··. Вона пише: "З погляду Заходу 
Rультурно~центральна фунRція Москви для Росії, 
яR і Совєтського Союзу, таRа незаперечна, що 
значення інших центрів відсувається на задній 

плян. Проте перші гастролі Державної опери Ки~ 
єва в Західній Ні'Аеччині на ВісбаденсьRих трав~ 
невих святкових виступах пригадують те, що 

українсьR.а метрополія історією музики в порів~ 

нянні з Москвою старша й має поважні впливові 
традиції: безперервне передавання культури ся~ 
гає аж до християнізації ( 988 р.) і Київ уже в 
XVI ст. був центром західніх впливів; МосRва 
ж допіру в кінці XIV ст. стала набувати полі~ 
тичних і культурних впливів центру своєї держа~ 

ви, а П орієнтація на Захід опізнилася на яких 
300 років. тобто щойно за Петра І. 
Можливо це закорінене в багато раніших 

уRраїнсьRих культурних традиціях, що в Киїн~ 
ських гастролях проявляються неприховані риси 

стислости... До того додаються сильні музиRальні 
твори з впливами фолRльористиRи ( стійR.іше, ніж 
у МусоргсьRого "Хованщині·', в уR.раїнсьRою мо~ 
вою співаній опері "Тарас Бульба" ( 1890 р.) 
Миколи ЛисенRа ( 1842~ 1912 рр.), якого вважа~ 
ють за основоположника Rлясичної уR.раїнсьR.оЇ 
музиRи, а таRож на нього поR.ликаються як на 

досл~1ДНИRа народної пісні), композиційними по ... 
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вторними прийомами з національно1 1стор11, які 
наголошує суспільно..-критична нота. зі схильно-
стями до епічної- поетичности, прамогучі голоси 

солістів надзвичайно вражаюче мисте~тво 

хору ... " 
"В "Тарас Бульба'' опрацьовано Миколою Ли .. 

сенком один епізод із Гоголевого одноіменного 
оповідання: козак--князь Тарас Бульба засуджує 
свого молодшого сина Андрія, який, закохавшись 
у красиву польку, перейшов до ворогів (Яначек* 
1918 р. озвучив у своїй оркестровій рапсодії ще 
два епізоди з Гоголевого оповідання). Постанов-
щикові Є. Чемодурову цей ориrінал послужив 
приводом до паради костюмів, що для ока було 
зненацька захоплюючою пишністю. а вісбаден-
ська публіка це сприйняла з належним надхнен-
ням. У цій параді костюмів напевно правильна 
кожна фолкльористична деталь ... 
Опис тріюмфу Київській державній опері Ел-

леною Кольгаас - це кантата українським опер-
ному мистецтву й мистцям. Навів із "Франк-
фуртер Альrемайне Цайтунr" лише уривки однієї 
рецензії, а за 29. квітня ц. р. в тій же газеті була 
окрема стаття про українське оперне мистецтво. 

А. ГЛИНІН, 

Новий Ульм, Німеччина. 

* Яначек Лєош - чеський композитор ( 1854--
1928 рр.), надхнений моравською народньою му-

зикою, написав опери, оркестровки, камерну му-

зику, поклав на ноти пісні. Еллен Кольгаас у цій 
же статті про українських мистців згадує. що дра-
ма "Катерина Ізмаїлова" змістом, хоча і без убив-
ства подиву гідно паралельна Янечковій "Каті 
Кабановій". 

ПОЯВИВСЯ ЕСЕИ "ТАВРО БЕЗДЕРЖАВ-
НОСТИ'' 

Вартісний есей д--ра Богдана Цимбалістого "Та-
вро бездержавности", що друкувався минулого 
року в газеті "Свобода". а також скорочено в 
двох числах "Нових днів", - недавно вийшов 
окремою брошурою. Тож читачі, які хотіли при-
дбати повний текст, можуть тепер купити есей 
в українських книгарнях або замовити в книгарні 
"Свободи''. Ціна з пересилкою - два ам. дол. 

ДОРОГИй ЧИТАЧУ! 

ЗРОБІТЬ ПРИЄМНІСТЬ І КОРИСНУ 

ПОСЛУГУ СВОІМ РІДНИМ ТА ПРИ

ЯТЕЛЯМ. ПЕРЕДПЛАТІТЬ ДЛЯ НИХ 

ЖУРНАЛ "НОВІ ДНІ"! 

"НОВІ ДНІ", СЇ'"І8ИЬ 1983 

"ЗОЛОТОВЕРХИй НИіВ" 
(3 приводу 10--ліття з дня смерти 

()лекси l1овстенка) 

Ріиїв - прекрасна, чарівна столица великої со
борної Украіни, мальовничо розташована на горах 
і долинах правого і рівнині лівого берегів Дніпра
Спавутн - за своєю природною :красою займає 

одне з перших місць серед столиць усієї Европи. 
Серед :казково-мальовничого рельєфу гір, горбів 

та долин то височать, то потопають у буйній зелені 
неперевершені у своїй :красі будови великокнижої 
і гетьмансь:ко-козацької доби :Києва. 
Високо сагаючи в оксамитову блаRить київсьRого 

неба хрестами виблискуючих золотом бань та рель
єфно виділиючись з гущавини дерев своїми білими 
мурами, ще до недавнього часу гордо підносилиси 

численні храми :Києва. Напрочуд влучно поєднала 

високошлихетна рука народу-мистци ці прекрасні 

пам'ит:ки національної архітектури з чудовою київ

ською природою. 

Широкі, просторні :каштанові вулиці, примий то
полевий, зникаючий десь у даличині бульвар, ма
льовничі спуски до Дніпра, численні парки, сади, 
бульвари, rазони і квітники в чудовому поєднанні 
з архітектурними ансамблими :Києва- все це ство
рює величне й незабутнє враженни. 

У :Києві можна спостерігати незліченну кількість 

найрізноманітніших ракурсів, несподіваних пово
ротів, раптових провалів у долини та мальовничих 

підйомів і серпентин, при чому велична, чарівна 

панорама :Києва чи окремих його куточRів або зра
зу зникає з очей десь у глибині розлогих парків, 
де людина зовсім забуває про близько розташова
не місто, або несподівано виникає в усій його пиш
ності. 

За зеленокучеривими горами-парками пnавого 
берега і ніжно-синивою стрічкою величного Дніпра 
відкриваютьси необмежені, шо гублитьси десь у 
синєблакитній далині горизонту, широкі, и:к море, 
простори Rиівсь:кого Задніпров'и. 

Чудовий і величний виглид наша столици має та
кож і з лівого берега Дніпра. Над зеленими схила
ми прибережних гір - садів, серед пишних Rорон 
дерев чітко вирисовуютьси своjми мурами на тлі 

неба силюети міських будов. 

Відбиваючись у дзеркалі вод Дніnра, ці устелені 
шовковим зеленим килимом киї:еські гори разом із 
своїми чудовими будовами, золотоверхими церква

ми і дзвіницими від самих Видубечів :каскадами 
спус:каютьси вниз аж до Подолу ,утворюючи не
описану в своїй :красі панораму міста, особливо в 

исну зорину ніч, :коли Дніпро відзеркалює в собі ці 

чудово--феєричні силюети з мерехтливим світлом 
з вікон міських будов і ліхтарів та сийво світил 
небесних. 

Ци чарівна, казкова природа Украіни була вір
ним nомічником будівничих :Києва і будила в них 
натхнении в усіх часах розвитку та розбудови мі

ста, зокрема наскрізь пройнитих українським наці

ональним духом будівничих вели:кокнижо1 1 геть
мансько-:козацької доби. Іхні споруди, завжди так 
влучно допасовані до свого місци ніби органічно 
зросталися з природою, довершуючи і кристалізу--
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ючи в собі мальовниче нав:колишнє природне ото
чення і вибагливий :киівсь:кий рельєф. 
Величезні багатства У:краіни, блис:к і :краса іі 

надзвичайно мальовничої, золотоверхої столиці 

впродовж ві:ків притягали до себе різні орди за
гарбни:ків. Монгольсь:кі, татарсь:кі, мосновсь:кі орди: 
Батия, Едіrея, Менrлі-rірея, Андрія Боголюбсь:кого 
або нов~тні московсько-б7льшовицькі ватаги Мур::l

вйова чи ціл:ком подібні до них орди Гітлера при
~::одили одні за другими і доруйновували та до

грабовували те1 чого не встигли іх попередни:ки. 
В наслідок останньої жахливої війни, що :кіль:ко

ма хвилями прокотилася по наших земляхr 

були знищені мос:ковськими й німець:кими о:купан

тами найкращі пам'ят:ки архіте:ктури Києва й цент
ральна частина міста. А ле ще перед війною Киів 
зазнав величезнич утрат з причини свідомого ни

щення безбсжгсо:о мссковсько-більІ.!.ІОЕицьр;ою вла

дою численних перлин у:краінсь:коі національної 

архітектури - храмів вели:ко:кюн:коі й гетьмансь:ко

козаць:коі доби Києва. 
Але коли, нарешті, повстане У:краінсь:ка незалеж

на держава і над Києвом тріюмфально замайорить 
жовтоблакитний прапор волі з маf"статичним тризу

бом, тоді у:краінсь:кий народ розбудує сво~ чарів
ну столицю і увінчає іі золотою :короною. РІД5уду
вавши всі знищені архітвори - іі золотобанні хра
ми. І тим повернена буде Києву його давня тра

диційна назва Золотоверхого. 
Та:кою передмовою проф. д-ра Оле:кси Івановича 

Повстен:ка починався перший зошит заплянованого 

ним видання "Золотоверхий Киів", багато ілюстро
ваної (понад 500 ілюстрацій) :книги про столицю 

У :країни в 12-ти зошитах. В те:кстову частину вхо

дить розділи: 

1\ Вели:ко:княжий Киів Х-ХІІІ століть, 
2) Киів за переходової доби XIV-XVI ст., 
3) Гетьмансь:ко-Козаць:ка доба Києва, 
4) Киів в ХІХ й ХХ століттях. 5-ий розділ мав 

вміщувати англійсь:кий те:кст, 6, 7, 8, 9, 10, 11 і 12 
зошити книги мали с:кла,датиси з альбомів ілюстра
цій. 
Через недугу, бра:к видавничих фондів і перед

часну смерть про<!>. Повстен:кові не довелося за:кін
чити свого задуму до кінця і дру:ком вийшли тіль
~·~и 1-ий, 3-ий, 4-ий і 6-ий зошити. Те:кст цих зоши
тів ілюстровано історичними плинами Києва, ри
сунками плянів й розрізів головніших будов, іх 
деталів, світлинами інтер'єрів, видатніших зраз:ків 

мистець:ких творів та артистичного ремісництва 
столиці впродовж століть. Вм:щvютьсq тРксж ілю

страції чудових :краєвидів столиці У:краіни, цілі 

архіте:ктурні ансамблі, най:кращі вулиці, площі, 
пар:ки, мальовничі види Дніпра та пре:красні о:ко

лиuі міста. Ось цитати видатних рецензентів тоrо 
часу про "Золотоверхий Киів": 
"Золотоверхий Киів" проф. О. І. Повстенка - це 

роскішний плід його довголітньої праці, вели:кого 
ентузіазму та глибо:коі любови до у:краінсь:кого ми
стецтва і у:краінськоі національної справи". "Ви:клад 
!іниги стислий і нау:ковий, але та:к леr:ко стилізова
ний, що його може читати й л~гко розуміти і зов

сім невчений чоловік." (Проф. д-р В. Щербаків
ський, "Визвольний Шлих"). 

"Ця серйозна праци повинна знайти сиг.ьний від
rомін, а головне - поважне заці:кавлення всіх, хто 
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Олекса Повстенко, tts. І. 1973 

не байдужий до виявів нашої :культури у минуло

му. Автора, відомого нашого вченого, щи~о віта.~,
мо з Рипус:ком цієї сов~сноі і · а:ктуально1 прац1 . 
("ОВИД"). 
"Золотоверхий Киів", ч. 2: це прекрасне rи,r:ання 

npo нашу столицю, про я:ке ми вже раз інфомува
ли наших читачів, усnішно nосувається вперед -
про це свідчить nоява другого зошиту. Проф. О. 
Повстенко, и:кий взявся за цю nрацю, ро5ить вели
:ку, сьогодні ще не оцінену, прислугу нашому на

родо~ даючи nовний і вичерnний нарис nro на

шу ст~лицю. На та:ке видання не можуть сьогодні 
сиромогтися й в У:краіні, хоч там є більші можли
вості, зате нема волі. ("НОВІ ,ПНІ"). 

" ... Нау:ковий хара:ктер :книж:ки сnолучено з попу
лnрним ви:кладом, тому ця nраця одна:ковою мірою 
цінна буде і для нау:ковців і для найширших мас 

читачів. На висо:кому рівні стоіть мистець:ке офор
млення книжки. Автор, сnолучRючи в своїй особі 
фах інженера-архіте:ктора, талановитого мистци

художника, педагога-nрофесора вищої ш:коли і на
у:ковця та літератора, зумів по:казати всі свої здіб
ності у виданні цієї nре:красноі праці пnо столицю 

Украіни. (Проф. П. Василенко, "СВОБОДА"). 
У зв'из:ку з виданням "Золотоверхого Києва" 

проф. О. І. Пог.стенко т...,кож видав сеnію марок 

(:комплет 12 шту:к) зі зображенням найці:кавіших 
церковних об'є:ктів Києва, з я:ких більшість сьогод
ні вже не існують, - зруйновані ру:кою сучасного 

окупанта. 

Комплет зошитів "Золотоверхий Киів", в:ключно 
з серією маро:к можна придбати замовлиючи по 
адресі: 

Мгs. Anast1sia Powstenko 

13603 Kushneг Couгt 

Silveг Spring Md., 20904, USA. 

Ціна - 15 долярів. 

"НОВІ ДНІ", січень 1983 



ПАМ'ЯТИ МАРКА ТЕРЕЩЕНКА 

Київська газета "Культура й життя" 15 вересня 
в:v~істила некролог під назвою "Праця його була 
світла". Автор старший викладач Харківського 
інституту культури А. Кулішенко без особливих 
коментарів повідомляє: 

Помер один з фундаторів українського радян~ 
ського театру, відомий режисер, заслужений ар~ 

тист УРСР Марко Степанович Терещенко. Тво~ 
рчу діяльність він розпочав у Молодому театрі 
в 1916 році. Виступав у провідних ролях поруч 
з Л. Курбасом, Г. Юрою ... У квітні 1919 р. Ма~ 
рко Степанович увійшов в акторську групу Пер~ 
шого державного драматичного театру УРСР ім. 
Т. Г. Шевченка. В о,.:.резні 1920 р. М. Терещенкд 
призначають завідуючим відділом Київської губ~ 
наросвіти. 1921 р. режисер очолює експеримен~ 
тальний театр ім. Г. Михайличенка. В цьому теа~ 
трі формувалося режисерське кредо митця, яке 
він виклав у брошурах "Мистецтво дійства" 
( 1921 ) та "Будова і методи роботи'' ( 1922). 1925 
р. митець очолив Одеську держдраму. На оде~ 
ській сцені знайшли свій розвиток реалістичні 
позиціі молодого режисера. Плодотворною була 
діяльність і на Одеській кіностудії ( 1926- 1929)· 
де він створив фільм "Микола Джеря'', ",L.I.opo~ 
гою ціною", "Велике горе маленької жінки", 
"Митрошко~солдат революції". 

19::> 1 р. в Харкові відкривається театр Рево~ 
люціі. Художнім керівником його був призначе~ 
ний М. 'l·ерещенко. а завлітом І. Микитенко. 

Наприкінці згадано, що режисер більше двадця~ 
ти років віддав педагогічній діяльності в Харків~ 
ському інституті культури. 

Читач, обізнаний з історією українського теа~ 
тру, напевне зверн~ увагу на те, що в некролозі 

ні слова не згадано про ту негідну ролю М. Те~ 
рещенка, який разом з Ів. Микитенком протягом 
усіх років провадив і брав якнайактивнішу участь 
v погромницькій акціі проти J lеся К ypZ>aca та 
Миколи Куліша, яка довела до фізичного з ни~ 
щення цих великих будівничих українського теа~ 
трального мистецтва. 

Дивно, що газета "Культура і життя'' не по~ 
ставила цього факту в заслугу М. Терещенкові, 
"праця якого, ,....... як твердить автор, - була 
світла'' ... 

УКРАїНА В АНГЛОМОВНИХ 
ВИДАННЯХ" 

- S~ий КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДІ 

д. м. 

Комітет Світового конкурсу для молоді ім. Ма~ 
русі Бек проголосив п'ятий конкурс на збирання 
з англомовних видань - від 1 січня до 31 грудня 
1983 року - всіх матеріялів про У країну й 
українців. Детальні умови і правила конкурсу 
були надруковані в грудні м.р. в країнських га~ 
зетах. Інформації можна отримати також від Ко
мітету, пишучи на адресу: 

"Ukrainica", 3061 Firestone Drive 
Sterling Heights, Mich. 48077 U.S.A. 

"НОВІ ДНІ", січень 1983 

JІЮДИ - ПОДІІ- ЧАС 

Ігор КАЧУРОВСЬКИИ 

АЛЕСЬ САЛАВЕй, ЯКИМ Я йОГО 
ПАМ'ЯТАЮ 

Під осінь 1946 р. я приїхав з Каринтії відвіда~ 
ти Зальцбурr, що був тоді центром українського 
культурного життя в Австрії: там жило кілька 
письменників, діяв таборовий театрик, виходили 
газети, існувало видавництво Петра Волиняка 
і починала свою працю недавно заснована Спілка 
У країнських Науковців, Л тераторів і Мистців. 
А головне - там оселився мій особистий прия.
тель і літературний однодумець молодий поет 
Борис Олександрів, який щойно видав свою першу 
збірку. Від Бориса я довідався, що найтісніша 
приязнь в'яже його не із земляками-українцями, 
а з білоруським поетом на ймення Алесь Сала .. 
вей. Алесь був молодший від нас роками, а вигля.
дав старшим завдяки оку ля рам і с .. изому від го .. 
лення підборіддю (з тих підборідь, що їх треба 
голити двічі на добу: уранці і ввечорі ... ) Зре.
штою, він був старший також і щодо життєвого 
та літературного досвіду: був одружений, а пер .. 
шу збірку встиг видати вже два роки тому (а я 
ще не видав тоді жодної). Перш за все ми вла .. 
штували літературний вечір в котрамусь (уже 
не пригадую) з українських таборів Зальцбурrа. 
Виступали всі троє із читанням своїх віршів. 
Вірші щодо мистецької якости стояли приблизно 
на одному рівні, але читав найкраще з нас трьох 
саме Алесь. На способі його читання не відбилася 
модна в Радянському Союзі манера Качалова .. 
Станіславського - читати вірші як прозу, став~ 
лячи найбільш ідіотські логічн~ наголоси. Алесь 
натомість чітко акцентував ритмоструктуру поезій 

- так що уява слухачів пливла за ним на хвилях 

ритму. 

Згодом ми повторювали ще кілька разів такі 
спільні поетичні виступи, зокрема мали літера

турний ранок у таборі Сан Мартін біля Філяху, 
де я тоді мешкав, та вечір у Зеебодені над 
Мільштатським озером. 

Під час розмов з Алесем я вперше почув імена 
кількох діячів білоруської культури, що перебу .. 
вали на Заході: Юрка Віцбіч, Наталя Арсєнєва, 
Адамович, Крушина, Масей Сядньов (який ко .. 
ристався тоді найбільшою Алесевою симпатією) . 
Між іншим, у Зальцбурзі мешкав тоді ще один 
білоруський поет, але ми з ним знайшли небагато 
спільного, бож наріжним каменем свого існування 
він клав одну тільки проблему: 

- Как бь1 гзта вьшіць? 
Зрештою, ми з Борисом і Алесем також не від 

того шоб часом випити, але це бу ло десь "на 
марrінесі" (як кажуть галичани), а зацікавлен .. 
ня наші зосереджувалися головно на щойновида .. 
них книжках українських і білоруських авторів, 
на журнальних і газетних публікаціях оповідань 
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поезій, на нових іменах, які раз~у~раз з'явля~ 
лися на обрії нашого письменства, що пере~ 
живало короткотривалий таборовий розквіт. 

Саме в ті роки розгорталася третя з черги 
в історії українського письменства літератур~ 

на дискусія, яка хвилювала не лише критиків 

та письменників, а й широкі кола споживачів ми~ 

стецького слова. 

(Перша така дискусія виникла десь напере~ 
додні Першої світової вшни між "радянами'', 
які тримались російсько-народницького, утилі~ 

тарного, розуміння літератури, та "хатянами", 
що стояли на позиціях західноевропейського мо~ 

дернізму. Друга дискусія почалася в середині 
двадцятих років, коли Хвильовий кинув гасло 
орієнтації на европейську культуру, намагаючись 

ВІДІрвати українське письменство "від задрипанки
Москви'', та звільнити його від рис провінцій
ности.) 

Дискусія таборової доби спалахну ла між не
величкою групою прихильників українського пар

насизму ( втіленого зокрема в творчості київських 
неоклясиків) та прихильниками "національно
органічного стилю", які підносили на щит твор
чість деяких літераторів, що були й залишилися 
для нас "самозванцями в літературі". 

Коротко кажучи: наші симпатії були тоді по 
боці ,LІ.ержавина, Клена й Ореста, що виступали 
як поборники неоклясичних традицій. 

Алесь, який болюче відчував недостатність 
свосі освіти, жадібно хап~в знання з галузі літе
ратурознавства (які, до речі, .Dориса Uлексан
дрова аж ніяк не цікавили) . 

Літературним зразком для Алеся був білорусь
кий парнасист 1\1аксим Ьогданович, який і для 
мене с 1·ав "вічним супутником". Нарто звернути 
увагу на глибинне споріднення творчости Ьогда
новича та згаданих тут кювських неоклясиків. що 

один з них, Михайло Драй-Хмара, переклав. 
на українську мову понад сорок Ьогдановичевих 

поезій. 

Не зашкодить згадати, що й неоклясикам 
якоюсь мірою завдячував Алесь свій формаль
ний вишкіл, зокрема в Зерова запозичив він два
надцятивіршсву олександрипу. 

Про несхибний естетичний смак Алесів най
ліпше свідчить такий випадок. 194/ р. на сторін~ 
ках ук рашських журналів і газет почали з' явля
тися поезіі Порфирія Го ро така (зокрема в "Літав
рах", - органі L:пілки УНЛМ, ми прочитали 
підписані цим іменем дві речі: "Острівну баляду·' 
і "Таємничу міледі". 

Розповідали, що Горотак народився на Дале
кому Сході, а звідти, після низ·ки пригод, потра
пив до Австрії. По руках ходила машинописна 
збірка Горетакових віршів, які викликали захо
плення двох відомих українських літературознав

ців: Івана Кошелівця і Юрія Дивнича ( Лаврінен
ка) . Під час чергової своєї візити до Зальцбурrу 
я запитав своїх друзів, чи хто знає того Горотака 
особисто. 

- А хто бачив Козьму Пруткова? -відповів 
Алесь. І справді: незабаром ми довідалися від 
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Петра Волиняка, в чиєму видавництві друкува
лася Горотакева збірка, що це - літературна 
містифікація, а криються за псевдонімом "Пор
фирій Горотак" Клен із· Мосендзом. 
Одного разу у розмові з Борисом я висловив 

думку, що перед Алесем велике майбутнє в поезії. 
- Якби ж не його дивацтва... докинув Борис. 
- Що ти хочеш цим сказати? Які диватцтва? 
- Матимеш нагоду переконатися ... 

Нагода не забарилася, Якось у присутності 
Алеся ми з Борисом бідкалися, що замість роман
тичних чубів нам обом незабаром доведеться 
світити прозаїчними лисинами. А от Алесеві з 
його міцним дротянистим волоссям така небез
пека, мовляв, не загрожує ... Кожен з нас, і Борис, 
і я, бу ли б не від того, щоб помінятися чубами 
з Алесем. Алесь мовчав. А на другий день 
з'явився ... з поголеною головою ... 
Другим Алесевим дивацтвом було підписувати 

щойнопосталі поезії заднім числом: нібито це 
писано ще тоді, як він готував до друку першу 
збірку. І виникало питання: чому ж він дав до 
тієі збірки деякі ще зелені, не цілком дозрілі 
речі, а найкращих не дав? Також поставив він 
торішню дату на своєму наслідуванні Горотако
вої гуморески "VeЩt mors velociter" у наївному 

сподіванні що ми повіримо, буцімто він сам, не
залежно від Го рот а ка, вигадав своєрідну стро
фічну будову поезії ... 

Останній раз я ·бачив Алеся. десь у серпні чи 
вересні 1948 року. Клена не було вже серед жи
вих, журнал ·-літаври'' припинив існування, маси 
українського читацrва танули на очах: усе сунуло 

за океан. і всі думки спрямовані були тільки 
в одному напрямкові: куди їхати і що на нас там 

чекатиме. У цей, найневідповідніший час, вийшла 
моя перша збірка ("Над світлим джерелом''), 
якої вже нікому було читати. 

Борис, який завжди перед тим був оточений 
зграйкою дівчат і молодиць - професор Г ло
вінський звав їх Борисовими музами, - був, як 
то кажуть, на смерть залюблений в одній буко
винці, яка залишилася найбільшою любов'ю його 
жиnя якій він присвятив чи не найкращі свої 

поезії. Його захоплення передалося й мені -
вона й мені почала здаватися неземною істотою. 

-Звьхчайная дзяучЬІна! - сказав про неї Алесь. 
Так згодом і виявилося ... 
А лесь мешкав уже не в Легенеркасерне (де мав 

на піддашші малесеньку, але окрему кімнатку), 
а в якомусь таборі за містом, де у величезній 
залі тулилося кільканадцять родин. 

Не без гіркоти Алесь сказав мені, що Борис 
так і не відвідав його на новому мешканні ... 
А ще більше гіркоти було в його словах, коли 

він розповідав, що друга дитина, здається, глуха 

від народження ... 
В ті дні ми попрощалися з Борисом, який 

від'їздив до Канади. Незабаром і я відплив до 
Аргентини, а Алесь до Австралії. З Борисом 
ми листувалися аж до його трагічної смерти; 
від Алеся я мав кілька листів. і в останньому 
з них ще раз виявилося Алесеве дивацтво: він 
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просив не писати йому протягом двох років, бо 
він все одно не відповідатиме. 
Я відписав йому й тоді. і по двох роках - але 

відповіді ніколи вже не отримав. 
Звертався я й до Бориса, чи йому щось відомо 

про Алесеву долю, але Борис писав чисто..-ліричні 
листи. і на жодні конкретні запити ніколи не 
відповідав ... - .,, \ 
Цей жмуток спогадів ви ринув з моєї пам' яти 

(й мого забуття) , коли я отримав книжку "Ня..
тускная краса" -посмертну збірку мого колиш..
нього приятеля ... 

Ол. ВОРОНИН 

АНАТОЛЬ ЯНОВИЧ ГАН 

( 1893..-1980) 

Здається, це було ще так недавно. В залі 
української православної парафії Св. Покрови 
у Філядельфії повно людей. Щойно закінчилась 
вистава п'єси..-комедії Анатоля Гака "Спадкоємці 
місіс Пилипсон". Після заслужених оплесків ар..
тистам, присутні тепло вітають автора - вісім..

десятип'ятилітнього письменника, драматурга, ві..
домого і дуже популярного свого часу на У Rраїні, 
а потім і на еміrрації фейлетоніста. Нін сRромною 
усмішкою відповідає на привітання - ЯR завжди 

веселий і жартівливий. як завжди зовсім не ви ... 
г лядає на свій вік. 

Але з того часу минуло вже чотири з полови
ною роRи, а два роки тому, 4 грудня 1980 року, 
після цілої низки хвороб, перестало битися серце 
письменника. На 87 -му році обірвалось його жит ... 
тя, з яRого більшість він присвятив літературній 
діяльності. 

Анатоль Гак був одним з творців нової україн..
ської літератури в буремну добу між двома сві..
товими війнами. Переважна більшість його колеr 
по перу загину ла під час сталінського терору. 

Иого і небагатьох інших доля зберегла від руки 
кривавого тирана. Під час війни йому пощастило 
вирватися з пекельного "робітничо..-селянсьRого 
раю" і опинитися у вільному світі. Він віддя..
чився за це багатим літературним доробRом, який 
завершив своїми цінними спогадами "Від Гуляй..
Поля до Нью-ИорRу'' - своєрідним літописом 
багатої на події і на небуденних людей доби, 
з ЯRОЇ лишилось таR мало очевидців. 

Анатоль Гак - уродженець степової У країни. 
Він побачив світ 20 червня 1893 року на хуторі 
своїх батьків-хліборобів, неподалік Гуляй-Поля. 
Тут, в цьому історично-багатому закутку У Rраїни 
він виростав, учився і вбирав у себе красу рід..
ного Rраю, щоб потім леліяти спогади про нього 
на далеRій чужині. Революція 1905 poRy мала на 
юнака великий вплив. зокрема в збудженні в ньо..-
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Анатот. Гак (Мар'І'ІОІ Зсщека) 

\1У національної свідомости. Як він розповідає, 
"тоді стали звідкись братись люди. що читали 
українські книжки, а декотрі навіть передплачу..

вали єдину тоді на всю У країну щоденну газету 
"Рада". Саме в цій газеті у 1909 році було над..
руковано перший вірш Анатоля Гака "Про пра..
вду і кривду", а наступного року - його перший 
фейлетон. Иого нахили до уRраїнства, а ще біль..
ме - зацікавлення нелегальною революційною 
літературою, не лишились непоміченими. В 1913 
році його, яR "політично неблагонадійного'', аре
штували і ув'язнили в Катеринославській в'язниці. 
На волю він вийшов незадовго перед вибухом 
першої світової війни, в якій йому довелось взяти 

актину участь на чотирьох фронтах: кавказькому, 
південно-західньому, північному і румунському. 
Революцію 1917 року Анатоль Гак сприйняв 

з великим ентузіязмом. а ще більший ентузіязм 
виRликало в нього пробудження українського на..
роду до самостійного життя. Демобілізований з 
війсьRа, він починає діяльну журналіетичну пра
цю, спочатRу в Одесі, а потім у Києві. За Дире
Rторії співпрацював у Rиївських газетах "Трибу ... 
на", "Народна воля'' і в журналі Дніпросоюзу 
"Громада" (пізніше перейменованому на "Нову 
Громаду''. 
Доба українізації - цього тимчасового такти..

чного відступу комуністичної влади перед тиском 

українсьRого національного відродження - дала 

на кільканадцять років можливість бур"<ливого 
розвитку української культури, аж поки його не 
роздушив сталінський терор. Для Анатоля ГаRа 
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НОВІ ПОШТОВІ ОПЛАТИ ПОЧНУТЬСЯ ВІД ... 
Для вашої вигоди 

виріжте цю таблицю оплат 

х :;:т:~дучого 

~ , : І 
І., 

ПОШТОВА ОПЛАТА 
В НАНАДІ 

ОПЛАТА ПОШТИ 
ДО США 

ОПЛАТА ПОШТИ 

Е= ПОЗА ОНЕАН 

15 СІЧНЯ 
Тут слідує вибір поштових оплат, які відносяться до 
Канади і міжнародніх поштових достав, від 15-го 
січня 1983 роиу. 

Докладні інформації про поштові оплати можна 
одержати у ваших місцевих поштових урядах. 

Особливі послуги 
Потверджена пошта* 
Реєстрована пошта* 
Спеціяльна до става* 

$1.06 
$1.96 
$1.06 

*Плюс стосовна поштова марка 

Панунии (до ЗО нг.) 
Місцева достава (2 кг) 

Ванкувер до Вінніпеrу (2 кг) 

Галіфакс до Монтреалу (2 кг) 

Оттава до Торанта (2 кг) 

І-ша кляса ____ $2.60 
звичайний ____ $І.38 

І-ша кляса ____ $4.77 
звичайний ____ $1.91 
І-ша кляса ____ $3.60 
звичайний ____ $1.70 
І-ша кляса ____ $2.97 
звичайний ____ $1.59 

Оплата для нестандартних листів (0-30 гр) .. 37~ 
Ця оnлата стосується тільки для означеної і дозволеної 
пошти, яка не включає поштового коду, або прийнятого 

nоштового стандарту (напр. розміру). Всі листи, що мають 
поштові ма'рки і всі стандартні літери, лишаються до 15-го 
лютого в ціні 30ф, після якого оплата буде 32 центи. 

Листи, поштівки картки з поздоровленнями 

(0-30 гр) -------------------------------------- 37~ 

Петунські листи, аероrрами і поштові картки (0-20 гр) 64~ 

Незаліпл. картки з поздоровленнями, летунські (0-20 гр) 48~ 

Незаліпл. картки з поздоровленнями, звич. пошта (0-20) 37~ 

--1\!І!І!ІІІІ\ІІіІІІІІІІІІІІІІІ!!!ІІ!ІІІІІІІІІІІІ!ІІІ!ІІІ lllllll15 лютого 
Поштова оплата зобов'язуватиме від 15-ro пютоrо 1983 р. 

від 15-го лютого 1983 р. 

Стандартна ціна за листи 
Лист І-шої кляси (0-30 гр.) ____________________ 32~ 

Відмінні ціни стосуються до різних видів пошти. Ви 
можете о~ержатн вичерпні інформації, звернувІШІсь ~о 
місцевого Постмайстра, або ві.цпові~аnьноrо за оплати. 

- ІІІІІІІ\ііІІІІІІІІІіІ!!ІііііІІіІІІІіІІ\ІШііІіііІ!і:САNАDА POST CORPORA nON ІІІ!ІІІІІІІІІІfІ/ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ-~ 

Canad~ї 
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це був найпл-ідніший період його творчого життя. 
Ще восени 1919 року, коли в~'н був студентом 
третього курсу Київського університету, він напи~ 
сав дві п'єси - "Студенти" і "Людина в окуля~ 
рах", які були поставлені на сцені Київського дра~ 
матячного театру імени М. Заньковецької. Зго~ 
дом він написав ще інші драматичні твори: "Ро~ 
дина Пацюків'', "Робітниця Юля", "Мобілізовані 
зорі" і "Тіль У леншпіrель" (останні дві не до~ 
пущені на сцену цензурою). Анатоль Гак був ав~ 
тором трьох збірок оповідань: "Паразити під мі~ 
кроскоnом", "Пригоди Павлушки~ледащиці" і 
"Розгороджене життя". В 1933 році вийшов дру~ 
к.ом його роман "Молода напруга''. Перед самою 
війною він написав другий свій роман "Золоті во~ 
рота", але з нього був надрукований лише ури~ 
вок. На жаль. рукопис. як і багато іншого літе~ 
ратурного архіву письменника, згорів під час бом~ 
бардування в Дрездені 1944 року. 

Але найбільше був відомий Анатоль Гак. як 
фейлетоніст. Серед його творчого доробку - де~ 
сять збірок гумористичних оповідань і фейлето~ 
нів: "Лопанські раки", "Радіо~інваліди", "Свиня~ 
че сальдо", "Головбухова борода", "ЗО гуморе~ 
сок", "Роман з партійкою", "Полотняні дзвони", 
"Веселі рядки'' та інші. Більшість своїх фейле~ 
тонів того часу він підписував псевдонімом Ан~ 
тоша Ко. Після Остапа Вишні. Анатоль Гак був 
чи не найбільш улюбленим гумористом України. 

Від 1924 року до війни письменник жив у Хар
кові, де довгі роки була "пролетарська" столиця 
У країни. Тут він брав живу участь в літера тур~ 
ному житті. був членом письменницької органі~ 
зації "Плуг" і Українського Товариства Драма~ 
тургів і Композиторів (УТОДІК). У своїх спо~ 
гадах він тепло згадує про засновника і голову 
"Плуга" Сергія Пилипенка, зокрема про його 
підтримку талановитої літературної молоді. Че
рез "Плуг", - пише він. - "в nореволюційну 
українську літературу nрийшли такі nисьменники: 
Володи\іир Сосюра, Андрій Головко, Іван Сен~ 
ченко, Петро Панч, Олександер Коnиленко, До~ 
кія Гуменна, Андрій Панів, Василь Чапленко. 
Наталя Забіла, Сава Божко, Володимир Г жиць~ 
к.ий, Дмитро Бецзик, Василь Мисик, Леонід 
Первомайський, Григорій Еnік, Василь Минко ... '' 

Під час сталінського розгрому української ін~ 
теліrенції, Анатолеві Гакові nощастило врятува
тися від всевидячого ока НКВД. Може. ше не 
nрийшов був час, може доля хотіла зберегти його 
для дальших завдань. "І в найлютішій війні ги~ 
нуть не всі", - писав значно n~зніше, вже на емі~ 
rрації, мій батько ОлеRса Кобець, письменник і 
поет, близький колеrа Анатоля Гака. - І коли 
серед бурхливих хвиль океану йде на дно кора~ 
бе11ь. - і там якомусь відсоткові nасажирів по~ 
щастить інколи врятуватися... Виnадок, чи Боже 
Провидіння?'' 

Так чи інакше, Анатоль Гак використав чоти~ 
ри десятиліття, які йомv ще сvтtилося nрожити, 
дуже корисно і nлідно. Влітку 1941 року вибухла 
німецько~радянська війна; німці nочали швидко 
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просуватися на схід. Восени вони вже були біля 
Харкова. Ризикуючи життям, бо за найменше 
nідозріння nід час війни розnравлялись на місці, 

nисьменник не евакуювався за Урал з іншими 
письменниками, а залишився, надіючись, як і ба~ 
гато інших співгромадян, що гірше, як за Сталіна, 
напевне не може бути. Щоправда, невдовзі вия~ 
вилось, що новий окуnант нічим не постуnається 

сталінським опричникам. Але Харків був увесь 
час у воєнній зоні і протягом усієї німецької оку~ 

nації перебував nід війСІ;~ковою владою, що, зай~ 
нята своїми сnравами, досить поблажливо диви~ 
лась на спроби відновити українське життя. 7 гру~ 
дня 1941 року в Харкові почала виходити дуже 
популярна серед населення газета "Нова Украї~ 
на'' nіц редакцією спочатку П Сагайдачного, а 
nотім В. Царинника. "Енциклоnедія українознаІ;:)
ства" з повною nідставою пише, що це була "най~ 
краща газета за німецької окуnації". Недарма, як 
розnовідає у своїх сnогадак Анатоль Гак, "Смо
лич з Полторацьким, повернувтися в 1943 році 
до Харкова, одразу ж побігли визбірувати по 
всіх "сарайчиках" nримірники "Нової У країни''. 
І, можна бути nевним, вони їх nеречитували від 
цурки до цурки". Анатоль Гак став nостійним 
сnівробітником газети, nочинаючи з другого чи
сла, де було надруковано його фейлетон "Крем
лівське сонце". Він гостро критикував і висміював 
радянську систеVІу, за що користувався великою 

nоnулярністю серед читачів. 

У 1943~му році, з наближенням фронту, ре
дакція "Нової У країни" nереїхала до Полтави. 
Анатоль Гак продовжував сnівпрацювати з га~ 
зетою. Але умови тут були вже не ті. Міська 
уnрава бу ла оnанована росіянами, які ставили 
редакції серйозні перешкоди. Письменник Дми~ 
тро Чуб у своїх- сnогадах про той час розпові~ 
дає про гострий конфлікт який виник між газе
тою і управою міста у зв' язку з одним фейлето~ 
ном Анатоля Гака автор лише чудом врятувався 
тоді від арешту. 

Потім - втеча на Захід, етап за етапом далі 
від рідної землі. Після закінчення війни - кільн:а 
років перебування в таборах переміщених осіб -
тих мікрокосмосах українського життя, де поруч 

з розвитком Церкви, культури, науки і освіти 
процвітало неминуче політиканства, користолюб
ність, сварня. Все це не могло сховатися від пиль
ного ока талановитого гумориста: він висміював 

таборові неrативи у фейлетонах, що друкувались 
в "У країнських вістях". В редакції цієї газети 
Анатоль Гак працював аж до виїзду до Америки 
в 1949 році. У своїх фейлетонах він реаrував 
також на міжнародні nодії, nродовжував висмію
вати і нищівно картати сталінський режим. І -
що дуже важливо для гумориста - він не боявся 
сміятися і з са~11ого себе. Для своєї твоочости на 
еміrрації Анатоль Гак вибрав новий ·псевдонім 
- Мартин Задека. і це своє нове "народження'' 

ЧИ ВИ nже вирівняли залеглу передплату? 

Яt<що ні - зробіть це негайно! 
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з невимушеним гумором описав в автобіографіч
но~ІУ фейлетоні "ЗадеRіяда". Частина його фей
летоні"!\ тnrn часу збереглась у виданій ним в Ні
меччині збірці "Міжпланетні люди" ( 1947), ча
стина увійшла до виданої вже у Сполучених 
Штатах збірRи оповідань і фейлетонів "На двох 
трибунах" ( 1966). 
Прибувши до США, письменниR з дружиною 

Василиною Степанівною оселились у Філяделфії. 
Купили собі невелиRий будиночоR -- один з ба
гатьох, що переходять безпосередньо один в дру
гий, тягучись на цілий Rвартал. Коли я відв~·дав 
їх у Rінці 50-х роRів, вони з гордістю поRазували 
мені цю свою оселю з мініятюрним двориRом .
мабуть їхній перший дійсно власний RуточоR за 
все життя. Анатоль ГаR продовжував свою аRти
вну літературну діяльність. Далі співпрацював 
з "УкраїнсьRими вістями'', а також з газетами 
"Український Прометей'' і "Прометей", де часто 
можна було бачити популярну серед читачів 
"Трибуну Мартина Задеки". Иого твори друку
вались у журналі "Нові дні" та в збірнюшх 
Об'єднання Українських ПисьменниRів "Слово'', 
до якого він належав. 

Довоєнний літературний доробок Анатоля І 'а
ка, на жаль. недоступний на еміграції, і можна 

лише надіятись, що колись -- за кращих обставин 
- пощастить повизбирувати численні перлини 
його творчости з псжовклих сторіноR газет і жур
налів, похованих тепер у закритих на багато зам
Rів архівах, і опубліRувати повне видання його 
творів. Краща справа з його еміграційною твор
чістю, значна частина ЯRОЇ вийшла друRом у зга
даних вже збірRах "Міжпланетні люди" і "На 
двох трибунах''. Але є ще багато інших творів, 
друкованих в еміrраційній пресі, що не увійшли 

до цих збіроR, і добре було б, якби їх можна бу
ло зібрати і видати оRремою RНИжRою. 

Книжка спогадів "Від Гуляй-Поля до Нью
йорRу", яка побачила світ у 1973 році, змальо
вує широку панораму подій і людей, що прохо

дили повз автора під час його довгого і плідного 
життя. Ця книжка буде дуже цінним джерелом 
для майбутнього історика уRраїнської літератури, 
ЯRИЙ візьме на себе нелегке завдання опрацюва
ти вичерпну історію роз·квіту, а потім розгрому 

письменства на У країні в роки між першою 
і другою світовими війнами. 

Анатоль Якович ГаR похований на всеукраїн
ському православному цвинтарі у Бавнд-Бруку. 
де його могила сусідує з могилами інших діячів 

уRраїнської літератури, науRи, мистецтва, Rуль
тури. На мармуровій плиті -- його власні слова: 
"Коли вертатиметеся додому, поRлоніться по 

дорозі моєму Гайчурові, що впадає у Вовчу. Там, 
на березі тієї степової річRи, я народився. там 
прожив свої дитячі роRи і звідти ж сімнадцяти
літнім юнаком вирушив у широRий світ". 

З технічних nри'ІИи у попере.циь.ому й цьому 'ІИ· 
cni журналу немає Jq)i6нoro шрифту. Також ~ове
поси вЩкпасти репортаж Лесі Боrуславець "На 

прощу яо рі~оі землі" та інші матеріили. - РЕД. 
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ДМИТРО НИСЛИЦЯ ЯН РЕДАНТОР 

"НОВИХ ДНІВ" 

Кілька думок з нагоди його 70-річчя 

Коли по~v!ер нагло видавець і одноосібний (без 
редакційної колегії) редактор П. Волиняк, то 
"Нові дні" опинились були в таRому становищі, 
як ті держави. в яких перед смертю володаря-ти

рана в конституції не передбачено його автома
тичного наступника ( таRе становище було вС РСР 
після смерти Стална ~: під владою Брежнєва). 
Правда. це тільки аналогія та ще й дуже нерівних 
явищ, але аналогія не порівнання. Проте "Нові 
дні" опинились були в такому становищі, що в 
блищих цього журналу співробітників та, мабуть, 
і в його читачів сRлалось було таRе враження. що 
разом із смертю П. ВолиняRа померли й "Ноні 
дні". 

Правда, ще перед смертю П. ВолиняR поєд
нався з УР ДП. але це була тільки партія (як По
літбюро в СРСР). яка "колективно" не могла 
редагувати журналу, - потрібна була людина, 
творча одиниця. що взяла б на себе тягар безпо
середнього редагування. І такою "творчою оди
ни:~ею" став Дмитро Кислиця. Тож можна сRа
зати, що він урятував "Нові дні" в той критичний 
момент. Ба, більше: він продовжив Петрову Воли
ня ко ву традицію в редагуванні. І це він робив с:зі
домо, як про це свідчить його позитивна оцінка 
редактора П. Волиняка в статті "П. Волиняк -
видавець і редактор". надрукований після смерти 
П. Волиняка в збірнику "Поговоримо відверто" 
(Торонто, 1975 р.). От він пише про те, як П. Во
линяк добирав співробітників: "Умів він пізнавати 
людей і де треба бу ло, він підходив до них на
віть дуже обережно, а непевних і безнадійних 
умів оминати. лукавих і підлих не любив і нен.з
виців" (стор. 600). Про редагування матеріялу 
Дмитро Кислиця написав таR: "Був він перебір
ливий і вибагливий у доборі матеріялу вміщу
ваного в журналі"... уважно і вдумливо вив
чав надісланий матеріял" (стор. 601 ) ... 
Звичайно Дмитро Кислиця, як людина іншого 

те:-.Іпераменту, поводився з людьми, зокрема 

з співрабітниRами трохи інакше, ніж запальний 
і гострий у взаємленні з деким (на згаданих сто
рінках Дмитро Кислиця називає одного на прізви
ще) П. Волиняк. .- Я властиво. його, Дмитра 
Кислицю. мабуть, тільRи двічі бачив, один раз 
у своїй хаті. Але в доборі матеріялу він, був та
RИЙ vважний. як і П. ВолиняR. А в наслідоR цьо
го "Нові дн~'" за його редагування були органом 
вільної думки. ЯRщо. наприклад, П. ВолиняR. на
віть сперечаючись зі мною в листах, не відRинув 
ні одного мого писання, а до статті "Першочер
гові завдання винниченкознавства" дав анотацію, 
що, мовляв, "редаRція не згоджується з деяRими 
думками автора .. (це можна було пояснити тим, 
що тоді бу ла винниченRоненависницьRа суспільна 
атмосфера, а він "оглядався" на чи та чі в. як мені 
в одному листі пояснював) , то Дмитро Кислиця, 
не вагаючись, дав мені змогу здійснити зобов'я· 

"НОВІ ДНІ", сі'Іеиь 1983 



зання, яке я взяв на себе на одному із засідань 
Комісії УВАН щодо мовного "вирівняння" ( я 
маю на увазі українсько-російську двомовність) 
й видання історичної драми В. Винниченка "Між 
двох сил". Я називаю цю драму "історичною" не 
в жанровому розумінні, а в тому, яку ролю вона 

відіграла в нашій боротьбі з більшовиками. Як ка
зав мені Ю. Тищенко. ця драма йшла в Києві на
віть тоді. як на Київ наступали більшовики. Як 
відомо, я переклав російську частину в цій драмі, 

між іншим. здійснюючи ще й побажання В. Сім:о
вича, сказане мені у Львові, і так пристосував Гі 
й для театрів на еміrрації. Дмитро Кислиця спо
чатку надрукував Гі у "Нових днях", а потім ми 
видали ії книжечкою (на це видання брати Гу
менюки дали 200 дол., а я - 150 дол.). А це ж 
ми зробили за отієї згаданої вище винниченконе
нависницької атмосфери! Яскравим показником 
цієї атмосфери може бути те, що на це видання 
тоді не з'явилося в нашій пресі ні однієї рецензії. 
Можу відзначити ще таке: коли я звернувся до 
одного нашого авторитетного літературознавця 

й критика з просьбою написати на це видання 
рецензію, він відмовився це зробити. дарма що 
був просто закоханий у Винниченкову творчість, 
зокрема в його "Соняшну машину". Цікаві й де
талі цієї справи. На мого першого листа він від
повів, що. на жаль, не має цього видання (хоч 
у "Нових днях" читав - це я вже кажу). Тоді 
я вислав йому книжечку, але він дуже швидко 
мені їі повернув, написавши в листі, що це чу

довий твір. Але про рецензію ані телень! Тільки 
тоді, коли в зв'язку з Винниченковими роковина
ми народження й смерти УВАН скликала конфе
ренцію, присвячену пам' яті цього великого пись
менника, мовознавець Ю. Шевельов зробив на тій 
конференції доповідь про Винниченка. 
Але рецензії й. тоді на драму "Між двох сил 

не написав. хоч писав на різні здебільша мало
значні видання. Єдина рецензія на драму "Між 
двох сил" навіть тоді була тільки в націоналісти
чному органі - в мельниківській газ. "Новий 
шлях". Ії написав з похвальним пацінуванням 
Юрій Бойко. На жаль, хоч він, без сумніву. ско
ристувався нашим виданням, як я це з'ясував піз
ніше в ст. "Журналістична загадка", але не наз
вав ні мене як редактора, ні в-ва "Нові дні" ... 
У демократичній пресі рецензі1 на це видання ще 
й досі не було. 
Я зупинився, може. більше. ніж треба було. на 

справі про видання "Між двох сил", через те. що 
11 видання свідчило про громадську мужність 
редактора Дмитра Кислиці. А взагалі моя з ним 
співпраця впродовж усього його редаrування "Но
вих днів" була цілком гармонійна. Він друкував 
усе, що я йому надсилав, навіть такі, здавалося б, 
дрібниці, як мої дружні шарші на наших письмен
ників та журналістів "Публіцистика й поезія" або 
гумореска "Чи снсщійне читво?' Кінець-кінцем, 
редактор Дмитро Кислиця так урізноманітнював 
жанровий характер друкованих текстів... Скільки 
мені відомо, він так доброзичливо ставився й до 
інших співробітників. Крім того, й коректа в дру
кованих текстах була на належній висоті. -а це, 
як відомо в наших еміrрантських часописах не 
таке часте явище ... 

"НОВІ ДНІ", січень 1983 

При цьому треба заз·начити, що, редаrуючи 
журнал "Нові дні", він одночасно й працював 
в одному американському університеті ... 
А це не мог ло знесилити його, і він. як писав 

мені в одній листівці (ми з ним здебільшого ли
стувалися лис.~івками, щоб було "коротше"), "із 
снаги ви бився ... 
Тепер він, як про це я недавно довідався, пе

ребув якусь операцію. і ще й досі не видужав ... 
Дорогий Дмитре Варламовичу! Я бажаю Вам 

на Ваше 70-річчя таки відновити "снагу" Вашого 
тіла та знов узятися за якусь журналістично-ре

дакторську працю. У нас же добрих редакторів 
тепер так мало! 
Щироприхильний до Вас і вдячний Вам за під

бадьорливе ставлення до моєї літературної твор
чости та наукової діяльности. 

В. ЧАПЛЕНКО 

КАНАДСЬКА СЦЕНА 

ВІСТЛЕР-БЛЕИИОВМ РАй ДЛЯ 
Л ЕЩЕТАРІВ 

Елин Едваvдс. Західній кореспондент "Канад
ської сцени'' 
Новий міський осередок у курортній місцево

сті Вістлеру в Британській Колюмбії щойно за
кінчив два десятиріччя значних змін. Споріднена 
сусідня місцевість Блекковму долучилася до Віст
леру, щоб разом оформити масивний комплекс, 
який став найновішим серед таких славних ле
щетарських "раїв" для любителів цього спорту, як 
Бенф в Альберті та Лорентські гори в Квебеку. 
З їі альпійським селом, мерехтінням крамниць, 
житловими будинка:\оІи та вигідними гостинниця
ми, ця місцевість сповнила мрії багатьох лещета
рів, щоб мати таке місто на Західньому побе
режжі Канади. 
Перед зростом зацікавлення лещетарсь-ким 

(лижним) спортом, цей район Канади був дикою 
пустелею. Дослідники, які працювали для Ком
панії Гудзонеької Затоки в дні торгівлі футрами, 
проходили крізь цю територію, шукаючи досту
пу до внутрішньої частини Британської Колюмбії, 
але щойно аж 1877 -го року закінчено дорогу від 
соляної води до містечка Лілуету, що було на 
половині шляху до карібських золотих піль. 
Перші поселенці, які прийшли сюди на початку 

цього сторіччя, були приманені урожайною зем
лею Пембиртонської долини, яка знаходиться на 
північ віц Вістлерської гори. Залізниця пройшла 
сюди щойно в 1914-ому році. Впродовж наступ
них чотирьох десятиріч ця територія стала зна
ною зі своїх літніх риболовських хаток і притя
гала туристів поїздом з Ванкуверу. 
Але орієнтаційне зацікавлення Віст лером змі

нилося з літа на зиму відколи Міжнародній 
Олімпійський Комітет заявив, що лещетарські 
перегони за світову чашу від бу ли ся б у Британ
ській Колюмбії. якщо б для цього знайдено від-
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nовідну місцевість. У 1960-ому році мала груnа 
ванкуверських лещетарів створила r арібальдську 
Олімпійську Асоціяцію Розвитку. Вони виробили 
плян як розбудувати західній схил Вістлерської 
гори та перетворити їі на світовий клясичний ле
щетарський район. Монреальська Корпорація 
Енерrіі дала фонди на двопомістові rондоли та 
на систе:му піднімання на вершок крісел, відкри
ваючи цим їзду лещатами на порошковому снігу 
найвищого калібру і всього тільки дві години 
їзди з Ванкуверу. 

Вартість і ціни земельних ділянок неначе ра
кетою пішли вгору. як ванкуверці побудували 
сотні лещетарських кабін у новИх дільницях які 
розкину лис я довкола прекрасних Альтського і Зе
леного озер. 

Сьогодні Віст л ер є першою резортною місце
вістю Британської Колюмбїі. Центр міста - це 
архітектурне показове місце в тіні найновішого 
лещетарського району, який розбудовують на не
подалекій горі Блекковму. Віст л ер має 61 зазна
чених перегонових ліній і 13 ліфтів для опера
цій; Блекковм. який тільки що почав оперувати, 
відкрив 1 О перегонових ліній, п'ять потрjйних 
ліфтів для піднімання крісел та вертикальний 
спад 1219 метрів. Є розроблені пляни для загаль
ного числа 14 перегонових ліній, які будуть мати 
11 кілометрів довжИJ:!И. 

3 УКРАїНСЬКОГО ЖИТТЯ В АВСТРАЛІї 

., У кро.їна і український народ." Під такою назвою 
вже готовий до друку англомовний альбом вели
кого репрезентативного формату про Україну. 
Упорядкував його Петро Кардаш, знаний попу
ляризатер українських філмів. В альбомі буде по
міщено 250 кольорових світлин з культурно-ми
стецького та історичного життя У країни. У ньому 
читач побачить Софійський Собор, Києво-Печер
ську і Почаївську Лаври, церкви, фортеці й пам' я
тнюш видатним діячам У країни. В альбомі будуть 
поміЩені також кращі краєвиди У країни та їі го
ловних міст, традиційні ярмарки, народнє образо
творче мистецтво, вишивки, тканина, різьба, кера
міка. український побут. 
В альбомі частково буде показано й матеріяль

но-духові здобутки нашої еміrрації. Супровідні 
тексти та статті для альбома написали понад 160 
осіб. Альбом вийде в першій половині 1983 року. 

КОБЗАРСЬКИй СЕМІНАР У МЕЛЬБУРНІ 

Тут відбувся тижневий кобзарський семінар з 
участю молодечих кобзарських груп з ансамблів 
Сіднею, Аделаїди та Мельбурну. Лекції читали 
Петро Де,!)яжний - кер. ансамблю з Сіднею 
і Мар' ян Костюк - кер. xopv "Черемош'' у 
Мельбурні. Се:мінаром }{ерував Петро Деряжний. 
Адміністратор - Ігор Якубович. Семінар закін
чився спільним концертом 5-го вересня з участю 
всіх слухачів семінару ( 15 осіб) та xnpy "Чере-
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мош" і Танцювального ансамблю "Верховина" 
під кер. Н. Моравської. Концерт пройшов з успі
хом, при повній залі слухачів. 

СРІБНІ ТА ЗОЛОТІ МЕДАЛІ ДО 1000-ЛІТ 
ТЯ ХРИЩЕННЯ УКРАїНИ. Українська мисте
цька спілка в Аделяїді випустила з нагоди згада
ної дати по тисячі нумерованих срібних та золо
тих медалів. Вони гарно виглядають, з rравурою 
й тризубом за текстом і датою якій присвячене 
видання. Золоті медалі мають 24 карати золота, 
коштують по 1500 дол. а трохи менmі ( 18 кар.) 

- 1100 дол. Срібна важить 27 грамів, коштує 
138.50. Медалі зроблені за проєктом Мих. Гояна, 
мають зображення кн. Ольги та кн. Володимира. 

ГАЛЯ КРИВЕНКО ОДЕРЖАЛА ЗОЛОТУ 
МЕДАЛЮ за найкраще виконання на щорічному 
фестивалі молодих мистців вокалістів та музикан
тів на різних інструментах. Фестиваль відбувся 
в Данденонrу біля Мельбурну. Спеціяльний ко
мітет призначив дві золотих медалі: одну для во
калістів. а другу для музик. Золоті медалі діста
ли: українка Галя Кривенко за виконання твору 
Брамса на піяніно. а італійка Катерина Наталі 
за спів. 

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТ. КЛЮБ ІМ. ВАСИЛЯ 
СИМОНЕНКА від 15-го серпня до 21-го 1982 
року влаштував три літературні вечори: в Ессен
доні, Джілонrу та Саншайні поблизу Мельбурну. 
А тепер після успішного закінчення б-го Конкур
су молодечої творчости проголосив 7-ий конкурс 
на прозовий твір на термін до 1-го травня 1983-
го року . 

ГОСТІ З КАНАДИ. До Австралії завітав з Ед
монтону сумівський ансамбль "Іскра", виступив
ши в більших містах, як Сідней, Мельбурн, Аде
лаїда. У Мельбурні вечір співу і танцю відбувся 
15-го жовтня в міській ратуші. Б ТІизько 50 осіб 
виступало з танцями та співами. Танці були на 
вищому поземі, ніж співи. На жаль, вокальна про
грама складалась часто з старих пісеньок. які ви
конувалися ще дома 50 років тому. Не було доб
рих голосів, не виконали жодної арії з опери чи 
новішої модернішої пісні. Лиш на цимбалах мо.· 
лоДа пані чи панна виконала nісню чудово. За
галом публіка, якої зібралось майже 2 тисячі, ви
повнила залю ратуші й кожну точку супроводи

ла бурхливими оплесками. Проте нашу молодь 
здивувало те, що з них, зокрема з молоцших, ма

ло хто розмовляє українською мовnю. А ще біль
ше ди"Rувало це старших людей, бо сподівалися, 
що в Канаді, де замешкало до 400 тисяч україн
ців, мова мала б краще зберегтися. Тож обов'я
зок ансамблю подбати. щоб йnro учасники таки 
трохи краrпе знали свою мову. А то виглядає так, 
як писав Самійлен ко: "А пани всі мови знають, 
крім своєї, ~tрім своєї''. Ми пишемо й дечnнстрv
ємо nроти русифікації, яка провадиться в Україні, 
але самі своє:! мови тут, пе можна вільно вивчати:, 

не хочемо опанувати. Це великий недолік ансам
блю. 

Дм. Н-ко 

"НОВІ ДНІ", с:ічевь 1983 



СЛІДАМИ НАШИХ МАТЕРІЯЛІВ 

ВІДПОВІДЬ О. КОВАЛЕНКОВІ 

У "Нових днях" ч. 11 (393) за листоnад 1982 
року n. О. Коваленко (з Австралії) nомістив до~ 
nис nід назвою "Про Остаnа Вишню та інших", 
де критикує мову і зміст моєї статті "Остаn Ви~ 
шия у сnогадах сучасників" та коментує чи роз~ 
глядає статтю Віталія Бендера "Загадка й розга~ 
дка". Обидві ці статті, моя і Бендерова, були на~ 
друковані в "Н. Д." ч. 7 ~8 за лиnень~серnень цьо~ 
го ж 1982 р. 
Шукаючи "кістки в молоці", n. Коваленко на~ 

віть саму назву моєї статті не зрозумів, про яких 

сучасників ідеться, адже Остаn Вишня мовляв, 
"nонад десятиліття не живе." 
Думаю, що назва зрозуміла й часто вживана 

в літературі: сучасники - це ті. що його знали 
особисто. коли він жив. Ось nередо мною недав~ 
но видана книжка сnогадів про Миколу Садов~ 
ського, текст якої й nочинається на З~ій сторінці 
наголовком: "Микола Садовський у сnогадах су~ 
часників". Здається все ясно? А про О. Вишню 
видано цілий збірник сnогадів його сучасників. 

ЦІКАВЕ З РАДЯНСЬКОї ПРЕСИ 

Московська "Литературная газета'' в ч. 40 за 
4 жовтня вмістила два листи, які одверто й ясно 
характеризують сnравжню суть Продовольчої 
nрограми, навколо якої теnер стільки шуму й га~ 

ласу в СРСР. 
Ол. Іванов з Рубіжного (Донбас) nише: 
"Ваша та й інші газети багато nриділяють ува~ 

ги роз'ясненню ухвал травневого nленуму ЦК 
КПРС, nублікується немало статей про Про~ 
довольчу nрограму ... 

... Мені здається, що коли не всі. то більшість 
nрорахунків у житті колгоспів та радгосnів no~ 

ясиюється тим, що nочуття госnодаря не тільки 

не виховується у хлібороба, а часом і nридушу .. 
ється різними формами адміністрування. 

Гадаю, коли б газета вистуnила з статтями про 
те, хто є нині хлібороб, якими правами він ко-
ристується в своєму госnодарстві, це nринесла 

б велику користь." 
О. Захаров з Челябинська стурбовано заnитує: 
"Як будуть боротися з дріб'язковою оnікою 

госnодарств? - Якщо ця оnіка завдає колосаль-
ної економічної і соцілльної шкоди. то заnитую, 
чому вона була можлива? 
А знамениті зведення! Хто їх тільки не ви-

магає! Кому nотрібно раnортувати про швидке 
закінчення сівби. коли і сіяти ще не можна, або 
вимагати завершення жнив, коли не nрийшов ще 

час їх nочинати? 
Неnогано, якби у вашій газеті вийшла стаття 

nроте, які заходи вживаються для розвитку іні~ 
ціятиви?" 

Д. м. 

"НОВІ ДНІ", січень 1983 

Далі мова йде про "ряд недоnустимих nомилок 
у моїй статті про Остаnа Вишню: Відnовідаю за 
чергою на nорушені закиди: 

1.Посилаючись на УРЕ, n. Коваленко закидає 
що я зробив nомилку, nодавши дату нnр. О. Ниш~ 
ні - 12. 11. 1889 р .. а УРЕ nодає, що він нар. 
11. 11. 1889 р. Передо мною nерший том творів 
Остаnа Вишні, виданий уже nісля виходу Yl:>E 
( 1963 році) з nередмовою Ф. Маківчука, який nи~ 
ше на 8~ій стор.: "Народився Остаn Вишня 12 
листопада 1889 року (досі nомилково днем нар. 
вважали 11 листоnада)" ... Там же n. Коваленко 
критикує друкарську nомилку: місце народження 
я на nідставі якогось давнішого видання nодав 
хутір Чечва, але ця назва надрукована з друк. 
чортиком Чечка. Новіші джерела nодають місце 
нар. О. Вишні містечко Грунь. 2. О. Коваленко 
критикує за те, що я nодав неnравильну дату 

вбивства Кірова 1935 рік, замість 1934--го. Дату цю 
я взяв із сnогадів артиста Иосиnа Гірняка, які 
вийшли за редакцією nроф. Б. Рубчака. Сnоді~ 
вався, що там немає nомилки. Щодо самого 
вбивці~комуніста Ніколаєва, я з nам'яті nодав, що 
його вбив Котолинов, який теж був замішаний в 
ту справу. Це моя nомилка, а довідкового ма~ 
теріялу я не мав. щоб перевірити. 3. Мій критик 
доводить, що Сумська вулиця в Харкові до війни 
не була nереіменована на вулицю ім. Карла Ліб .. 
кнехта. Він nомиляється: вона nриблизно від 1929 
~ЗО років мала назву К. Лібкнехта. бо я nрацював 
на цій вулиці й nам'ятаю. 

Потім n. О. Коваленко пише. що "В статті ба~ 
га то стилістичних та лексичних недотягнень", на~ 
водячи два nриклади: "творив для скарбниці" 1·а 
"вже не блимали тими дотеnами і nравдивістю". 
Слово" блимали" це друкарський чортик: у мене 
в ориr~налі і в книжці "У дзеркалі життя й лі те~ 
ратури" надруковано "блищали". Слово "Чечва" 
також у моїй книжці надруковане nравильно. Тож 
з моєї вини трапилося в цій статті всього дві~три 

nомилки на 15 сторінок друку. 
А тепер nогляньмо, скільки nомилок зроби~ 

у своєму коротенькому дописі сам n. О. Кова-
ленко. Він Пише:" ... могли nереселитися з Чечви 
в ГрунЮ, замість в Грунь, бож знахідний відмі~ 
нок. Далі: "триматися від човна неближче ніж 200 
метрів". Тут зробив 2 nомилки: наnисав не ближ~ 
че разом, тоді як у такому контексті треба nисати 
окремо, і не поставив коми nеред nрислівником 
"ніж". А ось і лексичні та стилістичні nомилки: 

ХТО ВІДГУКНЕТЬСЯ? 

Уклінно прошу Редакцію доnомогти мені знай~ 
ти добрих людей серед nередnлатників високо~ 
мистецького журналу "Нові Дні'', хто міг би 
мені nрисилати прочитані журнали. які змістом 
близькі моїм ідеям і дають духовну сnоживу гу~ 
стій моїй самітності ... 
Молю Бога благословити й щедро обдарувати 

за допомогу мені, дорожчу за гроші. Щиро дя .. 
кую. 

Павло Вороб'ївський, 
Лансфорд. США 
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замінивши вітчизняну на вийшовшу з моди .. :· 
або "шлюпка з охоронцями за ними не слідує ... ,, 
калька з російської мови - "следует". треба -
"не пливе", не простує. Слово зв'язок було без 
апострофа. "Автор примітив", замість помітив. 
Або"Отже як слідує, ні про який наказ ... немає 
мови". Замість того "слідує", треба написати "ви
ходить", або "зрозуміло" "вияснюється", "стає 
ясним" "виявляється" і т. д. 

П. О. Коваленко також перекручує зміст, пи
шучи: " ... де говориться про прибуття О. Вишні 
з заслання в Москву і про перші його зустрічі там 
з письменниками У країни." У Москві Вишня ні 
з якими укр. письменниками не зустрічався. 

Крім цього, в цьому дописі 14: синтаксичних 
помилок: не відокремлені вставні слова, прикла
дки, непотрібні коми перед єдиним сполучником 
"чи" у простому реченні. Не відокремлені порів
няльні речення або способу дії, також зайві коми. 
Тож, щоб критикувати другого, не досить не

нависти до нього, а треба самому знати мову кра-
ще за нього. 

Дмитро ЧУБ 

НА "ФОНД КОРЕКТОРА" 

Листопадове число "Нових Днів" належить до 
найбільше вдалих у минулому році. На такі ма
теріяли як "Дисертація про українське мистецтво 
8 Сорбонні" І Дюбуа та "Розшук за Александром 
Великим" Лева Яцкевича не часто натрапиш. Та
кож солідно представляється у цьому числі від
діл рецензій і культурно-мистецьких оглядів пера 
Дм. Чуба, П. Роєнка та Мих. Гави. Звертає на 
себе увагу і біографічна стаття М. Дального про 
Дмитра Кислицю. 

Тим більше прикро констатувати в більшості 
вміщених матеріялів недолугу коректу: на деяких 
сторінках по 8-1 О помилок у тексті - коректор
ських недоглядів. Враження таке, що окремого 
працівника, який відповідав би за коректу, в "НД" 
нема, отже й нема реrулярної коректури, а лише 
принагідна. 

Зле, що досі редактор не алярмував про такий 
ненормальний стан саме з коректурою, а лише 
час до часу згадував загально про важкі обстави
ни його редаrування. Тим часом для "НД" це та
ка пекуча справа, що про неї треба дослівно кри
ком кричати. Адже друк з помилками - це брак! 
А хіба можна брак пускати між люди? Ми бідка
ємось, що наша людність в умовах чужинного ото
чення забуває свою мову. калічить їі. То тим паче 
мусимо дбати про абсолютно грамотний текст 
усіх і всіляких наших друків - це ж свого роду 
школа дорослих, школа загалу. 

Знаючи з досвіду. що нелегко будь-кого зруши
ти самими словами, я посилаю при цьому 25 амер. 
долярів, щоб започаткувати у журналі акцію 
створення "фонду коректора". Я переконаний, що 
бодай 1 О осіб відгукнеться вже першого місяця 
після оприлюднення цього лист-заклику, а це 
дасть 250 дол. За ці гроші в Торонто,- де на 65 

зо 

тисяч українців напевно є сотня-півтори пенсіо
нерів, а з них принаймі десять настільки грамо
тних, що можуть правити коректу - хтось хіба 
згодиться стати коректором. Отже навіть можли
вий конкурс на посаду коректора... А так гарно 
з Новим. 1983 роком діставати "Нові Дні" вже 
з пильно скореrованим текстом! 

ВІД РЕДАКТОРА 

Шановний Пане Юриняк! 

~' 

Анатоль ЮРИНЯК 

Щире спасибі ча чистий і скореrований лист. 
І все ж таки довелось мені витрачати час, щоб 
переписати текст на машинці, бо рукописних ма
теріялів друкарня не приймає, а друкарки чи се
кретарки в нас нема. 

Ви помиляєтесь, коли твердите, що редактор 
досі не алярмував про ненормальний стан з ко
ректурою. Про це я "алярмував" багато разів на 
зборах, у приватних розмовах і навіть ~а сто
рінк~.х журналу. Фактично, я погодився тимча
сово редаrувати "Нові' дні" під умовою, що 
в Торонто буде компетентний коректор, щоб ме
не ще й за це голова не боліла. На жаль. хоч за 
останні роки "Нові дні" мали з десяток різних 
принагіднях коректорів, ненормальний стан з ко
ректурою триває і, так би сказати, "увійшов уже 
в норму" ... 
Дай Боже, щоб Ваша рука бу ла легкою й щоб 

започаткований Вами "фонд коректора" виріс як
найскоріше і розв' язав цю наболілу справу. Тож 
кандидатів на коректора, які мають бодай трохи 
коректорського інстинкту й почуття відповідаль.
ности, - щоб "не пускати між люди брак" -
прошу вже тепер зголошуватись. Є ще одна при
чина (внутрішня) для надії, що з новим роком 
діставатимете "Нові дні" вже з "пильно скореrо .. 
ваним текстом''. 

Проте, пильна коректура ще не забезпечить 
пильного редаrування. Я не пенсіонер, і після 
щоденної виснажливої зарібкової мередакторської 
праці в мене просто не вистачає часу на пильне 

редаrування. Та й українську мову я знаю не до
сконало. Тому відредаrовую - здебільш і "з груб
ша" - тільки матеріяли тих авторів, які знають 
мову ще гірше або й дуже незадовільно. Тож ще 
раз прошу всіх співробітників, які знають україн
ську мову краще від мене, а часто мають і кра.
щий редакторський стаж, і більше вільного часу, 
- дбайливіше виправляти і перевіряти свої ма .. 
теріяли перед висиланням до ·редакції. В іншому 
випадку, легко може повторитися те, що видно 

з листа О. Коваленка ("Нові дні", листопад 
1982) чи з відповіді Дмитра Чуба, надрукованої 
в цьому числі журналу. Хай вибачать мене оби .. 
два автори. а зокрема наш давній і добрий спів
робітник шановний Дмитро Чуб, що саме вони 
впали жертвою мого поганого настрою й нашої 
недолугої коректи. Це просто випадок, який сто
сується кожного. 

Мар'ян Дальний 

"НОВІ ДНІ", СЇ'І8НЬ 1983 



ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІІ 

ЗАУВАЖЕННЯ ДО "ДИСЕРТАЦІї ЛРО 

УКРАІНСЬКЕ МИСТЕЦТВО В СОРБОННІ" 

Я бажав би додати деякі зауваження до статті 
І. Дюбуа "Дисертац:я про українське мистецтво 
в С..:орбонні" ("Нові дні", листопад 1982) і вип ра~ 
вити неточні коментарі, додані до тієї статті. Мо~ 
ва тут про мистця К. Малевича,. про як~ го ~ при~ 
мітка А. Г ., що, нібито, його прІзвище навІть не 
згадується в Енциклопедії У країнознавства" і що 
щойно "Нові дні" "зламали цю змору мовчан~ 
ня чи дезінформації щодо К. Малевича" статтею 
Ю. Соловія в березневому випуску журналу за 
1981 р. 
До засад кожної енциклопедії належить не пи~ 

сати двічі про те саме. Малевич був творцем но~ 
вого мистецького напрямку - супрематизму, -
тож у гаслі "Супрематизм" (ЕУ кн. 8, 1976) по~ 
дано зв'язка всі дані про нього: роки народження 
і смерти, видання програмавої його пра~і "Сві~ 
без предметів" німецькою мовою в НІмеччиНІ 
1982 р. про його основний твір "Чорний квадрат" 
і т. д. Також у другому томі англомовної Енци~ 
клопедії України ( 1971) він згад~ний у гfупі .на~ 
роджених в У країні мистців, яю пер~д СвІто: 
вою війною жили і творили в МосквІ. яка тодІ, 
саме завдяки їм, була одним з трьох европейських 
центрів модерного мистецттва (після Парижу 
і Берліна) . Про це я писав ширше ">:'. вступі д~ 
книжки спогадів Олекси Грищенка Роки бурІ 
і натиску", виданій у Нью~Иорку Об'єднанням 
українських письменників "Слово" 1967 р. 
Я б хотів також звернути увагу на те, що немає 

мистця В. Пописадова, а був В. Полісадів (сам 
склад "садити попів" зовсім неможливий!). 1930 
року він бував на сходинах паризької групи 
українських мистців, але ніяких даних про нього 
і його твори не збереглося, тож і писати про ньо~ 
го не було що. Щодо малярки Соні Торк~Делоне 
(не Делоне~Торк, бо дівоче П прізвіще було Торк, 
а Делоне це замужне), то вона точно подавала 
як місце свого народження Київ, У країна. Але, 
обертаючись в европейсько-французьких мнете~ 
цьких колах. вона ніякого зв'язку з українським 
мистецтвом не мала. тож годі до нього тягнути 
когось, хто цього не хотів і вважав себе прина~ 
лежним до мистецтва французького. 
На кінці я хотів би справити назву праці Ва~ 

лентини Маркаде. яку подано як "Вклад у вив~ 
чення українського винахідливого (?) мистецтва, 
тоді як дійсна назва тієї праці' є "українського 
модерного мистецтва". Можливо, тут виникла 
помилка при перекладі з російського тексту, що 
сам був перекладом з французького. Я знаю цю 
працю добре, бо був одним з критиків-рецензен~ 
тів, які рекомендували П до друку. Ця праця, що 
має більш як 500 сторінок, не рахуючи репро~ 
дукцій, готується тепер до видання в одному 
з ун~верситетських видавництв у своїй ориrіналь~ 
ній французькій редакції. 

Святослав ГОРДИНСЬИ..l!Р! 
Нью~УІорк 

"НОВІ ДНІ", січень 1983 

Щиро дякуємо за цінні зауваження, хоч ми 
й далі поділяємо думку А.Г.: мистець Малевич 
тан.и заслуговує на окрему згадку в енциклопедії, 
під своїм прізвищем. Автора перекладу А.Г. і чи~ 
тачів просимо вибачити численні невиправлені 
друкарські помилки а серед них і "Пописадова", 
і "змору" (має бути змову) мовчання. 

_.Ред. 

" ... ДОПОМОЖІТЬ ХОЧ БИ ГАЗЕТІ 
"СВОБОДА"" 

Другий рік я виписую Ваш журнал "Нові дні". 
Надзвичайно цікавий журнал, і я з захопленням 
читаю ввесь матеріял що друкується. Хотілось би, 
щоб українська преса на Вільному Заході була 
тан.ою же цікавою для читача. В мене є просьба~ 
побажання: якщо у Вас є можливості. час і бажан
ня, допоможіть хоч би газеті "Свобода". яку "чи~ 
тає" дуже багато українців, знайти своє призма~ 
чення як пресі. Дуже шкода. що величезна гро~ 
мада США та Канади не має газети належного 
рівня, такої, щоб відповідала сучасності і заці~ 
ка вила молодь. та хоч би старших. Адже У країна 
крім чорних днів сьогоднішніх, до речі, про які 
майже не згадується, має багате історичне мину~ 
ле. І це минуле та сучасне повинна відображати 
наша преса, не повинна боятися, думати про на
слідки. 

Адже газета. то є наша зброя. яка повинна 
і мусить "стріляти" у наших ворогів без зупину, 
повинна іти в ногу з масами, з народом, будити 
тих, хто приспаний американськими достатк~м~і, 

заохочувати кожного до якогось подвигу в .~м я 

нашої Неньки. Порівняно недавно я прюхав 
з У країни, з Галичини. Але я ~е роблю ~іякої 
різниці між українцями. А якщо І .деко~и вщ~аю 
комусь перевагу, то українцям з СхІдньоІ У краши. 
Чому? Тому, що ці люди добре знають, що. та~.~ 
комуна, перейшли не легкі роки . колектив~Ізац11, 
пережили великий голод 32-33 роюв. мали нагоду 
"познайомитись" з єжовщиною, одним словом 
пройшли "школу комунізму" і ненависть у них 
більша і свідома до комунізму. Бо хто може краще 
знати всі пооблеми життя, та недостатки. з якими 
ми зустріч~лися там на протязі багатьох років. 

Кілька слів про мову нашої преси. Дуже ко~ 
рисні поради та лекції дає пан Петро Одарченко 
"Українська мова в Америці". Але цього. маб">:ь• 
ніхто з наших редакторів газет не читають І в 
газеті крім безлічі граматичних помилок вживають 
слова польські або польського походження. Все це 
робить газету, ще більш не цікавою та грама:.и~ 
чно і літературно бідною. Невже ж серед у~ра1н~ 
ців немає людей освічени~, істори:но та ЛІтера~ 
турно грамотних? Ні, не вІрю. Таю ~юди є. ТодІ 
в чім справа? Хто цим повинен заинятися, щоб 
нашу пресу поставити на вищий рівень? Щоб ~ре~ 
сою можна було гордитися, щоб преса просв1чу~ 
вала молодь. надавала їй охоти до читання. ~а~ 
~ ,. -·· "T'l проблема в нас українців, є задавюла L, у . _) -' 
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і, як хронічна хвороба. не вилікувана. Скільки 
інтелігенції, вчених, істориків, які б мог ли при 
бажанні щось зробити, але ... 
На цьому я закінчую. Мої побажання "Новим 

Дням" у Новому Році тримати таку ж лінію з на
голосом на краще. Нести своїм читачам слово 
правди, збагачувати знання, світогляд і розширю
вати свій кругозір. Разом з цим листом засилаю 
моні ордер на 40 долярів. Передплату для себе 
на 1983 рік і для моєї знайомої у ( ... ) , а решту 
як пресовий фонд для видавництва "Нові Дні." 
То я роблю Різдвяний подарунок. 

Щиро Вам (прізвище редакції 
відоме) 

США. 

НА КОНФЕРЕНЦІІ В МАДРІДІ ВІДЗНА

ЧИЛИ ШЕСТИРІЧЧЯ УКРАІНСЬКОІ 
ГЕЛЬСІНКСЬКОІ ГРУПИ 

На Гельсінкській конференції в Мадріді 23 і 24 
грудня 1982 р., представники делегації США на 
цю Конференцію відзначили шестиріччя створен
ня Української Гельсінкської Групи. 
У вівторок 23 листопада на пленарній сесії 

Гельсінкської Конференції виступив сен. Р. Дол. 
Нав'язуючи до звільнення Л. Валенси в Польщі, 
він говорив: 

"Прикро, що не всі політичні в'язні звільнені. 
У Радянському Союзі члени Гельсінкських груп 
нагляду. зазнали жорстоких репресій. Тепер ув'яз
нені члени Московської, У країнської, Литовської, 
Грузинської і Вірменської груп відбувають разом 
майже 400 років тюрми, таборів примусової праці, 
спеціяльних психіятричних лікарень і заслання. 

Але все ж цього місяця американці відзначають 
шосту річ!і.-.цю створення У країнської і Литов
ської Гельсінкських груп, які зазнали спеціяльно 
сильного удару." 
Закінчуючи свою промову сен. Р. Дол запро

понував сім точок, виконання яких РадянськИм 
Союзом сприяло б покращанню відносин між За
ходом і Сходом. Пропозиції сен. Р. Дола відно .. 
сяться до таких справ: 

1. Полегші в еміrрації: 2. Поєднання родин: 
3. Звільнення всіх членів Гельсінкських груп та 
припинення переслідування їх і їхніх родин: 
4. Відновлення прямих телефонічних комунікацій: 
5. Доступ до інформацій про економічні і торго
вельні справи: б. Покращання праці журналістів: 
7. Припинення заглушувань Західних радіопере
силань. 

У середу 24 листопада у Мадріді відбулася 
закрита сесія голів делеrацій країн-учасниць Гель
сінкської конференції. На цій сесії виступив го
лова американської делеrації М. Кампелмен, який 
говорив: 

"Ми розпочали цю нараду 9 листопада. В той 
самий день багато людей у моїй країні, в багатьох 
інших країнах світу і багато людей у Радянсько
му Союзі ві!'{значали шосту річницю створення 
Української Гельсінкської Групи. З тридцяти чле
нів цієї Групи, 27 відзначували цю подію за тю
ремними rратами" ... 
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"У Заключному акті ми домовилися - продов
жував М. Кампелмен - полагоджувати в пози
тивному і гуманітарному дусі прохання наших 
громадян поєднуватися або відвідувати своїх рід
них в інших країнах. Ми зобов' язалися виявити 
окремі зусилля по відношенні до старших і хво
рих осіб. Не зважаючи на це, Францесці Янсон, 
74-річній матері американського громадянина, 
хворш на рака, радянські власті дальше не дозво

ляють відвідати їі сина" ( Валер:я Чалідзе, який 
живе в Нью-Иорку). 
Радником американської делеrації є Орест Дей

чаківський, який від 1981 р. є постійним праців
ником американської Гельсінкської комісії. 

Делеrація СРСР в основному базує свої ви
ступи і свою тактику на проєкті, який запропо
нували певтральні країни і який названо проєктом 

ПМ-39. 
Західні некомуністичні країни запропонували 

цілий ряд додатків до ПМ-39: про самовизначен
ня народів, профспілки, припинення заглушуван
ня Західних радіопересилань, вільний доступ до 
посольств і консульств в усіх країнах, ·влаштуван

ня наради експертів у справі людських прав (в 
Канаді), право на віровизнання, право громадян 
слідкувати за дотриманням Гельсінкських угод 
власними урядами і інші. 

(За УІС "Смолоскип") 

ПОСМЕРТНІ ЗГАДКИ 

ПОМЕР ЮРІІіІ ЛОПАТИНСЬКИй-КАЛИНА 

16 листопада м.р. помер у Гантері, Нью-Иорк, 
від припадку серця відомий український громад
ський і військовий діяч, кол. підполковник УПА 
Юрій Лопатинський-Калина. Сл. п. Юрій Лопа
тинський був провідним членом ОУНз, членом 
ЗП УГВР. головою Об'єднання кол. ·вояків УПА 
й директором "Прологу". Милої й товариської 
вдачі, Юрій Лопатинський мав у житті багато 
приятелів і багато з них прибули з різних відда
лених міст на його похорон. Похоронений 20 
листопада на українському православному цвин

тарі св. Андрія у Бавнд Бруку. Під час поминок 
присутні жертвували близько 4,000 дол. на пам'я
тник УПА, який збудують на цьому ж цвинтарі. 

ПОСМЕРТНА ЗГАДКА 

У шосту болючу річницю трагічної смерти мо
го любого чоловіка бл. п. МИКОЛИ ВАСИЛЬО
ВИЧА КАЛІНІЧЕНКА, що наступила 23 грудня 
1976 року. не маючи змоги покласти квіти на Ио
го могилу. жертвую 26.00 дол. на пресовий фонд 
"Нових днів", які він так любив читати. 
Нехай американська земля буде Иому легкою, 

а пам'ять про Нього хай буде завжди з нами. 

Дружина Тетяна 
Буенос-Айрес, грудень 1982 

"НОВІ ДНІ", січень 1983 



ПИСЬМЕННИК В. БЛИЗНЕЦЬ ПОПОВНИВ 
САМОГУБСТВО 

З У країни наспіла вістка, що автор багатьох 
книжок для дітей і молоді, український письмен ... 
ник Віктор L. Ьлизнець поповнив у Києві само ... 
губство ще 2 квітня 1981 Р: . 
КДБ і представники Lшлки Письменників 

У краши старалися затаїти правду про справжню 
причину смерти письменника. 

tlіктор Близнець мав всього 48 років, скоро зро ... 
бив блискучу кар'єру як комсо:vюльський діяч про ... 
паrандист і член партії. Він був протеже першого 
секретаря правління Cf!Y Павла За~ребе~ьного~ 
який зацікавив його штоппсамн КювськоІ РусІ 
і заохотив зробити переклад "Повісті временних 
літ". Цей переклад появився у "Вітчизні" ( ч.3, 
1980 р.) . П ублікац~·я "Новіст і'' у перекладі ~юди ... 
ни, яка закінчила лише факультет журнашстюш 
Київського університету і яка ніколи не була спе ... 
ціялістом у ділянці древньоукраїнської мови 
і історії, викликала протести і спроставання ба ... 
гатьох українських вчених - істориків, мовознав ... 
ців, дослідників. Головним звину~~чен~я~ .. В~ктора 
Ьлизнеця було пофальшування ПовІстІ 1 при ... 
стосування П до теперішньої політики влади СР 
СР відносно ранньої історіі У країни. 

Деякі з цих протестних листів і статті опини ... 
лися в українському самвидаві. 

Протести вчених проти перекладу В. Близнеця 
були такі сильні, що справу "Повісті" обговорю ... 
вало пралін ня Спілки Письменників У країни. 
П. Загребельний боронив В. Близнеця (він напи ... 
сав передмову до перекладу "Повісті", ?,ОВН~ по;, 
хвал для перекладача) і домагався, щоб ПовІсть 
була видана до 1500-річчя Києва. 
У письменницьких колах поширена вістка, що 

В. Близнець як чесна людина, увійшов у конфлікт 
з самим з собою. Він жалів, що дав себе викори
стати в нечесний спосіб для "святкувань" 1500-
річчя Києва. Він не бажав бути співучасником ви ... 
думаного ювілею своєї столиці, тому перед цими 
"святкуваннями" поповнив самогубство. 

(За УІС "Смолоскип") 

До Шановної Редакції "Нових Днів" 

З приводу 1 О-ої річниц~' смерті ( 1/15/83) мого 
чоловіка св. п. Олекси Повстенка посилаю чек 
на 25 дол. на Видавничий фонд "Нових Днів", 
а також чек на 15 дол. як передплату на 1983 р. 

Дружина Анастасія Повстеюсо 

СПИСОК ЖЕРТВОДАВЦІВ НА РОЗБУДОВУ 
В-ВА "НОВІ ДНІ" ЗА ГРУ ДЕНЬ 1982 

Пані Н. Гордієнко, Ф:'лядельфія, США 35.00 
(в пам. свого мужа сл. п. Г. Гор;з;ієнка) 
пані Г. Гувер, Сакраменто, США 30.00 
пані К. Шчербина. Торонто. Канада 30.00 
І. Дубилко, Торонто, Канада 30.00 
пані О. і Олек. Розновській, Лос Аннджелес 
(замість квітів на могилу сл. п. Г. Горді
єнка) 25.00 

Кана. 25.00 
15.00 
15.00 

пані В. і А. Канаоейські. Пентінктон. 
пані Н. Сеник, Сі-ракузе, США 
І. Приймак, Ст. Кетеринс, Канада 

Д. Павлишин, Клівланд, США 10.00 
пані І. Юрченко, Сев. Марі. Канада 10.00 
пані Л. М. Роговська. Ірвінrтон. США 10.00 
А. Шкребець, Чікаrо, США 10.00 
І. Явиляк. Новий Брансвік, США 10.00 
П. Шахів, Порт Альберні, Канада 10.00 
В. Корженівській, Торонто, Канада 10.00 
О. Сахно, Гар дінер, США 10.00 
Я. В'юн, Чікаrо, США 10.00 
І. Могилянський, Торонто, Канада 10.00 
О. Денисюк. Іслінrтон. Канада 10.00 
В. Ірклієnський, Зах. Німеччина 9.10 
Н. Квітко, Австралія 8.55 
П. Кульчицький, Австралія 8.31 
пані Е. Тур, Торонто, Канада 5.00 
пані Л. Коваль, Ісконд. США 5.00 
пані Темертей, Бей Дюрфе, Канада 5.00 
пані В. Казанівська, Ст. Кетерінс, Канада 5.00 
пані М. Бондаренко, Філядельфія, США 5.00 
пані В. Білонок, Трой, США 5.00 
М. Сотник, Торонто, Канада· 5.00 
І. Гриценко, Бриджепорт, США 5.00 
І3. Павленко, Іслінrтон, Канада 5.00 
Д. Павленко, Лембридже, Канада 5.00 
А. Ведмідь. Світвілле. Канада 5.00 
В. Литвинець. Содбури, Канада 5.00 
П. Чорний, Торонто, Канада 5.00 
І. Гаєвській, Ельмгурст, США 5.00 
Д. Романик, Довнсвіл, Канада 5.00 
М. Коробець, Содбури, Канада 5.00 
А. Полець, Ст. Ананій, США 5.00 
о. І Чинченко. Вінніпеr. Канада 5.00 
П. Сіренко, Ляшін, Канада 5.00 
А. Петренко, Ст. Томас, Канада 5.00 
п. Новогатський, Форкс Рівер, США 5.00 
А. Ляхин, Філяделфія, США 5.00 
В. Шимко, Торонто, Канада 5.00 
І. Колесник, Торонто. Канада 5.00 
К. Сітко. Торонто, Канада t 5.00 
М. Кушнірук, Гамільтон, Канада 5.00 
М. Тихонов, Ляшін, Канада 5.00 
С. Гав_9ушенко. Пепсіппен, США 5.00 
Mar. В. Пакуляк, Міннеаполіс, США 5.00 
пані Бараник, Кергонксон, США 5.00 
Г. Сидорець, Трентон, США 5.00 
пані Н. Гаврилюк, Крім Ройде, США 5.00 
пані М. Назарець, Річмонд, Канада 5.00 
М. Гава, Торонто, Канада 5.00 
Г. Стефанович, Торонто, Канада 5.00 
Т. Лащук, Арrентина 5.00 
пLші В. ІОрченко, Ионкерс, США 5.00 
Н. Красовський, США 5.00 
пан~ Є. Гаєвська. Лос Анджелес, США 5.00 
пані В. Лімонченко, Ерлінrтон, США 5.00 
пані О. Шпаковська, Вудгахвен, США 5.00 
п. Охрим, Австралія 4.58 
М. Нікорович, Мілросепарк, США 2.00 

НОВИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ПРИЄДНАЛИ: 
Д. Грушецький, Чікаrо 2 
К. Роговський, Торонто 1 

п. 
и. 
о. 

НАДІСЛАЛИ ПЕРЕДПЛАТУ: 
Копил, Торонто 
Г ошу ляк, Торонто 
Денисюк, Іслінrтон 

Спасибі всім за допомогу. 
Редакція і адміністрація "Нових днів•• 

2 
1 
1 
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СПИСОК АВТОРІВ ЯКІ ДРУКУВАЛИСЬ У "НОВИХ ДНЯХ" 1982 РОКУ 

Архімович Оnексан~ер, чч. 3, 10 
Баюк Тетяна, 10 
Бен~ер Вітаnій, 1, 7-8 
Боrусnавець Леси, 1, 2, 3, 4, 5, 

7-8, 10, 12 
Бойчук Боr~ан, 12 
Боцюрків Боr~ан, 12 
Бунін Іван, 2 
Бурякінець Юрій, 4 
ВінrраІ-!овський Мнкоnа, 9 
Воrне~ар Яропоnк, 11 
Вухналь Юрій, 2 
Гаєцькнй Юрій, 11 
Гаnан АнатоJІЬ, 1, 3, 7-8, 10 
Гарасевич Марія. 3, 10 
Гвоз~ецький Яків, 4. 9 
Гnа~нnовнч А~опьф, 5, 7-8 
ГJІНніи Ан~рій, 1, 6, 10, 12 
Гоnубенко Петро, 12 
Горбач Оnекса, 6 
Гордієнко Гаврила, 5 
Грнбанівсьиий П., 12 
Грнrоренко Петро, 2. 4, 5, 11 
Грншко Васнпь, 10 
Гурка С., 10 
Гуснн Левко. 4, 11 
tава Мнхаіmо, 9, 11 
tpacc rюнтер, 6 
Дальний Мар'Я!І, 2, 3, 5, 6, 7-8, 

9, 10, 11, 12 
Даинn!в Теодор, 12 
Даннnюк Архип, 4 
Діброва г. о., 9 
Діброва С., 4 
Діма 12 
Дражевська Л., 7-8 
Ду~а Макар, 9 
Дюбуа І., 11 
Евентуапьннй Іван, 3 
Жижка Маріи, 6, 7-8 
Журавський Остап, 6 
Зіnьбермбан Дмитро, 4 
Зозу.ІІJІ Оп., 6, 7-8, 11 
3 01ІОТИЙ З., 6 
Качор АнJ:П)ій, 10 
Качуронський Irop, 1, 9 
Кмета-Ічюшськнй Іван, 3 
Ковапенко 0., 11 

Ковшуи, М. 1 
Коновап Оnексій, 3 
Копач Оnександра 12 
Косач-Борнсова Іси~ора, 7-8 
Косенко Петро, 2, 7-8, 11, 12 
Костюк Грнrорій, 12 
КоІШІць Оп., 7-8 
Куnенко Оп., 5 
Кустовська К., 2 
Лавренко Мих., 10 
Любарська Д.. 10 
Максу~ов С., 9 
Манастирський І. В., 7-8 
Матвієнко Тео~ор, 5, 9 
Маценко Павло, 7-8 
Матупа Петро, 9 
МахІПІJІ Гаврнло, 10 
Миrаль Борис, 9, 11 
Мнкоnаєико Ф., 10 
Мілош Чесл;зв, 4, 6 
Мі9шук Даинло, 9, 10, 12 
Міцкер Р .. 6 
Мовчан Юліян, 7-8 
Моитале Г:в~жен!о, 1 
Мороз Раїса, 12 
Му1Тhкевич-Кл:юк:)вська Хр., 4 
Наконечна Анна, 5 
Нзбесшо~й Павл~, 2, 7-8 
н~с!на Олена, 1, 2, 11 
Нитченко Дм., 12 
Од2.рченко Пе17о, 1, 2, 3, 5, 6, 

9, 10, 

Орловська Дзвінка, 11 
Остерка Натали, 7-8 
Павленко Мнкоnа, 11 
Ріхтер І., 2 
Воєнно Петро, 3, 4, 7-8, 11 
Роік Ол., 9 
Рож~ественський С., 3 
Россетті Христина, 6 
Саварни Петро, 9 
Самотннська Софів, 9 
СапеJІJІК Степан, 2 
СвітJDАИа HaJdg, 9 
Сеник Ірина. 2, 5 
Синя Волошка, 6, 10 
Скр101аnь Сашко, 7-8 
Сnавутич Яр, 5 

Сокіл Васнпь, 5, 11, 12 
Соnовій Юрій, 1, 12 
Старостееко Юрій, 10 
Стефаник В:.снль, 5 
Тарасюк Ніна, 5 
Тарнавська Марта, 6 
Тарнавський Остап, 1, 6, 7-8 
Теофаст, 6 
Терещенко Любина, 1, 3, 4 
Тетеренко А., 2 
Тичина Павло, 1. 6 
Топч!й В!кт_ор, 1, 2, 11 
Третяк Ол., 3 
ТІотю:иннк Грнrор, 9 
Фереис Ван~а, 3 
Фесенко Михайло, 2 
Фспьц Клав~, 5 
Харчун Я., 6 
Хохітва Т., 6 
ЦимбапістніІ Боrдан 4, 5 
Чапленко Василь, 1 
Чm~ченко Іван, 3, 7-8 
Чуб Дмитро, 2, 4, 7-8, 11, 12 
Шевченко Irop, 9 
Шембель ГалІDІа, 6 
Щербак Микола, 3 
Ярошlвс:ькнй Ол.. 1, 7-8 
Яцнк Петро, 3 
Яцкевич Лев, 4, 7-8, 9, 10, 11, 12 

ЧИТАйТЕ 

"НОВІ ДНІ" 

І 

ПОШИРЮйТЕ 

ЦЕй ЖУРНАЛ 

МІЖ 

СВОїМИ РІДНИМИ 

І 
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