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Ігор КА ЧУРОВСЬКИй 

ПІСНЯ ПРО БІЛИЙ ПАРУС 

11. 

ІМПРОВІЗАЦІЯ ТЕЛЕФОНОМ 

Сонетоід 

Ти кажеш: «мазохізм». Як можеш ти 
Подумати, що я люблю страждання, 
Мій рабський труд, ганебне існування 
І нерозривне коло самоти? 

На дні відчаю - глибше вже не впасти, -
Щоб вилізти, душа лиш бруд гребе. 
А скільки раз я стримував себе, 
Щоб голову під потяг не покласти? .. 

І вірші, що складаються самі, 
Це тіль1ш продуховина в тюрмі: 

Відпишешся - і ніби легше стане. 

Тож я люблю не жах, не бруд, не рани -
Люблю я сонце й небо голубе, 
Гірські вершини, море і тебе. 

12. 

Пізніх вулиць тривожний сон. 
І знайоме вікно - закрите. 

Ти троянди жбурнув на балкон, 
Але впали додолу квіти. 

Темінь. Штора. Нікого нема. 
Якось дивно: нема нікого". 
І вже острах тебе пойма: 
Чи не сталось чогось лихого? 

Будеш знову не спати всю ніч, 

Задрімаєш - вона присниться. 
Найдорожче з усіх облич 
І найглибшого болю криниця. 

А назавтра дізнаєшся: та, 
Ким живеш ти цієї миті, 
Взагалі тебе не пам'ята, 
Ніби ти й не існуєш на світі. 

Що ж? Судилось тобі одно 
Бути завжди лиш пасинком долі. 
Пізня вулиця. Темне вікно. 
І троянди, розсипані долі. 

• Першу частину цього циклу див. у ч. 218 за бе

резень 1968 р. 
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13. 

Мов перетята потягом людина, 

Що з болю прокидається за мить 

І ще не розуміючи, що сталось, 

По той бік рейки бачить власну ногу, 
Яка тримається не знать, чому, 
На мокрій, передавленій холоші, 
І ногу ту, ще теплу, ще живу 
Назад, на місце хоче притулити, 
Так я тепер, кривавлячись, тулю 
Шматок душі, відірваний тобою. 
На місце він ніколи вже не стане, 
Але душа загоїться потроху, 
Лише щеміти буде вічно, вічно." 

14. 

Хлопчик зірвати хотів галузку розквітлого глоду, 
Але об гостру колючку болісно руку поранив. 
З пальця висмоктує кров, відразу забувши про 

квіти, 
Плаче, втирає обличчя, і сльози мішаються з 

кров'ю. 
Зовсім байдуже йому, що саме той біль 

спричинило: 

Глід, що дає восени дрібні і червоні коралі, 
Кисло-пекучий кизил, чи терен твердий і 

терпкавий. 
Сталось таке і мені, коли вчора, у запалі сварки, 
Ікли свої оголивши, ти зразу зробилась чужою. 
В думці не ти вже, а біль. 

І сльози мішаються з кров'ю. 

15. 

Ти про мене не думай, єдина, 
Я тебе, моя люба, не варт. 
На одну лиш коротку годину 
Поєднала нас доля на жарт. 

Не турбуйся, не думай, не згадуй, 
Як невдалий рядок, - промини. 
І на мене за те не досадуй, 
В чім не мав я, властиво, вини. 

Хай гіркий не збирається осад 
У жіночому серці на дні. 
Хай пекучий і болісний осуд 
Не лягає на серце мені. 

Але я, мов жебрак біля брами, 
До якої невільно зайти, 



Буду строїть зі спогадів храми, 
Де живою святинею - ти. 

16. 

ТОЯ ДАВНІЯ ВЕЧІР 

Сонет 

Ще Леопарді нарікав в свш час 
На тугу, що приходить після свята. 
За радістю нудьга чатує, клята, -
З дитячих літ я помічав не раз. 

І тільки давній вечір той у вас -
Ти з чоловіком, хлопЦі і дівчата -
Зберіг свій чар, як чаша непочата, 
Свій юний, незатьмарений екстаз. 

І спогад, світлий як дорога рання, 
У серці жив, як у кумирні - бог, 
Без тіні смутку, ні розчарування. 

Тепер я зрозумів: то був пролог, 
Живого щастя нашого залог, 
Передчуття майбутнього кохання. 

17. 

ТАК ПОЧИНАЛОСЬ 

Сонет 

Лікуючи мене від марних снів, 
Від мрій про щастя у своїй паланці, 
Від сподІвань, що висловив я вранці, 
Ти ввечері не шкодувала слів, 

Щоб я про тебе й думати не смів, 
Що ти достойна кращого обранця, 
Що маєш ти коханця". Так, коханця! 
І в тонких ніздрях роздувався гнів. 

У молодечій, запальній каварні 
Поети і художники почварні 
Гули, як бджіл сполохана сім'я. 

Я слухав посміхаючись, недбало, 
І все в мені тремтіло і співало, 
Бо я вже знав, що ти - моя, моя! 

18. 

Як це страшно - вернутись. Щоранку той самий 
. поштар. 

І знайомий газетчик так само горлає щоранку. 
Вісім літ гаптував твою долю химерний гаптар, 
Але все розпустив наостанку. 

Лише кілька барвистих ниток на вузькім полотні. 
Та недавніх узорів по них не вгадати нікому . 
. "Знов ті самі будинки стирчать у тім самім 

Як це страшно - вернутись додому. 

2 

вікні. 

19. 

ЕЛЕГІЯ 

Довго не смів я тебе запросити до вбогої хати. 
Думав: жахнеться, втече, потім уже не вернуть. 

Але вподобала ти мої стіни, оббиті картоном, 
Лямпу на трьох мотузках і нефарбований стіл. 

Ось уже згашено лямпу. У тьмі комарі заспівали 
(Хай би кусали мене - я не боюсь комарів!) 

Ось і розхитане ліжко чогось заскрипіло 
єхидно -

Певно, до ранку воно спати сусідам не дасть. 

В ритмі грайливих елегій, що нам залишив їх 
Овідій, 

Як у прадавні часи, наша любов протіка. 

20. 

Там, де хвиль білогриві хребти 
Линуть, чисті, як самоофіра, 
До казкового міста Офіра, 
Що на мап'і його не знайти, 

Добре б їхать чужими морями, 

Не заходячи в жодні порти, 

lUoб зі мною була тільки ти, 
ІUоб ніхто не стоЯв поміж нами. 

Що тужити? Лети та й лети, 
Голубому віддавшись безлюддю, 
Де сирени з жіночою груддю 

Розкидають лапаті листи. 

Хоч часом ти нахмуришся гнівно, 
Все одно дорога мені ти, 

Бо з тобою нема самоти, 
Бо в житті не любив я так дивно. 

~~~~~)'мL~~~~~І'?";~ 

ПЕРША УКРАmсьКА ОПАЛОВА ФІРМА 

Future Fuel ОіІ Ltd. 
& Service Station 

945 Шооr St. W est - Toronto, Ont. 

:.:!4-ГОДИННА 

СОЛІДНА 

СКОРА ОБСЛУГА. 

ЧищеІОІЯ І направа форнеdв безплатна. 

Скористайте з доброї •roJUІ І замОВJІяйте 

OJl88Y в нк. 
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В. ВІТ АЛЕНКО 

НЕХАй КОМУНІСТАМ БУДЕ СОРОМНО 
(John Kolasky: Education in Soviet Ukraine. Toronto. 1968) 

Як би не викручувались та не відбріхувались 
на всі боки комуністичні русифікатори України, які 
б жовчні лайки вони не вигадували на адресу укра

їнських патріотів по обидва боки залізної завіси, 
- їм не вдасться ні спростувати, ні уневажнити, ні 
знедійснити щоразу зростаючу :масу свідчень про на

хабний розгул "обрусителів" на Україні. 

Uя :\taca свідчень, що їх невпинно приносять і 
туристи, і відгуки протестів на самій Україні, і на
віть занепокоєні розмахом русифікації українсько

канадські кш1уністи, збільшилась у цьому році книж

кою, що ввійде в майбутні акти звинувачення імпе

ріялістично ї червоної Москви та її агентів на Україні. 

Uя книга написана людиною, про яку ми знає

мо, що вона протягом понад тридцяти років була 
марксистом-комуністом. Джон Коляска з Торонто на
писав свою книгу після двох років перебування в 
Києві - від 1963 до 1965 - де він був студентом 
вищої партійної школи ЦК КПУ. 

"Незабаро:\1 мене почали глибоко непокоїти, -
пише Коляска, - різні аспекти життя на Україні, 
особливо те, що скрізь панувала російська мова. Пар-. 
тійна пропаганда, яка твердила, що неросіяни самі 
розпочали природний процес злиття всіх мов в одну, 
виявилася непереконливою. Мої щоденні спостере

ження суперечили -офіційним поясненням: у Києві 
скрізь було повно доказів того, що російська мова 

нав'язується населенню силоміць. Про це ж говори

.1и мої особисті враження. Багато росіян виявляли 

свою зневагу до мене" коли чу ли, що я говорив по

укра їнсько:\1у, іноді навіть ображали :\tене. 

Болюче й пово.1і я усвідомив, що та політика, 

яку я підтрюtува~з як найвищий вияв справедливости, 

насправді бу ла найгіршим видо:\t національного при

гноб.1ення. У свідо:\mення цієї істини болюче стурбу

вало й пригнітило мене. 

Поті:\t повільно, ніби гаряче r~роміння висхідно
го сонця, мене навідала свідомість того, що існує ши

рока, хоч і прихована опозиція проти русифіканїі ". 
Українці не прийма.11и русифікації". 

Коляска пробував ділитися свої:\ш думка:\Ш з 

іншюш. Українські патріоти відверто підтвердили йо

го спостереження. "·Керівні працівники" були збен
тежені й дуже незадоволені. 

Коляска, сам учитель, хотів ознайомитися з ор

ганізацією народньої освіти на Україні. Але влада всі

ляко стромляла йому палиці в колеса. Він зрозумів, 

що мусить провадити св-ої дослідження на власну 

руку. Розмови з учителями й учнями відкрили ЙО:\ІУ 

очі на багато фактів, які режим на:\1агається прихо
вати від занадто допитливих очей. 

Особливо болюче вражало автора те, що, як він 
пише, "росіяни зі своїми зухвалими, зарозумілими 
:\Іанерюш були скрізь; вони зневажали українську 1110-
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ну іноді нишком, але найчастіше цілком відкрито. Я 
почав дивуватися, чому в Києві на керівних постах 

переважно росіяни, а не українці". 

Коляска зайнявся грунтовним дослідженням пи

тання, що його непокоїло. Він багато часу провів у 

книгозбірнях, вчитуючись в усі офіційні матеріяли, 
що :\1али будь-який стосунок до цього питання. Він 

на:\1агався перевірити всі джерела, з яких виходили 
ЙОГО відО:\ІОСТі. 

Иого дослідження розкрили перед нюt обурливу 
картину пляно:\tірної дискрю1інації супроти україн

ської культури, справжньої З:\юви для подавлення 

української мови. У цьо:\tу його, зокре:\1а, переко

нали також підпільно розповсюджувані матеріяли, що 

викривали русифікацію України. Багато зібраних ню1 

різних документів Коляска переслав у Канаду. 

Комуністичні можновладці почали з підозрою 

дивитися на академічні заняття Коляски. Занедужав

ши, Коляска виїхав у Канаду, але довго не міг ви

рішити, що саме він має робити із зібранюt :\tатері

яло:\1. Він навіть сподівався, що канадські радянофіли 

спробують якось переконати комуністичний реж1ш 

зупинити русифікацію України. 

У грудні 1965 року він із жахо:\1 довідався про 

те, що після його виїзду з УРСР там почалися ма

сові арешти й допити людей, які були в опозиції до 

русифікації. Цих людей засуджували й заси.т1али в 

далекі краї, в концтабори. Коляска зрозу}ІЇВ, що про

тести невеликої групи людей не ю"Іусять кш1уністів 

припинити русифікацію. Треба викрити русифіющій

ну політику Москви на широкому світово:\1у фору:\1і. 

Джон Коляска, канадець українського похо

дження, що зберіг у своє:\1у серці почуття любови 

до народу, який появив його на с~т, написав книгу, 

власне науковий твір великої переконуючої .:и.1и, 

загрунтований у великій кількості фактичного мате

ріялу - не лише на особистих враженнях, а й на 
офіційних "радянськнх" документах та свідченнях ба
гатьох людей. Багато матеріялу залишилося поза кни
гою, бо автор мусів виключити ті дані, які б назели 
владу на слід тих українців, які постачали 1Коляску 
інформаціями. 

Вийшла книга солідна, по-науковому удокумен
тована, компактна й сильна, надзвичайно переконлива 

й об'єктивна. Об'єктивних даних у ній навіть більше, 
ніж висновків. Але висновки напрошуються ca:\ti со
бою. Коли ця книга-бомба дійде до московських і 
київських володарів, у багатьох із них станеться ви
лив жовчі". 

На початку своєї праці Коляска доводить, що 
нинішня "національна політика" КО:\1уністичної Мос
кви йде врозріз із заповітами Леніна в цій царині. 
Може воно й так. Ці розділи книги мають бути ці
каві для :\tарксистів та тих, що обожнюють Леніна. 
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Але ми до шанувальників Леніна-Ульянова не 11а;1е
жимо. Саме він створив той режим, який віддав усю 
повноту необмеженої влади в руки партійної, мало

культурної і брутальної, бюрократії. Ця бюрократія 

породила і Сталіна, і Хрущова, і нинішніх Брежневих 
та Косигіних. 

Стисло переказати зібрані Коляскою матеріяли 
й описані ним факти неможливо. Тому, хто хоче скла

сти собі достатнє уявлення про їх роз.\tіри, треба 

прочитати саму книгу. Написана вона популярно й 

читається легко. 

Автор яскраво, хоч і стисло, викладає історію 

боротьби Сталіна й Хрущова не лише проти якоїсь 

бодай культурної автономії України в складі СРСР, 
але й проти самої української культури й мови. У 

цій боротьбі Хрущов ні на йоту не відбігав від ста

лінських настанов. Розглядана русифікація освіти на 

Україні почалася відразу після ліквідації Хрущовим 

так званої "антипартійної групи" в червні 1957 ро
ку. Увесь процес хрущовської русифікації Коляска 
простежує на матеріялі відповідних урядових "ука

зів" та розпоряджень, з яких стримить русифікацій

на тенденція, хоч і обгорнута в лицемірні й брехливі 

фрази. 

На всіх, хто пробував виступати в обороні прав 

української .\юви, негайно накладається тавро "бур
жуазний націоналіст" - тавро, яке дивує своєю іді
отичністю, своєю крайньою нелогічністю й нахаб

ством. Коляска оповідає про свої розмови з росія

нами на Україні. Вони нерідко критикували різні хи

би в роботі адміністративного апарату, але як тільки 

доходило до національного питання, вони одностай

но були за нав'язувану урядом гегемонію Росії й 

російської мови на Україні. Славнозвісний закон про 

шкільну освіту, зокрема 9-ий параграф його, особли
в-о ганебний. Цей параграф, що рябіє всякими супе

речностями й двозначностями, по суті є "двоетапню1 

пляном" русифікаці. Перший етап полягає в заміні 

української викладової мови в школах російською 

.\Ювою, залишивши українську мову в ролі другоряд

ного прещ1ету; другий етап має своєю метою uілко

вито вилучити українську мову з більшости шкіл. 

У розділі "Початкова й середня загальна освіта" 
Коляска піддає пильній аналізі всю організаuію шкіль

ної освіти, зокрема показує невпинне збільшення чис

ла російських шкіл коштом українських шкіл. 

Крім того, школи з російською учбовою мовою, 

як правило, значно більші роз.\tіром, тобто кількістю 

учнів у них, ніж українські школи. Це, між іншим, 

дуже зручно для статистичних маніпуляцій. Про нев

пинне зростання числа російських шкіл свідчить зок

рема кількість підручників російською мовою, дру

кованих на Україні або і}шортованих з Росії. 

Число російських шкіл безнастанно зростає на

віть у тих місцевостях, де росіяни становлять мен

шість населення, наприклад, на Західній Україні. Тре

ба відзначити, нарешті, що багато так званих укра

їнських шкіл, тобто зареєстрованих у статистиuі як 

українські, насправді російські; поза клясюш роз

мовна мова в них - російська. Підручники для укра-
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їнських шкіл здебільшого перекладені з російської 

.\юви, а ті, що .\tають справу з українською мовою, 

літературою, історією та географією, переповнені ви
ява.\ІИ захоплення "великю1 російськю1 народш1" та 
його "блискучою культурою". 

На шкільних заняттях зі співу, як і в художній 

са.\юдіяльності взагалі, панує російська пісня. В піо

нерських організаuіях та таборах мова, звичайно, ро

сійська. 

У шкільних бібліотеках українська література 

представлена мізерною кількістю українських книг; 

часто українські писм1енники є лише в російських 

перекладах. Не.\1ає книг навіть комуністичних україн

ських пись.\1енників. Списки рекомендованої для уч

нівського читання літератури заповнені назвами тво

рів російської літератури. 

Зараз Москва й кш1уністичні москвофіли в Ук

раїні систе.\tзтично домагаються остаточного усунен

ня української .\ІОВИ, як предмета, зі шкіл з росій

ською викладовою мовою. 

Чю1ало українських батьків самі віддають своїх 

дітей у російські школи - як страху ради, так і 

то.\1у, що в .\Іайбутній практичній діяльності дитини 

українська ~ова не стане їй у пригоді, бо й на ро

боті й у повсяк.1енно.\1у житті їй доведеться скрізь 

говорити по-російськш1у, навіть якщо вона й зали

шиться на Україні. Са.\1і діти часто воліють учитися 
в російських школах, бачучи-, що більшість .\tіського 
населення й усі органи влади ставляться до україн

ської .\ІОВИ з неприхованою зневагою. 

Знаменно те, що навіть діти "українських .\fЇні

стрів" та всіляких вищих урядників у Києві і в про
вінuії вчаться сю1е в російських школах; у тому чи

слі й діти ... українського міністра народної освіти. 
У наступних розділах Коляска пише про техніч

ні школи та вузи. Та.\1 справа ще ясніша. Навчання 
в них відбувається російською мовою і для них фак

тично навіть не видають підручників українською 

мовою. У списках підручників та допо.\ІЇжної літе
ратури для uих "українських" шкіл написано по
українсько.\ІУ лише заголовки розділів, а вся зазна
чена в них розділах література - російська. Дивне 
враження справляють ui списки, фотостати яких ря:
но ю1іщено в книзі Коляски. 

У наслідок uинічної й нахабної русифікаuії на
родної освіти в Україні студенти-українuі _не кори

стуються українською мовою й потроху її забува
ють. Навіть свідо.\1і українuі негайно переходять на 

російську .\юву, якщо в їх компанії з' являється хоч 
один росіянин. Це почуття меншевартости виховує

ться в українuях uілою системою урядових заходів. 
Зібрані Коляскою докази свідчать про те, що 

росіяни саботують народну освіту на Україні в усіх 
її аспектах. Російське панування на Україні забез
печується декрета.\ІИ й директивами з Москви, кон

тро"1ею над республіканськюш міністерствами, яка 

знаходиться в руках всесоюзних органів, зосере

дженню~ у Росії тих освітніх закладів, які мають пра

во контролювати надавання учених ступенів, призн_а_

ченням росіян на ключеві пости в царині народної 

НО В І Д Н 1, ТРАВЕНЬ, 1968 



освіти, нав'язуванням росшських чи перекладених з 
російської мови підручнин:ів на всіх рівнях шкільної 
освіти. 

Російська політика прагне до того, щоб трюtа

ти в своїх руках контро.1ю над постановою освіти на 

Україні, пляно:-.1ірно сприяти зросійщенню українців, 

перекидати українців з вищою освітою поза :-.1ежі 

України та спроваджувати невпинний приплив росіян 
та зросійщених "інородціп" на Україну та на керів.11і 

пости в її а;щіністраuії. У се не є повторенню~ по
:1ітики російського ц.з рського уряду. 

Різниця однак є. Uарські урядовці, не обиную

чись, назива.1и спою по.1ітику "обрусінню~". Ко:-.1уні
стичні диктатори в сво.й русифікаційній по.1ітиці 

значно хитріші, ефективніші й наполегливіші, ніж цар

ський уряд. Разш1 з тюt вони брехливі, лице:-.tірні й 

де:-.1агогічні. Ї:\1 удається дурити деяких довір.1ивих 
люднів закордоном. 

Але :\ІИ знає:\ІО про існування таких, з дозволу 

сказати, теорій як учення про майбутнє "злиття на

ній" при кш1уніз:-.1і. Що це :-.1айбутнє "з.1иття" озна

чає д.1я України, видно, наприклад, з того, що в пе

редовиці однієї з провідних партійних газет було на

звано ряд мов з великою .~ітературною традицією -
російську, вірменську, грузинську, латвійську, ла

тиську, естонську - а.1е українській :-.ІОві серед них 

не знайшлося :'Іtісня. Наша :-.ІОва опини.1ася серед тих, 

які "не вийш.1и поза :-.1ежі вузько місцевого й родин
ного вжитку" ... 

"Злиття націй" і :\ІОВ рівносильне суцільній ру

сифікації. То:-.1у не дивно, що серед неросійських на

цій було чути голоси протесту проти них комуні
стичних "пророцтв", зокрема проти виступу комун~ 

стичного "філософа" Каш1арі на лінrвістичній кон

ференції в Ал1а А ті в 1962 році. Каш1арі запропо

Еував ліквідацію всіх неросійських :-.ІОв та перехід 

усієї освіти й газет на російську мову. Але руси

фікаторська витівка тоді провалилась. 

Ко.1яска перекон.1иво показує шовіністичні мо

тиви за лаштункюш всяких теорій про з.1иття ко:\1у

ністичних націй. Він доводить на конкретних прик.1а

дах, узятих з життя інших держав, що навіть у дер

жавних організщ:х, складених з різнонаціона.lьних 

е.1е~1ентів, п.ке злиття :\ІОВ не відбувається й що во

но історично зовсі~t не зу:\ювлене й не потрібне. 

Останній розді.1 книги носить назву "В обороні 
~юви". Тут Коляска пише про те, що Україна в осо
бі своїх кращих дітей завжди боролася за життя сво

єї ~юви - спадщини своїх великих предків. Зокре

~tз Ко.1яска оповідає про наукову конференцію в пи
таннях культури української :-.юви, що відбулася в 

1963 poui і яку зюІОвчала партійна преса. п·ише він 
і про інші факти антирусифікаційної боротьби укра

їнuів і називає ряд прізвищ. Переказ цих фактів 

з~йняв би багато :\Іісuя, і читач краще нехай сю1 про

читає про них у книзі Ко.1яски. А про те, що nідбу

вгється в Україні зараз, :\ІИ досить док1адно знає:\ІО 

з газет: про арешти, беззаконні суди, заслання в кою1-

табnри - за те, що ко:\1уніс І'ичні верхово,1и нззи-
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вають "буржуазню1 націоналіюІОм", а насправді є 

лише обороною прав мови нашого народу. 

Закордонні політики, на жаль, мало знають про 

цю боротьбу нашого народу, а коли й знають, то 

став.1яться до неї з подивугідною байдужістю. 

"Світ одурений російським лицемірством, -- з 

гіркотою пише Коляска. - Ми чує:\ІО про поневолені 

народи Азії, Африки й Південної Америки, але лю

ди (в західному світі) не знають про поневолені на
роди СРСР. Тюt часо:-.1, борючись за збереження сво
їх культур і мов, люди цих поневолених народів ди

вуються, як це сталося, що світ забув про них. По

чуття українців якнайкраще виявлено у вірші учня 

б-ої к.1яси однієї з київських шкіл: 
Світ кричить: "Волю Азії, волю Африці!" 

Коли ж він крикне: "Волю Україні!" 

Строго наукова й об'єктивна, заснована на не
спростовних фактах і документах книга Джона Ко

.lяски, :-.1арксиста і, здається, члена комуністичної пар

тії (при на й~ші недавнього), говорить західному сві
тові правду про боротьбу українського народу за 

свою :-.юву, знищити яку ню1агається "найрівніша з 

рівних" в СРСР кш1уністична й шовіністична Росія. 
Світ мусить прислухатися до того, що оповідає йому 

Коляска - хоч би тшtу, що Коляска не втікач із 

СРСР, а людина, народжена в І<анаді, людина, яка 

сдержа.1а свій науковий ступінь в Канаді й, нарешті, 

:\tає безпосереднє знайомство з речами, про які пише. 

Канадсько-українським комуністам нехай буде 

соро:\шо за їхні намагання замовчувати антиукраїн

ську політику Москви. Їм Коляска каже: 
"П'ятдесят років радянської влади! Пересліду

вання противників русифікації на Україні досягнуло 

сили, нечуваної й за царських час~. Св~чення про 

ие настільки потрясаючі, що навіть найзапекліші 

схзалювачі радянської систе:\tи не ~южуть не засу-

1жувати російську наuіональну політику та бруталь

не переслідування тих, хто прагне зберегти свою на

ніональну культуру". 

Той, що :\1ає вуха, нехай чує! 

УВАГА! УВАГА! 

Уже вийшла з друку друга книжка етююлогічних 

дослідів В. Чапленка 

"НОВІ ЗНАДОБИ ДО ЕТНОГЕНЕЗИ СЛОВ'ЯН 

ТА ІНШИХ НАРОДІВ" 

У цій праці уперше з'ясував походження таких 

слів, як от "бог" (усякий, не тільки християнський), 
походження прізвищ на -"ко" та -"енко" і багато 
іншого. 

Шна 2.00 доляри. 
Можна набути й першу книжку - "АДИГЕЙ

СЬКІ МОВИ - КЛЮЧ ДО ТАЄМНИЦЬ НАШОГО 
МОВНОГО СУБСТРАТУ". Uіна теж 2.00 дол. 

Замовляти: 

V. Chaplenko сІ о А. Кrawchuk, 

1О1 О Kilsyth Rd., Elisabeth, N. J ersey, U .S.A. 
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Відкритий JІИСТ до Іrоря Качуровськоrо 
Дорогий друже! 

У своїх статтях-рецензіях "Українські поетеси" 
("Українські Вісті", ч. 39-40, 21. 11. 67 р.), "Туга 
за сонцем" :\ІОГО приятеля Бориса Олександрова" 
(''Українські Вісті", ч. 51-52, 17. 12. 67 р.), а та
кож і в .1истах до мене ти заторкнув питання, що 
потребують трохи ширшого обговорення. Спершу я 
хотів був написати тобі звичайного листа і з'ясувати 
в ньш1у свої погдяди на певні явища літературного, 

чи, скажі:\ю, кололітературного порядку, та пізніше 
з~1інив свій намір. Адже це - зовсім не приватні 
справи; знаєш сам, як багато людей, із тих, що не 

байдужі до проб.'ІбІ сучасної літератури, звертають 
свої пог.1яди на нас - письменників, поетів, літера
турних критиків - у надії почути скільки-небудь 
розпажну і відповідальну думку в цій сфері, бо хто 
ж як не писм1енники й літературні критики (в першу 

чергу все таки письменники) могли б унести певну 
ясність в ситуацію, де все справді пригноблюючо 
неясне? Отож замість приватного листа я зважився 
написати відкритий, розраховуючи на традиційну вже 
гостинність шпальт "Українських Вістей".• 

Мушу попередити, що потрібної ясности у зга
дувані тут пробле:\ІИ я не внесу (це нікому тепер 
не по силі), та й взагалі аритметична ясність у проб
.1е:\tах :\ІИстецтва немислю1а. Було б труїзмом твер

дити, що мистецтво не сприймає ніяких приписових 

об:\tежень, а там, де ці обмеження мають місце -
відразу чується доrматизм і мертвотність. Що ж я, 
п такш1у разі, пропоную? Формулу "все може бу
ти"' "все дозволено n? Ні. у тім то й справа, ЩО 
при фор:\1улі "все дозводено" :\tистецтво неминуче 
перетворюється в немистецтво. Там, де неrуються 

ш.1яхетність, гуманність дюдських почувань, там, де 
не лише занедбується, але навмисне витравляється 
естетика, а підносяться, як ти пишеш, "свинські на
ча.1а п .1юдській істоті" - там мистецтва, властиво, 
не.\Jає. Убозство духа не прикриють ніякі формальні 
uикрутаси. Вони :\южуть збивати з пантелику їх по
зірною незпичайністю, але навіть це збивання з пан
те.1ику нетрипке: читач може здивовано піднести бро

ви, зустрівши якусь "чудасію", але ніколи не схоче 
зберегти її в своїй пам'яті, як перлину, для свого 
естетичного задоволення, як от ми зберігали і про

носили з собою по всіх дорогах життя перлини з 
"Голубої далечини" М. Рильського, "Сонячних клар
нетів" П. Тичини, або "Ранньої осени" Є. Плужника. 

У сі ці речі ти, звичайно, знаєш не гірше за ме
не - це загальновідомі речі - одначе я говорю про 

них ТО:\1у, що в своїй рецензії, поруч зовсім слуш

н'их зауваг, ти зробив !де й такі, що суrерують дум
ку, наче б я ці істини забув. Конкретніше говорячи, 
ти огірчений :\ЮЇ:\ІИ ":\юдерню1и" віршами та перек-

• Цей лист призначався для "Уираінсьиих Вістей" в 
Новому У льмі, але перемогло "місцеве тяжіння" і тому 
він іде в "Нових Днях". - Б. Ол. 

(j 

.1адами з :\tодерної французької поезії Кпебеку, що 

ввійшли в мою "Тугу за сонцем". Мушу зразу ска

зати, що деякюш з тих :\tодерних перекладів я не 

пдоволений і са:\1 - даремно захарастав я ними збір

ку - одначе, хто не робить промахів? Навіть по

кійний М. Рильський признався, що свого часу він 

"на котурни моднії ставав". У мене ж це буда не 
так :\Юда, як експерю1ент. Ти гадаєш, що він був 
невдалий. Я гадаю, що він був частинно вдалий. 

Справа в тому, що поезія мусить розвиватися, шу

кати нових фор:\1 вислову. (Це теж труїзм). Тому
то, в основнш1у відкидаючи сучасну безлрещ1етну 

поезію, як в істоті сво їй н е п о е з і ю, я, одначе, 

не схильний заперечувати її тотально. Нехай "пере

:\1усує, перебродить", як казав колись Клен (правда, 
з іншого приводу), порожня піна її вляжеться і ли
шить". мокру пля:му. Без сумніву. А якщо в тш1у 

шумовинні є якісь поетичні зернинки, то вони лиша

ться тоді, як пляма висохне. І ними можна буде ін

крустувати щось значніше - це нормальний пое

тичний процес. 

Справа тут трохи в іншш1у. Справа в ТО:\ІУ, що 

.1ітературне життя української еміrраuії не лише 
надзпичайно зиrзаrувате, в~падкове й спорадичне, 

але до того ще й насвітлюється в нашій пресі ціл

ковито однобічно. Властиво, ми не маємо літератур

них періодиків. Раніше, біля 20-ти років ТО:\Іу, :\ІИ 
ма"1и "Арку", мали "Літаври", "Світання", "Керму", 
"Овид", "Пороги" тощо. Пізніше мали "Українську 
літературну газету". Ця газета виявляла тенденції 

фаворизувати наших модерністів, одначе на її сто

рінках знаходили собі місце також твори і не модер

ністів. З деяким застереженням :\tожна вважати, шо 

"Українська літературна газета" на своїх сторірках 
більш-:\1енш повністю відбивала тематичну і стилі
стичну :\ІНогогранність української еміrраційної літе
ратури. Цю традицію певний час утримувала її те

перішня спадкоємиця "Сучасність" - хоч в загаль

ному перехід на журнальний формат і майже uі"'ІКО

вита від:\юва від ілюстраuій зробила її, як писав :\tе

ні колись її редактор Кошелівець, "сірятиною". Сі
рятина чи не сірятина - питання, скажемо, рито

ричне, одначе справа в тому, що "Сучасність", яка 
в силу обставин стала власне єдиним репрезентатив

ню1 журналом на е.міrрації, зненаuька вирішила ста

ти екск:1юзивним органом модерністів. В останні па
ру років на її сторінках, якщо зокрема йдеться про 

поезію, ко:\tфортабельно роз:\1істилася нью-йоркська 

група, а не належним до uієї групи шлях до "Су

часности" заріс чортополохом. 

Ілюстрацією до цього :\южуть бути чис.1а 1 ( 85), 
2 (86) "Сучасности" за січень-"1ютий uьот року з 
довже.1езно-зануд;1ивою статтею Б. Рубчака про ":\1і
тичну" творчість Патриuії Ки.1ини. П. Килина - ду

же симпатична жінка. На одному з недавніх літера
турних вечорів у Торонті, Б.'Іаштованому студента:\ІИ 

Торонтського університету, вона, американка, бу.1а 

НО В І ДНІ, ТРАВЕНЬ, 1968 



єдиною, що виглядала як українка - серед украї

нок, що виглядали, як типові американки. Вона вив
чила нашу мову. Вона освічена, інтеліrентна, гарна 

-- однак усі ці безперечно позитивні якості П. Ки
.шин не означають, що ми мусимо легковажно по

вірити в усі ті ;\tіти, що про неї вигадує Рубчак. І 
якраз то:\tу, що Патриція Килина інтеліrентна жінка, 

я не припускаю, що в одно:\<ІУ з ближчих чисел 

"Сучасности" з'явиться адекватно довга й адекватно 

безпідставна стаття П. Килини про ".мітичну" твор
чість Рубчака, як це :\южна було б сподіватись на 

підставі теперішніх традицій "Сучасности". 

Характерне й те, що на сторінках "Сучасности", 
поруч з віршованюш потуга:\ІИ нью-йоркської гру

пи, публікуються твори справді видатних поетів Ук

ра їни - таких як Микола Бажан або Ліна 1Костен
ко. Мовляв: рівнорядна поезія. Ну, справді, рівно

рядна ! Ue нагадує мені ситуацію з народнього при

слів'я: "Коня кують, а жаба ногу підставляє". 

Лиха в цьому могло б не бути, якби крім "Су
часности" у нас на е:\tіrрації був ще якийсь літера

турний орган. "Сучасність" друкувала б "сучасни
ків", а "Не-сучасність" - "не-сучасників", читачі 
вибирали б те, що Ї:\t більше до вподоби - і все 

було б у певно:\tу балянсі. Але інших літературних 

періодиків у нас немає. "Україна і Світ" виходить 
дуже рідко, до того ж - це та ca:\ta "Сучасність" 
п.1юс Костецький. Власне, Костецький плюс трохи 

"Сучасности". "Пороги" упокоїлися років 10 тш1у, 
за редакторства І. Качуровського, а "Листи до при

яте.1ів", журнаJІ справді культурного рівня, перестав 

тю1часово (назавжди) виходити. Лиши.1ись. "Нові 
Дні", "Ми і Світ", "Молода Україна", "Овид" ... З 

них лише "Нові Дні", не зважаючи на спорадичні 

чудацтва їх редактора (а може са:\1е завдяки їм?) 
:\tають певний суспільний резонанс. Одначе, "Нові 
Дні" .1ише відносно зайняті літературою. В зага.1ь

нш1у це - гро;\tадський журнал. Такю1 чинш~ пись

:менникові, не належнш1у до нью-йоркської групи, 

друкуватися, в.1астиво, ніде. Я особисто почуваю, що 

коли упокояться "Нові Дні" й "Українські Вісті" 

(панове, тримайтесь!), писати доведеться "для шух
.1яди", або, як другий вибір, не писати зовсі:\1. Що 
я не перебільшую, свідчить доля твоєї "Пісні про 

бі.1ий парус", відкинутої "Сучасністю", а.1е охоче 
прийнятої "Новими Днями", або й навіть рецензії 
на ;\ЮЮ збірку, теж відкинутої "Сучасністю", але над

рукованої у "Новому Шляху" й "Молодій Україні". 

І ось тут починається жарт. Років десять тш1у, 

в журналі "Молода Україна", рецензуючи чергову 

збірку Бойчука, я написав, що таких поезій, як у 

його збірці, я :\южу пекти по десятку на день. Я не 

:\1ав ніякого упередження до Бойчука (тоді я навіть 
не був з нюt особисто знайомий), і написане :\!НОЮ 

стосува.1ося не виключно до його творчости. його 
.1ітературні ко.1еrи (скажі:\ю, Ю. Тарнавський) ви
роб.1я.1и такі колінця, що супроти них Бойчукова 

творчість бу.1а просто невинна забаш<а. Та й сю1 

Богдан Бойчук, при пізнішо:\1у нашо:\ІУ знайожтві, 
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виявився хорошим хлопцем. По деякому часі я забув 

про своє бахвальство, але Б. Бойчук не забув. Звер

таючись до мене в справі антології української емі

rраційної поезії (яку він готував, але яка ніколи так 
і не вийшла в світ - очевидно нью-йоркська група 

вирішила, що їх "Нові поезії" - то і є щорічні 
антології еміrраційно ї поезії і ніяких інших не тре

ба), Бойчук просив мене прислати до цієї антології 
кілька віршів, "також і тих, які Ви пишете по десят

ку в день". Таких віршів у мене не було. Але я сів 
і написав десяток. Певна річ, змісту в них не було 

ніякого - я навмисне пильнував, щоб вони були 
цілковито беззмістовні -- й послав Бойчукові. Тут 
я мушу сказати, що ніяких спроб робити добру міну 

при поганій грі я не робив: у супровідному листі я 

чесно висловив своє ставлення до цих експеримен

тів - ставлення, звичайно, несерйозне. За пару днів 
одержав відповідь. Бойчук був захоплений. "Надзви

чайно! - писав він. - Ue просто Ваше друге на
родження. Які образи, які метафори! .. Якщо не за
перечуєте, я надрукую ці вірші в "Сучасності" ... 

А сюшатяга В. Бургардт, що саме тоді завітав 
до Торонта, сидячи в мене на канапі, підтвердив ре

веляції Бойчука. Більше того: він докладно пояснив 

:\tені зміст усіх віршів, так що врешті-решт я здався: 
хочете друкувати їх у "Сучасності" - друкуйте! І 
вони з'явилися у ч. 12 (36), за грудень 1965 року. 
До мене забряжчали телефони: "Олександрів, це ви 
на жарт, чи всерйоз?" - "Всерйоз", - казав я, 

пю1'ятаючи аксіому, що поет ніколи не повинен по
яснювати своїх віршів... І я почав ходити по То

ронті з міною поета-модерніста, тобто з досить зух
валою міною. 

Треба признати належне двом Ігоря:\t: тобі й Ко

стецькому. Ти, щоправда, був трохи обізнаний із за

ку.1ісами цієї справи і сприйняв це як добрий жарт. 

І. Костецький не знав нічого, одначе не зловився на 
гачок: "Чи сподобались мені нові поезії Олександро
ва -- запитання провокаційне. Але не думайте, що 

:\1ене так са:\ю легко впій:\tати. Я не визнаю нічого, 
де одяг служить хитрій меті приховати сrруктуру, 

подати структуру через невластиву їй маску, з огля

ду на те, що маска модна" ... 

А тепер, побачивши у моїй збірці два чи три з 

тv.х віршів, ти стривожився: що сталося, чому я ввів 

їх у мою назагал нбюдерну збірку? Ну, от: увів. 

Треба ж мати на увазі також тих читачів, що чита

ють "Нові поезії". Чи поет має право на жарт? На 
nonsense verses? Чи, нарешті, ключе:\t до розгадки 
цього не є два перші рядки вірша "Про форму, зміст 

і людське серце", що присвячений саме Бойчукові? 

І чи с.1ова про рими у цьому ж таки вірші, ті рими, 
що "за вузькими дверюш грабували г л у х и х ма
лят", не говорять тобі нічого? Мені здається, що 
якраз тобі, Ігоре, з твоїм, вибач за фамільярність, 
лсячю1 нюхш1, коли йдеться про поезію, цих питань 

не потрібно ставити. 

Яке :\І о є відношення до цих речей? Трохи 

інан:ше, ніж твоє. Ти, }tені здається, відкидаєш усю 
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:-.юдерну поезію in corpore. Ти окреслюєш її німець
кю1 тер:-.1іно:\1 "шайзеrедіхте" (не лякайтесь цього 
тер:-.1іну, шановні німецькомовні читачки - тепер у 

. 1ітературі :\Юда на куди ваговитіші терміни). Я ре
гочу від твоєї простодушної прююлінійности, Ігоре, 

а.1е са:-.1 я не такий радикальний. Якщо йдеться про 

наших :-.ю.1одих :-.юдерністів - я готовий простити 

ї:-.1 .1антух поетичного 01іття за один справді добрий 

вірш. Тю1часо:-.1 я знайшов таких добрих, чи відносно 

добрих віршів два - один у Бойчука, один у Руб

чака. Вони юtіщені в другому збірнику "Слова". Кіль

ка :-.южливих віршів написала - і зненацька за:-,,ювкла 

Женя Васильківська. Щодо решти з цієї групи, 

то я все ще чекаю: ану ж щось вилупиться! Не мо

же ж бути, щоб вони всі так уперто сиділи на бов

тунах! 

Такю1 чином, вияснивши своє ставлення до мо

дерністів, я перейду до оборони і своїх модерністич

них, або :\!айже :\-Юдерністичних творів - оригіналь

них і перек.1адних. ,Кажу "майже" тому, що крім 

одного непроглядного, власне свідомо затемненого 

вірша "Про фор:-.1у, зміст і людське серце", усі вони 
з:-.1істопно проглядні й не позбавлені поетичної об

разности. Ти напевно не станеш заперечувати, що 

навіть цей ю1істовно непроглядний вірш фор;\tально 

зроблений як слід. Ти кажеш, що "шаршава кора 
берез" - річ неможлива; кора берез завжди бу ла 

по-дівочш1у ніжною. Цюш днями пришлю тобі ре

ко.мендованю1 пакункш1 Ш;\tаток шаршавої кори з бе

рези, що росте біля мого котеджа. Саме тому, що ці 

"модерні" вірші писані не серйозно, на сміх, розхрі
стано - в них проскочила своєрідна незвичайність, 

яка пізніше в певній мірі почала подобатись мені са

:-.1ш1у - як от часом подобається якась модна дур

ничка. На цих правах я і ввів кілька з них у свою 

збірку. 

Щодо перекладів з квебецьких поетів, то я таки 

шкодую, що перекладав (між іншю1, на за?Іювлення) 
вірші С. Клутьє, а особливо, що ввів їх у збірку. 

Не тому, що вони погані, а тому що - ніякі. По

рожні. Порожні вірші можна писати лише тоді, коли 

вони фор:-.1а.1ьно бездоганні і ТИ;\І самю1 !І1ають вар

тість як вишукані брязкальця чи блискітки. Але в 

віршах Клутьє навіть цього немає. Вірші Алена rран
буа :-.1ені подобаються настроє:-.1, своєю зрсзиrнова

ною :-.1елянхолійністю; не подобається відсутність 

розді.1ових знаків (:-.юда!) і певна претенсійність -
але в загальному він усе таки поет ціJІКО:\І окресле

ного індивідуального профілю. 

Відзначені тобою поми.1ки в моїй книжці, що їх 

су:-.1лінно вичислив, повторивши як Отченаш за то
бою, Анато.1ій Богданович Юриняк (Анатолію Бог
дановичу, будь ласка, подивіться чи у Вашо:-..1у при

:-.1і рнику "Туги за сонце:-.1" в с е щ е є неслушно 
приписане Руданськш1у :-.ютто з Левенштайна!) -
люшлки ні справді прикрі .. Взагалі !ІІОЯ книжка ро

ди.1ася довго і туго, більше року лежала вона в дру

карні без ніякого руху, а тоді почала друкуватися 

"на а.1яр:-.1". Отож і аляр:-.юві наслідки. Одначе -
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ue наука на ;\Іайбутнє. До речі, "Слово" не ві.:шо
відає за по:-.шлки; "Слово" фір:-.1ува.10 збірку, але не 

робило їй ні коректи, ні цензури . 
Коли збірка моя вийш.1а з друку, я передав один 

примірник Бойчукові, який радив мені ввести в збір

ку побільше :\юдерністських віршів. За словами В. 
Бургардта, Бойчук був "розчарований". Для реабі

літації :-.1ене як поета, радив видати іншу, ці,1ко:-.1 :-..ю

дерністичну збірку, і навіть обіцяв видавничу допо

:-.югу. Я щиро ціню цю готовність Бойчука. Я ;\Ііг би 

написати збірку, що зачарувала б Бойчука - але, 

Богдане, слово чести, усі інші були б розчаровані ... 
Мій лист занадто розростається, пора робити 

висновки. Я знаю, що якась частина читачш запро

тестує, скаже, що !ІШ з тобою несправедливі в оцінці 

поетів нью-йоркської групи, що їх, мовляв, визна

ють навіть у Києві (наприклад, Віру Вовк). Це прав
да, що їх визнають, але як і за що? Я не вважаю, 

що в Україні "тому допускають контакт молодих сил 

з Вірою Вовк, щоб запаскудити ці сили". Це, без 
сумніву, перебільшення спроможностей шановної 

панни Віри. У чш1у вона справді безконкуренційна, 

то це в у;\1інні пролазити всюди, де їй потрібно -
а.1е це не стоїть у прю1ш1у зв'язку з літературою 

- скоріше навпаки. За словами самої Віри Вовк, нез
рівнянний Микола Лукаш нарікав, що поети нью

йоркської групи перек.1адають поезію так, якби uc 
бу ла не поезія, а проза - а -до того ще й поганою 
українською :-.ювою. "Визнавати" нью-йоркську гру

пу там легко: ця група політично безпечна, від її 

творчости та:-.1 ніко!ІІУ ні гаряче, ні зимно (спробу
ва.1и б вони, наприклад, визнати Маланюка, Багря
ного, Полтаву, Кравцева, Онуфрієнка чи будь-кого з 

поетів виразнішого політичного профілю!). Я зовсім 
не здивуюсь, коли одного дня чергова збірка наших 
:-.юдерністів вийде не в Нью-йорку, а в Києві. Адже 
користь від цього ( та:-.1) подвійна: з одного боку, 
;\ІОВ.1яв, дивіться, які :-.ш толерантні - видає:\ю твори 

(Закінчення на стор. 9, внизу) 

Вперше заіснував КЛЮБ ПЛАТІВОК, який спеція
лізується в українських платівках. Не мусите обо

в'язково купити. Приш.1іть Ваше прізвище й адресу, 
і тоді отримаєте наш комплектний каталог найкра

щих українських платівок, які ми маємо. Додаткові 

списки платівок будемо надсилати Вам кожних шість 

тижнів. 

Вас нічого не зобов'язує. Замовляйте для вигоди 
Вашого до:-.1у кожного разу, що бажаєте. Слідкуйте 

за нашими місячними новинами. 

За подробицями пишіть: 

EUROP А RECORD CLUB 
Вох 31 О, Postal· Station "А" 

Scarborough, Ontario 

))&11fЬШ111Ь'1&-~~~аg~~ 
НО В 1 ДНІ, ТРАВЕНЬ, 1968 



Олесь ГОНЧАР 

СОБОР 
ВІД РЕДАИЦІІ: У "Вітчизні" ч. 1, січень 1968 р., ви

друкувано роман Опеся fоичара "Собор". Цей роман 

одиоrо з наіІтапаиовитіших українських романістів став 

наіІбіпьшою пітературною подією року в Украіні. Нема 

сумніву, що він стане подією і дпя всіх українців світу. 

І треба думат~ що він буде подією не пише на рік, а 

на довший •ас. 

Тираж "Вітчизни" поверх 19 тисяч. Та "Собор" пок

вапно видано в серіі "Романи й повісті" стотисячним 

тиражем! Це не друкарська помнпка, а таки сто тисяч! 

Отже разом тираж "Собору" протяrом яких двох-трьох 

місяців круrпо 120 тисяч примірників І 
У книжковому виданні автор поробив зміни, вкі 

nиіішпн, як запевняє підрадянська українська критика, 

на краще. Може. Хоч можна припускати, що в масово

му виданні автор трохи відступив від правди... Апе про 

це можна буде сказати пише тоді, як книжка появиться 

за пордоиом, хоч у цьому є всі підстави сумніватись, 

бо на роман і на йоrо автора останнім часом посипа

лась не пише критика, а навіть і поrрози в стапіисько

єжовському стипі. 

Гоповиою дієвою особою роману є старий козацький 

собор десь на Дніпропетровщині (мабуть, у самому Дні

пропетровському), якому заrрожує руйнація: де не ста

неш, де не ступиш - звідусіпь височать у синьому небі 

бані собору. Життя всіх пюдей так чн інакше пов'язане 

з ци~t собором. 

е:\1іrрантіrз, а з другого також диrзіться - до чого 

докотилась е:\1іrрація ! . 
На початку .1иста я згадував про твою статтю

репортаж "Українські поетеси". Те:\1а, звісно, ціка

Ба, але розроб.1ена, на жа.1ь, недбало. Про друго

рядних, піпзабутих, або й не партих особ:швої па

:~.1'яти поетес ти го13ориш бі.1ьше, ніж, наприклад, про 

М. Пригару й В. Ткаченко, найго.101.шішою прию1е
тою яких у тебе вийшла їх партійна прина.1ежність. 

ІЦо це -- також поетичний критерій? Ді~1і ти в..:~.і

.11ш пару зайвих років, за що :\1усі11 у чергоrю:\1у числі 

"У1..:раїнських Вістей" вибачатись, а :\ІОЇЙ дорогій ку
зинuі Г. Черінь теж добавив один рочок до її :\ІО

:юдечого піку. Як rзі.:~шю, жінки не старіють, а по

етеси - особливо. Одне жіноче товаристно в То

ронті хотіло написати тобі уїдливого листа, одначе, 

ознайо:\tившись з твоєю "Піснею про білий па рус", 
з:~.1інило гнів на милість. 

З дружні:~.1 привітом 

Б. ОЛЕКСАНДРІВ 

П. С. Прочитай уважно вірш Бойчука на стор. 

70-ій його збірки "Мандрівка тіл", зокре,1а рндки 

8-13, і напиши :\Іені rз черговО:\ІУ листі, про що там, 
на тrзою ду:\шу, йде мова. 

Б. Ол. 
Торонто, 5. 4. 68 р. 

НО В І Д ll l, ТРАВЕНЬ, 1968 

Люди в романі чисті, чесні, бпаrородні. f ероінв ро

ману Єпька - справжня Земна Мадона. Взаrапі творчо

сті Опеся Гончара впастивнй винятково бnаrородний без

помпроміс:ннй rуманізм. Щось подібне по rпибнні й щи

рості пюбовн до пюдей важко знайти не тіпькн в укра

інсьиШ. а іі в усіх пітературах сві'І'у. 

Опесь Гончар уславився ще в нашій пітературі як 

"завойовник півдня". Як покійний Воподимир Сосюра 
утвердив у нашій пітературі ДоиеЧ"Іину, так Опесь fои
чар утвердив у ній Приозів'я і Нижнє Подніпров'я. 

Наші читачі вже знайомі з Опесем Гончарем: У "Но
вих Днях" друкуввпася йоrо повість "Щоб світився воr

инк" і оповідання "Соняшники". У кас же бупо вндру

Ііувано і прецікаву статтю проф. Юрія Шереха (Шеве

nьова) про fок'Іарів роман "Таврія". 

Пізніше ми подамо оцінки "Собору" підрадяиською 

ирнтииою і постараємось видрукувати критичний роз

r:tяд роману "Собор" еміtраційною критикою. 

у цьому чнспі друкуємо три роздіпи з "Собору". 
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Зачіплянку цього дня ніби rедзі покуса.1и: ба

гато було злих. 
- Наче й не що, а наче в душу тобі нап.1ю

rза.1и, -- сказав Федір-прокатник. 

- Не архітектор я, а не хочу, щоб пусто було. 
Як на те, в нього ще й "Ка:\Іа" цього дня 

зіпсувалась. З жінкою за ніщо посварився. Інші теж 
ходили дражливі, прихнюплені. Мабуть, якби з'явив
ся сьогодні Лобода-висуванець на Весе.1ій із свої:~.1 
нержавіючю1 оптимізо:\1 та свіженьк~:~.ш :н~кдота:\ІИ, 
то навряд чи став би хто слухати иого в1р:~.1енське 

радіо", і вже напевне, що ніхто за ра~ н: ~ів би ~ ню1 
забивати "козла", :\tаєш охоту - с1..Jаи 1 ca:i.1 1з со

бою грай! 
Прибула цього дня ще кочівна бригада рестав

раторів, що ставила свого часу 01іхошшне оне риш
товання якю1 так ніхто, крі:\1 ле.1еки, й не скори

стався. З :\ІЇсянь тоді товклися тут, з собору ніч.1іжку 
собі зробили, горілку пили та дівок водили - така 
не була бригада, що її роботу Зачіплянка інакше .й 
не називала, як халтурою. Разо:~.1 з таб.1иuею тепер 1з 
собору ніби знято було якийсь покров ох?ронности, 

недоторканности, відтепер собор став об єкто:\І не
надійню1, і це, :\~абуть, якраз і пригнало мерщій ха.1-
турників (адже й на руйнуванні часо:'.1 :\ІОЖна добре 
урвати)". До того ж згадала ня братія про колись 
vже виконані тут роботи (хоч і було їх на копійку), 
~по:~.1'янv.1а якийсь свій .Jоговір, що його, :'.1абуть, уже 
й шш1і -з'ї"1и. Бригадир реставраторів~ шуп.1явий під
топтанень v береті, у:\ювляв селищан підписати йо:~.1у 
якогось ак;а, виправдальню1 тонш1 пояснював на :\tай
л:ані, чого роботи було тоді за:~.юрожено: 

- Ви ж знаєте, як це в нас: то кошторис не 

затверджено, то оліфи нема". 
- Душі в тебе не:\tа, презирлиrзо скриюшся 

на не Федір-прокатник. 



- Бригада не бий лежачого, - підкинув Шур

ко, водій далекорейсових автобусів. 

Ще один з реставраторів скаржився, що за ви
соту не платять; бігаючи верткими очицями, шукав 

у роботяг співчуття. 

- По закону верхолазам мається за висоту пла
тити, а хіба ж то не висота? - І, всіх закликаючи в 
с~ідки, вказував на центральне шатро, іржаве, з об
л~злою фарбою. 

Металурги спохмура поглядали вгору. То таки 
була висота. Молодиця вагітна, невістка горнового 
т.каченка, теж задивилася вгору, кривилася, наче хо
т1ла спитати: "А дитя моє вже й не побачить отих 
бань та шпилів?" 

Небо над собором сьогодні було наче блакит
ніше, ніж завжди, сповнене було якоїсь майже нес
терпної ніжности. Ні юги, ні заводських димів. Лас
тівки вгорі змигували весь час; чимось їм тут подо
бається, ціле літо вони так змигують над опуклостя
ми собору. 

Розмова в гурті раз-у-раз поверталася до таб
лиці, зайшлося про походження її, старші пробували 
пригадати, коли й ким бу ло її відлито, і виходило 

т?к, що ледве чи не за декретом Леніна бу ла вона 

вщлита, оця чавунна зачіплянська таблиця ... 
Учитель Хома Романович, у якого до війни си

діла за партою леrендарна Майя Прапірна, неремсти
во стояв позад гурту сухенький, сивий, у розмовах 

участі не брав, тільки очі його, задивлені на собор 
й u ' 

по нялися сльозою. Ії:Іому більше, може, ніж будь-

кому, було чого переживати. За цей собор він свого 
часу на Магадані побував, власне, більше за свій 
темперамент, за те, що мав звичай аж надто запально 

історію храму учням переповідати. Багато хто з ме
талургів, людей різних поколінь, теж колись сиділи 

?а па.ртою у Хоми Романовича, теж дещо знали про 
1стор1ю виникнення собору. Виник, як із леrенди. 

Після зруйнування Січі, в потьомкінські часи, повер
жені запорожці заснували манастир у цих місцях, у 

плавнях, що належали раніше одній із окраїнних за

порозьких па.'Іанок. Отам у плавнях постригались у 

ченці, брали до рук за:\tість шабель книги святого 

писання. Перевдягалися, як оточенці, в буденну сі

ру одежу гречкосіїв. Чорною жалобою ряс прикри

вались буйно-червоні шаровари лицарів Запорожжя. 

І вирішено було тоді на їхній сумовитій раді: збу

дуємо собор. Воздвигнемо, щоб піднісся в небо над 
цими п.1авнями, що рибою кишать, над степами, де 

наші коні випасались, і буде незломлений наш дух 

жити у святій цій споруді, наша воля сяятиме в небі 

блиском недосяжних бань. Шаблю вибито з рук, але 

з серця не вибито дух волі й жадання краси! Наша 

непокора в цім витворі стане серед степів на віки, 

окрасою Великого Лугу вгору сягне... Але хто ж 
збудує? Хто сотворити зуміє? Підліток місцевий ви
кликався, тямко витий хлоп' як з очима великими, як 
надхнення. "Благословіть!". І зник у плавнях. Три 
доби його не було, потім повернувся до товариства 

й на долоні тримав собор готовісінький, весь зробле-
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ний із стеблин очерету. Розповідав потім, нібито, 

зморений, приліг у плавнях, задрімав, і собор сам уві 

сні йшrу наснився. Рада козацька, оглянувши пробу 

комишану, схвалила: воздвигнем! 

І засяяли відтоді блакиттю кулясті бані собору 

над плавнями, над цю1 білим світом дніпровським ... 
Щось подібне переповідав колись своїм школя

рикам схильний до веле:\ювности Хома Романович, а 

зараз уже ні, не переповідає. Мовчить. Мовчить про 

ті леrендарні плавневі очеретини, з яких цей собор 

ко.~ись виник. Вчить дітей аритметики. Чистої арит

:\1ет,ики, без будь-яких домішок. Хіба що з Баглає:\1-

:\ІОлодшю1 коли-не-коли душу відведе. Микола нале

жить до його найулюбленіших вихованців, учитель 

вірить у нього та в його ненаписані поеми. А хто 

:\tає су:\1нів, тю1 каже тоном майже урочистим: 

-- Юнак чистий думками і непорочний діями. 
Колись він ще прославить нашу За чіплянку, згадаєте 

моє слово ... 
Під час грш1адянської, коли різні влади тут ча

сто мінялись, не раз налітала на собор ще й "без
владна влада", гуляйпільська анархія, без попа при

чащаючись вином із золотих церковних чаш. Уподо

бали гу.r~яйпі.1ьці ве.1икого дзвона й вирішили були 

забрати йпго до себе в Махноrрад, у степову свою 

столицю. На спеціяльних пристроях волами тяг.1и че

рез скарбнянські п.1авні стопудову козацьку :\Іідь, але 

на греблі десь вози обла:\1ались під непосильною ва

гою, шубовснув дзвін у ковбаню, у глибочезне плав

неве озеро і, кажуть, ci:\t днів гув, доки дна дістав! 

Досі показують старожителі те :\tісце, що тепер уже 

не страшне, щоліта купаються там діти із затюдських 

піонерських таборів. 
І діла ніби не було, а люди знічев'я все юр:\ІИ

лись на :\1айдані соборному. Ромця точив язика на 
дотепах, що ідея шашличної таки явно ж перемагає 

ідею собору. Давайте швидше геть зносити його, цей 

пережиток :\ІИнувшини! Величезну шашличну нато

:\Іість воздвигнемо ! Шашлики по півбарана, чебуреки, 
джаз із стриптизш1 ... 

- Пшювч хоч ти, - суплячись, кидав йш1у 

чорний, як циган, Кашубенко-прокатник. 

Десь аж із Гупалівщини придибуляли старе.1езні 

бабусі у те:\ших хустках, не розчули той дзвін із таб

лицею, та по-своєму чутку перетлумачили, по-їхньо

му виходило, нібито з міністерства :\Іають сьогодні 

приїхати собор відкривати... Спасибі, зважили таки 

тю1 на їхні безконечні прошенія ! 
Незабаром над голосами гупалівських бабусь уже 

гарував голось Шпачихи, яка, відбазарювавши в місті 

й повертаючись у свої володіння, кинула клич не

гайно ж братися й писати анонімку за підписами 

всього селища. 

- Сама бігатиму по дворах, сама від вас підпи

си збиратиму під цю анонімку! - кричала, зверта

ючись до зачіплянців. Забула Шпачиха, ко.1и востан

нє й свічку цьому соборові ставила, нав'ючена клун

ками, ніколи й не гляне вгору, на його верхи, а тут 

раптом збаламутилась ... 
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- При- всіх же властях стояв! - галасувала 

зразкова квартальна. - Чого ж тепер розвалювати? 

Кому він поперек горла став? 

І, забачивши Олексу-механіка, що саме з'явився 
на майдані, присікалася й до нього: 

- Ти все із своїм Бублико~1 не розв'яжешся? 
А це свзвілля тобі й не пече? Ти ж народний засі

датель, ми за тебе голоси вімавали! 

- А що я можу! - виправдувався механік. 

- Справу в суді на руйнителів заведи! 

- Судити! Судити треба за таке, - сердито 

підтримав Шпачиху танкіст, що стояв у вишитій гу

цулці, як завжди, виструнчений, з ціпочком у руці. 
Ціпочок незрушний, лице підняте, і таке було вра

ження, мовби незрячий танкіст дивиться на собор і 

бачить його. 

- Та при всіх же властях стояв! - знов за
вела своє, обурена безправством Шпачиха. - А те

пер на руїну? Той :\1урує, той руйнує, як Шевченко 
писав! 

Микола Баглай не втручався в розмови. Не спо

дівався він, що доля собору так зачепить його Зачіп
лянку, собору, який перед цим був ніби в забутті і, 

здавалось, нікого вже не цікавив. Дотепер, мабуть, 

ні в кого й питання не виникало, стояти йш1у чи 

ні, ~южна жити без нього чи не можна, так само як 

не виникають у :\Іеталурга сумніви: йти чи не йти 

ЙО:\ІУ сьогодні на зміну, ставати чи не ставати до печі 

:\tартена. Виходить, ти пш~илявся? Гадав, що тільки 

тобі доступна краса цього архітектурного шедевра, а 

інші до таких речей глухі? Чи, може, й справді були 

глухі? Може, тільки зараз нарешті слух у людей на 

красу повертається? І не одного тебе обурює, що 

рука невігласа зважується посягати на ue мистецьке 
творіння... І взага.'Іі --:- звідки ця психо.~югія брако

ньєрств? 1Коли у вирі революції доводилось руйну

вати, у битвах із старим світом, тоді ще можна було 

якось зрозу:\1іти, - битви мають свої закони." Сти

хія, вибух вікової ненависти". Чи тю1 було дошуку

влись, коли все летіло шкереберть". Та й тоді не 

зруйнува.'Іи, хтось уберіг, :\ЮЖе, здорова інтуїція на

rолу вберегла та Ленін своїми декретами? А зараз, 

серед устояного :\ІИрного життя, серед дедалі біль

шого :чатерія.1ьного достатку, коли :\ІИСтецтво покли

кане облагороджувати душі людські, пробуджувати 

потяг до духового навіть у тих, хто встиг з~tізери

тись, - у ней час приходить зачіш1янський сірий

сірий герострат, браконьєр, піо1ей із бу:1ьдозером чи 

з вибухівкою ... "Ні, товаришу браконьєр, не так це 

просто зараз", - думав Микола. Потреба собору, 
потреОа. краси, так само як і огида до руйнування, 

ви.1но, завжди жевріла в цих людях, будівничих за 

покликанню~, тільки жевріла досі непомітно, жила в 

надрах душі десь глибоко й прига~ювано, її навряд 

чи й помічали в собі, як не особливо помічає Зачіп

лянка тишу своїх літніх ночей, доки вона ніким не 

порушена, і квіття доменних заграв, доки вони па

лають. Звикаєш, не надаєш значення, доки це є, вва
жаєш, що не завжди й повинно бути, як вічний плин 
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часу, як неминуща краса світу. Коли ж набігає тінь, 

нависає загроза, починаєш розуміти, що є речі, без 

яких душа озлидніла б. Сьогодні люди пш1ітили свій 

собор. Для них він не підлягає знесенню, бо він прий
нятий ними у цінності життя так само, як від наро

дження прийнята синява Дніпра, і багряна велич ніч

ного неба над заводами, і постать чавунного рево
люційного Титана, що для юних поколінь прийшов 
десь уже ніби з вічности. 
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Володька Лобода не дуже був наполоханий Ві
руньчиню1 наскоком на нього в кабінеті. Щоправда, 

коли вона виявила оту кляту таблицю за сейф(ш, 
стало трохи незручно господареві кабінету, особли

во тому, що сцена відбувалася в присутності това

риша згори, хай і невисокого чину. Та зрештою все 

перемелеться, кума переказиться, а яка саме табли-

11я була там за сейфо~1, це ще спробуй доведи." Не 
такий наївний він діяч, щоб, починаючи вести облогу 

собору, не забезпечити собі надійно тили. Має пев
ність, бо має опору. Той, кого Володька вважав 
батько~~ хрещеним, хто висунув його на керівну, слу
хати спокійно не міг, коли заходилось про собор. 

Відповідальний товариш той, можна сказати, сю1е на 
соборі погорів: жінка дітей таємно похрестила. Пе

ред тим вона, як виявилось згодом, і паски щороку 

святила, але паски -- то ще півлиха, а тут власних 

відповідальних дітей". Скандал! І хоч хрестини відбу
валися зовсім не в соборі, а десь на селищі, підпіль

но, в кочівного приблудного попа, проте відповідаль

ний товариш гнів свій чомусь саме на соборі зосе

редив, до нього люттю кипів. У соборі вбачав го

ловного винуватця усіх прикростей, пов'язаних із 

хрестинами, собор був винуватий, що й суворе стяг

нення вхопив і що намічувана кар'єра залшшлась. 
Ледве зовсі~1 не полетів униз, та, на щастя, nдзлося 

зачепитись на досить таки відповідальнш1у щаб.1і. 

Доки цей товариш та:\1 є, доки :\Іає вплив, Володькз 

Лобода :\ІОЖе ще й не таких ударів зандавати по тій 

облупленій ку~шрні, і заповзятлиність його не буде 

осуджена, навпаки, знайде підтрю1ку. 

Наступного дня був вихідний, і Лобода ще зр~н

ку виріннш: на Скарбне. Поїде в ті райські ~1іспя, на

купається досхочу, спочине душею, підгзртується, 

- бож у здоро30~1у тілі здоровий дух! - і заодно 

старого свого провідає в тій обителі ветеранів. Тре

ба ж виявити ста рому увагу, та й справу ~1ає до 

нього суто інтимну. Ко.1и зважуєшся на виріша.1ьний 

крок у житті, тут без батьківської поради не обій

тись". Здавна так у народі заведено, що перед тю1, 

як брати шлюб, ~1усить син у батька-~1атері благосло

nення просити, без цього, мовляв, щастя не буде. А 

він хоче щастя - щастя і тільки, чорт візмш! 

Ранок хоч напийся, небо чисте, прогнози на яс
ність, тож мерщій у дорогу! Поїде цього разу без 

кшшанії, треба ж людині і уса~ютнитись коли-не

бу дь, побути віч-на-віч з природою, з лірикою душі, 
зіратися з ду~1ка:\1И. І не треба йш1у сьогодні ніякого 
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персона.11ьного транспорту, вирушить отак, як є, по

простецькому, персона.11ьним тра:'Ішаєм, як той казав. 

Ну, тра:'Ішаї то, правда, ще не скоро до п.11авнів хо
дитимуть, а ось автобусом - будь ласка. Не біда, 

що й черга на зупинці, товкотнеча при посадці, тіль

ки не зіва_!і, стань, вдало, і маса тебе сама внесе. 
Культурно захоплюєш місце біля вікна, де вітерцем 

продуває, і скромно сидиш собі, мов звичайний бе

зі:\1енний пасажир. Частіше б керівню1 працівникам 

отак їздити разО:\І з народом, спілкуватися з ним у 

тісняві, в жароті, де ніхто тебе не знає, а ти ніби 
знаєш усіх, - сів невидимкою і вивчаєш їхні настрої, 

їхні потреби. Уздити отак разш1 з трудящими в нап
ХО:\-І напхані:\1 автобусі, піддавати свої ребра випро

ба:\1, маючи іншу :\южливість, - на це не кожен 

здатен. Розчулившись, Лобода давав собі слово, що 

навіть коли вже працюватю1е і в тому головному, 

високо:\1у будинку, де кроки твої гаснуть у килимах, 

а на столі по кілька телефонів, то й тоді не викли

катю1е вранці машину, а ходитиме на роботу пішки, 

щоб не сказали, що загордився Володька Лобода піс

ля того, як взяли в апарат". 

Автобус іде через старий дерев'яний міст, зо
ставлений населенню ще фронтовюш саперами; рух 

величезний, дощаний насти,1 ЩО..1.НЯ латають, і хоч з 

боку пасажирів нарікань зараз і не чути, Лобода в 

ду:~.щі все ж заспокоює їх, що не сьогодні-завтра цей 

міст буде знесено, замінено іншю1, :може, схожим на 

отой новий, що його добре якраз видно з вікна авто

буса: блищить арками вище по Дніпру, єднає бере

ги, єднає заводи. Відгуркотів розбитими дошками міст, 

автобус вилітає на широку асфальтовану дорогу, що 

йде якраз побіля плавнів і далі ще кудись, щоб десь 

там влитися в магістральні траси. Обіч асфальтівки 

все нові мікрорайони, по-сучасно:~.1у спляновані сели

ща, вони не рівня тій стихійній, хаотично розкиданій 
Зачіплянці. Будинки світлі, багатоповерхові, хоча всі 
як близнюки, на один копил, і стелі в квартирах низь
кі, як у печерах, на карликів розраховані, але ж скіль
ки треба набудувати! Із суцільних блоків будують, 
женуть і женуть угору, швидкісню1 :\Іетодом - тиж
день не побудеш тут, і вже не впізнаєш: вирос.JJИ на 

пісках нопі об'єкти. Дешево і сердито. Кажуть, стан
дарт. А що ж би ви хотіли? Як інакше при такій 
скупченості населення? Статистика запевняє, що н1 

кінеuь століття двадцять мільярдів гавриків буде на 

планеті, волі-неволі полізеш угору, виростуть, мо

же, хмаросяги й та:\1, де зараз розкошують у садках 

зачіплянські вілли, особливо ота, Ягорова, під соло
мою". Звичайно ж, я1<би будувати не для цифри, а 
з вигадкою, з вогником, то можна б і ці одноманітні 

коробки чимось оживити, а то вночі, як добре під 

мухою чоловік, то й додому не втрапить, заб.'Іуди

ться в uьому uзрстві стандарту. А чому б не оздо

бити той корпус у стилі кавказькому, той у карпат

ському, клумби зробити - там із силуетом, там із 

трав'яним годинником ... "Лінощі ду:\ІКИ, оце нас за
їдає, - ніби поле:\1ізував із кимось Лобода-висува

нець. - Скільки б'ємось, скажімо, над тими сучасни
:ми обрядами, скількох залучали, а вони, як змовн-
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лись, пропонують тексти один фальшивий, а другий 

ще фальшивіший. А тоді ще й дивує:\юсь, що деякі 

жінки, навіть керівних товаришів, паски святять або 

беруть ку:\ІЇв та потайки дітей хрестити несуть... Ій 
хочеться, щоб дитину її таки було в купелі скупано, 

кропилом покроплено". 

Зостались позаду корпуси нового житлового ма

сиву, і попросторішало одразу. В усі краї видно да

леко. Повінь сонця розлилась, а десь аж на обрії 

знопу з'явився собор. Зуміли ж отак поставити! 
Скі.1ьки не їхгтю1еш тепер, аж до самих плавнів, все 
він буде тобі перед очю1а. З будь-якої точки видно 

собор, звідусіль! З боку заводів там він хоч не так 
виступає, із-за інших будівель та садків тільки вер

шеч1<а:~.1и бань проблискує, а звідси - мов на долоні. 

Їдеш, їдеш, а він усе є. Відсунути б його куди-небудь 
з горизонту, щоб очі не :~.1уляв". На якійсь нараді ні

бито було сказано: навіщо вам десятки пам'яток із 
вісі:~.1надцятого сторіччя? А чому не залишити по од

ній від сторіччя, а решту ... Може, й справді та:\f нас
трій такий? Проїжджатю1е трасою той, хто спитати 

владен, гляне: невже він і досі стоїть, собор отой 
хю1ерний? А як у вас з атеїстичною пропагандою? А 

з сектюш як? Секти, мабуть, по розплоджували". До
водь, що собор не :\Іає нічого спільного з сектами і 

що відправи в ньш1у хіба що горобпі справляють, 

пурхаючи у вікна". _ 
Але ж красень, стервень! 

З ко:~.шшнни отаке вибуяло. Відстань все погли

ну ла, іржавої бляхи не видно, зосталась сю~а поезія! 

Панує над усією :~.1ісцевістю, весь обрій ніби тільки 

для того й існує, щоб відтінити його. А що, коли це 

й спр.::вді". шедевр? Наш, козацький шедевр? Коли 

хтось сю1е таку оцінку йому дасть? Тоді знову з 
кого ж спитать - з най:~.1еншого, з тебе! Добре, що 

звідси, з траси-асфальтівки, хоч не дістає око роз

гледіти, в які:\1 він занедбанім стані, ні іржі, ні об

.:упленссти, ні повидираних вікон не видно, самий си

.r.ует, сю1ий дух творця, як Баглаєнко сказав би ... 
І десь та:~.1 Єлька неподалік. Мабуть, книжку чи

тає. Заніс їй днюш ро:\1ан про Сагайдачного. І вчора 

читала. Заскочив на хвилинку, а вона й говорити не

спршюжна - повні очі с.1із". Чого ти? Виявляється, 
дочитала до того :\1ісuя, де Настю турецькому паші 

прод;:ноть". Єлька uя просто скарб, дикий, рідкісний 
витвір природи. Не стільки, правда, nитвір, скільки 

:\1атерія.1, але ж який! Хай і дикувата, хай і неоте

сана трохи, так, :\ІОЖе, це й краще? Са:\1 фор:\-1ува

тю~еш, ще не пізно. Хоча, видно, й нелегкою буде 

фор:\юв1~а, тут треба добре вивчити опір :матеріялу. 

Ду:~.~ати про Єльку, уявляти її всіляко - йому сама 

ю!солода. Від зеш1і, від природи вся, горить, аж сте

по\І та сонuе:\І від неї пахне. А та її неприступність ... 
Найде:~.ю й до неприступних ключа! Ти ось їдеш, а 
Катратий Т<\М сзоє робить, готує rрунт. Прогресив

ний виявився дід, дарма що з махновнями плутався 

ко.1ись, в доісторичну еру". 
Собор ненадовго зник за дерева:\ІИ вітроламки, 

поті:\1 знову виринув. По трасі, усе мчить сюди й ту

ди, а він на місці, ніби вісь, ніби шпиль-наконечник 
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над життю~ цілого краю. Батько твій, Ізот Лобода, 
ще парубкш1 у ТО:\ІУ соборі співав, голос, кажуть 

:\tав, як у Паторжинського. Ще й зараз після чарки 

:ноже затягти. Якщо інші пишаються своїми батьками, 
то ти можеш пишатися двічі. Свого часу був одню1 

з найкращих металургів, на все Подніпров'я його ім'я 
грю1і.10, з Макаром Мазає:\1 ю1агався. Всю війну на 
Ура.1і :\tета.1 давав, з ню1 і Володька там починав 

саою тру .J.О!ЗУ біографію. Дитя війни - так міг би 
про себе сказати. На картках виріс, пЬ..1ітко:\t уже 

біля станка стояв, у :\Юроз пальці до металу прики

па.1и ... Старші брати теж не зіпсували біографії, не 
кажучи вже про батька. От ті.1Ьки характер у ста

рого важкий, деда.1і гірше Володька почувається з 

ню1. Ще на заводі, ко.1и батько приходив на збори, 

де Володька :\tав виступати, синові одразу псувався 

настрш. Дивну річ по:\1ітив: уже сама присутність 

старого одразу робить усі твої слова якимись недій
снюш, порожні:\ІИ ... 

Виростав Володько під девізо.м: людина -- най

нінніший у світі капітал. А хіба ж таки й ні? Хіба 
с.1ава бра~ів, загиблих на фронтах, і батькова слава 
~re прок.1ада.1и й тобі дорогу, хіба не пожинав ти і 
їхньсї с.1ави капітал? Може, за те й висунуто? Але 
ні, не прю1еншуй свою власну ралю, не тільки заслу

г:ши роду живеш - цінять тебе й за твої особисті. 
Іllоправ..:1а, декотрі з твоїх ровесників зуміли вище 

сягнvти, але ж і ти не забалотований життю~. Не 
доп;атик який-небудь, ще :\Южеш далеко піти ... ll1.1юб 
тобі не зашко;щть, навіть Єлька своЇ:\ІИ пестоща:\ІИ 

не приспить у тобі жадобу іти по висхідній, брати 

штур:-.10:\1 Е.1ьбруси життя. Від котрогось (чи не ві..:t 
чо.1одого Орлянченка) чув якось: "Тільки знайду до

стойну особу і - все: зюшкаюсь у привату, ілу в 
інтю1!" З ню1, з Лободою, цього не станеться~ щас

.1ивий ш.1юб ті.1ьки енергії додасть... Брехня, помі

тять. оuінять ... Тільки бі.1ьше, більше ініціятиви! Не 
давай пощади старосвітчині! Більше простору д.1я 

нововведень, для різних обрядів сучасних ... На са:\шх 

вікторинах далеко не поїдеш, треба вхідчини ново

се.12:\1, купе.1і новонародженю1, карнавали робітни

чю1 парка:\1, у :\Іасках щоб, весе.10, бурх.1иво! .. Перед 
.1екторськю1 бюро дшюrтися, щоб .1екuії в парках 
бу.1и ожнавлені, а то вийде і нудить по своїх шпар

га.11<ах про будову всесвіту, а перед ню1 троє пенсі
онерів на .1авках куняють... Подбав би краще, щоб 
сушняк свій народною :\tудрістю пересипати, прислі

в'юш сживити, приказка:\ІИ ... Тепер на ue звертають 
увагу. Володьку вважають знавцем народної мудро

сти. IH().Ji нача.1ьство навіть залучає його при нагоді 
сокозите прис.1із'я в доповідь втулити, перuе:\1 при

перчити, .Je с.1ід ... Треба буде знов приказок підчи

тати, а го.1овне, са:\1ш1у творити нові, сучасні, бо хто 

ж їх творитю1е, як не ти?! До трудящих прис.1у

хnй::я, підхоп.1юй, вони ю1іють -- скаже, як зав'я

~-!{е: "Ко:11::0:-.10.10:\1 починає,1, соuбезш1 кінчає"" ... Ко
.:и й чиєсь повториш, теж не гріх - на козаку нe:\tJ 

зюj;,:у. не пій'12всь - не з.1одій!" Пригадалось, як 

ко.11н.:ь, ше в кш1со'1олі, nсю конференнію розо1ішив, 
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процитувавши з "Енеїди": 11 Зевес тоді .1игав сиву

ху і оселедцем заїдав! .. " 
Треба й сучасних авторів підчитати, щось вони 

ж та'1 пишуть? Щось". мислять? Лобода одразу на

супився: ох, знаємо тих мислителів. Про соцреалізм 

не дуже щось, бі.1ьше про гуманізм... Вічні питання 

Ї:\t подавай, вічні істини. Їм би оцей собор - стояли 
б і вік на нього молились". Хлібом їх не годуй, тіль
ки дай Ї'1 тієї козаччини! .. Дивний народ: усе ма

ють, у власних '1ашинах розкатують, а все ще чогось 

Ї:\1 треба... Мабуть, і самі не знають чого! У се їм 

золотим доще:\1: нагороди, лавреатства, любимчики 

народу ... Ні, розбалували ми їх! Інших критикують, 

а ca:\ti від КО:\1форту не відмовляються! Не часто, ма

буть, щоб отак у автобусі за гривеника. Або щоб 

як той Сковорода-філософ - рюкзак на плечі і піш

ки по Україні. Теперішній фі.1ософ з лімузина не 

вилазить. Правда, хоч і в машинах, а все знають, 

бестії, все чують ... Попадись йому на перо, докотись 
до нього хоча б оця історія з соборною таблицею, 

він і цього не про:\шне ... Ох, публіка! Ох, народець! 
І :\юлодші їхні теж у тако,1у ж дусі жмуть. Зу

стрівся оце якось Володьці в редакції багатотиражки 

поет заводський." І хлопець нічого, добрий вироб
ничник, комсорг цеху, а вірші." Як і в того Багла

єнка, все в планетарних маштабах: Титан і Антити
тан, брю1а заводська - брама віку ... Спробував був 
його покритикувати: "Що ти все тільки про це, тіль

ки до брами? До б рюш дійшов і зразу стоп. А ти 

далі заходь, усередину! Ти ж не лише поет, а й 

1<омсорг! Дай виробничий процес. Цех :\tені дай! Ос
півай продукцію рук своїх!" А в нього іронія в очах: 

"Тоnаришу Лобода, ви забули, що про мою продук
нію говорити не прийнято?" Отакий Елюар! 

Собор усе ще мов на долоні. Коли дивитися 
з~ідси на нього, з перспективи, є в ньо:\-tу щось ніби 
Рід ракети космічної особливо в тій центральній ба

ні, шо стрі:\ІКО угору націли.1ась ... Дивно: стільки вирв 
бш1бюш на Зачіплянці було нарито, а його жодна не 
Езяла. Наперекір усі'1 бш1бю1 досі стоїть, мов якась 

антибо,1ба, - вістря" угору, у небо, увись. Зуміли 

ж отак поставити, передчу.1и час! .. А тепер борись із 
r.1в1, ще чи й перебореш ... 

Та годі про це. Не ду:\1ати про неприємне! Хай 
бу де в тебе сьогодні День спокійного сонця, День 

п~:иємних думок! (Це теж одна з придуминок, варто 
запю1'ятати, при нагоді запропонуєш :молоді завод

сь1(ій, отю1 безкрилю1, може, підхоплять?) 

Плавні нарешті! Скарбне. Все в буйнощах зеле

ні, у розповні літа. Розкрило зелені обій:\-ІИ назустріч 

горожанам, війнуло .1ісовю1 духш1, здоров'я'1". Під

ходять і підходять автобуси, висипають людей -
і.1уть, озброєні спінінгюш, вудками, нав'ючені рюк

зака:'Іш, і всіх їх одразу поглинають хащі, зелена 

сутінь, переп.1етена сонце'1, розсіялись, розтею1Ись, 

не,:а. Скі.1ьки їх :\Іісто сюди викидає у вихідний, а 

п.1аннів вистачає на всіх, розмахнулась природа, роз-

1·и:!у.1ась баrатствюш колишніх козацьких угідь, не 
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пошн:оJ.ува.1а і д.1и теперішніх ні тихих вод, ні ясних 

зор, що їх тут лічиптуть закохані вночі. 

Хащі, очерети, гаї та підгайки, рукави та ру
:..:авчата з поваленим у воду дерев'ям, плеса та за

п.1ески, стежки та стежиночки - заблудитись би 

.\ІОжна незнайш1ій людині у uих плавневих нетрях~ 
що Ї:'Іt нс.\1ає кінuя ! Річка тече закрутами, на одному 
з таких закрутів у Володьки своє, давно вподобане 

.\Іісuс, з га рню1 плесом, з рідколіссям вікових дубів ... 
Це ко.10 Бабиного Коліна, де не одну юшку з'їдено, 
не один 1шпито "Арарат". Сьогодні, коли добувся до 
нього :i.1icuя, ті.1ьки очі витріщив: стовпотворіння! 

Ліс аж тріщить від .\Іашин, :мотоциклів, всюди труси 

на кущах, патефони ревуть, вода кипить купальни

ка.\ІИ, купаються діти, дорослі, блищать тіла, .тrітають 

:'І1'ячі, рятівні кола яскравіють... Фейерверк сонця, 
спято барн, бенкет розкошуючого літа ... На багатьох 
.\І;-tшинах приватні номери, то який-небудь металург 

- інженер або рядовий сталевар, зібравши всю свою 

ріJню, напхавши в того "Москвича" або "Запорож
ця" пасажирів, як у рукавичку, виїхав з ними сюди 

.1ісовю1 повітрю~ насмакуватись... Лобода наливався 

гордощюш: ось де вивчати життєвий рівень! По мо

.1оку та м'ясу хай ще не перегнати, хай тільки гасло 

поки що кинуто, зате ж настрій який, життя кругом 

uвіте, хоч на кольорову плівку знімай! І знімають, 
крутять, знайомий військком поставив біля куща свою 
товстелезну бабеху в купальні:'ІІ костюмі, ніяк не при
цілиться, ніяк не наведе на неї свій японський об'
єктив ... 

І Лобода тут не чужий, то з тієї, то з іншої 
кшшанії гукають: 

- Володько, привіт! 

-- Володимире Ізотовичу! До нас! 

Це ж здорово, коли ти людям не нуль! У будь
яке товариство тебе прий.\tуть, всюди ти бажаний, бо 
знають, який ти компанійський, умієш і мертвих роз
nесе.1ити ! Затіяти гру якусь чи й пісню організува
ти - все це вийде в тебе, з вогником вийде, його 

ш й досі не втратив! .. Поблизу легко, з пританцем 
пройш.1а п пана:'Іщі, в туго обтягнутих штанях дів
чина, непеличка, тонкостанна, здається, з тих, що на 

І{оксохімі практику відбувають, осміхнулася Лобод!, 
як знайш1ш1у, і стало на душі ще приємніше. Як, 
власне, небагато треба людині, щоб відчути, яке во

но, щастя, на смак! 

Виникла пробле.\1ка, де ж роздягтись. Бо свої 

- то свої, а може статися, що одежу свою завтра 

аж на товкучuі впізнаєш. У кишенях до того ж до

ку.\1енти - з uим не жартуй. Вирішив присусіди

тись таки біля військкома. Доки роздягався коло цьо

го розтовстілого подружжя, військком і його бойо
ва подруга встигли одержати у віддяку від Лободи 

пссе.1у історійку про того генерала, якого в поїзді 

бу.10 обікрадено, взято генера.1ьські штани із .1ам

пасюш, - ой же трудно було потім бідоласі дово

.J1пи, що він генерал! .. 
Зоставшись у трусах, Во.аодька оглянув себе. 

Негарно, шо тіло бі.1е. Студенти он борюкаються, ті 
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всі вже як полінезійці, а тут за текучкою, за кло

потами й загоріти нема коли. Та хоч і біле тіло, але 

:'І1іuне, здорове - порода, відчувається, Лободина, 

козацька. Купатись! Змити в Скарбному пилюгу бу
днів! 

З розгону шубовснув у воду. Плавав, вода його 
.1оскотала, збивав долонями бризки угору - сліпий 

осяйний дощ падав на нього з блакиті неба! 

Викупався, посвіжів, збадьорився. Скарбне здат
не шптєво знімати втому. Поблизу грали у м'яча 
якісь дівки в мокрих купальниках, довгоногі, стегна
сті, підключився до них і теж трохи поганяв м'яча. 

Ліс, сонце, жарти, забави". Оце життя. Мабуть, oue 
воно і є, щастя. Просте, земне ... як Єлька. Ні, не 
ш1івю ми відпочивати, не ю~іємо, товариші, кори

статись благами рідної природи! Самі ж губимо себе. 
Нада.1і пок.1аде собі за звичку виїздити щовихідного 

з Єлькою на Скарбне, їздитимуть на Вовчу, заведуть 

наметик на дві персони і в лісі під зорями ночува

тю1уть. І взимку спатимуть у лісі, в хутряних по

лярних :'ІІішках! 

Обсохнувши, прогрівшись на сонці, знову шу

бовснув у воду, плавав, пірнав, виринав, з чиїмись 

діть.\ІИ водою переплескувався ... 
Після того не від:'Іювився й перекусити, бо роз

се р.1илась би військкомова, коли б не покуштував її 
наїдків, щедро розставлених- на килимку. Сюди смі

ливо їдь, у uей край щедрот! .. Ідь без нічого, завжди 
біля людей прогодуєшся, як оті студенти, що он чу

:'І1аuьку кашу варять неподалік. Ох і ориrінали! В 
однієї кшшанії казана попросили, у відставника со

ли, у когось цибулину, у когось картоплину, ще в 

когось пшона Ж:'Іtеню, тільки вода своя - джерельна 

вода Скарбного". Зібрали потроху з усіх данину, 
скшшонували, і каша чумаuька вже булькотить у 
казанку, ждуть, обсіли її голодняком з ложками, яких, 

до речі, теж позичи.1и у сусідів, ще й регочуть: до

історичний ліс-праліс, ~ювляв, і той людину годував, 

то невже ж uей ліс сучасний, цивілізований, ліс благ 

і достатку, та нас, голодних студентів, не прогодує? 

Лобода з свого божу теж докинув цитатку, нав

:°І'tисне так, щоб і ті бурсаки чули: 

- Зевес тоді лигав сивуху і осе.педuем заїдав! 

ВійськкО.\юва була в захваті. І ластуватому Зе
весові її теж сподобалось, поцікавився навіть, звідки 

ue; виявляється, бідолаха, про Котляревського і чу

ти не чув. Був, каже, нібито історик якийсь Котля
ревський, здається, монархіст. Ачей же, знатиме те
пер і про автора нашої іскрометної "Енеїди"! 

- Завтра ж, - каже, - дістану цю поему, 

візь:'І1уся читати. Правда, я ще не дуже вмію по-ва

шш1у, але опаную: наполегливість у мене солдатська. 

Сюшатяга цей військком, хоч і коноплястий, усе 

ті.10 в ластовинні. Розтовстів без маршировок, біuеп
си гу.1яли, осадкуватий, :'Іtіцний. Пшюр, з ло~юно
совських країв родо.\t, по.1ярню1 ведмедя:'Іt був ко

.1ись запанібрата. Припав до душі йому той Зевес, 

кі.1ька разів повторив, а коли до діла дійшлося, то сам 

зonci.\t не по-зевесівському повівся, тільки руками 
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жалібно розІ.Іів: :\Іав інфаркт. Перший дзвінок, як то 

кажуть... А гостеві підбадьорливо кивнув на пляшку 

з п'ять:\~а зірочка~ш, що посеред килима просвічува
. 1а бурштинова: 

-- Прошу, призволяйтесь. 

- Та й ви ж хоч трохи ... 
Він знову руками ще жаJ1ібніше розвів. І дружи-

на підтвердила: 

- В нього серце. 

І їй теж не ~южна, п неї печінка. 

Нащадок їхній, :\ІОлочно-білий блондин горболо
бий, архітектор з молодих, саме вибрався з води і, 

недбало кинувши свої жаб'ячі ласти та однооку мас
ку на траву, підсів у п.1авках до килимка. Лобода спо

дівався, що, може, хоч цей покаже, який він козак, 
а цей теж виявився слабак: аніні! Бо він, бачите, за 

кер:\1ш1, та і взагалі. Для чого ж тоді цю пляшку 

10 :1ісу пез.1И, питається? Виставили тільки так, для 

годиться, про той випадок, коли хтось підсяде, а са

:\Іі ... аскети якісь! Са:\юму ж братись за пляшку про
сто незручно, ще подумають, що чарколюб. Дове

.1ось об:\1ежитись лююнадом. Що ж: хай буде насу

хо, без вилиття. Хай вважається цей день ще й Днем 
з1орової тверезости! 

На цю тему Лобода принагідно розповів теж бу
вальщину, ще кш1сомольську, як його розіграли бу

ли хлопні під час доповіді, поставивши на трибуну 

за:\1ість води карафку з горілкою ... Нічого, нали!З, 
хильнуn посеред доповіді і не скривився, довів до

повідь до кінця. А тут коньяк п'ять зірочок стоїть 
не гаркавий, аж досадно. 

Мо.1одий архітектор рубав добре після купання, 
а.1е сидів :"Іювчуном, роз:\юву не підтрю1ував, хоч 
:\Іусив би знати, як належить поводитись у товари
стві. Час від часу тільки сх~1урював свої бровенята 
та до:\~ашні котлети на:\шнав. Чого він супиться, спи

тати б його? Чи в коханні зазнав поразки, чи все 

ду:\1ає про свого Корбюзьє? На Лободу зовсі~1 не 

звертає уваги, на дотепи гостя не реагує ніяк. На

віть, ті, стегнасті, що все ближче крутяться із сво
їм :\1'яче:\1, вигинаються та.1іюш, і ті йш1у ніби ні до 
чого. Молодий, здоровий, свіжощокий, та в тако:\'ІУ 

віuі на тобі кожна жилка б грати повинна, а він си-
1ить, ю1урка Х:\tурить. Невже й справді йде поколін

ня отаких сухарів безчуттєвих, раціоналістів беземо
ційних? (Чув десь Лобода й про таке). 

Пога:\1увавши апетит, архітектор одразу ж під
вівся, че:\ІНО подякував :\tатері, а в Лободин бік на
віть не г.1янувши, пішов собі до тих кашоварів. Не
забаро:\1 він уже стояв та:\1 у компанії, жваво про 
щось роююв.1яв з Миколою Баглає:\1, u.:.o, теж у са
:\-ІИХ п.1авках, :\!Окрий ще, звідкись з'явився біля сту
дентського казана, привертаючи увагу дівчат своєю 

е.1.1інською статурою. Дуже закортіло Лободі послу

ха1 и їхню роз:\юву, чю1 вони 21ихають, оці скептики

інте.1ектуа.1и. Коли наб.1ижався до них, почув, що 

йш.1ося про собор. Включився з ходу, навпростепь: 

Що та:\1 ста.1ося у вас, Мико.10? Хтось, ка-
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жуть, з таблицею пожартував? Але ж собор наш 
від цього не захитався? 

Баглая аж пересмикнуло. Крізь смагу поблід. 
Щось, видно, хотів сказати, але стримався . 

- Чи варто через це галас зчиняти? - весело 

вів да.1і Лобода. - Впізнаю За чіплянку: хлібом її не 

годуй, дай тільки погаласувати. Та, зрештою ж, таб

лицю са:\1і від.1ивали, треба, то й нову віділлють. 

Майстри литва на місці, не привозні. Зачіплянка на
ша і чорта зуміє відлити, хіба ні? - звернувся він 
до Миколи. 

Але бачив тільки губи, міцно стиснуті, очі, нез

:\ІИренно примружені. 
- От народжує типів епоха, - сказав Баглай 

до архітертора і з неприхованою, якоюсь навіть брид

.11ивою зневагою відвернувся від Лободи. І військко

:\1енко теж одразу спину показав на знак презирства. 

Нечеми, кинувши співрозмовника, пішли собі удвох 
до берега, наче й не було з ними Лободи, ~аче тінь 
чиясь про:\1айнула біля них, нічого не варта. 

Одначе треба ж було подумати й про батька. 
Подолавши хвилинну розгубленість, Лобода повер
нувся до військкш.1а, уже не розгублений і не при
ганьблений, видавив навіть усміх на уста. Неквапом 
одягнувся, подякував гостинному подружжю, пояс

нив, що йде провідати батька свого, металурга. Ніхто 
його не затримував, його зрозуміли правильно: син 

i::r.e провідати батька. 
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Освіжений водами Скарбного, наласканий сон

пе:\1 його, неквапно ішов Лобода лісовою стежиною, 
наперед уявляючи, як своїм візитом потішить старо

го, як умі.10 ткатиме тканину розмови, підводячи 
батька до найважливішого пункту, до свого наміру 
збудувати нарешті сім'ю. А може, після одруження 

варто буде й батька з2брати до себе? Єлька ж, пев
ю річ, не стане заперечувати. Житиме біля них ста
рий обер-~1айстер, доглянутий буде по-домашньому, 

в!-Іуки підуть - внуків водитюtе на проспект гуля

ти. Чий то бородань так любо із внукюш бавиться? 
Та то ж Лобода старий, заслужений ~1еталург рес

пvбліки, батько того Лободи, що тепер тю1, нагорі ... 
Ну, де сюtе "там", це поки що не зовсім ясно, по

r,ито ту:\1ано:\t безвісти, можJ1иві різні варіянти ... Ці
каво, як батько прий:\1е звістку про одруження? Стри
:\tаний, суворий від природи, а тут, мабуть, і він роз
чу.~иться: "Давно я ждав цього, сину! Звичайну сіль
ську дівчину береш? Хвалю. Вертихвісток уже ба
чили." Даю "добро". Благословляю". 

Будинок :\tета.1ургів у :\tальовничій місцині під 
.1:сш1, біля озера, з краєвидш1 на далекі заводи, що 

Рсе дюtлять собі на обрії. А трохи правіше, по не
бокругу, знову." собор. Давні будівничі-козаки, зас
новуючи тут, у без.1юдних п"1авнях, свою обитель, 
сві.JО:\Ю, ~1абуть, п.1янува.1и, щоб видно бу.10 весь час 

Ї:\І оте, що збудува.1и вони д.1я своїх святинь. Від 
сп;рої обите.1і тут і сліду не зосталось, хіба що, мо

же, які .1ьохи та фундамен111, а решта все нове. Не-
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високий, побі.1ений вапнш1 мур огороджує просторе 

подвір'я, а під лісом, прикутаний зеленню, біліє гар
ний триповерховий будинок з колонами. Справді, мов 

. 1ісовий дорогий санаторій. Коштом профспілки ме

та.1ургів ще n часи Орджонікідзе збудовано його. 

Ось тут у достатку, в державно:\1у догляді спокійно 

доживають свій вік ті, хто чесною працею заслужив 

собі право на увагу суспі.1ьства. Багатющі городи 
потяг.1ися в плавні, підсобка, як добрий хутір, з ко

роRЗ:\ІИ (:\юлоко щодня свіже!), індиками, качками, 
садш1, п.1антаuіюш виноградників... Самі ж пенсіоне
ри і дог.:шдають це. Але до роботи нікого тут не 

си.1ують; якщо хочеш - будь ласка, але цілком з 

пюєї волі, на грш~адських, так би мовити, засадах, 

обирай заняття, до якого маєш нахил, до чого ле

жить .:rуша. Той заохотився до птиці, інший до бджо

.1и. Хто .1юбить виноград - давай до виноградних 

.1оз, де грона наливаються, кш1у до смаку помідор -
пирошуй :\1

1

ясисті, болгарських сортів помідори. На 
пух1шх п.1аnневих грунтах, збагачених весняним на

:\1у.1ш1, усе йде в ріст фантастично, жене так, наче 

десь на іншій планеті, вигрітій іншю1, живлющим 

сонuе:\1. Чи, :\ІОЖе, й справді в цих плавнях діють 
якісь біостю1у.1ятори? Просто гігантиз:\1 якийсь! Ко
.1и гарбуз -- то не підні.\1еш. З вічка картоплі набе
реш восени повне відро бараболі. Кавун розчахнеш 
- жаро:\1 палахне, пуд сонця в ньому, червоного, 

соковитого ... Королівський десерт, освіжливий, про

хо.1одний, герметично впакований природою в рябу 
або ту:\1анисту шкіру ... Рай, не життя! 

І в uьш1у раю люди живуть. Звичайні наші ра
.1янські люди. Такі, як батько твій Ізот Іванович, тру

дяга-ветеран, справжній представник її величности 

робітничої кляси. Не обійшлось, правда, без демаго
гії, дов0Jи.1ось чути, що рідного батька, мовляв, дер

жаві на шию накинув. Та коли всіх слухати ... Зреш
тою, держава - це ми. Звичайно, старість нікого 
не песе.1ить. Усе в uих людей у минулому. Згадка
ш1 трю1аються, колишніми заслугами живуть. Не те, 

що r1 тебе, - :\Іайже все ще попереду! Твоє майбут

нє - зо.1оте поле дії, обрань, висувань. Правда, за

ї.1ає прок.1ята текучка. Дзвінки, виклики, накачки. 

Не те шо про батька - про себе паду.мати нема 

ко.1и. Якщо КО:\ІУ з вас, дорогі ветерани, хотілось 

би, крі:\І достатку, крі:\1 підсобок своїх, ще й родин

ного теп.1а, то зрозу.\1ійте: життя є життя, у нього 

свої невблаганні закони. Можливо, що який-небудь 

старий більшовик з Барикадної, учасник трьох ре

во.1юцій, теж з:\1ушений тут доживати вік одинцем. 

Хай пробачає, що рідко заглядаєм. Адже ж треба 

кш1усь рухати життя, на.\1 не можна перетворитися 

в нянь<ж бі.1я вас, ню1 давай метал, прокат, сталі ви

с01<оякісні... Ue ж ви сю1і для нас усі мож.11ивості 

створи.1и. Ростіть! І треба рости. 

З такю1и думками Лобода зайшов на подвір'я. 

Перед го.1овню1 ясно-білю~ корпусом сновигають ста

речі постаті; хто гріється на сонuі, хто сидить у хо

.1одку, куняє так, мабуть, як і щодня, бо тут буднів 

не:\~а, на за1юд поспішати не треба, тут один довже

лезний вихідний, як у майбутнім суспільстві. 

Батька ніде не видно було . 
Директор зак.1аду, бритого.1овий, в'язистий :\ІУ

жчина n чесучеві:\! коспо:\1і, сидить у затінку під зе

леню~ горіхш1 і, начепивши окуляри, книжку читає. 

Людина обов'язку, він і в неділю безвідлучно на по
сту. Лобода познайомився з ним, ще коли батька 

влаштоnував. Кадровий військовик, був у високому 

чині, і хто б ~1іг сказати, що з цього залізного слу

жа~ш-військовика та вийде такий архіпастир, дбайли

вий :\ІИрний господар-доглядач цієї обителі щасливих 

пенсіонерів. 

Лобода-син пЬійшов, за руку поздоровкався з 
директоро:\1, який ЧО:\tусь відповів на привітання без 

снтузіяю1у, невдоволений, може, що давненько не 

провідував uей товариш свого старого чи просто, що 
перервали ЙО.\ІУ читання (ніяк не начитається, :\tаю
чи сі:\1 вихідних на тиждень!). Про батька сказав Ло
боді, що старий живий-здоровий, коли треба, :\ювляв, 
то розшукаа10. І, підкликавши котрогось з молод
ших пенсіонерів, дав завдання сходити на пасіку й 

rозшукати тю1 Лободу Ізота з вось:\юї палати. Доки 

гоrюрив не, з грубо тесаного обличчя його все не 

схо..Jила пісна грю1аса нев..Jово.1ення. Лише коли від
відувач поцікавився книжкою, змістом її, служака 
став ніби :\ІИЛостивіший. Виявилось, що в руках у 

нього книжка про життя Кампанелли. Був такий діяч. 

Чернеuь італійський, багато літ сидів у в'язниuі і там 
твір свій написав. Про Місто Сонця. Твір серйозний, 

а:1е :\12є вразливі місuя. Утопія, власне... Директор, 

видно, був загартований критикан, бо, не схиляю

чись перед авторитетами, упевнено взявся критику

вати того Ка:\шанел.1у. Те, що він вимріяв, мовляв, 
~1іг вю1ріяти лише :\юнах і вічний в'язень: нормова
ний розподіл одягу, їжі, продуктів праці... передба
чав розподіл навіть... жінок. 

-- Невже й жінок? - заuікавлено посміхався 
Лобода. 

-- Так, і жінок. Не вибиратимуть за покликом 
серця, а просто розподілятимvть за спільною згодою 

членів rрш1ад ... Так йш1у уяв;ялось ідеальне майбут
нє суспі.1ьство, Місто Сонця. Однакова їжа, однако
ва мова, однаковий одяг носитю1уть у то.му суспі.~ь

стві. lUoб усе порівну, по картках, по талонах ... 
Психологія довічного в'язня, тільки вона :\Юг.~а 

породити таке уяв.1ення про ідеал. А сучасну люди

ну спитай. Навіть якого-небудь жителя джунглів, і 
той скаже, що ЙО:\ІУ такого куцого щастя мало, -
пов<lжно роз:\tірковував цей скарбнянський мудрець

відставник. Щоправда, вияв.1яв до утопіста й велико

душність: життя:\1 той жив героїчню1, і за це багато 
що йому ~южна пробачити. На собі довів, що здатна 

витрю1ати .~юдина, до яких :\1еж сягають її можли

вості. 

- Може б, його вчення більше було прийнят

не д.1я отих ченuів, що й тут ко.1ись, на Скарбнш1у, 

в однакових рясах ходи.1и, одним статуто.\1 жили, од

н~кові визнавали :\ю.1итви й режю1. Ь1 філософія зрів
няліпки була б зрозуміла, а ми ж не аскети, казар-
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:\Іа для нас --- це ще не вершина всього ... Суворість 
казар:\ІИ якщо й необхідна, то .1ише на певні:\1 етапі, 

в цілш1у ж це явище ненор.мальне й :\tинуще в жит
ті ... Щастя людини не в цьш1у, :\tайбутнє не стриг
тю1е .1юдей під одну гребінку, як це уявлялось вам, 

товаришу Ка:\шане.1ло ... 
С.1ухав Лобода цього розумаку, який сю1 усі ка

зар:\ш пройшов, слухав його міркування про ідеа.1 і 

в душі та:\1ував скептичну уо1ішку. Кортіло дізна

тись, що та:\1 у uього ко.1ишнього гвардії підполков

ника ховається під .1ичиною :\tудрости та доброчесно

сти: "Ка:\шане.1лу читаєш, а руки, .мабуть, добре грі
єш бі.1я наших батьків? Індики, виноград, кавуни, 

підсобки - круго:\1 повна чаша, і все в твоїй владі, 

який тут на тебе держконтроль?" 

Батько все ще не з'являвся. Директор заспоко
їн, що розшукають, :\ІОвляв, хоча це й не близько: 

побре.1и з Яронегою на пасіку до свого приятеля -
курінь тю1 у них, не так д.1я сторожування, як д.~я 

бесіди ... Ентузіасти бджолярського цеху ... Може, й 

чарку вип'ють ради неділі, та:\1 ue дозволяється, аби 
не на території. Лобода-син пооtіхнувся: так, старий 

його :\tіг колись чарку перекинути. По-робочо:\tу, ко-

дувач теж зайшоІ3, тут усюди бру:\1чади; це 13Же бу1.s 

не~1огляд, і Лобода :\Іююхідь дав пораду щодо ли

пучки. Директор, пшІітно збентежений, виправдував

ся, що й липучка он висить, а.1е ж спека, кухня по

руч, ca:\ti розу:\1ієте ... Нібито щоб заг.аадити недогляд, 
запропонував навіть борщу пенсіонерського, з кача

тиною сього.:ші, з жирню1 наварш1, a.ie поважний від
відувач подякунав, щойно, :\ІОв.1яв, перекусив. В ці

. .~а:\ІУ Лобода був задоволений станом їдальні, стол11 
ножюш вишкребені, з кухні пах.10 о~ачню1, пшштий 

посуд - акуратнюш со.1датськюш гірка:\ІИ на сто

лах ... У кожні:\1 кутку "трапезної" фікуси в діжках, 

на вікна знадвору нависає .1истя, створює зе.1ену за
тишну напівсутінь ... 

- Жити :\ІОжна, - стрю1ано сказав uін дирек

торові, щоб не перехвалити. 

Відвіда.~и й червоний куток. Тут, як і на.пежить, 

шахи, шашки, до:\1іно. Грай - не хочу! Стінгазета 

юt :\Іісці. Давненька, правда, ще до Травневих випу

щена ... "Неохоче пишуть", - вибач.1иво поясни13 ди

ректор. 

- А як :\Іій старий? Виявляє активність? - uі
кавився Лобода. 

зацькою нор:\ІОЮ... Віщюв.1яється навідліг, жодної за:\1ітки не 

- Мій старий - то козарлюга: хоч і кухлем, подав. 

ніша його з ніг не зва.1ить ... 
-- Ні, Володюшре Ізотовичу, вони тю1 аптеч

нюш доза:\1и, - заспокоїв директор. - Візь:\1уть че

кушечку-:\1ерзавчика на трьох і по-стариковському ... 
І теж, звеселівши, став пояснювати спосіб вжи

вання: з :\І едом п'ють. Півсклянки :\І еду-свіжака, а 

трішки того ... Можна ще й горіха зе.1еного додати ... 
"Мабуть, і са:\І ти не проти, щоб таким . коктей

. 10:\1 по.1асувати, - поду:\1алось Лободі. - Бо надто 

вже 01:1ковито пояснюєш". 

Доки батька ро~шукували, Лобода-син вирішив 
подивитись батькову ке.1ію. Оскільки відвідувач буч 

не рядовий, директор са:\І пішов його супроводити. 

Нічого тут не З:\1інилось відтоді, як Володька приво
зив сюди в.1аштовувати старого. Палата - як і всі. 
Чиста, сніт.1а, ка.1ачики на вікні, фіранка бі.1енька, 

дві ту:\1бочки, двоє .1іжок. На батькові:\1 .1іжку по

сті.1ь, правда, жуж:\ІО:\І, кубла:\t, і директор трохи зні

яковів, сказав вибачливо, що ніяк не привчить uю 

па.~ату .1іжка щодня заправляти, отак устап і пішов, 

хоч і на uілий день. 

- По-парубоuько:\tу, - весе.:10 сказав Лобода

син. -- Йа:\ІУ й дш1а за це часш1 від матері перепа
да.10. Прийде, бувало, з нічної, особливо коли робив 
по дві З:\1іни підряд, бух тобі на пості.1ь, як був у 
одежі, упая і захріп. 

У сусіда батькового по палаті над ліжка:\1 кілька 

фотографій у са:\юробних, старанно випи.1яних рю1-

uях, жінка якась, юнак у гі:\ІНастьорuі з кубика:\ІИ, 

вирізка ко.1ьорова з журналу - репродукuія карти

ни "П.1авку дають" ... А над батьковю1 .1іжкш1 нічо

го. Може, що й бу.10 прико.1ене, та зірва.1ось, зараз 

. 1ише кнопка в стіні, на ту:\tбочuі крихти якісь та 
:\tyxa над нюш докучно зумчить. 

Ule бі.1ьше :\tyx виявилось у їдальні, ку..Іи від:ві-
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Ви б його в хористи залучили, порадив 
син. - Хоровий гурток у вас працює? 

-- Та збирається деколи. Але знову ж пой:\ІЇТЬ: 

старі .1юди, не ~юлодь, не ті голоси. 

- Ну, то ви мого не чу.1и, - з гордістю за
перечив Лобода. - До:\1а, бу.10, як розійдеться, як 

потягне-потягне старовинної нашої - уся Зачіп.1ян

ка заслухається. Молодого за пояс заткне. 

-- І тут часо~1 на рибо.1ов.1і вночі го.1ос подає . 
Чує:\ІО аж сюди. А в хоровий ну не заженеш. 

-- Козацька воле.1юбна душа! 

- Та пробачюю це йо~1у. Адже в нас ті.1ьки 

доброві.1ьно. Не хочеш тут - співай собі на приро

ді, індивідуа.1ьно. Ліс, вода, простір - ото йш1у і 

гурток. 

Все нагадувало санаторій. Якби наllіть котрийсь 

із утопічних соціа.1істів ог.1ядав цей щасливий при

ту.1ок ветеранів праці - і той, здається, не ~~ав би 

.10 чого особливо вчепитись. Так і сказав Лобода

син директорові. Алже справді в усьш1у почувалась 

хазяйська рука, тільки затхлість якась усюди, дух 

старости ... У па.1атах, у коридорах ... Погано провіт
рюють, чи що? 

З усього видно бу.10, що директор шанобливо 

ставиться до старого Лободи. Хвалив, давав найкра
щу характеристику, зокрема по праuі. Роботяга. Чес

нюга. Круглий рік кухню рибою постачяє. Не спа

риться ні з кю1, як оті старушки, що часо:\1 їх і роз

бороняти доводиться. 

-- Ну й книжки почитує. Недавно про Чінгіс

хана читав. Л2ється. Ніяких поправок і на дикість 

не ПрИЙ:\Іа ... Ui.1a дискусія В нас із НЮІ бу.1а ... 
- О, тут його не візь:\1еш! 

- Тільки часто су:\1ує чогось ваш старий. Вий-
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де за браму, сидс і годину може сидіти в якійсь пе

чалі ... 
Доки вони розмовляли, затримавшись перед кни

гозбірнею, в кутку залі, згорбившись, писав щось 
хирлявий, спорохнілий чоловічок. Ма.1енький був, як 

гриб З:\юрщений, і обличчя якоїсь грибної сіризни. 

Втягнув го.1ову :\Іежи плечі і, не відриваючись від па
перу, все щось Lllкрябав, шкрябав перш~. Лише зрід

ка на :\tить підводив го.11ову, зиркаючи на Лободу 

ЗJ1ю1, жовчню1 поглядо:\1. Він і на привітання Лобо

дине не відповів, коли цей, зайшовши, за звичаєм 

че:\шо поздоровкався. "Хто він? Що він пише так 

старанно, жалібно, без перепочинку, наче кудись по
спішає? Куди тобі, чоловіче, поспішати?" - думав 

Лобода з неприє:\ІНЮІ відчуттю~ від тих його з:шх, 

спідлобних позиркувань. А коли вийш.1и в коридор, 
тихо запитав директора: 

- Хто він, отой? 

- Та то". - за:\1'явся директор. -- Страшний 
чоловік. В усі інстанції строчить. 

- Чи:\юсь невдово:1ений? 

- Усі:\І на світі. Осуджує всіх - зверху дони-

зу. Пропеклий культовик. Сталіністом, каже, буu і 

ю1ру сталіністом. Все вю1агає з мене, щоб бюст вож

дя витяг із чулану та на подвір'ї над к.1у:\1бою по

ставив". Тю1 він колись і стояв, але ж тепер не по
ставиш? 

Тема була ковзкувата, і Лобода нічого йш~у не 

відповів, поспішив вийти на веранду. Став пшtіж ко

. 1она:\1и, де бу ла тінь. З лісу долинає музика ледве 

чутна; та:\1 іде гульня, життя кругом кипить, всі ди

хають свіжю1 повітрю~, розважаються, а той один 

відлюднився, заліз, як тарган, і сидить у черuоні:\1 

кутку, доноси фабрикує". Є ж типи! 

Нарешті з'явився й батько. За сто верств упізнав 
би його Лобода-син, цього козар.1югу з :\югутньою 

чо.1астою головою в розкудланій сивині. Голос кро

ви, невже він справді є? Чи що ж тоді торкає душу, 

ко.1и отак побачиш найріднішу тобі, єдину у світі 

.1юдину? У сю1ій ході бу.10 щось рідне, в руках від

стовбурчених, у тій сивій наїжаченій вітро:\1 куделі 

на го.1ові". В одежі бу днів старий: в штанях брезен
тових, в ситцевій на кіст.1явих плечах сорочuі, що 

синові здалась полотняною, старосвітською, як у чу

:\tаків, у цьо:\1у буденнш1у статечно ступав старий 

обер-:\~айстер Лобода через подвір'я. Раніше на ме

талургійний відбира.1и ве.1етнів, і він був один із них, 

на голову вищий за тих старичків, що його супрово

джува.ш підтюпцем. Ве.шке від природи .1ице бу.10 

ніби як розбряк.1е - чи спав у курені, чи, :\ІОЖе, 

поправився тут на санаторних харчах? Легкий, без 

живота, з широкюш закістлявленюш грудь:\ІИ. Ішов 

неквап.1ивою ходою, дивлячись просто вперед, виста

вивши сонuеві ку.1ясте :\Іудреuьке чоло. Патріарх! Ко

роль Лір! Пророк Ісайя! Син просто за:\ш.1увався 
старю~, кожню1 його кроко:\1, дужю1, певню~, гордо

вити:\1. Наче проти вітру, проти бурі йшов старий 
обер-:\-1айстер! 

Майнуло синові: добре, :\1абуть, зарядився, що 
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так шердо ступає." І аж острахом війнуло uід тієї 
батькової величавости. 

Син, стоячи біля колони, зустрічав свого старо
го уо1ішкою, любов'ю, почуттям гордощів синівських 
за нього, а він". він наче не впізнав його! Не дій

шовши кількох кроків до веранди, зупинивсь і, ли

шаючи сина непоміченю1, суворо сказав до директора: 

- Кликали? 

Директор :\ЮІЗИВ ніби якось виправдально: 

- Син ось до вас." 
Тільки тепер Лобода Ізот глянув на сина. Гля

нув очюш здивовано-недобрими, налитюш кров'ю. 

Певна ознака, що не сиропи, а міцні меди пито було 
на тій пасіці ... Сіно стирчало із закудланої сивини, 

певне, спочивав після обіду в курені, краще бу.10 б 

не будити. В pyui скрутень трави якоїсь uупкої три
:11ав, наче ре:\tінь у дитинстві. Ніякої родинности не 

виявив до сина. Уп'явся червоним поглядш1 і моgчав. 

- Син ось ваш, - бу.110 повторено, щоб розря

J.ити ніяковість. 

Батька наче ошпарило ue слово. 

- Син? Хіба в :\Іене є син? - велике лиuе ще 

бі.1ьше розбрякло, налилось: - Були сини! Один -
під Кривю1 Рого:\1, другий - у Берліні ... Більше не~~а. 

- Тату ... 
- Був тато! - гримнув на все подвір'я. - До-

ки на руках тебе носив! Дою~ в колисuі колихав! А 

зараз який тато? Нема його? Нахлібник держави! У 

приют його! У богадільню! Старuюга бездітний, а 

не тато! .. 
Старий к.1екотів. Страшно було дивитись на ньо

го, збагрові.1ого: ще сонячний удар трахне, впаде 

хресто:\1 серед двору і ще.1епу набік ... 
Але старий не падав, стояв, як дзвін. 

Сuена бу.1а жахлива. Люди підходи.1и, зІЗідки 

вони й бра.1ися. Невдовзі вже чимало їх стоя.10 по 

двору і аж під сарає:\1, попід повапнованю1 :\1уро:\1 сто

я.ш, нагадуючи ідолів скітських, кимось зведених із 

степів і постаrз.1ених у безладді десь у дворі музею ... 
У сутичку не встрявали, проте Лободі-:\юлодшш1у 

нестерпно бу.10 витримувати на собі їхні сухі, кш1ю

чі пог.1яди. Почувався кинутю1 у лабети, в пастку. І 
подр~ати ті.1ьки, що все ue не кош:\-1ар, не сон, що 

все в реальності: і Скарбне, і спалах дня, і uей ви

бух батькової люті-ненависти. Приют! Богадільня! 
Жах.1иво, жахливо. 

Навіть директора, видно, вжали.1а та "бога
дільня". 

- Не богадільня, дозвольте зауважити ... До то
го ж свою частку син регулярно платить за вас. Ні 
ргзу не доводи.1ось поси.1ати повістку ... 

Старого ue ще дужче кинуло в лють. Розкош
.1ане віяло бороди рвонулося вгору: 

- Спасибі ж тобі! Спасибі, що внески п.1атиш 

на батька регулярно, - і до людей: - Чуєте? Внес

ки п.1атить на pi.JНoro батька! Як профспі.1кові! На 
ро.1ите.1я! Ух! Життю~ не оплатиш! - знов ревнув 

до сина, і кров знову густо бурхнула ЙО:\ІУ в лиuе. 

Директор, занепокоєний, запропонував ЙО:\ІУ за-
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йти в тінь, поберегтися сонячного удару, а.1е старий 

ніби не почув. У гніві його, проте, бу ло щось без

по11ічне, і цю безпомічність син уловив, і са11 відчув, 

як у серці йому крізь образу озвалося щось таке, 
що рідко-рідко озивається. Якби можна було впасти 

отут до ніг батькові, дитинчам малим стати ... Хай би 
до крови ш11агав отим скрутне11 руди.м, як дротяним, 

хай би крізь шмаганину, крізь біль прийшло тобі 

прощення ... Але схоже на те, що цього не буде. Сто
яв чужий, розбагровілий у ненависті чоловік, з на
литю1и кривавою .1юттю очю1а, зі скрутне}t іржавої 

трави в дрижачій великій руці. Сонце па.1и.10 його~ 

на півкулях чола рясно росилась роса. Жахливим 
було все: сюшй uей день, і несамовитість .~юдини, 

яка тобі доводиться батьком, і роса напруги, роса 

ненависти на чо.1і. 

Сорочка на батькові не першої свіжости, плечі 
під нею кістлявляться, руки чорні, важезні руки бога 

заводських печей, що вовік не відбіляться від вогню 
та від сажі, тату, може, чого вам треба було? Вдягач
ки, може? Тату, скажіть. Все буде, дістану, хоч пта

шиного молока! 

Не хоче батько твого пташиного молока, душа 

не прийма. Ті.1ьки вогне}І образи вибухує вона за 

те, що з }tісця зірвав, з рідним селищем розлучив, 

із Ягорш1-друзякою". Сонце палить і палить, розбу
джує у старш1у х11іль 1Іедів, хміль гніву і кривди, не 

миттєвої, видно, не зопа.1у вибухлої, а такої, що дня

}ІИ й ноча}ІИ накипала тут, на Скарбному. 

- Свистуни, свистуни, - бе.1ькоче вже кудись 

нав}tання. - Таких допусти". Все просвистять! 

Старий Яровега таки влучив момент і підступив 

до приятеля, потягся вгору й накинув йому на го

.1ову бри.1я солш1'яного, підійшло іще кілька ветера
нів, стали у}юв.1яти. Ізота Іванович3, доки таки заве

ли його в тінь, посади.1и на лавці. Але він і та}І не 

вга}1увався, і син, і директор, і люди, що не розхо

диJшсь, чули, як він нові якісь неби.1иці п.1ете, енер

rетиків чистить, і знову ж зао.Іно з нюш і uьo}ty 

перепадає, що досі синш1 його вважався на його си

ву батькову ганьбу! То все, :\Юв.1яв, собори ва.1яти 

збиравсь, а це вже підJІазить, як би плавні затопити, 

щоб і звідси батька на старість зігнати! Ue таки вже 
була чистісінька фантазія, якісь хатки-:\1акогоники, 

сном-духш1 син про таке не чув. Хотів крикнути, за

перечити: "Тату!" - а.1е батько тільки цикнув, як 
кошеняті, і да.1і басив, розлунював: з.1игався, }ІОВ

.1яв, уже з тюш п.~юндрача:\ІИ із раднаргоспу, хоче

ться ва11 ще одню1 ГЕСю1 га.1асу наробити, а п.1авні 

та Скарбне хіба ва}І болять? Аж зашу:\1лять під во
ду! Буде, як тю1, на Кахівсько:\1у, де пів-України пу

стили на дно, ду}1а.1и, :\Юре зб у дують, а збу дуваJІи 

бо.1ото! Гни.1лю цвіте, на всю Україну 01ердить! Пі

.1оти носи затикають, ко.1и про.1ітають над ню1 ... 
- Того ва:\1 :\1а.10, енерrетика}І задрипаним? До 

Скарбного підбираєтесь? 

- Тату! Що ви ба.1акаєте! Коли це я буR енер
rетико:\1? 

- Свистуни, а не енерrетики! Дай Ї:\І во.1ю, все 
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потрощать! Все просвистять! І ти теж ... В одну дуд
ку З НЮІИ! 

- Тату, оббрехав :\Іене хтось! 

- Мовчи! Сю1 себе оббрехав! Наскрізь пробре-
хався! .. 

Підійш.1а кухарка, ста.1а заспокоювати старого: 
- Ну, що бо це ви розходи.1ись, Ізоте Іванови

чу". Син все ж таки... Він на вас аліменти платить ... 
Краще б вона цього не говорила. Старого знову 

так і підняло на ноги, бриJІем кинув об землю: 

- Та плював я на твої аліменти! Не хочу! Не 
батько я більше тобі! Віднині й вовіки! Чуєш? He:\ta 
в тебе батька! Відщепок ти! 

І хоч зачіп.1янських і близько не було, не було й 

духу того дошкульника Баг.1аєнка, але виразно вчу

.1ося, наскрізною бритвою продзвені.10 в повітрі: 

"Ба тькопродавець ! " 
Спека була, а його пшюрозило: "Тату, що ж 

ви робите зі :\Іною?" 

А старий :\1ета.1ург, весь настовбурчившись, аж 
потягся вперед до сина, розгуб.1еного при.1иплого до 

колони: 

-- Я тебе кликав сюди? Геть із }ІО їх очей! 

І жест вольовий, виганяючий. 

"Жест прокляття!" - поду:\ІЗВ Лобода-син, уже 
опинившись за ворітьми. 

Сорочка приJІипла до спини, липучю1 потом 
увесь облип. Нащо він приїхав сюди? В яку чорну 

хвилину вдари.10 йш1у в го.1ову провідати батька? 

ІЦе не зміг згарячу збагнути до кінця, які ue все 
:\1атю1е наслідки, як позначиться на всьому його май

бутньо:\1у, але почував, що позначиться страшно, руй
нівно, почував, що пливунш1 пливуть з-під ніг і пев

ність, і атворитет, і службові підвищення - все за
хиталось, розвалюється, розчав.1ене важкю1 батько

вю1 присудом, п'яню~ його варз.1яканням. Краще б 
уже сиротою бути, аніж :\Іати такого батька! Інший 

би гордився твоЇ:\ІИ успіхюш, становищем, тим, шо 
йдеш угору, а цей? Рідний батько при JІЮдях 

наклеп на тебе зводить, ГЕСи якісь прип.1ін, за

топ.1ення Скарбного". Хоча взага.1і в цьо:\1у щось є, 

ню ідею варто об}tізкувати! Бо що з цих плавнів? 

Ко}1арву розводять! С:\1іття, огризки по всьш1у лісу! 

Дніпро перетворює}ІО, чш1у ж Скарбне не перетво

рити? Затопити або, навпаки, осушити. Але про це 
треба ду}шти в спокійному стані, не зараз. Яка жах

.1ива сцена! І найжахливіше буJІо те, що все відбу

валося публічно, при отих сірих пенсіонерських пос

татях, що весь час стовбичИJІИ по двору незрушно, 

як скітські баби, німі свідки твого приниження й ни

щення. Ніхто не втручався, але всі чули, вбира"1и 
кожне с.1ово батькових проклять, все до с.1ова, ~•а

буть, занотував і той жовчний тип нагорі, що й за

раз, напевне, ..Jесь та}І строчить і строчить". Нещас

ний день! Зак.1яте :\1ісце. "Тікав від вовка, а впав на 
ве;щедя", - приверз.1ося ЧО}Іусь прис.1ів'я, зовсі~1 
недоречно. 

Перевівши дух, приг.1адивши з~юкріле павутин
нячко чуба на го.1ові, Лобода рушив стежкою у нап
рюrі до асфальту. 
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Роман Рахманний 
• u • 

в анrJІОМОВНІИ прес~ 

:К:оли читачі украінських часописів захоплюються 

сrаттями про "інакомислячих радянських украінців" у 

чужомовних газетах, наш співробітник Роман Рахманний 

активно включився в той процес :коментування і вмі

стив своі статті в двох англомовних часописах у Мон

треалі. Появилися вони на сторінках напроти редакцій

ноі, де обговорюються серйозні питання канадсьRоі та 

міжнародньої політики. Ось текст другої статті, що іі 

надрукувала впливова проліберальна газета, одна з най

більших у :К:анаді, "Монтреал Стар": 

ПРИСЛУХАЙТЕСЯ ДО· ЗАКЛИНІВ УКРАУНСЬКИХ 

ВІЛЬНОДУМЦІВ 

"Лідери 66 комуністичних партій світу, які силку

валися в Будапешті зміцнити єдність комуиістнчного 

міжиароднього руху, не були здивовані, коли вози отри

мали петицію·, підписану десятком радянських громадян 

від імени ув'язнених інакомислячих росіян. Те, що деякі 

західні спостерігачі підозрівали від деякого часу, кому

ністичні лідери знали це вже давно і навіть докладні

ше за ннх. А саме: протягом останніх семи років ра

дянське керівництво силкувалося придушити ревізіо-

ВЛАДИЦІ МСТИСЛАВОВІ 70 РОКІВ! 
В11сокопреосвященнішого архиєпископа Мсти

слава вітаємо з 70-річчям ! Бажаємо йому сил і 
здоров'я, щоб він ще довгі роки працював для 
. 'і.обра нашої церкви й народу. 

В.ттадшса пройшов довгий і трудящий ш.пях. 
Ще за молодих років він працював у штабі Го
ловного Отамана військ УНРеспубліки, був ак
т~шним діячем на Волині під польською окупаці
сю, а за німецької окупації висвятився на єпис

копа і до сьогоднішнього дня успішно працює 
для нашої церкви. 

Крім того, архиєпископ Мстислав є і актив
f-:1ш громадсько-політичним діячем. 

Лр~:испископові .І\1стиславові - довгих літ, 
ц.1стя і здоров'я! 

ПРОФЕСОРОВІ ВАСИЛЕВІ ІВАНИСОВІ 80 Р.! 

Нашому співробітникnві проф. Василеві Іва
нисові сповнилось 80 років життя. 

Проф. В. Іванис народився на Кубанщині, за 
часіп Кубанської Народньої Республіки був пре
м'єром. На еміrрацїі був професорш.1 (з ділян-
1ш хемїі) в УкраїнсhкІіІ Господарчій Академії в 
Подєбрадах, Чехія. Визначний публіцист і полі
тичний діяч, а також визначний історик Кубан
щини. 

Тепер професор В. Іванис живе в Торонті, 
Канада, і очолює ШJ{ільну Раду українських 
православних шкіл Східньої Канади. 

З нагоди ювілею професорові Василеві Іва
нисові бажаємо довгих літ життя, доброго здо-
ров'я і успіхів у праці! РЕДАКЦІЯ 

~о 

ністський рух у Росіі та в УкраІнІ, це&то в двох най

важливіших республіках Союзу. 

Нецеизуроваиі видання, петиції та протестні письма, 

укладені молодими українськими марксистами (тими. 

що у в'язницях, і тими, що ще на волі), передавалися з 

рук до рук, а недавно прорвалися на Захід. 

Деякі партійні 11иновн.ики окремих комуністичних 

краін активно допомоrлн інакомислячим росіянам і ук

раїнцям довести їхні послання до уваrи "rромад· 

ськоі думки культуриоrо світу". 

Коли Святослав Караванський, український поет і 

перекладач з Одеси, написав петицію ДО в. rомулкн, 

першого секретаря Польської компартії, і закликав йо

rо скликання міиародиій з'їзд компартій світу, тоді поль

ські чиновники передали йоrо заклик до Варшави. Там 

поляки не були проти тоrо, щоб зміст йоrо петиції про

ник на Захід. Караванський пропонував rомулці ВJКНТН 

свій авторитет і вплив для скликання конференції, на 

пкій раз назавжди покладено б край "анти-семітизмові, 

українофобії та днскрнмінуванню" меншостей, що мають 

місце в різних комуністичних державах. 

Чеські комуністичні чиновники не показували ве

ликої охоти допомогти, але вони rрунтовно вивчили ста

новище неросіян у СРСР. Подібно зробили уrорці та 

Gолrарн; навіть східні німці серйозно зацікавилися тнм 

питанням. Румуни, xoq які вони малоприхнльні укра· 

їнцям (Бухарест все ще зазіхає на українську область 

Буковину, приєднану до УРСР 1940 р.)" вважали корис· 

ним передати петицію Караванськоrо та інші нецензу

ровані матеріяли на Захід, бо в них заторкнуто справу 

молдаван у СРСР • 

КИТАЙСЬКИЙ ГОЛОС 

Китайські керівники зважилися на ще щось більше. 

Приглядаючись з непорушним спокоєм до подій на ра

дянській арені протяrом баrатьох років, Пекін вирішив 

врешті сказати слово в обороні українців та інших іна

комислячих неросіян. 

У листопаді мни. року, коли Радянський Союз від

зна'!'ав 50-ті роковини більшовицької революції, Пекін

ське радіомовлення висунуло ряд закидів на адресу мос

ковських керівників: "в Украіні проведено масові 

арешти і ще й досі баrато люде:і карається у кон

центрац1нннх таборах, схожих на фашистські концтабо

ри". Це був натяк на табори примусової праці в Мор

довській АРСР (складна частина Російської Федерації), 

де перебувають Данієль і Синявський разом з приблиз

но 40 українськими вільнодумцями, засланими туди в 

роки 1961-1966; у листопаді мни. року Вячеслав Чор

новіл приєднався до тієї групи тому, що він виявив та

ємні суди над цими українцями, написавши брошуру, 

пка саме продісталася на Захід. 

Завдяки цим та іншим публікаціям усі У.омуністнчиі 

країни усвідомили одну, і мабуть єдину, справжню 

марксистську аксіому, яка каже, що жоден народ не мо

же бути вільним, якщо він rнобить інші національності, 

Московські процеси російських інтелектуалів ще раз до

казали правдивість цієї істини, бо - як це сказано в 

петиції, висланій на з'їзд у Будапешті минулого лю

того - вони самі стали перед обличчям "небезпеки, 
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спричиненої потоптанням прав людини в нашій країні". 

Але в Радянському Союзі є ще інші національності, 

які страждають від відновленоrо сталінізму. У друrій 

петиції, адресованій Раді Національностей СРСР, Кара

nанськ:нй зrадує деякі "пеку'Іі проблеми, що повинні 

бути взяті до уваrи". Він запитує: "Де є сьоrодні жи

дівські театри, часописи, видавництва й школи?" А що 

rоворити про "українців і молдаван, яким дуже обме

жується їхні права на освіту ... " На йоrо думну, виселен

ня 900,000 татар з Криму було "актом явної несправед

ливости, якої виправдати неможливо ніяк". Він запере-

11ує і твердження, що "надволзькі німці були відповідаль

ними за Гітлерові злочини". 

КРИВДИ БАЛТІЙЦ·ЯМ 

Непідкорений тяжким присудом під час таємноrо 

"суду" в 1966 р. (8 років і сім місяців примусових тяж

ких робіт), Караванський приrадує Раді Національностей 

кривди, заподіяні балтійськнм народам. Естонців "масо

nо депортовано на Сибір", а "ще й тепер унраіиці, ли

товці, білоруси і молдавани відбувають 25-літні нари. 

Чому іх не помилувано?" Ось так обвинувачує Кара

ванський. 

Інши:й український автор, Іван Дзюба, виступив з 

rарячнм закликом до жидів та українців, щоб вони 

співпрацювали, бо, живучи одні поруч одних, вони сто

ять віч-на-віч тієї самої небезпеки: культурноrо й фі

зи'Іиоrо винищення. Цієї промови, внrолошеиоі під час 

поминок у зловісному Бабиному Яру на перецмістях Ки

єва 29 вересня 1966, не опубліковано в радянських часо

писах, але іі завзято читають у відписах по всій Укра

іні; недавно текст промови Дзюби продістався на Захід. 

І це ще один баrатонадійннй аспект ферменту в 

кому11істи11иому таборі., а зокрема в Радянському Союзі. 

Незважаю'Ін на те, що всі ці молоді люди внростаnн 

під тоталітарним режимом, вони розвинули в собі rnи

боке людяне розуміння недолі своіх сусідів. Таким ч11-

иом нинішні українські патріоти вже не обмежуються 

вннлючно проблемами своrо власноrо народу; вони спро

можні підхопити також справу інших національностей 

і висунути іі перед очі власних правлінь і керівників 

інших комуністичних краін. Ці останні показалися на

стіnьки розсудливими, що не придушили правдивих 

фактів. 

ПЕРЕМОГ А ДУХА 

Ось найбільша перемоrа nюдсьноrо духа над фашиз

мом і сталінізмом! Вона бо поясняє таємницю· тріщин у 

мурах, які досі розділяли комуністичні країни одну від 

одної; саме тому преважливі інформації про те, що в 

пеиінському радіомовnеиі названо "поліційним терором" 

над неросійськими націонаnьностямн в СРСР, моrnн 

швидше проникнути на Захід. 

А що ж держави Заходу? В цьому відношенні вони 

залишнnнся дещо позаду І(омуністичннх ираіи. Кілька 

років тому українці пробували передати різні дані про 

"масові арешти в Украіні" через посольство одної за

хідньої держави в Москві, щоб ці дані дісталися до "rро

мадськоі думки иультурноrо світу". Після короткої роз

моnи в nосоnьстві ці молоді л1оди внйшnи на вуnнцю, 
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.~е іх неrайно арештовано, буквально на очах працІвнн-

1•ів посольства. Жоден часопис на Заході не надрукував 

сІі одноrо словечка ні про той випадок. ні про арешти, що 

іх тоді вчинено в Украіні. Т. зв. культурний світ від

носно недавно почав усвідомлювати, що на барикаді 

людських прав у СРСР кипить бій". 

Це те:кст статті Романа Рахманного в англомовному 

щоденному часописі "Мон'І'реал Стар" від 19 березня 

1968. Звичайно, це пере:клад з англійсь'Коі мови. Місяць 

раніше, 16 лютого, в щоденному часописі "r азет" надру
:ковано було статтю Р. Рахманного п. н. "Обмін на п'ят

десятій паралелі". 

В ГОСТЯХ У БРАТІВ-СЛОВЕНЦІВ 
У квітневому 'Ікслі нашоrо журналу ми пнсаnи про 

"туру добрознчnнвостн" по українських установах, яку 

орrаиізував СУЖ Канади дnя редакторів етнічної пре· 

си. Нашу ініціативу привітали всі етнічні rрупи. Обі

цяли піти за нашим прикладом, бо намаrання деяких 

політ11чних 'Іинників Канади перетворити Канаду пише 

в двомовну і двоиаціонаnьиу країну~ себто, щоб у Ка

наді буnи пише дві нації: анrnійська і французька, а 

всі інші нації мапи б асимілюватися з цими двома rру

пами, викликає протидію різних каціоиаnьних rруп. Це 

ціпком нормально кому ж то приємно кінчати жит

тя самоrубством? 

У Канаді інші rрупи (ке аrnійці і не французи) ста

новлять понад третину насеnекня. Це так звана третя 

сипа, яку хоче активізувати каш славний земляк сека

тор Канади д-р і професор історіі Павnо Юзин. Саме 

тому ініціативу українських журналістів підтримали жур

налісти всіх етні'Іних rруп Канади. 

Першими, що пішnи за нашим прикnадом, буnи сло

венці. Словенці - один із слов'янських народів на Бал

канському півострові, тепер Словенія є одною з респуб

лік Федерації Юrосnавіі. Словенці - кевеnикий народ. 

Усьоrо іх налі'Іується понад два мільйони. З тоrо в Юrо

славіі 1,700.000. Частину іх території заrарбала Італія 

(коло 150 тисяч словенців), частнну - Австр!я (коло 

100 тисяч словенців), а частину Уrорщииа (коло 10 ти

ся'! словенців). А на еміrраціі словенців у різних час

тинах світу є яких 450.000. У Кана.ці словенців є приб

лязно 23 тисячі осіб. В офіційних звітах з перепису іх 

нема зовсім - усі вони записані як австрійці, німці, 

юrослави чи італійці. У Канаді й досі покутує стара 

і:м:періялістнчна тенденція: не рахуватись з людиною й 

народом, а пише з державою~ відик дана людина приї

хала. Подібний клопіт коnнсь мапи і українці. 

У Торонті словенців є яких 12 тнся'І. Оrnяд ми по

"Чаn11 з будинка ч. 646 ка Юклід авеню·, у якому місти

ться Словенське Національне Об'єднання Канади, редак

ція rазети "Словенська Держава" і кредитова спілка 

ім. Й. Е. Крека. Поблизу цьоrо сnовенськоrо центру (на 

вулиці Меннінr 611) є словенська римокатолнцька цер

ква (усі слове11ці римокатоnнкн) Матері Божої Христи

янської Допомоrи (над входом у церкву - образ Божої 

Матері і напис: "Маріє, Помаrай!") При церкві є шкоnа, 

СІ{аутська організація, студентський клюб "Сава", кре-

21 



дитова спілка, що має власний будинок. Була виставка 

й книжок. Я оrnяиув підру"Іиики - там нема й натяку 

11а так звану двомов~ість підруqииків, себто на всякі 

"сnовии"Іки" іі переклади. ,цітям словенська мова рідна 

і перенnадів тут ие пр:tктикують, на що дуже пасі де

які наші "н<1ціонаnістпчиі" школи і в"Іитеnі. 

Друrv.м об'єктом,. який ми оrnяиуnи, була церква 

Чудотворної Матері Божої у Нью-Торонті. Тут теж є 

велика сnо:венська wкona, що має 170 учнів і 8 у"Іите
nів. Як і :в церкві на Меииіиt, так і тут, є дитя"ІИЙ хор. 

Треба признати, що дитя"Іі хори в сповеиців добрі. Оби

два вони проспівали нам по кілька пісень. 

Словенсьиа мова панує всюди. .Я, наприклад, був 

свідком, як до вчителя (у дворі, на перерві) підійшов 

учень і запитав йоrо щось по-аиrnійсьиому. У"Іитеnь тут 

же збештав йоrо за мову і у"Іеиь заrоворив по-сnовеи

сь1(ому. Я хотів упевнитись, 'ІН це не спеціяnьио дnя 

нас таке масове вживання словенської мови. Копи всі 

пили каву, то я пішов на сцену і непомітно стежив за 

пробою хору в залі. Дириtе~tт rоворив з хористами ви

ключно по-словенському, вважаючи, О'І[евидио, що хор 

є одним із засобів вивчення рідної мови й культури. 

Церква у Нью-Торонті, велика, баrата. Словенці ви

нятково жертвенні. Цю церкву збудували безплатно са

мі словенські майстри, які працюють у будівельній про· 

мисловості Канади. 

Мають словенці ще й третій свій центр - на ву· 

пиці Пейн "І. 864 (Східиє Торонто). Це rариий будинок 

з веnнпою заnею, центр куnьтуриоrо й поnіти"Іноrо жит

тя словенців. У ньому містяться Словенське rімиасти"Іие 

об' єднання, Словенське культурне об'єднання імені єпи

скопа Бараtи (єпископ Ф. Бараtа - визиа"Іний словен

ський канадський місіонер, що працював серед канад· 

ських індійців), співо"Іий клюб ("Іnеии з Тороита іі Га-

міпьтоиу), т-во "Ве"Ііриій Дзвін", Об'єднання словенських 

г.ротпкомуи!стнчиих ветеранів і Словенська партія хри· 

стиянських демократів, яка є "Іастииою партії, що має 

свої орrаиізаціі в зах. Европі і США. 

Усюди нас rарио приймали сніданками, спеціяnьинм 

словенським "Іаєм з вином. а в Словенському домі на 

Пейп і доброю "!аркою з перекускою. Закін"ІнnаСІt на· 

ша проrуnяика по словенських установах обідом у ре· 

сторані "Tiponep Гауз" (1115 Бей), власником якоrо є 

Володимир Мавко - редактор rазети "Словенська Дер

жава" і заступник rоnовн Асоціяції Етиі"Іиої преси Он· 

таріо. На обіді промовnяпн пані Марія Бродзка від Асо

ціяції, а п. Микола Гавриш від українців, яких у rрупі 

етнічної преси було поважна кількість. 

Що можна сказати про словенців заrальио? Мене 

вразила чистота іх приміщень. Тут українці можуть 

повчитись. Правда, словенці переважно мають нові мо

дерні будники, але все просто блищить - "Інстота зраз· 

кова. Друrе, що варто відзна"Іитн, це іх незлобний на

ціоналізм, вірніш це - справжній твор"Іий патріотизм. 

Заrальио можна характеризувати словенців як лю· 

дей привітних, rостниинх, спокійних і витриманих у 

nо:зедінці й розмовах. Поруоr з цим, судяоrн з іх бу· 

диинів і орrаиізацій, вони працьовиті й дуже жертвеи· 

ні. Звичайv.о, вони не мають у Канаді таких екоиомі"І· 

них і політичних здобутків, як українці. ane 600 тисяоr 

і 23 тисяоrі - це таки велика різниця. Та як би там ке 

було українцям іх треба знати. Ми можемо баrато "IOro 
в них иавоrитнсь, ми можемо кавоrити і іх. А це був би 

наш заrальинй слов'янський здобуток. Це був би і за· 

rаnьний здобуток Канади, бо взаємна дружба і спів· 

праця окремих етиіоrкнх rруп Канади безпере"ІвО спри· 

ятвме зміцне1rию Канади. п. вол. 

Часника редакторів під словенською церквою Ма тері Божої Християнської Допомоrи, вуn. Меииіиt. 
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МИСТЕЦЬІ<ИІїІ УСПІХ АНСАМБЛЮ 

ІМ. ЛЕСЯ КУРБАСА 

31 березня в залі УНО, Торонто, аідбулася прем'єра 

"Та11ок смерти" А. Стріндберrа (див. "Нові Дні", 'І. 218, 

стор. 25). Вистава відбулася з повним мистецьким і ма

теріальним успіхом. Вона була повторена в Торонті. 

Монтреалі, Детройті і в інших містах Кавад11 і США. 

Признаюсь, що мені цілком не подобається п'єса: 

фортеця - "кам'яний мішок", колишня в'язниця. У вій 

стомлений і вкрай нервово виснажений комендант та 

йоrо дружина. Замість тішитись життям, вони взаємно 

себе му"Іать... Зви'Іайно, можна пояснити, що таке в 

житті буває, що це "проблема нашоrо минулоrо, це, мов

ляв, проблема нашої су'Іасности - всі ми до певної мі

ри в "~;ам'яиому мішку" життя"". 

Та чи це озиа"Іає, що ми мусимо "смакувати" оті 

їхні муки і взаємотерзаиня? Я, ваприкпад, не маю та

коrо бажання. Та справа не в тім. Твір написаний добре. 

Це світової слаан драма аидатноrо драматурrа, яка ще 

й сьоrодні не сходить із найкращих сцен і екранів сві

ту. У ній бере у"Іасть лише три дієві особи: капітан 

Е.цrард (Юрій По"Іенюк), йоrо дружина Алісія (Ніна Те

ліжина) і їі далекий кузен Курт (Юрій Бєльський). Є ще 

дві епізодн'Іні ролі: найми'"Іка (Леся Білошицька) та вар

товий (А. Сорока). 

У сі три rоловні ролі буnи обсаджені артистами із 

театральною школою і досвідом. Ансамбль ім. Леся Кур

баса має також доброrо із великим досвідом режисера 

- С. Теnіжина, то спектакль пройшов з повним успі

:!-:ом: від самоrо по"Іатку діі установився повний кон

такт артистів з публікою, яка стежила за розвитком діі 

з напруженням, а окремі місця п'єси сприймала захоп

лено. 

Чи потрібно аналізувати твір, йоrо персонажів, фор

му і стиль? Навряд 'ІН треба витра'Іатн на це 'Іас. Та 

скажемо про твір хо~ кількома словами. Стилево "Та
нок смерти" - оrоr.еиий психолоrі"Іиий натуралізм, що 

наrадує суq:асиих епзястеиціялістів. Чоловік і жінка. По

дружжя, яке живе спільно 25 літ не як кіт із собакою, 

а як дпа rоr.одки;" крокодили, метою Ж!Іття яких є з'їсти 

о.цин одноrо. І!rшоі мсти в житті нема. Через це утра· 

тили й дітей і лиш~1лись цілком самітиіми. Виникає пи

тання: 'ІІ! варто жити разом весь вік? Або iqe й далі: 

чн варто жити на с:віті взаrалі, щоб тільки знищуват:и 

своrо найбnн"'1•чо::о? До ре""'і, аnтор розв'язки не дає ні

яноі. Навіть не лишає .цnя rляда"Іа н:~йменwоі шпаро'І

к•:, 1tрізь яку вік міr бн поба'Іити 11а.цію на вих!д із 

"кам'яноrо мішиа", у якому приречена людина танцює 

свій "танок смерти". 

Бсзпере11~:0, А. Стр!нд5ерr таnановнтv.й драма-

турr. Та вс~ czo:o сяnу він зуживіlє на "кам'яні міш-

1ш", у яю·:х йоrо repoi мучаться аж до самої смерти. 

Світ йому усижається не як боротьба добрз і зла, а 

дуже часто, як боротьба жінки з 'ІОnовіком. Жінок він 

не любить. Треба признати також. що Стріндберr про

сто пnястичио зображує иеrатявиих типів. Та коли спра

ва торкається позит1-:винх тнпіn, то виходить таs, як у 

"Танку смерти": Курт - трохи риба, трохн м'ясо, а нас

правді ні риба, ні м'ясо". Тому rоді пробувати заки-
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дати Юрієві Бєльському, що аія не створив "вскравоrо 

образу" роди'Іа Едrарда :і Алісіі: якщо автор не дав 

пскравоrо персонажа, то peJRнcep і автор ні"Іоrо з то

го не зроблять. Правда, американські й анrлійські су

часні режисери надолужують це "сексом". Наприкпад, 

мннулоrо року в Торонті (О'Кіф Цеитер) цю саму дра· 

ру показав Брітійський Націоналньий Театр. П'есу ста

вив відомий анrлійський ре•исер tneн Шов. Скпадає

ться враJКения, що вік вирішив "підсилити" образ Кур

та, щоб він не був ані риба, ані м'ясо. Коли Апісів ве

nить йому одвернутись, бо ій "треба переодяrнутись", 

себто роздяrнутись., вік одвертається, а вона розсті6ає 

бnюзку. Курт у цей 'Іас повертається до неі і розриває 

бnюзкуу оrоnю·Ю'ІН іі пле'Іі, кидае іі на канапу, на якій 

пару хвилин тому ле•ав іі 'ІОnовік, і моментально стром

ляє свою ноrу між іі... Словом, з акі м'вса, ані риби, 

раптом стало "м'ясо", яке виразно виявило е1101: 'ІОЛО· 

віче "хо'Іу". Більшість публіки, зви'Іа:іно, все це "апе

титно смакує". Словом, відбувається "всеиародиє котя

"Іе" - виба"Іте, я хотів сказати "хотя'Іе" - вдоволення". 

Наші "модерністи" і іх восхвалнтелі закидають мені 

надмірну мораnЬ!•ість, мовляв, "Нові Дні" редаrуються 

тап., щоб іх можна було давати "ІИтати підліткам. Спра· 

ва не в надмірній морапьиості, а в тому, що така "ре· 

шисерська розв'язка" ні"Іоrо до образу Курта не додає. 

Режисер Слав Теліжки цим шляхом не пішов. Він 

зробив усе, щоб якомоrа яскравіше показати rляда'Іеві 

те, що мав на меті автор, себто людську поrань і 'Іерез 

неі безвихідність людської долі. З приємністю стверд•У· 

ємо, що режисер своrо осяrиув: rляда'І, вийшовши із 

залі, мусів rидувати rероями п'єси. На щастя ті JК rJІJІ· 

да'"Іі не повіряли авторові, що виходу з "кам'яноrо міш

ка" нема, інакше во11и скакали 6 з "Іетвертоrо поверху 

залі УНО ... 

Алісія - Ніна Теn:іжина Едrард - Юрій По'Іенюк 

Актори підкорилися реJRисерові. Вони зробили все, 

чоrо він від них дамаrава. У результаті цьоrо вистава 

пройшnа напружено, контакт міJК rпsда'Іем і сценою 

не переривався від по"Іатку іс до самоrо кінця вистави. 
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А це доказ доброrо вннонанни і твор•оі перемоrн ре

жисера. 

На наше здивування унраінсьна преса до ансамбпю 

поставипась не дуже прихипьно. Вистава драми Стріид

берrа бупа все таин подією в нашому нуnьтурному жит

ті: це ж чи не єдина купьтурна вистава за останні кіль

ка років у Торонті. Особпиву прискіпливість виявив 

рецензент "Новоrо Шпяху", що підписався скромними 

літерами (в. n.). Фантн•но він повністю знецінив вико

навців ролей. Наприклад, він запевниє 'ІНТа'Іів "Новоrо 

Шляху". що " ... елементу терпіння іі: боротьби зпа з доб

ром у душі креованоrо Юрієм По•енюком Едrарда не 

було слідно... Це бупа нреація досить спрощена". 

Далі рецензент rоворить: "Подібне можна сказати 

про Ніну Теnіжнну ... " 

Про третьоrо виконавця в цііі: драмі (в. л.) rоворнть: 

"В креаціі Юрі.я Бєльськоrо Курт був, може, аж надто 

безбарвним ... " 

Правда, "добрі" оцінки виконавців? При цих оцін

ках дуже здивує 'ІИТа•а висновок (в. п.): " ... постава 
(вистава б то. П. В.) п•єси Стріндберrа "Танок смерти", 

це безсумніву неабияке зуснпnя, досяrнення і успіх, з 

яким треба театрапьниіі: ансамбпь Леся Курбаса приві

тати". 

Як ба'Іимо, щось не rаразд: або шановний рецен

зент неправильно оцінив виконання ропей, або нещиро 

вважає iioro "досяrнеиням і успіхом". Чи треба так пи

сати рецензії? 

Чи були недоліки у виконанні? Чи можна бупо кра

ще виконати ропі? Ніби зайві запитання, бо кожному 

зрозуміло, що можна. Апе це можна зробити в профе

сійному театрі. У даному ж випадкові ми маємо пише 

кваліфікованих аткорів і режисера, апе не маємо умов 

професійноrо театру, у якому б режисер міr би тиж

нями опрацьовувати інтонації діяпоrу і найменший рух 

актора на сцені, бо і він і актори працюють на іншій 

роботі., а театр пишається пише на "ні'Іну зміну". 

Дуже вдала декорація Омепяна Теліжина. О. Телі

жки - маляр, який сопідно ставиться до своєї праці, 

особливо коли мова йде про декорації. Вона якнайкраще 

відбиває "~ам'яний мішок", у якому живуть Едrард та 

Алісія. Але рецензентові "Новоrо Шляху" навіть і де

корація не сподобапась, бо вона: " ... у виді синьо-сірих 

кам'яних стін була ефентовна, апе зробила помешкання 

капітана подібним біпьше до яскині або підземної непії, 

що внrпядає нам на деяке переяскравпення". 

Може. Але мені вона так не внrnядапа. А от ре

цензія "Новоrо Шляху" мені дуже виrпядає на шукання 

дірки в цілому ... 

Вистава драми "Танок смерти" - велике досяrиеи

ня ансамбпю ім. Леся Курбаса. Апе зробимо застережен

ня: досяrнення пише техиі'Іне, а не ідейне. І режисер, 

і актори лише виявили свої великі можпнвості, свою 

професійну умілість. Сама п'єса нам зовсім •ужа і ціп

ком непотрібна, бо вона ідейно ні•оrо не дає. Естетн•

ноrо вдоволення теж не приносить. То нащо над нею 

МУ'ІІІТИСЬ? 

Ансамбль заповідає •ерrову свою працю: "Манпена 

tpaca" Миколи Куліша. Обrоворюється також справа ви-
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вистави "Мати і в" за Микопою Хвипьовим. Якщо ці 

nиставн стануть дійсністю, то театраnьниіі ансамбль ім. 

Леся Курбаса стане поважним театрапьним здобутком 

еміrрації. П. ВОЛ. 

КОНЦЕРТИ ДМИТРА ГНАТЮКА 
І ТРІО СЕСТЕР БАйКО 

ПРОВІДНИЙ КИІВСЬКИЙ БАРИТОН ПОКАЗУЄ 

ВЕЛИКИЙ БАГАТИЙ ГОЛОС 

Це було п'ять з поповииою років тому, копи Дми'І'ро 

Гнатюк, провідний баритон київської державної опери, 

дебютував у Торонті в Мессі Гоп. Тоді висловлено дум

У.у, що співак здобув би авдиторію ширшу. ніж 'І'іпьки 

українських мешканців Торонта, якби він поширив свій 

репертуар, або хо• мови, якими він i:oro співає. У про
rр~мі тодішньоrо дебкту була одна арія по-ітапійсьиому. 

У'Іора Гнатюк повериувси до Мессі Гоп на два нон

цєртн, з фортепіяииим акомпаньятором Гдали Елпері

::ом і сестрами Байко, трьома украіиськими народними 

співа11камн із львівської філrармоиіі. Щоб показати, ян 

мало впливають на ньоrо нритикц. він не тільки вико

нував усю свою проrраму одніє10 мовою, - 011евидио, 

українсьною, - включно зі вступною арією Фіrаро з 

"Севільськоrо цирульника" Россіні, але й вирішив зиех· 

тувати порядок своєї надрукованої проrрами. Копи сес

три Байко - Данієпа, Марія та Ніна - пішли за iioro 
Т'!рикладом, то навіть мої українські сусіди бупи збен

тежені. 

Усе ж, треба було б 'ІОrось баrато більш драстR'І· 

1:oro, щоб зруйнувати концерт цілковито. Великий, баrа
тющий rолос Гнатюка має і тепер достатню сипу, щоб 

потрясти склепіннями Мессі Голу. У піснях Дарrомизь

коrо цей rолос був доско11ало опанований і зворушпиво 

експресивний. А далі виявилося, що він може бути од

наково прекрасним упродовж повноrо динамі•ноrо за

сяrу від rрнмучоrо фортіссімо до майже ие'Іутноrо пі

яніссімо. Що більше, йоrо тон був упевнено витрима

ний і музикальний від самоrо низу баса-баритона до 

вер!!.JИН внсоиоrо тенора. 

Одначе, цікаво, що арію Фіrаро проспівано у вузь,.. 

кій дннамі'Інш rамі., яка поширилася з rолосної до дyJRe 

rолосної. Але й тоді треба буnо подивлити rну..-кість 

F.:oro rолосу, яи теж і йоrо йовіяпьну інтерпретацію, як

що не зважати на йоrо поставу. Якби він нав'Іився ви· 

конуватн іншомо:виий, а не український репертуар, -
він, мабуть, став би міжнародною сенсацією. 

Жаль, що деЯІ(і наші півні'Іно-амернканські народні 

співаин не мали наrодн поспухати сестер Байко, ХО'І би 

тільки на те, щоб иав'Інтися, що ненапружені rопоси 

мож11а цілком добре чути в Мессі Гол, без підсилення, 

якщо співаин знають дещо про пода'Іу rолосу. Усі три 

мають приємні rолоси - сопрано, меццо і коитрапьто 

- які rармонувалн досконало, особпиво в піснях без 

акомпаньяменту, що переважапи в їхній •ас'І'ині про

грами. 

Серед їхніх найбільш подивуrідиих то•ок було за

чароване "З далекоrо краю" О. Білаша і одна неозиа-
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чена пісня, в яких вони внявнп11 надзвичайний rопосо

внй контропь у пеrко днсонантннх крещендо. Іхній rу

мор здавався трішки важкуватим у Яроспавенковій аран

жеровці народної пісні "О, rope мені", де бупн деякі 

скарrн, що звучапн так, неначе проба дпя Вапькіріі. 

Мо11•пиво, найяскравішою ознакою був добре заок

руrnений тон, навіть у найвищому обсязі, де більшість 

р;~дянськнх сопрано переходять у неприємну метапічну 

властивість. Тому то й зрозуміпо, що 2,000 людей на по

полудневому концерті рішуче не хотіли іх відпустити. 

ДЖ. К. ("rпоб енд Мейл", Торонто) 

Як ба"Інмо з рецензії торонтськоrо щоденника "rпоб 

енд Мейп" Джона КруІ'п2нда, концерти Д. Гнатюка і 

тр:о сестер Байко пройшпи в Канаді з вепнкнм успіхом. 

До оцінок рецензента "rпоб енд Мейп" додавати ні

"ІОrо. Скажемо пише, що вступну арію із "Весіппя Фі

І'аро" Д. Гнатюк проспівав ітапійською мовою, а не ук

рааіr:ською... Шановний рецензентv мабуть, так знає іта· 

nійську мову, як і українську ... 

І що це за архаїзм у критиці, щоб оцінювати арти· 

ста запежно від мови, якою він виконує твори? Пан 

Джон КруІ'панд мав би знати, що живе в друrій поло· 

вині 20-ro віку. 

На двох концертах у Торонті було (одноrо дня!) ко

ло 5,000 пубпіки. Нашим "ІНтачам скапемо, що Д. Гна

тюк урахував усі завваrн українськоі критики, які бупи 

на йоrо виступ у Торонті кіпька років тому. РЕД. 

ЧИТАЧІ ПИШУТЬ 

Вепьмишановний Пане Редакторе І 

Дозвольте дещо сказати про зміст журналу. 

Щире спасибі за статтю Миколи Хнмича "Як заrи· 

кув останній тарпан" в числі 219. Статті на подібні те

ми урізноманітию·ють зміст журналу, робпять йоrо ці

кавіщнм, бо дотепер усі українські журнапи rрішать пе

ревантаженням матеріяпів про мову та rраматику. 

Мов би в Украіні поза мовою та rраматнкою нема 

цікавіших пробпем. Таж в Украіні є природа, є там мо

гутня техніка, існують цікаві історичні пам'ятки, знай

дено безпіч археоnоrічннх цінностей і т. д. і т. д., а 

ми все копо rраматнкиІ 

Копи "Супутник" розпо"Іав нову еру в історіі люд

ства, то заrибеnь останньоrо тарпана закінчила еру в 

історіі украінської землі, яка тривапа стопіттями й да

вапа підставу до назви степової "Іастини нашої Бать

ківщини "Дике Попе". Це бупа найдапі на Захід вису

нена територія, на якій водилися дикі коні, тому копи 

"Париж питавсь Варшави" (див. у Драча), то й не див

но, яку відповідь Варшава посипала про нас у світ І 

"Дике Попе" лежало тяrарем на нашій духовості й 

прояви йоrо в нашому rромадському та політичному 

житті ще будуть панувати довший час аж до остаточ

ної заrибепі остаииьоrо дикоrо тарпана нашої духо

востн. 

Тому заrибіпь останньоrо тарпана в Украіні - це ме

жовий камінь між двома великими ерами в історіі укра

інськоrо народу, а стаття Миколи Хнми"Іа є rідиим па-
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м'ятинком прадавньому обивателеві й панові наших сте

пів! 

Дякую Вам за статтю Юрія Міщенка "Юрко Тютюн

ник", теж у 219-му "Інспі, яка урізноманітнюючи мате

ріял журіІаnу, робить йоrо цікавішим. Матеріяли до бі

оrрафіі Юрка Тютюнника майбутні історики викорнста· 

ють, перевірять і постать попупяриоrо отамана Юрка 

Тютк·нника поставлять на належне йому місце. 

Чи переходив Юрко Тютюнник в Украіну боротися 

проти біпьшовнків, чи співпрацювати з ними, читач до

відається із статті Юрія Міщенка. Для порівняння по

дам, що приблизно в тому самому часі отаман Іван Хма

рз так само подався в Украіну продовжувати боротьбу 

з більшовиками й заrннув по-rеройському в Запорізькій 

обпасті, бо за змінених НЕП-ом обставин, копи селян

ство, потенціяпьні кадри повстанців, наситило свій зе

мельний rопод і не мало вже за що боротися, для зброй

ної боротьби відпадали всякі можливості. 

При великій зднсцнппінованості українських rеиера

пів, старшин і козаків, копи навіть мапоrрамотннй ко

зак, від'їжджаючи на працю до Франції, одержував без

термінову відпустку й тим настало не поривав з укра

їнськими збройними сипами, вчинок Юрка Тютюнника, 

перехід йоrо на бік вороrа, ні в якому разі не належав 

до позитивних кроків. 

Тому радянська пропаІ'анда "набивала ціну" своєму 

здобуткові - Юркові Тютюнникові - і в цьому досяrпа 

вепнчезноrо успіху, бо з баrатьох виняткових україн

ських rенерапів в Украіні знали пише ім'я Юрка Тю

тІонника. Не тільки знали, але й запам'ятали на довrі 

час:н, бо, наприклад, поет підрадянськоrо виховання ді

стався у вільний світ і не поба"Іив ані одиоrо украін

ськоrо rероя, віриоrо присязі й Батьківщині, а написав 

rарну пісню". про коrо? Про Юрка ж Тютюнника, який 

r.орушив вірність українському військові й перейшов на 

бік вороrа - єдиний із українських вищих старшин! 

Такоrо самоrо підрадянськоrо виховання композитор 

пише до тієї пісні прекрасну музику. Підрадянськоrо ж 

виховання автор Юрій Міщенко збирає матеріяп про 

ІОрка Тютюнника, мов би нема й не бупо далеко ціка

віших rероів, вартих тоrо, щоб над іх біоrрафіями по

працювати?! 

Як же тут на цьому місці не поІ'ратупювати моrут

иій радянській пропаІ'аиді?! 

Можна й треба збирати матеріяли про різних осіб, 

а копи автор ідеалізує Тютюнника, то тнм самим він 

солідаризується з ним, бо, наприклад, копи інші пере

кін"Іики публікували заяви пояпьности окупацІИн1и вла

ді, то Юрко Тютюнник цьоrо не робив І 

Тут автор помилився., бо Юрко Тютюнник написав 

дві книжки: одну українською мовою ("З поляками проти 

України"), а друrу російською мовою, подібноrо змісту, 

але точної назви якої я не пам'ятаю. Обидві книжки я 

мав і обидві іх читав. 

Копи останнє рішення про початок походу в листо

паді 1921 року належало Юркові Тютюнникові, а так., 

здається, буnо, то це тільки свідчить про те, що Юрко 

Тютюнник був далеко від тоrо, що йоrо можна було 

:~::важат:1 rеніяnьним повстанським ватажком. 
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Зrадатн б тільки завеnнку rапасnнвість довкоnа i:o
ro штабу у Львові, може насnідком тоrо nіквідація сіт

ки повстанських орrаніза.цій в Украіні, копи заrниув і 

поет Грицько Чупринка, і початок походу в морози і: 

сніrовіі, це все rоворнть тіnькн проти ньоrоІ 

І якщо 359 жертв-rероів під Базаром етапи ними 

тіnькн наслідком несвідомости, невміння та людських 

слабостей провідника, то нехай Боr йому простить, бо 

в іншому випадкові і в Боrа нема стільки милосердя! 

Від численних чнта"Іів "Нових Днів" доводиться "ІУ· 

ти: "ІОМУ журнаn містить великі статті, ка декілька сто

рінок, критики творів, які остаточно виявляються, на під

ставі тієї ж критики, ке великої вартостн? 

Якщо в журналі друкується стаття про якусь там 

кииrу, то, мабуть, ка те, щоб познайомити "ІИТа"Іів з 

нею, щоб вони іі купували, щоб вони іі "Інтапн. А копи 

кннrа не варта тоrо, щоб на неі внтра"Іатн rроші, а 

потім ще і: час ка читання іі і остаточно втрачати ба

жання братися за якусь дальшу кнкrу, тоді нащо про 

таку кинrу писати взаrапі? 

З дpyroro боку, в Украіні відбувається просто бурх

ливий літературний процес, а ми тут киснемо в пара

фіяльних справах й ні"Іоrо про цей процес ке знаємо. 

Чому журнал не прнсвя"Іує більшої уваrн внзна"І

нішим творам, які появляються тепер в Украіні? Недав

но появилася була одна рецензія ка підрадянськнй твір, 

та й той друrорядноі якостн. А де ж ми маємо дові

датися що в Украіні виходять якісь твори, за які прнз

на"Іають або всесоюзні літературні наrородн, або укра

їнську імени Шевченка? 

Якісь там твори перекладають іншими мовами, а ми 

зажмурюємо очі й ні"Іоrо ке бачимо. Тому конкретне 

побажання до редакції "Нових Днів": поінфурмуйте кас 

про "Вир" Тютюнника, "Собор" Гон"Іара, "Хвилі" Збана

цькоrо та про інші визна"Ініші твори су"Іасноі Украіни. 

Г. ГОРДІЄНКО, Фіпядепьфія, США. 

Спасибі за листа. вепьмишановкнй пане Гордієико. 

Мушу сказати, що ми з Вами однодумці - я дивлюсь 

на справи так само, як і Ви. Та зрозумійте, що я сам 

"Нових Днів" не творю - є ще і: співробітники, які 

далеко не завжди мають такий самий поrляд, як і ми 

з Вами. 

У цьому "Інспі я передруковую уривки з романа 

Олеся Гончара "Собор". Буду пробувати намовити ко

rось з наших критиків написати статтю про цей твір. 

Може, В. Свароr напише, ХО"І, ка жаль, я ще не міr йому 

дістати січневоrо "ІНСJІа "Віт"Інзнн", у якому цей роман 

видрукувано. Я ж маю пише один примірник і тепер 

читаю сам, а поскільки не маю "Іасу, то 'Інтаю повіль

но. Сьоrодиі запали Канаду, то жодноrо примірника 

цьоrо "Інсла "Віт"Іизни" не дістанаш. 

Деякі наші автори смертельно бояться передруків з 

Уираїнv1. мовляв, усі ми й так "Іитаємо ці твори ... Я обу
рений на таке твердження, бо це "усі ми" зву"Інть дуже 

rопосnовно: я таки знаю скільки примірників "Вітчиз

ни" розходиться в Канаді, тому й знаю, що варте оте 

"усі ми"І 

Коротко: в мене нема охо"Інх авторів писати статті 

на ці теми. На жапь ! Я ж сам усьоrо не зроблю. 
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Щодо rенерапа Юрка Тютюнника. Мабуть, справді 

нехай історики розсудять. Знаю, що всі колишні вояки 

армії УНР йоrо не допюбпюють. Знаю, що в підраАSк

ській Украіні йоrо всі шанували. Додам іще один факт. 

Десь у 1928 році я відбував так звану допрнзнвну під

rотовку. У моїй частині відбували практику два моподі 

старшини Школи Червоних Старших ім. ВУЦВК. Це бу

ли молоді хлопці, справжні невrнуті українські патріоти. 

Команду вони подавали українською мовою. Я розмов

ляв з ними і вони вважали себе за вихованців Юрка 

Тютю·нника. Говорили про ньоrо якнайкраще. 

Мені здається, що Ви перебіпьшуєте "більшовицьку 

пропаrанду за Юрка Тютюнника". Якби хтось пише зrа· 

дав йоrо ім'я піспа самоrубства Микопи Скрипника і 

:миколи Хвнпьовоrо, то був би розстріnянні: або заrииув 

би в таборах. 

Спасибі за поради. Старатимусь усі іх виконати. 

п. вол. 

Високоповажаний Пане Вопиняк! 

Шлемо передплату і 30.00 доп. на розбудову. 

Серде"Іно вітаємо! 

Я. і Н. МИГ АЙЧУКИ, Парма, США. 

Серде"Іне спасибі, пане докторе І Це вже разом Ви 

виспали на розбудову "Нових Днів" 67.50 доп. Такі жер

тводавці між докторами досі були пише в Міннеапо

лісі! П. ВОЛ. 

До видавництва "Нові Дні": 

Шлю поштовоrо переказа на 10.00 доп. з них пе

редппата за минулий і цей рік і 1.00 доп. на розбудову 

lкуриа.іІу. 

Остаюсь з великою пошаною до Вас та бажаю Вам 

сип і витрнвапостн на такому тяжкому посту та ще в 

такі трудні "Іасн! Сто років рости, цвісти і все без ста

рости! 

Щасти Вам, Боже, на все rожеІ 

Гапина КОВЕРНА, Фонтrіп, Канада. 

Дороrий Земляче І 

Баrато пройшло "Іасу і, нарешті, і я стаю Вашим 

передплатником. Шпю річну передппату і прошу спа

ти журиап з квітня. Додаю 1.50 доп. ка "Інспа, яких ме

ні бракує: за rрудень, січень і пютні:. Як маєте іх у 

запасі, то пришліть. 

Шаную Вас і підтримую Вашу журиапістн"Іну бо

ротьбу з перевертнями і відступниками як у націоиапь

н11и, так і в репіrіі:ній діпяиці. 

З пошаною 

Ваш земляк (петnюрівець) з Черніrівщинн 

Михайло ЗОЛОТНИКІВ, Гаміпьтон, Канада. 

Вельмишановний Петре Кузьмови"ІуІ 

Поздоровляю Вас з Великоднем і бажаю повноти сип 

та успіхів у праці. Копи б зробити обпік передппатнниів 

"Нових Днів" у нашому місті, то є підстави твердити, 

що українська rромада Сан Дієrо відсотково в цьому 

стоїть попереду інших: "Іислом розповсюдження "Нові 

Дні" в нас поступаються пише "Свободі". 

Було б цікаво з Вами тут зустрітися, апе на відві

дини покищо не запрошуємо, бо це дуже дороrа ;цороrа. 

Шпю свою передппату 15.00 доп. за трьох нових 
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передплатниць - це міИ ім великодній подарунок. 

Радісноrо Великодня! 

Щиро Ваш 

Олександер СКОП, Сан Дієtо, США. 

Високоповажаний Петре Кузьмовичу І 

Не відмовте в ласкавості, коли це буде для Вас мож

ливе, видрукувати на сторінках Вашоrо, завжди змістов

ноrо й цікавоrо, місячника "Нові Дні", мою rлоссу до 

цінної розповіді п. Миколи Химича про тарпанів, яка 

була надрукована у Вашому журналі за квітень ц. р., 

". 219. 
Цей однокопнтний ссавець, близький своїм виrnвдом 

до днкоrо коня Пржевальськоrо, який зараз пасеться в 

азійських степах, заслуrовує особливої уваrн при обrово

ренні українськоі фавни. Тарпан бо, разом із сайrаком., 

був, так би мовити, нашою національною твариною чи 

точніше реліквією, автохтоном наших степів, що жив на 

них споконвіку, впродовж сотень тисяч літ. 

Ці вітроноrі скакуни, пережили всі стихійні ката

строфи на землі, щоб, у решті-решт, жорстока людина 

не винищила іх до ноrн в друrій половині мннулоrо 

століття. 

Цю траrедію зворушливо описує пан Химич і я ні

чоrо не можу додати до йоrо прецікавоrо оповідання. 

Зазначу тільки, що кості тарпана подибуються вже в 

культурних шарах спідньоrо палеоліту, за азільськоІ 

ери йоrо, себто, за 300,000 - 100,000 літ до сьоrодиіш

ньоrо дня. 

Тарпан пережив моrутиє т. зв. дніпрове зледенін

ня, я:ке покрило сиіrамн більшу частину нашої батьків

щини. Тривало воно, приблизно, від року 110,000 до 

12,000 літ тому. 

Пізніш майже всі сучасники тарпана виrинулн че

рез несприятливі для них rеофЬичиі та кліматичні змі

ни, як мамут, носорож.ець, махайрод тощо. 

Увага! Увага! 

ТОРОНТО й ГАМІЛЬТОН 

• Безплатно чистимо печі ( форне
си). 

• Даємо безплатну цілорічну об
слугу печей нашим відборцям опалової 

оливи. 

ЗАМОВЛЯІіІТЕ В НАС ОЛИВУ! 

DNIPRO FUEL ОІL L TD. 
TORONТO - 2174 Dundas St. West 

Тел.: вдень і вночі: 537-2169 

DNІ·PRO FUEL OIL L TD. 
HAMILTON - 905 Barton St. East 
Тел.: вдень і вночі: 549-9634 

~~~..q-.~~ 
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Витривалий тарпан, одначе, перебув лихоліття, 'І'И· 

каючись і по rлибоких сніrах і по зелених степах Увра· 

їни, коли льодовики відступили на півиі'І' та, в решті

решт, діждався сучасноrо поміркованоrо підсоння. 

Тарпан був одвіку принадним трофеєм первісних 

людей. Ми знаходимо iioro рештки на місці баrатьох 

стійбищ пралюдинн: палеолітян, мезолітвн, неолітян та 

енеолітян, - а це ж сотні тисяч літ І 

Очевидно, тарпанів водилася тоді сила-силенна і, не 

зважаючи ка свою полохливість, тарпан часто ставав 

здобиччю мисливців. 

Для маrічиих церемоній заворожування і приворо

жування тарпан, разом з іншими тваринами, виобра· 

жався на стінах печер та в плястичній скульптурі, як, 

наприклад, петроtріфн в лоні Кам'яної моrнли на Ме

літопільщнні, де тарпана накреслено пору"І з мамутом 

та биками (турами?). Це був твір мнстця-мезолітяннна. 

Серед матеріяльноrо насліддя неолітяи-трипільців, поди

буємо скульптурне зображення тарпана на стійбищі біnв 

с. Сушківкн і т. д. 

Я зріс серед цілиииоrо степу моrо батька на Хер

сонщині, бачив вовків і чув іх виття в плавнях, але 

про тарпанів та сайrаків тоді вже цілком забулося і 

навіть старі діди "Іасто не знали, що то "за штука" тоі: 

тарпан. Про сайrаків пам'ять народив збереrла припо

відку: іч, махнув, неначе той сайrакІ .. 
Пан М. Химич помиляється, однак, коли пише, що 

"зубри були винищені на початку XX-ro століття". Спра· 
вді, під час першої світової війни, а потім, після дру

rоі, поrолів'я іх зменшилося до кількох екземплярів, але 

тепер вони так розмножились у Біловезькій пущі, єди· 

нім місці на світі, де вони водилися, що декількох зуб· 

рів випущено було в карпатські заповідники, пасуться 

вони і в цілинних степах резервації Асканія Нова і, на

віть, серед кавказькоrо пралісу. На превеликий жаль, я 

не пам'ятаю, де про це читав. Цей факт акліматизації 

зубрів, вивезених з Біловезької пущі в інші місця, за· 

перечував би твердження, що зубри там лише можуть 

жити, де росте чаполоч, інакше трава зубрівка, любима 

їхня ласощ. Оскільки мені відомо, іі нема ні в Карпатах, 

ні в степах Лівобережжя, ні на Кавказі. 

З правдивою до Вас пошаною 

Д-р Микола АРКАС, Сі Кліф, США. 

25-РІЧЧЯ ПЕРШОЇ ДИВІЗІЇ УНА 

18 травня ц. р. в Торонті відбулось святкування 25· 

річчя створення 1-оі Українськоі дивізії УНА. З цієі на· 

rоди в найбільшій заnі rотелю "Роял Йорк" відбувся 

бенкет і баnь Червоної Калини. 

Офіційною "Іастиною бенкету керував п. Боrдан Се

нишин. Було відзначено всіх поляrлих за волю Украі· 

ни і прийнято рапорт від почесних прапороносців. 

Зе першою промовою виступив проф. В. Кубійович, 

що спеціяльно прилетів на це свято з Парижу. Він пе

реповів історію творення дивізії, підкресливши, що без 

політичної концепції не можна виrрати війни, а німці 

саме такої концепції й не мали. Можемо додати від 
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себе: і дякувати Боrові, що не мапи, бо були б досі ви

душили українців до коrи... Копи вже rоворимо про 

окупантів, то треба відзначити, що німці душили укра· 

інців поспіль, а росіяни на вибір. себто, сказавши по

російсьиому, "з оrпядкою". Оце і вся різниця між цими 

двома скаженими окупантами Украіни. 

По закінченні промови проф. В. Кубійовнча, плас

тунки привітали йоrо і передали йому 1100 доп. на ви· 

дання Енциклопедії Українознавства. Ппастункам 

честь і слава! Працюйте так, дів'Іатка. й далі. 

З друrою промовою виступив президент КУК і СКВУ 

о. д-р В. Кушнір. Отець В. Кушнір належить до реаль

них політиків, але цьоrо разу він 'ІОrось "упав" у пое

зію й лірику: дуже 'Іасто зrадував "струни серця", "дух 

боротьби", а найбільше "лицарський дух", який він ухит

рився побачити... в Ріміні, де були інтерновані рештки 

д?.візіі. Та все таин наприкінці промови він перейшов 

на властивий йому реалізм і висловив думку, що нас

тупне покоління українців уже буде вільне. що справді 

мо:ч-;лнве, пкm:о ми не денлямуватимем, а прзцюватимем. 

Головним промовцем був віцепрезидеит УНР в ек

З"':Пі проф. Микола Степаненко. Йоrо промова була най

довша - 25 хвилин. Він навів баrато дуже rарннх ци

тат. Промовляв rарно, спокійно, солідно. Та йоrо про

мові бракувало політичних узаrапьнен1.. Розумію, на 

1овілеі важно сказати щос1. практичне, бо кадилом трохи 

пахнути на ювілеї мусит1.... Але нотую цей факт, щоб 

бути 'Іесиим з собою й 'ІНТа'Іамн. 

Цікаво, що бандерівці ювілейний бенкет 1-оі диві

зії збо!ікотували. Причина? Стандартна: 'loro запросили 

11а доnовіда'Іа віцепрезидента УНР, а не коrос1. іншоrо? 

М. Степаненко танк ж уенерівец1., а "визвоп1.нофронтів

ці" УНР не підтримують. Крім тоrо, М. Степаненко -

"совє'!',. С="ідР.як і схизматик!" Та ще й rенерап1.ний сек

ретар ЦК УРДПІ Це справді жахливий тип! 

~~~~~~~~~~~ 

ХОЧЕТЕ КУПИТИ АБО ПРОДАТИ 
готель, 

фарму, 

дім, 

підприємство. 

то 

звертайтеся з попним довір'ям 

ДО 

УКРАїНСЬКОї ФІРМИ 

W. WALTER HRYNYK 
REAL ESTATE BROCKER 

726 QUEEN ST" W., TORONTO 3, ONTARIO 
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Телефони: 
контора: 363-5316 і 363-5317, 

мешкання: 364-3846 

То це ви вже иікоrо іншоrо на доповідача не 

моrпи знайти? - запитали в одноrо з орrанізаторів 

святкування. 

- А де ж йоrо взяти? - скрушно відповів той. 

Чайканші нам відмовив, то мусіли взяти Степаненка ... 

Відповід1. справді дотепна. 

На бенкеті були всі редатиорн, крім редакторів "Го

мону Украіни". Рядові бандерівці у'Іасть у бенкеті взя

ли. Та вже давно відомо (бодай розумним людям І): щас

ливий той, коrо бандерівці бойкотують - він напевно 

матиме успіх! Так сталося й тут: бенкет мав успіх -

у залі було понад 750 осіб rостей. Урахуйте, що ціна 

квитка висока - 12.50 доп. на особу! Як тільки вияви

лось, що буде бойкот, то комітет відразу взяв найбільшу 

залю в rотепі. Це свід'Інть, що в комітеті були справді 

розумні люди. 

Що я думаю про дивізію? ·Я був проти дивізії зав

жди, ХО'І я теж дивізійник. Та в дивізії я був лише 

півrодиин. Справа була проста: іду по одній з вулиць 

міста Стрия. Зі мною іще 'Іетверо таких, що мріют1. утік

ти від росіян, але не потрапити в руки німців. Раптом 

нас наздоrаняє німак з автоматом і закомандував нам 

повернутись назад і йти в комендатуру. Мусіли йти, 

звичайно. По дорозі він нас напучує: "Нема чоrо ти

нятись по вулицях, тепер твориться українська дивізія 

"Галн'Інна". Цим, мовляв, наш "фюрер" виявив велику 

довіру до українців, тому ви всі _п'ятеро зараз же будете 

відправлені на збірний військовий пункт. 

Ми мовчали, а мов'Іанка - знак зrодн. Та ХО'І цей 

"мудрий" німець був певен, що ми з ним зrідні, та коли 

привів нас у якийсь двір, обrороджений високим до

щаним тином, то сказав віддати документи, поки вік 

доповість, що п'ятеро "добровільців" з нетерпінням 'Іе· 

нають на відправку. Ми теж були розумні і віддали 

по одному німецькому "аусвайсові", яких у нас були 

десяти~ і копи він пішов у будинок, то ми переrля

нупись, одірвали rнилу дошку з тину і за хвилину були 

вже на друrій вулиці... На щастя, нас не піймали, бо 

були б тут же постріляли. Оце так я воював за "нову 

Европу Адольфа Гітлера"! Це лиш приклад. Так стави

лись сотні тнся'І. 

Та я не суджу ані орrанізаторів днвізі, ані днвізій

нниів. Дивізія зробила нам і 'Іималу прнслуrу. Поперше, 

в ній заховалось баrато •ленів ОУН, яких німці були б 

перестріляли чи видушили в rазовнх камерах; подруrе, 

творення дивізії дало змоrу українцям домаrатись від 

німців усяких пільr, які належаться союзникам. Потре

тє, в дивізії здобули військовий вишкіл і перевишкіn 

молоді хлопці і колишні старшини украінсьмих армій. 

Баrато з них у скорому •асі опинились в УПА, де та

ких людей саме бракувало. 

Наш провід тоrо 'Іасу саме цими мотивами й по

яснював творення дивізії, але rолосио про це, зви'Іайно, 

не rоворили, бо німці були б перестріляли не тіnьки 

цнвілиьих провідників, а й усіх вояків дивізії. Та саме 

це варто б наrоnошувати тепер, на 25-рі'Іному ювілеї 

дивізії, а не rоворнти про "лицарський дух" і "биття 

серця" чи сипати найкращими цитатами. 

Сьогодні дивізійниии теж роблять добре діло. На

прзкnад, факт запрошення на rоnовну доповідь віце-
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президента УНР в екзилі приспішує стирання реrіонаnь· 

них духових кордонів між еміrрацією. Це велика честь 

дивізійникам, що на іх ювілеї rоловннм промовцем був 

саме проф. М. Степаненко. Це також "'Іесть і Держав· 

ному Центрові УНР. А в результаті - користь дnя за· 

rальноі справи, бо цей ювілей спри"'Іинився до єдности 

сміrраціі не на словах, а на ділі. А саме це нам сьо

rодні потрібно. 

Якщо колишні дивізійники не будуть жити коnиш

нім "лицарським духом" (я йоrо ба"'Інв, той "дух", ще 

в "Іаси творення дивізії!), а будуть працювати саме в 

цьому напрямку, то вони спри"'ІИНЯТЬСJІ, ХО"'І "'Іастково, до 

тоrо, що наступне покоління українців буде вільним, як 

rоворив о. д·р В. Кушнір на бенкеті. 

Провід братства колишніх вояків Першої дивізії УНА, 

як бачимо, саме цим шляхом иамаrається вести дивізій

}:НІіів. А це йому робить честь, бо найменше практи"'Іие 

діпо вартніше найдовшої й найзапальнішоі деклярації, 

чи найкращої денлямаціі про "лицарський дух". 

п. вол. 

ВІДВАЖНИЙ І ОРИrІНАЛЬНИй 

МАЛЯР 

У кожній ділянці життя, а особливо у мистецькій, 

бувають видатні фахівці з відповідною освітою і прак· 

тиУ.ою, а буваю-ть і дуже видатні талановиті самоуки, 

які 'Іасто-rусто rоворять нове слово в мистецвї. попе

реджу1очи цим своіх колеr з високою фаховою освітою. 

До таких осіб належить і наш земляк Клим Трохименко. 

Клим Трохименко по"'Іав маnюватн, мавши вже 45 

років. Уся йоrо мапярська "освіта" зводиnась до тоrо, 

що він ще замоподу захоплювався маnярством і оrnядав 

твори видатних мистців на виставках і в музеях. Оце і 

все. А коли йому стукнуло 45, то він вирішив стати 

малярем. З тоrо часу намапював сотні "ІН тися"'Іі картин, 

мав уже дев'ять власних виставок, з яких дві в Німе"'І· 

чині, а решта у США та Канаді. Остання йоrо виставка 

відбулася з наrодн 70-річ'Ія з дня народження і 25-рі•

чя праці в діпянці малярства у філядепьфійскій "Комю

ніті Арт rелері" від 3 ДО 10 березня ц. р. 

На виставці бупо виставnено 70 образів. Виставка 

мала великий успіх в українськоrо rромадянства і аме

риканців іншоrо походження. Велика зацікавленість ви· 

ставкою спонукала радіо "Голос Америки" відбути роз· 

мову з мистцем Трохименком і передати іі в Украіну. 

Прн11ин:и успіху Клима Трохимеика, О"'Іевидно, ne· 

жать у великому таланті і впертій праці. До йоrо успі· 

ху спрн'Іинилась також відсутність так званої "фахо· 

вости": він однаково далекий від староrо академізму, як 

і 1::д сучасноrо так званоrо "модернізму". Саме це й 

дає йому змоrу бути щирим та безпосереднім у сво

йому мистецькому дорібку, що й приводить до успіху 

йоrо праць серед українців, а ще більше серед стомпе

ннх всякими "ізмами" американців. Йоrо картини є в 

баrатьох визна"'Іних американських rалеріях, а не пише 

у прнватннх збірках любителів мистецтва. 

Фахова критика вважає Клима Трохимениа високо-

ПОВІ ДНІ, ТР.111ЕПТ>, 1.%8 

1-:ультурним таnановитим малярем-примітивістом. У 

!іО-му виданні (ювіnейному) амернканськоrо "Арт Даі:· 

джест" Клима Трохнменка названо одним з найориrі

нальнішнх американських мапярів. 

Подамо деякі оцінки иашоrо майстра американською 

й канадською фаховою критикою. 

Вікторія Доиоrю у "Фіnядельфія Іи.кваєр" пише: 

"."Опії Клима Трохименка поєднують, без дешевих ефек· 

тів, примітивістн'Іиий підхід з баrатим від'Іуттям ко

пьору". 

Дороті tрефлі у "Філядеnьфі.в Бюnетииі" пише: " ... З 

вродженим від'Іуттям кольору та композиції він (Тро

хнменко) створив ряд привабливих натюрмортів з кві

тами, иопьорн яких 'Іерrуються від воrиеиио-'Іервоиих 

барв осени до "Чорних троянд", у яких форми вирізь

блені важкими мазками 'ІОрноі, синьої та павино-зеле

ноі фарб, вибиваючись червоними пробписками". 

Перл МекКарті з наrоди Трохнменковоі виставки в 

Торонті пише в "tлоб енд Мейn": " ... Хо"'І не молода nю" 

дина, Трохнменко по-молодечому і з визначним успі

хом вживає свіжих комбінацій барв у своєрідному піс

ля-імпресіоністн'Іному стипі. Декілька йоrо натюрмортів 

преrарні й повні витриманої жнттєрадостн. В основно

му це примітивізм далекий від пересі11ностн і відмінний 

сід некомпетентности та дітвацтва, які часто зустрічаємо 

в цьому стилі. Йоrо кольорові композиції вишукані"." 

Як довідуємось 'Іерrова, десята, виставка праць Кли

ма Трохименка має відбутись у Нью-Йерку ще цьоrо 

року. 

ПОЛУДЕНЬ НА ПОШАНУ ПРЕСИ 
20 квітня в Канадській залі rотелю "Роял Йорк" у 

Торонті уряд провінції улаштував черrовий полудень 

для працівників преси Канади. Цей полудень улашто

вується щорі'Іно в першу суботу по католицькому Ве

ликодні. 

Ц:ьоrо разу уряд Онтаріо заступали міністри Аnаи 

Порене (копапьні) та Іван Яремко (суспіпьна опіка). 

На прийнятті бупо яких 400 чи й більше журналі

стів. По перекусці проrоnошено й видано наrороди дnя 

заслужених робітників преси. Першу иаrороду видано 

посмертно Джорджові Бравнові, засновникові щоденни

ка "tлоб", що був попередником су'Іасноrо щоденника 

"tпоб енд Мейл" у Торонті. Джордж Брови ще в 1851 

рсці був послом парляменту Онтаріо. Цю иаrороду 

г.р:-Ійняв Річард Дойл, редактор щоденника "tпоб енд 

Мейл". 

Друrа почесна наrорода вv.дана видавцеві фраико

иовноrо щоденника "Пє Девуар" у Монтреалі п. Клав

дlяві Раяиові, який був на полуденку і взяв іі особисто. 

Третя наrорода призначена редакторові анrпомов· 

но:":'о щоденника "Ванкувер Сан" Брюсові Гат'Іісоиові з 

Ваннуверу. 

У полуденку взяла у'Іасть майже вся українська пре· 

са Торонта, в тім qислі й "Нові Дні". 
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ІНФОРМАЦІЯ УРЯДУ ОНТАРІО 

З ДЕПАРТАМЕНТУ 

МУНІЦИПАЛЬНИХ СПРАВ 

ЗАКОН 

ПРО ЗНИЖЕННЯ ПОДАТКІВ 

ВІД ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 1968 

Законодавство, яке має на меті 

зниження муніципаnьних податків 

на кожне самостійне житnове меш

кання в Онтаріо, вве,цено дnя зат

вердження у Леrісnятурі. 

Цей закояопроєит принесе зни

ження муніципаnьннх майнових по

датків на жнтnові посіnості у фор

мі кредиту основаноrо на S?.i,000 оцІ

неноі ринкової вартости мешкання. 

Зrідно в цим пnяном, 'Уряд Онтаріо 

буде пnатнти пересічно прнбпнзно 

15 відсотків майнових податків, прн
падаючнх на кожноrо ппатника та

ких податків у Онтаріо. Це буде 

зреаnізовано за допомоrою системи 

кредитів, які будуть відноситися ,цо 

муніцнпапьиих майнових по,цатків 

t9~8. П-ровінція знову внппатнть му

ніцнпаnітетам повну суму по,цатко

вих кре,цитів. Пnатннки по;цатків, 

які вже заппатнnи свої по,цаткн, 

о,цержать зворот, що бу.це ;цорівню

В1'.тн кре,цнтам муніцнпапітетів. 

Цей закон також зобов'язує впас

ників бу.цинків пере;цатн ці кре,цн

ти у повній сумі своіх комірникам. 

Вnасникн, що не виконають поста

нов закону, можуть бути покарані 

;цо висоти Stoo.oo. 
Ця поnеrша буnа обіцяна 'Уря

,цом під час виборів минупоі осені. 

зо 

ВИБОРИ В КАНАДІ 

Дотеперішній прем'єр Кана.цк Л. 

Б. Пірсон в1,ц~ишов від поnітнкн: 

зрікся nідерства в Ліберапьній пар

тії, а тнм самим і прем'єрства. Кон

венція Лібераnьноі партії обраnа nі

,цером П'єра Еnіота Трудо, ,цотепе

рішньоrо міністра юстиції в уря,ці Л. 

Пірсона. Він автоматично став пре

м'єром, скnикав Парпямент і піспя 

присяrи й оформnеиня своrо прем'єр

ства проrоnосив Парпямент розпу

щеним і призначив вибори на 25 
червня 1968 р. 

П'єр Тру.цо досі маnові.цома осо

ба. Пор;вняио моnо,ций, має бnнску

чу европейську освіту, не о,цру•е

ииіІ, сьоrо,циі, сказати 6 так, вопо

,цар мас. Йоrо батько француз, мати 

- шотnяндиа. Поnітнк іще не вип

пробуваиий, ane дуже відважний но
ватор. Посі був nівих поrпя,ців. Вва

жає себе сЬракцузом, ane сере,ц ка

nадс'!. "ИИХ французів не має ;цовірн 

- він і тут новатор: вважає, що на

:м:~.rання відокремити франкомовну 

провінцію Квебек від Канади перш 

усього невиrі.цне иаиа,цськім фран

цузам. Вийти з ізоnяціі - першо

р".цне ::~ав~ання канадських францу

з1в, вважає П. Тру,цо. 

Усп;хи П. Тру;цо свідчать, що 

б'nьшість кан~.цців бажає прорва

ти пnісняву на канадському тра;цн

т1і.йvомv поnіти"Іному боnоті. Особ

~1,вий успіх він має сере;ц мопо,ці. 

Тру.цо ніякою иеспо,ціванкою '111 

чн,...ось нечуваним і небаченим не 

є. Те ж буnо і в Проrреснвно-Кон

сР.-рвативній Партії, як іі був очо

rнв Джон Діфенбейкер. Він теж був 

r•о.-:~тором і на.цією моnо.цшоrо по

•-t'JТіння. Arre пройшnо кіnька років 

; .Pl')rO "з'init" вr.:асна партія, вірніm 

"тn"1.ц1пt;Яні міnт.йонерн". Чи не ста

RР-т"ся те JЦ саме і з П'єром Тру;цо? 

ТТn'1а"Інмn. Мо:иrТ'!'иво, Лібераnьна пар

тія бv.це -розумн;шою (і щасnнві.цоюft 

зі\ ПроtnР.Си'Rко-Консервативну. То.ці 

змсиає всR Канада. 

-ПРFrnяд J<nНФЕРF.НШЯ 
~ ПРnRУЛНИМ КОНСЕРВ~тnм 

21 трави" в Саскачеванській за

nі roтen'O "Роцтt Йорк" відбупася зу

стоі"І рР.~"\чтооіR етні"Іноі преси з 

визначним консер~атором Робертом 

R. Томпсояом. Р. Томпсон - коnнш

ній niдen па'І)тіі Соціяnьноrо Кредн

тv. а пізніш nе11ейшов .цо Проrре

снвно-Консервативноі партії, а те

пер знову к~ю:~;я.цv1;: на посnа .цо фе

.цеn~nн'І\оrо Парnямеиту віп консер

ватіn. 

Кандиду• РоІер'І' Том11сои деСІt 

даnеко на заході Канади, апе пре

сову конференцію зробив у Торон

ті. О'Іевидно, це не iioro ідея., а пар
тії. Промовnяв він до редакторів пи

ше на заrаnьні теми, зокрема заrо

стрів уваrу на декпяраціі Прав Лю

дини і на те, як вона, на йоrо дум

ку, мапа б бути зреаnізована в Ка

наді. Зупинився також і на пробnемі 

етнічних rруп у Канаді взаrапі. У 

запитаннях заторкнено також і між· 

народні теми, зокрема справу виз

нання червоноrо Китаю та ві.йин у 

В'єтнамі. Р. Томпсон вважає, що не 

можна нехтувати 700-ма міпьііонамн 

китайців, тому він вважає, що Ка

нада повинна Китай визнати. 

Роберт Томпсон з похо,цженвя 

норвежець, добре обізнанніі із на

ціонаnньнм скпадом Каиади. Укра

їнцям він відомий з тоrо, що про

мовnяв на ві'Іі з наrодн ві.цзначеняя 

30-рі'І'Ія ronoдy, який пnяново зорrа

нізуваnи російські окупанти Украі

ни. Уривки з цієї промови ви,цру

кувані у iioro збірці промов "Ком
монсенс фор Кана,ціяис". 

З НОВИХ ВИДАНЬ 

СВІТАННЯ. Квартаnьннк поезії, 

пітератури, мистецтва, ідеоnоrія та 

фіnософіі. Ч. 2 (8). квіте111t, 1968. Стор. 
32 і обкnадннка. Торонто, Канада. 

"Світання" - це ві;цновпене вн

,цання журнапу тієї JR назви, що ви

ходив у Німеччині в 1945-1947 р.р. 

за редакцією М. Ореста. 

На квартапьнику зазначено: "Ви

дає Редакційна Koneriя". Трохи ниJК

"Іе подано: "Гоnовний редактор: Во-

110.цнмнр Шаян. Секретар редакції 

Лариса Мурович. Чnенн редакцій

ної кonerii: Р. Воподимнр, Гапя Ма

зуренко, Петро Роєнко, Левко Ромен". 

ІНФОРМАЦІЯ. Бюnетень В. О. 

УНРа,цн, ч. 1. Січень-березень. Мюн
хен - Нью-Йорк, 1968. Стор. 48 і 4 
стор. використаної обкnа.цннки. 

Дуже добре, що Внконнніі Орrан 

УНРади перейшов із цнкnостнnево

rо видання на журиаnьннй формат 

і видає йоrо друком. 'У 'IHcni є чн
маnо цікавих і корисних інформацій. 

Д-р Денис Квітковсьиий. БО

РОТЬБА ЗА СВОБОДУ В УКРАІНІ. 

Стор. 68, Видання УНО в Канаді. 

Торонто, 1968. 
Відомий журнаnіст і попітичннй 

діяч, тепер адвокат у Детройті, США, 

Денис Квітковськні: написав цю бро

шуру на основі найновіших мате

ріяnів, які пересnаио з Украіни й 

вн,цаио на еміrраціі. 

НО В І ДНІ, ТРАВЕНЬ, 1968 



УКРАУНСЬКА ДЕЛЕrАЦІЯ 

НА КОНФЕРЕНЦІЇ В ТЕГЕРАНІ 

Від 22 квітня по 13 травив 1968 р. в Теrераиі, Іран, 

відбулася Міжиародив конференція у справі Прав Лю· 

дики, яку сипииапи Об'сдиаииі Нації з наrоди 20-рі""я 

проrопошеиив Заrапьиоі ДеRЛврації Прав Людини (1948 

рів). 

На цій конференції була і: депеtаців від українців 

у віпиьому світі. Хо" наша депеtаців не була офіційно 

визнаною (офіційно бупа депеtаців від УРСР), апе вона 

зробипа вепииу інформативну роботу серед офіційних 

депеrатів різних краін світу. Метою нашої депеtаціі бу

ло поширити в світі правду про фаити"нні: стан в оку

пованій росіянами Украіні. Треба признати, що свое зав· 

дання ця депеrаців виконала дуже добре. Це був, ма· 

буть. иаі:біпьшиі: наш успіх на міжиародкьому попі за 

весь "ас іскуваиия еміrраціі. 

У складі депеtаціі були: 

Вксоиопреосввщеиниі: Мстислав Скрипник, архиепи

скоп Уираіиськоі Православної Церкви США, 

Впреп. о. д-р Васипь Кушнір, президент Світовоrо 

Коиrресу Вільних Українців і rопова депеtаціІ, 

д-р Володимир Душник (США), заступник rопови 

депеtаціі, 

д-р Ярослав Мусівиови" (Франців), заступник rопови 

депеtації, 

ред. Михоі:по Сосновський (Канада), секретар депе

tаціі, 

д-р Воrдан Гапаі:"уи (Арtентіна) та д-р Денне Квіт

иовськиі: (США) - "пеки депеrації. 

Наша депеtаців масово поширила між депеrатами 

конференції такі матеріяли: 

ВІД ЦЕРКОВ: меморандум ієрархів УкраінськоІ Пра· 

воспавноі Церкви США, меморандум мнтропопнта Ук

раїнськоі Католицької Церкви в Каиад~ Високопреосвв· 

щениоrо Максима Германюка. 

ВІД ГРОМАДСЬКИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ: ме

морандум Світовоrо Коиtресу Вільних Українців, мемо· 

раидум Уираіиськоrо Кокtресовоrо Комітету Америки, 

меморандум Комітету Українців Канади. 

ВІД ПОЛІТИЧНИХ ЧИННИКІВ: меморандум Викон· 

иоrо Орrану Украінської Націоиапиьоі Ради, меморіял 

rенерапньоrо сеиретарв зовнішніх справ Уираіксьиоі Го

повиоі Внзвопьноі Ради, звернення проводу Закордон

них Частин Орrанізації Уираіиськнх Націонапістів до 

народів віпьиоrо світу. 

ДО ОКРЕМИХ ПИТАНЬ: заява Світової Федерації 

українських жіио"нх орrаиізаціі:, меморіял Асоціяції 

Уираіиськнх Канадських Юристів, меморандум об'сдна· 

них орrанізацій жінок Середньої і Східньої Европи, за· 

ява центрапьноrо иомітету Антнбіпьшовнцьиоrо Впьоку 

Народів про здавлювання вільної думки і переспідуван

ив письменників і мистців в СРСР, декларацію Україн· 

ськоrо Руху дпа Об'єднаної Европи. 

МА ТЕ РІЯЛИ: пубпікаціі анrпійсьиою і французькою 

мовами: "Лихо з розуму" Ва"еспава Чорновола та "Осві· 

та в Уираіиськіі: ССР" Івана Коляски, копії пкетів укра· 

іиськнх попіти"иих в'язнів в СРСР до державних чик

нииів УРСР7 список украіисьинх попіти"них в'язнів, які 
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тепер перебувають у російських коицеитраційинх та&о· 

рах та в'язницях, звіт Канадської Комуиісти"иоі Партії 

про ситуацію в Украіні, Копії "ужниецьинх пресових 

звідомлень і статтей про становище в Украіні. 

"СКЕЛЯ ЛЮБОВИ" 
Про дніпровські острови Кохання і Мала Хор

тиця згадується в літописах XVI сторіччя. Острів 
Кох~шня першю1 описав І. Бєльський в 1590-х роках. 
У то~.1у ж десятиріччі Е. Лассота, побувавши біля 

Ючкаської переправи, вже жо.:~ню1 словом не згадує 

про острів Кохання, але пише про інший - Малу 
Хортицю. Через півсторіччя у тих же :'.1ісцях пабу· 

н:>в інженер Боп.1ян. У складеній ню1 "Карті України" 
він відзначив "Кохання", а.1е зобразив його не остро

по:'.1, а пІвострово:\1. 

Порівняпши все відо:\Іе про 'шс, піrюстрів і ос

трів. здогадує,юсь, що всі вони бу.1и рnзташовані бі

.1я старовинної Ючкаської переправи. Терен ней за· 

р1з затоп.1ений нодюІИ штучного озера і над його 

поперхнею .1иш11вся тільки невеликий зелений острі

пень. 

Колись це '1існе, найвужче :\tіж берегюш, зва
.1ося Воєчю1 горло:\1. Татарська стріла долітала з од

ного берега на другий. Здавна тут була Крарійська 

переправа, з XVI століття названа Кічкаською. 
З лівого берега йшов старий поштопий тракт че· 

рез Олександрівську фортецю до Озівського моря. 

Кічкаська переправа існувала до 1906 року. По
ті" був споруджений залізничний :\tіст "Віядук" на 

л~ох опорах. Це була визначна споруда того часу: 

З:-'.'lишки опор лишилися донині. 

Поті,1 у Кічкасі ніяк не :\югли повірити, що са

"е тут розпочнеться бv дівниuтво греблі ... 
. М. ТИХИЙ 

("РаноR", "'І. 1. 1968.) 

ПОСІЯЛИ ОГІРОЧКИ ..• 
Агроншш знають, що гербіцид групи "2,4 Д" 

ефективний засіб для хе:\1ічного прополювання пo

cinin. Однак вияrшлося, що препарат приховує в собі 
набагато більші :\юж.1ипості. У новій ролі сти'1уля

тора росту овочевих культур його випробували нау

копні Української сільськогосподарської академії ра· 

зш1 з пранівниками Київської овочевої фабрики. 

Насіння огірків перед висіrзо:\1 протяго:\1 тижня 

вигрінали. поступово підпищуючи те:\ІПературу від 40 
:ю 80 ступнів. Потім, попередньо за:\ючивши у воді, 
йnro на 15 годин перенесли у с~абкий розчин пре
парату "2,4 Д". Розсаду з цього насіння вирощу· 
rа.1и :v гонча рних горшечках пі.:~ .1ю:\1інесцентнюш 

.1ЮШ3'1И, а поті:\І виса.:~или в грунт теп.1ині. 

Огірки з насіння, оброб.1еного розчиншt пре

П.1ратv, :\Іістили н собі значно більше nіта'1іну С і пук

рі11. Уrожай їх був на 21 підсоток вищий. 

Василь КАЛИТА 
("УRраіна", "'І. 2, 1968.) 
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ЛІКИ ДЛЯ РОСЛИН 

Листя плодових дерев жовтіє, порушується об
:-.1ін речовин ... Вапняковий хлороз - ставлять діягноз 

агроно:\ІИ, - себто в rрунті бракує доступних для 

рослини фор:\1 заліза. 

Через це захворювання господарства Криму що

року недобирають тисячі тонн фруктів і винограду. 

Пояодиться викорчовувати сотні загиблих дерев. На
:-.1агалися їх лікувати - вносили в rрунт залізний 

купорос, обприскували листя різнюш розчинюш ор

ганічних і неорганічних солей тощо. Однак всі захо

ди лише тю1часово по:\1агали рослинам. 

Вчені Інституту фізіології рослин Акаде:-.1ії наук 

УРСР у боротьбі проти хлорозу запропонували роз
чин особливих органічних речовин - кшш1ексонів, 

які утворюють дуже ~1іцні сполуки з метала:\ІИ. 

Розчин вносять у rрунт або обприскують ню1 

дерева. В такий спосіб рос.1ини збагачуються х.1оро

філо:-.1, посилюється їхня життєдіяльність. 

Виробничі випробування, проведені біохе:-.1і1<ами 

у господарствах Крижької, Київської та інших обла

стей республіки, показали високу ефективність пре

парату. Колгоспні й радгоспні садівники збирають 
ягід у два-три рази більше за мінімальних додатко

вих затрат прапі і коштів. 

БУ ЛО КОЛИСЬ .•. 
У народній пам'яті й досі збереглися згадки про 

01і.1ивого оборонця пригноблених, ворога ncix па

нів і панських посіпак Гаркушу. 

Народився Гаркуша (Семен Іванович Миколаєн
ко) 1739 року в родині кріпака-селянина. Дев'яти
річню1 хлопчиком пристав до запорожців. У судовій 

справі згадується, що під час коліїншини Гаркуша 

був у загонах Гонти й Залізняка. А 1772 року ство
рив в.1асний загін. Бунтаря спій:-.1али, вислали на по

селення в Таганрог. За півтора року народний :\tес

ник втік звідти, зібрав біля себе загін 1<ріпаків і пі

шов :-.1стити пана:-.1. його схопили піл: час нападу на 
новгород-сіверського бургш1істра, приставили до Глу

хівського судv, а звідти "важливого з.1очинпя" від

пр'1вили до Москви. Там над ним люто знущалися: 

били батогюш, вирвали ніздрі, випек.1и таnо() ч1 лобі 

та на вилицях і погнали до Казані на каторгv. Uаr>

ська "наука" не зла:\1ала Гаркушу - він зновv втік. 
У рілних місцях створив ще більший загін, який етап 

грозою для всіх конотопських та миргородських по

:\1ішиків. Проти нього було послано військові части

ни, і в 1784 poui біля Ро:-.1ен загін Гаркуші попав 
піJ: облаву. Знову нещадно всіх катували, а ватажка 
зас.1али v Нерчинськ на довічну каторгу, під суворий 
нагляд. Звідси вже він не повернувся. 

Про Гаркvшу написав роман Г. Квітка-Основ'я
ненко і нарис Г. Данилевський, але ці твори не дають 

правдивої vяви про героя та його вчинки. Ро:\tан На

рєжноrо "Гаркуша", побудований на історичних фак
тах, кілька разів категорично забороняла нензура. 
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Вперше він надрукований у Харкові тільки 1931 ро
ку. В дореволюційних українських театрах з успі

хо:-.1 іш:1а п'єса О. Стороженка "Гаркуша". 
Г. ГРИГОР'ЄВ 

("УІ'Іраіна", ч. 12, 1967.) 

КАЖУТЬ, БУЛО ТАК ••• 
Якось серед ночі відомого англійського хірурга 

Лістера викликали до одного багатія. Той стогнав: 

Ох, пане лікарю, я так нездужаю! Я юшраю!" 

Лістер уважно оглянув хворого і спитав: 

-- А ви склали духівницю? 

- А хіба :\ЮЇ справи такі кепські? 
- Як прізвище вашого нотаріуса? 

-- Ви гадаєте, що? .. 
- Накажіть негайно покликати нотаріуса і обох 

синів. 

- То я справді юшраю? 

- Ні, -- одказав .1ікар. - Але я не хочу бути 

єдиню1, кого ви цієї ночі без будь-якої потреби під

ня.1и з піжка ... 

• 
Альбертові Айнштайнові дуже подобались філь-

:\ІИ Чапліна. Одного разу після перегляду нового філь

:\ІУ Айнштайн написав йш1у: "Ваш фільм "Золота ли
хо:\1анка" зрозу:-.1ілий всі:\1 у світі, і ви неодмінно ста

нете великою людиною. А. Айнштайн". 
Чарлі Чаплін відповів йш1у: 

"Я Вюш захоплений ще більше. Вашої теорії 
відносности ніхто в світі не розуміє, а Ви все ж та

ки стали видатною людиною. Ч. Чаплін". 

• 
Один пись:\1енник приніс Во.1ьтерові св1и твір з 

проханню~ дати відгук. Минуло декілька днів, і Воль
тер повернув писм1енникові його рукопис. Наприкін
ні твору рукою пись:\1енника було написано "Fin", 
тобто "кінеuь". Вольтер закреслив літеру "n" і за
лишив "Fi" (фі). Uю1 словш1 він і висловив свою 
ду:-.1ку про твір. 

("РаноІ'І", ч. 1. 1968.) 

----,··· ... "." .. ".-~ .... ".......,..,...,,..~ .... -------
КУПІТЬ UІ КНИЖКИ 

1. Олена Курило, «УВАГИ ДО СУЧАСНОІ 
УКРАІІІСЬКОІ ЛІТЕРАТУРНО! МОВИ». 

Про ню книгу див. у «Нових Днях:. за ли

стопал 1960 r. на стор. 23. 
Uіна її: для передплатників «Нових Днів:. 

- 2.00 дол., а для всіх інших - 2.50 дол. 
2. «НОВИЙ ОВРІй», ч. 2, альманах, присвя

чений 1 О-річчю масового українського поселен
ня в Австралії. 

В альманасі є багато цікавих і дуже різно
манітних матеріялів. 

Ціна за примірник - 1.50 .п.ол. 
Обидві книжки замовляти в «Нових Днях:.. 

НО В І ДНІ, ТРАВЕНЬ, 1968 



П. К. ВОЛИНЯКОВІ 

Мовчун окаяню{й! Я бачу, що Вас 

Не вр2зиш ні :'ІІе.ІО:'ІІ, ні :"11ако:"І1. 

Хіб:-шо 01:шний прис.1ати Вю1 газ 

І 11 :"11оuну" японську "араку" ... 

Мовчіть же і .Ja,1i, в кишеню Ва:\1 чорт, 
(Бо 1~ін на секретаря б здався.) 
Ко:ш б зз:"І1ість кріс.1а, Ви сіли на торт, 
Я б довго на.Іхненно 01іявся. 

А поки з га.1узкою :'ІІИру в pyui, 
Г:11аю, "Новю1 Дню1" на с.1аву, 

Прошу по:'І1істити хоч десь у кінuі 
Оню неве.1ичку сб'яву. 

Іван ЕВЕНТУАЛЬНИЙ 

3. 5. 1968 

Но~:ий : ипуск видавництва Юліяна Середяка 

в Арrентіні 

Анатоль Га л а н 

НЕВИГАДАНЕ 
Збірка нове.1ь і оповідань 

320 сторінок друку. 

Обк.1а.Іинка Володю1ира Пи.1ишенка. 

У світі існує багато фантазій, да.~еких від ·життя пе
р~бі.1ьшен:~х і піщ1а.1ьованих на 01ак читаuької 'пуб
. 11ки. Але в ній книжuі не:'І1з жодної фантазії. у ній 
відбито те, що пи. спостеріга.1и, тільки не зауважи.1и. 
У ній - жорстока правда людських переживань, по
чуттів, .Іій і, :\ІОЖ.1иво, ві..Іповідь на запитання нашої 
в.1асної душі. 

Uіна книжки: 
в А рrентіні - - їОО пезів, в Австра.1ії - 2.50 до.1. 
в Анг.1ії -- 1 ф. штер.1., в США і Канаді - З до.1. 
І{ "Н " нигу евиrа..Іане :\Іожна набути в усіх українських 

книгарнях на е:'І1іrранії гбо за:'ІІОв.1яти на адресу: 

А. Kalynowsky 
704 Norton St., 

Rochester, N. У. 14621, U.S.A. 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ФУНДАЦІЯ 

НЕ НАША МАЙБУТНІСТЬ У КАНАДІ 

АДРЕСА: 

ШЕВЧЕНКІВСЬКА ФУНДАUІЯ 

ПРЕДСТАВНИЦТВО-ТОРОНТО 

191 Lippincott St. - Toronto 4, Ont. 

ЧЕКИ ВИПИСУВАТИ: 

The Taras Shevchenko Foundation 
--··----·-----------

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

д;151 r,cix к:шс укр:.JЇНСЬКІ1В шкі.1 НJ е:\ІlГрзuії: 

1. Л. Деполович 
Б У І< В АР 

Десяте видання 

Uіна: у І{ана.Jі і США - 1.50, 
в Анг.1ії -- 11 ші.1., ІЗ Аuстра.1ії - 1.50. 

2. Петро Волинян 
БАРВІНОІ< 

Читанна для 2-ої нляси 
П'яте видання 

Ціна: у !{а наді і США - 1.25 
ІЗ Аиг.1їі - 11 шіл., ІЗ Австралії 

3. Петро Вошшян 
К Иї В 

Читанна для 3-ої нляси 

ч~тверте видання 

до.1., 

1.25 110.1. 

Ціна: у Канаді і США - 1.50 дол., 
в Анг.1і'і - 11 ші.1., rз Австралії - 1.40 дол. 

4. Петро Волинян 
ЛАНИ 

Читанна .11ля 4-ої нляси 
Четверте видання 

Uіна: у Канці і США - 1.50 дол., 
в Анг.11і - 11 шіл., в Австралії - 1.40 дол. 

5. Петро Волинян 
ДНІПРО 

Видання друге 

Підручнин з історії унраїнсьної літератури 

і хрестоматія • 
Є,11ш11ІЇ н.:~ e:'l1irpauiї підруч1шІ{ такого типу. 

І{нижка ілюстрована. 

Ціна: у і{анаді і США - 2.00 до.1., 

в Анг.1ії - 15 ші.1., u Аrзстралії -- 1.80. 

6. Дмитро І<ислнuя 
Г Р А М А Т И І< А У К Р А ї Н С Ь І< О ї М О В И 

( Фонетина й морфологія). 
Видання п'яте. 

Підручник пристосований до українських 

С:'І1іrраuійн11х uші.1 (багато прик.'Іадів і завдань). 
Сього.1ні - не єдиний пі.~ручник 

з у1.:раїнської :\ІОІЗИ на e:'llirpauiї. 

Uіна: у Кана.~і і США - 1.70 дол., 
в Англії - 12 шіл., в Австралії - 1.60. 

7. Дмитро Кислиuя 
ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ (синтанса) 

Друге видання. 

Ціна: у І{ана.~і і США - 1.70 дол. 
В Анг.1ії - 12 шіл., в Австралії - 160. 

8. Петро Волинян 
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАІНИ 

Друге видання. 

У ю111жuі багато ітостраuій, карт тощо. 

Uіна: у І{анаді і США - 2.00 дол., 
u Англії - 18 ші.1., в Австралії - 1.80 дол. 
Замовляти в "Нових Днях". Шнолам і книгарням 

та аер1ювним громадам - знижка. 

--~-----------------
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~ КАТАЛОГ КНИЖОК ~ 
~ ~ 
~ Е 
0 

ч. 3, 1968 рік, ~ 

~ виданий книгарнею "Українська Книга", ~ 

~ Цей великий (біля 90 сторінок дру- ~ 
~ ку) детально описаний і правильно впо- ~ 
~ рядкований список українських книг, ~ 

~ які тепер є на складі в нашій книгарні ~ 

~ в Торонті, ~ 

~ ~ 
~ РОЗДАЄТЬСЯ І РОЗСИЛАЄТЬСЯ ~ 
~ БЕЗКОШТОВНО V 
~ G 
~ Цей каталог ми виготовили для Вашої ~ 
~ вигоди. ~ 

~ Придбайте його собі! ~ 
~ Заходьте особисто або звертайтесь р 

~ F_ ~ листовно до нашої книгарні: ~ 

~ ~ 
~ UKRAINSKA KNYHA ~ 
~ 1162 Dundas St. W., ~ 
~ Toronto 3, Ontario. ~ 

~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
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