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Література, наука, мистецтво, суспільне життя 

Гр. БОСТОНСЬКИЙ 

ДРУЗІ 

Гуси, zуси, летіть бо вам треба, 
Ці простори для вас замалі -
Як побачите син.ь .моzо неба, 
Ви zрудь.ми припадіть до землі. 

Стріха батьківська вас привітає, 
Де я вбоzе дитинство лишив ... 
Ви щасливі - кордонів немає, 
І владі з вас ніхто не zрішив. 

Не питати.муть вас про дороzи, 
Про папери - чому іх нема, 
Не дадуть вам перестороzи 
І не скажуть .маzічне - тюрма! 

Я вам заздрю - я тоzо не .маю -
В нас кордони і безлічі віз ... 
Полетіть до люби.моzо краю
Mozo краю терпіння та сліз. 

Привітайте .матусю і тата, 
Вам це .можна кордонів нема, 
Може, стрінете рідноzо брата, 

Може стріне вас люта зи.ма! 

Іреней ВЕРЕС ГЕРОЙ 

30.5.І987 

Матіясоні Рустові в альбом 

Казали, що земний цей шар 
колись замешкали zерої; 
був Одисей - zерой з-під Трої, 
чи летом. вславлений Ікар. 

Та ось і в нас юнак з валькиру 

сів на літак, .мов на коня, 

й осів під .мурами Кремля, 
щоб передать zалузку .миру. 

Та у Кремлі лихії люди, 
руки не подали йому, 
ще й запроторили в тюрму -
в державі зла рабом. хай буде ... 

Хвалю ласкаву долю, що я 
дожив, щоб бачити zероя. 

"Нові Дні", жовтень 1987 

Юрій БУРШТИНЕЦЬ 

ВЕСНА НА ФЛЬОРИДІ 

Здається, навколо немов би весна -
Сонячних зливів на землю потоки, 
Та дзюрччіння не чуть ручая, 
Не пульсує земля щедрістю соків. 

Не воркочуть на клуні старій zолуби 
І не чутно у zаї зозулі, 

Хоча небо наскрізь zолубе, -
Весни подихом. земля не вібрує. 

І не спорять на призьбі столітні діди, 
Купаючи чола у сонячній ласці, 

Не пустує дітвора життям. .молодим., 
Що .майнуло повз нас, немовби у казці. 

ПОВОРОТ 

Іду знову весінніми полями, 

Посеред росами умитих нив, 
Що іх досвітніми воzня.ми 
У сонці жайворон збудив. 

Летять лелеки з піль з приносом 

До zнізд своіх, до солом'яних див, 
А он чорніють хмарочоси, 

Куди з косою дід колись ходив. 

І серцю радісно усім, і тоскно, 
Що час безжурности сліди затер. 
Несе енерzію країнам. прудконосний 
У турбіни запряжений Дністер. 

ЗА ТЕБЕ БО КРАЩИХ НА СВІТІ НЕМА ... 

Блакитною сіттю окутаний вечір. 

Зірками небесна цвіте далина. 
Свіжий подих спадає росою на плечі 
Нашим. zора.м, поля.м і лісам. 

В zрудях серце закохано .мріє, 
Приzлядаючись Твоїй вроді здаля. 
Між зірок Ти найкраще зорієш, 

Між квіток - Ти чаруєш одна. 



І в пісні дівочій, в zаї солов'їнім, 
І в кожно.му те.мбрі життя, 
У кожній рослинці, у серці дитини, 

В .морському шу.мі, і в тиші ставка, 
Ти для .мене ніжна, .мов лелія, 
За Тебе бо кращих, Вкраїно, не.ма! 

ВАЖЛИВЕ ДЛЯ ВСІХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ 

ЖУРНАЛА "НОВІ ДНІ" 

Шановні ПереДШІатвики! 

Ми вже згадували не раз, що поступово 
переходимо на компютерну систему. З ар
мією "друкарських чортиків" ми назагал 
упоралися і журнал висклаємо Вам тепер 
своєчасно. 

На жаль, деякі труднощі і проблеми, 
пов'язані з новою компютерною "картоте
кою" та з новими і досить ускладнени:м:и ви
могами в справі розсИJDСИ журнала ще не 
цілком подолані. На ВапІІІІ адресах в деяких 
випадках, коJІИ прізвище або ім'я ви.ивИJІось 
ДJІЯ коJШІОтерної сисТеми "задовге" - ваш 
компютер автоматично й декоJІИ нелоrічно 
скорочував Ваше ім'я або ставив тільки іні
цівли. З подібних причин часто опущено в 
адресах заслужені титуJІИ. Щиро просимо ви
бачити і нам, і "компютерові". У досконаJІІО
ючи систему, ми поступово направим:о запо

діииу кривду, якщо Ви повідомите Ваше ба
жавии, бо за кожну поправку в адресі Ви
давництво змушене додатково ПJІатити. 

2. Просимо також пам'ятати, що цифри над 
прізвищами у Вашій адресі вказуватимуть 
JІИШе :місяць і рік, КОJІИ кінчається Ваша 
переДІІJІата. При цьому, будьте терпеJІИВими, 
якщо побачите, що ці цифри не виправлені 
й аа :місяць чи два пісJІЯ того як Ви прислали 
свій чек на переДПJІату. Ваш чек ми впису
є:мо "по-старомодному" в касову книгу не
гайно пісJІЯ отримання, але ДJІЯ ощаджу
вании коштів, до компютера :маємо доступ 
JІИШ раз на :місяць або й на два, і JIИID пісJІЯ 
цього всякі з:міни у Вашій адресі чи в ре
ченці доки з8ПJІачена Ваша переДІШата бу
дуть виявлені на Вашій наліпці в журналі. 
З. Просимо своєчасно присИJІати Вашу перед
ПJІату й своєчасно наперед повідо:м.ляти нас 
про зміну Вашої адреси, бо цього вимагає від 

насL:,~штовий ур~ і це заощаджує Ви-
дав тву додатковІ кошти. 

4. Також ще раз прагадуємо всім переДІШат
никам, що у зв'язку з більПІИІІИ коштами 
друку і поштових оПJІат, ми буJІИ змушені від 
JІІІІІНJІ ц.р. піднести річну переДІШату в Ка
наді до 22 кан. дОJІЯРИ, а в усіх jшпих краї-
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нах до 20 амер. доJІЯРЇВ, або їхньої рівновар
тости :місцевою ваJІІОтою. ПередПJІата і пере
сИJІКа авіопоштою коштує річно 40 ам. дол. 
5. Вкінці прагадуємо всім читачам, співро
біТІПІКа:м і переДПJІатникам, що в нас тепер 
інша поштова скриика і інша адреса в :місті 
Торонто. Тож при висилці чеків і всієї коре
спонденції просимо перевірити нову адресу, 
подану на конверті і на обкля ~виді журнала 

"Нові Дні". 
Спасибі всім за дотеперіпппо підтримку і 

зрозу:м:іния тяжких умов нашої праці. 

Редакція і Адміністрація 

ІСТОРИЧНА ПЕРЕМОГА 
ЛІБЕРАЛІВ В ОНТАРІО 

У понеділок, 10-го вересня 1987 р. в чергових ви
борах до парляменту найбагатшої і найвпливові
шої канадської провінції Онтаріо неочікувана ве
лику перемогу здобула Ліберальна партія, під про
водом дуже популярного лідера дост. Дейвіда Пі
терсона. Фактично, в його перемозі майже ніхто 
не сумнівався, несподіванкою для багатьох були 
розміри цієї перемоги: на всіх 130 місць у парля
менті ліберали здобули аж 95, майже двічі більше 
ніж мали досі. Це вперше за останні 50 років Лібе
ральна партія здобула в антарійському парляменті 
більшість місць і може створити уряд без потреби 
компромісних домовлень з іншими. 
Проrресивно-консервативна партія, яка доне

давна 48 років незмінно керувала провінцією при 
допомозі т.зв. "великої синьої машини" і вважа
лась непереможною, зазнала найбільшої в історії 
канадської конфедерації поразки, здобувши всього 

16 мандатів. Її амбітний аrресивний лідер Ларрі 
r росман взагалі не був переобраний і з голосив 
свою резиrнацію з керівництва партією, а· лідер 
Нової Демократичної партії Боб Рей ледве був 
переобраний, утративши кількох своїх дотеперіш
ніх близьких співробітників. 
Для нас, українців, ос1·анні вибори в Онтаріо мо

жуть бути дуже повчальні з декількох причин. 
Вони показали передусім , що в справжній демо
кратичній системі немає і не може бути непере
можної і вічної більшости. Нові часи ставлять нові 
проблеми і вимагають часто нових людей і нових 
розв'язок. Меншинний ліберальний уряд впровадив 
в Онтаріо за останні два роки чимало визрілих і по
трібних реформ. Це без сумніву багато спричини
лось до зросту популярности прем'єра Пітерсона. 
Хочеться вірити, що величезна перевага лібера

лів у парляменті не зробить їх ароrантними, що не 
скоро забудуть вони про довгі роки своєї часто 

"Нові Дні", жовтень 1987 



Євzен ГАРАН 

БЛЕК БОЙ МИЄ ПОСУД 

(оповідання) 

Моя донечка Марійка викликала таксі і подалася 
на власну пашу. 

-Гей, яблучко, куди ж ти котишся? Підождало 
б іще трохи, погрілося б проти сонечка, дозріло б 
у голові ... 
Я гойдаюся у кріслі. По спорожнілій кімнаті лу

нає: 

- Рип-рип! Рип-рип! Рип-рип! 
Очі вперлися в телевізію, але на думці Марійка. 

Ось вона ще крихітною школяркою стоїть на ши
рокому, шкільному подвір'ї і розтирає сльози ку
лачко~. Недавно мати покинула, розійшлися з 
батьком, а це чогось і батька нема. Уже всі діти 
лороз'їжджалися додому, а він забарився. 
Того дня мене затримала сусідка. Вона теж роз

ведена. У нас багато спільного. 
-А чому твоя жінка тебе покинула?- прак

тичне запитання. 

Моя жінка походить з Нової r вінеї, - розпові
даю.- Там жіноцтво розбалуване. Всю домашню 
роботу виконують тубільці. Їх так і називають по
англійському "бл ек бойз". Тільки по приїзді в Сід
ней жінці довелося засукувати рукави й мити по-

безсильної опозиції і прислухатимуться до голосів, 
хай і чисельно елабенької, теперішньої опозиції. 
Ліберальна хвиля захопила цим разом усі ЗО місць 
у метрополітальному Торонті. Не встояв проти неї 
і наш популярний та загально шанований посол 
Юрій Шимко, який чимало допомагав зокрема різ
ним меншинним групам, 

В хвилину, коли пишуться ці рядки ще не знаємо 
скільки послів українського походження вибрано 
до нового парляменту. Треба однак пригадати й 

підкреслити, що й всього тиждень перед виборами 
ліберальний (тоді ще меншинний) уряд Дейвіда Пі
терсона вважав за доцільне й потрібне призначити 
rрент у сумі понад 440,000 (чотириста сорок тисяч) 
долярів на розбудову Українського Культурного 
Центру на оселі "Київ", що біля Торонто. Той 
rрент і грамоту від уряду врочисто вручила голові 
Комітету міністер Громадянства і Культури дост. 
Лілі Мунро в неділю ЗО серпня під час всенарод
нього Здвигу. 
Тож можна сподіватись, що значний вклад 

української етнічної групи в розбудову і розвиток 
провінції Онтаріо буде належно доцінюваний і уря
дом "подавляючої" більшости прихильників дост. 
прем'єра Дейвіда Пітерсона. І треба побажати 
йому успіхів у здійснені його плянів. 

м. ДВJІЬний 
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суд. Спершу пробувала перетворити мене у блек 
боя. Та я працюю на нереrулярних змінах. От і 
здалося їй життя затяжким. Розвелася. 
За балачкою я забув, що мене чекає Марійка. А 

згадав, то скоріше до авта! 
Отак ми із сусідкою не змогли поякшатися. 

Життя накладає на тебе обов'язки. Розведений, 

якщо зразу не ожениться, то не ожениться довго. 

-Рип-рип! Рип-рип! Рип-рип!- гойдається крі
сло. 

Мислі снують лавутину минулого, ловлять в ній 
тіні й образи. 
Ось Марійка вже підлітком. Це вік, коли гарту-

ється серце. 

-Що це в тебе, донечко, за квіти? 
-Тропічні, тату. Їх треба тримати в хаті. 
-Який гарний візерунок листя! 
Я поливаю рослинку (молодь сьогодні така, 

що часом і забуває про полиоку). 
Якось сусідка каже мені: 
-Це, може, й не моє діло, але ти знаєш, що ти 

в хаті собі мороку вирощуєш. 
Я на хвилинку задумуюсь, про що вона меле. Чи 

не про Марійку? Отак, як у дитини нема матері, то 
всі її клюють. 
-Я маю на увазі оті тропічні квіти,- пояснює 

сусідка. 
-А хіба що? 
-Та прочитай плакат на автобусній зупинці. 
Читаю. Перечитую. 

ІІІкід.ливі рОСJІИИИ 

Точно такий папоротьний візерунок листя як у 
мене дома. 

Маріоанна 

-Ой, лишенько! 

Спішу додому. 
-Та, як ти смієш одурювати рідного батька?

гнівно виказую Марійці. - Мене за таку рослину 
в тюрму посадять! А не посадять, то який сором 
перед людьми! 
-Сорому на світі нема, тату. Он моя мати ли

шила мене малою, і сором її не спалив. 
- Ой, сирітко моя! Сором на світі є. Він мі

ститься у людському серці. 
І є радість за подарунки на день народження. І є 

гнів за вчинену несправедливість. Люди не без
душні роботи. Люди мають почуття. Тільки ува
жай, щоб почуття не панували над тобою, а щоб 
ти була їм королевою. Не роби собі з мого розводу 
трагедії. Сьогодні повно розведених. Таке вже 
життя пішло. 

- Рип-рип! Рип-рип! Рип-рип! 
Вечірня прохолода доходить до кісток. 
Перед від'їздом Марійка поклала подарунок на 

стіл. 
- Однеси його сусідці, -сказала. 
Ну, сама й однесла б! Куди мені, старому пенсіо

нерові тягатися по сусідках! 
Подаруночок гарно завернутий, стрічкою 
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перев'язаний. Дівчина поспішала. Не встигла по
прощатися. 

Я беру його і чвалаю до сусідки. 
У неї хата- картина смутку. Пташенята пови

літали з гніздечка, подалися в подорож за океан. 
- Ми з тобою українські rави, - кажу їй, - Ви

ростили дітей з великими труднощами, а тепер 
одинокі на старість. Давай переїдемо в одну хату! 

Сусідка дивиться на мене пильно. 
-Ти знову своєї пісні завів. А що твоя дитина 

скаже? 
Вона й досі говорить про Марійку і про своїх 

хлопців як про дітей. За звичкою. По інерції. 
- Марійка вже поїхала на свою власну кварти

рю,- кажу я.- Ось тобі лишила подарунок. 
Сусідка розгортає пакуночок, а звідти викочу

ється заручальне кілечко. 
Жінка шаріється від несподіванки. 

- І що Марійка хоче сказати цим кілечком? -
питає зо сміхом, хоч і добре знає відповідь. 
Вже за два тижні ми із сусідкою оформили свою 

згоду. А гуляємо і понині. Від Марійки прибув для 
нас весільний подарунок: електрична машина для 
миття посуду. Назва виробу - "Бл ек бо й". 

Микола КОЛЯНКІВСЬКИЙ 

ТОВПА 

{Трагі-сатира. 
Друкується в другу річницю смерти Автора) 

-Ви чули, розпинатимуть! Людину розпинати
муть - чесну й справедливу, борця за людські пра
ва, за свободу. Прилюдно розпинатимуть! 
-Жах який! Розпинатимуть? У двадцятому сто-

річчі, в епоху космічних польотів? 
- Коли розпинатимуть? 

- Кого розпинатимуть? 
- О якій годині, де розпинатимуть? 

Люди покидали свою роботу, вигукували "Гань
ба", "Геть насильство", "Свобода людині". Вима
хували руками, грозили революцією. 
Довкола міської площі, оточеної поліцією, зі

бралася тьма народу. 
-Звільніть людину! Звільніть людину!- ревла 

товпа. 

І тільки, коли кати винесли на плитформу важ
кого хреста, народ замовк. 

- О котрій годині екзекуція? 
Виявилось, що екзекуція мала була початися 

тому п'ятнадцять хвилин. Люди виймали годинни
ки, нервувались. Хтось нарікав, що запізниться на 
роботу. Кати винувато розглядались навкруги, 

мовчки вибачались, що не з їх вини це запізнення. 
Врешті привели засудженого. Йшов важко, з 

гордо піднесеною головою. 
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- Слава героєві! - заревла юрба. 
Кати примірювали хреста до отвору в плятформі. 
- Звільніть людину! - скандувала товпа. 
Нараз, тоді коли кати взяли людину попід раме-

на, щоб простерти її на хрест, на плитформу вий

шов ставний русявий чоловік і владним рухом зупи
нив екзекуторів. Товпа замовкла, заніміла. 

- Громадяни! - дзвінко промовив русявий. -
Сталася помилка, яка ледь не закінчилася трагеді
єю. Ми були б ось убили безневинну людину, по

лум'яного патріота. Людино, ти вільна!- сказав, 
підступивши до в'язня. - Уряд рекомпенсує тобі 

твої переживання. 

Товпа закам'яніла. Невже це останнє збитку
вання над в'язнем? Та ні, в'язня розковують і він 
іде вільний поміж товпою, яка широко розсту
пається, роблячи дорогу. Щасливо всміхається, ма
хає рукою, дякує за підтримку в трагічні хвилини. 

І ця подяка пробуджує товпу. 

- Як це вільний? - обурено здивувався якийсь 
жіночий голос. 

- Як це вільний? - заревла товпа. 
- Я ж кинув роботу! 

-Я втратив дві години часу! 
- В мене діти голодні сидять! .. 
-Провокація! -гукнули голоси. 
-Провокація!- ревнула юрба. 
- Ловіть провокатора! - крикнув хтось гісте-

рично. 

- Провокатора ловіть! - заревла товпа. 
Найшвидші кинулись за людиною. Подарозі 

кожний хватав, що трапилось під руками, -той 
кола, той камінь, той кусок заліза. 
Десь у кутку поміж домами допали зморену, ви

снажену людину, яка що лиш дихнула волі, і за

товкли. 

Ця друга помилка була трагічнішою першої, бо 
згодом, коли опубліковано прізвище людини, ви

явилось, що вона справді була чесною й життя усе 
боролася за правду й справедливість. Тож на похо
роні трагічної жертви виголошено десятки промов 
до товпи, яка заливалася ревними сльозами. В со

роковий день трагедії відбулася жалібна академія й 
щороку влаштовуватимуть в пам'ять Людини день 
національної жалоби. 

Прихильну й солідну обслугу 

отримаєте у 

WEST END MEDICAL PHARMACY 
і 

MEDICUS PHARMACY 
мrр. О. Ха бурський і мrр. 

О. Джулинський - власники. 

2199 Bloor St. W., Toronto, Ont. Tel 769-1717 
284 Bathurst St., Toronto, Ont. Tel. 368-4956 
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ЛІОДИ- ПОДІЇ- КОМЕНТАРІ: 

Василь ГРИШКО 

ВІД БАНДЕРИ ДО БАГРЯНОГО 

До уваги читачів. З нагоди 80-річчя народження 
(в жовтні 1907 р.) видатного українського письмен
ника та національно-політиЧного діяча- сл.п. Івана 
П&ВJІовича Баrря:воrо (1907-1963) публікуємо тут 
текст доповіді-спогаду В.І. Гришка "Від Бандери до 
Багряного", читаної на вечорі-зустрічі з українським 
громадянством у Чікаrо 24 квітня ц.р. Цей текст яв
ляє собою скорочений авторський переказ окремих 
фраrментів із останньої, ще не друкованої третини 
тих спогадів про ідейно-політичне ЖИ'П'Я повоєнної 
української еміrрації 40-их рр. у Західній Европі, що 
з них перші дві третини друкувалися в газ. Україн
ські .вісті з вересня 1983 р. до середини травня 1985 
р. під заголовками "Багряний і моє "багрянівство" в 
ОУН( б)" та "Від Бандери до Багряного". 
Для читачів, необізнаних із попередніми частинами 

цих спогадів, подаємо тут головний зміст тих останніх 
розділів, на яких перервано друкування спогадів в 
Українських Вістях. Мова там ішла про те, як напри
кінці травня 1948 р. автор спогадів (у ті роки- член 
Політичної Ради Закордонних Частин Організації 
Українських Націоналістів ("бандерівців") одержав 
від Голови Проводу ЗЧ ОУН Степана Бандери особи
сте доручення започати офіційні переговори ЗЧ ОУН 
з новоствореною й очоленою (1947 р.) Багряним 
Українською Революційно-Демократичною Патрією 
(УРДП) - в справі можливого зближення й співпраці 
цих двох політичних середовищ. Бувши з 1945 р. в 
приватно-дружньому контакті з Багряним (який до 
кінця війни перебував у середовищі націоналістичного 
підпілля, співпрацюючи з "бандерівціями" в творенні 
Української Головної Визвольної Ради- УГВР), ав
тор спогадів у 1946 й 1947 рр. провадив переговори з 
ним на доручення Ярослава Стецька як Голови новос
твореного тоді Антибольшевицького Бльоку Народів 
(АБН), а потім з рамени Політради ЗЧ ОУН - у 
справі співпраці УРДП в розбудові й діяльності АБН 
та в справі спільних заходів щодо усунення загрози 

антисоборницького двоподілу українського політич
ного ЖИ'П'Я на еміrрації по лінії "Схід - Захід". Тоді 
ці дві "місії до Багряного" не були успішними, бо го
ловною перешкодою для будь-якої співпраці УРДП з 
"бандерівцями" було їхнє негативне наставлення до 
загальнонаціональної консолідації українських полі
тичних сил на еміrрації навколо Державного Центру 
УНР - у формі Української Національної Ради. 
Коли ж навесні 1948 р. Провід ЗЧ ОУН (значною мі
рою під тиском про-УНРадівської "східняцької фрак
ції", до якої належав також автор спогадів, у Полі
траді ЗЧ ОУН) формально приєднався до цієї консо
лідаційної акції, виникла сприятлива нагода для 

"третьої місії до Багряного". 
Під час підготовчої щодо цього зустрічі автора спо

гадів у Новому У льмі з Багряним та його тодішнім за
ступником - Семеном Підгайним виявилося досить 
прихильне з їхнього боку наставлення до поповних 

переговорів з "бандерівцями". Але при цьому Підгай-
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ний за мовчазною згодою Багряного висунув переду
мову, щоб цього разу переговори були "офіційні", от
же, - щоб нова "місія" була скріплена офіційним 
п~сьмовим дорученням ("вірчою грамотою", за жар
nаливим висловом Підгайного) "від самого Бандери" 
та щоб переговори відбувалися на базі конкретних 
пропозицій від проводу ЗЧ ОУН щодо практичних 
форм можливої співпраці. Свою згоду на це та свої 
вказівки щодо чергової "місії до Багряного" висловив 
Бандера під час особистої зустрічі-розмови з автором 
спогадів відразу ж після того, як на черговому засі
данні Політради було заслухано й обговорено допо
відь автора спогадів на тему: "Проблема "Схід- За
хід", ідейно-політична активізація зпідсовєтських 
українців на еміrрації та наше ставлення до УРДП". 
А слідом за цим проф. Степан Ленкавський (один із 
тодішніх заступників Бандери в Проводі ЗЧ ОУН з 
доручення Бандери докладно з'ясував авторові спога
дів ті конкретні пропозиції, з якими він мав поїхати 
до Багряного. 

Відповідно до того, про що була мова й у дискуто
ваній на Політраді доповіді, ці пропозиції зводилися 
передусім до співпраці УРДП в розбудові новостворе
ної Спілки Української Молоді (СУМ) з метою по
ширення і зміцнення соборницького характеру цієї за
гальноукраїнської організації молоді - шляхом ма
сового включення в неї тієї молоді "східняцької", зпі
сов~тс~кої частини української еміrрації, що була 
тодІ пщ впливом УРДП та нею зорієнтована на 
УНРадівський консолідаціний рух. А крім цього Лен
кааський також запропонував обговорити з лідерами 
УРДП можливість спільного здійснення виннкпого ще 
в період творення СУМу проєкту широко-масової со
борницької організації національно-визвольного, але 
непартійного характеру, яка, за зразком СУМу, мала 
б оживити популярну в підсовєтській Україні назву 
"Спілка Визволення України" (СВУ). 
Саме історія переговорів між ЗЧ ОУН та УРДП в 

справі цих пропозицій-проєктів - на тлі фінального 
етапу тривалого шляху автора спогадів "від Бандери 
до Багряного" - становить собою зміст пропонованого 
туr увазі читачів мемуарио-історичного матеріялу. 

Скоро після цього я від'їхав з Мюнхену "на дов
гий вікенд" до Мі1їенвальду щоб там через Юрія 
Дивнича-Лавріненка, який щотижня їздив до Но
вого У льму виконувати свою працю головного ре
дактора "У країнських вістей" переказати це все 
Багряному. Розуміючи серйозність цієї справи, я 
хотів, щоб усе це було завчасно відоме, обдумане 
чи й обговорене в провідному центрі УРДП, бо ж 
тільки після того Багряний зможе мені сказати 
щось конкретне про становище УРДП до того, що 

їм запропоновано. Тому свою поїздку до Нового 

У льму я відклав аж до того часу, коли від Дивнича 
одержу повідомлення про те, коли маю туди при
їхати. 

Тим часом (це був уже червень 1948 р.) в Ав
rсбурзі було схвалено Тимчасовий Закон про реор
ганізацію Державного Центру УНР і цим було вже 
формально завершено створення УНРади. Закон 
цей і статут УНРади, уз гіднений партіями, що 
стали її основниками й партнерами, підписали всі, 
крім гетьманців-монархістів, українські партїі на 
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еміrр~ї, в тому числі й ЗЧ ОУН. Це було сприй
няте всІма с.праглими національної єдности україн
ськи~и ем1rрант~ми, як значущий зворот в 
украtнському поютичному житті - не тільки емі
rр~нтському, а й національному взагалі. Зокрема 
~ 1 ос~_бливо це "піднесло дух" нашої про-УНРа
ДІВ~ькш в цьому сенсі - лояльно-опозиційної 
"схІДняц~кої фракції" в Політраді ЗЧ ОУН (про
фесори и редактори - Анатолій Рибяшенко Бо

рис Андрієвський, Кость Кононенко і я), бо ~е оз
начало перемогу тих наших зусиль на тому форумі, 
що безперечно мали велике значення в такому ба

жаному для нас розвиткові подій. Тому я, досить 
окрилений тоді напливом аж надто оптимістичних 
сподівань, нетерпеливився в очікуванні того часу, 
коли Дивнич мав повідомити мене про готовність 
Багряного до моєї третьої і найважливішої "місії" 
ДО НЬОГО. 

Десь наприкінці червня я одержав від Стецька 
адресованого Багряному офіційного листа Бандери 
з уповноважненням від Проводу ЗЧ ОУН для ве

де!fня "~релімінарних розмов" у справі взаємин та 
сmвпр~ ~ УР~П. А І!езабаром по тому привіз 
Дивнич 1 ВІДПОВІДне повІДомлення від Багряного. І 
в звичайний час "післявікендового від'їзду Дивнича 
~а свій "робочий тиждень" до Нового У льму по
Іхав туди разом з ним і я. 

Пропус~аю тут деякі . (важливі для повноти кар
тини в ЦІЛОСТІ спогадІв подробиці перебування 
цього разу в "столиці УРДП", зокрема - ближче 
знайомство й розмови з одним із видатніших співт
вор~в УРДП- полковником Кирилом Дацьком, 
якии проводив мене до друкарні "У країнських ві
стей" (у місті, поза табором ДіПі), де був зайнятий 
коректою своєї книжки Багряний. Чомусь у той 
гарячий день середини літа в таборі не було ні Під
гай~~го, ні Дубинця._ Тому після загальної розмови 
в тр1ику з Багряним 1 Дивничем у редакції "Вістей" 
Багряний запросив мене зупинитися й переночу

вати в його барачній кімнаті, бо якраз тоді він за
лишився сам- "холостяком"- у зв'язку з від'їз
дом дружини в складі хору Нестора Городовемка 
на виступи в інших українських таборах ДіПі. 
~тож розмова про конкретні пропозиції ЗЧ ОУН 
ВІДбулася щойн<;> увечері і вночі в кімнаті Багря
ного - лише МІЖ нами двома, "сам на сам". Моя 
"вірча _грамота" в~ Бандери виявилася фактично 
непотрІбною, бо Пщгайного, що настоював на цій 
офіційній формальності не було, а Багряний 
я~ому я її показав, лише з цікавістю розглянув цеЙ 
"Істор~чн~-~ д~~умент" на ф~рмальному бланку 
Оргаюзацн, з 11 символами (1, здається й печат
кою) та каліграфічно виведеним підписом Банде
ри. 

Докладно J?Озпитавши мене, як точно звучали 
формульованІ Ленкавським пропозиції, він заува
жив при тому, що важливіше від "вірчої грамоти" 
було б мати подані на письмі ці пропозиції. Але 

ви:лухав~~ мі~ ~ерек~з ~осить точно закарбова: 
нии у мши свІЖІИ пам ятІ майже дослівний зміст 
всього сказаного Ленкавським, він уважно проана-
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лізував це все, а потім свої висновки висловив мені 
приблизно так (звичайно, не в формі такого моно
логу, як я це тут подаю, а в перебігу нашої двос
тронної розмови про це): 

Пропозиції ці - казав він - дуже заманливі але 
й дещо загадкові, бо дають підставу для дво~ мо
жливих розгадок того, про що в них насправді 
йдеться. Передусім виникає питання: чи не є це 

лише ~аневр ~андерівців, щоб затягнути нас у 
сферу ІХНЬОІ ДІЯЛЬНОСТИ В ТИХ формах, Які ВОНИ 
самІ для себе створили, і таким чином нас, так би 
мовити, приручити й обернути на сателітне в їхній 
орб~~ середови~е. Але сам дослівний зміст пропо
ЗИЦІН-казав вІн- являє собою, можна сказати, 

прямий виклик на те відкрите змагання з ними й 
саме на тому полі діяльности, на яке ми своєю кри
тикою їх досі фактично викликали. Ми критику

вали їх за те, що вони самі, іnюруючи нас та інші 
українські середовища, створили СУМ не такою 
загальноукраїнською організацією молоді, якою 
вона, за нашим розумінням цієї справи, мусила б 
бути. А те~ер вони пропонують нам участь у пере
творюваннІ СУМ в загальноукраїнську організацію 
шляхом зас~осу~~ння. наших критичних рецептів у 
практично-дшов1и сшвпраці з ними. Також ми за

являли~ заявляє~о, що ми~ а не вони, є за соборну 
~се!крашську єд~ІС:Ь та спшьні, а не відокремлені, 
ІДеино-оргаюзацІиНІ форми масової національно
визвольної активности західньої й східньої частин 
укра~нського народу на еміГрації та що роздвоєння 
тако1 активности по лінії "Схід - Захід" сталося 
з їхньої, а не _нашої провини. А тепер вони пропо
нують нам спІЛьно з ними творити одну і саме та
ку, як ми ~ропо_нували раніше, всеукраїнську 
форму масово1 наЦІонально-визвольної активности 

та навіть і з такою ж, відповідною для цього 
назвою- Спілка Визволення України. Як же ми 

~о~емо тепе~ просто сказаги "ні" на одну й другу 
ІХНІ пропозицІї? 
"Отже. - казав далі Багряний, - ми мусимо 

~рийняти їхній виклик, але й зі свого боку зробити 
1~ ~иклик на перевірку їхніх і наших справжніх на
~~р~в та щиро'::и й послідовности щодо реалізації 
ІХНІХ пропозиЦІя. У справі СУМу цей наш виклик 
є простий і самозрозумілий. Ми пропонуємо· по
чати з того, що вони мусять відразу ж увести до 
складу керівництва СУМу нами уповноважених до 
цього представників молоді УРДП, щоб почати в 
узгодженні щодо цього обох наших "договірних 
сторін", запроваджувати там згори такі зміни, які 
треба зробити (скажімо - на спільно підготовле
ному з'їзді С:~у), щоб розгорнути розбудавчу 
працю в плянІ змши самого масового обличчя СУ
Му, тобто надання йому дійсно всеукраїнського і 
не однобічно-партійного характеру. 
"А щодо СВУ,- продовжував Багряний- то 

це справа складніша і вимагає радикальніших захо
дів для здійснення не самої цієї пропозиції в тій 
формі, в якій бандерівці пропонують нам її здій
снювати, а самої суті тієї справи, яку вони нібито 
мають на увазі, як мету цієї пропозиції. Метою ж 

"Нові Дні", жовтень 1987 



бо є створення нової формації національно-визволь 
ної, отже таки політичної, діяльности. Але для 
чого творити ще щось третє між нами - ОУН і 

УРДП, але під егідою цих двох партій, тобто -
якийсь спільно керований сателіт? Нова доба, що 
почалася з кінцем війни, справді вимагає постання 
чогось якісно нового, соборно-всеукраїнського з 
народження та ширшого за своєю базою все
української ідейно-політичної синтези, чим, на 
жаль, не є нині ні ОУН, ні навіть наша УРДП, хоч 
вона прагне стати такою. 

"Отже - казав Багряний, - ми не проти тво
рення нової формації, але саме на базі такої все
української ідейно-політичної синтези, що озна
чало б спільне перетворення на цій базі нас самих, 
тобто- ОУН і УРДП, на цю нову, ширшого маш
табу формацію, хай і під назвою - Спілка Ви
зволення України. До речі - згадував Багряний, 

- ця назва фігурувала й у проєктах нової все
української організації, олянованої нами - "схід
няками" в ОУНівському підпіллі наприкінці війни. 
Але цю назву було відкинено, бо за нею є дуже не
щаслива й досить сумнівна історична "традиція". 
Та це не так важливо, головне- зміст, що є ба
зою, з творення якої й треба починати. А її я в да

ному разі окреслив би саме як синтезу україн
ського революційно-визвольного націоналізму й 
української революційної демократії. Питанням є 
тільки те, чи готова тепер до цього бандерівська 
ОУН? Та й щодо нашої УРДП я ще не можу ска
зати, чи вона готова. Це питання ще треба нашим 

обом середовищам самим у себе устійнити. Але я 
думаю, що можна б і треба б спробувати зробити 
перший крок до цього. А це означає - почати 

спільні розмови про це, підготувати й скликати для 
цього спільну конференцію, створити спільно 
якесь ініціятивне бюро, може навіть заходитися ви
робляти наперед якийсь проєкт чи програмово-де
кляративний документ для дискусії тощо. А тим 

часом, - казав Багряний, - можна почати кон
кретну співпрацю на відтинку молоді, в оновло
юванні й перебудові СУМу. Та й на відтинку АБН 

також, відповідно до минулорічної пропозиції 
Стецька, яку ми не могли тоді прийняти в тій кон
Ф:Ліктній с~туації, що існувала тоді у взаєминах 
МІЖ бандерІвцями й нами. З умовою, звичайно, що 
ми також матимемо вплив - як на зміст так і на 

форму діяльности АБН. Оце так виглядал'я б наші, 
так би мовити, контрпропозиції, і їх ви можете 
представити своєму проводові, як нашу відповідь 
на те, що вони через вас нам запропонували"? 

Звичайно, це було далеко не все те, про що ми 
розмовляли з Багряним тієї ночі в його кімнаті. Не 
подаю тут взагалі всієї історії цієї моєї "третьої мі
сії до Багряного", зокрема ж - оминаю різні де
талі чисто "людської" сторони в цій історії. Зга
даю тут лише "між іншим", що тієї ночі мене дуже 
стривожив стан здоров'я Багряного, бо він гаряч

кував у сні, як від приступу лихоманки. Коли ми 
обоє від цього прокинулися, він пояснив мені, що 
має задавнену й дещо "заліковану" туберкульозу, 
від якої часом має гарячкові приступи. Тоді він та
кож розповів мені дещо з того свого минулого, що 
було причиною його захворювання. Але в цьому 
стані він поводився тоді, як і завжди- "по-моло
децькому", яскраво виявляючи свій життєлюбний 

оптимізм. Мушу тут пригадати також одну побу
тову дрібничку, Протягом цілої нашої вечірньої та 
й нічної розмови ми з Багряним, не мавши перед 
тим вечері, тамували свій голод дуже активним лу
занням сушеного гарбузового насіння, цілу торбу 
якого, від'їжджаючи, лишила Багряному його дру
жина. І непомітно для себе ми "знищили" все те 
насіння, лишивши по закінченні нашої розмови 
цілу купу лушпиння на столі, за яким розмовляли. 
Відмічаю цю дрібничку тільки тому, що з нею 
пов'язується в моїй пам'яті парарельна цьому по
дробиця наступної моєї розмови з Бандерою, про 

яку ще буде тут мова далі. 

Закінчуючи нашу розмову з Багряним уже на
ступного дня, ми пригадали про наявність у ЗЧ 

OY!f внутрішньої "угаверівської" опозиції, яка 
тодІ все ще була частиною однієї бандерівської си-
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стеми діяльности на відтинку українського внутрі
шньо-політичного життя на еміrрації. Виникло пи
тання: яке ж становище займає чи може зайняти 

ця бандервіська внутрішня опозиція до обговорю
ваних нами пропозицій і контр-пропозиції? Я не 
міг відповісти на це питання, і Багряний попросив 
мене, щоб я поговорив про це з кимось із провід
них "угаверівців", та я й сам вирішив це зробити. 
Першим, кому я розповів про контрпропозиції 

Багряного, був, звичайно, Стецько. Вислухавши 
мене, він відзначив позитивне наставлення Багря
ного до раніше пропонованої співпраці в АБН, а в 
справі починання співпраці УРДП в СУМі з уве
дення до його керівництва представників "урдепів
ської молоді" він сказав, що це залежатиме також 

від самого керівництва СУМу, бо, мовляв, "це ж 
окрема від ЗЧ ОУН організація". Що ж до ідеї 
спільної "СВУ", то, виявилося, що він взагалі був 
проти творення такої організації, тому він з вира
зом незадоволення просто відмахнувся від цієї 
справи, як від чогось для нього не важливого. Ми 
домовилися, що Стецько перекаже Бандері все, 
почуте від мене про контрпропозиції Багряного, а 
потім Бандера матиме зі мною про це окрему роз
мову. Отож після цього я відразу ж приступив до 
вияснення становища до всіх цих справ "угаверів
ської" опозиції. 

Із кола провідних "угаверівців" я в той час був у 
найближчих стосунках із Мирославом Прокопом, з 
яким деякий час був пов'язаний працею для АБН, 

а потім також у Політраді, доки звідти "угаверів
ські" опозиціонери один за одним повиходили. Але 
головним у моїх взаєминах з Прокопом було наше 

приватне приятелювання з того часу, як він зі 
своєю молоденькою дружиною стало замешкав у 

найближчому сусідстві з моєю родиною в міттенва
льдському таборі українських ДіПі і тому ми по
стійно їздили разом потягом із Мюнхену, де пра
цювали, до Міттенвальдуна "вікенди" з родиною і 
назад. Маючи постійно нагоду для дружніх розмов, 
ми разом обговорювали всі поточні справи нашої 
Організації та політичного життя українців на емі
rрації взагалі. Також у потязі мав я з ним розмову 
й про мої переговори від проводу ЗЧ ОУН із 
УРДП. І коли він довідався про моє бажання ви
яснити становище опозиції до цієї справи, то він, 
виявивши прихильне зацікавлення цим, порадив 
мені зустрітися в цій справі з Василем Охримови
чем і допоміг домовитися з ним про цю зустріч. 
З Охримовичем я ближче запізнався на першій 

т. зв. Альпійській конференції ЗЧ ОУН 1947 р. 
Він на тій конференції виявив себе, як особливо 
принциповий речник тієї т.зв. "краєвої лінії, яку 
там обстоювала "угаверівська" опозиція, закида
ючи Бандері відхід від тієї лінії ОУН, УПА й 
УГВР "в Краю", тобто - в підсовєтському під
піллі в Україні. Хоч у розмові зі мною там він кри
тикував позицію нашої "східняцької фракції", що 
на тій конференції підтримала Бандеру, а не опо
зицію, він справив на мене загалом позитивне вра
ження, як справжній тип такого революціонера-
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ідеаліста, який в особі кращих представників націо
налістичного підпілля часів війни, своєю жертов
ною відданістю український визвольній ідеї впли
нув на те, що я приєднався тоді до організації, в 
якій я тоді такого типу людей зустрів. Прокоп по
радив мені зустрітися з ним саме тому, що він під 
час творення підпільної УГВР 1944 р. був пов'яза
ний з Багряним, а на еміrрації він за посередни
цтвом людей з УРДП брав участь у переговорах з 

комісією Мазепи в справі співпраці УГВР з Дер
жавним Центром УНР. 

Домовившись за посередництвом Прокопа, ми з 
Охримовичем зустрілися в одному з мюнхенських 
скверів поблизу Карлспляцу. Наша розмова була 
досить довга, але безплідна. В цій розмові досить 
скоро виявилося, що розходження між опозицією й 
центровою більшістю в ЗЧ ОУН у той час уже на
були такого поглиблення й загострення, що трак

тувати одну й другу частини Організації, як щось 
пов'язане ще чимось іншим, окрім формальної 
приналежности до однієї, так би мовити, фірми 
ОУН, уже було неможливо. Висловлюючи найод

вертіше цей стан з погляду опозиції, Орхимович ві
дразу, з характерним для нього емоційно-нервовим 
напруженням його мови, заявив про таке стано

вище його опозиційного середовища до всього то
го, про що йшлося в щойно започаткованих пере
говорах між ЗЧ ОУН і УРДП, що не лишалось 
жодного сумніву, що воно майже цілком неrативне. 
Він казав, що вони (тобто "угаверівці") з усіма 

цими "потягненнями" Бандери не мають нічого 
спільного й тим не зацікавлені. Як речники "крає
вої визвольно-революційної боротьби, яку за кор
доном репрезентує ЗП УГВР", вони, казав він, 
"провадили переговори з УНРівським еміrрант
ським центром з метою забезпечення єдности 
української визвольної політики на еміrрації і в 
Краю, тобто - щоб скерувати українську полі
тичну діяльність на еміrрації в напрямку підтримки 
й допомоги краєвій боротьбі УПА й революцій
ного підпілля. Але, казав він, "із тим еміrрант
ським партійницьким політиканством, що нази
вається консолідацією на базі Державного Центру 
УНР, а насправді є лише творенням закордоцного 
уряду для України на базі варшавської традиції 
міжвоєнного уряду УНР, спільної мови не можна 
було знайти". Якщо ж, казав він, "Бандера тепер 
знайшов таку спільну мову, то це лише свідчить 
про те, як далеко зайшло земіrрантщення в про
воді закордонних частин ОУН". 
"Це ж саме,- казав далі Охримович,- стосу

ється й УРДП та залицянь Бандери до неї після то
го, як з неї вилонилося її революційне ядро в особі 
майстренківської групи, бо Багряний в УРДП, як і 
Бандера в ЗЧ ОУН- оба сповзають в еміrрант
ський опортунізм масової більшости їхнього табо
рово-діпівського членства". Говорячи далі про по
требу консолідації революційних політичних сил 
на еміrрації - з орієнтацією їх на ту визвольно-ре
волюційну боротьбу в Україні, що її репрезентує 
ЗП УГВР, Охримович висловлювався похвально 
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про "майстренківську ліву групу УР ~' яка, мов
ляв, має, саме таке наставлення, бо ідейно-полі
тичні позиції цієї групи сходяться з позиціями виз
вольно-революційного підпілля й УПА в Україні. 
Взагалі все, що говорив тоді Охримович ,звучало 
так, ніби крім того, що пов'язане безпосередньо з 

визвольно-революційною боротьбою "в Краю", ні
чого більше його не цікавило. Із попередньої роз
мови з Прокапом я знав, що цей спрощений підхід 
до складної проблеми взаємовідношення закордон
них і вітчизняних чинників в українських визволь
них зусиллях різними засобами не зовсім відповідає 
поглядам на ці справи всіх "угаверівських" опози
ціонерів. Але й без уваги на емоційні перебіль
шення Охримовича, з його представлення позиції 
угаверівського середовища було ясно, що в тій 
справі, про яку йшлося в моїх переговорах з УРДП 
від імени ЗЧ ОУН, партнером це середовище не 

буде. А щодо самого Охримовича, то з цієї роз
мови З ним у моїй пам'яті образ цього революцій
ного ідеаліста, в якого слово не розходилося з ді
лом, лишився таким, що коли 1954 р. стало відомо 
про його розстріл в У країні, куди він десь на по
чатку 50-х рр. подався для підпільної діяльности, 
його траrічна доля не була для мене загадковою, а 
досить самозрозумілою. 

(Закінчення в наступному числі) 
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В НАС ЗМІНИЛОСЬ 

Іван Багриний про УР ДП та про себе 

Іван П. Баzряний вклав баzато труду, старань 
і енерzії не лише в українську літературу, але та

кож в українське політичне життя. В червні 1945 
року Баzряний мешкав в Авrзбурзі, в Німеччині, й 
там написав дві праці: "Соціяльно-політична про
zраман та "Наші позиції" - політичне насвіт
лення проzрами нової партії, яку він назвав 
Українською Демократично-Республіканською 
Партією, скорочено УДРП. У вересні 1945 року 
Ів. Баzряний зацікавив ідеєю створення нової 
партії баzатьох своїх друзів. У січні 1946 року в 
Новім УлЬ.Аtі відбулося засідання основоположни
ків партії, яка почала зватися УРДП (Україн
ська Революційно-Демократична Партія). Пер

ший з'їзд відбувся 8-10 серпня 1947 року в Реrен
збурзі в Німеччині. На друzім з'їзді УРДП 15 і 16 
травня 1948 року в Новім Ульмі на zенеральноzо 
секретаря Центральноzо Комітету партії ви

брано Івана Баzряноzо (перед тuм був Гриzорій 
Костюк), який займав цю посаду аж до смерти в 
серпні 1963 року. 
В архіві УР ДП зберіzається баzато цікавих ли

стів відомих членів УРДП, таких як Іван Баzря
ний, Василь Гришко, Михайло Воскобійник, Віта
лій Бендер, Гриzорій Костюк, Семен Підzайний, 
Тарас Бульба-Боровець, Федір Піrідо, Федір Гаєн
ко, Іван Дубинець, Павло Маляр, Валентин Но
вицький, Павло Шадурський, Петро Волиняк, Ми
кола Смолянський, Юрій Дивнич, Гриzорій Кита
стий, Анатолій Калиновський та баzато інших. 
Нижче містuмо лист Івана Баzряноzо до Петра 

Михайловича Шинкаря, одноzо з основоположни
ків УР ДП, друzа Баzряноzо, активноzо zромад-
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ськоzо й політичноzо діяча в Ні.wеччині та в 
США. Текст отрUАtано від zен. секретаря УРДП 
Ол. Коновала. 
Інші цікаві листи буде.м.о друкувати в наступ

них числах журнала "Нові Днін. Надрукуємо, оче
видно й листи провідних діячів інших українських 
партій, якщо отрUАtає.мо такі з авторитетних 
джерел. 

Редавців 

21 січня 1954 р. 

Дорогий Петро Михайлович, 

Дякую за листа. Нічого не маю проти Вашого 
(американського) варіянту розв'язання справи з 
з'їздом•. Хоч Канада має інші міркування щодо 
цього й щодо інших проблем нашого сьогодня. Все 
це треба узгіднювати. Крім того, ще не вирішені 
деякі питання переміщення деяких осіб до Европи 
в зв'язку з радіо2 , а це також заважить. Все це 
треба враховувати. 
З мого боку може не гарно реагувати на всі ці 

речі моментально, але, як бачите, ситуація увесь 
час скомплікована й комплікується непередбаче
ними речами - от взяв і вмер Президент. Маємо 
величезний в зв'язку з цим клопіт. Наші союзники 
по УНРаді взяли й оголосили декрет, ніби то в 
імени президента Лівицького, про новий ВО4 , не 
узгіднивши цього з нами і навіть не спитавши на
шої думки, - знову маємо коломийку. І т .д. Все 

це так просто одним махом не розв'яжеш. З УН
Ради ми вийти не сміємо, а лишатися в УНРаді
це колосальна боротьба за свою честь, за свій пре
стиж. Оце були в мене товариші (бо перебування 
в санаторії мене не врятувало від справ, які по
взуть за мною, як тіні, як туман) і ми вирішили: я, 
після зречення від президентуриs, також маю здати 

головетво в УНРаді і навіть вийти з Президії. Я 
маю взятись до партійної роботи й до літератури, 
якщо вилікуюсь. А не вилікуюсь- на цвинтар, до
повнивши там бриrаду унрадівську. 
Але зректися головетва і вийти з Президії я не 

зможу до сесії, треба відчитатися і здати все по 
правялу. Тому мушу ще сушити голову й тріпати 
нерви з тією Сесією. Ось це все причини, що з від
повіддю нашою на ваші проєкти виходить деяка за
тяжка. 
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Тепер, -є одно питаІПІЯ, яке ви добре не про
думали. А саме: центр політичної партії кожної, 
якщо вона хоче бути політично активна й відігра
вати ролю, мусить бути в Европі. Це поза дискусі
єю. Інша справа, хто в тім центрі буде, але, повто
рюю, це справа десята. Зверніть увагу, що всі ро
сійські партії поперетягали центри до Европи, а та
кож партії інших націй з СССР. Над цим треба за
думуватись. Для мене покищо одно ясно абсо

лютно - брак людей в Европі може загубити 
справу, або дуже її ускладнити, але перенесеІПІЯ 
центру до якоїсь іншої, заокеанської країни справи 

не піднесе й на той рівень (щодо політичного зна
чення), який ми маємо нині. Не реагуймо на бо
лото й ріжних ідіотів, що нас поборюють, ре
аrуймо на те, як ставляться чужинці (політичні ді
ячі) до нашого руху. Це те саме, що й перенесення 
УНРади кудись з Европи. Тут лежить для УНРади 
колосальна небезпека. Ось це все я говорю для то
го, щоби нам було ясно, що вся проблема куди 
складніша й тяжча аніж здається. 
Так само, наприклад, і щодо преси. Легко ска

зати - перенести "Українські вісті" до США. Ну, 
а потім? А дев'ять років праці тут і надбану тех
нічну базу й надбаний політичний капітал так і по
хоронити? А "Освобождєніє"6? Це ж колосальний 
політичний здобуток! Але цей здобуток може ро
сти й давати політичні проценти тільки в Европі. 
В СІІІА це буде не більше "Східняка"7 та й навряд 
чи ми зможемо його видавати в США. Чи това
риші над цим думали? А Леrіон Симона Петлюри? 
Це, панове, жоден жарт, по-при всі недотягнення 
- це величезної політичної ваги справа. Ви всі 

слушно зауважуєте, що це все тяжко тягти. Тяж
ко, дійсно, це ми тут найкраще відчуваємо. Але 
найлегше- все покинути. Але хто ж кидає справу 
через труднощі тільки? Ви всі кажете, що маси 
наші та прихильники стогнуть від збірок для нашої 
преси. Дійсно, це тяжкувато. Але з другого боку 
-може, якраз ті маси мусіли би мати задоволення 
й гордість, що вони беруть участь бодай своєю ко
пійкою в творенні великої справи. Та ж участь у 
спільній великій праці - це є чинник і організу
ючий і виховуючий. Я знаю, що наші маси (за ви
нятком окремих одиниць) не розіпнуть нас за 
збірки на нашу пресу та на нашу працю взагалі, бо 
ліпші з них розуміють, що вони прийшли на емі
rрацію не для пияцтва чи перетворення на міщухів 
і чужий погній, а для боротьби. І вони боряться 
чим можуть. І дуже добре, що ми вміємо їх 
впрягти бодай чимсь до загальної участи в великім 
ділі. 

Нарешті є ще моменти, які не можна так просто 
спускати з ока, а саме: в Европі, зокрема в Англії 
й Бельгії, існують сильні партійні організації. То 
що ж ми їх покинемо й без них ту всю справу 
розв'яжемо? З'їзд у США й Канаді - це добре, 
але як туди прибудуть делеrати з Англії, де все 
таки є понад 300 членів партії. І, якщо ви хочете, 
товариші, знати, то "Українські вісті" тримаються 
головним чином за рахунок Англії та Бельгії. Че-
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рез те я прошу Вас не гарячіться й не гнівайтесь на 
нас. Я боюсь, що у вас там у декого трохи панічні 
настрої через чиїсь кепські суrестії. Так зле не є 
тут, як ~екому ~дається, дорогий Петро Михайло
вич. Та и що змшилося за останній рік чи два? Ні
чого,_ щодо кіл~кости працівників тут. Всі ті люди 
на МІСЦЯХ, наВІть прибули нові такі як Созонтів 
Чорноморс~кий та ін. Дорогі мої друзі, зрешто~ 
суть не в ТІМ, де ми поставимо центр, а в тім, як 

ми щ~ацюємо. Як не хотять наші публіцисти нажа
т~сь 1 забезпечити матеріялом "Наші позиції", 8 то 
ючого не зміниться від перенесення їх територіяльно. 
Вони так само не будуть виходити і в США. 

Але я повторюю, я не проти здійснення ваших 
плянів. Тільки треба все добре зважити. Може не 
треба хапатися, а випробувати тут всі можливості, 
вичерпати ri можливості до кінця, а тоді вже робити 
кардинальну ломку, перестановку, перетасовку. 

Обіцяю Вам усім, що після закінчення справ 
УНРадівських, тобто після сесії, ми зберемо спеці
яльну тут широку нараду, з представниками Англії 
й Бельгії, Австрії й Франції (Ви ж не знаєте, що 
нині в Франції сильна наша організація) й зробимо 
розгляд всіх пропозицій і проєктів та й подамо 
наші пляни й проєкти для вашої уваги, для обміну 
думок. 

Тепер персональні мої справи: Лікуюсь. Але ду
маю, що при двосторонньому ТБЦ9 навряд чи че

рез півроку {ба, навіть через п'ять років) мене пу
стили б до США. По минаємо вже моменти інші 
оту опінію, що її робила й робить мені ріжна сво~ 
лота, протягом років (8 років) засипаючи амери
канські органи доносами. Так що то безнадійна 
справа, щодо мого переїзду кудись. З низки моти
вів, як бачимо. Але то зрештою не має значення. 
Я думаю, що ми ві~будемо з'їзд 10 ПАРАЛЕЛЬ
НИИ ПО ВСІХ КРАІНАХ за єдиною програмою. 
Але не хочу забігати наперед. Я є дисциплінований 
і підпорядкуюсь волі більшости завжди. 
Дуже дякую друзям і Вам за допомогу. Ремонт11 

посувається вперед. А тепер таке: Дуже мене огір

чив кінець у Вашому листі, дорогий Петро Михай
лович. Та невже й Ви піддалися розтліваючій воро
жій пропаганді щодо мого прізвища. Боже мій! По
перше, яке ж те має значення? Ми ж з Вами тут 

знаємось вже скоро десять років і Ви могли про
стежити, що ж за людина з тим прізвищем і що 
вона робить, що вона зробила за ці довгі роки, в 
усіх людей на виду. А подруге: в підсовєтські й пре

сі, такій як літературні журнали "Глобус", "Життя 
й Революція", "Червоний Шлях" тощо моє це пріз
вище з'явилося в 1925 році й відтоді існувало з па
личкою "контрреволюціонер", "куркульський 
ідеолог" тощо. З цим прізвищем я відбув біля 9-ти 
років тюрем і таборів. З ним був в партизанці на
ціональній. Чого ще від мене людям треба? Ви 
боїтесь що вмрете й не знатимете прізвища вашого 
лідера. Прізвище Вашого лідера, якщо Ви його 
шануєте, - Іван Багряний. Іншого в нього пріз

вища немає. Чи Вас цікавлять прізвища ріжних 
моїх родичів? Тих прізвищ мільйон. А зрештою Ви 
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неуважні. Ви могли б щось відносно прізвища ви
читати в брошурі "Чого я не хочу повертатися ... " 
Я був йолопом, пишучи й публікуючи ту брошуру, 
думав, що світ втрутиться в совєтьске пекло й охо
ронить мій рід від кари за мою правду, і через те 
проблякнувся з своїм прізвищем. Світ не втрутив
ся, а я відтоді посивів ... Але яке кому до того діло. 
Підкреслюю ще раз, що моє власне прізвище, з 
яким я живу все своє життя, Вам давно відоме. І це 

законне моє прізвище навіть за совєтським паспор
том. І в цьому вся моя біда, власне біда мого не
щасного роду, що я існую на світі. Прізвище Ва
шого товариша по партії й вашого лідера більш за
конне аніж прізвище Ленін чи Троцький, чи Ста
лін, чи Леся Українка, чи О. Олесь, і т.д., і т.п., 
бо його прізвище було й є таким не тільки фактич
но, освячене працею й муками, а й юридично, за
фіксоване в совєтській паспортизації та у всіх кан
целяріях і реєстрах ГПУ-НКВД й Бамлагу. 12 

Одначе щодо прізвищ наведених вгорі, по при за
гально знану їхню вигаданість хіба комусь спаде на 

ум послуговуватись замість "Леніна" -"Ульянов
ним", а замість "Лесі Українки" - "Косачем". Ко
сачів було дочорта, але Леся Українка тільки одна 
в усій історії. І Ульянових було дочорта, але Ленін 
був один. З цього мораль, - прізвище створю
ється людською працею, а не випадковим збігом 

літер. Володимир Винниченко був в українській іс
торії один і то тому, що він був геніяльний пи
сьменник, решта {безліч) Винниченків злетіла, як 
полова і їхні прізвища нічого не означають. 
А тепер ось що: за цариці Катерини в Росії була 

метода боротьби з політичними ворогами така -
відбирати у них їхнє ім'я та прізвище, оскільки 
воно популярне в масах і тому небезпечне, бо оз
начає конкретне політичне вірую. Ось цю саме ме
тоду хочуть застосувати інспіратори боротьби су
проти мене зокрема, й супроти нас взагалі, оцією 

боротьбою навколо мого прізвища. Але я на ту 
свистопляску, як Ви знаєте, не реаrую, бо реаrува
ти, значить допомагати тим ворогам, уже хоч би 

тим, що виказувати серйозне ставлення до їхньої 
метуші. Вам же, дорогий Петро Михайлович, ска
жу, проковтнувши гіркоту Вашої дружньої пілюлі 
(Ви навіть не уявляєте, що то вийшла за пілюля, 
бо я бачу, що ворожа пропаганда не пропадає мар

но, захитуючи навіть друзів), отже скажу от що:
колись Ви приїдете до мого міста, рідного, до Ох
тирки, підете на Соборний цвинтар і там на хресті 
мого батька й моєї матері прочитаєте моє прізви
ще. Вам, там покажуть, де той хрест стоїть, бо ду
маю, що люди не забудуть мене в моєму рідному 

місті. А якщо той хрест власть до того часу ви
смикне, або бідні люди спалять, то спитаєте на 
Ниже-Котелівській вулиці номер 51 в того, хто там 
житиме, хто жив під цим номером раніше. Він ска
же. А якщо й номера такого не буде, бо вулиці 
переплянують, то спитаєте, де була перед Другою 

світовою війною така от вулиця, а на ній де був 51 
номер. Але це, може, довго чекати, через те по
кищо спитайте просто в отця Данилевського13 (він 
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десь там і Ви його знаєте, це мій колишній оч:кар 
в тюрмі),- з ким йому робили очну ставку в 1938 
році в Харкові на Чернишевській в тюрмі УГБ
НКВД? Що то була за людина й яке вона мала 
прізвище, проти якої він очкарював під примусом 
слідчого? І в чому її обвинувачувано? І що він про 
ту людину знає з її рідного міста та про її друзів? 
Я би Вам не писав так багато на порушену тему, 

якби я Вас так не шанував і якби мені не було 
rірко на душі. Вибачайте, якщо стиль може не 
зрівноважений. Але сказати по-правді, так мені 
дурневі й треба. В роки скринінrів, точніше в 1946 
році, тоді коли всі ДіЛі ховалися за кількома псев
дами, я зробив навпаки, -демонстративно відки
нув псевдо (яке прибрав був) ! виступив під влас
ним прізвищем. Бо хотів, щоби мої виступи й моя 
боротьба не була анонімовою, а була підперта 
справжнім прізвищем, що має за собою не абияку 
історію й яскравий політичний паспорт, зареєстро
ваний таки в совєтській пресі, де мене розпинано. 
Я вірив, що ті совєтські органи розпинання, такі як 
журнал "Критика" 14 тощо, можна знайти на емі
грації й в них люди й чужинці побачуть мій полі
тичний паспорт (якого має мало хто інший на емі
грації, й яким я можу гордитися). І я не помилився. 
Тільки люди тут подуріли, для них біле стало чор
ним і все поперекидалося догори ногами; маю на 

увазі всіх отих клепачів. 
На тім дозволю собі кінчати. Скажу лише на 

останку: не хвилюйтесь, дорогий Петро Михайло
вич, щодо мого прізвища. Все в порядку. До речі, 
дуже прошу Вас не прозрадити абсолютно нікому 
тих деяких даних, що я їх навів в цьому листі, як 
от назва вулиці, номер хати тощо, бо з цього ско
ристаються провокатори для надання правдоподіб
ности своїм провокаціям. Так вони клепають вже 
ось вісім років, але то все собачий брехіт. 
А ще прошу Вас- забути про те, що я Вам по

казав пальцем на брошуру "Чому я не хочу верта
тися ... " і на певне прізвище в ній, (ідеться про пріз
вище мого роду). Не показуйте самі пальцем на це 
нікому. Нехай клепачі клепають що хочуть, але 
нехай не здумають тягати це прізвище по своїх 
брудних рептильках. Для Вас же пораджу ось що: 

якщо когось зустрінете з села Куземен походжен
ням, то спитайте так, ніби знічев'я, чи є й чи був 
у Куземені такий рід Івана Кривуші (це мій дід, але 
не по матері, а по батькові) -і він Вам розкаже 
напевно, якщо то буде старша людина, чи був і що 
то був за рід. Бо то був знаменитий рід. І то власне 
про його трагедію розказано в брошурі "Чого я не 
хочу". Але досить. Взагалі то є дивовижні й дикі 
речі - те, що твориться тут. Вітаю Вас сердечно. 
Привіт друзям. Привіт Вашій Родині. 

З пошаною Ваш -
Іван Багряний 

П.С. Ви турбуєтесь, що робити коли Вас пита
ють деякі "з числа солідних людей та представни
ків інших угруповань", як Ви пишете, "зачіпаючи 
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питання мого "псевда". Посилайте їх під три чор
ти, це буде найкраще. Бо жаден чесний і порядний 

політичний діяч, не стане вдаватися до такої хам
ської методи, на це здібні й так можуть чинити 
тільки політичні дурні, шукаючи "псевда", риючи, 
як та свиня під дубом. І не треба Вам з тими па
нами грати Тяпкіна-ляпкіна, як Ви пишете. 
А щодо "того світу", то Ви там зустірнетесь з 

моїм родом та й поговорите. 

І. Б. 

ПРИМІТКИ ОЛ. КОНОВАЛА 

1 Провід ОУРДП (Об'єднання Українців Револю
ційно-Демократичних Переконань) домагався від
бути 4-ий з'їзд УРДП в США. 

2 Мова про працю в радіо "Свобода" в україн
ській секції в Мюнхені. 

З Андрій Лівицький - юрист, визначний громадський 
і політичний діяч, Президент УНР в екзилі. 

4 Никонний Орган УНР. 

5 Деякі партії в УНРаді настоювали, вибираючи Ів. 
Багряного на голову УНРади, щоб він підписав за
яву-відречення не кандидувати на президента УНР. 

6 "Освобождєніе" - орган міжнаціонального револю
ційно-демократичного руху народів СРСР який вихо
див у роках 1953-59 російською мовою при 
"Українських вістях". Вийшло 59 чисел. В нім спів
працювали діячі різних поневолених народів. 

7 "Новоє русскоє слово" в Нью-Йорку видавало як 
додаток до цієї газети "Східняк" українською мо
вою, як орган українських федералістів. Виявилося, 
що його видавало лише кілька малоросів з україн
ськими прізвищами та росіяни. 

8 "Наші позиції" - офіційний орган УРДП. До цього 
часу вийшло 32 числа. 

9 Туберкульоз - хвороба легенів 
10 Замість плянованого паралельного з'їзду відбуто 4-

ий з'їзд УРДП 12 і 13 березня 1955 року в Новому 
Ульмі, але тези доповідів було розіслано усім край
овим організаціям ще перед з'їздом. Всіх з'їздів 
УРДП відбулося дев'ять. 

11 Автор говорить про лікування в санаторії. 
12 БАМЛАГ-означає Байкало-Амурської Магістралі 

Лагері. Побудували магістралю-залізницю, засланці 
й каторжники, що жили в "трудових поправних ла
герях", які офіційно звалися БАМЛАГ. 

13 Отець К. Даниленко-Данилевський член ЦК. СЗСУ 
(Союзу Земель Соборної України), партії яку тоді 
очолював В ол. Доленко й яка разом з еміrрант
ською СВУ старалися компромітувати Багряного. 
Про нього Багряний писав в статті "Камо гряде
ші?", що появилася в 1955 році в "Українському 
Прометеї". Як відгук на неї от. К. Даниленко-Дани
левський прислав листа, в якому твердить, що все, 
що написав Ів. Багряний в "Саді Гетсиман
ському" про переживання в тюрмі в Харкові є "не
підкупна, страшна, трагічна правда". 

14 Журнал "Критика" - орган ЦК КП(б)У ч. 10 за 
1931 рік помістив статтю О. Правдюка під назвою 
"Куркульським шляхом" проти Ів. Багряного. Після 
появи цієї статті його ув'язнили й заслали в концта
бір. Ця стаття була передрукована "Прометеєм" в 
1959 році під назвою "Більшовики про Івана Багря
ного". 
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20 РОКІВ УКРАЇНСЬКОГО 
"ЛІКАРСЬКОГО ВІСНИКА" 

Д-РА ПАВЛА ДЖУЛЯ. 

Приємно поділитися з українською громадою 
вісткою, що сповнилося 20 років невтомної та цін
ної редакційної праці д-ра Павла Джуля, що зреда
rував і видав 70 чисел "Лікарського Вісника", єди
ного україномовного лікарського журналу. 
Д-р ПавлоДжуль як практикуючий спеціяліст в 

отолярингології та професор Медичної школи 
Вейнського університету в Детройті, вивчив і по
ширив українську медичну термінологію та підніс 

рівень "Лікарського Вісника" на найвищий ща
бель. Він поміщував у журналі свої наукові праці і 
статті з атоляринології, а також наукові праці ін
ших українських спеціялістів і науковців. За це на
лежиться йому велика вдячність від Українського 
Лікарського Т-ва і визначне місце серед україн
ських науковців-медиків та редакторів. 
Найновіше (115-те) число "Лікарського Вісника" 

має 64 сторінки друку і в його першій частині є 
п'ять наукових статтей: 

Д-ра Юрія Грицепяка про лікування пролежнів 
(бедсорс), д-ра Андрія Олеарчика і Джорджа Ма
rоверна про відновлення зворотного кровопоста
чання до серцевого м'яза, д-ра Володимира М'ял
ковського (з Мюнхену) про роздрібнення ниркових 
каменів шоковими хвилями. 
Після цього слідує цікава стаття д-ра Юрія Бе

режницького про святих Косму і Дам'яна - лікарів 

безсребренників, та стаття д-ра Ярослава Туркала 
про першу медичну книжку українською мовою д

ра Сергія Подалипського п. заг. "Життя і здоров'я 
людей на Україні", що була надрукована у 1879 в 
Женеві, Швайцарія. 
В редакційній частині маємо цінну і цікаву 

статтю редактора д-ра Павла Джуля про комер

ційні пляни медичного обслуговування. В ній д-р 
Джуль критикує комерційні намагання "околго
сплення" медицини, він традиційною практикою, 
що зберігає високі етичні і здоровельні вартості на 
добро людського роду. 

В третій частині д-р Джуль подає короткі, але 
цікаві звіти з фотографіями про медичні конферен
ції та з'їзди в Ямайці (січень 1986 р.), у Філядель
фії (травень 1986 р., про наукову конференцію 
Українського Лікарського Т-ва в Австралії (жов
тень 1986 р.) 
В четвертій частині є надрукований короткий 

біо-бібліографічний нарис про заслуженого лікаря
журналіста та громадського діяча д-ра Михайла 
Логазу з нагоди його 80-річчя, а також гарна ре
цензія д-ра Джуля на книжку д-ра Ло гази "Таке то 
в нас життя". 

В п'ятій частині шановний редактор подав нам 
огляд медичної літератури в Україні, там є цікава 
стаття про старовинні львівські аптеки. 
В останній частині є подані посмертні біогра-
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Д-р Павло Джуль 

фічні згадки і некрологи про проф. д-р Валентину 
Радзимовську, проф. д-ра Василя Плюща, д-ра 
Нарциза Лукіяновича, д-ра Юліяна Політила, д-ра 
Теодора Чайківського, д-ра Ігоря Шалаута, д-ра 
Ігоря Кодельського, д-ра Михайла Сайкевича, д-р 
Людмилу і д-ра Константипа Бризгунів. 
Кінчаючи цей допис-рецензію, хочемо зложити 

велике признання й подяку д-рові Павлові Джулеві 

за довголітнє зразкове редаrування нашого "Лі
карського Вісника" та бажаємо Йому многих літ 
та багато сили для дальшої Його цінної праці на 
добро нашого Товариства та на добро української 
медичної науки. 

Д-р Павло Пундій 

І ми ІЦИрО вітаємо нашого давнього чи
тача-переДПJІатника доктора і редактора 
Павла Джуля з його ювіJІейною датою та ба
жаємо йому д&JІЬmих успіхів у його цінній 
професійній, науковій і громадській праці. 

Редакція "Нових Днів" 

ЗДОРОВИЙ і СМАЧНИЙ ХЛІБ 
та інші печива випtкає 

Українська пекарня 

ТНЕ FUTURE BAKERY 

власниками якої є 

Ірина і Роман Вжесневські 

з родиною 

735 Queen St. W., Toronto, Ont. 
Tel. 368-4235 
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Степан ЖЕНЕЦЬКИЙ 

НЕ ВДАВСЯ НОВИЙ ПЛЯН 
ОПОЛЯЧЕННЯ ЛЕМКІВ 

(Чому польський поет Єжи Гарасимович 
придобрювався до лемків?) 

Хто такий Єжи Гарасимович? 

Про Єжи (Юрія) Гарасимовича ми вже писали 
при іншій нагоді. Він сучасний польський поет, 
живе в Польщі, пише польською мовою, але чо

мусь раніше призяавався (тепер уже перестав) до 
українства. В одному інтерв'ю, яке він дав понад 
два роки тому журналістові М. Мокрому і яке було 
надруковане в часописах, Єжи Гарасимович за
явив, що він походить з українського роду, який 
перед 200 роками спольщився, що він досі греко
католицького обряду й що в його жилах тече 
українська кров, яка буриться, коли він бачить 
кривду, заподіювану поляками українцям. В цьому 

ж інтерв'ю він сказав, що хоч пише польською мо
вою, уважає себе "польсько-українським поетом". 
Ми тоді заявили, що немає в письменницькому 

світі такого дива, щоб якийсь поет чи письменник 
належав до двох національних літератур. Письмен
ник звичайно належить до літератури того народу, 
мовою якого він пише свої твори. Наприклад, 
Джозеф Конрад хоч по-національности був поляк 
(Юзеф Корженьовський), але тому, що писав свої 
твори англійською мовою, він є англійським, а не 
польським письменником; те саме стосується і до 
Миколи Гоголя: він був українцем, але тому, що 
свої твори писав московською (цебто, російською, 
-Ред.) мовою, то він є московським, а не україн
ським письменником. 

"Польсько-українським" поетом вважав себе 
Єжи Гарасимович тому, що він у деяких своїх вір
шах польською мовою писав про лемків, лемків
ські церкви, лемківських святих в іконостасах цер
ков тощо. Цим писанням йому вдалося збаламу

тити українців у Польщі і про нього стали писати 
в тижневику "Наше Слово" та в літературному мі
сячному додатку "Культура", які виходять у Вар
шаві, що він "український поет". Цікаво відмітити, 
що Є. Гарасимович, хоч ніби то "прихильний до 
лемків, він ніколи не назвав їх українцями, а їх ре
rіональною назвою "лемки", або старою нашою 

назвою "русини". 
Та прийшов час, коли Є. Гарасимович сам ви

явив, що він, хоч і походить з українського роду, 
є ненависником українців і всього українського. 
Крім ненависти до українців, він перебрав від по
ляків ще й валенродизм, який застосовував до лем
ків щоб їх перетягнути від українського народу до 
поляків. (Термін "валенродизм" походить від твору 
Адама Міцкевича "Конрад Валенрод", у якому 
Міцкевич прославив поляка, який, бувши воїном 
пруського військового ордену "Хрестоносці", вда-
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вав німця, а ставши найвшцим провідником ордену 
-у битві з поляками зрадив німців, перейшов на бік 
поляків і цим допоміг їм перемогти Хрестоносців. 
Коли ж Гарасимовичеві не вдалося перетворити 
лемків на поляків - він смертельно розсердився і 
тепер лає "невдячних" лемків та всіх українців. 

Єжи Гарасимович без маски 

,,прИХИJІЬвика лемків'' 

Даймо слово Гарасимовичеві, хай він сам розка
зує про свою роботу. В часописі "r азета Краков
ська", з 11-го червня 1986 року, появилася ста1їя 
п. з. "Хваст пломенистий і злочинний- бурян на
ціоналізму" з підзаголовком "Розмова 'r.K.' з Єжи 
Гарасимовичем". Цю розмову-інтерв'ю з Є. Гара
симовичем провадив Войцєх Клеміато. Ось вона 
майже в цілості: 

Кл:ем:іато: Ви один з перших, що виступили в 
обороні лемків, коли ще висіла заслона мовчанки 
над їхньою долею, тож нічого дивного, що вони 
хотіли б бачити Вас проголошувачем їх справ і хо
рунжим (прапороносцем) їхніх народних прапорів. 

Гарасимович: Але не бунчужних прапорців на
ціоналізму (очевидно, українського націоналізму, 
- С.Ж.). Правда, долею лемків я цікавився здав
на. Своє дитинство я провів у східних Карпатах, на 
Гуцульщині, в околицях Ворохти. Звідти, і по своїх 
предках, я виніс сентимент до Лемківщини. Вже в 
1959 році я написав "Елегію Лемківщини", а піз
ніше "Ліхтар Руський", у котрих вказував на 
кривди лемків і бойків (Чому тільки лемків і бой
ків, а не всіх українців, насильно переселених на 
понімецькі "відзискані землі"? - С.Ж.). Там я та
кож критично поставився до українського націона
лізму. Отже маю моральне право забрати ще раз 
голос у справах, котрі приняли не такий зворот, 
про який я допоминався не раз і не два. 

Кл:ем:іато: Так дуже вивів Вас з рівноваги вечір 
у честь Тараса Шевченка, зоргаьізований лемків
ською громадськістю? Про цю подію писав не
давно досить широко, здається, "Тиrоднік Повшехни". 

Гарасимович: Здивувало мене таке велике чи

сло пісень і дум козацьких, десь ген, з глибини 
України, штучно впроваджених до лемківськИх і 
бойківських фолкльорних гуртків. Чейже це зовсім 
чуже й далеке краєвидові Б' єщадів чи низького 
Бескиду. (Чуєте, куди загинає п. Є. Гарасимович 
-"великий оборонець лемків і бойків"?- С.Ж.) 
Прислівна квітка до лемківського кожуха? Один 
визначний знавець цих спільнот сказав мені: "Пол
тава під Косанчею - це хіба перебільшення". Де 
котрі фолкльорні гуртки нагадують переодягне

них: козацькі шапки, буфасті шаравари, випущені 
на чоботи. Єдиний гурток, що вірно тримався бой
ківського і гуцульського фолкльору на цьому ве
чорі -це "Сусідойки" з Лідзбарка Вермінського. 
Розчарування спричинив мені гурток "Лемковина" 
з-під Горлиць, впровадження якого до виступу на 

телевізії коштувало мені багато здоров'я, стільки 
було з цим клопотів. І якраз ця "Лемковина" та-
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кож починає раптом змінюватися в якийсь гурток свідком нелюдського терору, який розпутано від
з-під Житомира чи Черкас. І також оспівує з захо- носно поляків, жидів і тих українців, котрі не хо
пленням, гідним кращої справи, козацьких вороних тіли погодитися з ганебною ролею коляборантів. 
коників! (Він, мабуть, хотів би, щоб вони співали (Тут треба спростувати кілька неправдивих тверд
про польських уланів чи "гусарів", які "пацифіку- жень п. Гарасимовіча: 1) щодо "кривд", що їх по
вали" українське населення в 30-их роках,- С.Ж.) ляки зазнали від українців. Так, під час війни 
Невже забувають, що живуть серед поляків? Ра- українці проганяли зі своїх теренів польських оку
ніше траплялося, що "Лемковина" співала й поль- пантів, як поляки прогнали зі своїх теренів ні
ські пісні, а тепер якось дивно з цим притихли. , мецьких окупантів. Якби українці били поляків 

Клем:іато: "Сьогодні можу вважати, що сто- десь у Конrресівці, чи у Познанщині, тоді робили 
рінка Лемківщини в моєму житті є закінченою сто- б полякам кривду. З українських земель полякам 
рінкою, що нині спокійно можу відійти, бо появи- треба було забратися добровільно, то й не було б 
лися наслідники і продовжувачі цих справ", - так жодних "польських кривд': 2) Щодо "уряду Стець
сказали Ви рік тому "Газеті", маючи на думці, між ка", п. Гарасимович сам собі заперечує: як міг той 
іншим, лемківських поетів. Чи Ви і нині спокійні? уряд постати "з ласки гітлерівських німців", якщо 
Гарасимович: Ще раз мушу вернутись до згада- вони "дозволили йому урядувати" лиш кількадесят 

ного шевченківського вечора, що відбувся в Кра- годин і зараз його заборонили, а членів арешту
ківській філармонії. Виступив там лемківський по- вали і запроторили до концентраційного табору? З) 
ет, з ~ердечної гостини якого я користав кількара- Відносно дивізії "Галичина": про який її "вмарш до 
зово. Його вірш говорив про кривди, вчинені лем- Львова" і про який терор маячить п. Гарасимович? 
кам поляками. Спраді, були такі кривди. Я писав Правда, ми створили дивізію "Галичина" (в 1943 
про них десятки років, але ніколи не згадував, що році!) по боці Німеччини, бо не могли створити по 
і я разом з кількома мільйонами поляків залишив боці альянтів, союзниками яких були наші вороги 
родинний дім, краєвид дитинства з бараковим кос- - Московія і Польща. Але з того, що нас німці 
тьолом, що і я кілька днів їхав у товарових ваго- обдурили і не допомогли нам створити українську 
нах. Ніколи не рвав я з цього приводу одежі і не незалежну державу, бо самі плянували володіти 
жалівся, бо це не лежить в моїй вдачі.* Тим часом Україною, полякам немає чого радіти: також аль
той лемківський поет зробив з цього головну тему янти обдурили поляків і віддали Польщу "під олі
своєї творчости. Хай, -це його справа. Коли ж ку" Московії.) 

він одначе починає виступати як український поет Як Гарасимович намагається відірвати 
і пише "Час вертатися в родинні гори з ім'ям лемків від українців 
українського роду для лемка", то ситуація діяме-
тральна змінюється. Як український поет, може, Клеміато: В цьому місці мушу пригадати Ваше 
написав би він щось на тему польських кривд, так генеральне застереження з минулорічної розмови: 
як я - польський поет - писав на тему лемків- " .. ні в якому разі не вільно утотожнювати банд 
ських кривд? Може щось написав би на тему фа- УПА, бандерівців, з цілим українським народом. 
шистського "уряду" Стецька, котрий з ласки гітле- Ніхто інший, як самі українці давали нам (поля
рівських німців "урядував" у Львові кількадесять кам, - С.Ж.) сховища перед ворогом. З польсько
годин? Щось на тему приходу до Львова СС "Гали- українських справ я хотів би вилучити лемків як 
чина"? Ще дитиною бачив я їх вмарш до міста, нарід (чуєте,- не частина українського народу, а 
принаймні на Янівських рогатках. І як дитина був окремий нарід! - Ред.), котрий не мав нічого 

спільного з бестіяльством УПА". 

• Спальні 
• Їдальні 
• Вітальні 
• Домаппrі 

прилади 

• Матраци 
• Софи 
• Декоративні 

вироби 

1995 Dundas St. Е. Mississauga, Ont. 
(1 km W. of Hwy 427) Tel. 624-4411 

Власники запрошують Вас відвідати найбільшу в світі українську крамницю меблів 

і домашнього устаткування. Приязна атмосфера. Недорогі ціни. 
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Гарасимович: Під цими словами можу спо
кійно підписатися ще раз ... Пересічний лемко з 
Низького Бескиду скаже: "Що я маю з цим спіль
ного?" І буде мати рацію ... Натомість поет, ко
трий якось на очах стає українським націоналі
стом, мусить не тільки одягнути вишивану сороч
ку, але й двигнути певний тягар моральний. Иого 
сумління не може вдавати, що нічого не знає. 
Якщо вважає, що різанина польської людности на 
Волині не гідна згадки шляхетного і справедливого 
пера, якщо нічого не знає про масакру, вчинену 
під час відправи у костьолі в Балигроді, хай при
наймні буде такий добрий і примкне з ласки своєї 
свою малу, мстиву і запеклу книжку кривд. Без
перервні видвигання цих кривд, у порівнянні з мар
тирологією польського народу, котрий у Друrій 
світовій війні втратив шість мільйонів своїх людей, 
є - делікатно кажучи - грубим нетактом. Хай 
цей лемківський поет розправиться у вірші радше 
із зрадниками українського народу у фашистських 
уніформах, що той же народ уже давно вчинив. (З 
воїнами дивізії "Галичина" не розправлявся 
український народ, бо ж його інтереси вони захи
щали. Розправились з ними московські окупанти і 

їхні українські наймити, пане Гарасимович, -
С.Ж.). Тим часом у вірші лемківського поета лем
ківська дівчина йде з Кунькової, села на Горличчи
ні, до Києва, поклонитися до землі іконам. Пізніше 
дає своєму синові ім'я Святослав і перемінюється в 
українку ... Треба пам'ятати, що кордони Радян
ської України, як і кожної іншої республіки СССР, 
є незмінні навіть на міліметр. Замість марити на
яву про золоті бані і казкові часи святої Володи
мирської Русі, лемки повинні вийти з кольорового 
іконостасу на землю і застановитися радше як 
жити серед поляків. Вийти з непритомного націо

налістичного чаду, який, мов важка мр'яка закри
ває все декотрим людям у долинах Бескиду** .... 
Клеміато: Чи застановлялися Ви над поворотом 

націоналістичної хвилі? 
ГарасІDІович: Кілька років тому Польща пере

жила тяжкі часи. Тепер підносимо поперенертані 
знаряддя в нашому домі, піднімаємось по великій 
родинній сварці, в котрій багато хотіли добра для 
країни, тільки іншого. Користаючи із заколоту, 
піднесли голови різні вороги нашої вітчизни. 
Звідси дивні метаморфози, дивні переміни також у 
сердечних і добрих людей гір (цебто, лемків -
С.Ж.), які колись були героями моїх віршів і поем. 
Пригадується мені пережиття з дитинства. Була 
осінь 1941 року. На шкільному подвір'ї містечка в 
Східній Малопольщі (цебто, в Західній Україні,
Ред.) мене побив гурт чубатих зухів за те, що я 
сказав: "хоч прізвище моє українське, буду роз
мовляти з вами тільки по-польськи". Болять мене 
не ті побої, але націоналістичні привиди. Цього не 
вільно промовчувати і вдавати, що серед лемків 
усе нпорядку. * * * 
Клематіо: А чи впорядку, що (лемки) не мають 

свого часопису? 

ГарасИІІович: Видаваний у Польщі часопис 
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"Наше слово" появляється під фірмою Україн
ського Суспільно-Культурного Товариства. Силою 
обставин, воно займається головно українською 

культурою. Багатотисячна група лемків і бойків не 
має де ширше проявитися ... Пропоную отже за
сновання місячника "Лемко" для тих, які залиши
лися лемками і плекають свою гарну культуру ... 
Не бандурі не козацьких свистів(?) треба лемкам, 
тільки власного часопису ... Говорю це все з певної 
перспективи, досить нахолодно, бо моє захоплення 
лемками давно проминуло. Лишилось трохи вір
шів ... І непокоїть мене, що на полонинах Низького 
Бескиду розростається буйно. цілком незнаний в 
цих сторонах бурян, занесений з давно вже неісну
ючих степів - хваст пломенистий і зловорожий -
бурян (українського. - С.Ж.) націоналізму. 

Не вдався Гарасимовичів ПJІJІИ 
"на знищеННJІ лемків" 

З тієї "розмови" Єжи Гарасимовича, з якої про
сочується їдь ненависти до українців і українства, 
ясно бачимо, що він заплянунав був хитру затію, 
метою якої було, підлабузнившись "великою при
язню" до лемків, відориати їх від українців, і зро
бити з них спершу "окремий лемкіський нарід", а 
потім їх очевидно ополячити. Це був свого рода 
"плян на знищення лемків". 
Як знаємо з історії, поляки, щоб зн_ищити-ополя

чити українців як нарід, кілька разів видумували і 
застосовували "пляни на зніщенє Русі", але жоден 
з них їм не вдався. 

Не вдався і плян Єжи Гарасимовича, "на зни
щення лемків". 

* Тут напрошується вияснення: між переселенням поля
ків з українських земель до Польщі, а виселенням з Лем
ківщини на т. зв. "Зємє одзискане", є велика і приІЩИ
пова ріжниця. Поляків, у тому й п. Гарасимовіча, висе
лювали з загарбаної від українців землі і везли їх до 
їхньої рідної польської землі, з якої колись вийшли їхні 
предки-загарбники. Натомість лемків поляки насильно 
виселювали з рідної лемківської землі, де їхні предки 
жили від непам'ятних часів, і везли до чужої для них зем

лі.- С.Ж. 

** Пан Гарасимовіч називає "націоналістичним чадом" 
бажання українців відновити українську незалежну дер
жаву. Але націоналістичним чадом він не вважає поль
ських мрій про цілком незалежну від Москви Польщу, 
ще й велику, Ягеллонську, "від моря до моря", коштом 
українських земель. - С.Ж. 

*** А чи ж відмова Є. Гарасимовіча розмовляти україн
ською мовою в гурті українських хлопців, на українській 
споконвіку землі це не його шовіністично націоналістич
ний "привид"? Це також вияв поганого виховання і не
культурности. 
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НА АКТУ АЛЬШ ТЕМИ: 

Віктор САБАЛЬ 

РЕФОРМИ В СРСР 
ТА ЇХНЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

В еміrраційній пресі є мало серйозної аналізи 
процесів, що проходять в Радянському Союзі. Зде
більш друкується критика, мовляв, там нічого не 
змінилося та й в цьому "царстві зла" (Реrан) зміни
тися не може. 

На гадку автора цих рядків, така оцінка ситуації 
неправильна. На світі все міняється, такий закон 
еволюції; переміни, хоч би й повільні, проходять і 
будуть проходити також там. Не можна лише 
передбачити темпів розвитку, бо вони залежні від 
багатьох факторів: суб'єктивних та об'єктивних. 
Тому, що ми маємо справу із зовсім новою істо
ричною формацією монопартійности, з її абсолют
ною контролею всього життя країни, доводиться 

ставити питання, чи можлива еволюція до ліпшого 

в Радянському Союзі та які головні перешкоди іс
нують на шляху до суспільних реформ? Що робити 
та яким шляхом простувати, щоб оздоровити су

спільні, міжнаціональні та зовнішньо-політичні від-

ноении СРСР? Які завдання стоять перед реформа
торами, щоб здійснити переміни? 
Звичайно, існують там особливо потужні кон

сервативні антиреформістські елементи, котрі про
тиставляться кожним змінам і реформам. Але 
треба нам на еміrрації надіятись, що переміни бу
дуть здійснені, як напевно надіється населення 
СРСР, бо іншої альтернативи покищо немає. Не
має там ніяких познак для організованого револю
ційного зриву, бо й при наявності серйозних кризо
вих елементів будьяка антирежимна організація не
можлива. 

Орієнтації на війну та визволителів ще більше 
нереальні, і немає підстав надіятись, що Західний 
"вільний світ" ставитиме домагання для усамостій
нення неросійських народів як передумову мирної 
співпраці з СРСР. 
Шлях реформ в СРСР натрапляє на серйозні 

перешкоди першою мірою тому, що маємо діло із 
затяжною традицією 500-річного деспотизму. 
Здійснення перемін вимагає не тільки доброї волі 
тих, що взялися за реформи, але й відповідної вну
трішньої та зовнішньо-політичної обстановки по
руч титанічних зусиль. 

Вже другий рік намагаються Горбачов та його 
спільники здійснити "круті переміни" щоб вивести 
країну із гострої економічної та суспільної кризи й 
загрозливого міждержавного конфлікту, що є на-
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слідком політики партократії від Сталіна до Бреж
нєва. Осяги намагань Горбачова покищо куці у від
ношенні до всебічних потреб. Дещо полегшало в 
культурному секторі та прийде, мабуть, до домов

лення із США щодо редукції ракет середньої даль
ности. Нові закони, що відносяться до економіки, 
покищо не дали поважного вкладу для розв'язки 

економічної кризи та перемін існуючої економіч
ної сталінської системи. Зрештою, покищо нама
гання Горбачова, може й з тактичних, а не прин
ципових мотивів, не були спрямовані на реформу 
економічної системи (системи плянованої крайньо
зцентралізованої економіки), а тільки на деякі ко
ректури системи в ім'я підвищення продук
тивности праці. Немає також жодних перемін в на
ціональній політиці Москви. 
Немає найменшого сумніву, що назріває час ре

формувати непродуктивну й антинародну, істо
рично збанкротовану систему сталінізму. Насу
вається питання: який є правильний шлях до здій
снення перемін та які завдання стоять перед ре
форматорами, щоб бодай частинно розв'язати на
копичені десятиліттями проблеми та покінчити з 
традицією деспотизму? Чи треба спершу здійсню
вати економічні реформи, котрі могли б просте
лити шлях для перемін політичних структур, як це 
було в історії розвитку европейських країн від аб
солютизму та февдалізму до системи парляментар
ної демократії й економічного лібералізму? Чи 
навпаки: перше переміни політичних структур, як 
передумови економічного проrресу. 

Порівняння розвитку европейських суспільств із 
розвитком Радянського Союзу є допустиме лише 
до ступеня загальних законів еволюції, незалежно 
від існуючих політичних структур даних суспільств. 
В цьому випадкові існують різниці лише щодо тем
пів розвитку поза рамцями загальних законів ево
люції. Порівняння неможливе з наступних причин: 
буржуазія, що стала наслідником системи абсолю
тизму, була сама зацікавлена в розвитку політич
ного лібералізму, бо він сприяв розвиткові еконо
мічного лібералізму, хоч ограничувався до суспіль
них середніх шарів. Народним масам він не прино
сив помітних користей. Навіть після скасувння крі
пацтва становище селян мало змінилось. 
З ростом промисловости зросло число робітни

ків, доля яких, особливо в час раннього капіталіз
му, була нестерпна. Це був період брутальної екс
плуатації праці для швидкого накопичення капіта
лу. Все ж, у дальшому розвитку політичний та еко
номічний лібералізм, мимо затяжних економічних 
криз та мізерії працюючих (і безробітних), довели 
кінець-кінцем до сучасної парляментарної демо
кратії, до створення профспілок, до розвитку ек<.'
номіки зросту життєвого рівня всього населення. 
Прийшло також до ліквідації колоніялізму. 
Зовсім відмінним був розвиток у Росії та Радян
ському Союзі після жовтневої революції. Від часу 
звільнення Московії від татарського ярма, закрі
пився там деспотизм, що перетривав цілі століття. 
На протязі 500-літнього існування цієї країни ціл-
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ковито бракувало будьякого лібералізму і деспо
тична система витиснула свій слід на ментальності 
населення: пасивність і покірність мас, жорстокість 
та зухвалість пануючих. 
Жовтнева революція, що була надією для людей 

та народів паневолених Росією царів, завершилась 
масовим терором сталінського апарату, націоліза
цією усіх засобів виробництва, брутальною та кри
вавою колективізацією села, створенням плянової 
зцентралізованої економіки із жахливим визиском 
працюючих в ім'я майбутнього щастя в комунізмі. 
Одночасно утвердився всеохоплюючий монополь 

компартії у всіх ділянках життя суспільства, з не
терпимістю до будьяких ухилів від лінії "всему
дрих" керівників. Сталін та його наслідники пере
брали також від царату традиційну політику екс
пансіонізму, що ось завершується кривавою інтер
венцією червоної армії в Афrаністані. 
Прийшовши в такій ситуації до влади, новий ген

сек Горбачов заходився біля "крутих перемін" в 
Радянському Союзі, проголошуючи політику глас
ности й перебудови, з натяками на радикальні еко
номічні реформи. Треба підкреслити надзвичайно 
складне й повне перепон та труднощів підrрунтя 
для цих заходів. Бар'єром для перемін в СРСР є не 
тільки мільйонова армія ситих бюрократів, що не 
бажає перемін та здачі своїх теплих позицій і при
вілеїв, але теж оця 500-літня традиція деспотизму, 
цілковитий брак будьяких демократичних структур 
чи хоч би куцого політичного лібералізму. 
Для добра людини й народів Радянського Союзу, 

а також для виходу з глибокої кризи самої ж дер
жави, її оздоровлення, є конечні такі переміни: 

1. Децентралізація економіки, з далекойдучаю 
автономією підприємств, себто звільнення підпри
ємств від детальних, директивних вимог Держ

пляну та адміністративного втручання міністрів в 
щоденну працю виробництв. Роля центральної 

плянувальної установи мусїла б обмежитись до орі
єнтаційних інформацій для підприємств. Це було б 
повільне введення ринкових елементів, про котрі 
говорили й писали вчені в Академії Наук вже по
над 25 років (включно з головним економічним до
радником генсека академіком Аrанбеr'яном. 

2. Рівночасно мусило б прийти до обмеження 
ролі партії в економіці (та й не тільки в економіці). 
Досі її роля та втручання rарантували виконання 
директивних плянів. Коли б відпали директивні 
пляни, відпала б дотеперішня функція партії. Пора 
б було покінчити із системою номенклятури, замі
нивши її системою виборів в усіх ділянках життя 
радянських суспільств. Це є одна із вимог Горбачо
ва, що ніби-то тут і там десь уже практикується на 
низах. 

З. Пора покінчити з традиційним деспотизмом, 
необмежених прав державної влади по відношенні 
до громадян. Пора затвердити законом та на прак
тиці шанувати громадянські права і, здійсненням 
ідей відкритого суспільства, відійтивід сталінської 
інтерпретації прав людини, з прийняттям інтерна
ціональних норм культурних народів. На першому 
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місці стоїть звільнення усіх в'язнів з тюрем, за
слання та психушок, котрі були засуджені за їхні 
переконання, а не за якісь протидержавні чи підта
совані кримінальні вчинки. 

4. Пора покінчити з дотеперішньою сталін
сько-брежневською національною політикою куль
турної русифікації, євнухізації та руйнування на
ціональної самобутности неросійських народів. 
Пора надати національним республікам повні 
права у рішеннях, що торкаються долі цих народів. 
Пора покінчити з великодержавним шовінізмом. 

5. Пора покінчити з дотеперішньою політи
кою партії в культурному житгі, конкретно з ста
лінським соцреалізмом, що довів до духовного зу
божіння народів, включно з російським народом. 

6. Потрібна радикальна зміна закордонної по
літики, перехід від традиційного експансіонізму до 
справжньої мирної співпраці з Заходом. 

Всі· ці вимоги й завдання складні й многогранні, 
але й конечні, щоб оздоровити відносини внутрі 
Радянського Союзу та стосунки інтернаціональні. 
Чи ці завдання будуть здійснені та до якого ступе
ня, покаже час. Все залежатиме не тільки від доб
рих інтенцій, НЕЗАЛЕЖНО З ЯКИХ МОТИВІВ, 
але й особливо від справжности реформістських 
елементів та їхньої переваги над елементами реак
ційними,- оборонцями існуючого статус кво. 
Важливе тут теж питання пріоритетів, але рі

шення що, як і коли робити - дуже складні та 
проблематичні, бо тісно взаємно пов'язані. До то
го, все це йде згори, за ініціятивою політб'юра. В 
СРСР немає організованих сил суспільства, що 
були б спроможні ставити перед владою вимоги та 
вжити суспільного натиску, так як це було в роз
витку капіталістичних суспільств, де опозиційні 
ліві партії та профспілки були спроможНі здійсню
вати ідею соціяльної справедливости. Реформи 
згори проблематичні й тому, що персональні зміни 
в Політб'юро можуть покінчити з реформатор
ськими намаганнями, як сталося з хрущовськими 

реформами. 
Чи можливі реформи в Радянському Союзі? Так, 

вони можливі. Можновладці збагнули, що так далі 
господарювати не можна, що Радянський Союз 
відстає з кожним роком економічно, а ще більше 
технічно, що корупція, зловживання, крадіж су
спільного майна, розгардіяш, деморалізація серед 
молоді та інше, набрало таких розмірів, що й все
владна партія тратить контролю над суспільством. 
В таких обставинах не виключається мілітарний 
путч "доблесної" армії, інтеrральної, патріотичної 
та консервативної й несплямленої сталінським те
рором. 

На думку автора цих рядків, розв'язка національ
ного питання, такого важливого для усіх неросій
ських народів, а особливо українського, може 
прийти не тільки шляхом нових законів республі
канських урядів, напр., про обов'язок навчання 
мови даної республіки всіма учнями, але теж В 
НАОІЩОК ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
ТА ШИРОКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ. 
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УКРАЇНСЬКА КРЕДИТОВА СПІЛКА 

В ТОРОНТІ 

НАШЕ ЗАВДАННЯ 

ДОПОМАГАТИ ВАМ І ВАШІЙ РОДИНІ, НАШІЙ ГРОМАДІ 

ТА ПІJUІ.ЕРЖУВАТИ УКРАЇНСЬКУ КУЛЬТУРУ 

Поцікавтеся всіма нашими послугами 

49. UKRAINIAN (TORONTO) ~ 
CREDIT UNION LIMITED 

• 

295 College Street, Toronto 

2397 Bloor St. W., Toronto 

3635 Cawthra Rd., Mississauga 

225 The East Mall, Etobicoke 

922-1402 

762-6961 

272-0468 

233-1254 

INQUIRE ABOUT ALL OUR SERVICES 

Tel: 

(416) 763-1093 

МЕАТ PRODUCTS LIMITED 
Specialists for over thirty years 

• Найкращої якости м'ясні продукти 
власного виробу; 

• Вареники, флячки, квашена капуста 
та інші европейські ласощі; 

• Замовлення на весілля 
та на інші прийняття; 

• Говоримо по-українськи; 

• Власник Е. Рембач до Ваших послуг. 

2238 BLOOR STREET WEST 
TORONTO, ONTARIO, M6S 1N6 
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Проrрес у цьому відношенні залежатиме теж від НА АКТУ АЛЬНІ ТЕМИ: 
постави та дійсного вкладу провідної верстви да-

ного народу в обороні та утвердженні національної Олесь ГОНЧАР 
самобутности. Іншої альтернативи покищо немає. 

ЗРОБІТЬ ПРИЄМНІСТЬ І КОРИСНУ 
ПОСЛУГУ СВОЇМ РІДНИМ ТА ПРИ
ЯТЕЛЯМ, ПЕРЕДПЛАТІТЬ ДЛЯ НИХ 

ЖУРНАЛ "НОВІ ДНІ"! 

COMPLETE CATERING SERVICE. 

Banquet Facilities (up to 500 persons) 

5245 Dtшdas St. W. (at Кipling) • 231-7447 
ISLINGTON, ONTARIO М98 1А6 

• ГОТУЄМО Й ДОСТАВЛЯЄМО РІЗНІ СМАЧНІ 
СТРАВИ НА ВЕСІЛЛЯ, ХРЕСТИНИ, 8АБАВИ, 

ПОМИНКИ І НА ІНШІ ПРИЙНЯТТЯ; 
• ПОВНА КУХОННА ОБСЛУГА; 

.--- -....... КРЕДИТОВА СПІЛКА 

~/"БУДУЧНІСТЬ" 

20 

Щадіть, позичайте та полагоджуйте 

всі свої фінансові потреби в 

Кредитовій Спіпці "Будучність" 

140 Bathurst Street, Toronto, 
2253 Bloor Street West, Toronto, 
4196 Dixie Road, Mississauga, 

221 Milner Avenue, ScarЬorough, 

363-1326 
763-6883 
238-1273 
299-7291 

ВІДВІДАЙТЕ НАС -

РАДО ВАС ОБСЛУЖИМО! 

ЖИТИ ЗАЗАКОНАМИПРАВДИ 

Скорочений текст виступу по Всесоюзному радіо 
12 червня ц.р. з приводу виходу російською 

мовою роману «Собор». 

-Так, роман «Собор» дорогий мені. Дорогий не 
лише тим, що він виявився таким багатостраж
дальним, як висловився про нього один із моїх ро
сійських друзів на недавньому пленумі правління 
Спілки письменників СРСР. Ще, мабуть, дорожче 
для мене в цьому творі те, що в ньому, думається, 
автору вдалося ближче, ніж будь-коли, доторкну

тися до життя великого індустріяльного міста, від
чути його живе дихання, думки й настрій людей за
водського робітничого селища, людей, серед яких 
мені випало жити впродовж тривалого часу, відчу
вати їхню приязнь і довір'я, слухати їхню влучну, 
відверту мову, їхні вечірні пісні, яких співала під 
зорями ніби вся наша наддніпрянська Україна. Се
ред цих людей не заведено лукавити - хто гідний 
поваги, вони її виявлять, хто гідний презирства, 
вони все скажуть такому у вічі: ти кар'єрист і лов
кач, ти робітничу честь і совість своїх братів і се
стер проміняв на показуху, на приписки, на псевдо
діяльність, тобто діяльність хоч і досить енергійну, 
але пусту, безплідну, а то ще й руйнівну в своїй 
упертій спрямованості проти духовних цінностей 
народу і його моральних устоїв . 
Адже у певної частини анкетно-благополучного 

чиновництва вирабилася своя психологія, по суті, 
дикий, одначе реальний стереотип мислення, 

згідно з яким вважалося, що чим більше ти вияв
лятимеш бундючної зневаги до пам'яток націо
нальної історії та культури, чим більше бездогляд
них архітектурних шедеврів зруйнується у твоєму 
реrіоні, чим з більшою запопадливістю й цинізмом 
будеш ти - всупереч найяснішим ленінським запо
вітам - вигонити рідну національну мову з почат
кової і середньої школи, з установ та зборів., ого
лошуючи «непрестижною» мову Тараса Шевченка, 
Лесі Українки, мову рідної своєї матері, мову от
чу, тим ти начебто найкраще доводиш свою «пра
вовірність», найбільш ревно демонструєш свою 

службову ортодоксальність. Протиставляти інтер
національне національному, позірним піднесенням 
одного принижувати інше - та хіба це не спотво
рення ленінської національної політики! Лиш бю
рократичне тупоумство здатне на те, щоб проти
ставляти мови, вносити ворожнечу в шкільні кля
си, штучно викликати відчуження між культурами 
народів, чий гармонійний розвиток складається у 
багатонаціональній країні в умовах соціялістичного 
рівноправного братерства, братерства, що так до
рого нам та нашим батькам дісталося і такою ве
ликою кров'ю на полях битв було захищене. 
Не один рік складалися так звані застійні явища: 
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нахабніла бюрократизація, яка вже не підлягала 
контролю народу, корупція, хабарництво, безсо

ромний протекціонізм сидячих вище щодо своїх, 
нестримних у власній пожадливості підопічних, ко
трі могли безкарно запускати руку в суспільну 
скарбницю: виходила з-під контролю громадсько
сти багатозначна таємничість відомчих бюрокра
тичних кабінетів, куди свіжий вітер гласності 
майже ніколи не досягав і де можна було потай 
плянувати по сусідству з багатомільйонним Києвом 
і цей нещасний Чорнобиль, і пускати під зато
плення мільйони гектарів найродючіших україн
ських чорноземів (хоча збитків таких масштабів за 
розумного підходу можна було б уникнути); втрата 
поваги до творчости, забуття совісті, вбивчий для 

живої думки догматизм - хіба все це не могло не 
гнітити дух людини, не позначитися на всьому на
шому житrі, не сковувати могутні творчі сили су
спільства? 

XXVII з'їзд партії, а потім і січневий Пленум 
ЦК зірко розгледіли процеси, що назрівали в жит
ті, по-ленінськи сміливо, з пристрасністю справді 
революційною вказали шляхи загального оновлен
ня, творчої перебудови, і перед численними- ве
ликими і малими - народами країни відкрилися 
простори демократизації, гласности, чесної сумлін
ної праці в атмосфері, де завжди мають панувати 
правда, довіра, повага до людської гідности. 

Жити за законами правди - що може бути гу
маннішим, достойнітим людини. І ясно ж, чому 
разом з усіма здоровими силами суспільства так 
палко і пристрасно, всією чистотою душі сприй
няла дух оновлення творча інтеліrенція всіх багато
мовних націй і народностей Країни Рад! Сприйняла 
і сповнена бажаІПІЯ працювати на оновлення житгя, 
віддаючи благородній справі вдосконалення народу 
весь свій талант, увесь творчий пломінь душі. 
Чи легко це буде? Чи по нутру виявиться вітер 

перемін кожному з учорашніх, котрі звикли жити 
в болотах застійности, дозволяли собі звідусіль ви
гонити гласність, глушити критику, вилучати з біб
ліотек - усупереч усім законам - не бажані їм 
книжки радянських письменників, чи по нутру буде 
їм, хто садовив кореспондентів навіть центральних 
газет у кутузки, звикати до законности, правопо

рядку, засвоювати найгуманнішу науку соціяльної 
справедливості? 

На словах у багатьох - перебудова, а на ділі? 
«Щось дуже розбалакалися ці письменники, у все 
втручаються ... » - ось таке доводиться чути від 

сьогоднішніх «дбайливців» гласности, яким глас
ність оця все ще стоїть поперек горла. А варто 
було б зрозуміти такому чинуші, що письменники 
говорять та «втручаються» не тому, що вони такі 

вже незлагідні за природою своєю, а може, саме 
тому, що гостріше за декого відчувають народний 
біль, тривогу і за Байкал, і за цей досить абсурд
ний, проєкт каналу Дунай - Дніпро, який хоча ще 
й не затверджений, а землерийні машини вже там 
плюндрують землю, адже відомчі мужі звикли ні з 
ким не рахуватися, рішень не чекати ... 
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І зовсім уже тривожний сиrнал - колективний 
лист з Черкащини. Є там місто Чигирин - святе 
місце для України, гетьманська столиця епохи на
ціонально визвольної війни проти шляхти ... І ось 
саме в цьому заповідному, музейному Чигирині на 
Дніпрі, де на кожному кроці до нас озивається іс
торія народу, передбачалося поставити потужну 
електростанцію, яка мала працювати на вугіллі. 
Вугілля поблизу не виявилося, доставляти його, як 
з'ясувалося, економічно невигідно. Вирішили пере
проєктувати станцію на мазут. Відселили людей, 
розгорнули роботи, викинули силу-силенну дер
жавних грошей на вітер. І раптом стало відомо, що 
з Кременчуцького нафтозаводу мазут узимку тру
бами не може надходити! 

Ось такі мудрії. Зроблять, а потім уже розводять 
руками. Але і після цього не итихомирилися ві
домчі прожектери, не залишили в спокої дорогий 
серцю народу Чигирин, як не залишили в спокої 
Ясну Поляну та інші культурні центри Росії. Ніби 
і справді якийсь зловісний перст указує рити котло
вани там, де найбільше зосереджено духовних цін
ностей народу. 

Після попередніх провалів затіяли цього разу -
знову в Чигирині, заповідному місті - звести 
атомну електростанцію, тобто ще один Чорнобиль 
на Дніпрі, в густонаселеному районі. Бо де rаран
тія, що здійснення цього безглуздого прожекту не 
поставить під загрозу чистоту Дніпра, який живить 
увесь наш індустріяльний український Південь... І 
хоча проєкт будівництва Чигиринської АЕС ще не 
затверджений, і вчені заперечують, однак «Союза
томенергобуд» уже лихоманково розгортає робо
ти, зганяє села, сокира бездумности дедалі глибше 
врубується в заповідні гаї, і вже здригаються істо
ричні архітектурні пам'ятки, які малював Шевченко. 
Ось чому неспокійні письменники. Адже і «Со

бор» покликаний до житгя такими явищами - роз
гулом безвідповідальности, показухи, чиновни
цького свавілля, явищами, що викликають обу
рення в людей, не залишають байдужим і письмен
ника, який усвідомлює свій обов'язок. 
Якщо вдуматися, скільки витрачається інтеле

ктуальної творчої енергії вчених, письменників, 

усієї нашої громадськости на те, щоб відстоювати 
перед натиском бюрократів, перед бульдозерною 
впертістю відомств природу, навколишнє середови
ще, пам'ятки історії і культури,- стає не по собі. 
Скількох з нас відволікають від розв'язання безпо
середніх художніх завдань і наукових робіт на від
битгя руйнівних відомчих атак, скільки витра
чається розуму і сил найталановитіших людей на
роду для захисту і збереження того, що має пере
бувати під суворою охороною закону, що одвічно 
належить Вітчизні й на сторожі чого повинні б 
стояти ті, кому берегти, піклуватися, охороняти 

надбання країни велить службовий обов'язок. 

Браконьєр культури, браконьєр природи, він
на жаль! - поки що реальність, він породження 
свавілля, постать огидна, умови світла й гласности 
їй не прийнятні, їй потрібен морок і кабінетна по-
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таємність. Це нечисть, яку, віримо, змиють мо

гутні хвилі перебудови ... 

Велика російська класика - Тостой, Достоєв
ський, Чехов, Шолохов - дає нам уявлення про 

те, які глибини людської натури мають цікавити 
справжнього художника, мислителя-гуманіста. 
Сили добра і сили зла протиборствують протягом 
усієї людської історії, і література покликана від
творити це вічне протиборство у всьому його дра
матизмі. Широта душі художника виявляється в 
здатності охопити все розмаїття життя, в здатності 
поряд зі словом, що викриває зло, знайти такі бар
ви, якими можна закарбувати прекрасне. Адже є ж 
у людині начало світле, добре, животворне, начало 

пушкінське, шевченківське, моцартівське, і, мені 
здається, що якраз це світлоносне начало у світо
вій культурі складає вершину вершин. Світле, со
нячне писати важко, але ж саме в людяності люди
ни, в її мужності, здатності любити, в силі творчій, 
у моральній чистоті полягає найвища духовність, що 
становить істинний сенс життя людей на ІШанеті. 

Література без людини зі світлом у душі була б 
явно неповноцінною ... 
Бачив я таких людей на фронті і тоді народжу

валися «Прапороносці», бачив у трудових наших 

степах- і тоді з'являлася «Тронка», зустрічав дру
зів-співвітчизників у далеких мандрах - і тоді на
раджувалася «Твоя зоря». 
«Собор» написано 20 років тому. Під час роботи 

над романом зустрічався з людьми прекрасними, 
які з почуття інтернаціональної солідарности пра
цювали в Індії, будували Ехілайський комбінат, не 

раз доводилося бувати на металургійних заводах 
нашого Півдня, бачити роботу нічних змін: місто 
спить, а люди тут працюють, чергують біля кипя
чого металу, і труд їхній важкий, і відповідальність 
величезна. Не раз думалося: воїстину бачиш лю
дину в її зоряні часи, в її сутності, в її буденній 
трудовій величі ... 
Я радий, що наш сучасник трудиться сьогодні в 

атмосфері надихаюч1и, в умовах демократизації і 
гласності, де не повинно бути місця для самодура, 

який гальмує справу, для кар'єриста-бюрократа і 
пустобреха, котрий каже одне, а думає зовсім ішnе. 
Думається навіть таке: якби було в нас у мину

лому більше гласности, більше відповідальности на 
всіх, підкреслюю, на всіх рівнях - від міністра, 
проєктанта і до робітника- мабуть, не мали б ми 
і Чорнобиля, не було б його, принаймні, в таких 
траrічних масштабах. 
Це ми повинні пам'ятати як найrіркіший урок 

життя, пам'ятати і передати його поколінням гря
дущим, щоб вони були зіркіші, обережніші й му
дріші від нас. 

УКРАЇНСЬКА КНИГАРНЯ 

ARKA. LTD, UKRAINIAN воок STORE 
Книжки, журнали, часописи, шкільне та бюрове 

приладдя, різьба, вишивки, нитки, панама, образи, 

вишивані блюзки, кераміка, платівки та касети, 

друкарські машинки, обручки й заручинові персте

ні, різдвяні та великодні прибори, великий вибір 

дарунків. 
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НА ТЕМИ МИСТЕЦТВА 

Боzдан БОЙЧУК 

ПРО ЧЕСНІСТЬ, НЕЧЕСНІСТЬ 

І КОНЦЕРТ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИКИ 

В середу, 11 квітня, 1987 рокувЕліс Таллі Голл 
відбувся концерт сучасної української музики. 
Концерт цей зорганізувала відома в музичних ко
лах оркестра Контінуум під дириrентурою Джоел 
Сахса. Поодинокі українські й американські грома
дяни зложили лише так звані matching funds, які є 
вже довголітньою традицією в субсидіюванні різ
них культурних починів в Америці. 
Музичний критик "Нью-Йорк Таймсу" Тім 

Пейдж помістив у цьому знаному на цілий світ що
деннику (від 13. lV .1987) статтю про цей концерт. 
Дозволю собі навести кілька думок цього критика: 
"Останньої суботи трупа (Кuнтінуум, - Б.Б.) за
презентувала одну з своїх найбільш незвичайних 
програм досі - концерт під назвою Нові україн
ці, виконуючи праці Левка Колодуба, Валентина 
Сильвестрова, Леоніда Грабовського та Валентина 
Бібіка. Всі ці композитори живуть і творять на 
Україні, всі ледве відомі в Америці . 

... Програма почалася 'Симфонією но. З' Коло
дуба, яка мала підзаголовок 'В стилі українського 
барокко'. Це пульсуючий і кольоритний твір, 
скупо оркестрований з фортепіяно і арфою ... 
Композиція ця - ледь-ледь в мінімаліетичній мане
рі; перша частина виловнена деякими Райхів
ськими остинатами; анданте - це детальна роз

робка особливо наполегливого тону, який з ходом 

набирає сили, а закінчення- це ніжна фуrетта. 
Дві праці Сильвестрова, названі "Postludium", 

були для цього слухача вершинними точками про

грами. Це ефемірні й миготливі короткі речі, 
майже снотворні, 'З розгортанням, музика одно
часно заникає, пам'ять притемнюється, зали
шається тільки авра, -як пишуть Джоел Сахс і 
Вірко Балей в їхніх надзвичайно добрих нотатках 
до програми.- Слухач в суті речі переживає май
бутнє як давно проминулу подію'. 
Два твори Грабовського "Коrда", дев'ять міні

ятюр до поезії Велемира Хлєбнікова, який замо
вила Контінуум, та раніша композиція "Тріо" для 
скрипки, контрабасу, фортепіяно - були, мені 
здається, найменш цікавими точками, базованими 
на традиційному модернізмі. . . Програма кінчалася 
твором Бібіка 'Симфонія но. 4 пам'яті Димитрія 
Шостаковича'. Це, в більшій частині, проста й ін
тенсивна праця, повна знахідок, з навмисне поро
зриваною фуrеттою. 
Як звичайно, виконання Контінуум було фахове 

й посвятне. Солісти, всі першорядні, були: че
лістка Беверлі Лоурідсен, меццосопрано Еллен 
Ленr, скрипалька Мія Ву, контрабасист Ніко 
Абондольо, клярнетист Дейвид Кракавер і пі-
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яністка Шериль Сельцер. Дириrував Джоел Сахс." 
Все в цій статті схарактеризоване й віддане чес

но: музика, виконання та приналежність компози
торів і їхньої творчости до української музики й 
української культури загально. Ніде немає натяку 
на щонебудь російське. Інакше не могло бути, бо 
нічого російського там не було. 
Нечесність почалася із статтею "Кому потрібний 

такий концерт?" ("Свобода", 5.V.1987 "Америка", 
9.IV.87), авторства "свідомого й чесного україн
ця", як він себе величає, Теодора Терена-ІОськова. 
Контінуум у статті Терена-ІОськова перетворився 
на "маловідому камерну оркестру", а самий кон
церт на "досадну дивовижу", "затію" "музичну 
пропаrанду і чолобитню Москві" та майже зне
славлюючу Україну своїм "космополітизмом му
зичну подію" (вся музика, мені здавалося б, гово
рить космополітичною мовою, яка є благодатна 
для всього світу, - чому вона мала б бути шкідли
вою для України, єдиний Терен-ІОськів знає). 

В своєму патріотячному "піднесенні" Терен-ІОсь
ків прямо нападає на Вірка Балея та Олеся Кузи
шина за "злочин" організування цього концерту, 
хоч всюди зазначено, що концерт організувала й 
добирала програму оркестра Контінуум. Він теж 
принижує й ображає їхню людську гідність. Для 
Терен-ІОськова було "ревеляцією" й "вивищен
ням", коли Вірка Б алея названо "видатним компо
зитором, ліяністом і дириrентом". Незнання не 
вважається нечесністю, але й не можна ним пиша
тися. Для освічености Терена-ІОськова згадаю, що 
Вірко Балей є дириrентом симфонічної оркестри в 
Ляс Berac, про рівень якої багато писалося в аме
рикансь!'ій пресі; я особисто був на двох концертах 

в Нью-Иорку, де виступав Вір ко Б алей як піяніст; 
його твори, крім Америки, виконували в 
Зальцбурrу, Саарбрюкені, Лондоні (в БіБіСі), Ме
хіко, Генті та інших містах. Олеся Кузишина Те
рен-ІОськів прямо обкидає болотом, пишучи, що 
Кузишина "важко брати зовсім поважно", бо він 
нібито дев'ять років затратив з "танцювальною 
групою" і "навіть імени композитора ... не зумів 
схопити, замість Віталій Бибик, написав Віталій 
Бідик". Насправді ж це Віталій Бібік, а не Бибик, 
як пише Терен-ІОськів (якого, за його власною ло
гікою, мабуть, теж не можна брати поважно). Що
ждо Олеся Кузишина, то, звичайно, можна вдава
тися не лише до молодечих, але й до дитячих ро

ків і знаходити "неповажності". Це Терену-Юсь
кову ледве чи поможе, та все таки згадаю, що 

Олесь Кузишин студіював теорію музики в Ко
люмбійському університеті, працює музикологом в 

Американському товаристві композиторів, авторів 
і видавців, є теж ліяністом і компонує музику. 
Я особисто почуваюся трохи "покривдженим" у 

всьому тому, бо я теж спричинявся до збірки фон
дів на цей концерт. А спричинявся я тому, бо вва

жаю, що нація по-справжньому існує лише тоді, 
коли має багатогранну культуру і коли та культура 
відома світові. Тому саме я перекладав на англій
ську мову й публікував твори Богдана Ігора Анто-
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нича, Миколи Бажана й Івана Драча. З таких же 

міркувань мої колеrи пропаrують у світ наше літе
ратурознавство, математику та інші роди вияву 
українського духа й інтелекту. 
Терен-ІОськів вважає майже національною зра

дою те, що Бібік і Сильвестров присвятили свої 
твори Шостаковичеві. Наглядною причиною при
святи була смерть Шостаковича, не режимний при
мус. Могла бути й інша, більш субтильна причина, 

на яку натякає згадуваний рецензент "Нью-Йорк 
Таймсу" Тім Пейдж: "Іронічно, багато з тих творів 
( східньо-европейських композиторів, Б. Б.) виво
диться з останніх праць Шостаковича, якого в Ра
дянському Союзі трактували часто як 'придвор
ного композитора', але який зумів надихнути свої 
останні композиції відважними й особливими еле
ментами протесту." 
Грабовського Терен-ІОськів вважає зрадником 

тільки через те, що він написав свій твір до слів 
Хлєбнікова. Поминаючи те, що Хлєбніков помер в 
1922 році і не мав ніякої причетности до радянщи
ни, - він був великий поет-модерніст, значить, був 
по дусі співзвучний Грабовському. Зрештою, Гра
бовський творив теж раніше до слів Сен Жан Пер
са. На щастя, Терен-ІОськів про такий феномен не 
чув, - а то в своїм феноменальнім незнанні зро
бив би й Сен Жан Перса росіянином або космопо
літом. А втім, я також чинив подібний "злочин" 
перекладаючи Пастернака, другого великого ро
сійського поета. Та найrіршим у тому всьому є те, 
що наш "свідомий і чесний українець" домислився 
до того, що Грабовського й Сильвестрова уважає 
росіянами ("тоже українцями"). Це, м'яко сказа
вши, неправда. Обидва композитори українці, 
обидва учні славного Лятошинського. 

Всі ми по годимось на тому, що людина може 

бути недовченою, і це не гріх, ані не злочин,- не
довченість може бути зумовлена обмеженим та
лантом, обставинами і.т.п. Погодимось теж, що 

людина може собі писати відповідно до Богом да
ного їй такого таланту. Але людина не може обра-

жати, понижувати, обкидати болотом другу люди

ну, як це зробив Терен-ІОськів у відношенні до 
Вірка Балея, а особливо до Олеся Кузишина. Це 
судова справа. І саме через те, я краще не буду те
пер входити детальніше в цей поширений у нашій 
публіцистиці феномен. 

* В zазетах "Свобода" і ,,Америка" появилася 
стаття Теодора Терен-Юськова "Ко.му потріб
ний такий концерт?", у якій вінобажає В. Балея 

та О. Кузишина і вдається до неправдивих 
тверджень. Обидві zазети відмовилися помі
стити цю статтю (Б. Бойчука), як і реакції чи

тачів. Як тоді виправдати людей від наклепу? 
Який зміст тоді zро.мадської етики та христи
янської .моралі? І чи.м наш патріотичний естаб
ліш.мент кращий за радянщину? 

Від Редакції: Хоч статгя Богдана Бойчука не стосу
ється безпосередньо до "Нових Днів", ми надрукували її 
з почутгя журналіетичного обов'язку. Для читачів, які 

не читали критикованої статгі у "Свободі" чи в "Амери
ці", подаємо бодай її початок: "Кому потрібний такий 
концерт?" 
Зразу треба й відповісти: комусь він видимо таки по

трібний, але не нам. Одно добре, що про цей концерт ... 
і дуже прикру- назвім це злегка- історію, пов'язану 
з його здійсненням, не треба говорити з жадної політич
ної плятформи, а просто зі становища свідомого і чес
ного українця. Бо цю імпрезу фірмувала і виконувала 
офіційно маловідома камерна оркестра з Нью-Иорку 
"Контінуум", під керівництвом Дж. Сакса і піяністки Ш. 
Селцер. Проте з цією оркестрою є пов'язаний якось і 
український музика Вірко Балей. На програмі концерту 
він і Олесь Кузишин отримали подяку за допомогу у зре
алізуванні цього спектаклю. Балеєві припало ще і виви
щення, яке для нас було ревеляцією. А саме, що він "ви
датний композитор, піяніст і дириrент". 
Отже цей концерт мав би був бути, буцім то, пропа

rандою української музики авторства наших модерних 

композиторів, прозваних тут ад гок "The New Ukrainians". 
А насправді, за вийнятком "Симфонії" Л. Колодуба, 
була це радше музична пропаrанда і чолобитня Москві ... " 

"PROMBANK" INVESTMENT LTD. and ТНЕ JACYK GROUP 
1260 Eglinton Ave. East, Mississauga, Ontario, Canada L4W 1К8. Tel. (416) 625-2171 

• Якісні іидустрів.льні і комерційні будинки та розбудови; 
• Різні умови оренди або купівлі. 
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МИСТЕЦЬ У АМЕРИЦІ 

Доля американського мистця як мешканця ЦІЄІ 

країни- незавидна. Фактично, доля мистця є не
завидною всюди у світі, але вона в Америці спеці
яльно загострена. 

Щоб робити посту пи в мистецтві, мистець му
сить nрацювати у СПОКОЇ, ЩО ДОПОМОГЛО б Йому 

розвинути малярську техніку та розуміння мистец
тва. Щоб мати спокій, мистець мусить мати досить 
засобів на щоденне життя. Для цього мистець му
сить бути або багатим зроду, або продавати свої 
малюнки чи скульптури. Бути багатим зроду не 

завжди добре, бо багатство разпещує людину і 
м?же перетворити ~истецтво у "габі", розвагу, за
МІСТЬ бути мистцевІ метою життя. Продаж творів 

теж не матеріялізується аж поки мистець стане до
сить .знан~м. Це все перетоврюється у зачароване 
коло, вихІД з якого тяжко знайти, тому мистець ча

сто звертається до суспільства за допомогою та 
зрозумінням. 
Якщо країна має досить любителів мистецтва, 

Т? ле:ше мистцеві здобути визнання, але якщо 
бшьш1сть мешканців країни зацікавлені індустрією 
або комерцією замість мистецтва, то поступ 
~истця є дуже обмежений. Факт, що американці 
в~чувають дуже малу потребу мистецтва, шкодить 
усІм. Особливо шкідливою є ідея, що мистець му
сить бути перше мертвим, а щойно тоді визнаним. 

~руга ідея, ~о а~атор може бути більшим творцем 
НІЖ професюнал1ст теж нікому добра не прино
сить. Правдоподібно, найбільш шкідливим для роз
витку мистецтва є брак загального навчання ми
стецтву. Школи вчать тільки тих, які зацікавлені 
мистецтвом, тому розуміння мистецтва серед за
г~у залишається обмежене. Інші поступові країни 
свІту мають багато вище мистецьке виховання у 
пор1внянню з американцями. В Европі та Азії ми
стець може бути новатором та створити щось, що 
перетвориться у сенсацію, але й на традиційне ми
стецтво там завжди знайдеться ринок. Переважно 

мистець і його вартість судяться з традиційної 
точки погляду та стандарту. Навіть якщо дехто 
може бути незадоволеним, то все ж таки існує 
якась форма оцінки, основана на стандарті, замість 
осуду, базованого на емоції та смаку. І ці стан

дарти. дуже допомагають мистцеві продавати свою 
ТВОрЧІСТЬ. 

Ну, а як представляється справа з аматорством? 
Гарно бути аматором, залюбленим у мистецтві. 
Кожному добре займатися чимсь. Це заспокоює й 

має .. !ерапевтичні вар~ості. Але для будь-якої про
фесн, що вимагає рою в науки та праці, аматорство 
не є дорогою до осягнення мети. У нас не буде до
сить часу і завзяття іти вперед граючись, замість 
працювати. Мистецтво вимагає щоденної послідов

ної праці, а кінці тижня мусять уживатися на само
вдосконалення. 

В Америці не відріжниють аматора від професіо
наліста, і професійний мистець не охоронений за-
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коном. К?жна інша пр?фесія має таку чи іншу 
охорону ВІД втручання ЗІ-зовні. 

~и вже давно покінчили з аматорством у меди
ЦИНІ. Немає аматорів адвокатів. Музики мають 
добру охорону; незважаючи на те, що маса людей 
грає на одному чи іншому інструменті, тільки ті 
що м.ають ~ідпові~ну картку, можуть грати у біль~ 
шоСТІ ~~бшчних мІсць. Навіть слюсар мусить бути 
професІИним. Але мистець не є охоронений зако
ном, не може конкурувати з аматором, який ма

лює тільки для приємности і життя якого не зале
жить від продажу малюнків. Продати малюнок чи 
скульптуру, аматорові може піднести настрій та са
мопочуття, продаж не є критичною для його жит

тя. В европейських країнах є стільки аматорів як і 
у Сполучених Штатах, але їхня активність пере
важно обме~ена до власної хати, свою продукцію 
показують ТІльки в колі ближчої родини. 
Я ду~аю, що Франція дає найкращу охорону 

мистцевІ. Може тому Франція дала таку велику 

кількість мистців світові. Вона навіть має закон 
який сприяє мистцеві у випадку перепродажі йог~ 
праці за вищу ціну. Це не вина мистця, що у почат
ках своєї кар' єри він мусив продавати за нижчу ціну. 
Американський мистець у своїй якості не ниж

чий, ніж ~ого брати в інших країнах. Американ
ська пубшка МУ_Сить це зрозуміти і дати американ
ському мистцевІ нагоду працювати під такою ж са

мо~ . охороною, яку мають інші професії у цій 
краІНІ. 

Юрій Мошинський 

593-1495 493-0384 

Fashions Ьу CARLOS 

А complete line of Ladie's and Men's Fashions 

ДУЖЕ ПОМІРКОВАНІ ЦІНИ! 

176 1/2 Queen Street W. (just west of University) 

TORONTO, ONTARIO 

~-,......_. -а- - - - - - _а_а_ - - - - - --

п CDNSULTEC LTD. 
consulting engineers 

4180 Dundas St. W .. Toronto. Ont. Canada М8Х 1Х8 
ТеІ. (416) 236-2426 ТеІех: 06-984797 

Інж. ЮРІЙ А. ОХРИМ 
Президент 

• Консультативна інженерська фірма міжнародного 

засягу. • Виконує всі фази плянування, будови і 

перевірки більших індустріяльних проєктів у Канаді, 

США, та в інших частинах світу. 
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ОГЛЯДИ- РЕЦЕНЗІЇ- НОТАТКИ 

Олена НЕСІНА 

НАУКА 

В РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ 

В американському науковому журналі "Discover" 
Т. 7, ч. 8, надруковано велику ста'ГГю під заголов
ком "Special Report: How good is Soviet Science". Цей 
рапорт написаний на основі глибокої історичної 
розвідки, а також тверджень науковців, які попали 
на Захід і залишилися тут. 
Нижче подаю в загальному деякі основні харак

теристики науки в СРСР як їх спостерегли автори 
цієї розвідки. 
З 1917 року Совєти надіються, що їхня наука і 

технологія зможе змодернізувати їхню відсталу 
країну. В результаті цього СРСР має набагато 
більше наукових установ ніж інші країни. Че
тверта частина науковців і половина інженерів у 
світі працюють в СРСР. Совєтська система освіти 
не має рівної їй у всьому світі. Кінчаючи середню 
школу, майже всі учні в СРСР мають не менше ніж 
чотири роки фізики, хемії, біології і 10 років мате
матики. СРСР випускає з вищих учбових закладів 
фахівців точних наук і технології більше ніж будь
яка інша країна. Совєти перші запустили штучного 
сателіта в космос, послали першу людину в орбіту, 
перші послали дослідні станції до інших небесних 
тіл. Вони збудували першу потужну ядерну стан

цію і перші почали наукові досліди в ній. 
Якби науковий і технологічний рівень мірявся 

числом науковців і техніків,- пишуть репортери, 
-або числом наукових інституцій, літаків, ракет, 
сателітів у космосі чи ядерною зброєю, вони були 
б не гірші ніж будь-котра країна на Заході. Одна
че, якщо компетенція визначається не першістю і 
не кількістю, а якістю, то Радянський Союз не зміг 
порівнятися з Заходом. 
Вкладаючи великі ресурси у військові і космічні 

проєкти, СРСР видається науковим генієм і техно
логічною силою. Одначе концентрація ресурсів у 
цих ділянках шкодить розвиткові інших ділянок. 
Серед найбільш пошкоджених є цивільна техноло
гія і це, в свою чергу, сповільнює розвиток науки. 
В Радянському Союзі збудували найбільший у світі 
оптичний телескоп, найпотужніший атомний реак
тор, один з найбільших радіотелескопів, але ці ін
струменти не привели до значних відкрить в науці. 
В таких ділянках, як лазери і надпровідність Со

вєтИ були піонерами, але зробили в цьому малий 
проrрес, тоді як Захід виявився дуже успішний у 
цих ділянках. Найгірше СРСР відстав, можливо на 
повний десяток років, від Заходу в ділянці 
комп'ютерів. Єдина ділянка науки, яка розви
вається там майже в ідеальних умовах - це теоре
тична ділянка, але експериментальна і прикладна 
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дуже пошкоджені бюрократизмом, застарілим 
устаткуванням і недостатньою кількістю основних 
потрібних для дослідів приладів та інструментів, 
напр., не вистачає навіть пробірок тощо. 
Якщо якась цінна праця і появляється, це є ре

зультатом великої концентрації ресурсів або чи
єїсь особистої винахідливости. Отже СРСР, нама
гаючись перенестися в ХХ столі'ГГя, є сам собі най
гірший ворог, бо його п'ятирічки і централізована 
система управління створюють несприятливу ат
мосферу для новаторства в технології, і надії на 
зміни в близькому майбутньому не є реальними. 

Рапорт подає кілька таких важливих фактів про 
науку в СРСР: 

1. Радянський Союз має багато здібних людей і 
точні науки дістають найздібніших. Комуністична 
партія вважає науковців інструментом проrресу, 
збагачення і державної безпеки. Стандарт жи'ГГЯ 
науковця набагато вищий від стандарту середнього 
громадянина. Зарплата професора часто в 15 разів 
вища ніж більшість зарплат в індустрії. Престиж, 
дача, спеціяльна медична обслуга для високо квалі
фікованого науковця - все це показує рівень по
шани, яку мало хто із західніх колеr має. Один з 
науковців сказав: "Коли мене питали хто я, і я ка
зав 'фізик', це справляло таке вражіння ніби я був 
кінозіркою". 

Одначе, все те, що притягає найздібніших лю
дей, притягає також тих, які просто хотять мати 
матеріяльні вигоди і статус науковця. Як тільки 
вони осягають той статус, вони припиняють або 

сповільнюють наукову працю до кінця свого житrя. 
2. Совєтська наука є надзвичайно централізова

на, географічно й організаційно. Науковці поділені 
на дві групи: ті, які зв' язані з університетами, тех
нічними інститутами і Академіями наук, і ті, які 
знаходяться в інституціях прикладних наук і в інже
нерії, напр., науковці, які працюють над військо
вими дослідами. 
Велике число університетів і технічних інститу

тів дуже слабі, але малий відсоток другої категорії 
не гірші головних центрів на Заході. Найліпші нау
кові центри і університети, а також найвидатніші 
науковці, які в них працюють знаходяться ~ере
важно в Москві або в Ленінграді чи в їх околицях. 
Ця незбалансована географія приводить до того, 
що в багатьох випадках науковець мусить їхати до 

Москви, щоб працювати там у своїй ділянці. Крім 
того наука сконцентрована в руках директорів. 
Якщо директор талановитий і впливовий у партії, 
- його інститут чи науковий відділ може про
цвітати. Якщо ж він цих даних не має, то й наука 
в його установі віддзеркалює це. Директори зали
шаються на своїх постах переважно до смерти і 

вони можуть заблокувати наукові кар'єри цілих по
колінь молодих науковців. 

З. Наука в СРСР керується комуністичною 
партією за допомогою переважно партійної ж бю
рократії. Проєкти для наукових дослідів вибира
ються наверху і посилаються вниз через відповідні 
"відомства". На Заході, наприклад, молекулярна 
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біологія була в 1960-их роках найпопулярнішою 
науковою ділянкою, бо наукові відкритгя і нова 
технолоrія потребували багато дослідів. В СРСР 
біологи знали про це пожвавлення, але робити ні
чого не могли доки бюрократи запізнено призна
чили необхідні ресурси. 

4. У цій системі, опертій на централізованому ке
рівництві, проrрес ідеї від наукових дослідів до 
практичного вжитку є парадоксально фраrменто
ваний. Інститути Академії наук і науково-дослідні 
інститути, очолювані різними інстанціями, ізольо
вані один від одного. Навіть найвидатніші ідеї нау
ковця в системі Академії наук не можуть бути при
мінені до діючої технолоrії, доки вони не пройдуть 
бюрократію зверху, а потім спустяться по бюро
кратичних драбинах вниз аж до одного чи кількох 
індустріяльно-наукових інститутів. Такий шлях має 
багато затримок, а тому нові винаходи знаходять 
собі місце в технолоrії дуже поволі. 

5. Можливо, найголовніше що перешкаджає Ра
дянському Союзові науково змагатися з Заходом 
-це те, що в СРСР немає вільного обміну думок. 
Науковців тримають в основному ізольованими від 
Заходу. Ті, хто працюють поза великими дослід
ними центрами ізольовані від тих, що всередині 
центрів. Теоретики ізольовані від експерименталі
стів, які випрубонують їхні теорії. Прикладні нау
ковці відокремлені від установок, які продукують 
їхні моделі. Відвідування чи навіть телефонні роз
мови з лабораторіями в різних містах утруднені і 
приймати участь у наукових обмінах думок часто 
неможливо. 

Новини наукових досягнень на Заході розпо
всюджуються за рік, в СРСР- це забирає два ро
ки. СРСР відомий у світі своїм засекречуванням, 
особливо науки. Для контролю інформацій є "пер
ший відділ" КГБ. Він цензурує зміст наукових па
перів секретних дослідів, затверджує аплікації для 
подорожів закородон, тримає під замком навіть 
ксерокс машини і комп'ютери. 

6. До 1917 р. Росія мала тільки кілька тисяч нау
ковців, у більшості аристократів, які вчилися за
кордоном. Ленін і Сталін заклали масивні про
грами модернізації радянської науки. Одначе, пі
сля того як Сталін прибрав всю владу в свої руки 
він дуже пошкодив науковому і технічному розвит
кові. Науковців і інженерів уважав частиною кляси 
буржуазії, тисячі першорядних науковців було за
арештовано і відправлено до ГУЛАГУ. Друга Сві
това війна показала етапінові перевагу американ
ської технолоrії, а атомна бомба злякала його і він 
направив пріорітети на розвиток технолоrії. В 1946 
р. були побудовані величезні, подібні до в'язниць, 
наукові комплекси щоб прискорити розвиток ра
кетної науки і ядерної технолоrії. Ці комплекси 
були наповнені совєтськими науковцями, яким 

Сталін ідеолоrічно не довір'яв, а також полоне
ними німецькими ракетними інженерами і науков
цями. В 1948 р. вони зробили перший реактор для 
продукції плутонія, а в 1949 р. зірвали атомову 
бомбу. Через рік мали ядерну бомбу. Десять років 
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ПЕТРО НАУМЧУК 

досвідчений представник фірми 

Тел: 
236-1011 

3200 BLOOR ST. WEST at ISLINGTON SUBWA У 
ГАМБЕРВЮ- ТОРОНТО 

продасть Вам: нове або вживане авто, 
полагодить позику, r'арантію тощо. 

МЕАТ PROCESSOR 809 QUEEN ST.W. 
"Oid Master" PRODUCTS TORONTO 

Р НО N Е 364-0658 

КУПУЙТЕ ВИСОКОЯКІСНІ М'ЯСНІ 
ВИРОБИ ВІДОМОЇ ФІРМИ ПАВИЧА! 

Юхим Зілюк 

Alfred Leather Sheepskin and Fur Со. 
162 SPADINA А VE. (at QUEEN) 
TORONTO, tel. 366-0091 

ВЕЛИКИЙ ВИБІР: 
- Кожухів, хутер і шкіриних виробів. 

Вже 15 років на одному .місці служимо 
українській zро.м.аді! Найвищої якости товар 

з анzлійських шкір! 
Перед ти.м, як купити хутро чи кожух, 

порівняйте наші ціни і якість! 

Шиємо до .міри без додаткових коштів. 

пізніше запустили супутник у космос, а пізніше й 
полети з людьми. 

Однак ті науковці, що були любимцями Сталіна, 
привели до тріюмфу ідеології над наукою. Фізична 
матерія в їхній інтерпретації є єдиною реальністю, 
все інше - "ідеалізм" і не наукове. Квантова ме
ханіка, теорія відносности, психоаналіз, органічна 
хемія, генетика, кібернетика були об'явлені "бур-
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жуазними псевдонауками" і заборонені. Багато 
науковців були запроторені до ГУЛАrу. 
В 1956 р. Хрущов почав реабілітувати науковців. 

Були побудовані нові наукові центри в Сибіру, в 
Україні, далеко від традиційних центрів. Але на
віть у найліпші часи бюрократичні методи залиши
лись нестерпними. Математика мала найбільше 
свободи для розвитку. Тому там найтяжче діста
тися до факультетів математики і теоретичної фі

зики, і тому в цих ділянках совєти мають найздіб
ніших людей. Ці люди часто йдуть на теоретичну 
працю, бо вона найменше підлягає бюрократії. 
Експериментальна наука залежить від співпраці з 
інІІІИми, з тими, що постачають потрібні устатку
вання. І тут науковець у біді. 
Цей рапорт подає більше клопотів і затримок 

через бюрократію, централізацію, засекреченість і 
недовіру, але картина ясна і варто тільки додати 
дві завваги перед закінченням цього допису. 
В рапорті часто підкреслюється перевага шкіль

них програм в СРСР над програмами Заходу і вза
галі всього світу. Також підкреслюється високий 
інтелектуальний рівень людей, які йдуть в ділянки 
математики, фізики та інших точних наук. 
Одначе рапорт не подає недоліків в освітній си

стемі, які зводять ті програми на набагато нижчий 
рівень. Тож, не зважаючи на високий інтеле
ктуальний рівень людей, які дістають освіту зrідно 
з цими програмами, радянські науковці і інженери 
не є, на мою думку, в середньому ліпшими, ніж на 

Заході. Факти: 
1. Ситуація в радянських середніх школах, особ

ливо в сільських, дуже добре описана в статті "Про 
вчителів на Україні" ("Українські вісті", ч. 27 
(2757). Учитель на селі має погані життьові умови, 
низьку зарплату. Крім того його і учнів примушу
ють майже два місяці (весною і восени) замість 
учитися -- працювати для місцевих господарств. 

Отже учителі втомлені, заклопотані, а учні не 
можуть засвоїти тих великих програм, бо часу ма
ло. Глибокі знання чи зрозуміння таких предметів, 
як фізика чи математика учні не можуть дістати в 
таких ситуаціях і кінчають школи з великими про
грамами, але поверховими знаннями. В містах на 
колгоспні лани не ганяють, але там свої проблеми, 
які впливають на ефективність підготовки студентів. 

2. Коли такий студент вступає до університету, 
він не може зразу подолати недоліки науки в се
редній школі, навіть тоді, коли б наука в універси
теті викладалася так, як на Заході. Я маю на увазі 
індивідувальний підхід і науковий метод до 
розв'язування завдань, велике число семінарів у до
даток до лекцій, індивідуальні либораторні роботи, 
часті . письмові й усні екзамени, домашні завдання, 
самостійні теоретичні і либораторні праці тощо. 

В Радянському Союзі переважає формальна лек
торна система і екзамени в кінці семестра. На ек

заменах в основному питають те, що викладач по

давав на лекції. Либораторії існують, але великого 
значіння вони не мають, бо на це не звертається 

багато уваги. 
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Студент кінчає університет, дістає диплом фізи
ка, математика, але для того, щоб він заслуговував 
цей титул йому, незалежно від його здібностей, 
треба дуже багато працювати щоб тільки покрити 
недоліки всієї учбової системи. Ті, які мали вищу 
освіту з СРСР і переїхавши до США пробували діс
тати наукові ступені в американських університе
тах чи інженерних школах, знають, які величезні 
труднощі мають у тому, щоб догнати своїх колег, 
які кінчали школи в США. 
Ясно, що є добрі науковці і інженери в СРСР, 

але було б їх набагато більше і були б вони наба
гато ліпші, якби учбова система думала більше про 
їхній індивідуальний розвиток як науковців ще в 
школах, дбала про їхні матеріяльні вигоди, щоб 
уможливити їм концентрацію над проблемами і їх
німи розв'язками так щоб, наприклад, закони 
Ньютона не тільки запам'ятовувалися, але щоб 
студент умів ті закони розпізнати в усяких ситуа
ціях і міг примінити їх. 
Навіть у таких ідеальних умовах не всі стали б 

науковцями, але ті, що стали б могли б включи
тися в активні наукові досліди набагато скоріше 
ніж це нині стається в СРСР. 

СПОГАдИ ПРО ФЕДОРА АКИМЕНКА 

Шукаю спогади та інформації про українського 
композитора Федора Акименка (Якименка)- брата 
відомого українського композитора Якова Степового 
- котрий під час революції переїхав до Франції де й 
помер в 1929 році (за іншими версіями помер в 1945 
р. - Ред.) Він був автором творів на українські на
родні теми, романсів, а також камерних інструмен
тальних творів. 
Якщо хтось із читачів може мені в цьому допомог-

ти, прошу писати на нижче подану адресу: 

Victor Mishalow 
44 Bradley Drive 
Carlingford 2118 
Sydney, N.S.W., Australia 

.,Ро~ІаJпнка і дикі кnітн"-
це кшt;.ю.;а про ней~юnірні і 
днвні аnстралійські кnітн. 
Від nочатку .-, до кінuн, nона 
щедро ітостроnана 11 nошшх 
nриродніх кольорах і стане 
джерелом насолодн і знаннл 
длл українськоrо K)7tHyp•юro 
чнтача. "Романтика і днкі кnі
тн" - не не тіт,ки 11ікаnа юшж
ка- uё fliC.l.CBp ІЮ.'ІТtрафі'ІНОГО 
ЧІІСТСІІТІІLІ.. 

3а~ЮІІ~ІНЙТе Одну ДЛН себе, а 
другу 11 подарунок. IJ.!o6 3ро-
6нтн ко~tусь прнємність. 

Іjіна кшІжкн 12 a~tep. долнріn ·· 
3 ПСрССІІЛКОІО. 3а~ІОDЛеІІІІЛ 3 
nерсдплатою на: 

IA~raiVІicm AІAstralicma PLAblisV!e 
Р.О. Пох 309, 1\lagill 5072 South :\ustralia 
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ЦЬОГОРІЧНИЙ "ВСЕНАРОДНИЙ ЗДВИГ" 
І "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ" 

НА ОСЕЛІ "КИЇВ" 

Здвиг відбувся в неділю, ЗО-го серпня 1987_ р. з 
ініціятиви і під патронатом Ювілейн<?го .... комІтет~ 
1000-ліття Хрещення України при СхщНІи Єпархн 
УПЦ і під гаслом "З Богом у майбутнє тисячоліт: 
тя!". І справді, мабуть, сам Бог поблагословив цен 

чудовий ранньо-осінній день, бо погода виявилась 
чи не найкращою в році, що чимало спричинилось 
і до численної кількатисячної участи народу, й до 
успіху широкої і розмаїтої програми цього с~ята. 
Програма почалась рано врочистою .. зустрІччю 

первоієрарха Української Православн01 Церкви в 
Канаді митрополита Баси лія і єпископа Едмонтону 
та Західньої Єпархії, Івана, які й відпр~вили _свят~ 
Літургію в сослуженні 19 священиКІв .. СхІДНЬОІ 
Єпархії. Велично співав хор Катедральн01 громади 
св. Володимира під керівництвом Валентини Родак. 
Зразу після закінчення Служби Божої наступи

ла, мабуть, кульмінаційна (бо офіційно не розголо
шена і несподівана) подія Здвигу, коли голова Бу
дівельного комітету розбудови Культурного Осе
редку св. Володимира інж. Юрій ?хрим представив 
присутнім міністра Громадянства 1 культури в анта
рійському уряді д-р Лілі Мунро. Вона в свою чергу 
привітала таку численну громаду, висловила своє 

захоплення і здивування широким розмахом розбу
дови "Києва", пригадала про значний вклад 
українців у розбудову провінції Онтаріо і на зна~ 
урядового признання вручила на р~ки голо~~ КомІ
тету не лише відповідну грамоту ВІД о'!тар1иського 
уряду, але й чек на суму 441,~ долярІв на дальшу 
розбудову цього великого та Імпозантного проєкту 

Українського Культурного <?серед~у на р~дше за
недбаній донедавна (через КІлькалІтнє очн~~ван~ 
на потрібні муніціпальні дозволи) просторІН осеш 

"Київ". 

Обідню перерву перед концертом багато присут
ніх використали на оглядини будови головного бу
динку Культурного Осередку, що мусить бути_ за
кінчена на протязі року, до святкуван~ 1~-штт~ 
офіційного введен~ ХJ?истия~ства в ~ИІВСЬJ?,И РусІ: 
Україні. Багато ВІДВІДали и новин укрюнськии 

цвинтар св. Володимира, який силою неві~кличн~х 
природних законів росте набагато скорІш~, НІЖ 
більшість з нас цього бажали б. Серед знаномих, 
які хоч живуть по сусідству, але не мали часу ба
чити одні одних ввесь рік чи й більше, довод_илось 
чути саркастично-реальне "побажання~:; "НІчого~ 
скоро напевно зустрінемось на цви~таJ?І . І ,справдІ 
щораз більше знайомих, а радше ІХНІ пам ~тинки 

доводиться там зустрічати. Цим разом зустрІв я на 
новому цвинтарі і свіжу могилку з перенесеними 
тлінними останками, і знайомий пам'ятник основ
ника і першого редактора ",Нових Днів" бл. п. Пе-
тра Чечета-Волиняка... . . 

Після обіду розпочався з деяким зашзненням ЦІ-
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кавий концерт під соняшним небом. Брали в ньому 

участь і збірний хор ~хідньої ~парх~ї, і архи
єрейські співці катедри, 1 широковщоми~ хор "Бур
лака" і такий же відомий танцювальнии ансамбль 
ОДуМ-у "Веснянка" і невелика оркестра з Гаміль-
тону. . . 
Цікавим нововведенням у програмІ був ютера-

турно-музичний монтаж "Володимир Хрести~ель_" 
на слова Інаса Омельяненка, музика Бориса ДнІ
прового, постановка Петра Шкурки. . ... 
Хай вибачать мені читачі, що через брак МІСЦЯ и 

часу не подаю ані назв пісень, ані навіть прізви~ 
доповідачів, дириrентів, солістів, інших в~конавц1в 
і взагалі мистецької оцінки цього назагал Імпресив
ного концерту. Зрештою, не дав мені ~ог талан~у 
мистецького критика, зокрема не розумІю я як сшд 

духовної музики, і Бортнянський для мене часто не 

Бортнянський... . . . 
Цей успішний здвиг і концерт заКІнчився шзн1ше 

ніж плянувалось могутньою піснею "Владико неба 
і Землі" у виконанні хору "Бурлака" та тисячего
лосним "Ще не вмерла Україна" . Як це часто бу
ває на оселі "Київ", так і цим разом, моє єдине по
бажання - бачити більше людей біля платформи 
де відбувається програма, а менше по окраїнни~ 
кущах та під далекими розлогими деревами, куди и 
звуки голосників не часто сягають. . 
Про цьогорічний "Український ~ень", зорга~пз~

ваний торантським відділом КомІтету Укра1нц1в 
Канади на оселі "Київ" 13 вересня і під час якого 
посвячено на цвинтарі св. Володимира дивізійний 
пам'ятник поляглим за волю України, не можу ба
гато написати, бо, на жаль, не зміг бути присутнім 
на цій урочистості. З розповід~й очев_идців з_наю, 
що не зважаючи на захмарении день 1 заповщже
ний дощ, на оселі зібралось більше тисяч народу, 
ніж будьколи раніше, Організа~орам, здається, н~ 
пощастило намовити промовЦІв скоротити сво1 

промови (при нашому нахилі до говорення - це 
нелегко зробити), тому мистецьку частину дове-
лось перервати через зливний дощ. . . 
Кажуть старі люди, що дощ при под1бн~х оказІЯх 

віщує щастя і довговічність. Хочеться вІрити, що 
обидві останні імпрези на оселі "Київ"- це вираз-

,,:"''"'во~.~... МИСТЕЦЬКІ ВИРОБИ 
с о 

€ с;. в крамниці 

TRYPILLIA ARTS SHOP 

також 

QUALITY ONE HOUR РНОТО LABS 
якісну обслугу дає Іван Г еречка 

2285 Bloor Street W. Tel. 766-0113 
Toronto, Ontario M6S 1 РІ 

29 



ний знак, що розбудований "Київ" стане справді 
центральним осередком організованого життя 

українців Торопта й всього південного Онтаріо на 
довгі і довгі роки. 

М. Дальний 

3 УКРАЇНСЬКОГО КУ ЛЬ ТУРНОГО ЖИТТЯ 
В АВСТРАЛІЇ 

• Яків Сусленський в Австрал::іі. Від 20-го липня 
до 12-го серпня Яків Сусленський виступав та мав зу
стрічі з українською та єврейською спільнотою. В 
українських Народніх домах він мав доповіді на різні 
теми: про українсько-єврейські взаємини у свіrі, про 
працю Товариства єврейсько-українських зв'язків то
що. Виступи в Сіднеї, Канберрі, Аделаїді та Мель
борні. З українцями в Сусленського були багатолюд
ніші зустрічі, ніж з євреями. З євреями більше були 
у вужчому колі, у приватних мешканнях. Його ви
ступи українці сприймали прихильно. 

• КоІЩерти артистів Маринців. Між 2З-м і ЗО-ти 
серпня в Австралії (Сіднеї, Аделаїді та Мельборні) 
відбулися вечори пісні та гумору Ганни і Зіновія Ма
ринців, які 5 років тому приїхали зі Львова до Аме
рики. Їхні надзвичайно успішні виступи вже відомі 
українській спільноrі в Америці, Канаді, Італії, а те
пер і в Австралії. Зіновій Маринець захопив слухачів 
своїми численними майстерними, анекдотами, жарта

ми, а його дружина- чудовим співом. 

• Нові видання в Австрал::іі. У В-ві "Австраліяна", 
в Аделаїді, щойно вийшла чарівна книжка Микити 
Вакуленка "Романтика і дикі квіти". Вакуленко 
вже відомий тут і по інших континентах серед україн
ців своїми кількома виданнями, зокрема книжкою "В 
джунrлях Нової rвінеї (1952)- про життя і пригоди 
Миклухи Маклая та книжками-альбомами з чудовими 
кольоровими світлинами: "У царстві коралів" 
(1977) та "Папуа Нова (вінея" (1979), що мають 
по 48 сторінок великого формату, з твердою кольо
ровою обкладинкою. Такого ж типу й розміру 
вийшла й ця книжка про квіти Австралії. Автор 

мандрівник. Він же добрий фотограф. Це видання він 
присвятив переважно квітам Західньої Австралії, де 
їх нараховує понад 7 тисяч. Супровідна розвідка зна
йомить читача з історією перших відкривачів Австра
лії мандрівників-науковців на цей континент, їхніми 
пригодами. Та увагу читача приваблюють 100 кольо
рових світлин незвичайної краси польових та лісових 
квіrів. Це чудове видання прикрасить полиці кожної 
книгозбірні, а також буде доброю річчю для подарун
ків. Ціна 13.00. 
• Тут же у В-ві "Ластівка" вийшло третє видання 
книжки Дмитра Чуба "Живий Шевчеико". Це ви
дання значно перероблене, доповнене новими розді

лами і має 150 стор. Ця книжка розкриває інтимні 
сторони життя поета, має багато новіших ілюстрацій, 

кольорову обкладинку. В Канаді ціна 10.00, а Аме
риці- 8.00. 

зо 

НАСЛІДКИ 10-ГО КОНКУРСУ 

МОЛОДЕЧОЇ ТВОРЧОСТИ В АВСТРАіllЇ 

16-го серпня, 1987 р., в Ессендоні відбулося засі
дання жюрі 10-го конкурсу молодечої творчости, 

який проголосив Літературно-мистецький клюб ім. 
Василя Симоненка в Мельборні. Надійшло 8 творів. 
Розглянувши згадані твори, жюрі у складі Зоі Когут, 
Божени Коваленко, Ненана Грушецького, під голову
ванням Дмитра Нитченка ухвалило дати такі нагороди: 

Молодша група: 

1. Першу нагороду в 1 ОО долярів одержала учениця 
Братської школи в Лідкомбі (НПВ) IOJIJІ Кузьм:ич, 
15 років, за оповідання "Чому це так?" 

2. Другу нагороду в 60 долярів дістав учень укр. 
школи в Параматrі Марко Кульчицький, 16 років, 
за оповідання "Сон". 

З. Третю нагороду в ЗО дол. дістала Катруся Ко
цюм:бас, 15 років, за оповід. "Пригода в австра
лійській школі". 

Середня група: 

1. Першу нагороду в 100 дол. дістала студентка се
редньої школи при Мельб. університеrі Ксеия Сав
чак, 17 років, за оповід. "Похорон". 

2. Другу нагороду в 60 дол. дістав студ. третього 
курсу славістики в університеrі ім. Монаша Петро 
Савчак, 20 років, за твір "Між сном і пробуджен
ням". 

З. Третю нагороду в ЗО дол. дістала -Надя Нам:у
реи, 20 років, за гумористичне оповід. "Смачні 
українські вареники". 

4. Теж Третю нагороду одержала студ. З-го курсу 
україністики при університеrі ім. Монаша Лівна Слі
пецька, 20 років, за оповідання "Подорож у незна
не". 

Старша група: 

1. Другу нагороду в 60 дол. дістала дентистка шпи
талю в Сіднеї Леся Ільків, за нарис "Подорож до 
Фіджі". 

OVER 
30 

YEARS OF 
SERVICE 

Подав Голова Жюрі Дм:. Нитченко 

а 
GHDLHAD 

з 

ПОНАД 
зо 

РОКІВ 
ПОСЛУГ 

КУПНО, ПРОДАЖ та ОЦІНКИ РЕАЛЬНОСТЕЙ 

R. CHOLKAN & СО. LTD., REALTOR 
Real estate - Appraisals 
ЦЕНТРАЛЬНЕ БЮРО: 

527 Bloor St. W., Toronto, Ont., M5S ІУ5 (416) 532-4404 

OTHER BRANCHES: 

2336 Bloor St. W., Toronto, Ont., M6S ІР3 763-5555 

5302 Dundas St. W., Etobicoke, Ont, МІВ 182 236-2666 

Main St., Port Sydney, Ont, РОВ І LO (705) 385-2983 

"Нові Дні", жовтень 1987 



МІЖНАРОДНИй ТРИБУНАЛ 

РОЗСЛІДИТЬ 

ГОЛОД В УКРАЇНІ 1932-ЗЗ 

Як повідомлено в Зверненні СКВУ, вже в січні 1988 
р. в Брюсселі й у квітні 1988 р. в Нью-Йорку - на 
очах світової преси, радіо й телевізії- Трибунал виз
начних юристів різних країн провірить документацію 
й переслухає десятки очевидців голоду та міжнарод
них знавців совєтської політики репресій в країнах 
окупованих чи сателізованих совєтсько-російською 
імперією. 
Оформлення цієї міжнародної документації голоду 

в Україні, законтрактування фірми публічних зв'яз
ків, разом з транспортацією й приміщенням членів 
трибуналу, правних дорадників, свідків і знавців -
коштуватитме понад три-чверті мільйона долярів. 
Справа цього фонду є справою всіх українських 

гро~ад у вільному світі й кожного українця зокрема. 
Тому просимо всіх жертвувати на цю всеукраїнську 
справу щедрі датки через Церкви, організації й уста
нови в даних країнах, або пересилати їх прямо на 

адресу СКВУ: 

World Congress of Free Ukrainians 
2118-А Bloor St. West 
Toronto, Ont., Canada- M6S 1М8 

До жовтня-листопада 1987 р. мусимо зібрати поло
вину бюджету, а решту найпізніше до лютого-березня 
1988. Станьмо всі разом за справу· України. 
Торонто, 5 серпня 1987 р. 

СКВУ - Комісін 
Голодового І'еноциду в Украіні 

СОВЄТСЬКИЙ ПСИХІЯТР 

СТАВ ПР АВОСЛАВНИМ · 

Д-р Анатолій Корягін, який 24-го квітня ц.р. разом 
із своєю дружиною та трьома синами прибув із СССР 
до Швайцарії, звернувся до Закордонної Російської 
Православної Церкви з проханням його охристити. 
Д-р А. Коригін є почесним членом Світового 

Об'єднання Психіятрії. Його ув'язнили 1981 р., бо він 
виявив західнім психіятрам про зловживання психі
ятрії в СССР для політичних цілей. Свою 12-річну 
кару д-р А. Коригін відубував у тяжких обставинах до 
лютого цього року. 

КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В ПАР АІ'ВАЇ 

ПРОТИ ДИКТАТУРИ 

Католицька Церква в Парагваї хоче причинитися 

до усунення ЗО-літньої диктатури Альфреда Стро
снера. Уряд Строснера, правляча Колорадо-партія і 
військовики ніяк не хочуть допустити до свобідних ви
борів, за якими є Єпископська конференція Параг
ваю і загал населення. За боротьбу єпископів проти 
диктатури та за свободу людських прав уряд називає 

єпископів "прислужниками Куби та Москви", очевид
но, несправедливо. 

"Світло" 

"Нові Дні", жовтень 1987 

В ПАМ'ЯТЬ ЛАРИСИ 

ЗАХАРІВНИ МОПІИНСЬКОЇ 

ПовідоМJІJІємо про те горе, яке навідало 
нас 15-го JІИІПІЯ вночі, коJІИ вjціmпла в кра
щий світ дорога, незабутня Дружина і Мати 
кохана - ЛАРИСА ЗАХАРШНА МОШИН
СЬКА з роду ЧАйКІВСЬКА з Задунайських 
козаків. 
Народилася 25-го березня 1896-го року,

вjціmпла 15-го JІИПНJІ 1987-го року. Останні Її 
слова буJІИ: "Як и вас JIIOбJIIO, мої Діти!" 
Спи спокійно, наша кохана Дружино і до

рога та JІІОбляча Мати! 

В гJІИбокому смутку: Дружина- Володимир, 
Діти: Наталка, Оксана та Юрко Мошинські. 

Нашому давньому й дорогому співробітникові, 
маестро ві Володимирові Мошинському, синові 
Юрієві, дочкам Наталці і Оксані та всім у їхній ро
дині висловлюємо глибоке співчутгя з приводу бо
лючої втрати. 

Хай пам'ять про кришталево чистий характер 

Покійної завжди живе на сторінках спогадів та се
ред усіх, що її знали! За пожертву на пресовий 
фонд "Нових Днів" у Її пам'ять щиро дякуємо. 

Св. п. Лариса Мошинська, втративши в 1941 році 
свого батька, о. Захарія, який загинув в одному з 
численних совєтських "Бабиних Ярів", дуже бажа
ла, щоб документальна книга. "Бабині Яри Украї
ни", над якою останні роки настійливо працював її 
син Юрій, появилася друком. Ця книга уже готова 
до друку, але на її видання потрібні чималі кошти. 

Тож у пам'ять Покійної жертвуємо на видання 
"Бабиних Ярів України" $25.00 і кличемо всіх чи
тачів доброї волі скласти на цю справу й свої по
сильні пожертви. Чеки і грошеві перекази випису
вати і слати на: 

G. Moshynsky 
2111 East Dartmouth А ve 
Denver, Colo. 80210 U.S.A. 

Редакція і Видавництво "Нові Дні" 

... Читаю, ще читаю і знов перечитую статтю в 
журналі "Нашенел Джеографік" за травень -
"UКRAINE". Чудово написано. Читаю й наче відчу
ваю панораму нашої поневоленої України. Прошу 

ласкаво перекласти українською мовою цю статтю і 
помістити в Вашому шановному журналі "Нові Дні". 
На 92-му році житгя я вже не можу Вам допомогти ... 

Софіи Гаєвська, Денвер. 

В ПАМ'ЯТЬ ЯКОВА ЗАПІШНЬОГО 

Посилаю чек на · · · вирівнання передплати до 
кінця 1987 р., продовження передплати на 1988 р. та 
$50.00 пожертва на журнал у пам'ять 20-ої річниці 
батька - Якова Запішнього. 

Дмитро Запішній 
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ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІІ 

ДО 325-РІЧЧЯ 

ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

В "Нових Днях" за червень є стаття про 325-річчя 
Львівського університету. Уважаю, що зв'язок з рід
ною землею є дуже важливим співчинником не лише 

для виховання поколінь тут народжених "канадців", 
"американців" чи "австралійців" українського роду, 
але теж є "коректурою" всього того, чого громадяни 

УРСР не мають спроможности висловити. 

Стаття, підписана п. Ярославом Стехом, можливо, 
при сл ана до Вас з У країни або є передруком із яко
гось журналу, друкованого в Україні. В цьому ви
падку повинно бути якось відмічено де ця стаття була 
написана. Подані відомості про історію Львівського 
університету мають цілий ряд неточностей, які нага
дують мені "початок України" від Переяславського 
договору ... Не подавши ані джерела авторства, ані 
відповідних заміток-поправок (ви) вводите читача в 
блуд і збаламучуєте молодшу rенерацію так само, як 
це роблять деякі наші "партійники", що перехвалю
ють події, які не були такі "славні" як вони про це пи
шуть. 

Коли нав'язувати до "єзуїтської академії у Львові", 
якої університет (з деякими перервами) був продов
женням, то дійсно в минулому році прошло 325 літ 
його існування. Однак після смерти проф. Огонов
еького не прийшли на викладачів Колесса, Свєнціць
кий, Студинський, бо вони стали на ці місця щойно за 
совєтської влади. А де подівся період Михайла Гру
шевсього від 1894 до 1914 року? 
До тієї ж "єзуїтської академії" нав'язує свою істо

рію теж і перша гімназія академічна у Львові, яка мі
стилася в Народному Домі, майже на тому місці, де 
перші її будинки, що згоріли. Цю гімназію встанов
лено "цісарським декретом" і в ній від 1863 року в 
нижчих клясах учили "руською" мовою, а від 1874-го 
всі кляси були українські (руські). На цій підставі тут, 
в Америці, святкували століття Академічної Гімназії 
і з цього приводу вийшов "збірник". В 1906 році ав
стрійський уряд побудував лише новий будинок для 

тієї гімназії на вул. Льва Сапіги ... 
У статті нема зовсім згадки про боротьбу за права 

українські в Львівському університеті, не лише у 
"парляментах", але й між студентами. Немає згадки 
про гріб (студента) Адама Коцка на Личаківському 
цвинтарі, не подається в "їсторії" університету змін у 
його назві ... Він був переіменований у пам'ять Івана 
Франка щойно в 1939 році, з приходом більшовиків. 
Відмова Іванові Франкові викладати в цьому універи
стеті дуже його психічно заломила. Саме місце 
Франка (в університеті) дістав М. Грушевський, бо 
Франка не лише поляки не хотіли бачити на цьому 
становищі, але й деякі українці ... 
Пишу про ці "дрібниці", бо, приміром, мої внучки 

читаючи цю статтю, не будуть певні, де правда. Чи 
те, що я і їх дідо їм говорили, які ходили до тої "ака
демічної гімназії" і до того університету, чи чорне по 
білому, написане, мабуть, "фахівцем". 
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Чи не варто всякі передруки і "прямі" статті допо
вняти замітками, які виявляють дійсні факти? .. Оче
видно, не ми "збудуємо Україну" і нам потрібно сві
жого напливу думки з рідних земель, але рівночасно 
ми маємо стояти на сторожі і спростовувати недореч

ності "общепонятного" чинника. 

Ол. Хом'ик, Гамільтон 

Шановний Пане Хом'як! 

Спасибі за Ваші доповнення до статті п. Ярослава 
Стеха "325-річчя Львівського університету". На жаль, 
і вони не повні та й не всі виявляють, як Ви пишете, 
- "дійсні факти". Передусім, автор статті Я. Стех 
сам стверджує, що "формування від моменту народ
ження цієї наукової установи ... було надзвичайно 
складною і заплутаною справою". Розплутати її і 
дати менш-більш "повну історію" цього університету 
в журнальній статті- річ взагалі неможлива. Тож, у 
наших умовах, редакція мусїла вибирати між тим, чи 
подати бодай неповну інформацію про цю важливу 
подію, чи не згадувати про неї взагалі нічого. 
Давати довідку про те, де стаття була написана, нам 

видавалось зайвим, бо п. Ярослав Стех живе в То
ронті й дописує до різних українських газет. Що в 
своїй статті він використав дані про "сJІяткування" з 
української радянської преси - це річ нормальна, 
хоч це, мабуть, і вплинуло на факт, що він не згадує 
періоду плідної діяльности в університеті (і взагалі у 
Львові) проф. Михайла Грушевського. Але й Ваші 
"дійсні факти" не відповідають правді, коли Ви твер
дите, що місце Івана Франка в університеті дістав Ми
хайло Грушевський, бо І. Франко габілітувався в уні
верситеті на професора української мови і літератури 
, тоді як Грушевського запрошено на професора істо
рії Східньої Европи ( бо не калькулювалось писати 
"історії України"). А це різні предмети і навіть два 
різні факультети. Не відповідає правді і Ваше тверд
ження, що професори Ол. Колесса, І. Свєнціцький і 
Кирнло Студинський "стали на ці місця щойно за со
вєтської влади", цебто аж в 1939 році. Згідно з "Ен
циклопедією Українознавства" Олександер Колесса 
був викладачем української мови і літератури у 
Львівському університеті від року 1895 до 1918 (цеб
то, зайняв "місце" Івана Франка), Іл. Свєнціцький був 
професором таємного українського університету у 
Львові від 1921-го року, аК. Студинський був профе
сором Львівського університету вже від 1900 до 1918-
го року. 

Чи Ви уявляєте, який штаб платних працівників ре
дакція мусїла б мати, щоб усі ці й подібні факти 
моП'и перевірити? А ми не маємо ні одного, тому му
симо покладатись майже включно на сумлінність на

ших співробітників. м. ДВJІЬвий 

Просимо всіх передплатників зазначувати 
на що призначені гроші, які вони присИJІа
ІОТЬ. Просимо також, по можливості, СJІати 
всі оПJІати чеками або грошевими переказа
ІІИ, а не готівкою. 

"Нові Дні", жовтень 1987 



КОРОТКО ПРО "НОВІ ДНІ" 

Дуже Вам вдячний за Вашу терпеливість щодо моєї 
заборгованости . .. Як Вам відомо , наш австралійський 
доляр утратив стабільність і на сьогоднішній день має 
вартість лише - 71 цент по відношенню до американ
ського доляра. 

Отже , не дочекавшись підвишки вартости нашого 
доляра , вирішив вислати Вам заборогованість і перед
плату та 20 дол . на пресовий фонд ... 
Велике спасибі всім працівникам по впорядкуванню 

цього журналу. Журнал цінний і цікавий . Він є поди

хом та ароматом рідного вітру У країни. 

Ол. Бутко, Австралія 

ПОЖЕРТВИ НА ПРЕСОВИЙ ФОНД 

"нових ДНІВ" 
КАНАДА: 

Рудевська Є ., Саскатун 
Скрипчинський Г. , Торонто 
Данчук Т. , Торонто 

Кіріченко Л. , Гамільтон 
Моравська , А., Едмонтон 
Папуга С. , Едмонтон 
Литвиненко А. , Вінніпег 
ОлексюкfІ. , Торонто 
Сосна О ., Ошава 
Коба Т. , Лондон 

Микитюк , В. , Тандер Бей 
Радченко В. , Монреаль 

С.Ш.А.: 

Мошинський В . , Денвер 

(у пам'ять дружини Лариси 
Ростун В ., Чікаго 
"Укр . голос Спасителя", Дес Плянес 
Кульніченко Ю ., Нілес 
Грищенко Г., Вест Роксбури 
Питляр З. , Маямі Біч 

$67.00 
$30.00 

18.00 
15.00 
14.00 
10.00 
8.00 
8.00 
8.00 
8.00 
5.00 
4.00 

$40.00 
20.00 
10.00 
10.00 
5.00 
5.00 

ПРИЄДНАЛИ НОВИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ: 

Д. Любарська , Австралія 

Ада Горгота , Канада 
1 
1 

Щиро спасибі всім за допомогу 

Редакція і Адміністрація. 

POSTAGE PAID АТ TORONTO 
Second Class МаІІ Reglstration 

NumЬer 1668 
lf not delivered please return to: 

NOWI DNI 
Р.О. Вох 400, STA "D" 

TORONТO, ONT. 
CANADA М6Р 3J9 

ВАСИЛЬ ("BILL") БИБИК 
Представник фірми 

MONTREAL TRUST, Kingsway Office 
11 ОО Islington А venue 

TORONTO, Ont., M8Z 4S2 

допоможе, Вам купити 
або продати будинок, 

апартмент, крамницю та інше 

нерухоме майно. 

Bus.: 231-7755 Res.: 769-6866 

У ВИДВАНИЦТВІ "НОВІ ДНІ" МОЖНА 

КУПИТИ ТАКІ КНИЖКИ: 

Іван Бережний , УКРАЇНСЬКА МОВА 
(початкова граматика ч . 1) $3.50 

Дмитро Кисилиця , ГРАМАТИ КА ч . 2 

(синтакса) 5 . (І0 

Т . Ш евч е нко, ВИ БРАНІ ВІ РШІ 2.00 

Софія Гаєвська, TREASURES OF ТНЕ 

CENTURIES (а н глійською мовою) 5.00 
Григорій Костюк , ВОЛОДИМИР ВИН Н И ЧЕНКО 

ТА ЙОГО ДОБА (дослід и , кrитика) 

з п ересилкою 12.00 
Володимир Винни ченко, МІЖ ДВОХ СИЛ 

(дrам а на 4 дії) 2.00 
Dmy tro Chuh, WEST OF MOSCOW (а н г. мовою) 6.50 
Дм . Ч уб, В ЛІСАХ П ІД ВЯЗ ЬМОЮ 6.5() 

Гелій Сн єгіrов , НА БОЇ ДЛЯ POЗCTP IJJY 

(з пересилкою) 20.00 

Петро Волиняк , ПОГОВОРИМО ВІДВЕРТО 

(з п ересилкою) 12.75 
Докія Гуме нна, ВНУКИ СГОЛІТН hО ГО ЗА ПОРОЖЦЯ 

( з п е рссил кою ) 5. ОО 
Петро Волиняк . ЛАНИ ( чит . ) З . (Ю 

ДНІПРО (чит . ) 3.00 

Григорій Сірик , ФАКТИ і ПОД Іі 10.()0 

ПІД СОНЦЕМ ОБЕЗДОЛЕНИХ 

(т .2,3; 4 - Й і )- Й ) І Ю 10.()() 
Б . Антоненко-Давидович , DUEL. 7.50 
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