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· -·-, і тому заощадите багато часу. 

.юz-оворите 3 менажером Кана

....... о, о Комерційного Банку. Він роз
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ЩОДЕННИК 
Сьогодні: тепло, березнева кuамуть; сніг, 

як великі мухи; часом зривається заметіJІь. У 
шко.лі зустрів А. Г -ка, він щойно прибув, по
давшись із Харкова спочатку на Зіньків, а по
тім уже всякими способами добуваючись до 
Киева. Ходив з Г-м до Штадскомендантури, 
він хоче, щоб його родина та я рушали ра
зом. Завтра піду з харків'янами добувати пе
репустку. Якщо не вдасться, рушу тягаркою 
на Рівне. 

М~\Іа плаче. Брат розгублений. Тяжко. 

20. 2. (1943 р.) 

Мама знову плаче. Стала дуже запобігли
вою, дуже розгубленою і говорить якимось 
тремтливим голосом, чимсь нагадує дитину. 

Все це глибоко зворушує, а часом (тому що 
зворушує) то й дратуе. Лесик захворів на 
шлунок. 

Сьогодін нарешті добув перепустку до Льво
ва. Те, на rцо я витрачав стільки енергії й ча
су, чого пристрасно жадав ось уже півроку, 
у що й вірити зрештою перестав, - розв'я
залось вдаJІо протягом двох хвилин. Ну, хіба 
знову це не вибрик мого Дажбога? Чудно, 
неймовірно, але це так. 
Приходжу вранці до школи на Велику-Під

вальну, де містяться евакуйовані харків'яни. 
Зі мною йдуть до Фе.льдкомендантури ті спів
робітники "Нової України", які ще не встигли 
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взяти перепустки на Львів, а саме: Щ~ Х-й, 
К-ко. Вже е чутка, що на Львів перепусток 
не дають. Приходимо (по дорозі приєднався 
старий В-ко з Попави). Справді на Львів уже 
перепусток не дають, чую, ик капітан відмов
лие комусь із прохачів і пропонує Дубно або 
Брест-Литовське. Урцовець (ухраї~) від· 
чомяе К., 1цо перший звернувся: МОВJ[ЯВ, 
Львів уже не приймає. Тоді втручаюсь я, по
яснюю, хто ми та підкреслюю, що ми .7fише 
4 не встигли взяти візи, а решта співробітни
ків редакції ідуть на Львів, - ІІК •~ нам о.І~ 
биватись од гурту? Це з усіх міркувань не
можливо. Тоді він радить звернутися безпо
середньо до капітана. Я яаважуюсь і, пОJІИ
шаючи перекладачку, жахливою німецькою 
мовою nояснюю капітанові те ж саме і прошу 
перепусток на Львів. Він стоїчно вислуховує 
мій вОJІапюк, я ж в процесі розмови, мобіпі
зувавши всі свої здібності, постерегаю, що 
говорю досить пристойно й легко, аж самому 
дивно. В усякому разі капітан усе прекрасно 
розумів, ще раз перепитав, з якої саме ми 
редакції, посміхнувся і дає розпорядження 
своему помішникові: . 

- Цим чотирьом панам дати Лемберг. 
Виймаємо nашпорти. Треба ще й евакуацій

ну nосвідку з місця евакуації, але у мене та
кої нема. Кажу тихо Щ-ні, що nершим nодае 
пашпорта, щоб посвідки не давав, не нагаду
вав про неї - лише пашпорт. Він так і ро-
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бить. Иому етамять штамп і підписують. Пе
репустка готова. Потім К. Потім я. Потім Х. 
Сотово. К..'Іаняюсь каnітанові, .дякую. Він ко
ректно теж уклоняється. Виходимо. Хлоnці 
раді, обступили мене, дякують, що врятував 
їх. А мені й самому не віриться. Идемо до 
Дніпра. Розповідаю їм про Київ. Весе.ло. Хо
роше. Так непомітно вертаємось АО їхнь~і 
шко.1и. Вони ще раз дякують за nриємну цІ
кав упрогуJІянку й просять конче зайти до 
них між 3-4 rод. випити чарочку. 

- Не можу. У мене ж виразка! 
-Ну, то хоч так зайдіть ... Хоч на хвилинку. 
- Добре, зайду. 

23. 2. (1943 р.) 

Завтра їду. Або потягом або тяrаровим ав
том до Волочиська, звідти потягом до Льво
ва. Маю залізничний ''аусвайс" - вчора до
поміг добути О. Я-й. Все відбувається приско
рено, для мене поки що сприятливо - Даж
боr, Дажбог! 
На базарі М<h'Іоко ста.11о в 5 разів дорожче, 

хліб - у 10 разів. Напруження в місті дедаJІі 
росте. 

Чутки: большевики рушили на ~ропет
ровське. У районі ПоJІтави - міцна mм:ецька 
обороІПІа лінія, де ворогові буде протистав
лемо рішучий опір. Туреччина нібито схили
лась на бік Ангдії. В Києві нібито відбува
ються термінові арешти всіх громадян турець
кої, бмгарської й румунської націоваJІьности. 
Мусаліні нібито усунеий, ВJІаду перебрав ко: 
роль. А большовики занЯJІИ вже Кременчук 1 
Черкаси ... 
Днями приїхав А. Г-к, що 72 доби добувався 

до Киева "пер педес" та всякими іншими за
собами. У нього є число "Комуніста", де дру
кована стаття з такими, між іншим, рядками: 
" ... Оті зрадники, вороги народу Аркадій Люб
ЧРНКО, А. Г-к, О. В-ва, оті запродЗІЩі, геста
півці, JІКІІХ рано чи пізно жде удар в спину 
партизанського ножа." Справа, значить, сур
йозна. 

Сьогодні роковини Червоної армії. Большо
вики, мабуть, намагатимуться вчинити особ
пво п~ натиск. Можна сподіватися 
сьогодні нальоту на Київ - гостинчики за
оади празничка. Але день сьогодні хмарний. 
Хіба що надвечір випогодиться. 

Oд~lJ:иra триває. Капотить, тече. Снігу в міс
ті вже зовсім мало. 

Зустрів М-ка. Він щойно повернувся з сма, 
з Корнниеького району. Настрій на селі, каже, 
пригнічений. Велика розгубленість. Ждуть 
большовиків. 

24 березня, Львів. (1943 р.) 

От і Львів. Довгожданий, вимріяний. Аж 
віри не йму. Невже Львів? А було так: 
Ще в Києві 25. П. від'їзд призначили о 12-й 

год. дня з автобази Цукротресту на Вознесен
ському спускові поруч із Художнім інститу
том. Мама найняла тачку за 300 крб., пованта
жили б моїх тлуяків і рушили - мама, Жорж, 
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Лесик і я. Г ., що запраВJІяв від'їздом, уже ван
тажив речі па :машину (тяrарову), на яку 
зверху напнути ха.11абуду. Зустрів мене дуже 
непривітно с.;1овами: 

- О! А каЗШІи тіжьки дві вадізки ... 
У нього ж там повнісенько різних речей, 

якісь ве.JІичезні скрині, навіть матраци. Я обу
рився, а .. 1е промовчав і почав свої речі сиJІо
міць укладати. Вирішив ОJІ.разу, що з хамом 
треба бути грубуватим і трохи нахабним. 

Вітер з Дніпра, даJІечінь тум~ мжичка, 
і на ріці вже вода - але ж, бі.11ьшовикам теnер 
важче наступати! 
Прийш.ла JІ.Ру»rИНа Г. П. с ... ЦЯ з ]lВОМа дів

чатками. ПрийшJІа й Марія. Діти :мерзнуть. 
Л\'Цький з дружиною не з'яuяеться, Пе."Чен
ський тако~ а вони :мають їхати разом з на
ми. Нервування, досада, розгубJІевість. Нареш
ті прибув Пиенський - ні, вів не їде, він 
окремо вирушить іншою :машиною днів через 
два Г . . . тимчасом у :місцевій іда.11ьні для 
шоферів ВJІаштував своїх дітей обідати. Ле
сика не взя~ хоч діти вже подружи.nися й 
гра.лися разом. Марія обури.11ась, покликала 
мене й сина, організува .. 'Іа так само обід для 
нас (діловита 1Кіночка!) і JiaRJІa Г ... ця. А вже 
З-тя rо}ІИна, вже вечір набJІижаЄТЬСJL Вирі
шили їхати завтра о б-й ранку. Повернули всі 
додому. Увечорі забіг Веретенченко, приніс 
мамі невикористані хлібні картки КЇJІькох ева
к\rйованих харків'ян, що завтра так само ви
рvшають на Вінницю. Я сказав, що їду до Рів
ного, до Самчука. Ніхто в Києві не звав, що 
я рушаю на Львів. 

2б. 11. Вранці гоJІюся, а малий мій JІежить, 
каш.:1яе. Поміряв температуру - 38,5. Раnтом 
просить миску - бJІюе. От тобі маєш! Що 
робити? В такому стані та ще ва вантажній 
машині узимку хіба можна його везти? Не
сподіванка пригоJІомшиJІа :мене . .Мама теж не 
радить його брати. Починаю малого заспокою
вати, обіuяю йому, що потім його мені при
везуть. Він погоджується, але ховає ГОJІову 
під ковдру й пJІаче. Цілую, прощаюсь. Жаль 
бере неймовірний. Коли і як мені його при
везуть? Не віриться самому, але іншого ви
ходу нема. Сам почуваю сльози в очах - як 
боляче розлучатись з цим рідним хорошим 
хлопчиком, що зараз гJІибоко страждає і на
магається приховати свое стражданняt аби ли
ше менше завдати мені бо.лю. Ще раз нахиля
юсь, обіймаю, стискаю його гаряче тіJІьце ... 
чи побачимось іще? Час такий, ситуація так~ 
що хто зна ... 

- Мамо. бережи мені сина, бережи! 
Мама обіцяє, звичайно, цілує мене, а я, за

точуюсь, мов п'яний, виходжу 3 хати. 
На автобазі вже е Г ... ці. Луцький з дружи

ною, Марія. Прощаюсь 3 М., ці,""І}їО її, дякую.. 
Просить не хвилюватись за ма..-=tого - вона 
його догляне. а потім на Великдень привезе 
до Львова. (Між іншим, речі йоrо запакован; 
разом з моїми, і зараз vже немож.lfИво їх ви
добути з навантажених- пакункЩ що горою 
лежать у машині). Ах, Марі€, сам Боr пос.zrав 
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мені тебе - мій Дажбог. Пої.ха.JІи. Речі пада
ють. Прив'язуємо їх сяи-так. Потім речі втрвс
лися, вмостилися й ми самі. Жінки й діти впа
кувалися в найг.1111бшому k"JrrJC}" ха.,1абуди, Г ... ць 
теж, Луцький у кабіні шофер~ а я зкраю, на 
задку, в найгіршому місці. "Бідний родич''! 
Аде це дурниці - я ж їду до Львова... якщо 
на кордоні не завернуть назад. У Житомирі 
о 2-й год. дня обідаємо в їдиьні Цукротрес
ту. Шофери п'ють добрий самогон, всі п'ють 
і я п'ю, бо змерз - та й все одно тепер, все 
одно у Львові лягати під ніж. По обіді ру
шаємо далі, прибуваємо увечорі до Хме.nьни
ка й зупиняємось на ніч у дорожного майстра. 
П. С-ця вияВ.7Іяе до мене увагу, годуе. Г .... 
... ць лягає на ніч у машині на дворі, вартує 
ко .. 1о речей. Я з іншими сnдю в кухні на со
ломі, на долівці. На світанку виходжу на двір 
- ш.:tунок мій капризує. За річкою - силуети 
башт \" ко.1ишньомv панськомv маєткові, об
риси nримх."ІИВОГО міста через -річку. Співають 
півні .. добре вже вчуваеться подих весни у по
вітрі, зашерхлий вночі льодок хрумтить під 
ногами. На мені мої величезні панцероваві 
МИСJІИВСЬКЇ ЧОбОТИ - ОТ J\ОЛИ ВОНИ справді 
знадобились! 

27. m. о 7 -й год. ранку вирушае мо JІ.ЗJІЇ. 
Впізнаю старий "катерининський" шлях на Вин
ницю, обсаджений велетенськими дубами. М'я
ка погода, сіро. ~ .. П<h1і клапті снігу, вже справ
ді весна. І в рудому гайку під Летичевом, у 
синяво-фіялковій мо~1і, що пливе між дерев, 
теж вгадується весна. Яка раІПІя, поспішна 
цього року весна! Дорога гірша, машина під
скакуе, трясе, і я турбуюсь за свою виразку 
- мені ж заборонено не те що трястись, а й 
швидко ходити. На дорозі часто трапляються 
групи селян, переважно дівчат з лопатами -
вони очищують уздорожні рови від снігу. На 
чо.1і груп німці з організації "Тодт". Назус
тріч раз-у-раз виникають довгі военні транс;:
nоnти. виключно новенькі машини, що пря
мують на схід. А в тому напрямкові, куди 
їдемо ми (на захід), теж досить часто поста
ють низки іта.1ійських обшарпаних машин, в 
яких сп.1ять такі ж обшарпані закутані вояки. 
Увечорі приїздимо до Проскурова, зупиняє
мось у будинкові приїжджих Цукротресту. Мої 
екзематозні вереди на переніссі ростуть, об
личчя пухне, я маю вже вигляд потвори, і всі 
звертають на мене увагу, а Г. позирають чи 
то насторожено чи то співчутливо, в усякому 
разі бридяться ... Нудьгую за Лесиком, а.ле пе
реконуюсь, що мені було б із ним в цій до
розі дуже важко. Увечорі іду до німецького 
кіна - аrітаційно-патріотичний, досить сен
тиментальний фільм "Анrеліна". 

?4. ПІ. - неділч. В "~<і-цнаті зі мною перебу
вае евакуІовавий з Кубані агроном і еваку
йований з Харкова агроном. Кубанець - сві
домий українець, розмовляє досить доброю 
українською мовою, нарікае на німців, що не 
дозволили одразу організувати кубанських ка
валерійських частин, що мали нарахувати 
близько мільйона шабель. Він багато розпо-
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відає про Кубань, настроєний оптимістично, 
хизується козацькою хвацькістю, ue загЗJІом: 
.1юдииа обмежена, онобічна. Харків'янин мо
JІодший, розумніший, спритніший і граЕ на 
баВJtУРЇ, яку встиг вивезти з Харкова. Був він, 
вияuяється., учнем Хоткевича Гната. 
День минає нудоти~ день сірий, тепJІИй. 

Брожу трохи по місту, згадуючи осінь 1920 р. 
і місцевий '~оєнний городок", потім - про
даж підошов на місцевому базарі 1922 р. піс
JІЯ невдалої виJІазки на ВОJJочиське, потім -
маневри 1932 р... Увечорі йду до місцевого 
театру - зустріч із А. Т -ком, ''Циганка Аза", 
ЖаХJІИВа ва.кпука! Другого ДНЯ 1. Ш. ВИRИКаЕ 
чимала тривога: машина, якою ми приїхuи~ 
мусить залишитись тут, а дuі треба щось 
комбінувати. Луцький і Г ... ць бігають, вишу
кують різних моЖJІІІвостей. Нарешті впіймали 
якогось німця, що завтра військовою маши
ною їде до Львова, дuи хабара його началь
ству, а йому самому пообіцuи теж чималий 
заробіток. Погодився - заїде завтра за ваки 
о 7-й ранку. 

Кубанець увечорі розповідає про відвідини 
5-х інших кубанців, які на чОJІі з отаманом 
прибуАи до Проскурова і яких німці одразу 
скерувuи працювати в пОJІіції, добре їх за
безпечивши. Каже з певністю, що в Криму 
у Джанкої починається формуваІПІя кубан
ських дивізій, розповідає, що ці приїхали до 
П. зі своею зброєю (неро3JІУЧною!), що нас
трій у них бадьорий і що вони незабаром 
теж подадуться до Джанкою. Харків'янин грає 
на бандурі, як мо.1отками по струнах б'Е -
ні СJІуху, ні духу. Пізно, коJІи вже п0.11ягаJІк, 
Г .... ЦЬ З'ЯВJІЯЄТЬСЯ ЇЗ ГОрЇJІКОЮ та КОвбаСОЮ, 
щоб попрощатись із земJІяками. Доводиться 
випити. А харків'янин тихенько шепче: "Все 
одно ці галичани так наче не свої... якісь не
щирі та зарозумілі... простоти нашої, душев
ности в них нема". 

2. Ш. вранці нашвидку поснідали, приготу
валися до від'їзду, а машин в призначений час 
нема. Г. і Л. побігли виглядати, розшукати 
німця, я вартую в дворі біля старої машини, 
де складено всі речі. Вітер, холодно. Лізу в 
машину й, роззувшись, перекладаю гроші з 
чобота просто до рюкзака: при собі можна 
везти .лише 250 марок, а в мене трохи більше 
і на кордоні у Волочиську не виключена не
приємність. Німця нема. Нервуються всі. На
решті о 9-й німець з'являється. Швидко nере
ваfПажуемо речі на його півторатонку, допо
магає харків'янин. Тлунки через поспішність 
накопичено так-сяк, незручно, і халабуди вже 
тут нема, а вітер як навмисне посилюється. Г. 
хапливо вмощуе свою родину, покрикуе на 

мене, щоб йому допомопи пересувати тяжкі 
т.лунки, і, коли я нагадую про свою хворобу, 
що не дозволяє мені двигатись, кидае оприск
ливо: 

- Всі мені тепер хворі ... 
От справді хам! Я, шукаючи собі місця десь 

на речах, мимоволі зіскакую з машини й по· 
чуваю, що в животі мені дуже кольнуло, за-
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боліло. Чи не заnодіяв я собі .1ІИХа? - висо
ко ж буо~о і важкий я дуже у цих чоботих 
та зимовому одязі. Ал.е кtркувати нікоJІИ, бо 
Г. уже гукає шоферові: нФертик"! - ~'Найн"! 
- різко перебиваю його. 

ВІн вилупив очі, з.лісно прикипів поглядом 
до мене. Мін мене ненавидить, я його також. 
Н останню хвилину вискакую знову на купу 
речей, мені допомагає харків'янин. Я зриваю 
.:.нІА 1 ••• ц1в зайву для них ведмежу шкуру, 

накриваюсь нею. Машина рушає. За містом 
у степу вітер одразу б'є в спину з неймовірною 
сИJІою, вітер рtзкий, прониЗJІивий. Я згина
kко у t'f'И пurиueA.t, укриваюсь шкурою, 3 яко і 
СИІL1Іетьси мені ва комір і в очі пісок - вона 
.'ІежаJІа цілий рік у київському Цукротресті 
на долівці і, мабуть, ні разу не витрушува
лась. Що робив би я в цих умовах з :моїм 
Лесиком та ще й хворим? Добре, що я його 
не взяв. Почуваю, як дубіЕ один бік, звідки 
дме вітер. Тоді повертаюсь до вітру другим 
боком. 1 так увесь час позміиио. А ніг уже 
мов би й нема, скам'яніли, дарма що тепло 
взуті. 

О 12-1 й год. зупиняємось на дерев'яному 
мості через Збруч. Кордон! Чи пропустить 
нас з отакою горою речей? Чи пропустять ме
не з одним пше штампом по.11ьової жандар
мерії в пашпорті без посвідки, що я еваку
йований? Офіцер, літня вже людина, оглянув 
нашу хуру, розпитав, забрав наші документи. 
Г. і Л. пішли з ним до приміщення. Жду. Ба
чу сірий непривітний Збруч, знайомий неза
бутній Збруч! На коJІишній советській стороні 
рудіЮТЬ ВОJІОЧИСЬКі руіни, ЯСНО ВИДКО на бе
резі розтрощені совєтські доти. Земле україн
ська, яка ти нещасна!.. Раnтом прибігають Г. 
і Л., зраділо гукають шоферові, щоб їхав. А 
потім, як поіхuи, Г. мені каже: 
-Ще ХВИJІИНКа - і ДОВеJІОСЯ б вас тут за

JІИШИТИ. Ніяк не хотів німець вас пропустити, 
не бачив ще таких штампів у пашпорті й ви
магав додаткової nосвідки. Ледве його умо
вили. 

- Дурний німець, - кажу йому з навмис
ною байдужністю, а сам радий, що так усе 
скінчиJІось, що їдv вже по гаJІицькій земJІі. 

r. теж дуже радий, що його барахла, його 
величезних харчових запасів не чіпнули. 

Села часто. Це одразу кидається в очі після 
потайбічного Збруча. А на дорозі, так само 
впорядковуючи її, мляво якось колупаються 
закутані люди. Вигляд відмінний - шJІяхцян
ський! - і на nJieчax і на грудях раптом по
мічаю білі латочки. Жиди! вже ось два роки, 
як я іх не бачив. І дивно мені, і цікаво. Так, 
справді цікаві, виняткові часи переживати до
водиться. Жидки сяк-так ліньки копирсають
ся в болоті й снігу, повертають у наш бік по
синілі обличчя, хухають на руки, проважають 
нашу :машину чи то сумовитими чи збайдуж
нілими поглядами, у яких стигне пригніче
ність, приреченість. Дорогою часто трапJІя
ються селянські добротні вози, запряжені доб
рими здебільша високими кіньми, що скида-
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ються на поміщицькі, випещені й норовисті. 
В сеJ.Іах багато хат nід сірою бJІИХою, сеJІа 
дуже чепурні, але ті ж самі наші ва л ztВіприн
ські се.JІа, тільки виrляд ку.1ьтурніший, замож
ніший. І знову здається мені, що це сон -
я вже в Гuичииі! 
О 2!12 год. дня Тернопіль. Зупиняємось у 

центрі міста: шофер і другий військовий ні
мець, що їде з ним у кабіні, Й){у'rь обідати . 
П. С ... а й мені пропонує хліб та ковбасу, а Г., 
подобріІ!ши чи почуваючи докір сумління, на
.іІиває в чашку горілки. Не О.DІОВJІяюсь, бо 
дуже змерз. Перехожі на хЇJUПІку оИJІьно по
гмuають на нас, вгадують, що ми зі сходv -
біженці, мабуть. Чую польську мову, чую- та
кож українську. Люди ще зо)І.ИГІІені JІ.осить 
пристойно, не такі худор.1яві, •сважені й об
шарпані, як у Києві. Через півгоJUІНИ рушаємо 
дaJJi, обминаємо загін німців, що маршерують 
го.1овною вуJІИцею під гуркіт барабанів. Давно 
вже не чув я військових барабанів, зайві тепер 
вони і здаються якимсь анахронізмом. Доро
гою придRВJІЯJОсь до цифрових стовпів, ра
хуючи деда.жі меншу відстань до Львова, по
ступово знову мерзну, спадае вечір, міцнішае 
хо.11од, починається заметіJІЬ, сніг і дощ, на 
моїй ведкежій шкурі намерзає JІЬодова кора. 
хочеться спати, втома... коли це обабіч час
тіше А частіше виринають із сутіні кам'яні 
будинки, крізь затемнені вікна пробивається 
електричне світ.11о, будинки наростають, на ХІд
никах уже JІЮди, уже височать тиеграфні 
стовпи, уже J(.ЗеНькнув трамвай... Львів! Невже 
Львів? Та~ Львів. Ось Личаків. Ось церква 
(чи костеJІ) на горбку, з її парапету Рута по
казуваJІа мені чудесну панораму Львова. Ось 
промайну.11а вулиця Генінга - може Рута за
раз удома? Ось уже центрuьвиА: майдан із 
пам'ятником Міцкевича, вдuені JІедве помітні 
обриси оперового театру. Машива повертає 
вбік на ву.11нцю Гродецьку А пi.lr. 30 номером 
зупиняетьси. Довго вивантажуємо речі, -
яку Ж СИJІУ СИJІевну барахJІа припер оцей Г ... К! 
П. С ... а запрошує у них переночувати - спа
сибі ій, ввічJІИВа уважна жінка. Повечерявши, 
.11ягаю в неймовірно холодній, як підвu, окре
мій кімнаті, вкрнваюсь двома ковJІрами й не 
роздягаюсь. ТеПJІо нарешті, добре. Вранці го
JІюсь, снідаю на запрошення С ... и, де снідають 
іще ЧОЛОВіка 8 родичів, а Г. у цій же Кі1018ТЇ 
.лежить у .11іжку "кейфує" і раптом ціпом 
серьозно каже дружині: - Ти там обере]І(ІІіше 
з харчами, бо так ми скоро все поіvо ... 

Ну, хам та й годі! 
(Дuі бу же) 

ВИМРІЯНИЯ ПOJL\P)110K! 

ВимаrаАте у Вашій книгарні ілюстровану при
годниuьку повість ДокІї r,_...o~ 
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що знаЯокить із иистецтвом прадавньої Украіни. 
Понад 300 ілюстрацій, зразків трипільської куль

тури. 160 стор. Ціна 2.50. 
Книгарням 3ИИЖка 30%. 
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JL КОВАЛЕНКО 

ЯПОВПІ ПРИІХАJІИ 
(УJНІІІОК 3 ,._.,) 

Перша їх побачила. баба ШуJІИчк.а. Си.uчи на 
зарослому JІерезою валу і латаючи стару сітку, 
вона раптом побачИJІа щось таке нове і ні АО чо
го не поJІібне на знайомому обрії иа.а морем. Спо
чатку виглца.по на чорну ПІа.ру, і баба Шуличка 
поqмала, чи не .иалітає uовісниА тримуитан, що 
крутить стовпи на морі. Вона поСJІИНипа палець і 
піІ.стави.ла Аого під вітер. Ні, вітер тягнув від 
Косогорового поля, значить від півночі дув Мос
каль. Моска.ль теж був не надто .s.обриА вітер, але 
таких чорв~а хмар він над морем не робив, хіба 
сипав холоJІ.ом, а ЗИІІою наганяв морози. 

Баба Шу.пичка встала і, заставнаши сонце ру
кою, почала вдив.т~ятиск ПІІJІЬНЇШ. Під хмаркою по
чала вима.льовуватись труба .й невиразні контури 
параnлаву. 

У баби Шулички тьохнуда серце. Ще ніко.т~и 
ніякий пароПJІав не підпливав до берега у Петров
ському-Кріпості. Ще ніколи труба не з· явдИJІася 
на ІІНJUІJІО, пахкаючи uовісним чорним димом. Оче
вцно, щось вороже приїхало до вих, щось, що 
несло кров, збитки А руїну. 

Баба Шу личка кину ла сітку і поrнала до села. 
- Рятуйтеся, JІюди! Японець приїхав! - во

пла вона ва весь голос, исенучи вулицею нциво 

ППІІІJІКО, як на свій вік. - Японець! Пароход приА
шов! Рятvйтеся! 
На крЙк баби Шу.11ички здивовані люди кидали 

роботу на току і ПЇlІбігали до паркаиів. 
- Що таке? Де? Хто? - сипалися на неі за

питання, a.ne вона не спинилася, а тільки показу
вала на море А гукала, наполегливо А гостро: 

- РятуАтеся! Японець прийшов. Тікайте! Лю
доньки, орнАшов наш час! 

Дехто спішно біг на вал і дивився на море, де 
mке виразно позначили<:и обриси великого паро
ІІDву. 

Баби, перем~ка.но постоивши хвилину диВJІичись 
услід бабі Шуличці, раптом загоралися енергіею 
і на.:ІЗвичаАною активністю. Вони кидалися до 
скринь, звіlІ.КИ витягали ще бабині дукачі, коралі 
А килими, наказуючи синам тимчасом запрягати 

коней. 
Мало по з них вибирався тікати самі, бо над1-о 

цікоо 6yJIO побачити, ИJd ті японці і кк взага.:tі 
вЦбуваеп.ся війна. Але вони були господині і му
сіли .абати за худобу А госnодарство. Тому вови 
вавтUПІJІИ на тачанки вуЗJІи з бЇЛJuІм і одежею, 
приnинали позаду своїх найкращих корів, а інших 
веnіJІи uопцвм виганяти на бічну дорогу і степом 
гнаТІІ до Новоспасівки. 

Новоспасівка була тільки JІВ3Надцять верстов 
0.1 Петровського, але петровчани - рибалки і мо
ряки - звими JЦІВИТИСR на Новоспасівку кк на 
гJІИбоко суходольний центр. До того ж, у Ново
спасівці була во.11ость, і нехай вже там JLЛaJІa ви
ріwуе сама, що робити з понuя101 і нехай сама 
.ue собі з ними раду. 

За короткий час, вся дорога .в.о Новоспасівки 

була вкр~та низкою тачанок, ва JІКИХ сціли зде
більшого молоді .І.івчата та діти, обкидані і обкла
дені вузлами й клунками. Десь збоку чулосв не-
3аАОВОлене мукаІІІІJІ худоби, що П раптом потри
ВОJПІЛИ у найкращий ддя відпочинку і ремиганни 
час_ 

HaAripwe було з свиньми, і жінка Степана Жа
ри &]Ке вирЇШИJl~ що нема іншої ра.аи, ІІК тіт.кв 
заколоти кабана і так тушею вивезти від японців. 

Але на щастя Жари, він побачив, як віА Віпо
Напримерової хати погнав верхи соцький АО цер
кви, і незабаром із л.звінниці почали бити ва rваJІТ. 

- Та стрива~ бабо, не спішися. Он чуєш, уже 
Вітю-Например на rвa.rrт б" є. 

- І що він зробить проти японІUІ? - зневаж
ливо спитала баба Жарип і сІІJІЮнула. - A.D.»Ce 
від вас ружжа вже давно позабирали, та А він ма
буть тільки шаб.тrю А має. Шаблею пароходу не 
проженеш. 

- У нього аж дві гармати е, - з надією ска
зав Жара. - Може А відіб" ється. 

Баба Жариха. гJUІНула на кабанця. Таки справді 
будо шкода колоти Аого - ще б пару місяців 
підгодувати і саме на Покрову колоти. Тоді бу
J10 б сало і для себе і на продаж... Розрuунок 
трохи втишив страх. 

- Ну, гляди: почекаем трохи, але щоб ти мені 
до гармат не Ашов! Тут сиди, і як побачиш, що 
ЗJІе, то кидаА на тачанку і гайда. 

- Як же я його rляд.ітиму? - зневажливо ска
зав Жара. - Та ж я - rармаш. Мені зараз до 
гармати йти. Вже ти сама його гляди! 

Він повернувся й досить незалежно рушив АО 
берега. Баба Жариха на хвилинку застиrла. Вже 
давно не бувало, щоб Жара отак самовільно йшов, 
куди хотів. За довгий час спокійного існування, 
вона забула, що у Жари можуть бути ще якісь 
інші о6ов"яЗЮІ, крім подружнього послуху, і що 
саме за його гармашівство наділено їм зайві де
сять десятин землі. 
Але життя мінялося, і треба бу ло за ту землю 

відс.тrужити, і треба було миритися, що Жара рап
том із її чоловіка перевернувся на поважного і 
шанованого гармаша, від умілости якого залежить 
порятунок усього села. 

По серцю баби Жарихи пройшла гаряча хвиля. 
Ue ще не був сором і вже не був страL Тільки 
щось обскпизле епікалося в жарі нового почуття. 

Вона схопила хустку А почала намотувати П 
на голову. 

- Куди ви, мамо? - спитав старший син. 
А кабан же як? 

- А кат його бери, кабана, - сердито ві.І.
гризнулася Жариха. - Тут он може всьому ce.ny 
кінець, а ти з кабаном. Де твій дробовик? 

- Та що ж я з дробовиком проти парохоJІ.у? 
Вони мабуть гармати мають. 

- Нічого! І дробовиком мо]КІІа ОJІ.НОго поклас
ти, - вирішила Жариха. - Бери дробовик і гай-
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да на ва.1. В разі чого - батька стерегrимеш. 
Вони його, як гармаша найперше розстріляють. 
В очах парубка спочатку блисну.~ здивуваини, 

потім щось інше - рішучіше і захоплевіmе, -
і він без слова рушив у кпуню по дробовика. 

Можливо, що оборона Петровського - Кріпості 
пішла б зовсім іншим ШJІпом коли б не Ки.лина, 
наймичка і ваАбтпсча приите.ІJька Мар"і Іванівни 
- ПОЛКОВНИЧИПІ, Ї НайгірШИЙ ЇЇ ВОроГ у ІВИJІИІІИ 
іх розхоюкень. Килина саме користаu з того, шо 
полковник і полковничиха пОЛJІгали спати у кімнаті 
і міцно позачИІUІJІи вікоmnщі, щоб винести з по
требиці масло, ряжанку та яечка, що іх Іван мусів 
продати завтра у Бердянську і за ті гроші набрати 
Килині на .п.обру cniDtиuю ік Покрові. Килина ма
ла досить зароблених грошей і справне rоспо.uр
ство, на якому тимчасом сидів її вітчИІІ. Але вона 
вваж~ що то будо б НИ)І['Іе П гіJtвости витра
чати зароблені гроші на ОJІежу. На це мусіли Ати 
тільки поJІаруики МарІ Іванівни або отакі ви
падкові позички з погребиuі. 

Та коли КИJІина почула розпачливий крик UUу
лички - Рятуйтеся, люди! - усі егоістичні й ко
мерційні розрахунки виле'Jі.,"Іи ій з голови. Вона 
бігом рушила до кімнати, .lle на застелених ptUDІax 
на прохоло11.ній пі.длозі горами височіли lІВЗ вели
'ІезІІИІ тіла полковника і пшпrовничихи. 

- Полковнику, прокиньтеся. Японці на вас на
пали! - Гfh.'"Нула вона перелякана, без всякої по
шани штурхаючи полковника у всі боки. 

- Га! - раптом сів полковник на рядні, нічого 
не розуміючи зі сну. - Що ти, вітю-например, 
верзеш? Які, вітю-например, японці? 

- Ій-бо, правда, японuі. На пароході З гар
матами, - кдяласи Ки."Іина, нашвидку христичнея 
одніею рукою, а другою механічно штурхаючи 
Мар·ю Іванівну. 

Полковник Іван Іванович Івасенко, якого на сто
верстов навкруги знали під кличкою "Вітю-Напри
мер"", бо він щохвилини вживав цих слів, потру
син головою, як з похмілля, і перепитав: 

- Чи ти, вітю-например, при повнім розумі? 

- Ій-Богу, при розумі, Іване Іванович. Люди 
вже до Новоспасівки тікають, ху добу :женуть, і 
все, чистісінько все, вивозить. Треба й нам щось 
думати. 

В Івані Івановичу під сьома пудамн са.ТJ:а прокн
нувся войовничий дух і почуття обов·язку. 

- Як то, вітю-например, тікати? Мусимо боро
нитися, вітю-напр~о~мер! 

У цеА момент Мар"я Іванівна нарешті прокину
лася від механічних, але однаково дошкvлЬних 
КилинИІІІП штовханців. · 

- Що таке? Од кого боронитися? Що стало
ся? - засипала вона швиденькими питаннями, 
в той :же час зводячи свое велетенське тіло з до
лівюt і натягаюч~о~ на себе капот. 

- То, голубонько, нічого, - заспокоїв її Іван 
Іванович. - Зовсі~ вітю-например, нічогісінько. 
Бабські теревені, вітю например. 

І він значущо штовхнув Килину в бік. Але 
Мар·и Іванівна помітила це навіть у півтемряві 
кімнати. 

- А ви Килину не вчіть брехати, Іван Івано-

І 

вич, вона це й так краще за вас уміє. Кажіть, що 
стuося? 

- Та щось там, вітю например, приїuдо. Па
роход, чи що. Зараз подивлюся і пришлю вам 
сказати, - говорив Іван Іванович, заправпяючи 
сорочку у широченні під.штаники. - Кнлинко, 
а неси-но мені казьонні штани та муцира. 

- МуІІJUІра! - ахнула Мар·и Іванівна. - Хто 
:ж там такиА, що аж мундира? Хіба губернатора 
у таку спекоту чорц:ка принесла? 

- Не губернатор, а може ще rірший враг, -
урочисто сказав Іван Іванович, бачучи, що прав.ци 
не сховаеш. - Кажуть, що нібито, вітю-напри
мер, японець прийwов на нас. Парохожом, ворост 
із домv. 

- бх мені цwенько! - Мар·и Іванівна важко 
плюхну.лася назад, на гору подушок. - Так це • 
війна! Ue ж вам кінець! Ой, пропа.ли! - почала 
вона вже заJІОJІИТИ на похоронний спосіб, а.1е Іван 
Іванович неспо.JІівано гримнув на неі: 

- Прошу, вітю-например, не ПJІакатн і не за
водити, а nати, вітю-например, порядок в ха
зяйстві, поки и зайнятий при службі. 

Він зробив павзу і вже звичаАним голосом ска
зав: 

- Я поїжу на берег, до гармат, а ви тут усім 
порядкуАте, ВІDКеніть худобу у Новоспасівку, і з 
речей що цінніше заберіть. Самі катайте те:ж у 
Новоспасівку, .ао Мінийда, він уже вам щось по
радить. 

Мар"и Іванівна, як десь там одночасно Жари:ха, 
відчула, що настав час розпдати за пошану й по
честі, що вона мада від села і навко.лішних людеІ.. 
Іван Іванович був подковником у 1111рний час, то 
мусів ним бути й у військовий. А .за ним і вона 
- полковничиха... Вона підібралася, склала руки 
по обИJUІЗ боки живота, бо зійтися на :животі вони 
вже не могп, і сказада Килині сухо: 

- Склич хлопців, я скажу, що мають робити. 
Після цього вона перехрестма Івана Івановича 

і сказала йому поволі: 

- І.аьте, Іван Іванович, обороніть нас. Та не 
дуже близько до гармат підходьте, бо вони старі 
і можуть розірватися. Ще від Севастополя стоsпь. 

- Знаю, знаю, - сказав розчулений в душі 
Іван Іванович. - Ви тут теж не дуже бігайте, 
щоб дихавиця не напа.1а. 

Вони поцілували один одного в руку, і Іван 
Іванович рушив на оборону Летровського - Крі
пості. 

Для звичайних дюдей до берега було зовсім 
недалеко, але не для людини розмірів Івава Івано
вича. Він наказав негайно запрJІГТИ Вороного у 
бігунці, лишаючи оби.п.ві тачанки і гарбу для Мар·і 
І.вановнн. Насилу переваливши ногу через сиJ1івня, 
відчув раптом, що весь він обтікае і обвисае на
вколо бігунців, як перестонне тісто навколо ма
кітри. Сидіння, хоч і зроблене спеція.льно більше 
за звичайні, було надто вузьке, і Іван Іванович 
почував себе так, ніби його оосадовили на яюtАсь 
штиптик. Але не було ради - батьківщина че
кала оборони і на те він, Іван Іванович, був тут. 
До валу Іванові Івановичеві довелося їхати про

ти всього руху, що гнав у степ, подалі ві.а моря, 
яо Новоспасівки. Одна по одній котилися наван-
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та.ені тачан101 і навіть гарби. Рев худ.оби, кури
ва, пяскаІІІПІ батогів, плач д.ітеА і крик иdиок на
повнювали повітря. Але побачивши Івана Івано
вича ва бігунцях, возіі вамагuисв тримати бпиж
че до краю JtОроги А дати йому проїхати. Діти 
примовкали, а дівчата ЗJІЯКІНо і з ва.діею .ІІИВИJІИСЯ 
ва нього. Іван Іванович схвильовано крекнув і 
поправив шабто, що лe]Una впоперек кОJrів.. 
На валу, коnо гармат CТORJIII ВJКе гapJUJUi, і Іван 

Іванович побачив, що хоч він їх Аавво :в.е не 
муштрував, але вони своеі нау101 не забули. Куп
ка цер лежала біля гармат, а Жара шарував АУ
ц звЇ.Jlки сипал:ися пісок, порох і реwтІСИ JІешно і 
nжарuущі. 

- Хм, так, віпо-вапример, - похмурнів Іван 
Іванович на таке наочне свіІоцтво впасного не
дбальства, але більше нічого не сказав, бо не міг 
нікого за це виnаяти. Він приrJІJІнувси АО паро
ПJІІва. Той стояв уже на овІUІЇ цілком чітко. 

- Який прапор? - спитав Іван Іванович. 
Прапора на пароплаві не було. 
- Сховади свій, - д.огадався Жара. - Беруть 

вас на оману. Нібито не знати хто. Може, моВJІяв, 
свої. 

- Хм, так, вітю-например, - знову повторив 
Іван Іванович і повернувся JІО кучера на бігунцях. 
- КатаА біга АОдому і привези мені пі1Ізорну 
трубу. 

Кучер вдарив по конях і бігунці вмить зникли 
з очей. 

- Ану, хлопці, - сказав Іван Іванович до своіх 
гармашів. -- Вдармо їм попереJІЖення, тут неда
лечко, що, моВJІЯв, покажіть прапор. 

Гармаші заклали ядро, насипали пороху, під
несли горючий пальник і розбігдися в сторони, 
чекаючи пострілу. Навіть Іван Іванович одбіг, бо 
не зовсім був певний, шо станеться з його гар
матами від пострілу. 

Але гармати працювали добре. Був і &им, і гук 
пострілу і свист идра, і сплеск води недалеко від 
берега. 

- Тепер подивимось, вітю-например, що це за 
ааро&, - сказав Іван Іванович, JUІВJІячись на за
гадковий пароплав. 
Але паромав стояв, як і раніщ і над щоглами 

його не бу ло ВИJUІО жадного прапору. 
- Де в чорта, вітю - например, той Панько 

порпаеться? Мені труби треба, а він десь застряг. 
А.;1е Панько уже мчав шаленим гоном, ви ма

хуючи в одній руці батогом, а в другій трубою. 
Скочивши з бігунців він вибіг на вал, подав трубу 
полковникові і почав уважно придивлятися, як 
той став накручувати її до своіх очей. Та цей 
процес тривав довго, і Панько подивився на море 
сам. Рибальським оком він без всякої труби по
бачив рух навколо параплаву і вигукнув: 

- Іван Іванович, вони шлюпку спускають! 
Іван Іванович запрацював коло труби жвавіше, 

тимчасом як гармаші робИJІи зауваження про те, 
що робилося навколо пароПJІаву. 

- Одну. Тільки одну шлюпку спустили, 
сказав з полегшенням Жара. - Одну ми їм живо 
ПОТОІJИ)(О. 

- Почім ти знаеш? Може вони з другого боку 
теж спускають? Тут труби треба побачити, що 
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вони на пароході роблять. 
Всі нетермяче повернулися АО Івана Івановича. 

Але він уже припасував трубу і тепер дивився 
на пароплав довго А непорушно. 

- Нічого, вітю-вапример, не розумію, - ска
зав він нарешті. - На napoxoJri moJJ;el не ВИJUІО, 
гармат теж не видно, і ШJDОПКУ спусТИJІІІ тільки 
О.ІІІУ. 

- А прапор? 
- Прапору жо.!JІого нема... Ane А гармат не 

видно. Кат Aoro розбере, що це за суцо, - ви
лаявся Іван Іванович, віА тривоги забувши навіть 
свое *вітю-например··. 

- Гармати вони А приховап могли, - заува
жив Жара. - Як я слу)І[ИВ матросом, так все 
бу ло гармати накривками такими накриваJІи. 

- Накривками, - перекривив Іван Іванович. 
- Про накривки я, вітю-например, і сам знаю. 
Але тут щось на військовий корабель не скида
еться. 

- Or як бахнуть по селу з гармати, тоді ски
неться, - похмуро прорік Жара, ображений недо
вір"ям до його JJ;освіду. - Хіба у Севастополь
ську війну не стріляли? І JJ;oci идра у церкві ствр
чать. 

- А ви баПІіть їм ще раз, тоді А побачите, 
чи вони вам вЇJІповід.ить, чи тікатимуть. То.Аі А зна
тимете, що робити, - почу ди вони -раmом сувориА 
і вимогливий гшюс і, озирнувшись, побачили Жа
риху, що стояла, взявшися руки в боки і пере
воднла палаючі гнівом очі з чужого пароплаву 
на групу гармашів і назад. 

- А ти, бабо, що тут, віnо-например, робиш? 
- розсердився Іван Іванович. - Гайда назад, 
до своіх горщиків, а тут тобі зась. Диви, який, 
вітю-например, командир знаішовся! 

- Я ж казав, жінко, ховайся за ва.лом і не ви
лазь, - сердито прошипів Жара, боячися, що 
вийде сором iioro жінці. 
Жариха хотL1а ще щось сказати, і очевИJІНо, 

в інших обставинах не мала б труднощів у під
wукуванні виразу, - але тут, під суварими по
глядами обвівних порохом гармашів, перед пол
ковником при шаблі, - вона не витримала і зда
лась. 

- Та хіба я що... - відступила вона з валу. 
- Я нічого... Я тільки так ... 

І вона ганебно сховалася за валом. 
Одбивши внутрішнього ворога, гармаші верну

лися до турбот із зовнішнім. Але тепер станови
Іще змінилося і серед них почувалося певне на
пруження. Вони вже не були самі гармаші, самі 
вільні чоловіки. Позаду, сховавшись за ва.лом, си
JJ;іла Жариха, стежачи за кожним іх кроком і сло
вом, і всі вони добре знали, який ужиток зробить 
вона з усього баченого в разі іх нев.uчі. 

- Настав гармату, - грізно закричав Іван Іва
нович. - Будемо цілити так, щоб упало саме пе
ред шлюпкою: або нехай показують прапор, або 
нехай стріляють. 

Він вирахував відстань, добавив трохи на те, 
tцо міг уже забути і розпорИJІИвся: 

--· Вогонь! 
Пальник блиснув, дим вибухнув, постріл про

лунав, але спдеск води пього разу був уже да-
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леко од берега і майже перед самим носом на

хабної шлюпки. 
- Добре вцL'Іилн, - сказав Іван Іванович. -

Що вони нам тепер, вітю-например, заспівають? 
Але IIJJIIOIIIQ1 не мала наміру співати. Гармаші 

і неозброєним оком бачІІJІи, що таки вона не на
бmІжа.еп.а~, а Іван Іванович у свою піАЗорну тру-. 
бу виразно бачив, як веСJUІрі у IWIJOПUЇ злякано 
озираючись на беріг, запрацюва.u веслами, три
маючи курс иазал, 110 пароплав у. 

- 3JuІка;цІся! Тікають! - за.аоволено сказав 
він. - Тепер треба чекати віІ. вих подаруику. 
Наготовсь до пострілу і прихомаАси всі МусИJІо 
вислати ще o.uюro гостинчика. 

АІІе ГОС'І'1ІІІЧІІК8 в.е висилати не довелося. Іван 
ІванОВІJЧ бачив у трубу, як IWDOnкa оідолиала до 
пароплаву і якийсь чОJJовік, ставши на весь зріст, 
щось гаряче кричав до пароruаву, показуючи ру

кою на берег і оЗJІоб.лено сІUІЬОвуючи в вод~'. 
Іванові Івановичеві здавалось навіть, що він ба
чить, як з муИІНра цьоrо чодовіка тече вода. Аде 
не це спиІВІJЮ на собі його увагу, а в."Іасне сам 
мундир. його серце раптом скочило вгору, а по
тім попливло ку.аись униз, бо Аому здадося, що 
він розпізнав мундир Морського відомства Росііі
сько і Імперії. 

- До лихої rоJUІни! - простогнав він. - Зда
єrьси, це lla.IIQ. •• 

- Які наші? - ЗJІИвувалиси гармаші, в уяві 
.яких уже твердо ВJІіrлося переконання, шо на них 
напали JІПонці 

- Ну, наЩ не наші, а таки з морського ві
дом~ - похитав головою полковник. 

- Прапор! - вигукнув Панько. - Прапор 
піжнімають! 

Всі уставились очима в далекий паромав, .11е 
тепер вдавалося помітити більший рух, ніж перед 
'1101. 

- Який? Наш чи не наш? - питали вони не
терПJПІЧе Івана Івановича. 

Той вдиВJІявся довго, ніби не хотячи вірити 
своїм очам, а потім, тоном, де полегша А засо
ромленість мішалися з легким розчаруванням, 
сказав: 

- Прапор Російської І1111еріі. 
- Значить ІL1Ш, чи що? - JІОnитувався Жара, 

але йому відповіла та сама непогамована Жариха. 
- Авжеж, що наш. Такі самі у волості на цар

ську смерть вивішували. Ех ви, воюводи! Проти 
своіх стріля.ли!.. Тепер уже вас не помилують, 
- загрозила вона, JІ.ИВJІячись на свого чоJІовіка 
з тим самим почуттим розчарованости. - Тепер 
уже ти, годубчику, в xoлoJUtiA ПОСИJІ.иш... · 

Цього було вже забагато навіть ця мирноrо 
і термячоrо Івана Івановича. 

- А ця баба ще тут? - повернувся він із 
заrроЗJІНвою повільністю до Жарип. - Паньку! 
Забери П на бігунці і ОJІПроВЗJІь у холодну! 
Чуеш?! 

- Чую, чую! - охоче відізвався Панько і 
підступив .ао Жарихи. - Ану, ТЇ'ПСо, сідайте на 
бігунці. Чули наказ? 

- Хто? Я?! Щоб я сіла на твої богопротивні 
бігунці? - зарепетувала ЖарJ:Па. - Та раніш 
я тобі й голову одірву! Де це ви бачили, що б 
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женщину верхи на бігунці садити'? Я такого сраму 
не потерwоо! І не підходь! 

Справа набирала зовсім веприемиого звороту: 
було ВJКе зачеплено жіночу честь, і всі, а най
перше сам Іван Іванович, бачили, що справді бу
ло абсОJUОтно непристойно садити жінку верхи на 
бігунці. Це означало зганьбити іі на все жипя. 
Жара. теж зроаумів це, бо о.аійwов од гармашів 
і став поруч .-інки. Гармаші перезирвулис~ і по
вернули запитві поrляди на Івана Івановича. Той 
розумів, що суспіяьна мораль вища за його ранr, 
і здавси: 

- Ну, веJІИ П пішди. Веди пішки й принеси 
від старшини ро311Иску, що він іі прийняв. 

- Так старшина ж утік у Новоспасівку, - за
перечив Іlанько, бачучи, що весела на перший 
погляд справа з арештом Жарнхи грозить роз
ростися і мати вепрнеМІІі нас.ІJідки. - І хо.1одна 
мабуть замкн}'та. 

- Так OЇWJJи • всі мені звідси, - несподівано 
гаркнув Іван Іванович, опускаючи трубу, у якій 
ясно побачив червоне від люти обличчя морського 
чину, моЖJJ.Иво, самого капітац якщо не адмі
рала. - Геть ік бісовій матері! Щоб вашого тут 
і духу не . буJІо! - і вихопивши із рук у Жари 
пальник, ВІН раптом кинувся на них. 

Гармаші л:ьаrом скотилися з валу і соішно від
ступили на певну віддадь, але на таку, з яко і 
можна було б бачити усе, що діятиметься на валу. 

Іван Іванович лишився сам, горJІо випнувши 
гру.nи і нашвцку згадуючи тих кілька російських 
·слів, що іх він уживав ко.'Іись давно при зустрічі 
з преJІсТаввикаJІІІ центральної мади. Це бvвало 
дуже рідко, бо вже давно, засівши на на.Півза
штатній nосаді ПОJОСовника Петровського-Кріпости, 
Іван Іванович не мав справи з впа.аою крім хіба 
тих днів, КОJІИ Юставав п.ІJатню, та І тоді гово
рити ~ОВОJtВJІОСЬ тільки до соцького, якого він по
силав з дорученням у Маріюполь. 
А тепер ось їх iJte кілька, всі в мундирах і всі 

люті, а він стоіть зганьб.'ІениА коло своіх нещас
них гармат і чекае, яка неприеиність Аому за те 
бу де. Тут Іван Іванович раптом віJІчув у собі дух 
старого бунту козацької старшини. •на біса вони 
мені здалися, оці кацапи, - пробував він підба
дьорити себе. - Це наша, козацька, кріпость, 
не їхня. І за те мені вони гроші платять, щоб я 
ім П беріг! Мусіли на пароході викинути пра
пора.·· 

На цьому він став, заспокоївсь і, випнувши 
груди та підкручуючи вуса, чекав ва шлюпку. 
А ШJІюпка вже пі.Апливала до берега, і Іван 

Іванович без всякої труби міг бачити в вій чо
тирьох веслярів у матросках, якогось моряка, вид
ко, капітана, і JІВОХ мокрісіньких чоловіків у не
виданій ще JUUІ нього формі. 
Шлюпка пристала JІ.О берега, і капітан присту

пив до Івана Івановича, на якоrо звернені були 
А погляди всіх інших. 

- Капітан судна флоти Аого імператорського 
в~ичества "Скорий"", - відрекомендувався він, 
щкаво приrлядаючись до мундиру Івана Івановича. 

Мокрі чоловіки також вилізли із шлюпки і по
хнюплено стояли коло капітана, ненависниІdІ очи
ма роздивляючись Івана Івановича, Аого гармати 
А купку идер коло них. 

·НОВІ ДІІІ, ЖОВТЕНЬ, 1852 



- Полковник кріпості Петровське Азовського 
Козацького Войська! - ві.аповів Іван Іванович, 
намагаючись і собі прИJІати військової виправи і 
навіть підтягнути трохи всереJІИІІУ живіт, шо бу
ло спраВОІО абсо.лютно немо:жJІІІвою. 

- Це, - капітан показав на мокрих чоловіків, 
- керівники вимірної експе.п.иції ві.D. начальника 
Чорноморського флоту. Мають вимірити .п.но і 
скласти карти JІJJR можливостей ІUвіrації. 
Мокрі сухо вкпонИJІИся. Іван Іванович почував 

себе трохи ніяково, але ВОJrів наступати, нDt че-
кати наскоку на себе. 

- Дивуюся, чому на кораблі Чорноморського 
флоту не бу ло піднято .1ержаввого прапору -
звернувся він сухо до капітана. - Не знаючи, 
якої нації корабель заплив у ввірені моїй охо
роні води, зважав своїм обов" изком юкити захо
Jrів. ІlІкоJІую, - звернувся він ввічлио до мокркх 
чоловіків, - ви, здається, трохи постраждали 
від ядра. Дуже шкодую... Непорозуміння ... 

- Та якого вам треба було прапору на цьому 
Богом забутому узбережжі? - кинувся капітан. 
- Виїхали вчора з Маріюполя, були в Берянську, 
- і все нічого, а тут, на тобі! З якогось села па-
лять на тебе з гармати! 

- Повний рот води, - додав високий вимі
рмьник, знову спльовуючи набік. - Повний рот 
соJЮної води! І за що? З якої причини? Ви бу
JІете вuповідати, милостивий государ! - загрозив 
він Іванові Івановичеві. 

- Не милостивий государ, а полковник Азов
ського Козацького Войська, - відпаруван Іван 
Іванович. - При виконанні його обов" язків. Так-с, 
милостивий государ! - віJІ.різав він, підкреслю
ючи, що не зважаючи на всякі там нововидумані 
мундири, високий був глибоко цивільною особою 
і не мо•е розуміти всіх тонкощів у обов"язках 
військових офіцерів. -- Дуже шкодую за воду, 
- доJІав він м"ягше, -- ... ну, і муНJІ.ира теж шкоц 
але панове мусять зрозуміти мене - служба по
над усе! Ваш пароман прийшов без попереджен
ня і без прапору, наробив нам великого заколоту, 
- звернувся він знову до капітана, чуючи, що 
той, як спра)І[ІІій моряк, швидче зрозуміє його. -
Населення в страху тікає, виводить худобу, хати 
покинуті, родини розгублені... Перший набій я 
послав тільки для попередження, близько... Але 
бачу, що ви не вважаєте, прапору нема ... Люди 
.1умали, що то японці прийшли ... 

ВСІ! ВСІ! ВСІ! 

Ч11'111Ап • настуnнОІІJ чисnі мнових Днів" пер;. 
•У JІОК)'ІІе1111U1Ьну працю про СВУ: 

hок. К. Турк&~о 

СОРОК П'ІІТЬ 

СІІОІ'а.tи з суJІовоrо процесу мспЬки ВизІЮJІев
RІІ України" (СВУ) 9. 3. - 20. 4. 1930 р., •· 
Харків. 

Це велика праця, яка бу де друкуватись у кіль
кох числах нашого журналу. Разом з цим це еди-

НОВІ ДНІ, ЖОВТЕНЬ, 1952 

- Що? - якось безпомічно здивувався капі
тан, глянув ва Івана Івановича у муНJІНрі і при 
шаблі, на гармати, на гармашів і Жариху, що 
CТORJJИ оподалік., на купу лю.Іей, шо зібралися 
Ще да.лі і поволі підсувалиси АО них, і раПТОJІ, 
тихо й безпомічно, сів на пісок. 

Іван Іванович одразу не зрозJІІЇв, що з вим 
робитьси, і тільки за яку хвилину .Іорозуківа, 
ЩО к.апіта~ СИДІІЧИ на піску і DІТЗІОЧИСЬ на всі 
боки, захо.аиться нестрНІІним, (}ез]каJІЬІІИм сміхок, 
тим сміхом, якого JПО.І.Ина не може поJtОлати хоч 
і піА загрозою смерти. 

Іван Іванович хотів уже образитися, але не 
встиг. Щось цриrну лося Аому всереJІИві, ЗаJІОС
котало, постаті мокрих затанцювали в Aoro очах, 
- і він загуркотів, залився, з.і.реrотав, затрусивек 
вiJJ. сміху, далеко вистаВJUІючи вnереА великий JІ[ІІ
віт і розкриваючи могутню горляпу. 
Мокрі постаті спочатку не хотіли визнати за

конности цього сміху, хотLТJи протестувати, обра
жатись, вимагати. ОJІИи з них уже навіть розкрив 
рота, але гJUІІІувши на почервоніле від сміху об
личчя Івана Івановича, на капітана, ОJІИН на О11НОГО, 
вони раmом пнрсну ли й залиJІИся сміхом і собі. 
Незабаром по всьому берегу чути було ТЇЛЬКІJ 
скрики, схлипи, розкоти, гуркіт і заливи нестрим
ного чоловічого сміху, на тлі якого веселою зне
вагою розливався заливчастий сміх Жарнхи. 

Нарешті капітан устав. 
-Дуже шкодую - сказав він, - а ОJІНочасно 

А радію, що непорозуміння так швидко і безболіз
но з· ясvвалось ... 

Іван іванович ще JІВічі реготнув, і сказав: 
- Знаете, панове, думаю, що вам треба ПЇJІ

сушитись і віJmочити ... ну А тоА... піuріпитнся 
з дороги. Правда, М<НІ жінка вже мабуть також 
утекла, і взагалі наробили ви нам, вітю-вапример, 
клопоту, - але бачу, що КИJІИНа стоїть поміж 
людьми, а як Килина мома, то все маштуЕТЬСJІ ... 
Прошу до хати. Паньку! - гриІІНув він на своrо 
кучера. - Давай бігунці JІJІЯ цих панів, а зараз 
же з дому припши нам тачанку, ІІК е, а як уже 

нема, то катай назu. бігунUИІІИ. А ви, хлопці, -
\звернувся він .ао матросів, - ВІІТRПІіть човна і 
катайте .ао мене також - вже вам хтось дорогу 
покаже. 

Так закінчилася велика епопея героАської обо
рони Петровського-Кріпости від васкоку неві.а.о
мого ворога у 1903-му році . 

на поки що праця про цю ва]І(}Іиву сторінку бо-
ротьби нашого народу проти Росіі. . 

РекОІІеИJІуЕІЮ її всім тим, шо сьоrодвt пробу
ють "відиомяти·· замордованих і закатованих. 
Нехай вони здобудуть з цієї праці бо.uй приблиз
ну уяву про те, що мають "віJJ.номяти··. 

РекОІІеИJІ.УЄІІО її А тім, що своєю мовчазною 
згодою потурають тим "відновлювачам... . 

Рек011евдуЕІЮ її й тім, що не знаючи росай
ського комунізму, боронять його, стаючи в лави 

зрадників свого народу. 
РекоІRИJІ.УЕІЮ П, врешті, всім українцям, що 

стоять у лавах борців порти найбільшого нашого 
ворога - Росії. 

• 



ГР. ШЕВЧУК 

ТРОХИ МОЄї ІТАЛІї 
Мик0.11а Зеров скаржився на тягар пам'яті. Су

часна людина знає надто ма.1о і водночас на.по 

багато. Вона знає надто ма.1о, шоб розуміти, шо 
сучасні історичні події важать д.1я до.1і .1юдства 
не більше, ніж: усі дотеперішні, і шо всі війни й 
рево.1юuії кінець-кінцем нічого д.1я .1юдства не 

змінюють. Старий наш літописеuь піс.1я кожної на
вали половпів писав, шо країну перетворено на 
пустелю і життя скінчи.1ося. А.1е за кі.1ька років 

напад повторився, і він понторював ту саму фор
мулу. Що життя відновля.1ося за короткий промі
жок часу між наnадами, - uього він не nо~ічав. 
Ми щодо цього нічим не краші. Скі.1ькн апока.lіп
тичного написано з nриводу останньої війни при
міром. А тни часом с.1іди її вже загоєні, й життя 
йде своїм порядко~t. Тут ми знаємо надто ,,а.1о, 

j історія нічого нас не навчи.1а. А.1е водночас ми 
знаємо надто багато. і тягар пам'яті перешкоJ.жає 
нам бачити речі в.1асним оком. свіжо і зе.1ено. 
Ми в nо.1оні бачених картин і споруд. прочитаних 

книжок, - тюt бі.1ьше. шо картини й споруди ло 
нудоти розмножені образками й .1истівками, а 
книжки до ремигання розт.'1умачені й розпопу.lя

рнзовані реuензіями й оглядами. 

Ми пережили страхіття війни, втеч під бомба
ми, задяrання під вогнем куле~1ета, рівномірного 
дзижчання абнантажених бомбами .1ітакових ескад

риль над го.1овою. Ui і полібні враження надовго 
псують нерви. Але по-своєму не менш страшне 

враження лишають музеї Іта.1ії. їх надто багато. 
Вони занадто ве.1икі. їхні стіни занадто завішані 
картинами, гобеленами, гравюрами. їх підлоги гнуть
ся від ваги статуй, старовинних мистецьких меб
.тtів і прикрас. Ви йдете кі.1ометрами, очі стом.lю
ються, голова йде обертом. Мистецтво перестає 

давати радість, воно nочинає гнітити. Битворю
ється спеuіяльна психологія - психо.1огія турис
та: не сті.'lьки пережити все, скі.1ьки просто могти 
сказати, шо я бачив це. Зрештою в па!Іі яті не 
лишається нічого або майже нічого. 

Речі мистеuтва створені на те, шоб тішнти око. 
Не для того, шоб пробігти повз них ристю або 

присісти на хвилинку на крісло, - а для того, 
шоб вони висіли над сто:rюм і ви зводили на них 
око в інтерва.1ах праuі, шоб вони стоя.1и на ва
шому нічному столику, і ваше око пести.1о їх, 

коли ви прокидаєтеся - і відкрива.1о кожного 
разу нові лінії, нові таємниuі мистеuького довер
шення. Твори мистецтва - це індивідуальні ви
твори, і вони призначені для іНlІивідуального спо
живання, - вибачте за цей тер~rін, шо так пахне 
нашою добою. Накопичені один на одного, віл
криті д;lЯ ог.'Іяду в обмежені години, речі мистеu
тва глухнуть і б.1якнуть, одна одну перекрес.'Ію
ють. В основі мистецького враження дежить сприй

мання якости. Музеї підміняють його кількісним 
сприймання!Іt. А.1е кількісне сприймання - не мис
тецьке, а спортове, і не дурно спорт і спортоне 
:мислення - мислення кількостями й кількісними 
рекордами характеризує наш час. llивно, що лосі 
не встановлено рекорду, хто скі.1ьки !Іtузейних 
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заль пробіг і скільни картин утримав в па!Іt' яті. 
Я не хочу сказати слідом за іта.1ійськими футу

ристами, шо !Іfузеї треба висадити в повітря або 
спа.1ити .. \о\ов.1яв і наш поет, -- дарма, шо в нас 
надто багато музеїв і музейного добра розкра

дено й знишено, - "не що горить? Архів, му
зей? А підк.1адіть но хмизу". Зрештою зак.1ик 
риторичний і ди .. 1етанський, бо висхлі сторіччями 
!>tузейні nредмети чудово горять і без хмизу. І nо

ті:ч же є запа.1ьні бомби. Ні. музеї не треба ни
щити. їхні кодекuії треба бу.1о б роздарувати. 
Супроти Середніх віків ми навчи.1ися будувати 
будинки з ве.1ики~tи вікнами на широкі вулиuі. 
Ми впусти.1н в будинки світло й повітря. Але :ми 
вигна:rи з будинків мистеuтво. його спробувано 
заступити технічними вигодами. Автоматичне спус
кання води в туалетах і регулювання температури 

повітря - .10брі речі. А.1е треба бу.1о б впусппн 
в мешкання мистентво. Треба деко:tективізувати 
мистеuтво. Треба зробити його приватною В.lас
ністю якшо не всіх. то багатьох. Колективи не
.1Оречні в мистеuтві так само, як і в сі.1ьському 
ГОСПО.1арстві. 

Проте тимчасом музеї Італії стоять, іх десятки 
в кожномv місті. і по них никають, нишnорять і 
навіть гасають зграї туристів. Одні - юрбами 
з іта.1ійськюш rіда~ш. --- зрештою найвідповідні
ша форма зграйна ог.1ядати колективізоване мис
тентво, -- інші, - індивідуа.1ьно, з путівника!Іш 
в руках. Путінники позначають зірочкою те, шо 
визнане за особливо варте уваги, ко.1о нього ту

ристи зуnиняються на хви.1ину, повз решту вони 

пробігають хутчіше, під кінець вони ледве во.lо
чать ноги, іта.1ійська спека, нарешті вони вихо
J.ять з музею - і тепер вони можуть сказати: я 

був у rа.1ерії Пітті, я був у Ватиканському музеї. 
Бі.1ьше вони, здається, сказати нічого не можуть. 

Я теж був у всіх провідних музеях, а.тtе я не 
бу ду пере!'азувати, шо я в них бачив. За малими 
винятками це й забулося, - крім того, що бу.1о 
знайо~tе щшеред з численних репродукцій. Я й 
не буду давати читачеві порад, шо оглядати в 

музеях. якшо йомv доведеться самомv поїхати до 
Італії. Хай кожний- вирішує сам для сёбе. Зрештою 
мож.1ивостей Е, коли не помиляюся, тільки три: 
бігати в зграях, никати індивідуа.'lьно - і взага.1і 
не ог.1ядати мvзеїв. ЛишаЕться вибрати, що з 
трьох поганих краше. До того ж признаюся в чо
тири очі, шо італійське малярство доби ренесансу 
й барокко завжди .1нша .. 1о мене байдужим. Суво
рість Караваджо і Садьватора Рози здава.1ася ме
ні роб.1еною, Гвідо Рені й Карраччі надто со:юдкі, 
\tрій.1ивість Рафаеля надто вимірена, монументаль
ність Міке.1я Андже.1ьо надто монvмента.тtьна, де

коративність Веронезе й навіть Тіuіяна бездушна. 
Я не напо.1ягаю на uьому, я ж ПИJllY не про Іта
.1ію, а про трохи моєї Іта.1ії, - я підкреслюю -
трохи і тільки - я підкреслюю подвійно - моеї 
Італії. А.1е все ue ма.1ярство здавалося мені за
вжди надто ма.1ярським і зовсім не музика.1ьним. 
А мені хоті;:~ося б, шоб музика, це найпише з мис
теuтв, бу.1а не .1ише в поезії передусім, а і в ма-
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.1ярстві. Зрештою іта.1ійське :\1а.1ярство таке ж м· я
зисте й приса.1кувате, так са~ю міuно стоїть на 
зем.1і. як ca:t.ti італійuі мину.1их і наших ;~.нів. 

Ага. я вже заговорин про сучасни~ про живих 

іта.1ншш. От, в.1асне, про них мені й хоті.11ося роз
повісти. Трохи ~юєї Іта.1ії ·- ue трохи живої Іта
.lії. Я почну з того, як я був в Ассизі. Ах, Ассизі, 
о~ Ассизі. Це ім'я розсиропи.1и не тідьки в між
народному маштабі. Наші nоетичні христосики теж 
сякаються в брудний носовичок при зга;~.uі uього 
імени. Містечко Ассизі прик..,е ілося до схи.1у го
ри, простягшися \Ііж дRО~Іа бігунами - з одного 
боку церква святого Франuиска Ассизького, з дру
гого бок!·, його послідовниці й учениuі святої Кlя
ри - санта І:С яра. За.1ізниця проходить попід го
рою, і станцію сполучає з містом на від.в.а:1і яких 
4 кі.1ометрів автобус. Ще з вікна nоїзда видно 
квадратову вежу і велетенські аркади церкви, де 
в нижчому, лохмурому поверсі сnочиває ті.1о бда
женноrо Франциска, а вищий поверх повний тихого 
світ.1а. що симво.1ізує б.1аженство кротости й все
прошення й вселюбови в житті на зем.'Іі; ви.:~.но й 
пасок ма.1ого міста якраз посередині гірського схи
.1у. Прнїжджий уже передчуває насо.1оду іди.1іч
ного міста. міста, де все повне пам'яті снятого, 
закоханого в щебетання птахів і дзюрчання стру
мочкім. 

Автобус звозить вас на гору. І тоді вас заг~у
шує рев авт. Мотори гарчать. Сирени ревуть. 
Вузенькі стрімкі ву.1ички стрясаються. Гуртами 
сновигають американські туристи. Першоря.1ні го
те.lі. яких і в Римі не багато. переповнені. і го.1і 
знайти кімнату. Тупають nняхованими черевиками 
короткоштанні юрби німецьких студентів. Цвень
кають швидкі франuузки. Гіди відповідають на 
гугняві запитання молодих американuів. Тиші не
ма. Іди.1іі ані в натяку. А.1е Ассизі без іди.1ії, -
пьоrс не може бути. Якщо її нема в містечку, тре
ба її знайти хоч nоза ним. Путівник nише, шо 

НОВІ ДНІ, ЖОВТЕНЬ. 1952 

ко.1и ..1озво.1яє час, варт спуститися пішки до за
.1ізничної станш1 Обіuяні тиша., спокійні отари 
овечок. .ТІаrідний краевид Умбрії. Час дозволяє, и 
йду пішки. З міста трудно вийти через стиск авт. 
А.1е зараз ue минеться, і nочнеться іzr.илія. Якби ж 
то! На стрімкому шосе сьогодні вельосипеJІні пе
регони. На божевільній швидкості, не знати, як 
вони не зламають собі шиї, злітають вниз м'язисті, 
смаг.1яві, міцноземні nарубійки. .Мабуть ,вони б 
добре внлая.1и мене, шо плентаюся під ногами, -
ко.1н ж вони мчать напевне скоріше від швидкости 
звука, і годі шось почути. ВзJІовж чиСJІенних по
вертів зміястого спусту юрби ентузіястичних гля
дачів. З жіночого манастиря висипади дивитися 
черннuі. Якого біса тут когось понеСJІо пішки? 
Добре, що вони не знали, що я шукав ідидічного 
спокою. На щастя, вони, мабуть, думали, що в 

мене nросто не бу.1о грошей на автобус. 

Ко.1и є бажання, можна взяти ве.ТJьосипедні пе
регони в Асснзі за символ ІтаJІії сьогодні. Краї,..:1 
дбайливо зберігає свою старовину, але вмонто
вує в старе сучасне життя. Уже ві.д першого ба
ченого мною міста Іта.1іі, від чудесної Верони, в 
мене бу.1о враження: музей з автомобі.ТJями, музей, 
де між експонатамн бігають авта. Є, правда, в Іта
лії одне місто, д.е авт нема зовсім - Венеція, з 
П .1ябіринтом суточок і закаnе.1fків, таких вузь
ких, шо не варт вішати вивісок над майстернями 
А крамницями, бо нема перспективи, щоб ri ви
віски побачити (та й потреби нема, бо їх функцію 
виконують заnахи, їдкі А густі, шо сунуть з кож
них дверей і нехибно інформують про все, що є 
в будинку і що в ньому робиться). Але Венеція 
теж внді.1и.1а з себе модерну, автомобільну час
тину - своє Лідо. В решті міст теж важкувато 
з автами, ву.1иuі надто вузькі, пішоходів нема. Мо
же в uьому nричина того, одна з причин, чgму 

в Іта.1ії бі.1ьше, ніж де в Европі, панує мотоцикл. 
О ui іта.'lійські веспн! Вони гуркочуть, як боже-

Церква св. Франuиска 
в Ассизі. 
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ві.1ьн1. у вузеньких прову."'Іках гарячих міст і міс
течок, вони не дають спати, вони прокляrrя ти

хих вулиць заснулої Равенни і наnівзруйнованої 
Верони, але треба визнати, що і вони - один з 
проявів вмонтування сучасного в минуле, і коди 
и тепер пишу про них на відJ1алі кількох тисяч 
кілометрів від Італії, вони здаються мені безко
нечно милими (але я не думав цього в Сіені чи 
Ареuцо, о ні!). 

У Римі збудовано чудесний двірець. Новий, у 
конструктивному стилі. Мармур, бетон, скдо, без
.1іч скла. У гарячому римському підсонні не мож
на будувати скляних дахів. Іта.1ійське сонце -
може бути страшним .'І их ом. Двірець збудовано 
в бетоновим .ZІ.ахом і ск.'Іяними стінами. На жа.1ь, 
путівники цікавляться ті11ьки тим, що апробоване 
сторіччями, і я не міг ніде знайти прізвища будів
ника двірця. Тим часом - це одна з найкраших 
сnоруд Риму, многотисячодітнього Риму. У рим
ському двірці на мене чекала несnодіванка. Бv
дова завершена і блищить мармуром nіддог і сО
няшним глянсом грубого скла. Я спустився в під
вал - і напоровся на якусь кедопершену цегляну 
кладку. Ну, і свині ці будівники, була моя думка. 
Не мог ди прибрати цег.'Іи, збv дvвавши такv спо
руду! - Та ue було зовсім Йе ·те. ВеличеЗна те
риторія двірця мусL1а захопити ді.тrьниІtю, де про
лягали руїни муру часів римських імператорів. 
Що було робити з цими мурами? Можна бу.1о 
зне~!и іх, .. щоб не перешкоджа~1и ву.1ичному ру
хові . Ue ж був оретекст руАнування старих цер
ков у Киеві і навіть у Москві. Можна було дбай
ливо перенести руїни в інше місто. Так зробили 
б напевне американці або німці. Італійці включили 
руїни в комодекс двірця. Те, що я бачив, не було 
недороблене. Ue був прояв високого принципу 
снн~ези й вмонтування. Як сучасне життя в:мон
товуеться в музейні вулички італійських :міст і міс
течок, так тут історію вмонтували в сучасність. 

Найбільш традиційне і найбільш сучасне в Іта
лії - це П люди, самі італійці. Чомусь у нас пануе 
уявлення про них, що це верткі, западьні бала
куни. Ue не так, nринаймні в Північній і Середній 
Італії, де я був. Супроти інших народів Европи 
італійці видаються наймонvментальнішими. В них 
е якась особлива величність. Вони страшно міцно 
стоять на землі. Іх ті.1о, їхні м" язи мають нахил 
до якоїсь квадратовости. У маJІИх хлоnчаків м"язи, 
:шо іх в інших країнах мали б хіба nрофесійні 
борці. Хода жінки в Італії така, що, здається, 
земля мае вгинатися під нею. Ui nостаті прино
сять реа .. 1ьне відчуття ста ро го Риму, стилю ве
ликої імперії. Не тільки в архітектурі Італії нема 
справжньої готики, - цей стиль чужий і італій
ській людині в П зовнішності і в іі nсихології. 
Дерево Італії - не тополя й не киnарис. Вони 
е, але іх ма.ао, вони не nнуться в височінь, як 
у Криму. їх не оспівали поети з пристрастю. Де
рево Італії - це nінія, що не рветься в небо, а, 
досягши nевної високости розплатуе над землею 
свою позему корону. Пригадуєте, як оспівав пінії 
Риму Респігі в своїй симфонічнііі сюїті? 

Кра їна сповнена туристами. Здавалося б, люд
ність має бути зорієнтована на те, щоб якнай
бі.lьше використати їхню не.жосвідченість і най-
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бі.1ьшою мірою перекласти В:\tіст їхніх кишень до 
власних гаманців. Ось Париж увесь на це настав
.1ений, за кожний крок там чужинеuь платить, і 
ува~а кожного франuуза настав.1ена на те, чи 
витягає він руку з кишені і шо е в тій руці. Ні
чого подібного в Іта.1їі. Іта.1ійuі не помічають ту
ристів, як застояний кінь не помічає надокучних, 
а.'Іе неминучих мух. Вони став.1яться до чужинців 
з ве.1икопишною бай.1ужістю і, мабуть, у г.1ибині 

Дж. БоJо..Uиі: Портрет панни Сантельме 

дvші вони зневажають цих маніяків, що бігають 
безnотрібно від церкви до церкви з бедекерами в 
руці. Якщо італійцеві дати на чай, він візьме, 
якщо не дати, він не поnросить. Він охоче nояс
нить вам, ку ди йти, він обдурить вас, коли ви 
.ТJегко дасте себе обдурити, але він не стане ду
мати про вас, ви для нього не існуєте, в ньому 
занадто багато внутрішньої величі, щоб снувати 
коло вас якінебудь пляни. Ця велич - не шові
нізм, не внелід спеціяльного виховання. Шовінізм 
бувае виявом національного почуття меншевар
тости, але ІІього почуття нема в італійця. ВеJІИЧ 
і величність італійця вроджені, вони в крові, в ха
рактері, в неусвідомленій традиції сторіч - і то
му вони не вражають і не ображають. Зрештою 
вони й не агресивні. Вони не культивовані, вони 
просто є, як е італійське сонuе, як е зелена Ад
ріятика Венеції й Равенни, як е пестяча лизура
вість Середземного моря в Рів" єрі :між Пізою й 
Генуєю, ЯК € гаряче італійське СОНце, ЯК €ЛИ-
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ниА nорнтунок від нього - спокійна й темрява 
прохо.1ода величних іта.1ійських церков. 

Іта.1іець уміє виключати себе з життя. Він уміє 
раптом перестати помічати оточення і зануритися 
в ніщо. Це, мабуть, конечне, неминуче в uьому 
жорстокому, палючому під сонні. А.1е він му лячо 
упертий і невиснажний у праці. Вся північна Італія 
перетворена на суці.'Іьний сад, де виноградні лози 
перевивають овочеві дерева безперервними ланцю
гами. Але і Тоскана і Умбрія і 1\ампанья перетво
рені рукою .r1Юдини до невпізнання, використано 
кожний шмат зем.1і. І не не одноразова праця, во
на безнастанна, бо тут ніщо не дається задурно 
і ніщо не дається навічно. Чи треба говорити про 
осушені бо.тюта, зрошені поля, про неймовірні іта
лійські залізничні туне.ТJі, я1шми поїзд іде ці.1ими 
годинами? 

Іта.1ієць не сентнмента.1ьний. С•юв" янська сен
тиментальність, що разом з сJюв·янською кров·ю 
в.'Іилася і в німuів, незрозу:мі.1а іта.1ійuені. У Ве
роні відбу.1ося моє перше побачення з автентич
ним італійським ос.1ико~t. Він стояв на вудиці, 
впряжевий у висококо.т~існий возик, - звичайно 
ж. з двома ко.1есами. не чотирма (традиція, тради
ція!), - і я зворушився. Ue ж був мій перший 
італійський ос.1ик. Ue був взага.1і мій перший 
ослик у натурі nіс.1я кавказьких ос.1иків, бачених 
1930 року. Він мотав високими вухами, надоку
чали ліниві мухи. Я підійшов до нього, відігнав 
му~ пог.1адив по високо~tу, ш.1яхетному стрімко
му чолі, я, здається, навіть nрого.:юсив ві..1повід-

Д.. КІріко: Вершник у червоному каnе.ТJюсі 
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ний до ситутації невеличкий монолог JІ.оброзвуч
ною українською мовою. Тут вийшов з будинку 
господар ослика. Або скажімо без сентименталь
ности - осла, бо це таки був звичайний осел. 
Господар спершу злякався трохи - чи не кра
дуть у нього осла. Аде він побачив, що це турис
ти, тоА кумедний народ, що ог .. 1идае вайзвичайні
ші uеркви, де можна молитися, але на що ж там 
сnеціяльно дивитися? - чому б цій породі людей 
не ог.ТІядати і осл~ він добро.аушио-іронічно по
сміхнувся, щось сказав своею говіркою і повів 
осла. До речі про говірку і про італійську мову 
взагаді. Нема нічого менш співvчого віІ італійської 
мови. Це швидкомовка, мідьйон звуків у UИJІИІІу, 
рубане стаккато. Леrен..u про музичність італій
ської мови - така ж .1еrевда, як і та друга, про 
їхню .'Іедачість. 

Я веду до того, що коли дивитися на ітадіАІlИ, 
то не можна не бачити ста,рого римлянина. Минули 
сторіччя. Нашарояувалися вп.1иви - з півночі, від 
численних мандрівних германців, і зі сходу. Перші 
с.1ідно й тепер на rотиці мі.1янського собору й 
суворості амбразур замку Сфорца. Другі відби
.1ися візантійською традицією мозаїк Равенни й 
Риму, пишнотою венеційського Святого Марка, на
коnиченістю крамниць ф.'Іьорентійського Понте 
Веккіо, єдиного моста старого міста, що пережив 
останню війну, спорудами Фіоравенті в Больонії, 
того самого, що будував собор Василя Б.ТІажен
ного в Москві ко.1о І<рем.1ю, ароматною кавою, 
чорною. гіркою й со.'Іодкою, що нею мене по
частувала вперше незабутня чорногаряча синьйора 
з ма.1енької веронської кав·ярні, - ах мила синь-
Аоро, яка шкода, що ви ніколи не nрочитаєте 
uих рядків, навіть, якщо я пош.ТJю вам примірник 
"Нових Днів ... У нас з легкої руки симпатичного 
професора J<ульчинького пове.ТJося згадувати, що 
Еспанія -- ue балькон Европи на схід. африкан
ський схіл, а Україна - поміст між Европою й 
Азією. Але не забуваймо. що й Іта.'Іія простяг.ТJася 

. захланною пащею на південний схід. до Малої 
Азії~ до Африки, перекинулася сіцілійським мос
том до Тунісу. Аде все ue перетоnи.ТJося, перемі
нилося, забулося. і над усім панує старий, респуб
.1іканський і імперський Рим. 

Я маю на увазі не завойовницько-державницький 
лvх. шо так сполобався nоетам нашої квадриrн. 
Цей дvх v сvчасній Італії не відігnає скі.ТJькине
будь визначної ро.11і. В містах Іта .. 1ії нема пам· ят
ників генералам, натомість б~гато поетам і мvзи
кам. В Apeuuo я бачив пам·ятник ченцеві Гвідо. 
винахідникові нотиого письма. Італійських вояків 
ОІJ~г.тп" тt>nen в амеоиканські vніdюрми. але я не 
певний. шо вони стали Rill того войовничіші й 
дисциплінованіші. А італійські по.1іцаї, особливо 
ті. що ходять v штанях з червоними .'Іампасами 
і nе.ТJиких трирогових капелюхах, - я іх радше 
можу уявити собі на сцені операвого театру. ніж 
у якихось поважних операuіях. Помилкою Мусо
.піні ()v .... n якn~з тР, шо він хотів спертися на ней 

vже погаслий войовничий дvх. А.'Іе коли виклю
чити пе. Лvче. злається. біЛьше підходИв до іта
лійпів. ніж вони самі про ue лvма.1и. Він бvв такий 
же квалратовиА і монументальний, як вони, і так 
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JІегко уввити собі ще А тепер ioro постать на 
бальконі Іlаляццо .в.і Венеція в Римі. 

Він зрозумів і роздмухав той дух маштабности 
і минуваНЮІ, що в.ластивнй Італії. Він сперся на 
працьовитість італійця. Це йому на:rежа.1и ідеї 
осушувати малирійні багна, його духа печать и.а 
нових Се.JUІИСЬQХ са.в.иба~ що тягнуться рівними 
рядами в глибу овочевих садів і перед квадратами 
належних .в.о них піль. Не руйнуючи старовини в 
італійських міста~ він спромігся надати нового 
розмаху їхньому плянуванню, і праця, що триває 
тепер, не віІступае від давніше накрес.1ених пер
спектив. Сміливо прорізані крізь розкопані руїни 
імперського Риму нові проспекти вражають широ
тою й ведиччю плянування. Така, приміром, ву
лиця Імперських Форумів. Там, де не треба будо 
щось перебудовувати, надано нової маштабности 

неймовірним освітленням. Жадне місто світу не мае 
кращого освітлення, ніж Рим. Прожектори спря
мовані на руїни згори, знизу, зсередини, ззаду, 
спереду, фонтани просвіт.1ені е.1ектрикою, все над
рвичайко стримане, L1e все подає руїни найвелич

иіwе, наймонумента.і'Іьніше. 

І мистецтво італійське доба Муссоліні з її п.lе
канням організованого, конструктивного і водно
час декоративного, по своему клясицистичного, 

але наскрізь сучасного, не реставраторського під
несла на зовсім нову височінь. Італійське мистеu
тво ХІХ сторіччя - вкрай убоге й провінційне. 
Італійські "пересувники·· й ітадійські імпресіоністи 
- жадюгідна копія своіх французьких учителів. 
Ідейність перших і світдова музичність других 
були однаково чужі італійському мону~енталіз
мові. Ходити по задях Музею модерного мистеu

тва у Венеціі й f алерії модерного мистецтва в 
Рикі, присвячених ХІХ сторіччю, ну дно і просто 
бо1UІче. Жадного видатного твору. Найкращий твір 
італійського імпресіонізму - "Портрет панни Сан
тельме .. Дж. Больдіні - імпресіоністичний тільки 
технікою, як змальована сукня, а.1е ввесь він у 
композиції - не мазково-розхристаний, як це 
властиво імпресіонізмов~ а зосереджено декора
тивний, він явно прагне монументадьности. 

Те, що в БолЬдіні прори.валося стихійно, в добу 
Мусоліні стало свідомою настановою. Італія не 
заборонила модернізму, як це робила Німеччина 
Гітлера або Росія Сталіна. А.тr.е вона взяда з нього 
в силу природного .110бору не розкладове, а твор
че, бу .11івне, конструктивне. По.11ивіться на "Верш
ника в червоному капелюсі· Дж. Кірі ко ( охреще
ного нашими дорослими просвітянамн з гороб" я
чої мови Чіріко!). Стилізований кінь, його роз
кішний хвіст, стилізований ОlІЯГ вершника, е в 
цьому чимало від орнаментальности Матісса або 
Дюфі, але наскільки це строгіше, стрункіше, скон
центрованіше, конструктивніше. Картини І<оляо, 
УбальJІО Опп~ BipJlЖi.JJiO r віді, в· яні, Чераккіні, 
Гупуро, Усселіні, Кампільї, - всі вони належать 
.110 ХХ сторіччя, але попри ікдивідуальні стилі, -
як виразно творять вони нову школу іта.1ійськоrо 
.11екоративного монументалізму. Як торік у Пари
жі - и писав про це в "Нових Днях·· - у ку
бізмі Леже мені відкрився клясицизм Люї Давіда, 
- так можна було б у "Наречених морців·· І<ам
пільі або в "Рибалках Святого Духа·· Уба.1ЬlІ.О 

и 

Оппі відкрити старого Джотто! До речі Джотто, 
я ог.1ядав його спеuіяльно. він бvв моею метою 
в подорожі, я бачив його в. Падуї, · в Ас сизі, в Ри
мі, скрізь, де можна, бо я шукав у ньому зерна 
наших бойчукістів. І я можу свідчити з повною 
відповuа.:1ьністю: наші бойчукісти не копіювали і 
не продовжували Джоtто. Симетричність їхньої 
коУІшозиції інакша. ніж у Джопо, і гама пригпу
шених їхніх фарб не мае нічого спільного з по
бляклими може від часу, а.1е в суті речі безню
ансно п..1ощинно накладени~Іи фарбами Джо1ТО. 
Мабуть, міт про джоттизм бойчукістів видумзди 
советські критики, щоб легше було "викрити фен
дально-буржуазну ідеологію·· течії. Справжні дже
рела бойчукіаму відкрилися мені не в Ітадіі, а піз
ніше і зовсім випадково, коли я ог.1ядав у Парижі 
неймовірну виставку мексиканського мистеuтва. 

Аде про Париж говоритимемо іншим разом. 
Як у малярстві, так само в архітектурі. В той 

час, як v Росії, Швеції, Данії, почасти Німеччині 
ву.1иuі. "забудовані в конструктивістичному сти.1і 
убивають своею мертвотною спрощекістю й ко
робковістю, нові кварта.1и Мі1яну або універси
тетське !Іtісто чи район маЙlІ.ану Весковіо й ву.1lщі 
ді Нове.1.1а н Римі не тільки не нудять, а nі.JНО
сять .1юдину. Бо новий конструктивіз•• сполучена 
тут з старою іта.lійс .. кою традицією, бо суворість 
.1іній урізкомзнітнено порушенням їх ба.1ьконами 
й отворами вікон, обдицьованням різнокольорови
ми мармурами - стара традиція Італії, так б.'Іис
куче вті.1ена в чергуванні зе.1ених, рожевих і бі
.1их "армурів у церквах Ф.1ьоренuіt", чорних і бі
.1их у церквах Сі€ни. 

Тим то хоч Муссо.1іні вже нема, аде плекається 
той самий стиль, нема розриву д.вох діб. Є одна 
суп.іЛьна лінія розвитку, плекання найдавнішої 
спадщини й наймодерніших настанов. Правда, тра
диції ці нікоди не вмирали. Ве.1ичні чотиристорон
ні сходи римських нерков доби Ренесансу й ба
рокко зраджують у засаді ту монументальність, 
що й нові вулиці, прокинуті безстрашно через 
руїни форумів і палаців імператорів. Навіть у без
діб" я ХІХ сторіччя не вмирада ци традиція, і її 
пам· яттю .ТJишаеться насmьки ж rрандіозний, на
скі.1ьки сьогодні нам смішний пам· ятник Вікторо
ві-Емануелеві, що височить над усі~І Римом і зма
гається тільки з собором св. Петра за панування 
над містом. Породження віденського сти.1ю сеце
сії з обов"язковими а.1егоріями морів і чеснот, з 
неодмінними кіньми над аркою, з пишністю неко
вечних деталів, - все таки і цей пам· ятник вра
жає своїм гоном до монумента.1ьного. 

Але і поза Римом той самий стиль проймае ба
роккові сади Фльоренції, гробницю Данте з П 
зоною тиші в Равенні, церкви й базиліки Падуї, 
Венеціі, - правда, трохи орнаментальнішої, бо 
більше орієнтовано і на Схід, ба навіть лагідної 
Перу джі. А все таки ніде й ніколи він не пере
ростае в касарняність, схему, нудьrу, гнітючість . 
Бо він виростае не з примусу всев.ладної держа
ви, а з грунту, з національного характеру, з духу 
й духової конструкції місцевої .тtюдини. Тому в 
межах uього загального прямування чудесно спо

лучаються місцеві традиції, місиеві лінії розви
тку. І як ви не сп.1утаєте Льомбар.1ії з капоєною 
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фарбами Тосканою і притамовані тони пейзажу 
Умбрії з ви.паленістю 1:\ампаньї, так само різний 
буде смак вина цих провінцій, відмінна кухня -
чим далі на південь, тим гостріша - і відмінний 
стиль життя й мистецтва. Хто хоче переконатися 
цього, хай поїде з Ф:tьоренції до сумежноі Сіени. 
Пишноті Фдьоренції вкрай виразно nротистоїть 
сувора стриr.1аність Сіени. Ф.1ьоренція не зроди .. 1а 
нічого подібного до бдЯК.іІИХ сіро-:жовтих з го.1у
бим фресок Джованні ді Лаольо або образів Джі
ро..,ямо де Кремони. Та зрештою сама Сіена до
сить демонструє цей контраст. Ви nрніЖJІ.Жаете 
з Фльоренціі, що розкину.<uся розводікло по го
рах вал Арво, розпросторилася садами й вілдами, 
опанована такою ж розволік.1о-wонумента.і1ЬНОЮ ба
нею собору, - і ви бачите раптом місто поза 
горизонтальним простором, місто, що ліпиться 
вrору на двох узвишшях, увінчаних одне собором, 
знесеним угору, чорнобілими смугами, а друге 
важею ратуші. Якщо ви бачиди картину Реріха 
"Рубають місто··, то заступіть дерев'яні зруби 
картини каміння~ подесятеріть маштаби, напов
ніть сліпучим сонцем - і nеред вами бу де Сіена, 
зб у дована дюдьми гора-місто. 

І це ще не все. Півгодини, година йде на б.'Іv
кання вузькими вуличками Сієни, між середньовіЧ
НІІJІИ палацами й будинками, ку.11Н так скупо про
дирається сонце і де nOJJiцa ї чу дом диригують 
автомобільним рухом і рухом юрб студентських, 
що поспішають з .. 1екції на лекцію, - і раптом, 
як у казці, як на сцені вас осліп.1юе світ.1о, непе
реносне, нестерпне світло італійського сонця на 
білому піску - і перед вами величезне nівколо 
центрального майдану перед ратушею - Кампо, 
де двічі на рік відбув,ються змагання гордих ко
ней. Середньовіччя, барокко, всі періоди італій
ського житrя й мистецтва проймае цей гін до де
коративно і монументальности, до плянування на 

широку скадю, до ведичі, ло nонадіндивідуаль
ного, що не гнітить інд.ивіда, а стверджує Аого. І 
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те, що доба Муссоліні знов піднесла цей Аух після 
занепаду його в ХІХ сторіччі, - ц-е заслуга Мус
соліні, якої країна не забуде. Зрештою в Італії 
нема. може бажання повертатися до системи фа
шизму, аде нема і ресентименту проти свого роз
терзаного Дуче .. 

Аде сьогодні Ітадіи живе іншим, і тут нам ТRЖ
ко знайти з нею спільну мову. Наuіонuьне питан
ня не існує дди Італії. Трієст не належить CIOJUІ. 
Це справа престюку й території. Поза тим краіна 
едина в своему національному сКJІUі. Натомість 
гостре соціядьне питання. Воно звучить у всіх 
кращих ітиійських фільмах. Воно турбуе кож
ного. Країна розпрацьонана вже ма.Аже .ао крuо. 
Бідности на.а.то багато. Ue м:іж іншим Apyra при
чина. чому Італія - країна не авт, а мотоЦИІUІів. 
Авто - надто велика розкіш .1дя пересі•ного іта
.. "Іійця. Вулиці італійських міст Середньовіччя ці
каво ог.1ядати. Аде не цікаво в них жити. Не то
му, що в них нема сонця - це в Італії може щас
тя, а тому, що вони передюднені, неминуче бру.АНі, 
смердючі й антисанітарні. Але як переселити всіх 
у кращі? Це звідси росте розмірна популярність 
комунізму в Італії. 

Одначе uя популярність спадає. І чи не першою 
мірою це ПОЯСНЮЄТЬСЯ ВП.ЛИВОІІ КЗТОJІИЦЬКОЇ цер
КВИ. Ні, я не перейшов на католицтво і не омівую 
переходити, як дехто мені заки.uв. Але роли ка
то~ицької церкви - надто коли говорити про Іта

дію - незаперечна і чи не вирішальна. Я пере
конався цього з вдасних .живих вражень. Не кіль
кість церков тут вирішує. Не те, що вірні уму дря
ються модитися в них палко А зосереджено, не 

помічаючи тупоту туристичних зграй. Не декора
ції швайцарської сторожі Паш~, не культура, на
копичена тисячо.1іттям у Ватикані, навіть не те, 
як жваво йде торгівля релігійними реліквіями коло 
всіх визначніших церков, а надто коло церкви· св. 
Антонія з Падуі, де цих крамниць склалося ціле 
мале місто. Все це може бути тільки обрядом, 

Сієна. Собор. 
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традиціею, формою, декораціею. Сили католициз
му в Італії и переконався в Ареццо. Це мале міс
течко по дорозі між Фльоренціею й Римом, я при
їхав .110 нього в суботу, над вечір, уже сутеніJrо, 
і и просто з готелю вийшов проітися навмання 
ву.'ІИЦИМИ. Було ГУЛЯННЯ перед СВИТОІІ, МОЛО.ІІЬ за
ПОВНИJІа вулиці, кавирні буJІИ ПОВНЇ, ДО будинків 
ніхто не заходив, це ж саме почииuа спадати ден
на спека. Тільки до о.uюго буnинку масово йшла 
ІІІОJІОдь, заходила, виxoJUIJI3, справиній мурашник.. 
Я приг .. инуJІСи. Це був Дім руху католицької мо
.ло.ІІ.і Ітапіі Якщо мо;ю.аь сама, ніким не гоиена, 
суботнього вечора Ье туди, читае з цікавістю но
ві оrо.лоwенна, - значить це сила, значить ця 
сИJІа 112нуе нu .аушами мо.лоJІі. Це внрішуе. 

АJІе вирішуе й інша обставина. Що з усіх краін 
світу тіJп.ки ІтаJrіІІ, скільки зиа10, породИJІа Г ва
рескі. КОJІИ світ заходиться від ЗJІоби А крови, 
коли все наставлеве на боротьбу JІВОХ систем, 
r варескі спромігся по-своему показати боротьбу 
цих .&ВО'Х систем у маwтабі маJІого італійського 
містечка. Католицький священик дон КаміJuо і ко
муністичний бургоміст Пеппоне - герої цієї бо
ротьби. А шо робить автор, КОJІИ його герої по
борІОІОТЬ один О.ІНого всіма законними А незакои
ннм~ способами? Він .аоброзичJІИВО посміхаетьси. 
Бо він тобип. обох. Бо вони обое італійці. Бо він 
хоче бути не політиком, а людиною. 
Я згадую за законом контрасту інший твір на

ших JІНЇв - про Харків 1942 року, американця 
БпаНJІена "Пора убивць··. Про нього варт пого
ворипt іншим разом, але ось діилог з нього -
фантастичні схо.аини в німеuькіА управі міста, го
ворить польський ксьондз і українець доктор Ка
рандаw: 

"- У вас польське прізвище, отче Врубель? -
сказав JІОКТОр Карандаш. 

- Так. Я, власне, бідний польський священик. 
Сі.льсь.киА. Я прибув сюди, щоб творити діло Бо
же. Я не ПОJrітик, як ви. 

- Кожний - політик, сказав доктор Карандаш. 
Тут кожний політик. 
-Любити Господа - не ІІОJІітика, сказав отець 

Врубель. 
- Залежно де, - сказав JІОКТОр Караuаш. •• 
Це - мислення нашої доби. Це, копи хочете, 

прокляття нашої доби. Але воно сИJІьвіше від нас. 

Наше місце по одному боці барикад - і там 
до перемоги або загину. Але п •е .11обре знати, 
що е люди, що зуміли стати ПОІІІJІ змагаІІІІJІІ(. Во
ни знають, що як забулас11 боротьба Гвепьфів з 
Гібеллінами, так забудеться А боротьба с~асноі 
доби. Вони знають, - не менш лобре, - Що все 
таки ця боротьба конечна і що сучасна JІЮJІИна 
мусить вибрати свое становище. Вона звае також, 
що як каже одне бон-мо, в наш час мо ... а з трьох 
властивостей - бути розумним, бути чесним і бу
ти комуністом - сполучити тільки .ої: бути ро
зумним і чесним - але не комуністом, розJІІІІІDІ 
і комуністом - але не чесним, чеснИІІ і комувіс
том - але не розумним. Вона все це зиае, але 
вона розуміе й те, що понал сим стоіть понRТТЯ 
людини і поняпи нації. Що люлина - не партія 
і нація - теж не партія. І хіба випадково, що ци 
людина породжена саме ІталіЕю? 

11 

В порівнянні з життям- Парижем Італія трохи 
иерt ва. Суворі цегли Равенни, орнаментика Вене
ціі, величне згромашкення Сіени, пишнота Фльо
ренції, імперськість Риму не заступлять невгамо
ваного пу}[Ьсу Парюку. Але в тому чудесвому 
концерті, шо зветься Европою, Італія мае свій 
масний голос, чесний, мужній і шляхетний, і Евро
па збідніла б, копи б утратила цей голос. 
Є в Римі фонтан, що зветься фонтан Треві. Ле

генда к.аже, шо кОJІИ перед щ· їздом укинути в 
його басейн монету тіеї країни, звідки прибув, 
то це означае, що ще раз повернешся до Риму. 
Я хотів вкинути свою монетку останнього вечора 
перед від"іцом. Toro вечора я був у театрі. Від
кривався JІітній сезон у Сикстинському театрі. Ашов 
"Ріrолетто··. Боже, що це був за "Ріrолепо··. 
Можна було б бути певним, що йде наш старий 
знзйомий Гриць. Джованні Фабрі в ролі Ріголет
то кидався по сцені, як поранений тигр. Розеллі
Д.ільда була сама чеснота, янгол, герцог ЛюіJІЖі 
Понтіджа - ах чи говорити про цього мерзот
НІІКІ? Страсті JІ.ОХОJІИJІи надлюJІ.ськоі напруги, світ 
перевертався догори ногами. Відповідно вистава 
почалася замість восьмої години о десятій, ан
тракти бу ли по 40 хвилин, і все закінчилося -
траrічио, як віл.омо, о другій з чвертю ночі. Пуб
ліки було вже мало, але пристрасті не меншали 
на сцені JІО самого кінця. І тоді, о друrіІ з по
ловиною ночі, порожніми вже вулицями великого 
міста, я вирушив до фонтану Треві з своїм ше
лижком. На бар· ерах басейну спали жебраки (со
ціильні пнтанни! ), але вони спали міuно, і, зда
еться, шо ніхто не бачив, як я вкинув свою мо
нетку і втік. Вранці рано йшов мій поізJІ. Але те
пер я знаю: я ще повернусJІ в своему •итті .ао Ри
му, до Італії, До ІІОЕЇ Італії, що я П знаю так 
мало, а вже любJПО. 

Н. Щербпа. 

КРАЯ МІСТА 
(С8вrаІа) 

Рев бур. Грім-бунт. Дим дамб. У пеклі иecxo.uudм 
Нестикно корчилося місто цілу ніч. 
Борсавсь і падав люд в огні, в ру дому ли мі, 
Поквапно люта смерть гасала пліч-у-пліч. 

Край міст, коло хати, метушня і крики: 
"0, люJІоньки, рятуйте з пол ум· я Аітей! .. 
Агов, мерщій, мерщій! .. А ні - ганьба наві101! . ."" 
Та кожен огинався: "Цей - в огонь! Оцей! . ."" 
Ніхто ж дітей притьма не кинувсь рятувати. 
Тоді вперед ступнув прецtвий бородань. 
У воду - балахон і бриль, біжка - до хати, 
Метким норцем - в wумучу, вогнепащну хлань. 

За ІІИТЬ ПрG)І(QГОІІ З диму - А JІ.ВОІ JІ.ітеА - АО 
ІІUІИ. 

"Живий? - неТJІІІНВСь ІІИр. - З огНJО -.иття 
роJІ.Ив!"· 

А він ЗАИрае чорну кіптяву рукаQ 
3 ПО.ОКJІ.ІІІ баків та З оцупка ООроJІИ. 
ВЦ полум·я JІИце прозорнтьси вогиисто, 
У смішка вогняною цівкою тече. 
Дідок лзвінкі слова пересипа намистом, 
Викрешуе жарини з осяйних очей. 
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Д-р І8ан РОЗПН 

C:JIAJIJIВ8 PIJI. CIIJOII'EIDCfll 
Щоби мати уяву про заслуги роду Симиренків 

перед нашим народом, досить сказати, що на про

тязі порівняно короткого часу цей рЇ.lІ., чи точніше 
окремі його представники створили, вивели, побу
дували, утримува.тrи, або своїм коштом пр кдбали: 

1. Народну школу з кращими учитеJUІми на ху
торі Симиренків бі..1я с. Мліева, ва Київщині; 

2. Церкву біля садиби на тому ж хуторі; 
3. Модерні цукрові заводи і фабрику nасти.тrи 

ори одному з них; 

4. ВІUWІИ повного мКобзар11·· Т. Шевченка; 
5. HapoJUІy і технічну школу садівників, 
б. Мліівську садово - городну станцію, пізніш 

перетворену в наукову базу дос.лі.Ачого інституту 
садівництва в Китаеві біля І<J.Ієва; 

7. Численні м Мліівські"" rатунки фруктових де
рев, в тому числі славнозвісниА мРенет Симирен
ко··; 

8. Систему організації модерного промислового 
укра інського садівництва, як галузі народного гос
подарства, мУкраїнську Помологію""; 

9. Низку наукових праць і підручників з саАів
ництва; 

1 О. Першу в Україні, а може в цілому світі, 
фун.п.ацію для сприяння укра інській науці А мис
тецтву. 

Це лише nриблизний перелік того, що зробив 
славний Симиренківський ріА, та й неможливо по
дати всього, без спеціяльного дослі.Jvкення актив
но-творчої діяльности цілого роду на протязі май
же 200 років. Про окремі факти з )КИТТИ роду уже 
існуе ці.1а література (Кониський, Чикаленко, Ло
тоцький, Оглоблін та інші), але не було досі спе
ціяльноі праці про ролю роду Симиренків у роз
виткові укра інського садівництва. Щоб виповнити 
цю прогалину, ми хочемо зробити спробу стисло 
переглянути діяльність окремих представників цьо
го роду в цій ділянці. 

•• • 
Рід Симиренків походить від стародавнього укра

інського селянського пня, що велавився не гербами 
та іншИІІи родовими КJІейноАами, а творчою про
дуктивною працею, високою культурою, яка на

бута віками від украінської природи, вічно твор
чого украінського духа. Тому, культивуючись в 
роJІі, ця висока прикмета дала такі добрі наслідки. 

Відомо, що один з нащадКів роду, селянин Фе
дір Симиренко, мав численну ро.ІІИну і був на
стільки заможним, а головне настільки культур
ним, що двох своіх синів Платона А Василя ви
рядив до Франції, вивчати технологію цукровар
ства у Паризькому політехнічному інституті, бо 
там у ті часи найкраще була постаВJІена наука 
цього фаху. 

Цікаво відзначити ще такі ві.Аомості про Федо
ра Симиренка, що їх ПОАав у свойому щоденнику 
€. Чикаленко, а саме, що Ф. Симиренко був крі
паком, і пі.ІІ впливом свого шваrра Япtеика заА
нявся орендою млинів по річці Рось. 3 того розба
гатів, викупився з кріпацтва і записався в гільдію 
(цех) купців. Після того, як почало ширитися в 
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Украіні виробництво цукру, Ф. Симиренко соілwю 
з Яхненком теж взИJЦІся за цукроварство, а воно 
ТОАі було дуже примітивне, бо цукор добували не 
екста.кціею, як тепер, а пресуваНІUUІ. Купивши в 
м. Городищі на Київщині у гр. Воронцова кпапоть 
землі, вони збу.ІІуІWІИ невеличку цукроварню. 
Спочатку підрвемство Аwло ду•е .11обре, але після 
польського повстаНИJІ в 1863 році, поміщики, що 
випозичкли для спілки СиІІИренко-Яхнеико гроші, 
стали вимагати їх назаА. До того ще гр. Воронцов 
збуАував масну цукроварню і перест.ав nвати 
спілці зеuю під бурякові засіви. У зв"изку з тим, 
спілка збанкротувала, а власники повмирали, за

лишивши своїм иапuu~.кам Аобру тра.uщію А не
великі маетності. Справу перебрав Федорів син, 
JlJiaтoн, якому масне приіЬwюся про.Іо .. увати 
батьківське діло і стати основоположником сців
ничоі справи і продовжувачем цукроварства. 

ІЬатов ~OJN»8R СИМИРЕНКО 

Платон Симиренко - перший з основопWІож
ників традиції, що П можна аформулювати як 
м 3 народом і все AJUІ свого нароJІу··, мав poJUDІY 
з чотирьох синів і ОJІНОЇ JІОНЬКН (Лев, Ппатон, 
Микола, Олексій і Марія). За ІІОJІОАИХ літ вивчав 
у Франції (Париж) сільсько-господарчу тепю
лоrію. Був на той час висококультурною JОО.І.и
ною, національно свідомим укра ївцем і Аобрим 
організатором. 
На орецованіА віА Балашова землі, Іlлатон Си

миренко тако• будуе цукроварНJО, а на власному 
хуторі закладае перший caJJ.. Як фахівець з тепtо
логіі сільсько-господарського виробництва, він 
зосередЖуе свою увагу на цукроваретні і сців
ництві, бо перша ( цукроварство) бу ло в то А час 
найвищою формаю, а Ар уга (садівництво) JІОсі 
занедбаною. У цукроваретаї треба було лише 
знань і матеріяльних засобів, а в садівництві, по
трібно ще мистецтва, пристрасти А пюбови, або, 
як ка•уть, м душі"". Всіми цими якостями Платон 
Симиренко був нu.ілений, тому з успіхом справ
лявся з обома завАаннями, що іх сам JІ.JІЯ себе 
поставив. Найбільше ВКJІаJІав м душі"· в сад. Для 
нього він не жалів ні засобів, ні часу. Тому в га
лузі украінського садівництва він зробив велику 
послугу, бо увів і спо пу ляризував багато ваЖJІи
вих JІ.JІЯ промислу rатунків фруктових дерев зі 
сходу А півдня, про існування яких мало хто в 
той час знав. Цікаво відзначити, що всі вибрані 
ГІлатоном Симиренком гатунки і завезені спочатку 
ДО СВОГО саJІу, а пізніше АО інШИХ, - ВИЯВИJІИСЯ 
найпридатнішими для умов українського підсоння. 
Це свідчить не лише про велику тобов, а А про 
ще більші знання і відчування умов і потреб при
роАи України. 

Крім великого саду при домі, у нього бу ло 
ще два великі сади в лісі, на хуторі, де з часом 
його син Лев організував розсЗJUІики і школу 
плодівництва. 

3 цього місця рознесено не лише по Україні, а 
й по сумежних краях (по Кавказу, Криму, Над
волжжю) багато тисяч дерев під іменем м Мліев-
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ських .. , і розійшлося тисячі фахівців-садівників, 
що або як професіонадісти або як ентузіясти-ама
торн продовжувади Симиренкову справу. 

На сільсько-господарських виставках в Украіні 
і поза їі межами йому не раз присуджувана най
кращі нагороди за .. колекції грушок і яблук'' і 
за "введ.ення нових rатунків фруктових дерев''. 
Платон Симиренко був д.обре знайомий з В. Ан

тоновичем, JІ.Опомагав матеріядьно для різних укра
їнських справ, в тому числі вид.ав "Кобзаря". 

Умер Платон Симиренко в 1863 році, а через 
те, що .11іти не були ще дорослі, справу ведення 
господ.арства перебрав на себе його молодший 
брат, Василь, що .110 того часу перебував закор
){оном, так само, як і кодись Платон, вчився у 
Паризькому політехнічному інституті. 

Вас:ва Феаорович СИМИРЕНКО 

Василь Симиренко не починав, як його брат, 
"з нічого", а перебрав, якто кажуть, господар
ство на певному розгоні. Приїхавши з Парижу, 
.zr.e завершував свою освіту, Васн.1ь Симиренко, 
молоJІ.Ий і повний сили та енергії взявся за пра
цю. Перш за все він вирішив підняти господар
ство на вищий ступінь, :хоч у д.ілинці техно.тюгіі 
воно бу ло завершеним, бо давало найвищий про
.аукr - цукор, а не півсирівці. Та молодrо Ва
сили Симиренка й це не зад.овольняло. Треба тут 
пригадати, що він був вченим технологом, і уже 
віD.омим конструктором нового типу машин для 
рафінації цукру. Він во.1одів всіма европейськими 
мовами, користався з світової фахової літератури. 
Кажуть, що в ці часи пошта приносила йому 
стільки книжок, журналів, каталогів, газет та лис
тів, що треба бу ло обовязково посилати воза, а 
не верхівця. Uей факт багато говорить про куль
турність особи Василя Симиренка, коли порівняти 
на ri часи. Переконавшись, що неможливо робити 
великі капіталовкладення в підприємство на орен
дованій землі, а також у зв'язку з тнм, що Пла
тонові діти підросдн і вступали в права масностн, 
- Василь Симиренко прИ.lІ.бав собі руїни старої 
державної цукроварні в с. Сидірівці на Київщині, 
яку відновив за позичені гроші і почав працювати. 
І в цьому місuі розгорнув увесь свій хист орга
нізатора, технолога, винахідника, а найголовніше 
- укра інського громадського діяч~ що навіки 
уславився своїми славними вчинками - матеріяль
ними жертвами на українські культурні потреби. 

. З Сидірівки Василь Симиренко сорок років, регу
лярно, пере.1авав одну десяту частину своіх при
бутків на українські культурно-національні по
треби. Регулярно покривав річні дефіцити жур
налу "Українська старина'' і допомагав видавати 
"Украініше Рундшау'' Звідси він внелав на купівлю 
дому Наукового Товариства ім. Шевченка в 1912 
роні (на руки М. Грушевського) сто тисяч кар
бованців, а під кінець свого життя заповів увесь 
свій маєток, що складався більше як семи міліонів 
карбованців, на організацію першої в Украіні, а 
може і в цілому світі культурної фундації. Ми 
певні, що майбутній український уряд, у вільній 
своїй державі, відзначить пам'ять цього діяча тим, 
що знову відновить і назве його іменем цю фун
дацію, а в СиАорівці лобу дує йому меморіяльний 
постамент, на пам'ять і науку сучасникам і прий-
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дешнім поколінням. 
Ми, користаючись з ше 1 нагоди, хочемо сказа

ти кіІJька слів про особисте життя Василя Сими
ренка, про його родинне оточення, тим бідьше, 
шо ці матеріяли досі не опубліковані. 
Перш за все треба згадати, що Васидь Сими

ренко у своїй Сидорівці цукроварство підняв 
справді на найвиший ступінь, на якому воно не 
стоїть і сьогодні. Крім нових і даJІеко досконалі
;ших машин, застосованих на свойому заводі, він 
рганізував виробництво па етили, яка досі ввози
лася з закордону. Ко."Пt взяти до уваги, що пасти
.'Іа ВИГОТОВ.'ІЯЕТЬСЯ З ЧИСТОГО цукру, яблук і біл
ків, то крашого А не можна було придумати, бо 
всі ці СК.'Іадники бу ли у нього під рукаІІИ з влас
ного господарства і в необмеженій кількости. Та
ким чином яблука як напів сирівець, а білки й цу
кор як дорогі продукти, перетворювалися в ще 
дорожчий делікатес, що давав при збуті високий 
відсоток чистого зиску. 

Василь Федорович Симиренко був одружений 
з Софією Іванівною Альбранд, донькою французь
кого аристократа, що емігрував з Франції під час 
революції. Не маючи своіх дітей Симиренки взяли 
собі на виховання двох сиріт, яких виховували 
зпочатку дома, а пізніше в школі. 

Васи.1ь Федорович і ііого дружина були свідомі 
украінці в нашому розумінню. Вони володіли доб
ре українською мовою, особдиво Василь Федоро
вич, який до того ще мав ніжний акцент Київщи
ни. З своїми службовцями, се.'Іянами й у себе до
ма розмовляв виключно українською мовою. 

Через те, що уряд не дозволив організовувати 
укра інську школу в Сидорівці (на зразок Мліів
ськоі) Василь Симиренко відмовився віА органі
заціі школи з російською мовою викдадання, а 
зосере.11Ив всю свою громадську діяльність на під
тримку всенаціональних культурних заходів, а осо
бисте життЯ на вихованню двох сиріт. Василь Си
миренко почав навчати своїх вихованців украін
ської мови, літератури, історіі, мистецтва. Він спе
r.Vяльно скомплектував і подарував ім велику 
бібліотеку з українських клясиків і всіх галузів 
українознавства, що Jlише було видано в Га.1ичині, 
Києві і навіть в Америці. 

Василь Симиренко відчував всім своїм єством 
чар украІнської мови, поезії, а особливо пісні. 
Одного разу дружина його почала голосно чи
тати "Думи мої" Т. Г. Шевченка, він не стри-: 
мався і при всіх 3Зплакав. Василь Симиренко ду
же любив театр, і не було не дише ні одної прем'
єри, щоб на ній він з дружиною не був присут
ний, але навіть на звичайних виставах вони були 
регулярними відвідувачами, а головне добрими 
жертводавиями для підтримки украінського теат
ру, який часто в повному складі гостював у Си
дорівці. 

Всі, хто знав Василя Федоровича, відмічають 
у нього дуже приємну рису - скромність і лагід
ність у поведінці. Побачивши його вперше, ніхто 
й ніколи не сказав би що це міліонер. Він ніколи 
не чекав поки йому спершу поклоняться, а завжди 

вітався перший, з ким би не зустрівся. У своїй 
Сидорівuі тримався дуже стримано і був зовсім 
непомітний, хоч був дуже енергійний, розумний 
і мав український гумор. Ніхто й ніколи не чув, 
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щоб він на кого небудь крикнув, або розсердився 
на підв..1адних, або на своїх вихованців. Проте він 
все держав у сво їх руках і до найдрібніших де
талів знав що, де й коди робиться і відбувається 
в його господарці, цукровому 3Зводі і фабриці пас
ти.lи. Працював Васидь Федорович з німецькою 
точністю, вдень у госnодарстві, а вночі за письмо
вим столом. 

Любив Василь Симиренко і повеселитися, коли 
була до того нагода. Особливо на українські свята, 
завЖ.Іlи на Різдво. Було традицією влаштовувати 
ддя всіх службовців і робітників різдвяну ЯJІИнку. 
Для цього прибнралн велику залю в фабриці пас
тили, завчасу ставили і прикрашали велику ялин
ку і в один з днів Різдвяних свят вЦбуваласяІ 
забава, як звичайно в таких внпал.ках: JІ.екnямації, 
співи А різні гри дітей. Василь Федорович брав 
живу участь у всьому, він співав з дітьми, бігав, 
грався, робив різні витівки, що ще більше прикра
шало це свято АітеА і АОроСJІИХ. Вкінці Софія Іва
нівна роздавала всім дарунки і на цьому свято 
кінчалося. Треба мати на увазі, що учасники свята 
були всі робітники і службовці господарства, цук
роварні і пастильної фабрики, отже, як на ці часи, 
таке ставлення будо ультрадемократичне. 

Характери Васидя Федоровича і Софії Іванівни 
були прямо протилежні, але разом з тим вони 
якби себе взаємно доповнювали. Наскільки Ва
свm. Федорович при всій своїй енергії А ділови
тости був стриманий і непомітний, настільки Со
фія Іванівна була жива, експансивна, непосИдюча. 
Він засиджувався в кабінеті за працею до пізньо і 
ночі, вона рано йшла спати і вставала до схід сон
ця, бо дуже любида природу і завжди милувалася 
її проява)tИ, тому ніколи не прогаювала гарних 
ранків, щоб спершу не налюбуватися ними, а після 
того братися за господарчі справи. Вона була пе
дантично акуратна й вимзгада того самого від 
всіх, що в її засязі праuюва.1и. Василь Федоро
вич вставав пізніше і, причепурившись за европей
ським звичаєм, ішов снідати. За спL1ьним снідан
ком мило розмов..1я.1и, ділндись враженнями, чи
тали чи вірніш перег.чядали газети, журнали, дисти, 
що їх приносив з собою з кабінету Василь Федо
рович. Після сніданку, кожен знову брався за свою 
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роботу: він за сільське господарство, цукроварню. 
пасти.1ьню, вона - за домашнє rоспо.ІІ.арство, езд. 

квітники, і дог.11яд за rіrієною в пастильні і пук
роварні. Ue ніби був її природній фах. ОчевИАІІО, 
що у великій мірі треба заВАЯчувати їІ\ що така 
ніжна продукція, як пастил а, вихоJІ.Ила такої ккос
ти, що лікарі навіть приписували хворИІІ JІК скла
дову частину дієти. 

Тут, треба ще ві.амітити одну JІ.уже ва:&JUІву 
рису в цьому благоро.аиому пo.tpy:JIOICi. Ue взаєм
на пошана, любов і повага. У них все було спіль
не: робота й іІеі. Він заІUКJІ.И говорив своїм ді
тям-вихованцям: "Будьте такі як Софі Іванівна"". 

Коли діти підросли, Василь Федорович вімав їх 
до гімназії в Києві і АО найкращого пансіону, але 
навіть і там не переставав .110 .ІІ.рібниць опікуватис~ 
н~ми. Вwаючись цілком впованню дітей, а го
ловне керуючи великими і складними піJmриєм
ствами, що були в селі, Василь Федоорвич і Софія 
Іванівна самі не тільки не втратили набутого за
молоду кудьтурного стану, а ще вище піАніма
лися в свойому розвитку. Вони увесь час ціка
вилися літературою, музикою, станом інших вИJІ.ів 
мистецтва хоч і не бради участи в укрзінському 
громадському життю. Аого единим бажанням було 
прийти з допомогою непо~rітно, часто не назвавши 
навіть свого імені. В цьому таємниця їх жертвев
иости на культурні захол.и, як наприклад сто тисяч 
на придбання будинку .ІІ.ЛЯ першої нашої Акал.емії 
Наук, якою тоді було Наукове Товариство ім. Т. 
Шевченка у Львові, або на перевиданНJІ .. Кобза
ря .. , не кажучи npo згадувані .. відчислення·· одно і 
десятої частини, яку ми назвали .. Симиренкова JІ.е
сятина ··, від nрибутку на nротязі повних сорока 
років, яка після 1905 року збільши .. 1ася в кілька 
раз. 

Умер Василь Федорович у груllНі місяці 1915 
року, як ми уже згадували, заповівши увесь свій 
маєток, що складав понад 7 міліонів рублів на 
vкпаїнську справу, конкретно, llJIЯ сnрияння укра

їнській науці, літературі, мистецтву. Для цього 
було створене спеuія.r~ьне "Товариство допомоги 
літературі, науці й мистецтву··, яке мало розпо
ряджатися заповідженим фомдом. Та незабаром 
настала революція в Росії, що принесла відроджен-

Ставок у М.U.І (у ко.ІИшньому nарІ()' 

РОАУ Симиренків). За Аеревами ВІІАНО rо.аов

ниА буАИНОИ М..fівськоі Н8)'КО80-АОСJUІ.ЧОЇ 

станцІі. 
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ня України, а nісля того визво .. 1ьні змагання Укра
їнського народу за свою неза.1ежність. Ui nодії 
nринес..1и втрату ідеї Симиренка. Теnерішні "гос
подарі України .. , nишучи історію цуh'РОварства в 
Росії, ні с.,1овом не згадали ні про Платона, ні про 
Василя Симиренка, ані про їх батька Фе.ІІ.ора, хоч 
вони були справжніми основоположниками і на
віть теоретиками ціеї галузі промис..1овості (див. 
wурнал Академії Наук СРСР "Природа··, ч. 10 
за 1950 р., стаття С. З. Іванова і А. І. Корчин
ського "У истоков свеклосахарного производства··. 
(К 150 летию свеклосахарного nроизводства в Ро
сии.) 

Леа ІЬатоиович СИМИРЕНКО 

Лев Іlлатонович Симиренко, син ГL1атона Федо
ровича, був пре.ІІ.ставнико:м уже третьої активно
творчої rенерації роду Симиренків. Він був не 
лише високо культурний і освічений, а й мав вче
ну стуnінь "кандидата природазнавчих наук .. , а 
сnраву садівництва почав п.1янувати на ве.1икі ма
штаби. Повернувшись з заслання в 188 ї році, на 
яке був засуджений за участь в народово:tьчому 
русі, Лев Платонович nродовжував батькову сп ра
ву. З того часу фактично рід Симиренків діяв у 
двох місцях: Василь Федорович у Сидорівці, а Лев 
Платонович у Мд.іеві. Перший віддавав перевагу 
цукроварств у, а другий садівництву, що до того 
часу уже будо відоме далеко поза межами Укра
іни. Лев Платонович був тим nершим ініціятором, 
що українське садівництво nочав виводити не .'Ін
ше за межі аматорства, а й за межі України і на
віть тодішньої Росії. Перебравши піс.1я смерти 
Василя Симиренка також маєток у Сидорівці і 
його традиції щедрого жертводавця, Лев Плато
нович мав ведикі п.1яни і ддя продовжування гро
мадської діяльности, в тому числі і для дальшого 
розвитку "Товариства доnомоги літературі, науці 
й мистецтву... Сучасники його стверджують, шо 
він мав намір, за nрик .. 1адом покійного дядька від
давати десятину прибутків на ку.1ьтурні й полі
тичні справи украінського народу. 
Лев Іlлатонович крім практичної педагогічної 

діяльности, займався також науково-теоретични
ми справами садівництва. Він заснував славнозвіс
ний розсадник n.лодоягідних дерев в Млієві. З-під 
його пера вийшли такі капіта.1ьні праці: "Гене
ральний каталог плодових дерев.. (в 1902 р.), 
"Кримське Плодівництво·· ( 1912 р.) і "Сортозвав
ство •• ( невидруковане). 
На закінчення коротких рядків про цього пер

шого в Україні визначного вченого помо.1ога, вва
жаємо потрібним подати ще один дуже важливий 
епізод з його життя. У 1879 році Лева Платоно
вича за участь у студентських революційних гурт
ках було заарештовано і вис.ТІано в Красноярське. 
За підготовку до втечі в 1882 році був заарешто
ваний і просидів в одиночній камері два роки, 
після того знову був засланий до м. Балагансько
го. Відбувши заслання в 1887 році і повернувшись 
на батьківщину, він всіма засобами продовжував 
боротьбу за визволення України, тому для нього 
nодії 1917 року були довгоджаними і він прийняв 
їх, як само собою зрозумілі, як історичну конеч
ність, за яку він боровся все своє життя. Та оче
видно це не було в плянах ворогів відродження 
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украінського народу, тому за віками випробова
ними методами ворог і тепер почав винищувати 
провідну верству народу. Поки шо, не маючи ін
ших мож.1ивостей. убивав з-за рогу окремих пред
ставників ( наприк.1ад Ів. Стешенка в Пшпаві, ху-

Го.11овниА був.инок МJdівської науково-в.оеJІіD.чої 

станції (ТИJІЬНИА бік). 

.10жника Мурашка в 1\иєві та інших). Також 24 
грудня 1910 року і Лев П.1атонович при загадко
вих обставинах був vбитий v себе вдома. 
Так згинув черговиЙ представник роду Симирен

ків, про.:ховжувач і творець с.1авної традиції "З на
родом і все д.1я свого наро.1у'". Ue буда перша 
жертва крови во i~t· я високих ідеа.1ів, принесена 
родо~t Си~шренків на вівтар Батьківщини, бо до 
цього часу цей рід жертвував .1ише свою працю 
і матерія.1ьні вартості. 

Піс.1я смерти Лева П.1атоновича, справу україн
ського садівниитва вже в інших обставинах, а.1е 
тих же завдань, перебрав на себе його син Воло
домир . .1о того часу, а саме в 1 g17 році, увесь ма
єток Симиренків був наІ1іона.1ізований, і зазнав ціл
ковитої руїни. Мо.1одий 80.1 . .,1ьвович, свідомо чи 
несвідо~ю, а.1е не цікавився ні політикою, ні гро
мадським життям, а всією істотою входить у лю
биму справу українського садівництва. Очевидно, 
що ue ~ta.1o свої позитивні нас.1ідки, бо сконцен
тр~·вавши всю енергію на садівництві, Володимир 
Львович справді завершив мрії своїх с.1авних пред
ків - створив і оформив українську помологію 
уже як галузь сучасного народного господарства. 

Ilpo нього і його корисну д.ая нашої Батьківщини 
nрацю і присвячені наступні рядки нашого нарису. 

Володимир Львович СИМИРЕНКО 

Во.1одимир Львович Симиренко завершив справу 
багатьох покшtінь свого роду: перетворив праг
нення свого роду від прадіда в реальну дійсність. 
Він став світової слави помоJюгом і селекціоне
ром, світової слави теоретиком і практиком садів
ництва, одним із фувдаторів модерної теорії в 
гадvзі дослідництва садівництва. Володимир Си
миj}енко для України був більше аніж Бербанк 
для Америки або Мічурін для Росії, бо ці дослід
ники не вийшли за межі "творення чудес в при
роді.. над окремими об" єктами, тоді як Володи
мир Симиренко синтезував віковий досвід не лише 
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в садівництві, а й в сумежних ді.1янках, і створив 
величезний п.1ян розбудови }'ї<раїнського садів
ництва як цL1ого, відповідно до vмов кожного гео
графічного району України, ви~ог економіки (спо
живання, консервування, експорту). Та ue бу.1а 
.1ише завершуюча частина nраці, а до того Воло
димир Симиренко проробив ве.1ичезну підготовчу 
роботу. Во~одимир ~ьвович, мав надзвичайну 
силу духа, невичерпну енергію і наддюдську пра
иьовитість, він був скрізь сам: директором .М.11іїв-

Солодимир Львович Симирtнко 

ської садово-городної станції, nрофесором кі.lь
кох інститутів, директором .. r ІомО.10ГЇЧНОЇ книги .. ' 
редактором журналу "Садівництво, виноградиицтво 
та городництво... Ночами nисав свої праці, орга
нізував фахові конференції, зїзди тощо. С1овом, 
.1Jюдина горі.1а для люби~юї справи. 

Стис.1о кажучи Во.1Од11мир Симиренко за своє 
життя виконав: 

1. Організунан _середні і вищі учбові заклади, 
наvково дос.1ідчі Інспп\·ти та виховав сотНІ ви
соіюкваліфікоnанн:х vкра їнців - вчених, педагогів і 
практиків садівництва, 

2. Через систему розсадників розпочав оновлю
вання всіх садів України, а також розпочав оля
ново засаджувати нові сади, новими, чисто україн
ськими rатунками плодаягідних дерев, безконку
ренційними щодо продуктивности і використання 
природних умов України, 

З. Орг:~нізував українське садівниитво і селек
цію п.1одових культур як науку і як модерну гос
подарчу категорію, єдину д.1я всіх етнографічних 
територій, 

4. Крім наукових праць з се.1екції і сортознав
ства, написав такі клясичні монографії й підруч
ники: "Плодові асортименти України .. , "Плодові 
розсадники'' і "Часткове сортознавство .. або "По
мологія... Переглянемо, оскільки це можливо без 
архівів та історичних документів. життя цієї над
звичайної людини, його працю і здобутки. 
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Біографічні віu.омості про 8оJюJUПІІІР& С111111рева 

Народився в 1891 році. Початкову освіту здо
був в рідному селі, а фахову освіту в Києві, в По
.1ітехнічному Інституті, на сі.ІJьсько-господарсько
му вi.!I..Zli.li, який закінчив у 1918 році. Високу .Іу
хову ку.1ьтуру, дюбов до українськоі природИ, а 
зокрема .1юбов і знання садівщпцва успадкував 
від свого роду. Володимир Симиренко був не ли
ше визначним вченим, теоретиком, що во."ІО.!ІЇВ, 
крі~• українськоі і російської мов, також німець
кою, франuузькою, польською і .т~атинською мова
ми, - він був ше неперевершеним практиком, 
техніком садівництва. В його розпліднику у 1928 
р. бу.1о понад 40.000 різних rібриJІів плодових і 
ягідних дерев. З громадської праці цікавився лише 
коопераuіею, бо вважав, що майбутнє украінського 
сад1вниuтва мае бvти тісно пов·язане з п."ІОJІоягіл.
ною кооперац:ею.- Діючій на той час .. Укрплодо
спі.lні" надавав велике значення й активно пра
цював у ній, то я" інструктор-консультант, то як 
ч.1ен і навіть гадова управи. 

1.1 q-axo~t працював один рік в 1920 році в 
<'д"СЬІ<Шtу учи.1иші садівництва й городниuтва. З 
прг;-Jнізанією Українського Наукового Сільсько
гпсrюдаrсьt<оrо hомітету в 1\иЕві. шеt першої 
vкrаінської акаде~tії сільська господарських наук, 
Во.1оди~шр Симиренt<о був запрошений до спів
nраuі і керування секuією садівництва. В комітеті 
праuюваn з 1920 по 1926 р. Одночасно був про
фесором n.1одівниuтва та інтенсивних культур у 
1\иївському сі.1ьсько - господарському інституті, 
Уманському і Полтавському плода-ягідних інститу
тах. Увесь час, від 1921 року, аж по день арешту, 
жив у китаЕві бі.1я Киева в організованому ним 
п.1одо-ягідному інституті. Тут же й був 8 січня 
1933 року заарештований. 

Науиова і організаційно-адІІіністративиа .аіяJІьність 
ВоJІодимира Симиренка 

При перших сприятливих умовах, які створилися 
.1ише в 1921 році, Володимир Львович взявся про
довжувати й далі розгортати роботу украінського 
садівництва. На базі націаналізованого родинного 
маєтку у М.1іеві в 1921 році організовуЕ "Садів
ничо-Городниuьку станцію.. і сам її очолюе. У 
той час, ue було геройство, бо в умовах недовір·я 
влади до всього українського, а тим більше до 
нього, як представника .. помішиuького роду··, не 
всякий би на такий крок відважився. Проте, Воло
димир Симиренко, ніби інтуїтивно відчув, що на
ста.lи сприят.1иві часи і що вони не довго продов
жуватимуться. Тому треба поспішно діяти, твори
ти. І справді, за порівнююче короткий час, на ру
їнах, що яв.1яв з себе колишній маєток, постала 
станuія, шо скоро набула великого значення не 
.1ише д.1я України, а й для всього сходу Европи. 
За три роки невтомної праці Володимира Сими
ренt<а й кількох його співробітників, польове гос
подарство станuіі розширилося з 10 га в 1921 році 
до 650 га в 1924; набуто різного сільсько-госпо
дарського реманенту і складних нашин (жатки, 
косарки, мо.:ютарки тощо). Але найбільше покпа
дено праuі для відновлення садків. За часи рево
.1юuії занехаяні і по.ІJамані безплідні садки - від
новлені, омо.1оджені, огороджені, охоранені й по-
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чали мо.Іоносити. Окри.11ені усnіхом, а також nід
тримкою влади, персона.11ьно наркомом зеJІедьних 

справ Ш.11іхтером, шо .Іуже добре ставився до Во
лодимира Симиренка, і навіть призначив Аого чле
ном науково-консудьтантивної рuи пр" наркома
ті, В. Снкмренко з невеличким колективом нау
ковців мянувади .uльші заходи і пляни. 

У 1930 році на базі станції він організовуе Все
український Науково- дослідний інститут пдодів
ництва, що спочатку був у системі Української 
Акцемії Сільсько-господарських наук, а після її 
лікві.uції в 1933 році перехОJІИТЬ в систему Все
союзної Акал.емії Сільсько-госпо.uрських наук ім. 
Леніна. кк • М.Ліівська станцін садівництва й город
ництва .. , у .икій уже було одних гібридів більше 
40,000 uпук. Таким чином Москва прибрала до 
своїх рук цю перлину Украіни, щоб не дати роз
бужовувати, а стримувати, июцо не можна знищи
ти. Воло.І.имир Львович, крім організаційної, цмі
ністративноі А наукової праці, ику провuив з 
обов"изку, ше інтенсивно працював над грандіоз
ним мином реконструкції всього українського са
дівництва, щоб завершити працю свою і своіх 
попереJІНИків. 

Як ми вже згuувади, Володимир СимиреІП<о 
створив низку монографіА і підручників. Щоб мати 
уяву про іх наукову вартість, ми наведемо оцінку 
віломого мічурінця і навіть, здаетьси, тогочасного 
директора Мічуринеького інститута проф. Шпілера, 
якиА 1 травня 1930 року nисав: "Без найменшої 
претензії, Воложимире Львовичу, потрібно визна
ти, що Ваша книжка "Плодові розсалники ·· - на
укове А літературне багатство. Високо- наукова 
еруJІИцЇJІ, багатство nрактичного досвіду і ше біль
ше наукового матеріялу виявляють тонкощі знав
ця, автора організації і техніки сnрави і червоною 
ниткою nідкреслюють раціоналізацію. Ликонвчний 
і в той же час образно-красивий стИJІЬ, доступна 
мова - переплетені наукою, досвідом і nрактич
ними порадами. Велика любов авторова до справи 
сцівництва ик значного фактора в перебуяові 
.сіJrьського госпояарства - ось зміст і ідея книж
ки. Мимохіть не зауважуеш, як 101юкка здаетьси 
живою істотою і притягае нашу симпатію яо JІЮ
бимоі авторової справи, про яку розповідае книж
ка. Все це говорить про цінність праці і заслуги 
автора··. 

){оли ми згадали оцінку праці Воло.ІІИмира Си
миренка в~значним иічуринцем Шпілером, то .ІО
цільно на цьому зупинитиси трохи доклцніше, бо 
відомо, шо одним з обвинувачень Симиренка було 
також і • саботаж мічурниських асортиментів в 
Украіні''. Всі, хто знае методи якими росіАський 
більшовизм нищив і нищить Украіну і українців, 
переконані, шо колиб в данному випадку не було 
Мічуріна, то знайшлися б кілька інших причин, 
щоб знищити Володимира Симиренка, бо занадто 

він був відомий, активний і талановитий, щоб за
лишити його жити і працювати для добра украін

ського народу. 

Во ім"я історичної правди, ми стверяжуемо, що 
Мічурін дуже поважав Володимира Симиренка, 
часто з ним раяився. Сам Мічурін вважав себе 
учнем "Симиренківської школи··. Нам віжомо, що 
одного разу Мічурін сказав дослівно так: •воло-
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димир Львович не у всьому поrоджуеться зі мною, 
ue я ж можу помилятися. Кожна людина повинна 
мати свою думку і виявляти свою ініціятиву. Во
.тtодимира Львовича треба цінити, бо він е.1иний 
фахівець, що добре знае саlrівництво Украіни." 

Відомо, шо в 1930 році в Козпові був органі
зованнА "Інститут Мічуріна··. В. Симиренка увесь 
час використовували в цьому інституті дпя кон
сультації і дпи читання різних курсів JІJІЯ аспіран
тів і науковців. Наприклц, в архіві роянии Сими
ренків зберігся лист учбової частини цього інсти
туту з 1 гру дии 1932 року, у якому J(Ирекція пи
ше таке: 

"Найпр!fемніше дпя нас, це Ваш намір побу
вати в Мічуринську . .Ми зразу цю обставину вра
хували і використаемо Ваш приїз.а. Ми хочемо, 
просити Вас прочитати курс лекцій ЮІЯ ваших 
аспірантів. Ми .ааемо яля Вас широке поле яо ви
бору, так щодо .J(исциплін, як і .J(O часу: генетика, 
селекція, любий розділ агротехніки тощо. Наші 
аспіранти тепер уже танцюють з радости, при 
JІУМUі про Вашу згоду:· 

На превеликий жаль, ми не мали можливості ви
користати відповідні матеріили про взаемовідно
шення В. Симиренка й Мічуріна, бо вони пере
бувають в архівах на БатькіВІQИиі. Ми обмежимося 
лише тими J(ВОІІЗ наве.J(еНИІІИ фактами. Зате ви
словцо свої особисті яумки з того привоJІ.у. .Ми 
:вваJКаемо, що Володимир С~t~~~~ревко СТОJІВ вище 
Мічуріна у всіх ві.JІношеІІІUІХ. Бо що був справ.ці 
Мічурін? Ми не хочемо повторювати ІОJUІЧОГО 
сереJІ. біологів визначення Мічуріна як •козлов
:ського чуАачину··, бо не JІИЧИТЬ таку назву вжи
вати в нар~сі, призначеному АпІІ с~х читачів. 
Тому ми трохи описово виСJІовимо свою думку 
про Мічуріна і його творчу діяльність. 

Мічурін, як і кожний добрий садівник, володію
чи технікою вегетативного розмножуванни рослин, 
захоплювався також rібридизаціею. З численних 
спроб гібридизації між близькими А дальшими 
видами рослин вибирав пікаві випадки, але без 
будь якої яальшоі мети. Він не ставив собі зав
данням збільшувати ані продуктивности, ані від
пірности до захворювань - лише морозостійкість 
фігурувала у нього, ніби як мета, і смакові якості. 
І зовсім Мічурін не ставив собі завданням своїми 

.. rатунками "переробляти.. садівництво Росіі. 

Вивеяені ним гатунки різноманітних овочевих 
дерев, крім його саду, далі мало пересувалиси. 
Вони так і залишилиси "біологічними курйозами··. 
Лише в окремих випадках гібриди Мічуріна зай
няли сике-таке місце на надволжжю і в північних 
місцевостях центральної Росії. Гатунки Мічуріна 
зовсім не були придатні до кліматичних умов Ук
раіни, про це між іншим він сам не раз говорив 
і писав. 

Волояимир Симиренко ж не лише володів са
дівничою технікою, і проробляв різноманітні спро
би на зразок мічурінських, або точніше американ
ського ботаніка-сад.івника Бербанка, бо і Мічурін 
запозичив іх у нього, а синтезував досягнення 
сучасної помології як науки, як практики і галузі 
народного господарства. І все, як едине ui."'le, 
пристосовував до потреб і умов України. Лля пе
регляду й оuінки uiei синтетичної праці Володи
мира Львовича Симиренка ми і приступаемо. 
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)'ІІр8іиа.ке c:ulввиtrnlo, Aoro став і JRРСІІЕііІ
ІІJІtІВ веребJ•О8И за ВuоJUІІІИJЮІІ С-..евк011 

Перш за все автор підкреслив значення са.~~ови
ни в харчуванні людности, як джерела високо
якісних харчових продуктів, джерела вітамінів і 
як бази JІ.JІЯ консервної, виноробної, оцетовоі, 
фармацевтичної та іншої промисловости. Тому, 
каже він в одній своїй праці, .. збільшенІUІм спо
живання садавини й городини, поліпшимо і оздо
ровимо харчування населення··. Продукти садів
ництва треба вважати не за розкіш, а за постіАну 
скдздову частину щоденного харчування люднос

ти. Українське садівництво в теперішньому сво
йому стані цих завдань не виконуе ні кількісно, 
ні якісно, не димячись на те, що садівництво 
Украіни в порівнянні до европейської Росії ста
новить більше як 50','~ , а площа в абсолютних 
числах становить 210.500 га (в Росії 406.775 га). 

Сади в своїй масі дрібні, пересічно 0,25 га і 
ті.1ьки одна четвертина всіх садів трохи більша. 
Пересічна на одне господарство припадае саду 
0,12 га. Техніка, чи зг.1ядно агротехніка україн
ських садів дуже низька, сади я&1яють здебіль
шого дикі гаї. Грунт у саду рі.Іко обробпяеться, 
а тим більше не застосовvють ніяких запобіжних 
заходів проти хнорсб чи Їuкідників. Через те, де
рен:. хворіють, а с.аJІ.и дають малі прибутки. На
приклu, замість 30 (ft норшально і падалиц і, в укра
іиських садах було 50-60',4. 

Г атуНКОВИЙ СКдаJІ. садів надто строкаТИЙ: всьо
ГО нараховують близько 700 rатунків овочевих 
дерев. Багато з них не відповідає природним умо
вам Украіни, а не більше як 10'/с, себто 70 rа
тунків мають товарове значеІUUІ. 

Урожайність українських са.д.ків дуже низька, 
пересічна 25 центнерів з гектара, тоді як за нор
мальний урожай вважаеться 5О ц. з гектара. То
варові JІИШКИ не виносять більше як 25-30%, а в 
абсОJUОтних цифрах становлять: 665.000 тон гур
тового збору, з них 465.360 тон споживаетьсJІ на 
місці, а решта 169.640 тон поступае на ринок, 
себто на експорт. 

Володимир Симиренко, констатуючи такий стан, 
пропоиуе все садівиицтво Украіни реконструю
вати. Старі сади оновити, а нові засадити новими 
rат,rнками ( зглядно кращими) і довести площу 
садtв в Украіні в 1937 році .1.0 одного міліона гек
тарів, плюс 100.000 ra ягідників. 
Для ціеі мети Володимир Симиренко відібрав 

( апробу~в) наАпридатніші гатунки яблунь, груш, 
вишень t слив. Розробив систему постачання ще
пами для старих і нових садів. Для цього запро
понував організувати цілу сітку, в різних місцевос
тях Укра їни, са.аово-ягідних маточних розсадників 
і JІИчкових розсадників для культури підщеп. Все 
це в такій кількости, щоб не лише забезпечити 
старі сади дmr іх оновлення, а А нові сuи, а та
кож постачання всім селянам і робітникам для на
саJІЖування садків на присадибних ділянках. 
В основу перебудови украінського садівництва 

Володимир Симиренко поклав спеціялізацію окре
мих районів в напрямку промиСJЮвоrо вирощуван
ня певних rатунків овочевих дерев, установив для 
всіх районів сталі стандарти овочевих культур, 
зважаючи на природні умови, економічні потреби 
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(експорту, промисдовости, внутрішнього спо]І[И
вання). Для цього Украіна була поділена на 8 ра
йонів, відповідно до згаданих YJIOB. 
У пляні розширення площі садів, особливу ува

гу будо звернуто, на розширенн11 площі примісtt
ких садів (державних, комунальних, кооператив
них і навіть приватних, робітничих) і тим набли
зити продукцію сал.івництва безпосеерJІ.ньо АО місь
кого споживача. Крім тоrо, JJ.JІJІ за6езпечеНІUІ пра.
ви.'Іьного використання майбутніх сців і іх обСJІу
говування, Вододимир Симиренко розробив ві.uІо
відні стандарти, удоскон3JІив і заплянував вироб
ництво спеціЯJІьного садово-городного реманенту, 
скла.11них машин і ручного знаряJІJІJІ. 
У п.1яні було також передбачено поширеНWІ тех

нічної бази д;~к схову, консервування А технічної 
переробки садоної про.11укціі. 

Особливу увагу приділено пі.ІІrотовці кадрів са
дівників високої, середньої і нижчої чи масової 
кваліфікації. Навіть ку.1ьтурно-освітні заходи, -
для популяризації міропріемства і для пі.ІІвишенни 
рівня знань садівництва у населення, - буJІи за
пляновані у формі видання різних плакатів, бро
шур, пересувних виставок, кул:ьтурфільмів тощо. 
Плин бу.тю vхвалено всіма інстанціями і поча.ли 

здійснювати. Як наслідок цього в 1928 році мо
ща садів уже дорівнювала 230.879 га, в 1931 році 
- 307.700 га, в 1932 - 380.950 і 30.000 га вrЦ
ників, в 1933 році - 500.900 га і 38.000 яrіuпtків. 
Як ми вже згадували, плин передбачав збільшення 
площі на 1937 рік до одного міліона гектарів і 
1 00.000 га ягідників. Споживання на АУШУ мало 
п~нятися до 95 кілограмів. Такий був ІІJІЯН, а нас
Лl.lІ.КИ? 8 січня 1933 року Володимир Симиренко 
був заарештований і присуцениА АО розстрілу, 
який одначе був замінений 10 роками .. суворого 
ув" язнення··. Відсидів 11 місяців в тюрмі НКВД і 
в квітні 1934 року переведений АО '"Поправно тру
дової колонії НКВД .. в Херсоні li.JIR використання 
ніби за фахом. (Між іншим у цій колонії в літній 
сезон працювало 30.000 в"язнів, а на зиму -ско
рочували·· до 1 0.000). Автор цих рядків в роках 
1933-1934, працюючи в Херсоні, часто відвідував 
свого колегу медичного лікаря, що також як в"и
зень працював у колонії. Кілька разів бачив (зда
лека) Володимира Львовича і просив свого коле
гу звести нас хоч для короткої розмови, але су
ворий догляд в ті часи за в"язнями не дали мож
ливості. Ми щиро жалкуемо, що хоча би кількома 
словами розради не підтримали Володимира Льво
вича і не висловили йому ПОJІ.ЯКИ за його працю 
.ІІJІЯ України. 

В 1937 роц~ кару йому було зменшено до 5 
років з зарахуванням відроблених робочих днів, 
'і звідьнено, але заборонено жити на укра інські.А 
території. Він виїхав до Курської области і почав 
прапювати в модо-ягідному розсаднику, де зно
ву був заарештований і вивезений до Курська. 
Там загубився за ним слід, бо з жовтня 1938 ро
ку і по celf день, немае ніяких відомостей про 
нього. 

Так закінчив свій творчий шлях наш славний 
помолог, найвидатніший пре.1.ставник pOJIY Сими
ренків. То була друга жертва крови славного ро
ду на вівтар Батьківщини. 
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Закінчуючи ці рuки як вінок на могилv Льва 
П..атоновича і його сина Воло.аимира Ль~овича, 
ми висловлюємо побажання, щоб Українське гро
мадянство на еміrраціі, по-перше, по.абало про 3бе
ре•ення, а згодом нале]І[ІІого використання всьо

го що знаходиться у ро.аииному архіві Симирен
ків. Треба в першу чергу впорядкувати увесь ар
хів і пере.11ати до Архіву-Музею УВАН, для на
ле ... ого збере•ення і доцільного використання 
всім, хто бу.в.е nікавитися справо10 української по
мології, і персонально працRІІи Володимира Си
миренка. 

no-друге, МИ ВИСJІОВЛЮ€МО побажання щоб Здій
СНИТИ волю В. Симиренка - друком ВИJІ3ТИ остан
НJО Аого працю, *Спеціяльне сортозиавство пло
J(ОВИІ .1ерев" ·, що имяе собою синтезу діяльнос
тн кількох поколінь. nри КоJІЮмбіАському універ
ситеті, ПЇJ( керівниІtтвом проф. Мослі, ве,1етьси ве
ли~зна науково - дос.ліJІ.на праця JІ.ЛЯ всесторон-

мих. ПА8JІІ(Ж 

нього вивчення СРСР, в тому числі й України. 
Ми певні, що коли б у плян цього вивчення оо
ставити також і "Садівництво України··, то праця 
Володимира Симиренка якраз і відповідала б тим 
вимогам, що її ставить ·~esearch programm 
U. S. S. R." при КолюмбіАському університеті. 
Заіінятися тим мусіла б УВАН, чи якась ініціятив
на група. 

Шляхів до здійснення такого почесного зацан
ня багато, і зробити це ми мусимо, бо лише в той 
спосіб ми внесемо до скарбниці української науки 
многолітню працю кількох поколінь роду Сими
ренків і увіковічнимо останнього пре.1ставника 
цього ро.ау, що своею .аійсно надлюдською пра
цьовитістю, величчю думки і духа створив нам 
сучасну модерну "'Українську помологію·· в пов
ному розумінню цього слова, створивши все, по
чинаючи ві.а сортів модових дерев, .ао українськоі 
·nомшюгічної ЮІиги··. 

DJUIBOBE rOCDOJIAI'CJ'JIO • ІІІ' АКТВЦІ СРСР 
Соціuісти всіх капримків в протиJІежність віJІьиому 

ринку завжди висува.1и та вис)'Вають іАею ПJІАиовоrо 

госпо~рюваиИА, і.Іею всеохопJІюючого .аержавного ПJІА

нуванна госпо.аарчої .аі.Альности суспі.•ьства. Навіть на 
останньому з'їз.аі соціил-демократів (11-го Інтернаціо
налу) в 1951 р. основний наголос цеА з'їз.ІІ знов таки 

зробив на конечність .ІІомагатиси запроВЗJІ.женна ма

нового госпо.Іарюванна в противагу системі ві.JІьного 

ринку. 

Тому то икиаА.ІІоцільніwим є ближче приглииутись, 

хоч у короткіА аниізі, що практики JІержавного всео

хоПJІюючого госпо.11арчого плануванна в СРСР, JІ.е воно 
провал.итьса вже більше, ак 20 р. 

Державне минуванна госпо.11арчої JІЇ8JІьности повин

но охопити такі основні ділники госпоJ.арюваниа: 

1 ). Процеси виробництва, кк в ПромиСJІовості, сіJІьському 
господарстві так і по капіталовкладаннах; 2) Фінансове 
плавуванни ак по прибутках так і по видатках; 3). JІJrа
нуваинк розпо.аілу наро.аньоrо прибутку поміж насе

JІеииам .аержави. КожинА цеА ві.JІтинок .аержавного 

мкиуванни має багато розгалужень, що робить ПJІАН 

схожим на rіллисте та корінисте дерево, яке своїм 

корінним та rіJІлим повинно .ІІістатись .ао всіх най
менших uітин господарського жнпа суспіJІьства. СРСР 

акраз є тією JІ.ержавою, що таке величезне ГЇJІJІксте 
та корінисте дерево плануванна вже виростив і ним 

штиново керує господарством більше 20-тн років. 
Всі три ві.JІ.тинки .аержавного плануванна, про Акі ми 

говорили вище, за і.JІ.еєю повинні JІати такі позитивні 

наСJІі.аки: 1. ЛоціJІьне спрямуванна капітаJІів; 2. Повне 
уникнении ІвІІщ не.JІ.овиробиицтва; 3. Абсолютно, чи 

принаймні максимально моЖJІнвиА справе.алнвиА роз

ПОАЇЛ прибутків нароJІньоrо rоспо.аарства. ОстаииіІ 3-1 
пункт найбільш праваблював та приваблае маси та 

спрнає популяризації ідеї JІержавноrо ПJІАRуваииа го

спо.аарчої .аіальиости. 

В СРСР державне плинуванни всіх rоспо.аарчих про

цесів має такий виrJІАJІ. Всі основні показники ІІJІ8НУ 
JІ.аЄ цеНТраJІЬНа установа у ВИГJІА.D.і ПЛ8НОВИХ ЗаВJІаНЬ 

оо вuовіА оро.аукwї, по собівартоси по ФОІІJІУ замат

ні, по про.JІ.уктнвності праці та іншому в абсолютних 

та ві.JІносних показниках. Всі ці спущені з Москви пли

нові завданНJІ .аовгою, кропіткою роботою спеціuьио

го апарату СJІ}'Жбовців прибJІизио в JІ.екіJІька сот тиач 

чсuовік, з участю інженерів, агрономів, фінансових ро

бітників та оперативних робітників тopri8Jii опрацьову

етьа в промфіиппни, торгфінпJІ&RН чи сільсько

госпо.аарчі виробничофінансові ПJІИИН, принаймні, .vra 
10-ТИ МЇJІЬОRЇВ ОКреМИХ ГОСООJІарств. Ці окремі ПJІАНИ 
місnrть у собі чиСJІениі таб~нці та ПО.ІЇJІ&ютьси ва 
кварта.JІН та міс•ці. lliraи вступає в силу niCJІa затверJ.
~RR8 Аого внщест011чою установою, &ке (затверд

•евиа) піАприемство ОJІержує ак прави.nо при кінці 
І-го квартuу. Оnке, зажл.и І-іА кварти пі.Апрнемство 
JJpa.IUOE без затверюкеиого tu&нy. Але це госпо.аар
ІІІІІdв не л.уже турбує, бо вса ве.ІІНка кропітка робота 
по сuа.ааиню манових табжнць .D.JІІІ окремого піІ.

ориемства їм зовсім непотрібна, бо ж:о.Іие піАпрнєм

ство у своїй роботі не керуетьсІІ табJІНU8JІИ ппну. 

ДіІсність завжюr така АаJІека від. пивових nрел.бачень, 
що нема ніІІкої рації керуватвеа поJІ.ро6НЦ8МИ п.u

иових таб.uІць. Проте, іиmиІ бік виробинчоrо, торго

веJІьного чи фінавсового п.ІUІну, а саме, контроJІьні 

точки ІLІRИУ - випуск ПJЮ.ІІУКWЇ, ФОнА зарПJІатні, зни

женна собівартости, тощо у повсик.аенніА роботі пі.І

ориемства, а осо6JІиво його керівного cua.ay, мають 

акнаІбіJІьше зваченнк. Це е пре.аметом їхніх постій

них турбот і оостійної загрози Аістати ту чи іншу 
кару. У сі переА6ачеинк пл кн у над.хо.ІЖеRИА сировнвн, 
напівфабрикатів і краму оо кuькості, термінах та 

АКОСТЇ НіКОJІИ Не збіГ3ЮТЬС8 3 ПJIIIROBHMH ПОказНИкаМИ, 

ак і рух робочої сили по термінах, кваJІіфікації та Шь

кості иікWІн не ві.апові.аае вказівкам ПJІІІНУ. Навпаки, 
КОІІТ]ЮJІЬНЇ ТОЧКИ IIJI8Hy, - це АУЖе peaJibHi ЧRIIIDПOf 
.І.U ПЇJІ.приємства, акі теж часто змінюютьс•. aJJe зав
ЖАН В бік ЧИ збіJІьwенИІІ JIJI8RY випуску ПІЮАУІЩІЇ ЧИ 
зниженна фон.ау заПJІатні, тобто, :JаВЖJІИ можна че

кати ще нових усuаднень у роботі. Коротко харак

теризуючи, основвим моментом усієї величезної робо

ти по сuа.ааиню ПJІ8Нів Е директива-наказ, а не вка

зівки та оереАбаченна JІJІА оперативної роботи підпри
ємства, подані ПJІАновим відділом управи. 
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Опке, перша особ.JІИВість .аеJЬDІІВосо ІІПJІуВ8ІІВJІ в 
СРСР пол11гае в тому, шо всі роботи ШDІиуваиu 4Jп
тично зво.ІJІТьа .ао нцаваJІІІJІ зrори наказу, зав.аань, 

ІІКЇ і Е ОСНОВОЮ ВСЇЕЇ роботи ПО cua gaRJПO ІІКПОСЬ 

10-ти мі.ліовіа ПJUІІІів На кожне пром:ВСJІОІІЄ. ваука.е. 
торговиьне, буJІівииче та суспіпьво-госпол.арче чи 

11кесь інше пЦприЕмство. 

Друrа особ.пІаість ра,рвськоrо JI.UII080ro rоспо.uр
юванНІІ BIIIIJIIIIIaE 3 верmоі, IIOD3YE повву RеmроІІОJІ[

иість ІLІІІПІОІІОrО rоспоАарстаа уникнути ве.-оввробвкц

тва. Не.аовиробництво, - це е постійне ПИВІе рари

ськоrо п.uвового rocпoAaPJOII3.8RS, ue І перевироб

НІІЦТво трап.петьси нері,ако, 11811іть при ІЮС'ІіІвому ~ 

JІOJ(i на вироби. З цьоrо BBJ1.111Пt8t! ВНСІЮВОК. 1110 при 
sмe&DRRRi веАостачі виро6іа иеревиро6181ЦТ80 зросте 

J(O &eJIIIIDfX розмірів, бо, •к показав J(ОСВЇА, ІІИ1ІОВе 

rоспо.1.арство не в СИJІі ПОАОJІ8111 цьоrо веrативвоrо 

ІІВИЩ8. НіJІкиІ АерЖПJІП Ве В cиJd урu.увати Х011 у 

ГOJIOBROIQ', міН.1ІИВі потреби біn-кеВDІ забезмчевоrо 

суа~і.Jrьства. Покнщо roJІOA на Іф8JІ, ве АИ !Mont роз
винутись цьому ивищу, а.JІе при біJrь-менш вищому 

стандарті життя насеJІеннІІ, ніж зара3 в СРСР, та збіжь

шенні кіJІькости про.ауКЦІЇ, ивише перевиробництва бу

де таким же хара~р10111 .1.1111 n.anoвoro госпо.аарс:тва, 

п і .І.JІІІ rоспо.аарства віІьної кОІІІ[уренції. 

Тепер, кк ми казuи, уже npouroм баrатьох рокіа 
IIJUIR08e госпо.аарство С.Р.С.Р. постіІво .-ае вевикован

RІІ nвну. КреІUЬ І!е ReВIIKORaiiiUI ввну ....... • 
біжьвrіА "" uеншіІ мірі врповуе. Аа, це вев8овавJІІІ 
ПJІІІІІУ е навіть зна11110 біJrьшим нhк знае сам Kpau~a. 
Боротьба за виконании ІІJІІПІУ примушує всіх шукати 
різних способів, щоб прав.аами та веправ.аами поАаТИ 
наАаищі показники. Особ.пІво зру1111о це робІІТВ 3&P8-
XYвaJOIII'JI .1.0 випуску ІІРОАУІІШЇЇ бракованої DPOAYUUЇ 

чи нез.авершевоtо виробІІИЦ'І'В8. Спостере•еІІІІ8 пока

вують. ЩО ра.ІUІНСЬКа Ae)JJIQ83 Не В сижі боротись 3 

цим штучним піJІ.вищеиuм показинків виконании ПJІІІ

ну. Ue ВС?ІІСНЮЕТЬСІІ ТИІІ, що навіть не л.уже вDJПІВовиІ 
міністер, не кажучи вже про рtІ.D.ових чJІенів партії та 
технічвиІ nepcoвa.t вuючно АО брнГсІАИРа та майстра. 
настіJІькн завжди загрожеві веJІИкими неприекиостя

ми веккого роду, на тоІ випал.ок, JІкщо вони .аа.дуть 

погані показники виконании ПJІJІНу, що всі вови шу

хають способу О.ІІ.УРRТИ вищі органи І показати по 

МОЖJІИВОСТЇ ВИЩИЙ ВЇJІ.СОТОК BHKORaRRJІ ПЛАНу. Зарахував 

НІІ браков. продукції та незавершеного виробиицтва л.о 

готової пісної про.аукціі е OJ(RИM з наtЬручніwих мето

J(ЇВ JІ.JІІІ такоrо пі.авищенн• показвихів виконання ПJІІІНУ. 
Правда, існують бракува.JІьники, ие коJІи икиІсь нео
бережинІ бракувиьник спробував би забракувати про
.а.ухцію ві.асотків на 20-25, то він наживе собі сті.Jrьки 
вороrів, що В.ІQ)уге не наважиться бракувати так J(YJI(e 

багато. Можна JІУІІати, що бракована чи неtrкісиа про
.а.укціtr може бути ВИJІВJІеиа покупцем та реu•мовава. 

A.te треба кати на увазі, що заво.а-покупець чи оmова 
торговеJІьна орrанізаціJІ при системі ПJІ81Іового rоспо

.ІІ.арства сировину, напівфабрикати чи крам ОАеJ)1Кують 

тільки ві.D. того пі.Іприемства, що за ПJІяном повинно 
постачати цим іх. Тому на прапиці пі.априемство-по

купець, srк .а.уже суворо бракуватиме проАУJЩію своrо по 

стачаJІьника, то саме не виконає своrо ПJІІІНу, бо не 

матиме інших JVКepe.JІ .D.JІJІ забезпеченнtr себе сирови

ною чи крамом. Оnке, пicnsr JІеиких суперечок, брако
вана про.а.укція в значній своїй частині приІкаетьсsr по

купцем. Такі віJІ.мовленнtr приймати браковану про.а.ук
цію інколи виникають JІише по сировині та напівфа-
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брикатах. Що торкаетьа краму JІ.JUІ прол.ажу насuев

вю, ТО Тут 38JDI(J(И ОбХОJ(ИТЬСtІ без ВС8КІІХ суперечок, 

бо гОJJо.а.ие на крам иасеJІеННJІ купить усе. 

Звичайно висок:нА ві.а.соток браку внвикае з різІІІІХ 

причин, .1}-же поважних, про •кі ми 6у.аемо rоворити 

окремо, але боротьба з цим nищем AJ]I(e утру~иа 
саме внаслі.а.ок навеJІеиих нами особJІивостеІ ПИІЮ

воrо госпо.а.арюванви. Так: л.ружнН'ІІR зуСІІJІ.ІDІІІ ва.оrо 

аиробвнчо-торrове.JІьвоrо апарату QiJioro СРСР, апара

ту, що пов'оаинІ в38flІІІ0ю зацікаuенісnо АаааТИ ааА

вищі ПОІtаЗІОІКІІ ВИІІ:оваJІИІІ IIJIIIIIY, уиеІІО:ІІUПІВJІІОt!ТЬСІІ 

ефеповиа боротьба проти ві.а.сотку браку. 

Оnке, Щсутність коауренції приво.аить, при п.uво

ВОJІІУ rоспо.-арстві, АО високосо ві.асотку браку вро

АJ'Іщії. Лише про.ІУІЦЇJІ, що Ье на зовиішвіtt ривок 

реПJІьно внбрuовуетьс• покУJЩІІІІИ-ч}']К111111811и. Крім 

тоrо, упрнвuеІовані виробиицrва, переJWКно віАсьІЮ

ві, .uють порівnно меІШІІdІ ві.Ісоток браку. 

Треп особJІRВість п.uновоrо rоспо.ааРІDваJІІІІІ в прак

тиці СРСР ПOJIIII1tt! у веJПІ~зІЮІІІу вmni СJІУ'}Кбовцhа, 

шо чи повністю чи частково заваита.ені роботами, 

иов'ІІ!аними з ппинуваRRJІІІ, контроJІем виконанu ІІJUІ

иу, обміном та о.rеративиим керіаІІИІ(І'ВОІІ ПJІnовоrо 

госпо.а.арства. НеJІроJІазииІ бюрократизм і веJІИІd ви

трати Ва утримаRRJІ апарату, ве.JІНКНМ пгарек .tежать 

на всьому нароАному rоспо.аарстві СРСР. 
Наве.аені вище короткі характеристики практип ра

.а.анського со~~ичноrо ПJІJІRовоrо rоспожа~ 

Dереаа.но стосуютьа .ао аиробвичої АЇJІJІьвости. A.te 
конче треба окремо зупинІІПІСь ва ппнувавві капітuо

вuuень у промисnовість та транспорт. ЗаnuІьно ві.ао-

110, що в mmurнi напрtІмку капітuовuа.аень ві робіт

ІІІІКИ ві СJІУ)Кбовці не мають нUrкого roJІocy, ue, що Е 
113]1[.18ІІЇШИІІ, шо в цьому питанні нathreнwe бepenar 

ІІЇ.І yaary міркувавu економічного характеру, а зже

біJrьшого .а.омінують мотиви стратеrічиого звачеІІІUІ. 

Проте., і це не Е наАвmu.нвішнк. ОсобJІиво зиамевие е 
те, що .аосві.І ІІJUІІІОВОГО спрtІкуваиНJІ капітuоаuцень 

nри DJІІІНовому rоспо.а.арстві в СРСР наочно .аово.аить, 

що ІІJІІІІІОВе rоспо.аарюванн• мо:їК.Іиве .ІНШе при ркта

турі, при чому .аиктатурі не про.tетаріnу чи навіть 

партії, а .а.иктатурі иевеJІИкої rрупи чи окремої особи

.. иктатора. 
За 20 років ісиуванНJІ .аержавного ІІJІянувании капі

тuовuцень СРСР мав .а.ва основних ПJІJІНИ капітuо
вклцеиь. Перший, це плян інл.устріІІJІізації, що почав

СІІ першою п'пирічкою, економічна суть икоrо поп

ГаJІа в максимаJІьному перекиненні обігових коштів з 
суспіJrьного господарства в промисповість і то в тахих 

розмірах, що привів .а.о заntбеJІі ві.а. голо.а.у не менш 

10-ти міJІьІовів JІЮJІ.еІ, переважно з нацменшостей і в 
наАбіJІьшій мірі українців. Другий основинА ІWІВ ка

піта.Іовuцень розпочався приблизно з 2-ї та 3-ї п'ІІтн
річки і економічний сенс А ого попгав у розб у .аові цен

трів промисловости на Уралі та Кузбасі, якиІ потJІr за 

собою масове застосуваннJІ коицтаборової праці, бо 

без праці невільників годі було І .аумати про бі.JІьш

мевш ефективне зл.іАсненНJІ цього ПJUІНУ капітааовuа
Аевь. Uel АJ)}ТИІ ІІJІІІН потяг за собою без.Ііч жертв, 
про кіJІькість яких нема иU.ких ві.ІомостеІ. 
Не СJІЇ.І. забути, що внутріпартійна демократія в ко

муиістичніІ парnї Росії, JІкраз зкрахуваJІа на питаннях 

капіталовuа.а.ень першої п'пилітки. 

Сього.а.ні також варта yвant постава JІівих JІеІборнс

тів в АнгJІіЇ на чопі з Біваном до моЖJІивости прихов.у 

до ВJІЗ.D.И в Англії опозиційної партії консерваторів, 
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11ка (постава) свідчить, що і соціял-демократи при за

грозі з боку опозиЦІЇ порушити іх основний ПJІІІН ка

пітuовКJІЗJІ.евь здібні переАти до .аиктаторських метод 

керування. Отже. ПJUІнове господарювания таїть у собі 

cuy, що спроможна з демократа робити диктатора. 

Ко.DІ уявити собі на хви.чинку, що в період здійсвевня 
обох основних П-'І.ІІІІів капітuовк.u.аень в СРСР при 

.Іемократичному правопорgдку до uади приІm-'Іа б 

11кась опозиційна партіІІ з протИJІежвими ІLІІІнами ка

піталовuа.JІ.ень, •сно, що .ІеСJІТки мільир.Іів народніх 

каштів буJІи б заморожені в незавершеному промиСJІо

вому бу.ІІівництві Повне державне ІLІІинуванІUІ капіта

.tовuал.ень завж.J.и оперуе JІУЖе веJІикими нароJІними 

коштами, і чим вови біJІьші, тим небезпечніша аміва 

ПJІану .10 Аого завершенu. У капіта.чістичній системі 

капіталовuц~ІUІ хоч і проходить .ІОСИТЬ анархічно, 

ue 3битки віJІ не.аоцільних капітЗJІовuа.аень несе uас

ник апарату, що .аобровільно пішов ва пиАсь рюик, 

а нароJІні маси JІИше можуть мати втрати віJІ тимча

сового безробітт11. При ПJІивовому госпо.Іарстві всі зав

жди коJЮСаJІ .. ві sбитки несе ні в чому невинне насе

.ІІенни. У капітuістичному госпо.ІІ.арстві збитки вi.JJ. еко
номічно не.аоціJІьного капіта.~~овuаденни .11уже незначні 

порівНJІно з збитками ПJІІІнового госпо.ІІ.арюваНИІІ в СР 

СР, навіть без перешкод віJІ опозиції, страІ.Ов робітви
ків та іншого. За умов демократичного правопорtІд.ку 

з свободою страІків цілком ПJІІІІЮВе господарство в 

державному маштабі просто нездійсниме. 

Звертаемо у~. що .ІеJІКИА JІержавииА контроJІь чи 
.1е11ке .аержавне регуJІювани• еконоІІічноrо жип11 JІ.ер

жави не мае нічого спі.11ьного з повким державвим 

ПJІянуванним і дав немаJІо позитивних ваиідків в еко

номічному житті держави. А.11е, це зовсім іншою еко

номічною категоріею, яку, .110 речі, соціяJІ-демократн 

висвітлюют .. 1111: .аержавне ПJUІнуваиня J1J111 захисту ідеі 

повного олянового господарюванни. 

Трохи інакше вигJІцае Р8.ІІІІНське фінансове питання. 

Тут значно біJІьше пори.ІІку та ладу. Тут з.аебі.жьшого 
ПJІІІН внконуеться, особливо по надхоJІ.Жениях. У фінан

совому nлянуванні в частині надхоJІЖень радянське ПJІА· 

НОВе керуваННА ЗВОДИТЬСR ДО маКСИМаJІЬНОЇ акумуля

ЦІЇ в JІ.ержаві всіх обігових коштів народнього госпо
JІ.арюваиня. В першу чергу, це обумовлюеться системою 
планового спрямуванни капітЗJІовuадень. Таке фінан

сове шянування, звичайно, мож.11иве лише при дик· 

та турі. 

Нарешті, радинське олинування розподілу прибутків 
народнього господарства, цілком зрозуміло, повністю 

випливає з основного напрямку всякого минового гос

подарювання, а саме, максимальної акумупції коштів 

народнього господарства в руках держави. Проте, в 

чстині розподілу народного прибутку совєтське плІІВу

ванни ніколи не подае, скіJІьки харчів, одигу чи іншого 

повинен одержати кожинА громадянин ві.ІІ держави. 

Ніколи УРІІJІ. не вводив карткової системи, щоб .ааватн 

продукти чи одяг всім однаково, а завж.JІИ придіJІuось 

одним більше, другим менше, а третім зовсім нічого. 

Але, Кремль іде навіть JІаJІі і вважае наАдоціJІьнішнм 
застосуваннІІ віJІьного продажу. Uи система віJІьиого 

продажу за комерціАними цінами дае змогу Кремлю 

багато що затушкувати і найлегше запровадити неJІюд

ську експлуатацію, про яку доuадніше буде мова в 

іншіА етапі. 
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Отже. в частині розпоJІіпу иароJІ.иього првбутку бІтr

шовики теж мають ПJІІІR, але ве 3овсім д.1І8 розпо..Uу, 

а ди максимальної ексDJІуатаwї мас васе.женu. 

Ц. коротка характеристика практики ІLZUІнового гос

nо.Іарюванu в СРСР .1ае нам змогу зробити ОJІИВ за

uючниА, aJte на.uвичаАно важливий висновок: ае~ 
в.-.овоrо rocno.up108811118, (оао так .....-6.., • І 

:t8PU DP•••!.-oe 68nnьox) ари С8О8У мtІаІ md • 
СРСР показаа С8О8 mpмwee -......., • IAs, •о -
роаJКУе. DiA1J1101Ye та С&ІWЮ економічно скріваое .-
nnypy. Це батіr, .11ержавного маштабу, 1110111 більші та 

менші диктатори .ІQ"Же вправно оперують АJІІІ понево

женВJІ та rрабуваввя мас васелевии, ак се..uв так і ро
бітників та иужбовців. НеJІивно, що хоч іJІек ПJUІВО

вого госпо.-арюванНJІ пропаf}·еться давно, aJte .-е .-
1'8ТорІІ вірно 3PQ3YIIi.lll іі суп. і іі CIQJOII08IIOC1' -
СВ"'ІWЮ CIQNI81h .uuaaтypi. Диктатори 3ЗВ]І(J(И .ІІОСНТЬ 
спритні і вони скоро та вірно оціИИJІИ потрібні AU 
НИХ ІІКосrі і ВСеОХОПJІЮЮЧОГО держаJІВОfО ІJЛ.ІІІІОВОГО 

господарюваJІІUІ. Су1ІКІІІІІ 110аерниІ .-nnop ....
IIJIIIXIUЬIII8 .......-мо rocDOA8pCТ8L (Зверніть увагу, 

ві ваші партії стокть за збережении фактичного ста

ну в Украіні Pe.L). Навіть мuенькі JІИХТатори заuци 

мають JІІ[ИЙСЬ 4-х чи 5-ти JІітніА DJІRH, бо кожен 3 вих 
праrне мати в руках батіг державного маштабу такої 

,.ве.ппюі економічної вапІ. 

А :JаХідні соціо-демократи і досі ведуТь пропаrан

.ІУ В 3аХНСТ ІLІІІНОВОГО ГОСПОдарства. Та КО.ІІІ б ЇІІ 

BJIUOCЬ .І.еСЬ 3.ІІЇАСНИТИ ВСеОХОПJІІОЮЧе DJUUIOBe rоспо

,аарство, то вови б теж буJІИ прикушеві перейти .10 
.uuааторських мето.а упраuінІІJІ, бо 6es .UWІMIYJIII ІІВ-
1108е rос:воаарство не моwе k:ну88ТІL Uьоку нас вчить 

спостереженНJІ прапики советеького ПJUІнового госпо

дарю88НІІІІ. Не в ПJІRновому госпо.в.арстві та соцUuіс
тичиому сусПЇJІьстві лю.аство 3Вай.І.е piweнu боJІЮЧІП 

соціJІльних проблем сучасностИ-

C:AJІOCri8BA УКРАІВА 
Виходить кожного місяця на 32 сторінках 

великого формату. 

"САМОСТІЯНЛ УКРЛІНА" інформує про виз
вольні змагання украінського народу ва 
Рідних Землях; 

"САМ ОСТІЯНА ~КР ЛІНА" містить статті на 
ідеологічні, історичні, культурні і госпо
дарські теми; 

"СЛМОСТІЯНЛ УКРЛІНЛ" друкує твори су
часних украінських поетів і письменників; 

"СЛМОСТІЯНА УКРЛІНЛ" поширює освіту і 
формуе державницький світогляд; 

"САМОСПРІНЛ УКР АІНЛ" розглядає і обго
ворює актуаJІьні проблеми міжнаро,ltНЬого 
і украінського житrя_ 
Ціна одного примірника 30 центів. 

Річна передпJІата $3.00. 
ЗамоВJІення слати на адресу: 

INDEPENDENТ UКRAINE 
9421 Burnside А ve., Chicago 19, Dl., USA. 

НОВІ ДНІ, .ЖОВТЕНЬ. 1952 



ЕВГЕН В. БАЧИНСЬКИR (1Кевеа} 

МОІ 3УСrРІЧІ ТА СВЛУЕТR УКРАІВСЬКRХ JIAJIJJI'D 
І I'DJ.ВAI'JII ВА ЧУJКВВІ 

13. Во.ІоАИІUІР Кобрива.киІ 

По дорозі .1.0 Галичини, JІіток 1910 року завітав и, 
п про те вже зrа.J(}'ВЗВ, до Мюнхена в Німеччи:ві 2-ro 
•ервu МихаАJю Паращук ІІК ronoвa тамтешньої Гро-

113..111 сuикав збори і оргавізував прИІІЛТJІ на кою 

1RСТЬ. Громада українців, що на той час була в Мюн

хені, буJІЗ нечис.ленна - усього сім осіб. Окрім Пара

~ познаІомивси 11 тоді з Костем Стаховським, 

~nптором, ВоJІодикиром Кобринс~tким, МаJІІІрек, Ми

.аЬом Гранховськнм, теж капІІре:м, А-Р ПИJІИпом Сом

ером, п. Оааром Сандором і ше з J[ИІІСь, не приrа
.-ую. Про Кости Стаховеького и бyJ(J говорити трохи 

.-мі. а тепер зrадаю АУJІСе СИІІnатичиОf'о UОІІЦtІ Вo.wo

.uorиpa Кобринськоrо, з відомої галицької JЮАИRН зі 

Львова. 

На наступний день :ми всі гуртом огяидапи чуJІовиА 
королівський "Скпиннй Палац'' де міСТИJІИСІІ ва.JІ.ЗВИЧаІ

ві твори мистецтва. По обіді заАшли до кав'ярні. чи 

скорше шинку в старо-баварському стилі, де за пивом 

а. .to пізва rуториJІИ поміж себе й СJІуХUН на бавар
-сwdм .АЇJІJІекті народні пісні та музику. То.аі В. Коб

Е nA пером в.акреСJІІІВ мені деспок цікавих шхіців 

:· натури, 11кі досі у мене збереrають.си. На JІруrиА Аеиь 

6~ іІ в йоrо маленькому ателье, .11е оrJІІІАав його шоА
во розпочаті образки. Тоді ж він написав мені ми

.wого рекомендаційного листа до своіх родичів у Льво

• (Ринок, 3) та умовJІJІЛИси побачитися восени у 
1Каб'10, в родині Кисілевськоrо. А.JІе дои СУ.JІНJІЗ інакше, 

JІІІ в:~~~:е НЇКОJІИ не бачилисІІ!.-

14. МихаА8о ГuptUКO 

ПроАовжуючи свою подорож, заїхав и АО Кракова, 

АО В•чеслава Липинського. Він завів мене .1.0 кав'крні 
Мрозовського на розі Ринку і вулиці rродськоі, де 

збираJІИся українці. Чомусь ци кав'&рни називаласк "поJІ 

Маrкой БоскоА"! Там познайомився з своїм земляком, 
скуnотором Михайлом Гаврилком, з Володимиром 

ТеІІRНцьким, з письменником Богданом Лепким. Під 

провоАом В. Липинського оглядали ми всі разом "На

родовий Музей", вишукуючи там українські пам'ктки 

мину.'ІИХ часів. Бу ли і в :музеї князів Чарторийських. 

До цього музею ще раз заходив вже вдвох з Гаврил

ком 10 червня, бо там дійсно було що оглянути! Потім 
Гаврилко повіз :мене до себе десь за :місто на село, 

де він мешкав і працював на.11 проектом пам'итника 

Т. Шевченка у Києві. Композиція пам'пника зробила 

ва мене вражении своєю монументальністю і опрацьо

ваиістю окремих історичних фігур навкруги п'єJ(естuу, 

JІ.е велично ма.1а стояти постать Шевченка з бандурою 

·а кобеняку. Тодіж Гавридко подарував мені збірку 

своіх поезій "На румовищах", видану в Кракові в 

1909 р., 80 сторінок з цікавими примітками. 

Як дедикацію на книжечці ГаврИJІко мені написав: 

"На добрий спомин мало ще знаному, а мною полюб

леному, ЗJ(аєтьсІІ, доброму козакові Евгенові ВасиJІьо

внчу Бачинському. Автор, 10. б. 1910, у Кракові.'' Та 

ще А приписав поезію: 

"Томлюсь самітною душею, 

Приблу да бідний на чужині, 

НОВІ ДНІ, ЖОВТЕНЬ, 1952 

Як дУб розбитий при АОJІиві 

Стрілою ВJІітку громовою. 

Тепер ОАрииутиА и всіми, 

Друзів ніколи А не було, 

А так братів, найпаче сестер, 

Мов порох, вітром закио ... " 

ГаврИJІко тоді дуже бідував і коJІИ я ориїхав до 

Л~tвова, одер:ІКЗВ від нього листа де писав: •• ... Осів тепер 
як на миі, ні ПJІИСТИ, ні брести, ані вийти._ В кишені 

ні цента ва завтра не бу Ае, а rоспо.ІІІВІІ J(е.wі&атво ва

:ПUШє і чим д.uі тим менче де.JІікатніwе... ПотурбуІ

ТеСJІ w.обн n. КороJІів віuав 7 корон, котрі 8 Аоку 

позичив ІЮJІИ він переїздив АО Цюріха і сів ва кі.пвві 
у Кракові, а 8 його рпував., . 

В тім 1910 році ми ще ruалн зустрінутиси в Кра

кові. де и хотів зак:інчувати рі.вьничиА виділ універ

ситету, аJІе ориІшлоси зустрітнси в наступвік році в:же 

в Парижі. Справді в березні 1911 р. Гавроко орніхав 

ва СУУАіі в Парюк, неспо.дівано оJІ.ер)КЗВWИ стипеІІJ(.ЇЮ 

~ід Митрополита Шептицького, чому А він і 8 .1.}'1Ке 

ЖИІІ)'ВUІІСJІ, бо правОСJJавВИМ ІОПJЮООJІИТ J)Ї.UO .uвав 
АОоомоrн... Од.вак ГаврИJІко дуже мuо прашовав в 

Ака.JІеміі Мистецтв і навіть свого ате.wье ве уuшту

вав. Зате він багато студіював по музеях і взаrа.в.і сма

кував парнзьке жип11. ГаврИJІко був здоровеив:иІ хло

пець, міцний, ик д:уб і нагаАував запорожців, з похо

АЖенни яких він і був. Досить примітивний і кuо 

вихованнІ, але щирий і добр&ча душа! Як усі українці, 

мав у собі досить поважний відсоток степовоrо анар

хізму, аJІе був прИЄМНИМ Г]ЮІІадІІНИНОМ і Пра&АИВИ• 

патріотом. До "Украінської Громади", звичаАво, ІІЗJІе

жав і внПJІачував чJІенські, аJІе rромаяськоі організа

ційної праці не виконував, може просто ве міr вико

нувати, як буйна артистична натура! його ЗМІLІІУа буJІо 

сперечатиси з нашими .. малоросами'' А переконувтк іх 

іноді при помочн ку.ІІаків! Зате у дівчат мав ВеJІИКИЙ 

успіх, хоча й тут мав завше клопіт та різкі конфжікти._ 

Як скульптор він був незаперечениА тапант і Aoro 
можна поставити хіба зразу по Бойчукові. Бракувuо 

Аому загальної культурн А бажання над собою пра

цювати. Зате співав він, як степовнА жайворонок, голос 

мав дуже сильний, а.11е з чудовим, милим темпом, кк 

ко.1ись співали у нас на ЗапорЬюкі ... 
Світлини з Аого проєкту пам'итника Шевченкові бу

.1и надруковані в огляді "ДЗВОНУ" (Киів) ч. 2 за 

1913 р. на ст. 97, де є і стаття Д. Антоновича про 

нього. 

Під час першої війни в 1915 році Гаврилко вступив 
АО Леnону Українських Січових Стрільців, хоч як "ро

сійському відданому", це Ао:му загрожукапо в разі по

лону, негайним розстрілом! У бою він був раненнА 

і під кінець війни Аого перевели .п.о Володимира Во

линського до Сірої Дивізії. Звідти, по революції, він 

опинився на Батьківщині, де .п.обре гайдамакував ... 
Більшовики, а може деНІКІнці, нарешті, десь на Чер

ниrівщнні його піймали і так вибили шомполами від 

рушниць, шо він JІовrо був при смерті і тіJІьки йоrо 

міцна буАова внтрнмаJІа цю екзекуцію і він вижив. 

Пізніше він J(есь працював в різьбярській шко.11і і, як 

оповіАали мені, "остепенився", але 11 в те не вірю, 



хіба що до аушвОІ"о часу ккщо НКВД Іосо не ви-

вио в рахунок!_ 

15. А.- KQIIWrO 

Приїхавши АСі Львова, 11 спиниаса в о6щеrуртку 

''А.ка.Іемічноrо Дому7' в кімнаті разом з сту.аевтом, або 

ак тоАі 1183ИваJІИ rau'IЗIIe ••ака.n.еміком"-правнпом АJІ.а

мом Коцькок, )·11re тоАі досить віАоІІІІМ ма.uрем. Ми 

вїл.разу поприпuюваJІІІ, бо це був щириІ, АОТепииІ і 

енерrіІииІ хJІопець, з характером скорше ва.u.ІІЇJІрІІІІЦІІ. 

Поки и робив рі1ві візити та зваІомивс8 з містом ко

роп Даииu і Льва. наспіJІи неспо.аівано .D.JІA ~tеве кри

ваві по.аіі в боротьбі за український університет. Ue 
буJІа четверта фаза: перша в 1901 р. так звана ••се

цесі817 ООО українських ст)·девтів університету, котрі 

.аемонстративно "сакозвіJrьвились" з свОЕї ''Альма-Ма

тери''. 8 1905 було ''побоїще" в стінах університета 

між украївцами А по.uками. Нарешті в 1007 р. сту.ІІ.ен

ти-українці набИJІи оЗJІицими секретари університету 

поика-шовівіста Винаржа, вчиниди погром авдиторіІ, 

зниЩИJІИ обстанову в кі.'Іькох викла.д.ових залах і заба

рика,.uвuиса, пі.І.НJІВШИ НЗJІ }-иіверснтетським будимком 

український прапор. В цім, 1910 році, також прИЙІWІо 

.10 .а.емонстраціІ і уридженНJІ барИКЗJІ, і сту.tевтн з 

.uox варо.аиостеІ о6мінюВ3.1І.Исв ревОJІЬверовими пострі
JІами. Q.I.IIJD( з вих і був забитий кіА приятедь АJІ.ам 

Коцько... Як реваJІюціонер, 8 приАІІав участь У ціІ бо

ротьбі і спостереrав, ак увесь украінськ.иІ Львів Ае

мовстрував по вуJlИЦІІХ за право мати свій )-ніверситет. 

Пам'паю, що тоді зустрів серед демонстрантів,і довrо 

за ник стежив, нaworo письменника Івана Франка, кот

ркА хоч із парuізованою рукою, на 8кіІ бовтuаа на 

.аіпі дктача JІіАка, теж співчуваюча пригJUІдавса до 

есього, певно пригцуючи свою .АЇІІJІьність "вічного ре

ао.юці~ра" !... На •аиь. цю демонстрацію гuа•ане 

не .ІОІІеЛИ ДО JІОГЇЧНОГО КЇНWІ і СПИНИJІИСа На По.ІОаині, 

з чого скористuаса ПОJІьська nоліціи і заарештувала 

та ПосаJІК,1Іа до в'азниці більше 300 українських сту

.Іевтів. Я JІHwe чул.ом врпувавси... Думаючи, що своє 

3aiiJ18.111U1 зробИJІН, українці ".1ьоuьно" почав розхо

JІИТИС8 по .аомах. То.аі А почавс8 при помочи ПОJІіціі 
праааивd погром усіх українських установ та масакра 

на ВJПЦІІХ усіх без ВИВІІТІСУ українців! 

ПОJІпи каменюками вибивали, де тільки моrJІи, вікна 

в українських заuцах і приватних мешканних. Я ба

чив •и.аівськиІ погром в КатеринОСJІЗ.Ві і при.Імав 

участь в JІемонстра.цї.х в С.-Петербурзі 21/22 січни 

1905 року О:іл. проводом св8щ. ГрнгоріА Гапона. І можу 
засві.Ічити. що погром учиненнІ поликами ВЗJІ україн

ІUІМН в 1910 р. мало чим віАрізнпси! До пізна увечорі 

и сидів пере.а вікиамн української "НароJІної Гостии

ниці'' разом з Миколою Каспероанчем та РІосипом Пе

JІенськнм і був наочним свідком кк юрба розбештаиої 

польської МОJІоді мстІUас8 нц українцими. Кількома ка

міннамн буJІн розбиті великі зеркальні вікна кав'врні 

ГОСТНВННЦЇ, де МИ СНДЇJІИ і ОДИН 3 КЗВЗJІКЇВ З ЦЬОГО СКJІа 

впав •к -раз бiJJa мене ва стіл! Я досі зберегаю ва па
м'пку цей шматочок поміж різними пам'пками поль

сько-українського співжитта ... 

УкраїнсЬкі стуJІевтн буJІИ зворушені смертю своrо 
товариша Коцька і uаwтува.tи Іому п'пь Авів по тому, 

6 лнПВR, величезні похорони. Був заснований спеціаJІь

ІІИй комітет вшануаанна DаІІ'JІТИ ціеї •ертви міжиа-
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ціонаJІьвоі бороn.би, аотриІ кав поставИ'ІВ 1181f81'1111J[ 
ва моГИJІ.Ї і збирав гроші AJUІ уфунJ(ОваRІUІ стипе11.11ї 

ім. А. Коцька • увіверситеті. Наша Пар113ьк.а Громца 

~- по'І&JІа збирати фоНJІи, щоб вцати по-фрав
цузьхи брошуру про боротьбу за український увівер

сІПет у Львоаі, ue справи не JІОВеJІа .ао реЗ.Іізаwї за 

браком коштів. КОJІИ • повернувеа JІО ПарІDКу ваступ

ноrо 1911 р., зробив звіт у Гром:qі про ці ПО.ІІЇ. У ме

не зараз перед очима мій JІИСТ зі Львова вІА 1 ппва, 
де 8 описував JІ.емовстрацію і погром JІJUІ відома наших 

rрома.uн у Парижі Закінчую так: .. По.ІUІКИ зовсім ска
зИJІИСь, а наші ГЗJІИЧаВИ перелакані А ХОВЗІОТЬС8!" ... 
ПриІкав • чнвву участь у похоронах, восачи чорвиІ 

креп і червову стюкку ва рукав~ котрі Аосі Юерелuо 

ДJUІ музею. Потім уа апивиіwа ІІОJІОJІЬ поіха.Іа ва 

проаінці.ю rа.JІJІЦЬКУ, робити нue.nu.wd віча во cuax., 
.висаіт.uоючи справу варо.tові Я був прв.аіRвиІ .ао 

тих. хто робив цю акціJО в Роrатиищиві. і цi.ud міащь 

ізАиа сеJUІІІСЬІОІІ( возом з села до ce.ta скрЬь у.uшто
вуючи віча. За нашим, 8К ми жартуючи oxpecnuв, 

"Совітом нечестивих'' raнuaca пWІько-австріІська по
.ІІіціа. па пійІІuа мене а. ва кор.аоні з 6уковиио10 і 

теж запроториJІа 1.0 в'ІІ3ІІИІ1і у Червів•х.. пр1111е11118-

wвсь, ш.о • ак во.ІітиІІІІиІ еміrраиr з Росіі ве м• aaau
вopry! 3ре8ТОІD • тоІ .аuепІ час • Европі D)p .... 
.111 без жо.аних вашпортів і аіз за 8ІІІUІТJ(ОМ.- Туреччи

ни і Росії! 13 ІІ8ІІІОЇ аrіrаціАиоі UІІІЇ У ІІСІІе 36eper8CII 
цікаві саіт.DПІІІ, а DІе біJІьІІІе СІІОІІІІІІів, бо те .IUO мені 
в3ro.ty пізиати ваш варіж у ГаJ111111111і, АО реІІі, то.Іі .. е 
л.апеко аІП'ВІUІіпаdt ніж loro nреАставІІІІКи у Лwові І 

.ае інде!... Побачив тоді 11 також і ЖИТТІІ уві.тськоrо 

JІухівІІІІІІТва, у •кого з.Іe6iJJьmoro наша ••кумпані.8'' за

JІИШВJІааr на нЇ1VІіr та ві.Іпо'ІИНОК. А.Іе вuaraJІ переко

нааси •. що наріл. у Г3.1111чині соціtІJІьно-rромцсЬІПІ .:у
же відстuиІ і неактивннА. Кількасот.Іітне рабство (крі

пацтво) у польсьuu: JІЇJІИЧЇ8 та ВПJІИВ к.ато.wицизму, що 

втілюе JІ.Нсшmліну А покору в.1аді державній, JІЗІWІН 

себе знати! 

На закінченн• ще пару слів про Коцька •к малара . 
Ue бу.11а вже .вю.tнна понад 25 літ, високого росту з ву
сами і кожного причаровувuа своїм JІаrідним, ue А 

тверJІНм характером. Він мав свое атиье таки в Ака

демічнім Домі. Ае • мав наrол.у не раз orJJU.aТR loro 
натура.~~істнчві твори з побутової етвоrрафії україн

ського народу. Намагавс• loro навернути u розуків

ни МИСТецтва, АК те УRВИВ собі МихаІJІо БоІчУJt, a.te 
безуспішно, не дивичись на теоретичну л.опомоrу моrо 

прнпеJІІІ, історика мнстецтва РІосипа Пе.аенськоrо. 

Цікаво що JІвадцить літ по тому ПОJІЬСІСа по.dцUІ а 

червні 1930 р. розігна.tа українських ІШаСТуНі.в що 

орнАшли пошанувати пам'nь Коцька на львівський 

цвинтар, повідбирЗJІа фотоrрафічві апарати і · за свіа 
"Ви жертвою пали в нерівнім бою'' ареwтуааJІа кі.Іькох 

та ~нотуваJІЗ йменна свищеннка, що мав ві.Аправ.uти 

на мonui панахнJІ.у! 
Тоді мати Адама Коцька вже вмерJІа, ue жив ще 

брат. 

tL Яків Струхавчук 

Українець з ГЗJОІЧІІІІИ, ТаnаJІОІІитиІ мапр портре

тист. ПознаІомнвса з ним ще у Львові в '"Акал.. Домі" 

ь 1910 році, але бiJJьwe пізнав УJКе в Пapud КУ.ІИ вів 

приїхав на початку 1911 р. АJІа стуJ(іІ п стипеціп 

МитрооолІПа Шептицькоrо (nicu захінчевих в Кра-



кові). ВисоКІІІ бJІьоІЦИІІ., з Акимись ухоамн в нерівно

_.енім характері, Струхмавчук мав заз.Ірість у очах 

і мало громцськвх почуттів. Аж ніп ве користавеа 

.JІОбов'Їо чи повагою в .. Українській Грома.аі", JІО акої 
ВПИСЗВСІІ 23 .ІЮТОГО 1911, ЗJІе ЗКТИВНОЇ учаСТИ Не приІ

мав, хоч вхо.ІИВ іикоJІи до Ради товариства. Мешкав 

у своїм ~ье в домі артистів на 9, Рю Какпань 

Премьер, аке 11 Аому де11кими своїми речами умебJІю

вав, бо ве мав на чім спати! МаJІо він мене цікавив, 

ue в 6уваио заА.ІІ.еш відві.аати, все заставав у JІЇЖКу ... 
Мuюаав він теж ма.11о, ЗJІе цікаво, що бу.Іучи ареліrіА

ИИІІ, він намаJІював два образки на еванrиьську тему: 

ИХ~ иеред ПИJІатом" і .. Христос сівач'', п і 
JIOP1'I)n (не з ориrінuу!) Максима Горьк:оrо. Останній 

6аrато Іому приго"іивсн в СРСР, KOJIH він ту.ІИ пере

їхав 110 віІиі! ... АJІе його спеціuьиість буm гуморис

ТИІІИЇ рисунки кк от ··козак БаА.Іа'', ··перше циrаро',', 

-.вовськиА старшина", "ХаІ ЖИJОТЬ ті, що п'ють••, 
"f1ан К3ПраJІЬ JІЮТАТЬСІІ'' та іНШЇ, ЩО ПОтіМ ВИЙПІJІИ ІІК 

нереонсні картки в МикулинцІх у Гuичииі. Струхман

~ був виразанА противннк школи БоІЧ)--ка і в JІИПИЇ 

1910 року написав у .. lllJП" J(83 фе.J~tетони п. з. ..3 na
piDІaDx вражіиь'', де суворо і несправедливо крити

куааа твори БоАчука ІІК "антинаціонаJІьне мистецтво 

ва мертвій чужіІ нам візантіАщині"! Що біJІьше: він 

,..._ творчість Бойчука АК ··ненормuьну і ШКЇІ.JІИ-

81". О.авоrо разу він иамuював міІ портрет і треба 
88!18іааа .аосить .1о6ре... Безперечно мав тuант! 

І'ІІяас nершої світової віІни (1914-1917) ві.а був 
у О.О.их Стрі.JІьUІІх а nотім ЗЗJІИШИВСІІ в Украіні і 
liPIJit'lw .110 КОІІУJІЇСТЇВ. 

)' боJІІtшеВИКЇВ Вів грав .ІОВЇрочну роJІІО В Г. П. У. 
J1U011 з Бuицьким, ПораЯком і іншими ГЗJІИчанаии
-.арами, зра.аникаки. Переказу&а.DІ мені що Струх

ІЇІІІІІРІJК почав уживати кокаїни і особJІиво JІютував кк 
-.Іст проти своїх українців ... Про це буJІа згал.ка і 

• I'D. ·новА ЗОРЯ'' ві.І 11 грудна 1930 року. В коїм 
-пJо.ІеИИRку'' Е багато нотаток про нього. 

3 ску•ьптором Костем СтахоасьUІІІ • 3аПРІІ8Те.Jю
- у Парасі ва початку 1912 року, коп ІІИ разом 
J81:8Y8UИ ухраівс~tку кооперативу ""Ватра" АJІ8 збуту 

• З.Х. Евроnі народніх мистецьких виробів з Україин. 

О8рім вас .10 спіJІки прист3.JІІ ше Юрко ГаврІІ.ІеІ-Лопух 

" ~риіаців, ІЮ.ІітичииА екіrраит з На.uиіІІJ)8Нщини, і 
Фе&Ір Ко~ів теж еміrраит у Львоаі Ди початку ми 
"._... на Рю РоаJІь в Парижі виставу українських 

Л. ЛІобчеико 

виробів rо.J:овно вишиванок з Буковини та дерев'пі 

різьби 3 Киева. На ЖЗJІЬ, мої спі.tьвики не вИІUаТИJІи 

зовсім своіх удіJІів (500 франків) і уа вага anua ва 
мене. Окрім того Кость СтаховськнІ прИJІушениА був 

повернуп~ся до доку в с. Стетковuі біJІя Любару ва 

Волині _Отже, наша Спі.па ісиуваu JІише рік, зате за

.виШИJІиса у мене ЧИСJІениі зразDІ варо,.Іного ІІИСТецтва, 

з котрих .Іеикі нав.звичаАвоі вартости, бо зроб.Іені бу

:rи сто і бі..Іьше JІіт току! З приво.ІУ цього всьоrо 

листувавс11 • з Стахавським та мuо звертав ува.rи на 

Аого мистецьку mорчість як ску.tьmора. Зрештою в 

Парижі він і не потрапив уJІаштувати свою робітню, 

ue багато працював по музеах. 

В 1920 році К. Стuовськи.І став секретарем nо

сОJІьства в ·Лондоні у своrо брата А-ра медицини М. 

.Стаховського і ві.Ікрив там свое ху JІОЖНЕ атu~. .ае, 

RK скаржи.ласА віденська ""ВОЛЯ'' ре..ааговаиа А-ром 

Піснкчевським, " ... чу.аово визискував хахJІацькі rрнаии" 

("ВоJІА'' т. п. ч. І). 

В 1923 р. К. СтаховськиА оnиннвса в Празі, .1е ра

зом 3 МаJІАрами С. Мако і І. Ку.~ець та С. Тимоmеваом 

ві.u:рнв '"СтуJІ.ію Іl.JІастичноrо Мистецтва", па po&ua 
чиСJІенні вистави і піJІготуваJІ3 багато визначних укра

інських і чужих артистів мсuкрів, різь.барів і архитек

тів. В маАстерні скуJІьптора К. Стаховського, напр., у 

1936 р. буJІо виставкно 5О експоватів і помЬк RИІІИ 

гіпсові погру.ru• генераJІів М. Оке.tІІВовнча-ПаuеІІКЗ. 

tra Віктора Петрова. З уqнів проф. К. Стаховеького 

МО)І(ІІа зазначити п. Шіманську, Частух.іну, Родіовова. 

Ніну Левицьку та івших, п українців, так і чужинців. 

ПJІемінник К. Стаховеького А-Р мед. Лев Мико•аевнч 
тепер Е уповиоважеІПDІ У. Ч. Х. у Венецуиі Де те

пер подівся К. СтаховсЬІmА і чи ше живнІ, мені не 

JІідомо. Жадних зІІИJІКів Іого скуJІьптури у мене нема. 

18. ..... Северив 

Muo, дуже мало знав JІ цього тuановитоrо ІІЗJІJІ

ра. ПознаАомивСА з ИИІІ в 1913 році, ак він nриЬ.Іив 

на недовгий nобут .ао Парижу і ЗJІожив візиту '"Укра

їнській Громаді''. Оповіл.ав він ТО .ІЇ між іншим, що в 

кінці січн• 1911 року вів уuuпував свою виставу ор
тин у Кневі та показував витиику з газ. ..К~ки 

М .. ІСJІЬ'', ІІКЗ ПИСаJІЗ, ЩО ЙОГО МаJІЬО.ВИJІа прекрасні Та 

пророкувсuа йому майбутню с.лаву! 

Зовсім не приruую цьоrо маuра, так уже буJІо 

JІЗВНО, ТИМ біJІ .. ше ЩО ..10 .. fрома.аи'' він 33ХО.ІИВ .DППе 

пару разів. (Дці бу.Іе) 

І._, 
,~. ЩОДЕННИК 

(Продовж. з стор. 4-і.) 

По сніданку поспішаю геть із цtet хати. 
СтрІDКусь у поликі~ здивованих моїми кон
дотьерськики чобітьми й проханним розміни
ти 5О вім. марок. 

- Ото бути! Первwа uиса! А може пан 
еще ма маречкі? 
Нарешті я пострижений, чого ждав уже пів

тора місяці! Екзематозні вереди на носі й на 
щоках червонясто сяють, як совєтські орде-

11081 ....... 08ПJІЬ, 1152 ... 
.-.::1 

ни, аJІе я вирішую забути про них, не дукати 
- все одно це не поможе. Аду до спіJІКи пись
менників й потрапJІяю спочатку до якоїсь жи
дівської установи - до спіJІки треба через 
під'їзд. Застаю гоJІову кJІюбу М... - мuевька 
сухорJІявенька постать з бистрими очима, як 
миш. Ага, це той інж. М ... , що писав у ''Н. 
Д." про вагу м'ясного харчу в житті нації -
м'ясний харч, моВJІяв, дае нації агресивний ха-
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рактер. Він розгубивс~ заметушився, дарує 
мені о.:tразу пачку сигареток .. Спорт'' і за
прошує до їдальні снідати. П'ємо чарку, при
ємно розмов.:1яємо. Він ;х.звонить до видав
ництва, просить Св. Гординеького тимчасово 
прийняти мене на квартиру. Той охоче пого
джується. йду до нього до в-ва. Там шумна 
зустріч. Співробітники збігаються. пи.1ьно ме
не ог~1ядають. Я поч\·ваю себе ніяково під цим 
одвертим безпосереднім тиском збурених по
чуттів. З'яв.1яється сивий. а .. 1е свіжий ще Си
мович, вfіігає ~tо.1одий чорноокий Стефаник, 
підходить підтягнутий Ш.1емкевич, визирає 
з-поза натовпу худор.1ява Стр~їинська, а С. 
r ординський досад."ІИВО розмахує р~·):\ами, їсть 
мене очима, хап2ється й просить когось напи
сати, що саме я розповідаю. Потім ми з ним 
їдем() до нього до дому ... Вдома зустрічає нас 
мати. ст2ра п. О.1ена. огрядна. сива привітна 
жінка. Поті!І1 наднечір з'яв.'!яється !\Ю.lС'.J.ШИЙ 
брат Во.'Іодимир (Д~·ньо ). стрункий. живий. 
привабний з виг.1яду інженер. П'ємо чай і без 
кінця точиться розмсва. А ввечорі Святос.1ав. 
Во.11одимир і Тамара (артистка ба.1ету. подру
га Дуньова) вед)їЬ мене до закритої їда .. 1ьні 
артистів, де мій незвичайний зовнішній виг.1яд 
( особ.1иво чоботи з розтрубами, пухнастий 
еветер і обсма.1ене вітром, позначене бо.1Jяч
ками обдиччя) привертають зага.1ьну напру
жену увагу. На сто.1ику нашому з'яв.1яється 
пиво й сосиски - еге ж, у Львові можна ще 
жити й частуватися. З сусідньої кімнати рап
том вбігає трошки сп'яні.1ий йосип Гірняк і 
кричить артистично на всю залю: 

- Аркаша! Дорогий Аркаша! 

Обійми, поцілунки. Тут уже і Доброво.lь
ська, дружина Гірнякона (гай- гай! Черкаси 
1920 р. і театр ім. Франка, Харків 1925-30 р. 
і наш "Шідьйонський замок'' на Жаткінськом\" 
проїзді, час біжить, час нак.,1ав на цю жінк~:. 
що зовсім постарі.1а, свій невб.1аганний знак ... ) 
Потім приходить високий, худор.1явий з ..1.ОВ
гими руками і якимись неспокійними, хоч і 
етомденими очима, - Юрій Косач. Він ніби 
ховає од мене свій зір, а.1е я почуваю, що 
потайки він увесь час пи.1ьно стежить за мною, 
ловить кожн-ий рух, кожне С..'Іово. Тут же зна
йомдять мене із якимсь величезним дядьком 
- це Петренко з По.1тавщини, старий емігрант, 
а тепер директор І-ту Народньої творчости. 
Знайом.1ять із ..1.-ром Лужницьким, довгим та 
сухим, як кістяк. на черепі якого .:tивно ще 
зберег.-'Іиrя хвороб.1иво-синяві запа.1і щоки. 
Він - го.1ова спі.1ки. Він каже мені здивовано: 

- То це ви майже помира.1и? Ви? Ну, ко
ли б я помирав - інша річ. А ви ... та у вас 
же, дай вам, Боже, здоровезний який виг.1яд! 

І справді. я пог.1адшав за останній час, щr 
й ці останні п'ять днів на стеnовом\· повітпі 
дуже мене освіжи.1и. Гірняк теж дивується, 
згадує, який я був нуж.:tенний у Харкові і роз
повідає, як ми з ним. страшенно зго.11одні.1і 
й виснажені, умина.1и житні галушки в харків
ській українській по.1іції. що згаяну.~1ась якось 
над нами та запросила пообідати. 
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Поспішаємо додому, бо ходить у Львові .J.О
зво.lено до 9-ї го.:r. вечора. Дома ще довга 
розмова, жадібно розпитують мене про ~·кра
їну. Лягаю в чисту теп.1у пості.1ь, вперше по 
багатьох днях сп.1ю як еліф. 

Цікава, гарна ця родина. ЖИВ)їЬ усі разом, 
живуть з.1агідно, підбадьорюють один одно
го. Батько, що помер два роки тому -- відо
мий .1ітературознавць, дос..1ідник якраз під
совєтської української .1ітератури. В своїх пра
цях. як тепер мені ста.1о відомо, не раз і про 
:мене прихи.1ьно згад.ував. Старший син Бог
дан - досвідчений, досить уже знаний у 
Львові .1ікар-терапевт. Другий син Святос.:1ав 
- здібний ма.1яр і поет. Третій Во.1одимир, 
- так само здібний мо.1одий інженер, дирек-
тор кі.1ькох .1ьвівських nіл.nриємст. Нарешті 
дочка - та.1ановита піяністка у Відні. Мо.lо
дець батько, дбай.1иво виховав- дітей. Бі.1ьше 
б нам таких батьків, отаких українских ро
дин. Став.1ення до мене ..1.уже сердечне. З пер
шого ж дня створено таку атмосферу, що по
чуваю себе як у давніх знайомих, навіть прия
те.7Іів. 

27. ІІІ. 

Вчора о 5 Yz год. одвідав митр. Шептицько
го. Бу.1и ще харків'яни Шеве.1ьов, Гіо~1ьов, 
проф. Зайцев з Охтирки. Крім того Багрянів
ська (ну, й ба.lакУча дама!) та го.1ова жіно
чого комітету у Львові, дуже симпатична аю
дина. Я сказав митропо.1итові привіта.1ьне с.JІо
во від усіх і найбі.1ьше з ним розмо&1ЯВ. Мит
ропо.lит сидів за неве.1ичким сто.1иком, весь 
у чорному, підперезаний старим шкіряним 
поясом. Сто.1ик сnереду задрапований теж 
чорною тканиною, що закриває його спара.lі
жовані ноги. Ве.1икий па.1ець на правій руці 
теж спара.1іжовано стирчить убік, весь пяс
тук трохи скар.1ючений. А.1е ота ве.1ика гор
довита го.1ова, отой лоб широкий і вигорб
.1ений ніс, ота буйна сива грива на го.11ові і 
така ж буйна, сріб.1яста, як nотік, борода -
справді це дуже яскр2ва постать, імпозантна, 
ве.1ичня. І !\tогутнім дУхом віє від неї. А в по
ведінці дуже nростий~ без найменшого напру
ження. Щось поиваб.7Jиве є в ньом\~, і гово
рити з ним .1егко. Знає він дуже багато. па
м'ять дивовижна. Говори.1и сnочатку пrо бо.lь
шовиків, про НJ.д.дніпрянську ~·країну. Каже: 

-- Знаєте, історія ще не дове.1а, що марк
сизм цi.lKO!\f безпідставний, що він зовсім не 
виправдується життям. Ні! А.1е бі.1ьшовизм 
-- ue рішуча компромітація марксизму. Маю, 
МіЖ іНШИМ, Ві.J.ОМОСТИ, ЩО бі.lЬШОВИІ\И ХОТЯТЬ 
втягти китайців д.1я боротьби в їхніх давах 
проти Європи. Якщо Анг.1ія й Америка допо
можуть збройним матерія.1ом, то, розуміє
те ж, китайці не потребують особливих зу
си.lь, шоб виставити одразу проти німців яки
хось 50 мі.1ьйонів .1юдей. Це буде страшне! 
Бог ті.1ьки знає, чим взага.1і це все може скін
читись. 

(Да.1і буде) 

НОВІ ДНІ, ЖОВТЕНЬ, 1952 



З ЛИСТІВ ..10 РЕ,1АКІ1П 

Ве.1ьмнwановний Пане РеJІаІ<Торе! 

Як~: шкода, що о. ~'- С. зважився 
нашІс~ни лише .;тиста про безк.1ясове 

суспі.1ьство, а не статтю ("Н. :І." 

ч. з~'). Тоді б напевно бу.1о можна 

.1ЇЗН3ТИСЯ Від НЬОГО багато бі.lЬШе 

реве.1яційних відкрить на ту тему, 

аніж з писання, обумов.1еного фор

'юю листа. Бо таке смі.1иве твер

дження, як "я 'ІіІ би найвище по

ставити твердження. що Като.1иuька 

Церква не виступає проти комуніз

му як такого в господарчій д.і.lян

uї'. не ті.1ькн капіта.1ьне у своїй 

смі.1ивості. а.1е не менше .1а.1екосяг

.1е у СВО€,1У ПО.lіТІІЧНОМУ Неперевер

ШеННЮ. 

Портативні nисаJІьні машини 

Можемо доставити кожного 
типу переносну писаJІьну ма

шину у вашій ВJІасній мові. 

НА СПЛАТИ. 

THOMAS & CORNEY 
Typewriten Limited 

88 Adelaide St. W., Toronto 

Ви ті.1ьки подумайте: комунізм, як 

оо .. 1ітичну систему, можна ді.1нти на 

різні комунізмн: ку.1ьтурні, політич

ні, економічні, господарчі і т. п.; 

один можна поборювати. інші не 

то що не поборювати. а.1е навіть 

не виступати проти нього. Ми досі 

знали, що кожне з.1о є завж..1и з.1ом, 

КШПІ у ньому є й крихітка .:~.обра 

(до речі. немає на світі з.1а. щоб 

у ньому не б:ро бодай натяку на 

добро), а.1е тепер ми починаємо 

сумніватися. Наша Церква знайш.1а 

..1іЯJІЄКТИчну методу в ана.1ізі й по

трапиJІа погодити сумнівні питання. 

Потрапила і в комунізмі знайти доб

ро і навіть забезпечити за ним при

знанни. На щастя я самий належу 

до оптимістів і не вірю у тверджен

ня о. М С. Ми вже чу.1и при роз-
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мовах за чаоf. що і господарчий 

комунізм це пожиття. тобто спі.1ьн;з 

в.1асність на.1 м:перія.1ьннмн доuра

ми і що його uеркв;з у своїх перво

почаТІ\ЗХ ма.1а. ч11 що зобов'юує 

ВіН ще Й досі ПО ХрІІСТІІЯНСЬЮІХ ма

НЗСТИрЯХ, 3.le МІ! НЇІ\О.lИ Не бра.lН 

ТОІ о поважно. Бо ут отожнення uих 

понять з комунізмО\1. хай і госпо

дарчи.>.І. це ибо uі.lковІпе .1егкова

л.:ення самого пре.1мет\. або пn.1і

ТІІчно-партійна зас.1іn.1еність. На\1 

насувається останнє прнп~·щення. бо 

\Ш г.1ибоІ\о переІ\онані. шо о .. Ч. С. 

уяв.1яє. шо гас.1а чи практика госпо

дарчого ~-:о,1унізму не витек.ш са\1і 

з себе. а є ВІІС.lідо'~ набо.1і.1ІІХ со
uія.1ьннх питань. що їх і до 1\О'Іу

нізму і по ньому на,1агатІІ,1уться 

ще Не ОдНі ПО.lіПІЧНО-СОUіЯ.1ЬНЇ Тf

ЧЇЇ ро.3в'язуватн. Тш1бі.1ьше Хрнсто
ва Uерква. шо стоїть HCJ сторожі 
життя як uі.1осп1. не мпг.1а і не мо

же не заторкати чн на практнuі не 

переводІПІІ деяких спроб. які б сьо

го..Іні можна прирівнювати не .1нше 
.:10 комуністнчннх. а.1е й до кожних 

і ,РС).1оrічнп - по.1ітнчних напрямків. 

Бо ж генія.1ьність. ПІ\f бі.1ьше поміт
на. шо в ній кожний шось знай.1е 

навіть тоді, ко.1н б воно йш.1о в 

uі.жовІпий розріз з дотеперішніми 
мора.1ьн1нш чн етичними вартостя

мн. 

І тому \111 стоїмо на становищі. 

ШО ВІІКОрІІСJ:аННЯ О. ''· (. автори
тету Uерквн йде в тому напрямі. 
щоб даТІ І 'юра.1 ьне підгрунтя його 
особистим пог.1ядам чн йому спів
звучній по.1іпІчній течії. яка твер

дІпь: ''.\\и відкидаємо матеря.lістнч

ний світог.1я.1. а зокрема ui.1y сучас

ну систему СССР. бо ue вже шось 
зовсім інше. а.1е ми не проти. ко.1н 

в Україні бу..1е. може. якась нова 
соuія.1істично-арті.1ьна форма госпо
дарства." 

Мн теж .1уже шко.1увю. що сфе

ра дисІ\усійно-теоретичннх мірку

вань прn майбутній .1ад в Україні 

з чисто особиспІх переконань о. 

М. С. ставІІТь в незручне становнше 
всю 1\ато.lІщьІ\у lJepl\вy. зокре~f::J 

~·1\раїнську. ~\11 г.шбоко переконані. 

що наша Uерква оперта на Божнх 

основах і щоденне по.1іп1канство їй 

луже да.1еке. Наша Uерква в основ

ном~· боронить .1юднну як якнай

доскона.1іше єство на зе,1.1і і з того 

ВІІХОдЯЧИ. ВОНа СІ\еровує Ш.lЯХ ТієЇ 

. 1ЮДИНИ 
Божої 

.10 Їде3.1\" СПраВе..1.1ИВОСТІІ . 
справед.111востн. а.1е ніко.111 

до оборони по.1ітично - .1ер;";:авноп 

у.1ад.у, Я!\ 611 він там шу!.шо не на

зивався, хоч би навіть і господар

чий комунізм. Тому ми протестуємо 

проти шафування авторитетом на

шої Uеркви, а тимбізьше о. ~\. С.. 

бо така настанова може захитати 

нашу найбі.1ьшу духову цінність на 

зем.1і. якою яв.1яється Христова 

Іlерква. 

3 правдивою до Вас пошаною 
В. СкорупсьюtА 

Зменши удвое 

ви.п.атки 

на куріииІL 

Машинка робить 

твої маснІ 

uиrарки. 

МАШИНКА 

ЦИГАРКОВА 

s за 

ОАИН 

єеd 

1/-~ 
ПапіР звич~ 
бо "вет пРУФ 

а 200 циrарок 
ва 

14 uевтtв 
В кожній тютJ?но

вій крамІІВW 
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9'080 ДО ЧИТАЧІВ 

Багато з наших читачів домагаються, щоб ми 
в ксжному числі подавали т. з ... всячину"' себто 
дрібний різноманітний матеріял, робИJІи огл:О. пре
си тощо. Особ.тtиво цього JІ.Омагаютьси наші чи
тачі з .Мінеапо.1ісу (США), де іх е чимала кіль
кість. ~важаемо не домагання за цілком слушне. 
СправдІ, журнал лише з довгими А соліzІннми стат
тями не може цілком заловольнити читача. Ми 
завЖJІ.и це враховували і каМагалнея урізноманіт
нювати його зміст. Хоч признаемося, що досягти 
цього_ uам важко. Справа в тім, що журнал у та
кому матеріяльному стані, що не мае змоги за
мовити тоА дрібний матеріял, якого жоден автор 
не ~оче писати. Ue мусить робити сам редактор, 
а ВІН так перевантаженнА працею на життя, на 

ре.lІ~rування журналу, На аJІ.МЇністрацію та експе
ДИЦІЮ його, що не завжди маеться Аому вирвати 

час на вишукування тих матерія.11ів. Є небезпека, 
що той ре.п.актор взага.1і скоро розучиться писати ... 

Але раз читачі хочуть, то мусимо робити. Про
сим? nльки невеличкої допомоги ві11. переJІплат
ниюв: не ускладнювати алміністрацію, бо цим ви 
даете змогу редакторові використати час на по
ліпшення. журналу. От, наприклад, одні нагадуван
ня про вtднову передплат забирають стільки часv, 
що можна було б чимало чого цікавого вишv
кати А написати. А uього можна зовсім уникнутИ, 
бо кожен мае на своїй адресній наліпці по яке 
число в нього зап.11ачено і мусить вчасно відно
вити передnлату, або відмовитись від журналу. 
При цій нагоді звертаємось з проханням до на

ших передплатників із США, які нам часто шлють 
особисті чеки. За виміну такого чека з нас беруть 
у банкr 35 пентів, а крім того ~lfr утримують 
за виМІну американських грошей на канадійські 
і ІІИ мусимо втрачати на трьох дол. найменше 50 
центів. Хіба при такіА низькій ціні на журнал ми 
можемо це робити? Не забувайте, що ин для США 
поставили ту саму передплату, що А lІЛЯ Канuи, 
чого ніхто не робить. Ми свіJІомо докла11.аємо на 
австраліЯських та англійських передплатах, але 
не можемо того робити на передплатах із США, 
бо коли журнал тепер ледве зводить кінпі з кін
цями, то тоді він загине негаАно. 

Автори А читачі також цілком слушно .lІОмага
ються від нас подавати в кожному числі зміст 
журналу. Просимо вибачити, шо не робимо цього 
теп~р. Справа в тім, що той зміст можна зробити 
тодt, коли журнал уже зламаннЯ, а тоді треба 
окремо добирати текст змісту. Друкуємо ми жур
нал у чужій друкарні, а в чужій хаті, як ви зна
ете, й тріска б. е... Знаємо, що це незручно і на
віть некультурно, але мусимо ше терпіти. Поста
раємось з нового року й uей недолік виправити. 
Сьогодні перебороти це важко, бо журнал нам 
роблять не то.11і, коли ми хочемо, а тоді, коли е 
час, а часом, коли А хочеться... Томv за останні 
два-три місяці ми мали тижневе спі3нення. 
Просимо це все врахувати .А не суАити нас дV

же. А коли можна, то й чимсь помогти. Повіріе, 
що коли ви бачите одну хибу в нашому журналі, 
то ми іх бачимо найменше десять. І печvть вони 
нас, ті хиби, мабуть, більш, ніж Вас. ·та... ба! 
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Вище голови не відскочиш ... 
Але знайте, що нц кожним 

чів ми JІ.умаt:мо А буJІемо 
задовольнити. 

~....., батwаr 881111'Ui! 
Між 15 і 20 жовтня вихоJІить з друку нова 

книжка: 

Петро Ro.-..-

JJAJIII 
'ІІІТ8.ИКа АН 4-ї КJUІСИ ріJІввх mкЬ і no38DIId.lwюro 

~-
Ця чІJТанка є новиною на нашомv дитячому 

книжковому ринкові, бо: -
. 1. Во~ містить у собі вибір справді цікавого, 

рІЗноманІтного А захоплюючого матеріялу; 
2. Вона написана сучасною літературною мо

вою й сучасним правописом; 

3. Вона не обмежується до яко і сь одно і час
тини Батьківщини, а містить матеріял, який від
зеркалює всю Укра і ну; 

4. Вона дає не тільки голі тексти для читання 
а ще й запи_тання та завдання АО кожного розділу 
тексту, а крІм того подае ще багато народніх при
казок. Все це дає змогу використати П поза шко
лою (батьки самі можуть вчити своїх .п.ітеА); 

5. Вона подає матеріял з фолькльору, укра ін
ських клясиків та сучасних наших письменииків 
а Украіни і еміграції; 

6. Вона гарно ілюстрована, ВИJІРукована на .п.об
рому папері, обкдадинка відомого художника М. 
Дмитренка; 

7. Вона містить матеріял, якого нема в жодні А 
іншій нашііі читанці; 

s: Вона мае разом з обкладинкою 1 ОО сторінок 
великого формату; 
А тому пя книжка сьогодні є справді великою 

підмогою вчителям і тим батькам, які не мають 
змоги посилати своіх дітей до українськоі школи. 

Ціна її лише $1.00 ра3011 3 пересІUІКОІО. 
У зв'язку з браком коштів наклад цієї КНИ)І[J(И 

дуже обмежений і добре зробить тоІ, по замо
вить її негайно. 

Замовлення разом з грішми слати на адресу: 

NOWI DNI, Вох 452, Term ... А,. 
Toronto, Ont., Canada 

L М. Кириченко: ОРТОГРАФІЧНИЯ СЛОВНИК. За

тверяжено Міністерством освіти УРСР. Перше вияаиІUІ: 

Киів 1949; АР)'Те: Киів 1950. Стор. 256. 
КОJПІ врА.ІН.-годи продістаєтьСА з-поза залізної за

слони Аке виJІаннА з украінського мовознавства, то зви

чайно це буває прнпа.11кове й припізнене.. "Орфоrрафіч

ииА" (тобто: правописний) СJІовник Кириченка основа
ннА на правописних правИJІах •'Українського пр380пи

су" з 1946 і на практиці показує •к русифікували укра

їнську грамоту. Маємо в ньому такі куріози кк ··лап

.аняі•". ue: "ФіНJDІІІАіR", маємо скрізь прове.11ене г, 

отже ··rенуА" зам. ··rенук", "Гаага" зам. "Гаrа", ''Ва

шінгrон" зам. "Вашінrтон" і б. ін. Маємо чуже укра

їнській ортоrрафії "фауна" зам. "фавна", "аудиторіА" 
зам. "авАиторіА", "а у JІієнціА'•, зам. ••авJІієнція", і ін. 

Знаходимо такі чисто російські написання, АК "соJІАРЇУ· 

НОВІ ДНІ, ЖОВТЕНЬ, 1952 
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юм" ЗЗJ.Іість "солнріюм", "матеріа.'І", зам. "иатеріяJІ", 

"соuіа.lізм'', за.\1. ''соція.1ізм'' і б. ін. В uовннку багато 

<tfіташ: чомусь під герой е ті..1ЬКІІ два герої на світі 

"Герой Радянського Союз)'·" й "Герой Соціалістичної 

ІІраці", під "Стадін" е всккі спозучні uова ru~юc ва

віть '"Сталінська Конституція" й "Сталінський стиоен

.Ііат .. ; е "фабзавком" і ін. скорочення советеької дій

сности . .lосить цікавий д.111 мовознавця матеріu дають 

скрізь пн.1ьно позазначувані наrолоси. Т:~ї і там позна

чаетьск вплив українського Заходу "о.:,ень" - ЗЗ)(. 

о.1еІіь - о.1інь, уряд зам. :уряд, в бШшості одначе 

переведено "чистку" дуб.1етних форм: "прошу" зам. 

"прошу", ··часу" зам. "часу", "народ" зам. ,.народ" 

і "нарід", ТОЩО. € багаТО В ЦЬОМУ С.'ІОІ:НИКОВі бадЯСТу 

а багато потрібних і сумнівних сдів бракуе. До СJІов

нн~ додані зразки відмінювання і дієвідмінювання. 

.l.'lя еміграції с.1овиик непридатний, бо не дае відпо

,,іді из багато сдів і назв, що їх стрічаеться в чужому 

довкі.1.1і, зокрема на американсько-канадіАському те-

рені. Яр. РуJ.ІІІІЦЬКИА 

УВАГА! УВАГА! 

Заходами окремого комітету в Тор01пі, вже 
появи.1ась друком і поступила в продаж, ві
дома повість У.~1аса Самчука "Во .. 1инь" ч. І -
"Куди тече та річка". 
Книга має 314 стор тексту, у поновній ре

дакції, на гарному папері, мистецьке оформ
лення Михайла Дмитренка. Шна брошурова
ного примірника $2. 75, у гарній, полотняні й 
оправі - $3.75. Для кольпортерів, що беруть 
більшу кідькість примірників, як також для 
книгарень 30~:~ опусту. 
Замовлення шдіть на адресу: 

Е. Pasternak, 429 Glenlake А ve., 
Toronto 9, Ont., Canada 

Громадський КомІтет виданни "ВоJІинь" 
У JІаса Самчука. 

МА€МО НА СКЛАдІ ТАКІ ДИТЯЧІ 
ВИдАННЯ: 

1. "ДВІ КАЗОЧКИ" (нове видання) народІІІ 
казки з гарними малюнками, кольорова об
кладинка, стор. І б, ціна - 20 центів. 

2. "ЛИСИЧКА - СЕСТРИЧКА І ВОВК ПАНІ
БРАТ" (нове видання), народна казка, з ма
люнками, стор. 16, ціна - 15 цепів. 

3. "ШАСИК-ТЕЛЕСИК", мародня казка з ма
люнками, коJІьорова обкладинка, ціна - 15 
центів. 

4. "ЯЯЦЕ-РАЯЦЕ" (нове видЗШІя), народня 
казка з малюнками, кольорова обкладинка, 
ціна - 25 центів. 

5. "МОЯ ЗБІРОЧКА" (нове ви.а.ання), - ба
гато ілюстрована КІІЮКечка, де е иаро.JUІЯ казка 
.. Костинии син'', віршована казка Наталі Забіли 
.. Сорока-Білобока··, пісня-гра з нотами .. Яблунь
ка'' - текс Н. Забі.JІи, муз. П. Козицького. Ціна 
- 25 центів. 

ЗамоВJІяти: 
NOWI DNI 

Вох 452, T~rm. "А", Toronto, Ont., Canada. 
КниrарнІІІІ І ко.1ьпортерам опуст. 

ЄДИНИІ'І УКРАПІО.КИІ'І СКЛАД 8)Т1JIJUI 

В ТОРОНТІ 

SCARВORO FUElS 
8.аСІІІІК: €. Охіта 

ПроЦІ!ІЮ J(o6pe 'ІИС'1'е вугі.J.в, 1181!110 • cuui тверJ(е 
І м'nе вугі.J.в, а такоJК рЬне 8}'l'i.uR 1.0 C'I'OIIR)Ja і б.Іо
вера, проJUІЄІІо такоw .IP08L Гарантуеме .аобру обс.Іуrу. 

3аJІов.8еІоаІ СDТІІ: 
SCARBORO FUELS - St. Clair Ave. East, Scai"Ьoro 

Junction - ТеІ.: Zone 7-2!/J7. 

ПЕРЕДМ А ЧУІ'ІТЕ ЧИТАRТЕ 

ПОШИРІОІ'ІТЕ -
найновіший на терені США А Канади часопис 

УКРАІІІСЬІСІІ8 ПРОІІЕТЕВ 
Виходить тим часом - раз на тиждень. 

Ц~ ЕДИНИЙ часопис, ІЦО ВН.UЄ нова українська Ьd

rpaцitl .UA всіх українців. Часопис розхоJІИТьса в ydx 
країнах світу. 

"УКРАІНСЬКИІ'І ПРОМЕТЕR" - единий часопис, 
що тримае читача в живому контакті 3 українським на

родом в Україні, що 3 прометеївською мужністю тер
пить бо.1ьшевнцькі тортури, але не вмнрае, а бореться 
за во.:rю і вірить у свою перемогу! 

Передп.1ата в США і Канаді: на рік - $5, на пів 
року - $ 2, 70. 

Передлдату надси.:1ати на адресу: 

PROMETHEUS - Printing & Publishing Asa'n. 

13824 Jos. Campau, Detroit 12, Mich., U. S. А. 

З інших країн передп.:rату надсн.1ати на цю саму 
адресу поштовим переказом або банковим чеком, у сумі 

рівнозначній до вартости американського додяра. 

КУПУЯТЕ! ПРОДЛВАЯТЕ! 

Доми, підприємства і всякі інші нерухомостІ 
за посередництвом наАбіІьшоrо в ОнтарІо 

украінського бюра посереlІ.Ництва 

R. TESLIA - Real Estate 
Бюра в Торонті: 

1. 863 Bloor Str. W. 
ТеІ. КЕ. 9459 

2. 575 Queen Str. W. 
ТеІ. W А. 2646 

Бюро в Гамі.Іьтоиі: 

1294 Кing Str. East, 
(Ріг Майн) 

ТеІ. 93559 

Проводимо асекурацію від вогню, асекура
цію авт тощо. 

ОбСJІуrа чесна, скора, фахова! 



----- -~ 
НЛАКРАЩІ РЕЧІ І ПО НЛАНИЖЧИХ ЦІНАХ КУПИТЕ В УКРАіНСЬКІА КРАМНИШ 

G. Luk' s Electrical Appliance Contpany 
Маємо ве.ликий вибір електричних й газових кухонь (Мофет стов), 
хОJІодильників, nрuьних машин, машин до чищення nідлог та кили
мів, рал.іоапаратів, диванів (честерфілди), n'ян~кордіони та інше. 

ГАРАНТУЄМО: НИЗЬКІ UІНИ, ВИГІДНІ СПЛАТИ, ГАРНУ ОБСЛУГУ 

ТА ДОБРУ ЯКІСТЬ КУПЛЕНИХ У НАС РЕЧЕй. 

797-799 DUNDAS ST. W. TORONTO, ОNТ. 
Те.1ефон: W А 9228 

ГАРНІ А ДОБРІ РЕЧІ ПО НЛАМЕНШИХ ЦІНАХ КУПИТЕ В УКРАїНСЬКІА КРАМНИЦІ 

Royce Radio Furniture & Со. 
ВЛАСНИК: ЛЕВ ДОПТА 

Маємо великий вибір меблів, радіоприймачів, електричних та газових кухонь, холо

дильників, пра.льних машин та інших господарських речей. 

МИ ВАМ ПРОПОНУЄМО: ЯКІСНІ РЕЧІ, НИЗЬКІ ЦІНИ, ВИГІДНІ СПЛАТИ, ЧЕМНУ 

ОБСЛУГУ. 

Наша адреса: 1529 Dupont St. Toronto, Ont. Те.1ефон: LL 0175 

ФАР&И 

ТАПЕТИ - (WALLPAPER) 

куnит~ найліnше в 

METROPOUT AN 

PAINT & WALLPAPER СО. 

795 Dundas St. W. - ЕМ. 4-6597 
Т oronto, Ontario 

Власник: ОЛ. ОХРИМ 

Л. ЛУНСЬКИЯ ОКУЛІСТ 

Екзамінуємо очі, добираємо оку."Іяри на різні 

недомагання очей, нервовість і болі голови. 

Говоримо nо-українськи 

~70 College St. W., RA 99~2 

НАН 
ВІДЖИВНІШИА 
СТРАВНІШИЯ 
ДЕШЕВШИй ХАРЧ, 

ЩО МА€ В СОБІ ВСІ ВІТАМІНИ, ЦЕ 

молоко 

І МОЛОЧНІ 

ПЕРЕТВОРИ 

СПОЖИВАйТЕ 

ВИСОКОВАРТНІ ПРОДУКТИ 

ЄДИНОї УКРАїНСЬКОї МОЛОЧАРНІ 

ROGERS DAIRY Ltd. 
459 Rogers Road, Toronto, Ont. 

Phone: JU. 7193. 
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