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І\!JОЛОДА ПОЕЗІЯ В УКРАїНІ 

Микола ПЕТРЕНКО 

НАВІКИ! 

Ти - мій хліб, моє сонце, мій дім, 
Мої руки, натруджені в праці. 
Народивсь я під сонцем твоїм 
На Дніпровому березі вранці. 
Так під серцем твоїм я живу, 
І під серцем закрию повіки -
Наче зірка, rцо впала в траву, 
Шоб росою бриніти навіки. 
Бо навіки я вірний твій син, 
Без вагання вросту, мов клітина, 
У ті сорок мільйонів клітин, 
ІЦо у серці твоїм, Україно. 

Віталій ВОЛКОВ 

Степан ЛИТВИН 

ЗЕМЛІ ВЕЛІННЯ 

Намоіялось, що я лечу. 
Безодня. Дивне зір моргання ... 
І раптом дуже притягання -
Землі веління владне чуть. 
Сюди вертаюсь від зірок, 
Хай не завжди тут легко жити, -
Тут матері моєї жито 
й дочки моєї дитсадок. 
Лечу ... Вітаюсь із Землею, 
Вклоняюсь рідному Дніпру. 
Землі і мій потрібен труд, 
І я не прожину без неї! 

ПРОЦЕСУС ·мАС ТО ІДЕ УС 
,ІV\аксим Чобіток, студент медичного факуль

тетv Варш:шського унів~рситету, був на першо
му к~·рсі. На меДицині, як водиться, потрібне бу
.lо знання латини, а Чобіток добрим латиністо.~І\t 
не був і хоч знав деякі слова, то однак в гімназії 
за свої "екстемпоралє" ніколи більше трійки з 
двома, а то й трьома Л·tінусами не діставав. У 
к1нці шкільного року," звичайно, мінусів йому не 
рахували і так перелихали до вищої кляси. 

.1\1але навантажеюш латиною далося Чобіт
кові добре в знаки, бо тепер прийшлося заучу
вати напам·'ять усі .11атиські наЗІВи різних кісто
чок, \t'язів, нервів та інших рухомих і нерухо
:\fИХ частин нашого грішногп тіла. Особливо че
рt'п .\\ав безліч різних назов, а починати навчан

ІІЯ приходилося саме від черепа. 

Про того Чобітка ми .\юже були б і не зга
.J.ували, бо ніби що 1зін уявляв собою? От таке 
собі звичайне, нюкч~ серел.нього зросту худор
ляве сотворіння, що обличчям більше скидалося 

на Дарвінооу мавпу, ніж на нащадка праотця 
Адама. Загало_\1 же це була тиха, спокійна лю
..Jина і навіть досип) си~ш::пична, як це підкрес

лювала його рідна тітка Одарка. 

.-\ :-згада.'Іи ми про Чобіт1<а ось чО.\-Іу. 

Якось зустрів Чобіток на коридорі своєї 
"альма матер" знайомого, на прізвище Халява, 
можна сказати колеrу з гі,\'\назїі, вищого від 

Чобітка H(l цілу го.rюву та ширшого майже в три
чі. ХаЛ5~!'1а нже закінчиrз загальну м~дицину і пе
рейшов на вузьку спеціяльність -- терапію. 

!{обридень, пане Халяв()! 

!/О R ; J /1 І, ГР.\'Л'Н!J, ~~%-і 

- - А-а-а, добридень! - зупинився Халява 
й подивився збентежено на Чобітка. Знайоме об
личчя... Зrзідкіля я його знаю? -- подумав. -
ЧскнІfтс, чекайте ... Я трохи пригадую вас. Чи не 
б~'дете ви часом з дубенської гімназії? 

- Так. З дубенської. Таж ми з вами ко
леrи. 

- Ах, так, так... Пригадую... - і Халява 
раптn:\1 перейшов на "ти". - Твоє прізвище має 

в собі щось шкіряне чи взагалі шевське. От, дай 
Боже пам'яти, - стукнув себе по лобі. - На
че б устілка чи закаблук ... 

- Чобіток, пане Ха.11яво. Чобіток. 

--- А дійсно - Чобіток! Як то скоро все 
забувається. Старіємось, Чобіток, старіємось ... 
А ти знаєш, що я пригадав? Каперський, що був 
зі мною в одній клясі ... Ти пам'ятаєш Копереько
го? Ми ще його Хапьорським кликали ... 

--- Певно, що пам'ятаю. Навіть дуже добре. 
Він завжди на великій перерві з'їлав п'ять-шість 
тістечоІ<. Ми часто рахували, скільки він з'їсть 
сьоголні, і дуже заздріли йому, бо мало хто 
з нас був спроможний рівнятися з ним. Я, напри
клад. діставав на сніданок шість 1<опійок. а ті
стечко коштуоgало три копійки. 

-- І я ці тістечка пам'ятаю... Але я хотів 
щось сказати тобі ... Ага! Так от цей Коперський 
на якомусь ·вечорі, коли побачив мене з тобою 

ра:юм, сказав до ІПІJисvтніх: «Панове! Подивіть

ся на оцих двох: цей Голіят, -- він по1<азав на 
мене, --- це тільки півфабри1<ат. бо називається 
Ха.lяtза, тоді як цей пігмей, ·----- нін показав на 



тебе, - уже готовий виріб, бо називається Чо
біток. Ви тільки подумайте: частина iJjnoгo в 
двічі більша від ці.rюсти. Хіба ж це не пара
..J:.ОІ{с? .. " А ЯІ< тобі сподобався тоді цей жарт? 

---- Це бун справді дотепний парадокс. 
-- Або парадоІ<са.1ьний дотеп, що? .. Ну, а 

як же тобі поводиться тут? Ти на якому відділі! 
- Та на тому ж, що й ви - на ме~ицині. 

Браво, браво! Дуже гарно зробив... Ме
дивина --- корисна на~тка: і для розуму, і для 

кишені - комv що до вподоби... Але ти мені 
не нвю<ай", бо ·ми ж з тобою колеrи: і з гімна
зії, і тепер в університеті. 

Та я вже так звик, щоб старших nава-
жати. 

Ну, який я та.\1 старший ... Бач, в гімна
зії це була інша спр;ша, бо ти тоді був ще 
капшуком, а я майже дорослим мужчиною. Те
пер то ми обидва дорослі. Зрівнялися, як ка
жуть ... А як даються тобі латинські назви? Ти, 
здається, не дуже був у згоді з латиною ... Я сам 
.'dав великий клопіт на початках, поки не дістав 

правдивого черепа. Щойно як мав його в руках, 
тоді пішло, як по маслі, бо тут грає ве-лику ро
лю зорова пам'ять. Візьмеш отак черепа в руки) 
подивишся: на котренебудь місце на ньому, ска
жім, на чоло, і ти вже знаєш, що це буде "ос 
фронталє". Перекинеш зір трохи нижче - і ма
єм "ос назаде", а там знов якийсь "ос темпора
лє" чи інший "процесус .\1астоїдеус" ... Ти маєш 
чер~а? . 

- Тільки власного, - постукав Чобіток 
себе по голові. 

- Погано... Навіть дуже погано! Без чере
па, як без рук. Шкода, що я свого продав. Бун 
би тобі дарма віддав. Чудовий був череп, наче 
б на замQІВ.,1ення: усі частини з горбиками та ва
глибленнями такі чіткі, що ніколи не поми.7Іишся 
в їх назві ... Е-е-е, та що там згадувати - був 
та й нема. A.lle ти ним не переймайся. Можеш 
купити іншого. 

Купити, кажете? Невже можна купити? 
І буде правдивий? 

Цілком правдивий - з мертвої людини. 
Дістанеш на першому ліпшому кладовищі. Треба 
ті.1ьки замовип-1 у сторожа зазделегідь. 

-- У сторожа? Це щось фантастичне. Не
uже він відтинає голову мертвому, щоб потім 
продати? Я не вірю. 

---- Повіриш ... Бач на варшавських кдадови
щах стало тісно, тому й ховають нових покій
ників щільно бі.11я старих, а то й на старих кла
дуть. Сторож, як копає. часто натрапляє на 
старий кістяк. Тоді він відколує черепа й ха
вас собі в тоrбу, а решту приси.пує землею, щоб 
ніхто не бачив. Сторожі знають, що медики роз
биваються за черепами, то чому не заробити? 

- Цікаво... А чому ви кажете, що треба 
замовити заздалегідь, як він, може, має гото
вого? 
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- Щоб не виг.1ядало на склад черепів, бо 
його можуть потягt-tути до відповідапьности. А 
так виходить, що він ними не торгує, а тільки 
на прохання студента робить йому ласку під ве
ликим секретом. Розумієш? 

.-\ при замов.1ені треба дати завдаток, чи 
повірить на слово! 

- На слово? Ха-ха-ха! Який же ти чудний. 
Та тут у В:.ршаві зі свічкою не знайдеш такого 
дурня, щоб повірив тобі на слово ... Даси йому 
пів золотого - бі.1ьше не давай! А він запише 
на чергу і скаже, коли навідатись. Ціна, як де: 
від трьох до п'яти ::Jлотих. З метрикою до
рожчі. 

- З метрикою? Як це !1Озуміти? 
- Дуже проСТІ). На порядному кладовищі 

кожного покійника вписують до реєстру, де да

ють йому дна чис.1а: одно - по рядкове, а дру

ге - число могили, бо КJІадовище поділене· на 
неведикі площі, відповідно понумеровані. Раніш 
ховали без реєстрації і тому немож.r~иво устійни
ти, хто де похований, хіба що могила має пам'ят
ника з добра-t\1 написом. У реєстрі зазначують 
:місце й дату народження та дату смерти. Ча
сом 3Гадують суспільний стаІ-І та деякі подроби

ці з життя покійника. Отже разом з черепом 
реєстрованого небіЖ'ІИка ти дістанеш виписку з 
реєстру. Це і є метрика. Пам'ятай, що черепи ви
даються за чергою. Одні з метрикою інші без неї. 
Не вибирай, а плати, що скажуть, бо можеш 
потім і рік чекати. 

- Дуже дякую за пораду. 
Ха.1ява хотів ще щось сказати та дати свою 

адресу, але поки шпортався по кишенях, Чобі
ток зник. 

** * 
Минуло два місяці. Настала осінь, а з нею 

почались і дощі. Того вечора дощ був змінниі\: 
то .1ляв, то сік дрібненько. 

По Вонзкій вулиці йшов чоловік, тримаючи 
під пахвою круглий .пакунок. Біпо-червониА каш
кет зраджув·ав прина.чежність до студентської 
організації "Братняк". 

Перед домом ч. ІЗ студент зупинився й ви
тягнув з кишені ключа. Ще не велів відкрити 
лверей, як попри нього шендко проїхав візник і 
обляпав болотом. Студент вилаявся і увійшов до 
середини, старанно замкнувши за собою двері. 

У передпокої було темно. Студент увімкнув.-· 
світло. Жарівка не засвітилася. Мабут, nepero
piлa. 

- Щось не везе сьогодні, - подумав. 
Він поклав пакунка на підлогу, скинув із се

бе за б ру лженого плаща 'та кашкета й повісив на
помаuки на вішаку. Тоді nобіг по сходах на тре
тій поверх, так само напомацки знайшов двері 
до кімнати і увійшов до середини. Щойно тут 
світло запали.11ося. Він зідхнув з полегшою. 
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Це був наш знаномий Максим Чобіток. 
Чобіток змінив убрання, бо також було мок

ре від дощу та болота, підійшов до столу і тут 
згадав про пакунок. 

·- А щоб тебе чорти взяли! І як так забути 
nринести? 

Узяв на столі кишенькового ліхтарика й nо
біг по сходах униз. Пакунок лежав у протилеж
ному кутку. 

-· Чого в:н там опинився? Я ж його поклав, 
здається, тут, де висить плащ ... 

Дощ, rзізник, болото, брак світла - усе ра

зом відізва.лось на нервах і Чобіткові стало мо
тоrошно, особливо як узяв пакунка під пахву. 
Хутко побіг наверх, тримаючи запалену лямпоч
ку~ ускочив у кімнату і ... обережно nоклав па
куtfка на сто"1і. Несміливі рухи зраджували хви
.1ювання. 

- Що з мене за медик, як боюся мертвих 
речей? 

Рішуче розірвав шнурка й розгорнув. З се
редиІ·ІИ .пакунка дививсь на нього трьома зЗІПа

динами, замість очей та носа, людський череп ... 
Череп правдивий та ще й з метрикою. За

платив вісім злотих! Метрики, щоправда, на ру
ки не діста-в, бо сторож мусів спішно копати яму 
для свіжого покійника. Обіцяв приготувати на 
другий день. 

Подивився Чобіток на черепа і в уяві з'яви
.rюся клад<1Вище та здогадне мі·сце, де він міг ле

жати. За асоціяцією думки опинилися біля но
вої ями та ... свіжого покійника, що чекав на неї. 

Чобітка огорнув страх. 
І щойно страх перервав неприємний хід ду

мок. Він узяв газету, що лежала на столі, nри
крив нею черепа й відвернувся, щоб не диви
тись. У тому ж моменті почув за спиною шеле
стіння... Одна мить і газета впала на nідлогу. 
Він зблід. У середині все похололо. 

- Що робити? - думав. - Стоячи так 
відвернутим - страшно, а подивитись - ще 
страшніше... А може, відвертаючись, я зачепив і 
сам скинув газету? 

Він нагнувся, схоnив газету й швидко обер
нувся ДО СТОЛу ... 

Чере-п лежав на місці. Чобіткові видалась, 
що ледве помітна усмішка грає на ньому. Від
рухаво самі руки простяглись і накрили черепа 

газетою, а для певности ще й книжками прича

вили з бокm. Серце зачастило ... 
Довше дивитись він не міг і відійшов до 

дверей. 

- А що далі? Вийти геть чи залишитись у 
кімнаті? 

Зусиллям волі змусив себе nовернутись, хоч 
рука ще була на клямц! від дверей. Підняв очі 
і кинув погляд на стіл. Книжки з газетою 11Ю
рили нерухому купу. Хвилинку nостояв і ... роз
сміявся. 

- Чи є ще хтонебудь дурніший від мене? 
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З доброго дива зля~ався мертвої голови! Навіть 
не голови, а звичайного черепа. 

Прийшла реакціS1 й страх зник сам по собі. 
Сміло підійшов до столу, відкинув книжки й під
ніс газету. Усмішка зникла. Вигляд черепа був 
нормадьнЇ.Ій. С'фашного враження більше не 
було. 

Підійшов до палички, взяв підручника ана
то.\1.ії і почав порівнювати. 

- Гм ... В натурі виглядає інакше. Тепер ро
зумію, цому легше вчитись, див.тrячись на об'єкт, 
я. не на малюнок. 

І тут пригадав м;tленький епізод, Іда тра
пився йому ~ першій клясі. Підбігає до нього 
школяр і єхидно ставить питання: 

-- Який вогонь не пече? 
-·Дурний, -відповів йому Чобіток. 
- От і не знаєш, от і не зраєш! - зарего-

тав школяр, заплескав у долоні, обкрутнувся на 
місці та й сам ~ідповідає: - На-ма-льо-ва-ний! 

Так і тепер. Вогню не пізнаєш на малюнку, 

а ті.rrьки н натурі ... 
- ФаІ{тично тут нічого страшного не;ма. 

Щодня ж їм м'ясо та обгризаю кості. Такі, 
як і ця. 

Відважно постукав зігнутим пальцем по 

мертвому лобі, послухав звук від стуку та й по
чав філософувати. 

- І тільки подумати, що колись у середи

ні цього черепа містився мозок, а в мізку -
,розум. Великий розум, що, може, побуджувати 
своє тіло до таких чинів, иід яких усе людство 
здригалося з жахо~r. .. А може й захоплювалося 
ними ... Та й не конче мусїла бути сильна інди
вїдуаль~ість. Хто знає? Може це була пересічна 
людина: селянин, урядовець, робітник... А може 
цей череп належа'3 жінці? Скажімо, якійсь доб
рій матері, що зуміла вихфати дітей на добрих 
громадян своєї батьківщини... Або, навіть, і до 
зрадливої коханки, що багатьох полонила сво

єю вродою... І де тепер та врода? Ось тут -
він провів пальцем по щелепах -- були сочисті 
губи, що палко цілували колись, а зсередини ви

добувався мелодійний голосочок, що так вабив 
до себе... Жила людина, рухалась, думала, від
чувала, пережИ'вала -- і все зникло разом із ті
лом. Одні кості за.11ишились... Людина, кажуть, 
мала душу, що також десь тут, чи в тілі, чи 
тільки в rолові перебувала і навіть керуваля. тим 
великим розумом на добро чи зло ... Але де поді
~ся той розум? Ще душа могла після смерти 
тіла перенестися, скажім, у духову площу, вер

нутись, так би ,\ювити, :v свою сферу. Але що 
сталося з розумом? Виходить, що невідомо, де 
взявся і куди зник. А може розум - це тільки 
·приду.,tана нами фікція, щоб пояснити психоло
гічні процеси, виправдати поставання думок, 

ідей? Навіть не фікція, а нормальна, хоч і дуже 

складна вібрація мозку, никдикана душею? Так. 
Розум - це вібрааія мозку. Напевно так. З хви-
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:1иною, як душа покинула тіло, мозок умер ра

зом із тілом і в дальшому етапі розпався на ато

ми чи молекули. Тим самим зникла й вібрація ... 
Чобіток відчув уто.\1у ЇІ поклався на ліжко. 

Думав відпочити трохи, щоб далі працювати, 
а~1е череп не давав спокою. Він устав і переніс 
його на крісло біля ліжка. Та й підручника ана
томії взяв. Порівнювати. Знову ліг, ще й руки 
знклав під Г'J.lову. Під свій власний череп. 

І не зчувся, як заснув ... 
Тррах! 

Щось впало на підлогу й покотилося. Кляц, 
КJІЯН, к:1яц ... Наче зубами. Чобіток зірвався на но
ги. В кімнаті темно. Тремтяча рука повернула 
ВИ\fикача на стіні. Нема світла. Повернула ще 
раз і ще... Не горить. Чому ж сама жарівка 
згасла? .. 

Пошпортався нервово в кишенях і намацав 
сірники. Запалив одного. Перше, що кинулось у 
вічі, був череп. Лежав на підлозі в кутку, перед
ньою частиною до Чобітка. Дивний блеск у за
пади!іах, а рот напіввідкритий. Наче б з ус
мішкою .. 

Сірник погас, і Чобіток пірнув під ковдру. 
З головою~ бо злякався. І вже крізь ковдру по
чув, як хтосh засміявся. Тнк тоненько: хі-хі-хі-хі! 

lv\oжe не тільки видалося? 
- Процесус мастоідеус! - пролунало в 

кімнап 1 залягла тиша. Та тиша, що завжди 

бренить у вухах металевим шумом. 
Чобіток і не поворухнувся. Наче б його і не 

бу~1о. Тільки дурне серце так стукотить, що на
певно й надворі чути. 

Чи довго лежав нерухомо? Не пам'ятав. Мо
же й заснув з переляку, бо коли забракло повіТ
ря під ковдрою, відрухаво відхилив їі і від
крив очі. Надворі розвиднювалось і ранішня зо

ря впала до кімнати. Кинув лячний погляд дов
КОJІа - пічого підозрі.·юго. Надходив день. На 
душі відчу.1ась полегша. Ліг вигідно і... заснув. 

Прокинувся Чобіток після десятої. 
- А як чepffi? 
Устав, підніс, оглянув і поклав на столі. 
- Мабуть, у сні зачепив рукою, а решта 

галюцинація. А що з жарівкою. 
Також перевірив. Перегоріла. 
-- Трохи пізно. Проте пару лекцій ще за

хоплю. 

Проковтнув кавалок хліба з маслом, запив 
теплим чаєм і побіг. 

Лкції розважили, і він заспокоївся. Про ніч
ну подію промовчав. Коли ж вернувся - знов 
напав страх. 

- Може, краще не ночувати вдома? 
Переміг себе. Він же медик! А череп поман

дрував у валізку, яку замкнув і виніс у коридор. 
Надвечір пішов Чобіток до кіна. Фільм про 

Гаваї. У головній ролі - Рудольфа Валентіно 
американський красень. Чар тропічної приро

ди привернув рівновагу. Вернувся в гарнім нас-
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трої. Булп пізно. Господині не будив і ліг спати 

без вечері ... 
Шкрябання у вікно пробудило Чобітка. Блі

де .\1ісячне cя:ciuu за.l:tялr~ кімнату. Надворі тихо. 

М'я-аR! 1\·\'я-а-ав! 

Дr~СЬ чоrти KOTiR принесли! Ще Ж не 
весна? 

- М'я-з-ав! Ги-и-и! Ф-ф-ф ... 
Запанувалн тиша. Переждав зо д:в:і хвилини 

:і перекинунея на другю~і бік. Почав дрімати. 

·-- Рип! Р-ри-ип ... Трр-віу-ррип-рип ... 
Знов прокинувся. Дивиться, а двері помалу 

в1дхнляюп)с~. Бі.1ьше, більше ... Майже иаостіж! 
H;t rюрt>зі - тінь. Ах, те серце! Тінь просувас

!·ься в кі~нату. Видно чиюсь руку, а в руці -
валізка. Так! Та ca,'wta, ща з черепом ... Тінь кла
де валізку на під.:~огу й розкриває їі. Без ключа. 

-- Навіщо ти викинув мою голову? - хтось 
шепоче. 

Тінь витягає черепа з валізи і настромляє 

собі на шию. Щойно тепер завважує Чобіток, що 
тінь бу.іl:а без голови! 

,\ тінь стоїть наче обернута до нього плечи
\Іа. Нерухомо. Проходить моторошна хвилина і 
т;нь ПlУзертається. Із западин черепа промінює 
дивне світло з фіялковим відтінням. 

--- Процесус мастоідеус ... - шепоче тінь. 
Bu~a раптом заколивалась, витягнула руки 

впсред і почала наближатись. На Чобітка напа
ла лихоманка і він зацокотів зубами. Часто, ча
сто ... 

. -- Що робити? Куди втікати? 
Тінь вловил1 намір і розставила руки. Уже 

мuйже біля ліжка. 
--- Рятуйте! - скрикнув розпачливо і на

крився ховдрою. З головою. 

На коридорі rзчинився шум, застукали двері, 
щось зашляпало по під.-"'юзі, наче б хтось убіг, і ... 
впало І~ЇО:.\!.У на ноги. .1\\абуть рука, бо почала 
Пі..~рсбирати по всьому ті.'Іі від ніг до голови. 

- Зараз вхопить за шию, - майнула думка. 
- Панє Чобіток! .. Панє Чобіток! -nочувся 

гоJІос господині. - Цо з панем? .. Нера, ходзь ту! 
Іl.І.ось Зіскочило з ліжка на підлогу й заска

в~rліло. Чобіток відкинув ковдру. Кімната бу.11а 
освітлена. Бі.1я ліжка стояла господиня, а коло 
неї підскакував їі вірний лесик. 

- Нехаіі пані пробачить мені, що на.11якав 
своїм крико.\1. Я мав неприємний сон. Мені ду
же прикро, що я паню збудив, - відповів Чо
біто!< по-чюльському. 

- Не треба так часто ходити до кіна, бо 
поті:.\f всяке чортовиння з'являється уві сні. 

Хотіла ще щосh додати, ~1ле передумала, бо 

л1ахну.1а рукою. 

- Неро, ходзь! 

Чобіток зСtлишив світло й заснув. 
На другий день зустрів на лекціях колеrу 

Д"nинсІ::.кого і розповів пригоду з черепом. 
-·- Я д)'.\Н1Ю, що в тебе нерви не в порядку. 
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Краще Rі..:хпочинь та не дуУІай про дурнІ!ці. Зро
зум.І!, що мертві не говорять, а тим більше че

оеn. Це всf' одно, шо ти гризеш курячу кісТ1ку, 
а rзона починає кудкудакати в роті. Це ж аб
сурд. Ві.з. резстроєних нервів часто проявляють
ся га;rюцинсщії. ЦіJrком природно і ... лоnічно. Зна
єш що? Ти позич мені свого черепа на деякий 
час. І я щось пригада1о собі, і ти за той час від
ГJочинсш. Добре? 

-Візьми. 
Після лекцій пішJІи обидва до Чобітка. До

.111нський не пробув довго, бо поспішав до біб
ліотеки. 

~r бібліотеці ДолинськиІі зайняв місце біля 

одного з вел11ких стuліrа у залі і .поклав біля себе 

черепа, загорнутого R папір. Потім дістав кіль
ка книжок, зробив необхідні виписки з них, книж
ки 'Зщдав назад і пішов до виходу. На порозі 
зіткнувся з ... Чобітком. 

- І ти сюди? Чому ж не сказав мені? Бу
.'ІН б разо~t прийшли. 

- Я не думав іти в бібліотеку сьогодні, але 
згадав одну річ і хочу дещо більше довідатись 
11ро неї. 

--Л що саме? 
- Та про Дельфійський храм. Точніше, про 

напис Hel ньому: "Пізнай самого себе". А ти, як 
бачу, вже ІJспів черепа занести додому. 

--- Черепа? .. Як добре, що ти нагадав: я ж 
(юго за.lИШІШ тут на столі. Зустрів кількох на

ших хлопців, заб.алакаося з ними, а про черепа 
ІІ забув. Треба піти забрати. 

Пішли разом. Підходять до столу, а черепа 
не видно. Десь зник. Місце Долинського зайняла 

~тудентка. 

- Може ти не тут сидів? - запитав Чо
біток. 

Обійш.1и всі столи. Навіть чергового запи
тали. 

- -- f Іrигадай добре, де ти його пок.пав. 
- Те1. та.\1, на столі, що показував тобі ще 

спочатку. 

-- А, мо ж:.?, ти забув те місце? 
-- :~збун, забув ... Ходи покажу ще раз, бо 

.J,()бре пам'ятаю, де я сидів. 

Підходять. Місце вже порожнє. 
- От тут! Бачиш? Я сидів на цьому кріслі, 

а в:н лежав ось тут на. столі. Переді мною. 
По друг!й стороні столу сиділа інша студент

Ю:І. Не буаа гаrна, а.1е за неї промовляли і мо
лодість, і гарні карі очі, мила усмішка з двома 

ямочками по боках. На голові мала подібну бі.7Іо
чсрвону шапочку "F>ратняка''. 

- Вибачте, і<олежанко, - llвернувся до неї 
До.1инс~ кий. --· Чн ви часом не завважи.1и тут 
::а. стuл! речі. З[lгорнутої в сірий папір? 

-- Речі? Nюже такої круглої? 
--- ТСJ.к, так. 

Якусь круглу пачку я понлала собі під 
:.,:рісло, 11о в;та заваджала всім. І мені також. 
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~'ста~1а й відсунула своє крісло набік. 
--Ця? 
- Вона! Дуже вдячний вам, що заховали. 

А ви знаєте, що це за пачка? 
- Звідки ж я з паю? - здвигнула плечима. 

- Я до чужих речей не заглядаю. 
- Зараз вам покажу. Дивіться! - розгор-

нув Долинський пачку. 

-- АіІ! - скрикнула дівчина ·від несподіван
ки і зомлі.7Іа. Чобіток ще вспів лідхопити їі та 
посадити в крісло. 

Зчинилась метушня. Хтось приніс склянку 
води. 

- Ти, Чобіток, побудь з нею, поки не оп

ритомніє. Я .\\ушу спішЙти, бо ще браму зам
кнуть, та й пообідати треба. Черепа я забираю 
з собою. 

- Добре, добре. Іди. 
Чобіток узяв ск.т1янку й линув воду дівчині 

в лице. Та прийшда до себе. 

--Де я? 
У бібліотеці. 
А де череп? 

1\'\ій КО.'1еГа З<lОрав. 
Це жахлиБо! Вибачте, що я... що така 

нервова. Це була несподіванка для мене. Коли 
ви мені його показали, я згадала, що він увесь 
час був підо мною ... Це страшне! Я так боюся 
мертвих ... 

-- Панове, розії1.1.іться! - звернувся Чобі
ток, до студентів. - Нічого не сталося трагіч
норо. К.1ежю-:ка тільки зом.ТІіла. Вже все в поряд
ку. Не турбуйтесь ... Я мушу вибачитись за мо
ГР кo:rery, що так налякав вас, - звернувся він 

до .1.!вчюш, ·- але я не ду:иав, що таке може ста

тись. Прошу не гніватись. 
- Пусте. Нічого. Л\ені вже пройшло. Я тіль

ки прош~'. щоб ви трохи побу.7Іи зі мною, пане, 
наІІr ... 

- Чобіток, -- підказав. 
-- І Іане Чобіток ... Х:\1. Таке смішне прізви-

ще ... Але ви не гнів()йтесь. Це у мене вихопи
лосtJ ЯІ(ось так наслідком реакції ... 

Допоміг їй занести книжt<и та принагідно за
питав, де вона мешкає і чи це далеко. 

-- Ні. не дуже. На Варецькій. 

-- Може я проведу вас? - вихапнлося не-
сподіваво для нього са.,юго. 

- Нзвіть буд~· дуже вдячна, хоч люблю 
сама ХО.JJіТИ. Але сІ~огодні, та ще й nроти ночі! 
Нізащо! Я .з.уже боюся, бо цей череп буде вви
жатися мені всю дорогу. Дуже вас прошу, якщо 

ваша аска ... 
- О, я~ з веJІИКОt<) приємністю проведу вас .. 
- А на якому ви факу.1ьтеті, пане Чобіток? 

На -''Іе;щчному. 

- Так і видно, коли з черепами возитесь ... 
А я на філософському. А як ваше ім'я. 

--- Максим. 

5 



- А я називаюсь Катерина Медюк. Будьмо 
знайомі. 

Покзапно підхопив простягнуту руку. Була 
тепла й м'яка. Така м'якенька, що з приємністю 
затримав у своїй. Не виривала. 

-- Може піде:t\И '? Почуваю себе дуже стом
леною. 

Згадав про напис на Дельфійському храмі. 
т~ де там! Може другим разом. Оце сьогодні 
вперше мав жінку б.rшзько себе. Навіть тримав 
у своїх обіймах, Яk зомлі."Іа. У дорозі говорив 
мало. Більше вона. Чобіток переважно думав. 

Біля Ті брами зупинились. 

- Заходhте, .Максиме. Так просто, без це
ремоній. Наче б ми бу .. 1и давно знайомі... Сьо
годні не запрошую, бо мама нездужає. А як ви 
думаєте відносно суботи? Надвечір? 

Відчувалася теплота в голосі. Здається, сів 
би біля неї та слухав цей милий голосочок. Та
кий мелодійний ... 

- Може підемо до кіна? - опитав несмі.1о. 
Ті."ІhКИ в кіні може мати нагоду сидіти 

близько н~ї в темноті та ще й, можливо, трима

ти Ті руку у своїй, відчувати П тепло. 
- Буде Rидно. Ви тільки прийдіть. Будете 

пам'ятати, де я мешкаю? Ні, я краще напишу 
вам свою адресу. 

Вирвала листка з б.1окноту, записала й по
дала Чобіткові. 

- Тільки не згубіть, - усміхнулася ямоч
ками. - Обіцяєте nрийти? 

Згубити записочку, лисану "іі рукою? Ніко
ли! Певно, що прийде. Якби мав крила, то nри
.1етів би. Відповів коротко: 

-Обіцяю ... 
От і субота. Надвечір дба~t .. 1иво зодягнений 

Чобіток був уже на Варецькій. Шукав недовго. 
- Пане Чобіток! Я тут. 
У брамі стояла Катерина. 

ФАХОВО. СПРАВНО. СКОРО. 

СОЛІДНО. ДЕШЕВО!!! 

Наше бюро полагоджує в ці
лому світі: прогульки групо
ві, індивідуальні, іміrрацій
ні справи, купівлі квитків на 
літаки, пароплави, поїзди, 
автобуси на всі світові лінії. 
Плянуєте подорож І хочете 
заощадити? 
Пишіть або звертайтесь осо
бисто по проспекти до єди
ного українського представ
ника нашого Бюра Подоро
жей-

МАРКІЯНА КОГУ:Т А 

ТНЕ POST HOUSE TRA VEL BUREAU, 
2402 Bloor St. West, Toronto 9~ Ont. 
Телефони: 767-7580 або 767-7589 

-------------·---·-·· 
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- Навмисне чекаю на вас, бо забула лода
ти вумер помешкання. А є їх тут біля сотні. 
Ходім. Мама вже здорова ... 

За чаєм стара Медюкова так хитро ловела 
розмову, що за пів години знала про Чобітка 
майже все, 1цо потребувала знати. Може якраз 
буд(; зятем? 

Піс.1я чаю мо.поді пішли дО! кіна. Сиділи при
тулившись до себе. Її руку тримав у своїй. 

Піс .. 1я того зустрічались щоденно: то в пар
ку, то в бібліотеці, то в кіні, а під час негоди 
- в nомешканні Катерини. 

Через кілька тижнів Долинський приніс Чо-
біткові черепа. 

- Ну й що? -- схвилювався Чобіток. 
- Нічого. Череп, як череп. 
·- І не лякав? 
·- Ні разу. Пар~ разів, правда, я чув якийсь 

шум чи шарудіння за вікном, але котів не було. 
Мабуть п'яний переходив. 

має. 

Дивно... Це певно тільки до мене щось 

Ти зно'В своє? А ще й медик ... Соромся! 
Та це я так ... 

По полудні Чобіток відвідав Залізну Браму. 
Шукав убрання д.1я себе. Намітив два. Не взяв, 
бо хотів перше показати Катерині. Того дня 
мав зустрінутись з нею в парку. 

Катерина спізни.1ась. Настав вечір і Залізну 
Браму замкули. Залишилось відвести Ті додому. 

- А де ваш череп тепер? Ще в Долин
ського? 

Сьогодні якраз прині назад. 
- А ви не будете боятись, як тоді? 
- Пусте. Тоді нерви були~ тому й га.lюци-

нації мав. 

- А тепер? 

- Море по коліна ... 
~·давав спокійного, хоч ним не був. А як 

прийшлося ііти спати, черепа не розпаков:ував. 
Ще й п.1аща зверху накинув. 

Тієї ночі нічог;J не qув, не бачив і не мав 
снів. Це підбадьори.1о. А як на другий день зу
стр;вся з .Катериною, то здивував П своїми до
тепа:\ІИ. Вечір закінчив освідченням. Очевидно, 
згоду дістшз, та ще й скріплену лалким поці
лунком. Відразу перейш.1и на <<ти". 

Вернувся до.1.ому в чу довому настрої. Сміло 
розпакував черепа, підморгнув до нього, посту· 

кав зігнутим пальцем по лобі і почав перевіря
ти свої знання, та так завзято, щ<> просидів до 

одинадцятої. Врешті змора зліпила очі і він за
снув. 

Прокинувся через пару годин від шелоту чи 
шарудіння. Напружив слух і поч~ виразне: 

- Процесус мастоідеус-с-с ... 
Простягнув руі<У унімкнув світло. У кімнаті 

нікого. Двері та вікна зачинені. Череп на столі, 
а біля нhого книга ... 

Раптом світ ло згасло. 
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---- Знову жарівка перегоріла, - подумав з 

досадою. ---- Треба мати хоч пару в запасі. 
Поклався на .1іжко й накрився К(jВдрою з 

головою. 

- Процесус мастоідеус-с-с... - знов почув 

наче б над головою. 
Відчув, що хтосh стоїть біля ліжка. Стало 

.'ІЯЧНО. 

- Чи не закричати, як тоді? 
- Слухай! - шепотів хтось далі. - Кате-

rина моя правнучка ... 
Шкіра на го.1ові почала морщитись, і волос

ся стало дуба. 
-- Мусиш оженитися з Катериною... Як 

оженишся, виймеш з .мене чотири букви на сто
рони світу. З решти прочитаєш село... У тому 
се.1і на півдні, десять кроків від перехрестя з фі
гурою, до повного місяця опівночі, як зацвіте че
решня ... Добре запам'ятай! .. У голові твоєї тіні 
знайдеш скарб ... 

Щосh гупну.1о, наче б валізка. І настала 
тиша. Лишr серце стукало та у вухах не переста

:.за.1о бреніти: "Виймеш з мене чотири букви ... " 
---- Варто б записати, але як це зробити без 

t в;тла? Пам'ять може підвести. 

Разів із десять повторив таємничі слова, 
щоб добре врізались, аж врешті заснув. 

Прокинувся біл>І полудня. Пригадав нічну 
подію і записав таємничі с.11ова. Потім одягнув
ся, насnіх поснідав, загорнув черепа в папір і 
побіг на кладовище за метрикою. 

--- Моя метрика готова? - убjг до сторо
жа засапаний. 

- Яка метрика? 
- Та на оцей ~ереп. Ви тоді не мали часу 

виnисати, бо мусіли свіжу яму копати. Прига
дуєтс'І Ви сказали, що на другий день я дістану. 

А-а-а, метрика! Та~, так... Пригадую. 
Зараз! Прошу хвио~1инку почекати. 

Пішов у сусідню кімнату. Було чути ше

лестіння паперів. 
- Прошу пана студента! Прошу зайти 

сюди. 

Чобіток не увійшов, а вбіг. 
-- Ну що, готова? 

-- Прошу подивитись сюди, тицьнув 

пальцем в сторінку розкритої книги. - Бачите 
нум ер сторінки? 

- Бачу. Двісті тринадцять. 

- А яка с.1ідуюча? - він перегорнув цю 
сторінку на другий бік. 

Двісті чотирнадцять. 
Добре. А тепер цю прочитайте! 
Двісті двадцять один. 
Розумієте? 
Ні. 

- Отже сторінка, на якій був записаний 
поюиник чи nоюинння, зникла. Ця сторінка ви
J.ер-та! Розумієте т~пер? 

Чобітконі поте.,ші;ю в оч:1х. Відчув, що но-
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ги підкошуються. Ухопився за край стола. Че
реп зисмикнувся з-під пахви і впав на підлогу. 

- На всіх святих, ім'я! - закричав у роз
пуці. - Мені nотрібно тільки ім'я. Заплачу, 
скільки скажете. Розумієте? Ім'я по-кій-ни-ка! 

- Далебі не знаю. Присягаю на Бога! На
віть не знаю, ко.1и це сталося. Дуже шкодую, 
що зробив пану прикрість. Мені треба було по
дииитись перш у книгу, а тоді продавати. Єди
не, що можу зробити, це вернути вам гроші за 
:\'Іетрику. 

Сторож витягнув з кишені гаманця і відра
хував чотири злотих. Потім щосh подумав і од

ного злотого сховав назад. 

Чобіток поклав, не рахуючи, гроші в ки
шечі іІ вийшоо. 

- Видертз сторінка ... 
Ішов навмання. Як довго йшов - не пам'я

таІЗ. В одному місці nочув жіночий оклик: 

-- Максимr! Цr ж ти куди? 
Подивився .\\утниvtи очима і хотів іти далі, 

але його затримали. 
- Чекай, Мако:\1е! Невже не пізнаєш мене? 
хтось шарnав З::\ rукава. 

Опритомнів. Перед ним стоя.7Іа Катерина. 
Ка тр усю! Все пропа.1о ... 

- Що nропало? 

- - Видертз сторінка. 
- Що ти плетеш? Яка сторінка? чому 

вона видеrта? 
--- flc знаю ... 
-- Що ж то Ja сторінка? .. Ходи сюди! 

Потягнула си.1ою на лавку, що стояла побіч 
хідни!\а. - Сі дай тu оповідай за порядком, що 
сталося? 

Опов:в про нічну nодію, про таємничі с.:1ова 
та :;-tllo втрату метрики. 

- - Ну й щп ти тener скажеш? Як нам знай
ти скарб? 

- Перш усhого заспокійся. А тепер скажу~ 
щп маєш nобити. Дух сказав, що ти мусиш од
rужитиrh зі :\~~ною і щоііно тоді одержиш скарб. 
Так? 

-- Це nравда. 

- Отже ходІм до мами порадитись віднос-
Ію весі.,1ля. Після вінчання nідемо на кладооище 
довідатись, коли, прибдизно, лоховали мого пра
діда чи nрабабу. ~~ парафії, до якої належить 
к.:tадuвище, дізнаємось, хто був тоді похований. 

Ми з мамою розвідаємо про наших предків. Мо
же якраз збІжаться ·і.\\ена. Якщо ні - почнемо 
rшпробовувати uci імена за nорядком. Ну що, 
добрий буде плян? 

-- ГадаЮ, іцо кращого не придумати ... 
Після весіл.1я, що відбулося рівно через мі

сяцh, Чобіток пересе.1ився до Катерини, а на 
другий денh вона .згадала про черепа. 

- Де ти тримаєш свого череnа? Я щось 
не бачу його в твойому кабінеті. 

Бо я. знаєш ... забув його в сторожа ще 
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тоді, ЯJ( в:н по6ідомив мене про ведерту сто

рінку ... 
-Ну й розтяпа з тебе ... Піди забери! Та не 

забудь довідатись про парафію і в якому році 

поховано. 

Прийшлося знову іти на к.1адооище. 

- Чого ж ви ііого тоді не забрали? - до
коряв сторож. - Я пам'ятаю, як ви його тоді 
за.1ишили. Він лежав, :1ежав, аж поки я не змі
шав його з іншими. Тепер я не знаю, чи він ще 
тут, чи віддав комусь іншому. 

- Покажіть, які ви маєте. Може впізнаю. 
- Тут не.'\1а чого показувати, бо тільки 

один і залишився. 

Він відкрив скриню й витягнув черепа. 

- Дивіться. Це останній. Більше не маю. 
Чобіток побачив, що це не його, але не бу-

ло іншої ради і він мусів забрати те, що було. 
Kpij'\1 того. він дооідався, що кладовище нале

жить аж до трьох парафій та що сторінок у 
книзі бракує за кінець 1793 року, за цілий 1794-
ий рік і початок 1795-го ... 

** * 
Пройшло п'ять ро~ів. За цей час Катерина 

подарузала своєму Максимові двох гарненьких 
дівчаток, що не перешкодило їй закінчити філо
софію та одержати докторат. 

Чобіток щойно до четвертого курсу дій
шов. Не о~lінувався, але багато часу витрачав на 
.J:С.О.'Абінації з іменами. та прізвищами, що стояли 

у списках парафій. Надія на духа пропала. Че
реп був не той. І що тільки вони не робили: не 
раз Катери~а виходила вночі непомітно надвір і 
шкряба.::~ась у вікно та м'явкала котом, то знов 
обоє замикали черепа у вадізку та виносили в 
коридор, а пару разів сам Чобіток скидав йо~о 
вночі з крісла на підлогу, - і все дарма. 

- Чи ти ще користаєш з черепа для своєї 
медицини? - спит2ла раз Катерина, змучена 
шуканням скарбу. 

- Ні. Більше він не потрібний. 
- То викинь його, або подаруй комунебудь. 

так користи не дає, тільки заваджає. 

- Хто знає, Катрусю. От мовчить, мов
чить... Нехай і десять років, а на одинадцятий, 
дшзись, і заговорив. А тоді що? Як-не-як, а мо
ж~мо -''ати готоєе ім'я. Тоді і скарб забирай. А 
ти радиш викинути! Давай краще по пробуєм слі
дуюче ім'я: Геновефа Подтика-Закопильська. 
Віізьмемо з неї чотири букви по-польському, бо 
вона напевно по.1ька - В, З, П, П. - Чобіток 
скреслив усі чотири. - За.1ишаються ще: rено
вефа одтика-акоилька. Спробуємо скласти на
зву сеJІа ... 

- Залнш це ім'я, бо воно дуже довге. На
певно такої довгої назви нема. Бери краще ко
роткі. 

- Треба, Катрусю, все робити за поряд-
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ком, тоді дійдемо. Хіба ж нема назви з двох 

або трьох с.~1ів? 
І так .'Аайже щсвечора. 
Одного разу Чобіток засидівся з обчислен

нями допізна ЇІ заснун над столо,\-t. І от наче 
крізь сс!І чує, як хтось шепче: 

- Процесус мс1стоідеус-с-с... Це я, Зося 
Паспорт... Чуєш? Зоrя Парспорт... Зося Пас
порт ... Новий Свят ї~89 ... Новий Свят 789 ... На 
пощзір'ї, чуєш? .. Рятуй, бо хочу спати ... Пам'я
тай: Зося Пасnорт, Зося Паспорт ... 

Зірвався. УхопиL о.1інець і заnисав таємни

чі слова. Тоді почав 0.1ягапtсh. 

терина. 

Це к~·ди так пізно? - прокинулася Ка-

На Новий Свят ч. 789. 
Чого? І в цю пору? 

Та:и: є наш '-іереп. 
-- Звідки ти це взяв? 
-На. Читай! 
UІвидко пробіг ла очИ.'\13. 
- Присни.;юся? 

Наче б галюцинація. 
-- Я піду з тобою. 

- А як діти? 
-Розбуджу маму. 
- Ну, то хутко збир~йся ... 
Доїха.1и на місце трамваєм. На nодвір'ї до

му число 789 стояла фурманка. Двоє робітників 
випорожнювали скриню із сміттям. 

Чобіток підійшов ближче. У цей момент у 
одного з робітників щось випало з лопати й по
коти:юся до ніг Чобітка. Нагнувся й вхопив обо
ма руками. Відчув знайому округлість. 

Ка тр усю! - прошепотів. -- Здається, 
череп. 

Виходь .\tерщій. Я почекаю. 
Щойно на ву.;шці приіішов до себе. 
- Катрусю, вони не помітили? 
- Ні, бо на мене задивились ... 
Вернуо~1ись над ранком і відразу до ліжка. 

Чобіток не міг заснути. 
Катрусю, ти спиш? 

-- Га?. Що ти кажеш? 

--- Питаюсь, чи ти вже спиш? 
-Тепер не сп.1ю, бо ти збудив. А що таке? 
-Твоя прабабка називається Зося Паспорт. 
- Так стоїть у записці? 
- Так. Як ти думаєш - чи не перевірити 

нам списки похованих? 

Накину:1а на себе ш:Іяфрока й пішла в ка
бінет. Чобіток за нею. ~ w списках стоя .. 1о ім'я Зо
фія Паспорт. Вони перег.1яну~1ись. 

·- Візь)Ш, Максимку, обрахуй. Тільки не 
бери Зофія, а Зося. Так, як дух сказав. 

Чобіток відкинув чотири букви: З, С, П, П 
- початки назв сторін світу: захід, схід, пів
день, п~зніч. За.1ишилося ще ОЯАСОРТ. Почав 
переставляти: Тросаяо, Роса тоя, Осатояр, Са
тояро, Яросато, Яросота ... 
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-~-- Чекай, чека(t, Мй.ксимку! Мені здається, 

що це й буде Яросота. Ті.1ьки не знаю, як до
відатись, чи є таке сєло та де воно знаходиться? 

Треба пошукати на І\Rрті. 

А ти ~\аєш І{арт~·? 
Ні. 

-- Гм ... Де б Ті дістати? 

- Знаєш що, Катрусю? Я маю знайомого 
у міністерстві внутрішних спра'В. Він, здається, 

пранює в статиетичному вілді.~Іі. Повинен мати, 
як не мап\·, то списки усіх }tісце'Востей в Польщі. 

-- Т~ ти не lІдн. ·максимку, завтра на лек
ції. з побіжи до тсго знайомого. Може, якраз 
довідаєшся ... 

На другий день вернувся Чобіток додому 
невеселий. 

- -- Ну що, до'Відався? -- зустріла його Кат-

руся. 

- Напо.повину ... 
- Ну-ну, кажи! 

- Такої місцевости в Польщі нема. 
- Що ти кажеш? - сп.1еснулн руками. 

Так ві•-t і сказав? 
-- Так і сказав. 

А він добре переглянув списки? 
---- .Два рази псревіряв. 

- Гм... А •зін нt> допитувався, чому тобі 
треба це знати? 

- Я сказ:ш, що там мусить жити твоя то

варишка. 

- Добре зробив. 
- Він потішив мене, що багато назв змі-

ГАРНИй ПОДАРУНОК дІТЯМ 

''СОНЯШНИК,, 
ШІСТЬ РІЧНИКІВ 

оправлені у три великі книжки 

у кожній по 440 сторінок друку) : 
1. За 1956 і 1957 роки ціна: 6.50 дол. 

2. За 1958 і 1959 роки - ціна: 6.50 дол. 

3. За 1960 і 1961 роки - ціна: 6.50 дол. 

Купіть ці три книжки і позбавитесь клопоту: 
що дитині дати прочитати, чи що їй прочитати, бо 

8 У цих трьох книгах знайдете відповідні ма
теріяли на кожну пору року, на кожне політич
JJе чи релігійне свято. 
8 У цих трьох книгах знайдете матеріяли з 
історії та географії України. 
8 У цих трьох книгах знайдете твори най
краших сучасних дитячих письменників і пись
менників-клясиків. 
8 У цих трьох книгах знайдете багато доб
рих ілюстрацій майже до ножного твору. Об
кладинка кожного числа видрукувана у двох 

кольорах. 

Книжки гарно оправлені в полотно, із зо
лотими витисками. 

Замовляти в "Нових Днях". 
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нено. Можливо, шо й ця назва змінена, але зві

рити він не має можлиР.ости, бо старих списків 
Р.:н НР ,,~ає. Тільки нові. 

- Якже ж ми довідаємось? .. 

...Прийшла німсцько-польсьІ<а війна, а за 
!-Іею - світова. Багато людей понищнла і чи

м?..lо порозкидзла по світі! 

Чи дістав Чобіток приречений скарб - за
лишилося таємницею . .1\t\абуть і його хуртовина 
змела. бо слід по ньому загинув ... 

Філадельфія. США. 1961. 

Позідомллю всіх рідних, друзів і знайомих, 
що 1 О листопада 1964 р. минув рік, як відійшов 

від нас славної пам' яти 

АНДРІИ КОСТЯНТИНОВИЧ ШКІЛЬНИИ 

Андрій Шкільний народи~ся ЗО листопада 

1893 р. на Полтавщині в козацькій родині. Це ве
ликий патріот сЕоєї Батьківщини, із зброєю в ру
ках він боровся проти російських червоних оку

пантів від 191 7 по 1924 рік. Андрій Шкільни_й 
був У числі організаторів ПовстансЬfюго Штабу 
tra Полтавщині, що складався з селян-козаків та 
студентів. У ті часи відділи Повстанського Ш та
бу дуже допомагали селянам: звільняли арешто
ваних. яких везли на слідство в Харків і чинили 
над ними «пролетарський суд» у підвалах ЧR. 
боронили народ усякими іншими способами. 

По закінченні збройної боротьби він був зму
шений виїхати з У країни і оселився на Північному 
Кавказі, де пробув аж до приходу німців. Тоді по
р.ернувся у своє рідне село на Полтавщину. Та 
життя під німецькою окупацією легке також не 

було... Пізніше виїхав на еміrрацію в Західню 
Европу, а в 1949 р. приїхав до США і оселився 
у Філядельфії, а потім переїхав у Сиракюзи. де 
й помер на удар серця. 

Осиротив дружину, двох дочок з зятями 
внуками. Похо~аний на українському цвинтарі в 
Бавнд-Бруку. США. 

Нехай американська земля буде йому лег
кою, а пам'ять між нами про Нього повік неза
бутня. 

Дмитро ДАНИЛЕНКО. Міннеаполіс. США 

JOSEPH J. RAJCA FURS 
921 CoJJege St. - ТеІ.: LE 4-5545 

(at Dovercourt) 
КУШНІРСЬКА РОБІТНЯ 

Хутра на замовлення з різного роду шкірок 

6 Г[ЕРЕРІБКИ, 

6 НАПРАВИ. 
!). ПОВІ-ІА r АРАНТІЯ. 

-----........... ~--~·~~-·4"" .... ~--·", ..... ----· 
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МаріяКЕИВАН 

У самотній .мандрівці до вічности 
(Закінчення) 

У 1949-ому році почалися і наші .митарства, 
зв'язані з виїздом. Наша справа трохи ускладни
лась. бо в нас був афідавіт на три особи, а тепер 
з'янилася четверта, ото й довелося переробляти до
Іl.ументи, їздити декілька разів до Мюнхену, сиді
ти предов го у Функкасерне, потім ще довше жда
ти на корабель у Бремені. У ее це нас дуже абсор
бувало, так, що не було часу і згадати Осьмачки. 
Аж коли .ми приїхали до Едмонтону в грудні 1949 
р. і застали тут Юрія Стефаника, що приїхав ско
ріше, від нього дізналися дещо про Тодося. А са
ме поет був в Едмонтоні восени того ж року. Юрій 
зорганізував йому анторський вечір та зайшла не

~ила несподіванка. Осьмачка виїхав не попере
дивши нікого з організаторів. З яких причин він 
так зробив - невідомо. та це було в його стилі. 
Трохи: пізніше написав до нас один знайомий із 
CLUA, що Осьмачка перебував у якогось фарме
ра, чомусь вони посперечалися і Тодось так гнав
ся за господарем з косою, що той ледве втік. Чи 
ця вістка правдива - не знаю, але якщо так, 

то суперечка напевно зайшла через гроші. Мабуть 
Тодосеві здавалося (може й слушно) , що його хо
чуть обдурити на грошах. А це завжди викликало 
в нього дикий гнів. 

І так аж на початку вересня 1954 р. ми знову 
зустрілися з поетом. Він, мабуть, і не знав, що ми 
в Едмонтоні, та зараз по приїзді зустрів мого чо
ловіка і дуже зрадів. Та не хотів зайти того дня, 
кажучи, що мусить поголитись та передягнути~я 

з дороги, щоб не зробити злого враження на ме
не. Зайшов другого дня у прекрасному настрої, за
хоплений спокійним Едмонтоном, повний творчих 
плянів та певности, що в Канаді знайде відtювідну 
для творости атмосферу, якої ніяк не міг знайти 
у гамірній Америці. Зразу обсипав комплімента
ми мене і наших дітей. Ми мали тоді гарно зжи
те товариство, часто стрічалися в нас, чи в кого ін

шого. Осьмачка щиро пристав до нашого гурту і 
ходив з нами по наших приятелях. Один з них, В. 
Скорупський. видав того літа збірку поезій «Моя 
оселя», до .якої мій чоловік зробив обкладинку. То
досеві дуже подобалася і збірка й обгортка. Зо
крема хвалив два вірші - «Дощ» і «Зайчик». Нас 
відвідував щоденно, або й двічі денно, сидів звичай
но коротко, як і колись у Німеччині. У часі його 

перебування в Едмонтоні (вересенЬ-грудень 1954) 
йому влаштовано літературний вечір заходами 

приятелів, зокрема Ю. Стефаника, великого епту

зіяста творчости Осьмачки і його особистого прия
теля. Вечір удався блискуче. Велика заля УНО 
була випавнена по береги, поета представив тепло 

та зворушливо Юрій Стефаник. Було декільм ре

цитацій, потім промовляв сам поет та читав свої 
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твори (уривки з «Думи про Зінька Самгородсько
го» та інші). Публіка сприйняла його з захопленою 
увагою. Між публікою і поетом нав'язався кон
такт. що не завжди буває на авторських вечорах. 
Для Осьмачки цей вечір був одним з рідких у йо
го житті моментів. коли він не почувався самотнім 

серед власної спільноти. Ентузіязм публіки він 
сприняв як свій тріюмф і радів ним. Так я від
чула його настрій, коли на перерві ми перекину

лися кількома словами. При кінці вечора Ю. С. 
звернувся до публіки з закликом про допомогу для 
поета і люди скоро зложили кілька сотень доля

рів. Один з присутніх старих еміrрантів заявив го
товість дати в себе поетові безплатну кімнату -
на необмежений час ( п. Жмурко). З цього Ось
мачка ніколи не користав. та це зворушило його і 

піз:rіше в декількох листах до нас він прохав по

дати прізвище цеї людини, яке чомусь забував. 

Але вже наступний ранок кинув інше світло 
не цей, можна сказати тріюмфальний вечір. Ось
~..~ачка Зі1.Йшов до нас раннім ранком розбитий, зне
охочений. огірчений. Причина ·- збірка в капе
люх. Правда. гроші він узяв та скільки я наслу
халася від нього, яким правом хтось заглядає йо

му в кишеню, чи вона порожня, чого це з україн

ського поета роблять діда із збіркою в капелюх 
і т. д. У сі мої арrументи про добрі наміри супроти 
нього. про звичаї на цьому континенті не переко

нували його ані трохи. Тих пару сотень долярів 
наче б соромом палити його свідомість. Подібних 
випадків було більше. Осьмачка брав гроші, які 
йому давали та переживав тяжко такі збірки. РІо
го особиста амбіція бути незалежним і бажання 
дістати гроші (врешті, конечні до життя) часто 
ставали причиною внутрішних конфЛіктів. І тому, 
хоч виглядало, що поет радо користає з допомо

ги, а навіть не оди раз звертався до знайомих пань 

з проханням _помогти. переді мною часто скаржив

ся на людей, що допомагали йому матеріяльно. 

зокрема коли заклик до збірки був одвертий і в 
його присутності. Легше вже було йому, коли 
збірка відбувалася без його (офіційного) відома. 

Тут :\fожна б поставити питання, з чого вла
стюю жив поет. н~ працюючи, завжди подорожу

ючи. завжди порядно одягнений. а часом ще й 

книжку своїм коштом видаючи. Отож, Тодось пра
цював якийсь час після приїзду до Америки. У же 
поминувши фарм у. npo яку він ніколи і не зга
дував. він працював у переплетні. Показував нам 

навіть свідоцтва, дуже похвальні для його_ праці 

як передплетника. З цього він був справді гордий. 
В Едмонтоні він шукав праці в тому фаху та не 

~.1іг знайти. Тоді почав думати про відкриття влас

·ної переплетні і то в Едмонтоні, де хотів постійно 
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замешкати. Тільки не було в нього капіталу на за
"Куnно влаштування і він навіть розглядався за 

людьми, щоб могли йому позичити грошей. Був пед
ний, що скоро зміг би віддати. Та всі ми, що зна
ли Осьмачку, не вірили, щоб він був здатний пиль
нувати бизнесу - одного дня покинув би все і 
nоїхав би бозна куди! Прожиток не коштував пое
та багато, бо жив він дуже скромно, коли мова 
npo мешкання та харчування. Його спосіб життя 
не залежав від того, чи в нього було більше чи 
менше грошей у кишені. Завжди винаймав якусь 
скромну дешеву кімнату.· Мешкання зміняв дуже 
часто, а що не мав багато майна, так перевіз не 
коштував його - валізу в руки і пішов. Ув більше 
як скромно, купував хліб та вуджене сало і, ма
буть, нічого більше. Зрештою, мав більше запро
шень на обіди та вечері, ніж хотів з них користа
ти. У нас ніколи не відмовлявся їсти, також зав
жди їв та\-1, де ми були разо-:"-.t. Та знаю випадки, 
що приходив на запрошення, а нічого не їв. Зокре
ма відмовлявся від їди тоді, коли господарі надто 

настоювали із запрошенням і він ішов із внутріш

ньою неохотою. Хоч 3вичайно Осьмачка не робив 
того, чого не хотів, усе ж таки чиясь доnомога (або 
обіцянка допомоги) зобов' язувала його не відмо
витись !3ід заnрошення. Бували, врешті, різні ви
падки, що й мені Осьмачка відмовляв прийти на 
обід. Та я ніколи не настоювала, а він, відмовля
ючися, говорив: 

«Так що ж, шановна пані, коли я не прийду. 
то ви будете обідати у святій самоті родини, хіба 
ж це не найкраще?» 

Він виразно !Jідчував, що деякі люди запро
шують його лише тому, щоб почванитися перед 
знайомн~ш його присутністю у їх домі. Думаю, що 
це nравда. Тут мушу зазначити, що хоч поет 
звертався з проханням допомоги до деяких знайо

мих, то ні до мене, ні до мого чоловіка він ні разу 

з таким проханням не звернувся. А коли я не раз 
питала поета, чи в нього є гроші на рент або їжу, 
то він постійно відповідав мені: «І не питайте, ша
,·ювна пані, бо не скажу!» 

Пізніше за ініціятивою Юрія Стефаника зор
ганізовано фонд допомоги поетові, на який він по
стійно переді мною нарікав та з якого ПОСТІННО 

пильно вибирав гроші. Докладніше JІад цим фон
дом не буду зупинятися, бо про ці справи напише 
хтось інший. 

У часі перебування Осьмачки в ЕдмонтонІ 
осінню 1954 р., друкувалася в Нью-Йорку його 
збірка «Із-під світу» (видання УВАН) і він жва
во переписувався в цій справі. Пам'ять у нього бу
ла надзвичайна!' 'Раз зайшов до нас говорячи, що 
тільки що вислав листа до Нью-Йорку з одною 
поправкою, бо проходячи вночі думкою «Поета», 
пригадав, що зробив помилку. І зараз же написав 
точно, що в тій то пісні, у тому то рядку таке то 

слово має бути змінене. Між «Поетом» мюнхен
ського видання з 194 7 р., а тим, що в збірці «Із
під світу>), є деякі різниці. Крім того, до кожної 
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пісні він додав «проясень», малу філософську іс
тшрІ;шу, що властиво не стоїть у зв'язку з текстом 

пісні. Ці проясні були йому дуже дорогі. Казав 
мені, що часто й залюбки їх читає, а читаючи 
плаче. 

До видання «Із-під .світу» поет захотів умісти
ти свій портрет, роботи мого чоловіка .. Репродук
ція вийшла не надто вдало, але Тодось був за
доволений, бо він дуже любив той портрет. Коли 
книжка вийшла з друку, він був вже в Монтреалі 
і звідти писав до мого чоловіка (січень 1955): 

« ... Але я зараз дуже радий mtcaтu Вам. цей 
лист, бо думаю, що поділяю з Вам.и ... (нечитке 
слово, мабуть, велич ню) подіЮ у бутті нашої куль
т урн. Мені Академ.!'я. висJііJVШ примірник w.оєї книж
ки «Із-під світу», а Ваша праця дивиться живими 
очима на тоw, хто нею цЬсавиться ... » 

У черговому листі, також з січня 55, пише: 
« ... Посилаю звнчайною поштою Вам. свою 

.книжку і не пишу ніяких написlв, бо почуваю не
зручність завдяки тому, що Ваше ім'я стоїть там., 
як патретиста. Та г.адаю, що ця формальність лі
тературних звичаїв у даному випадку ні мене ні 

Вас звабити не може і не викличе ні сумнівів, ні 
жалів, ні докорів, ні втіх. Отже вітаю Вас з нею 
і жду урівноважненрzо відгуку на таку щирість ... » 

Це єдина книжка Осьмачки, яку він подару ... 
вав нам . без дедикації. На інших писав дедикації, 
часом і квітчасті, напр., на «Ротонді душогубців»: 

«В шановнім Панам Кейвана.м. що не зважаю
чи ні 11а зловіщих астрологів, ні на супротивні в~ 

ри. Ви все ще таки тримаєте на озері І(ружніх зу ... 
силь свій маленький та утлий родинний човник. 

3 глибокою пошаною ДО в~ т. Осьмачка. 
А даруючи «Плян до двору» виписав: «Вель

мшиавновному художникові Івщrові Кейванові геть 
з усілш тими, яких він любить. Вітаю Вас ... І не' 
знаю, що важніше: 1IU щоб ми перемагали час, 
чи щоб наші імена, тому вітаю тільки нашу перс

могу над ним, а все інше тtшаю у просторі. 

З глибокою пошаною. Теодосій Осьмачка, 1954 
рік, вересень». 

Я вже згадувала, що зразу по приїзді до Ед
монтону в 1954 р. поет видався мені психічно ~рів
новаженим, зі свіжою думкою. Та чим далі, тим 
більше робився пригнобленим, незадоволеним, ви
дно було, що мусітиме виїхати. Усе ще цікавився 
дівчатами й думав про одруження, та вже не так 

інтенсивно, як у Німеччині. (Йому вже доходило 
60 років). На перший плян у його бажаннях вису
нулася тепер нагорода Нобля. Ми часто про це 
говорили і не було це нічим новим для мене, бо 
знала я цю його мрію ще з Німеччини. І хоч на
певно захоплював його блиск слави (також турбо
та за українську культуру була важним мотивом) 
проте він завжди говорив про Нобля у термінах 
грошей і зв'язаного з тим розRішного способу жит ... 
тя. Ду:"vІаю, що йому nрямо надокучило бути по
стійно бідним. У наших розмовах він змальовував 
приманлйву картину вічного літа у якійсь Калі-
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форнії чи на Фльориді. чуа;ова вілла, ~олоді дів~ 
чата. а все разом такий велетенський, аж болючий 
контраст до його злиденного життя,. убогих та сум~ 
них кімнаток на nіддашші, самотности. Та він ра~ 
дів цею уявою, а я з ним, бо люблю, 1юли люди 
мають :dеликі мрії. Зрештою л ніколи не уважа~ 
ла його нагороду Нобля неможливістю. А хоч на~ 
ша народня мудрість каже «дурень думкою бага~ 
тіє», то я таки вважаю, що на те, щоб багатіти 
думкою. треба мати багато більше даних, ніж бу ... 
ти дурнем. 

Наша nерша розмова про Нобля була ще у 
Фюссені 1945 р. Поет, що мав тоді багато роз ... 
чарувань з дівчатами, часто жалівся мені на свою 

сам оту: «Ні батьків, ні сестер, ні нікого в мене 
немає ... » 

Раз. уже трохи з нетерnлячки, я сказала йому: 
«У вас забагато жалів над власною долею. 

Подумайте краще, що ми й досі не маємо лавреата 
Нобля. І хто, як не ви, дістане Нобля для укра~ 
їнців?» 

То дось дуже уважно слухав моїх слів і ж од
ного здивування не можна бу ло nомітити на ньо~ 
му, так наче б мої слова не були новиною для нього. 
Можливо, що він уже колись мріяв про цю наго
роду. тільки нікому не говорив. А може тільки ус
відомив собі своє бажання, слухаючи моїх слів. По
тім мовчки вийшов. А по якомусь часі почав часто 
про це говорити. А вже конкретно думати про 
Нобля nочав nісля того, як вийшла його збірка 
«Із-nід світу». Про це він так nише до мене у ли
сті з Монтреалю 20. І. 1956 р.: 

Вельмишановна Пані Маріє! 
Найперше щиро вітаю Вашооо чо.тювіка всіх 

Ваших малих... Я весною торік вислав до тр~х 
европейських Академій книжку «Із-під світу». Так 
само це я зробив і до Шведської. І .мене після 
цьоw повідомили, ще• мою книжку переслали до 

Нобелівської бібліотеки. І я це зрозумів, що мeflc 
поставили до ,змагань на нагороду усім у світі ві

дом у. Бо навіщо ж би ії' передавати у ту бібл1о ... 
теку? Але це не значить, що моя книга .може ви~ 
грати. А значить, що вона .мас такі якості, як і та, 
що виграє. І мало чим різниться від неї. А якщо 
моя виграє, то це зна[шть, що всі ті, що не виzра ... 
ли, мало чим різняться від .моєї. Бо я г.адаю, що 
тцди з усього світу .1ібрано таких, як .моя, штук із 
двісті. Значить, коли я не буду щасливий, то .мо
жу ще спробувати щастя і на прозу свою. Тим біль ... 
ше, що я трохи доробив і «Старшого боярина», і 
<<План до двору», і ці два твори зараз мені дуже 
подобаються, тоді колr.t я раніш про їх у своііі 
душі дуже стрнмано думав. А зараз я передруко ... 
:В цю свою новц книЖкrJ, якц я почав писати в Ед ... 
~онтоні, «Ро~нда ду~иогцбців». Вона вакінчена і 
коли б іІ надрукуватrt такrt.м форматом, як «Місто» 
Підмогильного, то .матиме більш 350 торінок. І ця 
юшzа мені більше подОбається, ніж перші дві. Во
на більше реалістична, глибша і пластичніша кар ... 
тrtнами і драм.атиtmіша. І фабулою упасована, як 
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жодна з українських книжок. Я зараз її передру
ковую на машwщі. І от, щоб стати до змагання і 
прозою на світовій арені культури, то треба їх усі 
~·-tадрукувати·. Перші дві :я Намислив наДрукувати 
в одиім. томі під назвою «fleмa злоту переІ(()ту» ... 

Далі йдуть клопотання про це. як видати цю 
книгу, бо раз запахло такою справою, то чи хтось 
бп не гадав про неї?» 

Закінчує словами: 
...отже бачите, що перед нами, і через те Ви 

хоч вхідповідь напишіте. Страшно подумати, щоб 
Jw.eнe відсунути від літературної праці і nepeвecru 

Р-а якийсь «джаб». 
З глибокою пошаною доі Вас, Ваш Т. Осьмачка. 
З листа видно, що найулюбленішою книгою 

Осьмачки була «Ротонда душогубців», і найбіль ... 
ше надій на нагороду Нобля він зв'язував з цим 
твором. Та про це пізніше, щоб дотримати хоч 
частинно хронолічного nорядку. У часі, кли я ді
стала вище цитованого листа Осьмачки, «Ротон
ди» ще не читала, хоч знала, що він nише нову 

nовість і що захоnлений темою. Взагалі Тодось що ... 
раз більше nереставлявся на nрозу. Думаю, що в 
поезії вже <<переспівав себе самого» - за його 
власним висловом. Цих слів ужив він одного ра ... 
зу в розмові зі мною, ще в Німеччині. Він nрочи~ 
тав мені вірша «Конюктивіт» (якого я вже згаду
ІВала). надрукованого, ~абуть, у мюнхенській «Ук~ 
раїмській Трибуні». А :\tені цей вірш видався слаб
шим від його інших і, вислухавши, я не сказала 

.нічого. І Осьмачка, зі своєю здібністю відгадува ... 
ти чужі думки, відповів уголос моїм невисказаним 

думкам: 

«Ви таки nраві, шановна nані! Мабуть, я вже 
переспівав себе в nоезії!» 

Зовсім nисати поезій він не закинув та щора~ 
більше nрацював у nрозі. 

Illoдo відгадування чужих думок та рекон
струкції розмов. яких він ніколи не чув, Тодось 
був :-.tайстром з молодих років. Оповідав мені, як 
не раз дивувались дівчата, коли він nотрапляв 

майже дослівно nереповідати їм їхні розмови з 

хлоnцями, яких він не чув. А угадував він ці роз
мови, застосовуючи nрактично народню nриказку: 

«Вище себе не nідскочиш». Знаючи людину, :він 
завжди міг уявити собі. про що вона спроможна 
говорити. 

У час nеребування Осьмачки в Едмонтоні ~ 
мала одну ідею. як нін міг би заробити трохи гро
шей. бо nереnлетню я не вважала реальною. Я ра~ 
дила йому nисати щось до <<Рідерс Дайджест», де 
вони за малі історійки з відділу «Таке життя» nла
тили по сто долярів. Зразу Тодось і не дуже nри
слуховувався до моїх nорад. та коли виїхав до 

Монтреалю (кінець гру л ня 1954), то в кількох 
листах nросив. щоб ііому nіслати вирізки з «Дайд
жесту» про це. що Р. і зробила. Коли він знову 
приїхав до нас. я nитала. як вийшло з тою спра

вою. Поет відnовів, що він вирішив nерш усього 
зайти до редакції «Р. Д.». А коли зайшов, то no-
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бачив. що тa'wf: сидять С'амі жиди. «А раз там жиди. 
так українці не мають виглядів на успіх», - рі

шив Осьмачка і не пробував щастя. Та в ніякому 
разі Осьмачку не можна б назвати антисемітом. 
Віп тількЕ глибоко вірив, що всі жиди антиукра
їнці і де жид. та\-1 кожна українська сnрава, чи 

то загальна чи особиста, наперед засуджена на 
невдачу. 

Приїхавши до Ка!-Іади 1954 р., поет перебув 
у ній майже три роки. У тому часі гостював в 
Едмонтоні, мабуть, із шість разів, кожний раз від 
J\ількох тижнів до кількох :-.Іісяців. Він ще не був 
пмериканським громадянином і nриїхав без ніяко
го офіційного дозволу - «на чорно». Коли ne 
був в Едмонтоні, то найчастіше перебував у Мон
треалю. Приїхавши з Монтреалю весною 1955 р .. 
привіз із собою французьку антологію перекладів 

модерної поезії. З української поезії був там тіль
ки Рильський та Осьмачка. Цю книгу подарува
ли йому українські студенти університету, серед 

яких Осьмачка знайшов щиру nрихильність. Вони 
влаштували йому літературний вечір та запрошу~ 

вали на свою вечірку з танцями. На вечірку То
дось не пішов, хоч :'vіав велику охоту. Він боявся, 
що якась молода студентка захоче з ним танцю

вати, а він не вміє. Я не хотіла йому сказати, що 
молоді дівчата ледве чи дивляться на людей у йо

го віці, як на партнерів до танцю. А саме nід 
час його перебування в Едмонтоні весною 1955 р., 
випало його бО-ліття. В українській радієвій пере
дачі nередавали для нього побажання з тої на
годи. Тодось жартував, що коли в радіо nроголо
сило його вік, то дівчата й дивитися на нього не 

захочуть. Старість лякала його, як кожну люди
ну, що не з мог ла прожити нормального життя у 

відповідному часі. Гов-орив мені, що колись у мо
лодості йому здавалося, що це цікаво бути старою 
людиною та спостерігати· світ з великим життєвим 

досвідом. Та тепер, коли старість наближалася, йо
го перестало це цікавити і йому зовсім не хотіло

ся бути старим. 
Того ж року ( 1955) Осьмачка їв з нами свя

чене на Великдень. Коли я його nеред Велико
днем запрошувала; до нас, то він відмовився, гово

рячи, що обіцяв людям, у яких живе, зайти до них 
на свячене. Та коли ми повернулися в церкви, то 
поет прохожувався перед нашою хатою, ждучи 

нас. Казав, що вже більш години жде, а вийшов 
з хати рано, щоб не зустрітися з господарями. Во
ни добрі люди та :він не мав що з ними говори
ти. У ся ця історія мене ані трохи не дивувала, бо 
я знала, що Тодось оминає принагідного товари

ств~. 

Та скоро стало счевидним, що поет не загріє 
дозго місця в Едмоцтоні. У нього завжди так бу
вало: короткий час по приїзді - піднесений нас

трій. радість Р-ід З\tіни. Та це скоро проминало. 
з'язля:лиС'я різні підо.зри, часто в парі з галюцина

ціями, і треба було тікати. На новому місці було 
те саме і він часто понертаgся назад до Едмонто-
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ну. При його дpyro\iV (в 1955 році) перебуванні, 
у лаштоgано йому ще- один авторський вечір. ЦеЙ 
всчjр уже не вдався так блискуче, як nопередній, 
та все ж таки людей було досить і розпродано 
якусь кількість збірки <<Китиці часу». Тоді він уже 
писав «Ротонду душGгубців». І коли приїхав до 
нас весною 1956 р., повість була вже закінчена, 
переписана машинкою. Тодось дам мені прочита
rи машинопис. Наголовок повісті був «На чатах 
Мономаха», а підзаголовок - «Ротонда душогуб
ців». Поті:ч він залишив тільки підзаголовок. 

Готову книжку треба було видати. Видавця 
не мав і вирішив видати Dласними силами. Зразу ду
\іаз друкуаати в ЕдмонТОіІ-Іі у Купченка. Той зробив 
йому загальний кошторис, не пригадую на яку су

му. Після того Тодось їздив по цілій Канаді По 
українських друкарнях, був у Торонті, у Вінніпе
зі, може ще де і всюди ставили йому більшу ці
ну, як в Ед,чонтопі. Отож він повернувся літом 
1956 р. до Едмонтону та зайшов знову до Куп
ченка, щоб остаточно договоритися. Коли ж зробили 
потрібний кошторис, ціна вийшла багато більша. 
як уперше. А на такі речі Осьмачка був дуже 
вразливий, йому :здавалося, що його хочуть ошу

кати. Він загрозив судом і був навіть в кількох 
адвокатів у тій справі. Та потім закинув, власти
во відрадили йому, бо nерший кошторис не був 
умовою. Повість друкував у Вінніпезі власн.им 
коштом. Якщо не nомиляюся, друк коштував йо
го 1700 дол., з яких частину дав готівкою, а реш
ту мав дати по розnродажі книжки. З друкуванням 
проминули літо й осінь 1956. А 1 грудня того ж 
рон.у Осьмачка з'явився в Едмонтоні, несnодівано, 
як завжди, з нововиданою nовістю. Була це субо
та, nа\і'ятний для мене день, бо тоді розбилося 
наше зжите товариство. У вечорі ми очікували ба
гато гостей, наші приятелі з nровінції сnравляли 

в нас іменини .- слізненого Дмитра. (У нас то
\-tу, що на провінцію тяжкий доїзд зимою). Я по
магала у nриготуваннях і зрання nішла на заку

пи. Коли ополудні повернулась додому, застала 
неочікуваного гостя .- Тодося, щасливого з поя
ви споєі улюбленої попісти. Стефа (господиня ве
чірки) та мій чолоІЗік уже успіли запросити його 
на вечір. Я принесла з базару китицю. гарних жи
вих квітів і, з радости від несnодіваної зустрічі, по

даруsала Тодосеві одну квітку. Він nодякував зі 
зворушенням кільканадцятирічного юнака і nішов 

спочивати з дороги. 

Увечорі зійшлиоІ гості, і було їх чимало. То
дось був одним з перших .. Ще вранці nодарував він 
нам примірник нової нкиги. У мене був якийсь . 
внутрішний несnокій, коли я дцвилася. на книжку. 

З червоної nоганої обкладинки віяло я1щмсь пога
ним передчуттш-t. Зрештою між зібраними людь
~.-~и бу ло багато прихованих ворогу!!ань, що тільки 
ждали нагоди nилвити себе. Та я не почувалася 
господинею того вечора і всю свою увагу присвя

тила Тодосеві, з чог~ він був неприховано гордий. 
Деко.\-t)' це не подобалося. Гості лили. а кожна чар-
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ка робила їх щирішими. Розмови почали перехо
дити в суnеречки. Зокрема один з гостей, що мав 
якісь особисті застереження до Осьмачки ще з Ні
меччини, розпочав з ним гостру дискусію, що, мов

ляв, і більшовики багато доброго для У країни зро
били, бо дали їй техніку. Для Осьмачки такі спра
ви були недискусійні: більшовики "........, кати Укра
їни і краnка. Та він на диво спокійно, з олімпій
ської висоти, вияснював оnонентові, як дитині: 

<(І що нам з техніки, коли Косинку розстріля
ли, а Тичина та Рильський прославили Сталіна?» 

Щоб заспокоїти дискусію, мій чоловік попро
сив Осьмачку прочитати дещо з нової книжки. 
Тодось радо згодився і почав читати 4-ту главу з 
«Ротонди>.">, Та це не багато помогло. Що тоді 
вскочило в деяких людей, я не знаю, але, правду 

сказа!Jши, я ще не бачила, щоб інтелігентні люди 
так поводилися в часі читання, як частина гостей 

того вечора. Прихильник техніки, послухавши тро
хи, остентацшно вийшоз, говорячи, що книжка 

ображає його моральні почування (залицяння Маз
дигіна до Гапусі) . Інший гість розмовляв голосно 
з сусідкою, сидячи трохи не попліч з Осьмачкою. 
Я декілька разів кивала на них та вони тільки без
турботно реготалися мені у відповідь. Щоправда. 
більшість таки уважно слухала, та настрою не 
могло бути. Тодось не міг не завважити демон
стративного легковаження частини присутніх,· усе 

ж таки сnокійно дочитав розділ до кінця. Потім 
устав і заявив, що вже відійде. Мій чоловік і Ю. 
С. встали разом з ним, щоб відпровадити його до 
дому .. Я подякувала Тодосеві, кажучи, що я горда 
за його зрівноважену поведінку того вечора. І в 
мене було велике бажання покинути підпнту ком
nанію та піти nройтися на холодному повітрі. 

Тільки ніяк не годилося нам обом вийти з хати і 
я залишилася, зрезиrновано ждучи, що буде далі. 

А тільки зачинилися двері за Осьмачкою, у 
хаті знявся гамір, як у Коломиї на ярмарку. Усі 
враз кричали та переЧИJ!ИСЯ. До мене голосно при
сікався один наш приятель, чого це я всю свою 

увагу вnродовж вечора присвятила виключно Ось
мачці. Коли я сказала, що Осьмачка вартий того, 
то він почав вигукувати багато образливих слів на 
всіх, що захоплюються Осьмачкою, а це перш 
усього Кейванн та Стефаники. Очевидно, що й 
самого поета не щадив. Інший прибрав на себе ро
лю комісара моральности, оскаржуючи Осьмачку 
про брак моралі та згіршення для молоді. Накри
чавшися, вони ображено повиходили, а з ними ще 
дехто. Скоро всі розійшлися, розхвильовані, свідо
мі, що те, що сталося, уже не поправиш. Я почува
лася, як на згарищах хати - переконана, що то

го вечора згоріла довголіrnя дружба кількох ро
дин. 

Так воно і сталося. Другого дня вже зрання 
не nереставав дзвонити дзвінок у наших дверях: 

нас відвідували майже всі вчорашні гості. Першим 

прийшо.з наш приятель, що доRоряв мені за Ось

мачку "........, перепросити за свою вчорашню поведін-
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ку. Бу ло йому сnравді прикро і ми з місця вирі
шиили забути про це. Та не всі так вирішили. За
ходили інші, висловити своє обурення та постанову 
зірвати приятельські стосунки з тими чи другими 

у наслідок образливих слів на свою чи Осьмаччи
ну адресу. І так розлетівся наш роками зжитий 
гурток! 

А знайшовся один. що розпочав справжню 
н.а~шанію проти Осьмачки. дуже неперебірлиnу в 
засобах. Коли вневдовзі створився комітет для 
rшаштування ще одного літературного вечора То
дося. з нагоди появи його нової книжки і для ма

теріяльної підтримки видання, він ходив по місті, 

навіть по домах, намовляючи людей, щоб не 
йшли на вечір, бо Осьмачка це непевна людина. 
Одного гетьманця, якого дружина була в коміте
ті, переrюнував, що Осьмачка в повісті «Старщшї 
боярин» представив у поганому світлі боярську вер;. 
ств у (!!!). До того хтось позривав оголошення про 
вечір Осьмачки на дошці біля катедри. Щоправда, 
говорилося про погані альбертські :вітри, і я. врешті 
не виключаю цього, що вітер здер оголошення, 'І'а 

~овсім певно, що не вітер приходив чи дзвонив те

леф:шо~.~ до людей, відмовляючи їх іти на вечір 

Осьмачки. А коли поет раз зустрів випадково ту 
людину r що т;ш проти нього рила, то сказав йому 

насмішливо, дивлячись на його окуляри: 

«Коли бо герої ніколи в окулярах не ходять!у, 
Так уже перша 3устріч «Ротонди душогібців» 

з українською публікою стала причиною непоро
"Зумінь. Та цею причиною не були політичні по
rлядн. висловлені в повісті, бо тоді їх ще ніхто не 
знав. Вони стали аргументом пізніше, коли люди 
прочитали книжку. Погляди на Центральну Раду 
та Петлюру. висловлені словами Чудяєва, стя
гну ли багато громів на голову автора. Та Тодось 
глибоко вірив у цю саме книжку, у правильність 
своїх думок і в те, що вона принесе йому Нобля. 
Уздив з не-ю до проф. Кірканелла і, привізши гар
ну опінію · (на письмі) почав старатися про англій
ський переклад. Переклад зробив йому, як можна 
найкраще М. Л учкович. Тоді знову почалися мо
поти з виданням уже англійської книги. Охочих 
видати повість nо-англійському не бракувало, ви
давці відчували, що це могутня річ, може і «бест
селером» стати. Та завжди розбивалося об те, що 
вони хотіли дрібних змін чи скорочень. керуючисл 
знанням читацької публіки в англомовному СВІТІ. 
Та Осьмачка зі страшенною, можна б сказати ма
ніяцькою. впертістю обстоював. що ні одне слово 
не може бути змінене. Врешті знайшов видавця. 
що погодився видати книжку без змін, та не зро
била вона того враження, якого він (і ми) очіку ... 
вали. Критика промовчала ії. Дехто є тої думки. 
що це з огляду на виведених там жидів у ролі RО

муністичної верхівки. Деякі наші приятелі намов.:. 
ляли ОсьмачRу поробити зміни в повісті, а саме 
заступити жидів москалями, та він і слухати не 

хотів. Твердив. що це автобіографічна повість і 
він мусить писати так, як воно насправді було. 

НО В І ) НІ, ГРУДЕНЬ, 1964 



Зрештою. на мою думку, у цш повІСТІ українські 
куркулі відограють багато гіршу ролю, ніж жиди. 
У кожному разі розчарування Осьмачки з приводу 
відгуків на цю книжку (багато обурення між сво~ 
їми. байдужість між чужими) напевно у великій 
мірі лричюшлося до його nсихічного заламання у 

1957 р. 

Та повернемось знову до грудня 1956 р. Ось~ 
мачка зразу бу~ у ліднесеному настрої. У нього 
жили ще всі слодіgання, зв'язані з новою книжкою. 
Він розсилав П па відомі адреси, щоб зібрати гро~ 
ші та заллатити решту за друк. На латинське 
Різдво того РОІ'У залросили нас разом з Осьмач~ 
кою наші nриятелі з nровінції, о. Базюки. Там ми 
гостювали декілька днів, проводячи багато часу у 
розмовах. Ні Осьмачка, ні мій чоловік не ходили 
до церк3и, щоб не nсувати собі настрою на наше 
Рі:дво. При цій нагоді хочу зазначити, що Ось~ 
ма'іка був віруючим. хоч нелрактикуючим христи~ 
янином. Зроду був nравославним, але в Німеччи~ 
ні ходив з нами кожної неділі до католицької цер~ 

кви без ніяких вnливів з нашої сторони. Казав, що 
не любить живої української мови на відправі, бо 
неі його сnомини' з дитинства в'язалися з старосло
в'янською мовою. В Едмонтоні заходив уже до 
православної церкви, хоч часом ішов з нами до 

нашої. Часто виходив скоріше, не добувши до кін .. 
ця Служби Божої. Хоч любив старослов'янську 
мову у відnравах, але захоплювався перекладом 

«Отченашу» українською мовою (віршованим, ав
тора не пригадую) і цього «Отченашу» вчив ді~ 
теИ: у школі. коли вчителював. Щоправда Осьмач~ 

УВАГА ТОРОНТО І ГЕМИЛТОН! 

8 БЕЗПЛАТНО чистимо печі ( форнеси) і 

8 даємо БЕЗПЛАТНУ цілорічну 24-rодинну 

обслугу печей наши.~ відборцям опалової оливи. 

ЗАМОВЛЯйТЕ В НАС ОЛИВУ! 

.DNIPRO FUE.L OIL L TD. 
196 Вathurst St. Toronto,. Ont. 

Телефон удень вночі: ЕМ 6-6539 

DNIPRO FUEL OIL L TD. 
AND 

Service Station 
857 Woodward Ave.- Hamilton- ТеІ.: 549-9634 

КОРИСТАйТЕ 3 НАШОІ ГАЗОЛІНОВОї 
СТАНЦІї 

509 Jane St. Toronto RO 2-1969 

11 о ll J } 11 !. Г!'У,U:/lТ.. J.lllj і 

чина інтерnретація деяких частин «Отченашу» не 
була. мабуть, зовсім ортодоксальна. Наnриклад. 
зворот «хліб наш насущний» він уважав ідентичним 
з поганським «карле дієм». Та в nрактичному жит~ 
ті nоет діяв завжди згідно з засадами християн~ 

ської моралі, був дуже чесним, лравдолюбним, да
леким від того. щоб комунебудь зробити кривду. 
використати. обдурити тощо. Постать Христа~лю
дини була ЙО!\tу дуже близькою та зрозумілою. Не 
раз говорив, навіть якби Христос не був Богом, 
то треба б його Богом уважати, бо він спас люд~ 
ство від страху nеред смертю. 

Та повертаючись до нашої різдвяної гостини, 
де ми так багато часу nроводили у розмові, мушу 
сказати, що те:<.юю наших розмов була не літера~ 
тура, а діти. Тема nиховування дітей на еміrрації 
бу ла близькою і для госnодині і для мене, а й Ось~ 
мачка. що досі ніколи не виявляв зацікавлення тою 

сnравою. в останніх рсках nочав нею клолотатисq, 

Мене чзсто аж дивувало, як nильно він цікавився, 
про що наші діти rо':'орять, що читають, давав ме

ні різні лоради щодо їхнього виховання. Це було 
нове в колі його зацікnвлень. Не раз уRазував на 
народню пісню та усну словесність, як на засіб 

розбудити в дітей любов до рідного. Мені здава
лося, що цього мало, бо хіба ж оті його Парцюпі 
та інші куркулі, що так ревно працювали для зни~ 

щення українства, не виростали на українсьRій пі~ 

сні та побуті? А . хто з наших ренеrатів не співав 
українських пісень? 

З nочатком 1951 ]). в Осьмачки знову поча
лася фаза деnресії, що цим разом мала бути глиб
шою та довшою, як звичайно. На наш СвятвечІр 
Тодось був нашим гостем, упевнившися диільна 
разів. що л нікого іншого не проситиму. Прийшов 
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прпгпоб.'1ений та після вечер1 и чарRи горілки, тро
хи nозеселішав. Почаl\ говорити: про відповідну лі
тературу для дітей у віці наших, поручаючи зокре

ма оповідання Винниченка «Кость». Це оnовіда:н
ня, якого, на жаль, не знаю, уважав шедевром 

уRраїнської літератури для молоді. Потім, дістав
ши з нашої бібліотеRи твори Стефаника, nрочитав 
уголос «Шкільника». При цьому трохи не nлакав 
і казав, що часто читає це оповідання на самоті 

та nлаче. 

І так ми увійшли у поганий для Осьмачки 
1957 рік. Почалися відгуюr на його повість, його 
почали лаяти і особисто і в пресі за Центральну 
Раду. Та він і слухати не хотів, щоб могло бути 
інаl{Ше. Про це nройшла не одна дискусія з nоетом 
у нашш хатІ 1 я мала багато нагод сnостерігати 
з ЯRОЮ маніяцькою впертістю Тодось обстоював 
свої думки. Він читав Гаврилюка і вважав його не
пшшльним, як євангеліє. З розпродажем книжок 
таRож не надто добре йшло. Багато nовертали йо
му книжRи, які він nорозсилав, а ще більше ні 
RнижRи не звертали, ні грошей не nрислали. Він 
писав пригадки, що небагато nомагали. Щоnравда, 
творчі nляни в нього ще були. Він nлянував писа
ти дві повісті, одна з них мала бути про отамана 
Зеленого. Читав відnовідну літературу та радо го
ворив про це в товаристві. Друга повість, про яку 
чомусь ніколи не згадував у ширшому колі, ~оч 

декілька разів говорив мені, мала бути злободен-

на і. мабуть, дуже автобіографічна. Героєм мав 
бути еміrрант-поет. що скитається по таборах та 
Rонтинентах, всюди стрічаючи туполобих та воро
жих земляків. Людська злоба та брак зрозуміння 
доводять його вкінці до того, що він вішається. 

Можливо. що колись віднайдеться загублений «че
майдан» поета, а з ни:v~ і ці, хоч невикінчені повісті. 

Мабуть, там є і виправлені рукописи двох його 
перших повістей, що їх хотів перевидати в одно

му томі «Немає злоту перекоту». 

Психічна хвороба Осьмачки погіршувалася. 
Галюцинації в нього ставали частішими, він вірив, 
що в його кімнаті умонтовані підслухові апарати 

та якісь машини, що читають людські думки. Го
лос з тих аnаратів (очевидно nо-московському) 11е 
раз ві,.J;nовідав на йоrо дvмки, глумлячись з нього. 

Зміняв часто мешкання, бо вірив. що це робота 
більшовицьких аrентів у з:-.юві1 з господарями. Оче
~ИДІЮ, що nереконуnати його про безnідставність nі
дозрінь. було наперед засуджене на неуспіх, як 
ззвж~и у таких виnадках. Та все ж таки, коли 
Тодось заходив до нас блідий, невиспаний, s пере
кринлени\1и, часто й перекутеними устами та опо

відав :\1ені про вмонтовані аnарати, як вони гудуть. 

висотують та записують його думки, я казала, що 

в людей і галюцинації бувають і що вони. мабуть, 
у нього є. Тодось довго мовчки та дуже докірливо 
диРи~ся на мене. врешті відповідав: «Так що ж, ша
норна пані, я вам говорю. що мене зі світу зігна-

А для АК АДІ ЯН 
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ПЕРША НА СnИСКУ 
(д.пя знавців напоїв) 

Таємниця стиглого, доброго смаку 
АRАДІЯН захована в історичюи 
долині Аннаполіс у Новій Шкотії. 
Тут, на врожайних зелених схилах 
долини, родить незвичайної якости 

Зерно... дуже цінне для майстрів 

змішування. 

Здорова, чиста вода з підземних 
джерел глибоких криниць свіжа й 
льодово-холодна. 

Любителі віскі, які визнf;lються (і 
любителі джіну теж) усе питають 
за АRАДІЯН. 
Поставте АRАДІЯН ще сьогодні 
на перше місце вашого списка. 

~ ACAD!Arr DISТILLERS 
~) PЧ.IDGETOWN, NOVA SCOnA CANADIAN WHISKY 
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ти хочуть, а ви мені про галюцинації!» - обертав
ся й відходи3. Я слідкувала зором крізь вікно за 
нюr, свідома, що він уже знову наближається туди, 
зв;дкн вийшов, - до психіятрпчного закладу. При 
тоУІу я дуже прикро підчувала свою безпорадність. 

Його перебуnпння в ЕдУІонтоні, як і в Кана
ді взагалі, ставало нестЕ:"рпнич. Насувалося ще од
но Пl'!тання: ян. він поиІ?рнеться до США, коли він 
приїхав 1954 р. до Канади без громадянства і без 
ніякого офіційного ДІJ:шолу? Кількарічне перебу
впння в R.:шаці могло стати йому перешкодою при 

набуnанні грмадпнства. Л воно було йому конеч
ним, хоч би з огляду на допомогу чи старечу пен

сію. Дехто з наших знайо:о.шх боявся, щоб Тодо
ся не депортували, піймавши на нелегальнім nере

ході кордону. Та я заспокоювала їх, що так не 
буде, бо я вірила у життєвий сприт Ось:о.шчки. ми
мо його психічного розладу. 

І Осьмачка виїхав з Канади .та, мабуть, без 
перепон заїхав до Нью-Йорку. А скоро nісля то
го (з кінцем 1957 або початком 1958 р.) nрийшла 
до нас вістка, що поет опинився у nсихічному за

кладі. Докладніше про це не можу nисати, бо мої 
відшюсті скупі і не з першої руки. Та про це на
певно напише хтось інший. 

Весною 1959 р. Осьмачка nочав знову nисати 
до нас. Про свої nереживання він і не згадував, 
взагалі рідко писав про свої зовнішні обставини. Та 
нашими листами радів і трохи тужив за нами. Зда-

CANADIAN WHISK У 

6-РІЧНА КАНАДСЬКА ВІСКІ 

OLD 

CANADIAN \VШSKY 

В-РІЧНА КАНАДСЬКА ВІСКІ 
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ється, що якщо Ось:'І.шчка відчував себе денебудь 
приналежним «дома», то таки до нас та решти 

приятелів в Едмонтоні. І в останньому листі, що 
~-~::а одержали від ньаго він nише до нас так: 

До ро ге Панство Кейванll! 
Дуже fl зрадів, як одержав Вашого mzcтa. Як 

не с. а багато днів пропливло над моєю голОвою 

над Ваuшми, а все тих самих днів. 

Ой рад би я додому вернутись -
Гетьман не пускає, 
І рад би я аж до Вас zукнути -
Голосу немає! .. 

Збіднів я, а бідний це однаково, що скеля 
прив'язана вагою до берегів. Плеще ··(lода, віє вітер, 
кряче на ній ворон - все байдуже, скеля непоруш
ною лишаеться. Мабуть, так само і мені обез·zро
шеному байдуже і далекі простори і щирі людські 

серця, які є десь далеіfо і ждуть може і .моzо сер

ця. неначе птахи свойого птаха. 

А те, що Ви говорите про патрст Мазепи -
прослідкую і подивлюся, і напишу Вам про це. 
Нітаю щиро, цілую Пані в руку, Панові тисну 
п'ятірню... А малих... не буду wворити нічого, 
щоб квачем по пиці не мазнули. 

Ваш Т. Осьмачка 

(Мушу пояснити, що «патрет» Мазепи це 
графічний портрет гетьмана, що його зробив мій 
чоловік з нагоди Мазепинського року і вислав до 
Нью-Йорку. А ще :о.южу додати, що в інтерnре-
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тації одного нашого nриятеля «гетьман», що не 

nускає Осьмачки до нас. це nенсія, яку він почав 
діставати і ян.а nрикувала його до Америки) . 

Та все ж таки цей останній лист навіяний 
теnлим nочуванням приязні. Після того він уже до 
нас не nисав. Виїхав до Евроnи. а як там поко
тилося його життя, ми дізналися з преси та при,.. 

затних листів. Вірю. що хтось наnише про останні, 

найтрагічніші роки його життя на еміrрації. А на
ша велика радість у тому, що поет знайшов трохи 

nриязні у наших особах і що тепло нашого родИ){,.. 
ного вогнища не раз зогрівало його _., вічного ман
дрівника на самотньому життєвому шляху. 

Едмонтон, березень 1963. 

····~>·<~·+~ 

Докія ГУ!\1ЕННА 

ХАй ЖИВЕ <<ШКОЛА В. ЧАПЛЕНКА!>> 
ВІД РЕДАКЦІІ: Друкую нижче реппіку Д. Гумен

ної, адресовану nроф. В. Чаnnенкові. Поскіnькн сnрава 

"rостра", - друкую іі без змін і скорочень, хоч і дуже 

xoтinocs мені іі відредаrуватн трохи. Хо'І nроф. В. Чап

nенко у рецензії на nрацю д. Гуменної rостро за'Іеnнв 

і мене ик редактора, наnисавши: "Ведмежу npнcnyry 

зробив nисьменниці й редактор "Нових Днів", надру

куваRши всю куnу цих нісенітниць. Він же некритично 

nубnікує й nохваnи з боку некомnетентних чита'Іів ... ", 
та 11 на nроф. В. Чаnnениа на rніваюсь: s вважаю, 

що він має nраво на думку і сnово на еміrраціі, 'IOr_o 
він усе своє житт11, ии і ми всі, не мав дома. 

Мені nише не nодобаєтьсs "мовсстиnь" та "бойо

вин темnерамент" обох наших внзна'Іних авторів. Ві

домо, що s nоnемізу~е· часто. Та s иікоnи не rніваюсь 

на тих, з ким nоnемізую. Навіть навnаки: в завJКди 

тішусь, ик на мене хтось иеобrрунтовано наnаде, бо 

в тоді мВJО наrоду не nише nerиo відбити той наnад, 

а ще й дати чнта'Іам змоrу nосміІІтись. Візьмемо дnв 

nрикnаду хо'І би nаnеміну про "модерну" noeзiJO. При

rадУJО це nише тому, щоб 'Іита'Іі иЗаnи, що в иіsи не 
захоnnеиий такою rострою nаnеміною двох визиа•вих 

авторів "Нових Днів". 

Осиіnьки за "Род. аnьбом" Д. ГумеииоІ в мав не 

nише nодвин й nохваnи, а й домори та nоrрози, то 

теnер, вк друк цієї nраці закінчено, в хотів би відnо

вісти дещо й на nисти 'ІИТа'Іів. Безnере'Іиим фактом 

є, що "Род. аnьбом" - npaцs, вка nіднімає сnравді "ці

nанну nробnему". А раз так, то в ній немииу'Іі nо

миnки. АвторІ(а сама буnа свідома тоrо і, до ре'Іі, ми 

з нею й радкnись про це. 11, nроrnяиувши тоді nра

цю nише заrаnьно, висnовив думку, що її друкувати 

треба, а nотім фахівці з різних діnвнок нехай собі ії 

розrnвнуть, сnокійно nозначать усі nомиnки в ній і то

ді це все стане в nриrоді іншим, себто цs npaцs буде 

nо'Іатиом дnв даnьших і еоnідиіших досnіджень. Дуже 

можnнво, що так і станетьсв, бо наврвд, щоб рецен

зією nроф. В. Чапnенка, написоною справді перед'Іасно, 

бо даnеко пере,J:Е заиін'Іенивм друку "Род. аnьбому", 

усв справа ви'Іерпаnась. 

Отож керувавшись цими мотивами, R й зважився 

цю nрацю видрукувати. знавши наперед, що матиму 

і nохваnи і наріиакиs, бувши й свідомим тоrо, що цs 

nрац11 дns иашоrо журкаnу завеnииа. А хто ж би її 

видрукував тоді? .. 
І хо:с nроф. В. Чапn~нко й дорімає мені, аJІе 11 таин 

не каюсь, шо вза:в іі до друку, бо хоч з етимоnоrією· 

в ній і не все rаразд, ane 'Іерез те назвати всю пра

цю "купою нісенітниць" таки не можна. Врешті, поба

'Іимо, що скажуть про неі фахівці з інших діnвиок. 

Хочу також підкрсеnити, що "РолнннІrй аnьбом" не 
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наукова розвідка, а таки есей, себто нарис (у даному ви

nадкові науковий). А раз так, то він не може nре

тендувати на розв'взку пробnеми - в есеї пробnемІ! 

не розв'язуютьсв, а здебіnьшоrо nише ставnитьсs. J[ вва

жаю, що Доків Гуменна пробnему поставмnа соnідио. 

Чи іі (nроБnему) хтось буде вирішувати науково 'ІН 

ні, то це вже інша сnрава. Та вищо так, то праці Д. 

Гуменної такий досnідник ке мине. 

Отані мірнувания були nричиною друку "Родинио

rо <1.г.ьбо~1у" 1: "Нових Дивх". 

Є люди, що їх nече nотреба когось кусати. 
Така хвороба напала на В. Чаnленка. Уже всіх 
перекусавши, починаючи з У. Самчука, Rінчаючи 
І. Багряним:, узяв на закуску ще й мене, а для 
цього знайшов притичину - «Родинний альбом» 
(Див. жур. «Визвольний шлях» ч. 5, 1964 р., стат
тя- «Дещо про етимологізацію»). Чи слід згадува
ти про це? Чи варто реаrувати на суцільну лайку, 
чи nак отакого сорту «академічну критику»: «жах

лива саламаха~". «нещасна праця». «каламуття)), 

«купа безглуздих нісенітниць», «суто-жіноче па
щекування», «дилетантка-всезнайка» тощо, тощо? 

Не варто, шкода часу! 
Але є в цій калюжі лайки два рядки, які таки 

змушують мене зареаrувати. Я, виявляється, по
повнила злочин проти української науки, а саме: 

«Видрукувала шкідливу появу на нашому літера
турно-науковому полі, що лягла важкою плямою 

на культурнотворчій реnутації нашої еміrрації» 

(ст. 527). Обвинувачення грізне. Це вже приму
шує мене спростувати наклепи, що ними наповне

на калюжа Чапленкової лайки. 
Поперше, якщо В. Чапленко науковець та вче

нии 1 так боліє та дорожить культурнотворчою ре
nутацією нашої еміrрації (його слова), то хай же 
й орудує порядними академічними засобами дока
зу своїх тверджень. Чи личить цей базарно-лайли
nий «мовостиль» тому. хто вЗяв на себе ралю суд
ді? А чи . це академічно. не прочитавши праці, бра
тися й оцінювати. «науково критикувати», вино

сити nрисуди? Поспішаючи на пожежний сполох 
виставити в о!ішно~'ІУ світлі мене. В. Ча'пленко· 
сам оnинився в комічній ситуації, бо після його 

(<наукової критикю) твір ще пів року друкується. 

Як ~южна критикувати те, чого не знаєш? 
Та не читав він не тільки того, що ще не 
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надруковане, але й того. що вже було видрукова-
не в «Нових днях» до появи його «наукової кри-
тики)>. Він, так nросто, вихоnив навмання :кільк-а 
слів та й даgай навколо них танцювати. З чого 
це видно? А ось хоч би й з того, що закидає~ ні-
бито я npo австралшський тотемізм не згадую 
(стор. 528). А тим часом у «Родинному альбомі» 
характеристиці австралійськогь тотемізму nрисвя-

чено один із nерших розділів, а потім у викладі 

с весь час нав'язування до нього. 
Та що ж, коли В. Чаnленко той критик, що 

читає nерших вісім сторінок (як сам признався. 

критикуючи Самчукову «Темноту»). В «Родин
ному альбомі» він і вісьмох сторінок не прочитав 
та не завдав собі труду поміркувати, що воно й 
ДО ЧОГО. 

Подруге. з цього неакадемічного та неетично~ 
го вчинку виnливають і дальші його закиди, щось 

середнє між примітивністю й перекручуванням. Не 
читавши й не поцікавившись ідеєю мого есею, В. 
Чапленко .-:<зловив мене на злочині», що я не знаю 
фахової мовознавчої літератури та й беруся до 
«етимологізації». 

А ме-ні й не треба для мого задуму знати фа~ 
хову мовознавчу літературу, бо <<Родинний аль~ 
бом>.) не мовознавча nраця. l\1:ені досить корнета~ 
тися набутками фахівців і консультуватися (як не-
ма змоги звернутися до живих мовознавців) у ен ... 
циклоnедій найостанніших років. Я ж не ставила 
свої"' завданням розв'язувати хоч яку специфічно 
~.юаознавчу проблему. Я лише беру приклади з 
мови. кущі зміставо сnоріднених слів. І тут також 
В. Чапленко доnустився· нечесної необ'єктивности 
та перекручування тексту, бо я в есеї весь час 
підкреслюю. що nодані nриклади - rрона слів те .. 
\іатично-змістової сnоріднености тотемістичного по

ходження. а не «nриблизно· звукова подібність» (ст. 
524). як приnисує мені В. Чаnленко. Але що ж, 
критик не читав того, що він критикує! 

Чому ж це так, що вільно брати матеріял для 
своїх заду~tів із здобутків археології, з криниці ет~ 
нографії й фошшьору. з історії. навіть із біологіі, 
а от із мови (не ~ювознавства) - зась? Чапленко 
не дозволяє? 

І що ж найбільше розлютило nана В. Чаплен.
ка. аж згадав він і про «:!'\.ЮЮ славу». і про «мій 

заробіток 25 (нан.) долярів» і навіть про непри.
четного до цього всьоїо nроф. Ю. Шевельова? Що 
ж В. Чапленко критикує із тих слів, які я насмі .. 
лилаоя без його дозволу легенько торкнутися пуч
Rамі.Ї? Може основні стовпи. що на них будується 
мій есей - сnLльні назви звіра~бика-роду-божества? 
Ні. !І.ільн.и. ~шлозначних для моє1 щеї, побічних 
слів. «підголосків» до основного мотиву; коли б 
їх усунути, то нічого не зміниться, зміст твору не 

втратить своєї nровідної ідеї. Чому ж нічого не зна
йшлося в арсеналі фахівця-мовознавця, щоб викри
ти несnроможність такої єресі, як моє фантазуван
ня, що мова заnочиналась у тотемістичному сус

nільстві й у сучасній затрималися сліди цього? Ні, 
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він тільки знайшов нагоду відчути особисту обра
зу за мій вислів «засушені ву~ькі (Jюрмалісти
мовознавці», - бачите, який мімозистий! 

З основних слів, що фігурують у есеї, В. Чап
леяка занеnокоїло тільки два слова. Одне з них 
- тур. Він це слово заатакував - та й що ж 
пояснив? Те саме сказав. тільки іншими сло:аами: 
є це слово в різному звучЩІні, але з однаковим 

змістом (бик) у багатьох народів. Чому так? Не 
каже. То як nрофесор Чапленко став під прапор 
наукп r. обороні проти дилетантки, - мусів би ж 
щось сказати. щоб розбити моє «суто-жіноче па
щекування». Натомість В. Чаnленко «nояснює»: 
«Це «своє» слово, а це «чуже». 

Друге слово - цар. В. Чаnленко «загально.
відомо» виводить «цар» із «цезар». А тим часом 
qe кілька тисячоліть до «цезаря» владики східніх 
держав в урочистих зверненнях-листах називали 

одне одного шарру. сарру. - таки в розумінні 

«цар». І якби В. Чаnленко читав мій есей, а не 
вихоnлював «слівця», то знайшов би там і цей за-
лізний арrумент із розшифрованих текстів, знай

шов би й джерело (Б. А. Тураєв, «История Древ .. 
него Востока», т. І, ст. 278). 

Щодо третього основного слова ( «Сварог»), 
яке удостоїлося згадки, то В. Чаnленко навіть не 
зауважив, що я наводжу різні звучання одного й 

того ж великого патріярхального скатарського бо .. 
жества (Зе:к-Шіва-Сварог тощо). Не читав! Він 
обмежихя «засушеною вузько .. формалістичною 
методою»: «Взяла аgториа ... Сварага та й переро
била його на Дварога» ... Це ж уже справа мово .. 
знавців вишукати, коли і де все це перетоплюва-

лося та перероблялося. Не я це переробляла, бо 
(')Т у ще одній мові с ue слово - дзвар - осетин .. 
ській (у розумінні «божество», «святилище», «свя .. 
ТИЙ»). 

Авжеж. п собі вифантазувала. що коріння на.
шої мовІ! сягає аж у nалеоліт. «Бачите, куди сяг.
:tул~! - пускає вогонь із ніздрів В. Чаnленко . .
Це ж 20-30. а то й 50 тисяч років. А звідки во-
на ці тисячі знає?»\ (ст. 526). То як він такий фа .. 
хоRІ-ІЙ знавеuь. - по!'инен би швидше за мене, 
«дилетантку-всезнайку», знати, що тепер мовознав

ці й археологи спільню.нr зvсиллями над цим пи .. 
танням думають. Так. напр., А. Я. Брюсов вв~-
жас. що з кінця лалеоліту й у мезоліті складася 

індоевропсйська система мов (Див. жур. «Совет
ская археология». 1958 р., ч. 1, ст. 18-26. Так, 
налр., Б. В. Горнунг у своїй прзці «Из предисто
рии. образования общес:гrавянского язьІкового един• 
ства» ( 1963. стор. 35) каже. що мовні nредки про
тослов'ян ... :\Юглп бути лише серед носіїв трипіль-
ської культури на середньо:\1:у етапі їі розвитку. Я 
ж :\ЮЖУ тішнтися. що ці два авторитети підсили .. 
ли мене в ~.юїх візіях вже nісля того, яп. «Родинний 
альбом» було наnисано. 

Потретє. В. Чаnленко самоправно nорається в 
чужому добрі, nідмінюючи дефініцію мого твору. 
Я назвала його есеєм, - він накидає назву <<нау .. 
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•юва розвідка», <<Трактат» (ст. 523). Яким правом? 
Як історик літератури ловинен би знати, що існує 
такий жаІ!р, есей. Жанр цей прикметний саме тим. 

що в ньому можна висловлювати свої власні дум .. 
ки й візії. ще не лрилечатані штампом, такі, які 

можуть педантам здаватися єрессю. у яких необо
в'язково дотримуватися заnроваджених до шкіль
них nідручників аксіом. Але можна користуватися 
відкриттями дослідників, як матеріялом. для свого 

бачення світу. :Нарешті, де автор дозволяє собі 
вільну розмову з читачем і (еге ж!) «весело-па
тетичний тон». що так дошкулив Чапленкові. a}IS 
він кількома наворотами виставляє цей «тон». як 

ще один мій злочин проти науки. Ні, В. Чалленкові 
нонче хочеться зробпти «Родинний альбом» трак
татом. а nісля такої оnерації вже робити другу: 
«науково критикувати». Алеж я ясно й виразно 
назвала його есеєм. отже рішуче й гостро проте

стую nроти цього нечесного Чаnленкового nере
кручення. «Ми читаємо ваш «Родинний альбом». 
як чудову J{азн.у». - nишуть мені читачі. Чого ж 
це так, що читачі зрозуміли. а от В. Чаnленко ніяк 
не второnає? Ні. мабуть таки він не знає. що іс"" 
нує на світі такий жанр. Або як знає. то це, nов
торюю, нечесно. робити таку nідтасовку. 

Та таких nерекручень у статті В. Чаnленка є 
більше. Ось тільки наnочатку. У мене у встуnному 
слові сказано, що з висоти літака не видно дета

ліn. але краще видно загальні контури. В. Чаnлен
ко nерекручує: «Гуменна говорить. що ... вона ба
чить більше за фахівців>.\ (ст. 524). Нащо ж так 
неакадемічно nоводит:~.-.ся з моїм текстом, nане про

фесоре? Ваш титул до чогось Вас зобов'язує? 
Або: «Тур не :.юже бути слов'янським тоте

мом ... » (ст. 528). А де в мене сказано. що тур 
- слов'янський тотем? У часи слов'янські тоте
містичні вірування вигасли. лише зосталися nерс

житни. На якій сторінці В. Чаnленко вичитав про 
«слов'янські тотеми». nриnисуючи мені таке? 

Почетверте. В. Чапленко наклеnує на мене. 
що я не чула про збірник К. Грушевської «Первіс
не громадянство» та не заглядала до nраць М. 
Грушевського. От. як то Ви вшелеnкалися, пане 
Чапленку, а все TO:\ty, що не читали й не збира
лися читати того. що критикуєте. Якби почекали. 
nоки кінчиться друком, то nобачили б, що де тре
ба. я цитую l\tl. Грушевського. А Катерину Гру-
шевську я вже чотири рою-! тому цитувала в на

рисі «Реабілітація відмш» (див. «Нові дні», 1960 
р., ч. 122). К. Грушевська зробила дуже цікаві по
чатю-! в наnрю.іі вивчення nервісного світовідчув;зн

ня ю1ших предків на базі нагромадженого етногра
фічного :о.-tатеріялу. Але це ж відомо дитині. що 
й nрацю й усю їі Комісію було розгромлено. А 
що в ціvс напрямку робилося далі? Як В. Чаnлен
ко знає. то чому ясп~ й виразно не nодав автор~ 

та праць. яких я не знаю? Дуже було б мені nри
ємно довідатися і таки знати їх. 

Але невже після цих двох авторів не можн'-1 
ду,\.1ати? Те. що г.они сназалн. уже останнє слово? 
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Ні. навіть і не треба. - заnевняє В. Чаnленко. 
цілком «аІ\ад~\'Іічьо». бо «чому саме цей наnівтва

ринний стан людської свідомости, тотемізм ... такий 
актуальний для історії українського народу?» -
заnитує він. (Мимохідь занотовую ще одне nере
кручення: не було :\ЮЇм завданням nисати історію 

українського народу. завдання моє інше: nодати 

nортрети близьких і дальших родичів, як видно 

виразно із назви). У цій Чаnленковій фразі (ст. 
527) виявилася .безнадійна обмеженість і вузькість 
зацікавлень В. Чзпленка. якийсь обивательська .. 
nлюсклий шар його світогляду. Питання мітології 
і взаємозв'язку ії між різни\-пt народами. роля nід

С!'\ідомости, де відклалися nопередні етапи біогра
фії людини у всіх проявах. усвідомлення навко

лишнього світу і всесвіту. - усе це викликає rлR

бокий інтерес у багатьох дослідників. Люди з 
риском для: життя роками nеребувають серед nри
~ітивних сучасних п пемен. щоб реконструювати 
nсихіку наших власних предків; вони пишуть книж

ки. яких, сnравді. одній людині не nрочитати за 

своє життя:. а В. Чалленкові нецікаво! :Його тільки 
OJ1He слово зацікаяило. «фnллос». та й то із сле
ціяльниІ\·t чалленківСі.кю.t присмаком. із натяками 

та накивуваннями. Мовляв. бачите, чим Гуменна 
зай,,ається? А того й не знає. що для: первісної 

людини це був с'3ящений релігійний символ. І в 
таІt.С'му асnекті доводиться не оминати цього сим

волу. коли г:>зоримо про старовинні суспільства. 

Нарешті. лоn'яте. Ставши в nозу оборонця ре
путації еміrраційної ку ль турної творчости і нама

гаючись ізияти з неї мою «чорну пляму» «диле

тантки-всезнайки>.\, В. Чаnленко дилетантська nус
кається визначати у двох рядках те, що соїть у 

центрі багатьох nраць, дискусій, доnовідей, цілих 
сесій наукових з'їздів. Як легко й всерозв'язно 
rказано: «Але й 1500 років - час цілком достат
мій для того. щоб український нарід міг із лов
ним правО\{ уважати У країну своєю сnравжньою 
батьківщиною» (ст. 528). «Знавець» у двох ряд
ках розв'язав усю nроблему. а дослідники займаю
ться нею ось уже сто.тtіття та й: досі не дійшли 

згоди. 

Та лишімо це на сумлінні В. Чалленка. Різ
ниця !'.tіж моїм . дилетанством і Чапленковим у то
му. що я цікава знати. які є старі й нові теорії в 

тих га;rузях. де я беру матеріяли до своїх ду
мок-візій (нехай і фантазії!). а В. Чапленко вже 
все знає. все довідавен ще за своїх студентських 

років і тією стравою :він і годує вдячних читачів. 

І так. nрочитавши <<наукову критику» В. Чаn
ленка. стає ясно. що він уже досяг .вершка вірту

озности в \Іайстерній базарній лайці. але не видно 
r.ce таки. у чому моя «темна пляма». У тому, що 
я полробувала зrар~юнізувати матеріяли кількох 
галузей? Правда. це по-винні були зробити самі фа
хівці. І коли вони ц~ зробІ-'ли. а я не знаю, цих 
nраць. то чому ж В. Чапленко не назвав їх? Була 
б загальна користь. у тім числі й мені. ~А що ніхта 
цим не займався досі. то видно з того, що я не 
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\іала до кого звернутися, щоб прочитали працю 
\іОЮ в рукописі та щось порадили. На полеміку 
;чавкало «РА». я не сподівалася (як глузує В. 
Чапленко). а хотіла б прище-пити зацікавлення 
ци:-.1и проблс-:\tа'-ПІ :\-ЮЛОДШИ:\1 силам. які мають ле
ред собою vce \іайбутнє. З досвіду на «Великому 
Цабе» видно, що не наукови\іи томами шириться 
зггальне зацікавлення МІ!нувшиною, а отаким лег

ким жанром. Широюtй відго~tін «Родинного альбо
му» nоFазує, що читача така тематика дуже ціка

вить. А в фактурі «РА (не висновках, вони мої) 
я старалась не відбігати від здобутків-відкрмтів 
зга~аних галу3еЙ. 

Отже. що lлочннного я зробила, ЧИ:\1 закала
~vІутила уми? Яка шкода в :\Іоєму твердженні, що 
наша моnа. звичаї. ідеї тощо. тощо корінням сво

їм сягають глибоко у далеке тотемне :\Іинуле, у 
палеоліт, і що на це :\Іаємо безліч ~оказів-пере
житків навіть у сучасності? Що річсвого заперечив 
прокурор із своєю «темною плямою»? 

Не годиться тан: кидати в повітря обвинува
чешfq і його не ,1оводитн. пане Чапленку! Неака
де"1ічно! Не~тн<Іно! Натомість треба було спокій
но із академічною гідністю переглянути мої не

доладності та розглянути основну ідею. Прочита
ти насамперед. А Ви навіть не згадали про ос

J-ІОвну ідею. тільки назвали купою нісенітниць. 

Але чому це В. Чалленкові так закортіло 
«розторощити», «ско"1nромітувати» мене? Відпо
відь він дає сам. Сам признається у цій «науко
вій критиці»: це ж він про .мене написав у статті 

«Для кого потрібна літературна критика?» «Вона 
вже дійшла в своє:v~у розвитку до тієї цепіддатно

сті переконуванню ... » (ст. 527). А «переконуван
ня» Чалленкеве полягало в тому. що він :\Іені на
.казав заЙ:\Іатися лише «фактографією». Очевидно. 
так: «Ось на вулиці зелене світло. а тепер воно 
вже червоне ... Ось іде жінка з кошико:v~ ... Ось бу
дується дім». За щось отаке хоче мене засадити 
В. Чапленко, у підготовчу клясу початківства (Див. 
жур. «Молода Україна>) 1963 р., ч. 107). А всі 
мої шукання в удосконаленні композиції, у доборі 
жанру для втілення ідеї твору, усі візії, що дають 

стільки радости, весь мій особисто виявлений смак 

у доборі життьового матеріялу і архітектурній ло
будові Ті.юру, усі :v~ої багаторічні мандрівки слідом 
за читаю-І:v~и книжка:\-ш до відмінних від нашого 

суспільств. --- того не С\tій. бо я. Чапленко. тебе 
переконую. Переконує ніколи не намагатися ста
вати на ВJ.!ЩИЙ від почrlтківських спроб щабель. 

Думаю. що це вже переростає ~юю особисту 
сутичку із В. Чапленкш .. t (а вона була: \іИ обмі
,нялися rостри\ш ЛІКТа\ш після такого «nерекону

вання». Ось де вилізло шило з мішка й перетвори
лося на калюжу базарної лайки на сторінках жур
налу «ВизвоJІьний ш.:'Іях>) ). Ui «перенонування» в 
дійсності не що. як ЗАf\'ІАХ на творчий волевияв 
пись~tеннин.а. щось дуже зближене до вимог «соц
реалізму» та наказів репіжити «позитивного героя». 

та (<писати на за\ювлення». Як міг В. Чапленко 
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доз'3ол~-~ти собі наgіть у свош дУ\іЦі отаке насиль

ство над творчою волею другого письменника? ЯR 
noc\tiв він диктувати мені. що і як я маю писати? 

Чи може він ду\іає. що всі мають належати до 
«школи Чапленка». а себе уявляє ії головою, ду
шr-ю і ідеологш.t? Мабуть. вважає себе непомиль
ним законодавцем, циктатором і видавачем вер

диктів тиVІ СІ:lОЇ\і товаришам, що з ними разом хо

див у початківцях? Навіть у приватному листі не
nільне заперечити і свої позиції обстоювати, бо ... 
Втім. читайте «Визвольний шлях», ч. 5. 1964 р. 

Тяжко зажурився В. Чапленко \іОЄЮ репута
цією і з цією с:тьо:юю починає «наукову критику» 

у своїй статті. Але. замість цього, оглянувся б кра
ще на свої колеса та 'глядів би своєї репутації. Уже 
всі всміхаються. коли почують. що В. Чапленко 
ще раз пописався. 

МИТРОПОЛИТ ІЛАРІОН У ТОРОНТІ 

Від 19 no 23 листопада первоієрарх Украінської 

Пр·:н~ославнеі Церкви в Канаді Блаженніший митроnо

лит Іларіон (nроф. д-р Іван Оrієнко) nеребував у То

ронті. Усе Торонто і Східна Канада, зокрема nравослав

на іі частина, маііже весь цей тиждень була nід зна

ном цієї nодіі. 

Приїхав Владика на 3'ізд Сх. Єnархії. Крім з'їзду, 

відбулася ще й учитЕ-льська коиференці.в, про вку nи

шемо окремо, та цілий р!Ід урочистостей: велика собор

на вечірка в соборі св. Володимира, літурrі.в, вку від

nравили митроnопит Іпаріон та архиеnископ Михаіп і 

кілька свищеників, rромадськнй обід у запі ni~ катед

рою, а в недіпю увечорі ще й вепнки:іі концерт у тій 

же залі. 

Владику вітапн nід собором діти й моподь, зокрема 

rарно зорrанізовані rрупн Юноrо ОДУМу. До речі, юні 

одумівці вмстовпи в церкві вс10 довrу пітурrі10, чим 

"заrнали в кут" не пише іншу моподь, а й дороспнх. 

Недільний концерт розnочато вистуnом кате.црапь

t·оrо хору під керуванним Юрін Гоповка, вкнй розnо

чато маііже невідомими на еміrраціі творамн з вечір

ні: "Спава Боrові на небі", "Блаrословн, душе мои, Гос

nода" К. Стеценка, "Бо1·ороднце-Діво, радуйсв" К. Сте

ценка. Ці чудові твори, дуже рідко співані в наших 

церквах, бо в Канаді "на вечірн10 немає часу", і іі, ак 

nравило, відnравли1оть пише з диками, хор виконав усі 

ці твори справді чудоао: тихо, лаrі~но, з реліrі:ііннм 

віцчуттим. НаРрад чи ще вкась rромада на цьому кон

тиненті має дириrеита, икнй би так тонко відд~tв ці 

ре-. і. 

На з<шіичемнR nen ... oro відцілу виконано ще кант 

"Через nоле WJАрокеє" П. Го'"Ічарова fвіцомоrо київсько

го церковноrо і світськоt'о дирнrента) і "З нами Боr ... " 
Мапо хто чув кант "Чеоез nоле шнрокеє" в аран

жеровці п. Гончаров:\ -- еміrраціR знає цей твір пише 

в аранжеnовці Котка і д~nі не йде. Юрій Головко та

кн сnnавді вкісний диnю'е'Кт. Виникає nнтаннв: чи сnро

можетьс~~: копнсь кате.цраnьна rромада nіцснпн~•r свій 

хор fзбіпьwнтн йоrо\. щоб дати змоrv Юрієві Гоnов

кові "ро'1махнутнсь" і внІІвнтн свої здібності й умінни? 

Друrнй відділ концерту розnочато доnовідц10 rоnо

ви консясторіі о. nрот. Т. Кові\лншнна, вкий ~окnа.цно, 

обrрунтувавш11 все документами, з'нсував сnраву no-
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Ї'Jд!Іи аркиспископа Метисnава у Рим. Провідна ідеи 

доnовіді: довЕ'!стн, що nротести Укр. Прав. Церквн в Ка

наді проти цьоrо вчинку були не "втручанна у сnрави 

чужої церкви", бо канадська, американська і західньо

евроnеііська українські nравославні церквн молитовно 

поєднані і становnать духово одне ціnе, тому кожна з 

них відповідає за діі провідних осіб з кожної із зrа

даинх трьох адміністрі\тивно самостійних. ane духово 

поєднаних церков. Отн;е, справа поїздки архиєnискоnа 

Метисnава до Риму є спраt:ою не nише американської 

церкви, а в такій же мірі й канадської та евроnейської. 

По доnовіді відбуnась коnектнвна декламацін (мо

nодь) nоезій митрополита. Закінчив концерт Д. Рома
ник читанням монтажу з "Поnелу імnерій" Юрjа Клена. 

д. Романина публіка, RK і завжди, nрнйниnа довrотрн

ваnнмн опJ!есками. 

По концерті nоказано фільми з історіі rромадн -
від початку будови катедри і до останніх років. 

n ~скіnькн церква, особnиво на цьому континенті, є 

дуже значимою· орrанізацісю націоиаn•но10, а не nише 

реnіrійною, то не nише можна, а й треба дещо сказати 

про іі nрацю. Коnи про катоnиц~tку церкву та іі керіа

нкиів nовно матеріяnів і фот no всіх часописах, то про 
православну і протестантс~tкі церкви майже ніде иіч-о

rо нема. А пора б ц10 мовчанку nорушити. Наші чн

та-.і часто домаrа10тІtс.и ц~toro. От хоч би сnрава nатрі

архату, що стаnа дуже ronocнo10 серед наших католи

ків, вкі намаrаJОтІtс.и добнтнсІt від Риму призначекив 

катоnнцькоrо патріярха в Киів. Виникас nитаннв: чоrо 

ж мовчат:. nравославні, а тіn~tкн naJOTІt католиків, що 

вони "nізут~t" аж до Києва? А чому би ім і не лізти? 

Відома ж істина - природа nорожнечі не терпнт~t .•. 
ПрнзнаJОсІt, що вких 8 років тому в розмовnав на 

ЦІО тему з нашим мнтроnо·nнтом і радив йому відвіда

тн всеnенсІtкоrо nатріярха і nоробити ціnнй рвд захо

дів у цьому наnрвмку. Митроnоnит тоді сказав, що на 

йоrо думну ще не час на такі речі, бо до цьоrо не 

nідrотовnена rромадс1.ка думка. Я мовчав. Тепер же, 

коnи rромадинство хвиnJОЄТІtС.И, и вваж810 за nотрібне 

~-------·- -····--· 
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висnовитисІt на ц10 тему, бо треба ж комусь rромадську 

думку підrотовnвтн. 

Пора нашим правосnавним вnаднкам уважніше прн

сnухатУ.с:. до вірин, пора дещо обrовор10ватн nрнnІОд· 

но, що5 rtкдн не бnукаnн в темрвві. Я вваж810, що Bna· 
жеиніший Митроnоnит Іnаріон мусів би мати апробату 

Jtонсисторlі на денні за:ч:одн в цьому наnрвмку. Він же, 

на мо10 думку, та й не nишЕ' на мо10, а й Sіnьшостн 

rромадянства (навіть натоnиків і nротестантів), є иай

відповід.нішнм кандкдатем на nатріярха: і йоrо rромад

сько поnіти•Іний стаж, і iioro становище в церкві, і йо

rо станов:нще почесноrо nрофесора Манітобськоrо уні

версіfтету в Канаді, і десятки йоrо визначних nраць з 

діляи!-і~J 6оrос!1овія, історіі церкви, мовознавства тощо, 

і, ярешті, йоrо церковно-юридичне становище (ма10 на 

увазі пзтріярший томос про автокефаnі10 правосnавної 

церкви в Польщі, ику очолював nокійний митроnоnит 

Діо:Іісі:й) - усе це висуває нашоrо Достойноrо Владику 

ка перше місце. І чому про це мовчить не nише конси

сторія канадської ЦР.рnви нашої, а й решта церков 

пр~са? Чн не пор:1 б загпворитн? 

п. волиняк 

УЧИТЕЛhСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 
С~tо:-орічна учитеnьс;;.ка конференціs украікських 

шкіл nри nравосnаnннх rромадах Східньої Канади, ак 

і кожного року, відбупаnrt.си одночасно з єnархіяn~tннм 

'J'ізпом Східньої Канади. Єnархіиnьннй з'їзд відбувався 

від четверr~ і аж до неділі. Першоrо дна відбуnнсв за

криті наради духовенства під керівництвом первоіє

рарха Украінської Лравосnапної Церкви в Канаді Вnа

женнішоrо митрополита Іларіона та архиєnискоnа Схід

ньої єnархії Михаїла. У n'атннц10 відбуласа вчитеnьська 

конференція, ику бnаrосnовив і встуnне слово сказав 

митроnолит, а nотім коротке сnово також сказав і ар

хиєnископ. Обидва вnадини no цьому залищиnи заn10 

і тоді nочалась ділова чrt.стина конференції. 

Промова митроnолита була коротка, ane дуже змі

стовна. Тема іі: ''Бережімо нашу націІо· на чужині". На

ша шноnа, rоворив митроnоnит, nри церкві. Наша nра

вославна церква - національна, а не інтернаціональна. 

Я робn10 все, щоб збереrти національне обnичча нашої 

церкЕн. Наша церк11а стоіть у центрі нації. Наша мове 

- душа нації. Хто втратив рідну мову - nропав. Тре

тьою важливою рисою нації є наші націонаnьні тради

ції. 

Бути нацією на чужині веnнть нам все наше жнттв, 

ВСІ! наша історія й nолітичні умови жнттв иашоrо на

роду в Украіні. Ми за двокуn~tтурність і за двомов

ність: украінІS.">Ка куnLтура й мова та анrnійська куnь

тура й мова. Тіnькн з дотриманнам цієї умови, - такої 

двоиуnьтурности, - ми nрислужимось розбудові і зміц

неннJО Канади. 

У збереженні нації на чужині rоnовну роnю ві

доrрае жінка-мати і вчитель. За наші душі баrато хто 

боретьсв, ane ми мусимо втриматись. Вережімо JК на· 

шу наці10, - національну церкву, нашу мову, традн

ціІО, - на чужині, бо ку ди ж nідемо, до чоrо дІRдемо 

без них? Збереrтн нашу наці10 на чужині - це вола 

Божа! 

Вnадина Михаїл nредставnне митроnоnитові вчнте

nів, rоворить про іх pon10 у збереженні нації. Приві

тальне слово сказав також і ronoвa консисторії о. прот. 

Тома Ковалишин. 
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На ronoвy конференції обрано директора шкоnи +. 
Іrнат10ка з Гамільтону, на секретарв в'Інтеnв Ю. Торо· 

wеика з Віндзору, 'Іnенами президії були ще о. О. 

Кост10к з Моитреаn10 і ronoвa коненеторії о. прот. Т. 

Ковалишин. Резолюційму комісі10 О'ІОJІІОвав о. М. Деб· 

рнк (директор школи з Лондону), а иомінаційну - о. 

Ф. Леrен10к (директор школи з Монтреаn10). 

З першо10 доповіддю на конференції виступила 

В'Іитеnька Варвара Лоrни (Гаміn~тон), ака продемон

струвала v.онференціі урок у першій кnвсі: "Вив'Іеннв 

звука й nітери "М" v першій кnвсі за букварем М. Де· 
ПОJІОВН'І 11 
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Це O'fJia добре МеТОДН'ІНО Продумана Й rapHO ПрО· 

ведена nоказова nекція, яка стала у веnикій приrоді 

всім У'ІІrтеnям, а зокрема тнм, що не мають фахової 

освіти іі веnнкоrо досвіду праці в школі. У дискусівх 

оаrато в'Іитеnів висловнnось про потребу біnьшої кіnь· 

кости таких показових ~екцій дnв різних кnsc і з різ· 

них предметів. 

Друrо10 була доповідь 'Іnена Ради Украінської Шко

ли А. Ліщини про нові відру'Іинви і про днтв'Іий жур

нал "Весеnк~". Доповіда'І розrnвдав девкі підру'Іники, 

які внйшnн вже пісnя першої в'Інтеnьської конферен

ції. Докпадніше зуnинився на 'ІИТанці дnв друrоі кnв

си Б. Ромаиенчука, яку рекомендує до вжитку Шкільна 

Рада УККА, а деякі наші школи пробують іі запровади 

на Сході Канади. Доповіда'І показав, що цs 'Іитаика 

майже скопійована з радsнськоrо внданив, має тенден· 

ціJО просунути так звану засаду інтернаціоналізму. 

вв:.жає, що в ній м~t.ло украінсьноrо матерівnу, вкий за

мінено творамн російсьмих nнсьменннків, а 'Іастково й 

закавказьких. Підписи nід творами замінено крипто

німами, або й зовсім усунено, щоб замаскувати іх ро

сійське nоходженнв. Тому .цоповіда'І вважає за немож

ливе використовувания цієї 'Іитаикн в наших шкоnа:х. 

Щодо "Веселки". Уже довший 'Іас, сказав доповіда'І, 

на нас тиснуть. щоб ми зобов'взали учнів наших шкіл 
nередnла'Іувати цей журнал. Нам навіть поrрожуваnи: 

"Якщо ви ке nоrоднтесь, то в змушений буду вас "про

твrнути" в rазетах ... " Представник "Весеnки" навіть до
маrавса, щоб цей журкаn внкористовуваnи у шкоnах, 

ви nідру'Іиика. Ідо ре'Іі, В. Бараrура у "Свободі" за 

вересень, 1963 р. наnисав довrу статт10 про використан

ня "Весеnк:а" у школах. Ред.). 

Представник "Веселки" лишив 'ІИСJІО журналу за 

сі'Іень 1964 на nepernв.ц. Ми йоrо розrnвнуnи, ось во

но тут, rоворив цаnі доnовіда'І, і ви всі маєте змоrу 

розrnвиутн йоrо також. Мова у "Веселці" не nітератур· 

на. Hanp., редактор. відnовідаю'Іи 'ІИТа'Іеві, пише "по

українськи". А в правоnн('иому сnовннку Гоnоскевк'Іа, 

ввий зобов'язує нас усіх, є nише "по-українському". Те 

ж саме і в "Уваrа:к цо сучасної украінської nітератур

ної мови" О. Куриnо. Цю форму накннуnи нам росіііські 

окуnанти, що5 "набnизитн" нашу мову до своєї. 

У девких творах аж занадто баrато зменшених 

форм: " .•. вузенькою сніrовою доріжкою·", "бітнвтко", "ді

док старенький", "матері моnодеиької і дитинки маnень

коі" і т. д. Оце "сюСJОкаинв" ми иікоnи не вважаnи за 

доціnьие при нав'Іанні дитини мови. Тнм біnьше воно 

не nн'Іить, коnи мова про Божу Матір, Ісуса та Йосип~. 
На стор. 10-ій є, напр., такий дивоrnвд, ак "звоnоr-

'Іуваинв", замість нормаnьиоrо "воnожеиив" 'ІН "звоnо

женив". Є й такі провінцівлізми, ви "стрімкий" (кру

тий) береr. На стор. 13-ііі вжито русизму "русло" за· 

ro змkтовио иеправиnьио: тут треба буnо сказати не 

"кіnькома русnами", а "кількома рукавами" (Дунай аnн· 

ваєтьса :в Чорне море). Тут же пору'І: "До Дуиа10 аnн· 

ває свої :води ... " Не "до Дунаю", а в ДунаііІ Або 'IOro 
вартІІіі вираз: "З лиману НЕСЕТЬСЯ дніпровська вода 

• Чорне море". "Несетьса" - зна'Інт• біжить, аж піни· 

тьсм, хоч у nимаиі - та ще в місці nереходу йоrо в 

море: - течії взаrаnі не помітиш ... 
А щодо фактоnоrі'Іиих даних, а особnиво з reorpa· 

фіі, то редактори "Веселки" можут• з успіхом конку

ру:вати навіть з професорами Доnьиицькнм та Жар· 

с4ким. На 14-ій сторнці даиоrо нам на переrлsд 'Іксnа 

'Іитаємо такі "останні аовиии" з rеоrрафії: І. Іиrуnець 

"вnиваєтьса... в Боr", хо'І 'ІИТа'Іі "Весеnки", вищо вони 

В'Іаться за rрамотним підру'Іииком з reorpaфii, повс· 

ивть редакторам "Веселки", що Іиrуnець таки впадає у 

Дніпро; 2. " ... Діиець, ЛІВА притока Дону". Кожен у~еиь 
скаже, що редактори "Весеnкн" таки не зна10ть де 

права, а де ліва рука ... 
І баrато 'IOro іишоrо ще в цьому одиому 'Іислі 

''Веселки" є такоrо, - иаnр., космоnоnіти'Іиі в своїй ос· 

нові і навмисне примітивні, що иемниу'Іе псуватимуть 

художній еман дитині, схилатимуть іі в бік духовоі де· 

rенf'раціі, - іn10страціі, rеиіяnьиий винахід "украінЬа· 

ціі" американсьннх наміксів "Гоца Драла" (так і ХО'Іетьсв 

ще додати - "Гоn-ца-ца"І), - що не дозвоnвє нам на

кидати цей журнал дітвм. Тим більше не можемо до

пустити йоrо в шкоnу вк підру'Іиик. І взаrалі, хто це 

додумавсв, що журкаn 'ІН rазета може стати підру'І· 

нико)ІJ у ПО'Іатковій шкоnі? Хіба що редактори "Весеn

ки"... Я ж из думаJО, що на маnюиках Л. Гуцалюка 

(стор. 6 й 7) і на "Гоца Драла rоп-ца-ца" ми змо•емо 

виховати наших дітей у христивиському й українсько

му дусі. А це ЇІ же "Гоца Драnа rоп-ца-ца" в цьому 

'Іисnі "Весеnки" розповідає дітвм не про щось інше, а 

таки про свsто Різдва Хрнстовоrо і про украіис•кі рЬ· 

давні традиції. Нехай би вже собі "rоца-драnиnи" Ji 

"бараrуриnи" на вкусь іншу тему ... 
Доповід• "Реnіrійие виховаинв в школі" про'Іитав 

о. Т. Міиеико (директор школи в НьІО-Тороиті). 

По доповідах відбулась днскусів. Дискусів хо'І і не 

на дуже "високому рівні", але все таки солідна, ре

'Іеаа. Днеонансом прозву'Іав nише ronoc одної В'Іктеnь· 

ки (здаєтьси з Віндзору), sкііі не nодобалясь розходJКеи

ив в nornидax учитеnів на деякі сnрави. Вона иамаrа

nася припинити дискусі10 своїм темпераментним ви

ступом, запевнивши конференцію, що іі "серце краєт•

са від боnю·", що "наші брати-украінці сварвтьса, коnи 

треба любити одне одноrо .• " А "сварив" буnа на тему: 
вк краще подати у'Іним першої кnвси новий дnв ии.н: 

звук і букву, щоб вони іх найnеrше засвоіnи... Якщо цв 

"сварив" крає вчительці серце, то це првмий доказ, що 

вона не розуміє, шо таке методика иав'Іаиив і вка іі 
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вага в мавчальному процесі. Цікаво, чи з таким "по

краяним братньою любов'ю" серцем v людини ще буде 
сиnа й бажамив навчити дітей читати й писати не 

"братньою", а своєю рідною, українською мовою? 

Невдало також було кинуто іще одну фразу - з 

ін1:rнх уст: мовnвс, nідручник не має вирішального 

значеннв: можна й за поганим підручником навчити 

дітей гарно читати. Можна, звичайно. Можна навіть 

знайти на смітнику кусок старої газети і навчити по 

ньому дітей читати... АлР скільки часу й СНЛІІ на це 

нав•rаннв внтратнтьсв? Це приблизно було б те саме, 

що зрізати стоnітнього дуб;:а не пилкою, а складаним 

ножиком ... 
По перерві на вечерю, конференціs продовжувала 

свою працю. Було заслухано звіти гоповн РУШ (Рада 

Украінсьиоі ШкоІІн) проф. В. Іваннса, та секретари РУШ 

- п. Т. Хохітви. У дискусіях по звітах обговорено та

J:ож і сnраву фондів ~пв РУШ. Ухвалено й резопмщіі, 

11кі, між іншим, стверджують список підручників, реко

мендованих wкоnам ще nершою ионференцією (1959 р.). 

"Веселку" рекомендувати школам і діт11м конференція 

відмовилась. 

Ycr.o!oty скnадові РУШ, а зокрема nроф. В. Іваннсо

ві, конференція внеповнла по.ц11ку за добру nрацю і на 

проnозицію номінаційної :номісіі переобрано РУШ у nов

ному сипаді: !1рсф. В. Івание - голова, митр. nрот. Д. 

Фотій - застуnини голови, Т. Хохітва - секретар, А. 

Ліщина та к. Сакалюк - чпенн. П. ВОЛ. 

UJЕВЧЕНКІВСЬКЕ СВЯТО 

Відділ КУК у Торонті в неділю 29 листоnада ц. р. 

улаштував концерт, вкнм фактично закінчувались Uіев· 

ченківсьиі сввткуваннІІ не тільки в Торонті, а в цілій 

Канаді. 

Концерт з;:аnnJІновано соnіцно, у nрограму включе

но nише кілька визначніших солістів. Поскільки це був 

концерт на відзиачениІІ 150-піттІІ з див мародженни 

Шевченка, то головну увагу віддано Шевченковим тво

рам. Дnв цього заnрошено з Нью-Йорку чи не найкра

щого нашого чнтц11 Ше~:ченковнх творів Йосиnа· Гірнs

ка, артиста 3 таnаР.том і внсоко10 культурою, пюднну, 

'ІКа багато рочіJІІ уже працює над Шевченковнмн тек

стами. Йому ж на цьо~у концерті віддано більше nо
ловини часу, а все інше ніби було дсдатком до живо

го Шевченкового слова. І саме цим цей концерт і був 

цікавий. 

Є ще одна характерна риса цього концерту: від

сутність будь-JІкоі nолітнии чи nолітичної закр:~.син кон

Qf"рту. І це таио'К дуже добре, бо на все свm час ..• 
Тут було одне бажаннв: донести Шевченкове слово, ние 

лунало з уст артнста-читцІІ чи артиста-сnівака до nуб

ліки, глибоко розкрити генівльність Шевченківської му

зи, nоказати nvбniц1 Кобзарв Украіни у всій його nов

ноті й величі. Це був гарний задум і, можна сказати, 

шо він гарно ~ внконанн~ 

Коротким словом (таким коротким, що аж дивv-rш
св: невже в Торонті знайшnасв пюднна, 11иа знає, що 

не в кількості сnів сnрава?) концерт відкрив голова від

ділу КУК д-р О. Бойко, оциочасно відрекомендував nvб

піці одного 3 найвизначніших живих канадських nоетів 
Вілсона МекДонаnда, що теж сказав коротку і змістовну 

промову і nрочитав свого вірша, nрнсввченого Шев

ченкові, вкого він читав і на сввтиуваннІІх у Вінніпезі. 

Це старша, солідна й куПІ.турна людина, вка була в 
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Києві й Каневі цього року на Шевченківській сесії 

ЮНЕСКО, nІоднна, вка справді щиро цікавнтьсв і Шев

ченком і ссією українською nроблемою. Ми в свій час 

nознайоr.1:нмо наших читачів з nоезівми В. МеиДоиапда. 

Публіка його вітала оваційно, стовчи. І це гарно, бо 

чому не приІІітати 1асnуженого чужого nоета, що nри

ходить до нашого народу, як щирий друг? 

Пісn11 вистуnу В. МекДонаnда Й. Гірквк читав тво
ри Шевченка, які він переnлітав св:~імн иомеитарими. 

Коnи досі ми знали Гірняка як чудового чнтца Шев· 

ченковнх творів, то сьогодні він nоказав і своє гли

боке розумінив Шев"Іениа. йосиn Гірнии - актор, ane 
на йоrо коментар міг би позаздріти не один пітерату

рознавец'!:.. 

Як він читав? Сказати одним словом "чудово" -
маnо. Його чнта.иJІ& позбавлене найменшого натвку на 

будь-nкv театральність, на зовнішию афектацію. "Ску

nість акторських засобів", якщо можна так внсnовнтись, 

nросто вражає. І саме це дає змогу Гірквкові так гли

боко розкрити Шевченкові образи, так nовно і асираво 

розкрити слухачеві глибину його творів, іх всепюд

сьність і, - якщо хочете, - то й космічні елементи в 

них, що Шевченко в Гірквковій інтерnретації nостає 

перед слухачем чистим і вепнчнім, ян людська совість, 

всесвітнім велетнем. Характерна риса Гіриннового мис

тецтва: подивугідна акторська стриманість, результа

том якої є вершок драматичної наnруги. І вка шкода. 

що десятин наших аматорів, акі вважёUОть себе арти

стами, не прийшли на цей конце~т, щоб хоч раз у жит

ті сnробувати (Ану ж удастьсs!) бути хоч у ролі вкіс

ної публіки, а тоді вже пробувати свої сиnи на сцені! 

Гірник на цьому концерті здер із Шевченка замурзану 

шкаралупу "іконопнсностн", ізнав із нього оту nсевдо

революційну аrітаційну тарабанщнну, ака часта-rусто 

закриває nJС·дині справжнього великого Шевченка. 

Я не раз уже сnухав, ви Гірник читає Шевченкові 

твори, але мені здаєт.,сn, що так прониипиво він ще 

нікопи іх не читав. І я можу nише сказати: дякуJС, 

дороrий Йосиnе Йосиnовичу! 

Читав й. Гірняк у першому відділі: встуn до "f;ut. 
дамаків", "До Основ'яненка" і "Сон". Закінчив концерт 

такими творами: "Посnаніє", "Марку Вовчку", "Мені од

наково" і "Заповіт". "З2повіт" запв сnухала стовчи. 

Єва Стоnярчvн-Б,мс #сопрано\ виконала: "Пnавай, 

nnавай. :;tебедень~<;о" 1~. Стеценка, "Ой одна в, одна" В. 

Заремби, "Не тоnолю ~:исокую" в. Заремби. Ми вже не 

nаз писа.ІІи про цю сnівачку, що досконало володіє сво

ім rарним і сиnLннм голосом, але сnрава ,~:tнкціі у неі, 

н=t :цаnь, не пС!'стvrн!n=\ ~nеред. Це сьоrодні дуже важ

лива проблем'\ цієї Rкісчоі співачки, яку nубліка сn~ий

Мі'.f: :-t~Т'І~ци теnло й nрнхипьно. Акомnаньюваnа ій А. 

Ярашевич. 

Moитneanr.cJ.к~ nіячістч,-,_ Люба Жvк виконала "Pan
r.oдil4) r.-м,ча.," Боамr:~. "Пяа nnеnюдн" В. Барвінського 

"СІ4)ітv" )'.(, RP.nикiRcLJ(OГO. Як і завжди " Торонті, 

пvбліка nюбv Жук сnрн:йивnа теnло, гарно. Велика кн

тицІІ квітів буn;:а нагоооtJОІ4) за іі вскраву гру. 

Йос .. n Гошvnяк Ібас-баоит('Іи} просnівав три тво
nи і Т~~'ощ усі н~ JJІевчРиноІІJі тексти: "Свито Jt Чнгн

nчні". "Мнні\Jt\ТЬ 11ні" і "Ой Цніnое мій. Дніnnе" - усі 

М. Лисе-кн~. й. Гошvnяна nубліка також любить і ра
~о сnухає. Шкод=\ пише. що він не nотішив нас ииимсь 

ноJІІнм тиором. АкомnаRьюва.nа йому А. Кравцева-Ба

рабаш. 

Концерт був иупьтурний, вройшов гарно, чисто. 
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Публіки, на жаль, було мапо: ииих lSOQ-1600 осіб. А 

шкода, бо на таFому концерті варто б бути. І ч:асу на 

иьоrо шкодувати rpix. Лише щоб nослухати Гірканове 

читакив творів Т. Шевченка, то вже й цьоrо досить, 

щоб витратити 2-3 години часу. Обростають наші лю
ди.... смальцем! 

На концерті був сенатор П. Юзки. Прем'єр Канади 

виспав сnеціальну nривітальну телеrраму, яку nрочи

тав ronoвa відділу КУИ: д-р О. Бойко: 

"Д-р Осиn Бойко, nрезидент Відділу Комітету Укра

їнців Канади в Торонто. - Я. був би дуже вдячний, 

вищо б Ви nередаnн мій щирий nривіт усім nрнявннtvІ 

та тнм, що відзначують недільним nам'втковнм концер

том 150-піття кародженни Тараса Шевченка, найспавні

шого nоета УкраЇНІ!. Його безсмертна nоетична твор

чість стала надхненним nоиолінь далеко й nоза межа

мн Украіни, ику він так любив. Його відданість і зро-

3умінии волі, внеnовнені nонад сто nіт тому, заnишили

си і надалі надією на остаточне визволении nоневопе

ннх народів у ціnому світі. 

Від імені урвду Канади та від мене особисто пере

сн1!аю з Нdrодн цих святкувань усім ианадцим-уираїи

цим та їхнім демократично наставленим організаціям 

щирий nривіт і найкращі nобажаиии. 

Сердечно Вам r.іддаиий 

Лест~р Б. ПІРСОН, nрем'єр Канади". 

З nPALtl "КОЗУБА" 
Цьоrо року "nозуб" мав цілий рад цікавих вечорів, 

які відбуваються регулирко кожної n'ятниці. Про части

ну з них ми згадували в nоnередніх числах, а про 

денні згадаємо теnер. 

У n'итиицю 6 листоnада відбувсв МИСТЕЦЬКИЙ 
ОГЛЯД. Про новнии з маnирства доnовів А. Бабич:. Він 

дав цікаві відомості про А. Канаnєтто, велика виставка 

творів якоrо саме відбуваnаси в Торонті. Найновіші ві

домості з ділинии музнhи цікаво nідібраnа й доnовіла 

Т. Ткаченко. Новин~и з nітератури доnовідаnн Зіна 
Прусаqеико та І. Боднарчук, а з ділинии театру та кі

на - З. Банах та М. (ава. Вечір був цікавий, але, мо

же, трохи задовгий. Не треба намагатись сказати "все", 

бо це лише стомnює публіку. 

13 листоnада відбувси МУЗИЧНИЙ ВЕЧІР. Цього 

разу в "Козубі" внетуnали учні студії Антоніни Я.ро

шевнч. Це були старші учні, иких уже було навіть nри

ємно сnухати. Було їх nише четверо: Оксана Волаиюк, 

Валерій Пітер, Ольга Кузьменко і Ярослав Сеиишин. 

Добре, що "Козуб" цікавитьси nідростаючнм nоколін

ням і завжди йде йому на зустріч. 

ДВІ ДОПОВІДІ ГРИГОРІЯ. КОСТЮКА 

Найбільшим здобутком "Козуба" не лише цьоrо се

зону, а, може, й кількох останніх були дві доnовіді ві

домого літературознавця, голови nисьмениицькоrо об'єд

нання: "Сnо·во" Гриrорlя Костюка, про икі ми nовідом-

- ЛRЛ.И ІІЖе двічі. 

Перша з них Еідбуnася в n'итимцю 20· листоnада: 

ОПРАВЛЕНІ РІЧНИКИ ЖУРНАЛІВ 

"НОВІ ДНІ" 
Кожен річник окремо, гарна полотняна оправа із 

золотим тисненням, ра:юм 432 сторінки друку. 

Uіна за річник ... 5.00 
--·-···-·· -·-----------

11 ОН І :t Н !, ГР~'}ЕНЬ, 1964 

"Іван Багриний - до роковин його смерти". Я.к і тре

ба було сnодіЕатись, це була чи не найзмістовиіша до

nовідь про Іnана Багр.вноrо, з усіх, що були nрочитані 

про цього великого nисьменника й діяча. Доnовідач, 

.вкий ще n Унраїні сnівnрацював з nок. І. Баrрвиим, 

зробив глибоку аналізу його творчости, nодав баrато 

невідомих зага:г.ові фактів з його бібліографії, зациту

вав йсrо листи. 

Публіка вислухала доnовідь г. Костюка з В~ЛИКОІО 

увагою. До речі, ця доnо~ідь друкуєтьси у друrому 

збірнику "Слова", .вкнй ми дуже радимо набути всім. 

Другий :.1бірннк "Слова" має вийти з друку до дpyroro 

з'їзду еміrраційних nисьменників, що відбудетьси на 

латиське Різдво, себто 24-27 грудив ц. р. в Нью-Норку. 
У суботу 21 листоnада відбуласи друrа доnовідь Гр. 

Костюка: "Володимир Винниченко та його творчість". 

Таку доnовідь може nрочитати тільки Гр. Костюк, а не 

хто інший, бо иаврид чи є ще людина, ика б була так 

о5ізнаиа з В. Вини:ичеиком та його творчістю, ак Гр. 

Костюк. Він же на дорученн.в УВАН nеребрав весь ар· 

хlв nокійного В. Ви:;ничеика і тому мав про що rо

ворити. Коnи до цього додати величезну ерудиці10 й 

тс·нке розумінни nітературного твору та цивільну від

вагу йти навіть nроти теч111 то ціnком зрозуміло, що 

доnовіді Гр. Костюка таки варто було сnухати. 

На жаль, "Козуба", икому завжди щастило, цьоrо 

разу сnіткала nросто трагічна невдача, бо коnи на цих 

доnовідах було по аких 70 осіб, то хіба це не ката

строфа? Які ж nр~чиии іі? ~х було дві: невдалий ч:ас 
і контроверсійність дпи декоrо двох великих nокійних 

письменників і громадсько-nолітичних дівч:ів, про иких 

доnовідаnоси. Треба ще знати, що для nевних кіn не 

дуже милий і сам доnовідач. 

Доnовіді nризначені були на ці дtzi ще на nочат

ку вересня, то ціnком зрозуміло, що уnрава "Козуба" 

не мorna nередбачити єnархіильиоrо з'їзду і nравослав

ної вчительськоі конференції, що саме nриnали також 

на ці дні, і "Козуб" утратив два-три деситии икісиоі 

публіки. Не враховано також і nущення, що саме nри;

паnо на суботу і тут "Нозуб" знову утратив кілька де

с:ятк!в публіки. Отаке' Буває ж отакий трагічний збіr! 

Але тут и мушу ще "висnовідатись": я був зму

шенv.й задати доnо.сідачеві nровокативне nитаиии 

(скільки и nригадую, то вnерше в житті!). Сnрава в тім, 

що доnовідач згадав, що одна особа з Торонта nисала 

йому, щоб він не nисав і не говорив нічого про В. 

Винниченка, Go Винннчt:нко, мовляв, останні рони сво

го життя був "на подачках росіян". Я. сnодівався, що 

такий наклеn на веnи~о.rо письменника й діяча, на ав

тора всіх універсалів Центраnької Ради, які ми вро

чисто відзначаємо щорічно, мусів би викликати в nуб

ліюІ об·урення. Проr:ів оком по залі й бачу, що nубліка 

не обурюється:, nише дехто хі-хікнув. Делікатно висло

вившись, мене трохи "всиий шnак не трафив" і я ви

рішив І>Нnробуватн мораль nубліки. Пита10: чи не міг 

би доnовідач назвати нам ім'п цьоrо наиnеnника на 

мертвих? Не встиг .в ще й закінчити nитаннв, ик no· 
чу.:rсс:. обурливе: "Це не культурио-о-о !'' 

Ота!{е, яи бачите: кидати брудні наклеnи на не

давно nомерлоrС!' :єеn:икого діяча й nисьмею~:ииа 

культурно, виирит~-і ё-<t н:!.кnеnника - !іе культурно! 

Красти - культурно, а назвати злодія - не культур

но! А бодай ви здорові були, довго жили і хоч: на 

схилі вашого довгоrо ,-І щасливого житти nозбуnиси за

nnіснивіnоі міщанської моралі! 
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До ре'Іі, ту жаnюrідну істсту, яка це nисала, я 

~уже ~обре знаю і мені про це nитати не було nотре

би. Тим більше, що в й знав, що ~оnові~а'І nриnю~но 

іі не назвt>. Цв ж істота ще rірші речі виnисувала і 

npo ~pyroro веnикоrо nисьменника й ~іяча, про вкоrо 

~оnові~ав Гр. Костюк, - про cn. nам'вти Івана Баrрв

ноrо. Цікаво, що ц11 сама істота ще яких 8 років тому, 
коnи я в nриватній розмові висловив ~еякі критичні 

1авваrи ~о В. Винниченка (s іх маю й теnер!), назва
nа мене "обмеженим націоналістом" і "бан~ерівським 

ре!'Ікціоиером": вкий "не в сиnі збаrнути nеnнчі такої 

світnоі nостаті, ик Воnо~имир Винниченко". Тепер же 

вона nересіла на свою тра~иційну коростиву стаnін

сько-rітnерівську шкапу, замість сnиса взвnа в руки 

мітлу, умочила ії в бруд, змішаний із жов'Ію, і розма

nьавує нею кожну хоч трохи визиа'Інішу живу й мер

тву українську nю~ину на еміrраціі і в Украіні. Хай 

же йому Боr nростить, а nю~и мають жаnь і виба'Іать! 

Тішмося ті, що сnухали ~опові~і Гр. Костtока, nо

сnіи'Іуваймо тнм, шо хо"&"іnи іх сnухати, ane не змоrnи, 
а тим, що :моrnи nрийти, ane не nрийшли на них, щоб 
"збереrти "Інстоту своіх иаціонаnьиих риз", скажімо: 

ну, й Боr з вами - заnишайтесь ~урннмн й nоrаним11 

аж ~о самоі своєі смерти. Амінь! 

АВТОРСЬКИЙ ВЕЧІР ОЛЕКСИ ІЗАРСЬКОГО 

Цей вечір ві~бувсв в n'атиицю 27 nистоnа~а. Олек

са Ізарський, хоч уже nрацtоє в nітературі вких 20 ро

ків, а все ж буs новиною· ~n• багатьох. Деакі nітера

тори nевні, що твір nише треба наnисати, а nотім, мо

же, ще й ви~атн і місце на nітературиому Париасі за

безпечене. Хо'Іу вірити. що Олекса Ізарськнй ~о цієі 

катеrоріі Н(> належить. А все ж треба йому nо~батн, 

щоб йоrо твори окось noтpannanи ~о 'Іитача, бо вий~е ..• 
"сам n'ю, сам rynsю ... " 

Пре~ставив nубліці иашоrо rоств Упас Самчук. 

Олекса Ізарський 'ІИТа& урив:ки з нової nо·вістн "Вік

тор і Ляnи" (про~овжении nовісти "Ранок", що вн~ана 

цьоrо року у видавництві "Сучасність"). 

Дискусії, на жаль, не було, хо'І О. Ізарський ска

зав, що ~уже ntобить, ви iloro критикуtоть (А за це 

~уже його nолюбив в!). Помоrnи в цьому ~евкі висту

nи, мовnив, "чоловік мучивсв nисавши та іхавши ~о 

Тор~:»ита, тому не критикувати, а хвалити й ~вкувати 

йому треба!" От і проnав вечір, бо щиро ніхто иічоrо 

не сказав. А ~ехто вз3rаnі боивси взвти слово, щоб не 

мати марки невихованої nю~ннн, яка "нритикує rостя". 

А Ізарському варто б було nослухати, що ~ума

rоть npo йоrо твори 'Іитачі. І икщо він ще колись nри

і~• в "Козуб", то йому це it скажуть. Тоді nриїзд йо

rо матиме виnрав~аинв. Та дnR цьоrо треба стсоритн 

на вечорі таку атмосфt>ру, щоб ніхто нікоrо не боввс11. 

Публіки було маnо - вких nів сотні осіб. 

ВАДИМ КІПА ГРАЄ ... 
Мені пощастv.nо бути nрисутньою на обох концер

тах проф. В. Кіnи: у Філядельфії і в Нью-Йорку. 

РідF-'} бачиш таке захоnnеннв, таке nіднесении нас

трО!О у слухачів; а таи~ж зачаруваннв і уваrу з вкою 

ві~ nepwol й до останньої ноти сnухають rpy цьоrо 

на~звичаііноrо майстра. Я ще ніколи не бачнла стіпьг.и 

плачучих від щастк й насолоди nю~ей, ик це було на 

цих концертах. Ентузіазму, з вкнм nриймали nроф. Кі

пу, і оваціим не було кінца. 
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Дехто хоче зарахувати Вадима Кіпу nише ~о класи 

ліриків і тнм поаснює успіх йоrо мнстецтаа. Ane це 

і не вірно і ~уже обмежено. Перш за все така rpa мо
JІ{е існувати nише тоді, коnи маєш іскру Вожу, ~ушу, 

Боrом бnаrосnовенну. Лиwє nальці цьоrо не зробJІІІ'І'•. 

Там ~е треба - лірик, там ~е треба - він веnетен•

Майже 31\~Ж~и інструмент у иьоrо сnіває, нема бара

бану, нема незв'взаноі rрн; там ~е треба - на~звн'Іаіі· 

но тихо, там ~е треба - фортеп' ано rрнміт• •• ціпа 
симфонічна оркестра, або моrутній орrан (треба 3rа

дати, що nроф. Kina - nерwорв~ннй орrаніст, хто •У• 

його rpy на цьому інструменті, бу~е ~овrо П nам'па

ти). Жнттв самоі nрнро~н аід6ито у rpi nроф. Кіnи. Тут 
є і rрім, і бурв, тихий шелест вітру, сnокій і несамо

вита "nрнстрасність, бnаrанив" і rрізні накази, 3аnе•

но ві~ характеру, тоrо чи iнworo місца у тііr або ін

шій речі. 

Я уван-!но сnухала все, що rоворнnосв nрофесорові 

Кіnі nісля концертів, nі,ц час rратуnацій. Пані Марів 

СаЕицька сказала nроф. Кіпі, що вона ~ві'Іі у своему 

житті чула сnравді чу~ове виконакив "Аnасіонати" 

БетrоЕена: один раз, коnи іі rрав Свитосnав Ріхтер в 

Карнеrі Гол, а друrий раз - сьоrо~ні, коnи іі rрав 

nроф. Кіnа. 

Удова комnозитора Чеснонова (акий увесь nicnвpe-

ll О В І ;( ll !, ГРJХБІІЬ, 1961 



вопsс·ційннй час жив у Парижі) віта10чн nроф. Кіпу, rо

ворнпа йому, що таку rpy вона чупа копнсь дома у 

своrо nрнsтепв Гаріка Нейrауза, а nізніше тут, у НьJО

Rорку, у Святосnаяв Ріхтера. Мені ж здаєтьсs:, що хоч 

у nроф. Кіnи і Ріхтера є баrато cninьнoro, апе rpa 
nроф. Кіnи має ціпком інший характер, ніж rpa Сви

тослава Ріхтера. Бо він rрає так, ик може rратн тіль

ки Кіпа ... 
Я ще чула, ик икнйсь хпоnець років 18-20 rово

рнв своііі сусідці: "Знаєш, коли він (В. Кіпа) nочинає 

rрати, в не можу не слухати, якась невідома сипа ус10 

мою уваrу nритиrвє до йоrо rрн, .R весь захоnлений 

йоrо музико10 і коли nрозвучить останна нота, тоді в 

зна10, що и знову на землі". Це було у Нь10-Норку. 

У Філядельфії в не можу забути ви nроф. Наталія 

Котовнч, не відnуска10чн руку nроф. Кіnи, декілька 

раз із щирим захоnnеннsм сказала йому: "Я rорда, що 

ми масмо т а ко r о n і і\ ніс т а". 

Проф, Зоs Маркович nо-дружньому, у знак сер

дечної nодани за чудо·ву rpy сонати Шоnена, nодару
ваnа nроф. Кіпі nреrарний букет хрнзаитем. 

У nporpaмi концертів були дві сонати Бетrовеиа 

("Місачна" та "Аnасіоната"), "Фантазія фа-міноr" та "Со

ната з жалібним маршем" Шоnена і на закінченн три 

речі самоrо внкоиавци: "Жалоба", "Cnoraд" (Привид) 

та "Фантастичні варіації". Цікаво, що на закінченн& 

концерту були вибрані власні речі. Це nicnв rенівnьиих 

Бетrовена і Шоnена, пісnа "Аnасіонати" та "Сонати з 

жалібним маршем", і успіх вСJОди був трі10мфаnьннм. 

Довеnо·::я rратн баrато на біс: "Вапьс" Дєб10сі, "Полонез 

А-д10р" та "Етюд С-моnь" Шоnена, "Утіха де-дrор" Ліс

та, а в Нь10-Норку ще П "Камnанела" Паrаніні-Ліста. 

Щоб закінчити безионечиі виклики та бурхливі оп

nесни Вадимові Кіпі довеnоси зачинити ровn•, бо іи

шоrо виходу не було. 

Мені і баrатьом ще здаваnосн, що власні речі nроф. 

Кіnи, окрім nершої ("Жалоби"), наnисані в модерному 

стилі, ane nроф. Кіпа каже, що дnв н•оrо вони звучат• 
уже зовсім не модерно, наnевно нашз nубліка дуже ма

nо обізнана, або маnо сnухає модерну музику і тому 

має таке вражеинв, вк зrадано вище. Сам nроф. Кіпа 

rоворить, що йоrо не завжди тиrне nисати модерно, 

або, ви він сказав "дисонансно". Інколи є бажакив тво

рити музику в nриємних т. зв. иnвсичних звучанних. У 

такому стилі наnисано йоrо останній твір "Класичні 

станси". 

Здаваnос• би, що про таких мистців, ви nроф. Кі

па, треба було б rрнмітн не тіл•ки у нашій, а і чужш 

пресі .•. Ane nроф. Кіпа розказав мені таку nрикру nо

дЬо·: пісnа концерту у Філsдеn•фіі, nроф. Зов Маркович 

наnисала статт10 про цей концерт і надісnала іі до rа

зетн "Свобода" в Джерсі-Сіті з nроханнам надрукува

ти іі так, щоб вона з'ввнnасв у світ nеред йоrо ИІtJО

йорксьиим концертом. Цей концерт мав бути через два 

тижні nicnв фіnвдеnьфійськоrо, ane іі не тільки не на

друкували nеред зrаданнм концертом, ane вона ще й 

досі не була надрукована (концерти відбуnнсв весно10 

цьоrо року). 

Я хочу скінчити ц10 статr10 не своімв сповамн, бо 

півшИх спів в не знаііду, ніж то знайшов один з най

біn•шнх уираінс•инх аторитетів в nоезії й nітературі 

та мистецтві взаrаnі усім нам дуже добре відомий nоет 

і nнс•менннк Василь Барка. Саме в той день, коnи в 

була з візнто10 у nроф. Кіnи nicnв йоrо концертів, 

nрийшов пнст від В. Барки. Він не хотів мені дати про-
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читати цьоrо nнста, мотиву10чн тнм, що це "не джеитп

менсьинй вчинок" давати читати іншим п10двм писти 

nрнвтеnів, адресованих до иьоrо, ane я уnросипа йоrо 

дати мені nрочитати nише місце, де nнсапос• про кон

церт. Ось, що було там наnисано: 

"Це був незабутній концерт і найкращий за баrа

то, багато років, ик в живу тут. Коnосаn•ннй nодих об

разотворчої стихіі в музиці - такоrо в теnерішніх nі

яністів нема ні в коrо з тих, що s чув на концертах чи 
через радіо". в. ШЕВЧИК 

НАШ ФЕИПЕТОН 

П'ЯТНИЦЯ БЕЗ ПОНЕДІЛКА 

(Об'єднання через Поtlеділка) 

"Ой устану в в nоиедіпои, 

Чи не иаnряду я хоч nочннок •.. " 

Якось Понеділок дав згоду виступити в «Ко
З!-fбі>-~ в п'ятницю. Страшно цікаво було! «Козуб» 
Аід захоплення Панеділком чотири неділі .м.овчf]в, 
якби в рот набрав . .А. на п'яту заірворив. напи
сав і оголосив, та ба! Після цього вже Понеділок 
насупився і скрrrвився. як середа на п'ятницю; зрр
бrzв якусь таку міну. як ото часом. трапляється в 
нього. коли він сходить із сцени. перед самим. mа.

до.м. завіси. Після тщсої трагікомічної міни у гляда
•Іів складається враження, що він більше не 'повер

неться на сцену. Але він на цьому вигрв.є. бо за
раз при черговому виступі, сиплються оплески, як 

з мішка. Тому й тепер дехто ще вірить у гостин
нrzй виступ Понеділка на козубівській п'ятниці. А 
дехто в «Козубі» прямо так і заявив: я до вас 
nрийду аж на Понеділка. 

Ходили козубівці й питали «івців»: що за но
вина. що прийшла вже п'ятниця. а Понеділка не-
1ма? Дехто назвав це заколотом днів у тижні, де
хто пояснював це потребою об'єдн.аНflЯ двох клю
бів ув один клюб. а дехто тільки підсміхався. під
співуючи: «Ой, устану я в понеділок ... » 

Аж пройшла п'ятниця, а субота принесла 
аранжера «Неділі з Понеділком», який прямо так 
і заявив: <<Не дивуйтесь. що Понеділок не виtту
пить у вас у п'ятницю. Понеділок .- це тяжкий 
день. Поєднати його з козубівсь"ою п'ятницею не 
.вдасться. бо це .-wоже закінчитись трагікомедією 
обох сторін. Рятуючи вашу ситуацію. я зфядив 
суботу й неділю з Пооеділком у Літературному 
клюбі. Я обіцяв Понєділкові триста долярів. щоб 
тільки якось рятувати його безвихідне становище 
й 1'Яжку снтуацію «Козуба». Це буде перший кроге 
до об'єдНання Літературного Клюбу з «Козубом». 
до того об'єднання, без якого люди старіються, 
спати не .можуть, робляться інертними й бездіяль
нrz.ми. Чrzтали статті Левrrцькоzо, покійного Одра
ча. Скорупського? Отож!» 

І почалнсь мирові nepez06"'pи про об'єднання 
двох клюбів ув один клюб. Пішли переговори. nо
говори ... І посипались арrумен1·и. ніби з відомої 
приповідкrz: «Я кбн з усіх дерев у лісі та зробити 
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одне дерево, з усіх ;.юдей - одного чоловіка, з 

усіх сокнр - одну coкrtpy, і, якби цей чолов'яга 
3алtахнувся тісю сою.rрою та зрубав те дерево, і 
якби воrю 1а впало :т воду. то стався б з того вє
:zrtкttй «хляп»! 

У результаті r;нх переговорів вийшло так: су
бота й неділя з Панеділком припЮlа Літературно
му клюбові, а в1/Jторок, середа, четвер і п'ятниця 
без Понеділлlіі залrtшuле.сh «Козубові». До тоzо 
Літературний клюб з чемностrr відступив «Козу
бові» опорожненс прrrміще1-Іня в Інтерн:аціонально
му Інституті І ніби сказав: щоб вам тут так по
щастило, як і нам! .. 

«Козуб» таки повірив, що понеділок тяжкttй 
день і його поєднати з п'ятницею не дасться. 

Іван ЧАБАНРУК 

ЗЕНОН ЛАВРИШИН ПОЇХАВ ДО ПАРИЖУ 

8 листоnада ц. р. в залі Украіис:ькоrо Дому (на вул. 
Крісті) відбувся nрQ-щаnьниіІ концерт моnодоrо nіаніста 

Зенона Лаяришина nеред йоrо виїздом до Порижу на 

уд~сионаnення в своєму фаху. Зенон Лавришин раніш 

закінчня Торантську консерваторію, а теnер і музич

ний факультет Торонтсьмого університету зі зв<\нням 

"Вачеnор оф Мюзік". 

V Парижі він має намір nоrлнбнти свої знакпи :~ 

ділянки дириrеитури і комnозJІціі у відомоrо комnози

тора nроф. Жеnіве. 

З. Лавришин не n11ше здібний nівніс:т, але й улюб

ленець Торонта, де всі йоrо nюбnить і шану10ть. Десь 

6 ро"ів тому він уnерше пояІ!иЕся nеред nублікою на 

музичних n'итн:нцвх "Ко~уба". З тоrо часу йоrо ім'R не 

раз зrадуєтьси в пресі, :!ІlОЧ він виявив винJІтиову скроr.І· 

ність і оце вnерше даи с:вш вnасний nовний концерт. 

На концерті І!ииокано твори Баха, Ветrовеиа, Ли

сею«а, До:єжениё\. Барвінсьноrо, Шамо, Косенка, Завад· 

с:ьиоrо, Фуре, Равеля, Шоnена. Публіка nрийиsnа моnо

доrо nіяніста дуже теnло, щиро. Та й nубліки як на 

такий концерт, було дуже багато - кілька сот осіб. 

На заиінченив концерту В. Довган10к nривітав niR
нic"ra від rромадяиства й nередав чека на 250 доn. Ц10 

суму сиnади на доnомоrу з. л~врншнному дns довер

шекив навчанни такі організаціі: СУМ - 100 доn., кре

дитова сnілка "Будучність" - 100 доn., "Козуб" і Літ.

Мист. кnІС-б по 25 доn. 50 доn. ще обіцяв дати муз. ін

ститут ім. Лисенка. Цей же інститут разом із СУМом 

обіцяє етаnу доnомогу З. Лавришиному npoтsroм нав

чання в Парижі. Одержав З. Лавришин і квіти. 

Бажаємо нашому надійному nікністові nовних ус

nіхів у дальшому навчанні, сnодіваємос:., що він у Па· 

риJКі не розrубиться і не втратить своrо націоиаnьиоrо 

rрунту, на вкому він стояв досі. 

НАШЕ ЛИСТУВАННЯ 

Дорогий Пане Волинян! 

Поздоро~:n?.ю з :іS-рі~'І~м "Н. Днів" і бажаю с:нnи і: 

здоров'я дnІІ nраці ка норксrь нашої еміrраціі та у:кра

інсьУ.оі нультури вз2.:-аnі. Ш:1ну~~ Вас за щирість, смі

nивість і за Вашу ПРИВАТНУ ініцівти:ву. 

Перебільшемкам буnо 6 сказати, що в "Нових Днях" 
мені все nодобаєтьсs, усе ж "Н. Дні" є одним з найкра

щих і найстарших журнаnів на Р.міrрації. Віта10 й Ко-
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мітет длл доnомоrи "Н. Дням" і бажа10 йому усnІхІв. 

Д·г .. tаю, що Номітет може чимало до:»nомоrтн Вам у роз· 

будо;:;і матерlлл:r.ної бази Еидавиицтва, ane й noбoJO· 

юсь, щоб nанОІ!(' з :Комітету не заважали Вам у ре

даrус:анні. Xo't, мо~е, JІ.;~ї nобоІоваииа й безnідставні. 

Шnю nередnлату, ка "Уваги ... " О. Куриnо і 2.00 доn. 
на розбудову. 

З щиро::> пошано~о до Вас 

І ШУМУ:К, Аnьбериі, Канада 

Дsкую, n. Шумvн! Ні, жодної небезnеки від Комі

тr:-:у н:е мол:е бути. П. Б. 

Доброго зцороn Бчка, Пане Волинян, Вам і всім Ва

шим nомічникам! 

Шлю 10.00 дол. з них 4-00 на віднову nередnлати 

для мене, 2.00 ш: розбудову, а 4.00 на nередnлату то

му, хто сам заnnаткт:t не може (хворий або nенсіонер) 

Ви вже самі тако:rо знайдете. 

З noвaroro до Вас: усі:к 

П. СІРЕНКО, Лашіи, Канада. 

Дякую, п, Сірею~о! B«wy nередnлату зарахову10 дnа 
n. А. Шнроко-::теnа в Німеччині. 

Пані Г. ШИРЕЙ: Ваша nожертва на nередnлату за· 

рахована дпа Ко:rснсторі~ Українськоі Правосnавної Цер· 

}:nи n Бразілії. 1:'\урнапи 11:-hc сисnаиі. П. В. 

ВИйШЛИ З ДРУКУ 

··драматичні твори'' Василя Чапленка. У 
юшжаі .1сн'ял, п'єс. з них три одноактівки, що 

:\Южна лсгю> постаrчпи і-і аматорськими силами. 

.-\:rrж дрюtатичні твоrи не ті.1ьки ДJ1Я театру, а 
1-1 длЯ читання! Ціна 3 .1o:r. 50 центів. 

]2:\ІОRЛЯТИ: 
У. Chap!enko, с/о Zenon StefaniVІr, 
7, 'iiпcent Coнrt. Apt. ЗА, 
Ne\\·ю·k, N. J. 07105, USA 

ОСТЕРІГАйТЕСЯ НАКЛЕПНИКІВ! 

Уже з рік no Канаді, зокрема по Торонті, иружnsс 

вістка, що відомий наш сnівак Михайло Мінський ПО· 

Еернувся в Україну. Нас уже заnитувало кілька осіб 

про це. Були й такі, акі "самі читали йоrо листи з Ки

єва", були й такі, що "на власні уха чули йоrо вистуn 

:київським радіом". 

Щоб nоказати, nк небезnечно звіратись иакnеnии

к;lм і очорнювачам, nередруковуємо тут вістку 3 тиж· 

невика "Україис!.ка Думка" (Лондон, Aнrnis) від 24 

вересив 1964 р. 

МИХАЙЛО МІНСЬКИЙ ПІДПИСАВ КОНТРАКТ 

З ОПЕРНИМ ТЕАТРОМ В ГЕЛЬЗЕНКІРХЕН 

Широко відомий на еміІ'раціі баритон, член каnелі 

бандурнстів ім. т. Шевченка і еоnіст оnерних театрів 

· у Фіnадеnфії, Бостоні, Л10ізіані та Нью-Орnінс, Михай· 

по Мінський, вкий n'вть років тому виїхав з Америки 

до Евроnи, завершив свої вональні студії в Німе••ииі 

та Італії і :вистуnав у тому часі з самостійними ион· 

цертами та в оnеретах у Західній Евроnі. Ни nовідом· 

nяє журкаn "Наш Світ", Михайло Мінський nідnисав 

теnер ~о:;;нтр:?.кт з оnерним театром у Геnьзениірхен в 

Західній Німеч'Іині. Поруч опер "Павци", "Трубадур", 

"Борне tодунов", "Аїда" і "ТосІ,а" вистуnить він там 

п заrоnовиій ролі в 10tосnавській опері "Еро - дер 

Шеnьм". 
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З НОВИХ ВИДАНЬ 

НОВЕ ЦІННЕ ВИДАІ-ІНЯ 

ЧЕТВЕРТИЙ ТОМ МОНОГРАФІУ ІСТОРІУ УКРАІНИ В 
ДОБІ УНР Д-РА М. СТАХОВА МІСТИТЬ НЕПУБЛІКО

ВАНІ ДОТЕПЕР ДОІ-{УМЕНТИ З УКРЛІНСЬКИХ І ЧУ

ЖОДЕР:tКJ\.ВНИХ АРХІВІВ, ЯКІ КИДАЮТЬ НОВЕ СВІТ-

ЛО НА ІСТОРІЮ УКРАЇНИ В ЦІН ДОБІ 

Оце nоявиnаси І: продажу четвертий том nраці д-ра 

Матвія Стахова, ика мас заrаnьннй загаnовок: "Україна 

в добі Директорії УНР". Кол(ний том присвв'Іеннй ок

ремому періодові цієї доби або окремій діnвиці дер· 

жавпотворчої діяльности Ур:щу УНР. Цей 'Іетвертий 

том приевачений nнкnю"Іно зовнішнім взаєминам і зов

нішній політиці Уриду УНР. Піднаголовок 'Іетвертого 

тому говорить про це В!-Іразно: "Директорів і Антанта". 

Цей том о:: об'ємистий, бо має 352 сторінки друку. 

Він рисує в бар:sистніl спосіб міншародню ситуацію, 

у акій приходилося діпти Урпдові УНР і зокрема впер

ше в Н!!Шій історіографії до1шадно І!редставnені по!"Іі 

тнчні концепції і анці\ сусідів У1:раінн на піsночі 

північнім сході - вnасrивоі Росі! і то ан черnоноі, Ті1И 

білої. Іх ставленна цо Уираіни вирішував політичну по
зицію УкраЇІІИ до них. З другого боку представлена 

заnаштункоsз політика Антанти до білої і "Іервоноі Ро

сіі та іі х..rтаннп щодо становища до нових не москов

ських національних дершаЕ і ocof;n~п:o до Украіни. У 

цім томі подані документи з тайних нарад урадів За

ходу і зокрема Найвищої Ради Мирової Ко~.zференціі, а 

також вперше n повнім тексті невідомі загалові дипло
матичні акти Українськоі Леле!'аціі на Мирову Ко~:фе

реицію. 

Четвертий том цісї Р.ажnнвоі монографії. ака повни

на стати настільною :книгою цnа кожної свідомої оди

кипі у ninLнiм світі, до!Зів ornnд і аналізу взаємовідно

син Украіни і Заходу до лютого 1919 року. З цього or
naдy читач бачить, що тепер Захід цілковито робить 

ті самі фатальні no~нnhн, пні робили в імені Америки 

Внnсон і Лансинr, а в імРні Британії Лойд Джордж і 

Черчіль. Видно також ті помилки з украінського боку, 

які nовторюються. тепер тому, що на~е покоління не 

ВИІІ"Іас історіі тієї переломової доби. 

Як нас інформуrоть, п'sтий том тісі монографічної 

праці д-ра М. Стахова друкусться в друкарні "Киів" і 

ПОаВИ't'ЬС.ІІ ДО J(іНЦП ЦJ,ОГО року. У НЬОМУ буде ДОКЛад

НИЙ огnи.ц взаємовідносин Заходу і Украіни по кінец!. 

1919 року. Цей том вю;:о.цить завдаки Українсь:мому На

родному Домові х: Торонті, який його прнсвІІ'Іус дnи 

звепичаииа: сnого чnена-осиоnника і визначного дівча 

та добродія, с!1. п. Канецького. 

Андрій Чечко. ЗАПИСКИ СЛІДЧОГО. Стор. 127. Бі

бліотека міси"Іннка "Ми і Світ". Торонто, Канада, 1964. 

Василь Іваннс. СТЕЖКАМИ ЖИТТЯ (сnогади). Кни

га п'sта. На чужині. Стор. 515. Тираж 1000 прим. Новий 

Ульм, Німеччина, 1962. 

Ца велика й цікава книга подає багатющий мате

ріал про жнтти еміtраціі від 1922 р. й до наших ~ків. 

Книжку видав спецівnьний комітет, друкована вона в 

друкарні "Укр. Вістей". Дивно, що на книжці позна'Іено 

рік її виданни 1962, хоча вона вийшла цього року. Мо

·жна здогадуватися, що ~рук її по'Іато ще в 1962 р. 

Резюме всіх 5 томів цієї капітальної праці nодано 

тепер анrnійськОtО, французькою, німецькою та укра

їнською мовами. Кннга соnід110 опрацt.оваиа, rарко ви-
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друкувана. В кінці кннrн подано індекс прізвищ, міст, 

сіл і станнц::., а також "Схемати'Іна карта територій і 

міст, де відбувалась боротьба не-московських наро~ів 

за СЕОС nизвоnеннs з-під окупації Московського цар

ства, колишньої Росіі". 

Ціна книжки, зважаючи на іі великий розмір 

формат, дуже маnа: 4.00 доn. Замовnати в автора: 

Софів Парфановнч. Т АКИН ВІН БУВ... Історіs о~

ного пса. Повість дnа молоді. Стор. 195. ТираJК 2.000. 

В-во "Сзо'5~да". ~R~epci Сіті - Нью-Йорк. 1964. 

Літературну й мовну редакцію зробив та nере~мову 

наnисав В. Давиденко, мистецьке оформnеннв книжки 

зробила Ніна Мудрик-Мрнц. 

Цікаво б зна тк: чи В. Давиденко сам вирішив зла

ма тн правнла правопису, щоб напнеати назви міст ви

данна так, ак наnежитьса, чи то йому наказаnн так зро

бити? .. Бо обидва вони напнеані :r:нразно всупере'І пра

:со·писинм нормам. 

Зенон Тарнавський. ДОРОГ А НА ВИСОКИЙ ЗАМОК. 

Новелі, оnовідання, нариси. Обкладинка В. Баnвса, з 

фото портретом автора. Стор. 254. В-во "Гомін Укра

іни", Торонто, Канада, 1964. 

Василь Чапленко. ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ. Обкnаднн

ка В. Бansca. Стор. 307. Тираж 500 прим. Чнс ви~анив -

невідомо (мабуть, авторове). Нью-Йорк, 1964. 

Тетана Шев11ук. НА ПРЕСТІЛ МАЙБУТНІХ ДНІВ. По

езії (частина українськоJО·, частина англійською мовоJО). 

Стор. 78. Чиє вs-щання - невідомо·. Друковане в дру

карні "Тризуб", Вінніпеt, Канада, 1964. 

·зл ДЕРЖАВНІСТЬ. Матеріаnн до історіі украін

ського війська. Збірник 10. Стор. 247 (разом з оrоnо

шеннами меценатів виданна - 256 стор.) великого фор

мату {7 на 10 цаnів). Редактор: генерал М. Садовський, 

nітературно-мовний редактор: ппор. П. Гавриш, обипа

дннFіа проф. Петра Хоnодного (старшого), заставки (rра

фіка) ппоnк. м. Бнтинського. Виданна Українського Во

єнно-Історичного Інституту, Торонто, Канада, 1964. Дру

к:~.рмя в~-Ідавництва "Гомін Украіни". 

Книжка гарно видана й добре оформлена. 

КАЛЕНДАР "СВІТЛА" на Божий 1965 рік. 26-ніі рі'І· 

ник. Альманах. Стор. 224. Обкладинка М. Біднвка. В-во 

оо. Васнnівн, Торонто, Канада, 1965. 

ЛІТОПИС ВОЛИНІ. Науково-попуnврний збірнии 

волинезнавства. Ч. 7. 1964. Стор. 128. Вінніnеt, Канада. 

Купіть ці книжки1 
1. Олена Курило, "УВАГИ ДО СУЧАСНОУ УК

РАїНСЬКОї ЛІТЕРАТУРНОУ МОВИ". 
Про НЮ КНИГУ ЛНR. V "Нових Днях" За ЛИСТОПаJІ 

1960 р. на стор. 23. · 
Uіна П: для nепелnлатників "Нових Днів" -

2.00 дол .. а лля ясіх інших - 2.50 .nол. 

2. "Н()ВИА ОБРІА", ч. 2. альманах. nрисвяче
ний 10-оіччю масового украінського nоселення в 
Д. яс-тоаліі. 
~ алhм:шасі є багато нікаІВих і дуже рі::~ноианіт

них :м:пеоіялія. 

Іlіна ~:t nримірник - 1.50 лоляра. 
Обилві книжки замовляти в "Нових Л нях". 
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Чи потрібно Вам на Свята 

СпеціаJІьноrо У країнськоrо 

подарунка своїм бJІизьким? 

зо 

"УКРАїНСЬКА КНИГА" ПРОПОНУЄ: 

1. І ІЛАСТИНКИ - найкращої якости, довгограйні; нико

нують кра1ці артисти, співаки, хори, оркестри й ансам

б.'Іі України. Uіни прист~;пнt кожномУ. Гlив1іть за ката

,тІога :vtИ. 

2. КНИЖКИ - не:Іикнй вибір творів украtнських к.тІяси

ків, сучасних письl'trенників, наукових і ІІJКі.'ІЬних під

ручників, дитячих книжок, журна.~Іів. 

З. НОТИ - хорааьні, со:Іьоспіни, оркестраJІьні та інстру

мента~'Іьні твори українських клясиків і сучасних ком

позиторІв. 

4. BviJJ І ИВАН І СКАТЕРТІ, наволочки, доріжки, рушники, 

виu1ивані жіночі б.!Іюзки-купони. 

5. КЕРАМІЧНІ ФІГУРКИ - посуд, іграшки. 

6. )1ЕРЕВ'ЯНІ ВИРОБІ--І - фігурки. 

7. П()РІ].ЕЛЯНОВІ СЕРВІЗИ. 

8. КОНСЕРВОВАНА РИБА - бички, шпроти, краби, осет

рина. 

9. UУКЕРКИ. 

Приходьте до наших крамниць: 

Ukrainska Knyha 
962 BLOOR ST. W. і 1162 DUNDAS ST. W., TORONTO, ONTARIO, CANADA. 
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Л ll(O В УКРАїНІ ДІЄТЬСЯ? .. 

УТВЕРДЖУЮЧИ ПРАВДУ ЖИТТЯ .•• 

"Молодий харківський комnозитор Вітапіі: Гопубеи

ко не терnить nоверховости, йоrо твори nороджу10ть 

rаричі суnt>ре•Іки, будоражать думки. Інтерес станов

nять зокрема останні роботи моnодоrо комnозитора: 

симфоиі'Іна nоема, nрисвячена nам'иті Т. Шев"Іеика 

вокальний цикn на тексти nоста Й. Уткіна. 

Г&nовниіІ акцент rут на емо~іонаnьНІн сфері: це 

розкритт11 великих людських nочуттів - rніву й бo

nJO, nротесту й обурення, ніжної n:юбовн до рідної Ук

раіни. . .. Молодий комnозитор уміє уникати nримітивіз

му і nсеnдонарадности, якими часом nрикро вража10ть 

твори деиких наших авторів. Ег.емеити фолкльору ма

JОтr. у ньоrо ориrінаnьие підображеии.11. Тут вони віді· 

rpa10тr. особnиво важливу роnю, бо внрішенни даноrо 

:Jадуму не можnивt> бе:J внкористаини баrатющоі укра

інської народиьої інтонаційної скарбниці. 

Поему віднрнває воnьова тема, засІJована на мело

діі украінсr.коі народн~ї nісні на текст шевченківсько

rо "Заnовіту" Це ніби музн"Іин:і enir!'aф, акн:і можна 

буnо б Пt'ревестн на мову nоезії словамн самоrо Т. Г. 

Шев"Іенка 

По1W:оваіІтР та вставайте, 

Кайдани nарвіте, 

І вражо~о, зnою кров'10 

Bon10 окроnіте! 

Роnи цr.ora образу дуже веnнка: він е джерелом 

основиоrо темати"Іиоrо матеріялу nоеми в центрально

му іі розділі . 
... З музи"Іннх образів вимаnr.овуєтьса nохмура кар

тина, у вкій авторові вдалося відбити особnивості enoxJІ. 

У різних варіантах теми вимапьовуетьса образ паn· 

ко n10бnеноі Украіни: та nрнrнічеиоі, то соничної nре

красної іІ вільної, яко:о- мріав nоба"Інтн іі Т. Шевчен-

ко ... " 
("Мистецтво", ч. 4, 1964 р.) 

ПРО ПОНЕВОЛЕНУ КРАІНУ 

"Про nоневоnену країну про іі боротьбу і світлі 

сnодівання нanr-rcaв кантату "Сходить над Афрнко10 зо-

МА€М() ТЛКІ ЛИТЯЧІ RИ.ПдННЯ: 

Tana~ ІІІевчf'нкn - RJPIIII, cтnn. 44. lf\npм:tт: 
1 Ох 7. 42 і.тпnстранії і nnpтreт Т. tiJrRчeню1 rю/')птк 
С..лиш~нка. Кn.тп-.nроRиА nрук, оnклалинк~ лnnкnrн,n
poнa. гарний n:шір. Піна - !O.QO. 
РАА.ПУГ А - ~fііnочка л.nя JtiтeA мn.nnпшnrn вікv 

стор. 16. dюr\f;tT 1 n х 7 н:~ліR. 26 і.rrюстщІІІіА. r:t nннд 
nапір, KOЛt-.npmщA дfl:VK. nбют:tлннка R 2-Х t<n.nJ..n
pax. Піна - $0.~5. 

М. Tf'v~.nяi'нi - ПРО ЛІВЧИНКУ НАТ АЛ()ЧКУ 
І С.РІБЛЯСТУ РИБКУ, стпр. 1 R. фof'"f::IT 1 О х 7 ш•
ліR. неликі на Rсю стпrінк:v ілюстра11іі. пбкл;рJниюІ 
в 2-nx кnщ ... nnax. Ніна - $0.40. 
мсОНЕЧК() А ХМАРИНКА" - збірка для пfтеА 

"nJІoпшnrn nіку, стоr. 16. фопмат - 1 Ох 7 палі~. 
33 іЛЮr'Т{):ІНЇЇ. Г:1f1НИА П:1ПЇр, КОЛhОрnяиА Дf'IVJ-". nfІ
КЛ:НІИНЮІ " ІJR()"( J<'()ЛJ.(){)~X. JlЇНЯ - $0.35. 

мруJ<.\RИЧКА". cтnr 1R. Фnрмат 10 х 7 ttaлiR. 
RеJІикі ~ г~nні ЇJJЮСТрапіі. І<n.'ІhnровнА liPVK. 

ПІна - S0.4n 
Замовляти в "Нових Л нях"· 

Нn R І J НІ. l'Р.VЛ.'НБ. 1fi6.J 

ри" комnозитор К. Мясков. В Украіні здається, ще ніхто 

не звертався до такої теми. 

Створени10 кантати nередувала тривала підготов"Іа 

робота. Комnозитор вначнв величезну кіnькість негри

тинських nісень. Чарівні мелодії, акнми багата кантата, 

він стварив на осиові неrрнтаиськоrо фопкnьору ... " 
("Мистецтво", ч. 4, 1964 р.} 

КОЛИ І ХТО СТВОРИВ "СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ"? 

" ... Дискусія відбуласа у Відділенні історіі Академії 

наук СРСР. Приводом дпа неі стаnа концеnціа, висуну

та доктаром історичних наук Оnексаи~ром Зіміннм. До

сnідник стверджує, що "Слово" не є, ак це nри:інато 

вважат1r на nідставі існуючої в науці ~умкн, nам'ятни

ком староруської nітератури. Зіміи датує "Сnово" не 

ХІІ сторіччям, а останньою "ІетвертІО 18 сторі"І"ІЯ і вва

жас автором його аросnавськоrо архімандрита Іоіпв Би

ковського. Зіміи nриnусиас, що до· тексту, скnаденоrо 

nиковськнм, nотім буnн зроблені деякі вставки rрафом 

Мусіним-Пушкіним ... 
У nроцесі обrоворения Зіміи назвав "Сnово" "загад

кою :в n'ятьма кnючамн". Він вважає, що одни 3 цих 

ключів nідібр~в французький досnідник Мазок, икнй 

відкрив rоnовне джер!!nо, що ним користуваnнсв ав

тори "стилізації", створюючи "Слово". Джерепо це по

етична оnо·ві~ь пра Куликовську битву - "Задоищина", 

nам'втннк староруської літератури. :Його різні редакції 

створ10ваnнсь (за даними Зіміна), nочинаІОчн з 14 і до 

J 6 століття. Решту - чотири кnІО"Іі до "Спова" - за

nроnонував, як скё\зав про це на обговоренні Зімін, він 

сам. ...Це одни із сnисків Іnатіівсr.кого пітоnису і "Іаст· 

иово Кеніrсберзьиий nітоnис. Зімін вважає, що він виз· 

начив походження мовноrо сиnаду "Слова", зокрема, 

сиnад орієнтаnізмів, икі n ньому зустрі"Іаютr.са. Він не· 

мовбJr розrадав таємницю· сnівnадання одного уривку 

"Слова" з урнвиом Псковськоrо руко-nису "Аnостола". 

Зімін вважає, що цей уривок сnисав з "Anocтona" і 

додав до "Сnова" Мусін-Пушкін, икнй зробив і інші 

вставки до ориrінаnьноrо твору Биковськоrо. І нареш

ті... він nерший назвав сnравжиьоrо автора ... 
Денні nоnожеинR :ионцеnціі Зіміна дістали nозитив

ну оціику серед окремих істориків і nітературознавців 

(Азбеnєв, ЛуJ''є, Нікаnаєва). Ane більшість nромовців, 

серед акнх бyn:f відомі досnідники староруської nіте

ратурн, вважають зоР.сім не обrрунтованими всі кон

цеnції Зіміна. 

Три дні nродовжvваnось о5rоворении. Підводачк :io
ro nідсумки. академік Жуков сказав, що Зіміну не вда· 
лос::~ довести nравдивість своіх концеnцій." 

(У дев'ятому •·амері журкаnу "Воnрось1 истории" 

цокладно (на 20 журиаn~>иих сторінках) викnадено зміст 

~искусіі). 

("РадRИС'·І~а Освіта", 30 вересни 1964 р.) 

ВСЕСОЮЗНИЙ СИМПОЗІУМ tЕРОНТОЛОГІВ 

"У Києві npaU"'oє Rсеяоюзний симnозіум сnеціапі

стів з nробпемrt довrопіттtt. rероитоnогів. Тему "Сnосіб 

життя і старінни nю~иии" обговорю10ть 200 в"Іеиих 3 

усіх радвиськнх pecnvбniк. 

Cтonиrt'l Украіни несиnадково стаnа місцем форуму 

І'еронтоnоrів кр,іин. Сnме тут жив і nраЦІОвав Ооnек

сандер Боrомолець. Тут містнтьса і найбільша с світі 

уст!t.нсва, u:ra янвчає nробnеми nеред'Іасиоrо старіння 

nюднни - Киі~ський інститут repoнтonorii Академії 

медиччнх наук Радакськоrа союзу ... " 
(Рздіо ~ИЇFІ, 1 ЖOI!THfr 1964 р.) 
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ПЕРШИЙ РАДЯНСЬКИЙ ФІБРИНОfЕН 

" ... створенням кровозамінювачів та радом скnіідиих 

про5nем rемотерапії займаєтьси Український иауково

дослід'І:нн іисr!-Ітут переnиві\ини крови. 

Найбільшим досиrиениим інституту за останній час 

с розробка техно:tоrіі одержанни фібрииоrеиу .... " 
І"Р<щннсьJІ;а УR1:>аЇчR", ~ "...;оgтня 1964 р.) 

(Вістхн подJ.но за радіом "Свобода") 

ЦЬОГОРІЧНІ РІЗДВЯНІ ДАРУНКИ 

Нема такої украінсо.коі родини в Канаді, щоб з иа

rоди Різдва не прндбала дns своіх дітей якогось да· 

рунну, навіть найбідніші дотримуютьси тоrо доброrо 

звича1о. Нерідко бат·~ки мають проблему: "що купити?" 

і не завжди іі вміnо розв'язуют!!.. Хочемо піддати нан

кращу розв'язку: ст:tрwим дітпм, икі ходить до пубnіч

ни:ос шніn, хо•1 би '3дну з 3-ох книжок, які надруковані 

захо.ц;-,мн і коштом Комітету Українців Канади: 

1. "АНТОЛОГІЯ УКР.~УНСЬКИХ ПОЕЗІЙ" анrnій
ською Мс3ВОЮ з вибраними творами 100· українських по
етіu. Переклаnн іх з украінської мови і опрацювали 

професорп університету д-р Кость Андрусишин і д-р 

Ватсон Кіриоинеn. Сторін 530, ціна $7.50. 
2. Тв-3ри Тараса Шевченка, "КОБЗАР" аиrnійською 

~ІОВОІС· переклад і реданцін т11х самих авторів. Сторі

нок 614, ціна $8.00. 
3. Моноrрафія: "ШЕВЧЕНКО ОБРАЗОТВОРЧИЙ 

МИСТЕЦЬ". Написав іі Іван Кейван, а зред;,.tував відо

мий мистець, поет і письменннк Свитосnав Гордииський. 

Та книжка має 78 картни Шевченка. у тім 16 кольоро
вих. Сторінок 162. Ціна $10.00. Текст книш:ии написаний 
українською мов~ю, але має підсумки, написані аиrnій

ською мовою. Підписи під образами двомовні. 

Ус! три пубnікації мають rарне зовиіwие оформnеи

иs і rідно :D"'nрезентують українську культур"-. Наші 

діти поєиині мати ті книжки під руками, як своrо вла

сність. Батьки й м'\тері мають дуже добру иаrо,цу зро

бити дnи своіх цітей з тих книжок rарні і пожиточиі 

різдвяні дарунки-

Кожне з тих т}'ьох видань може бути також цін

ним різдвиним дарую1ом дnя приятелів і знайомих. На

бvтч всі три книжки можна у відділах або в центраnі 

КУК. Поштовv опnатv покриває КУК. За точнішими іи

форм;~ц;.Rми і з замовnенними звертатиса на адр~-:у: 

UКRAINJAN CANADIAN СОММІТТЕЕ 
4~6 Main Street, 
Winпipeg 2, Manitoba, Сапаdа. 

НЕВІДКЛА."НЕ З~ВЦАННR -- ЗІБРАТИ ФОНДИ 

ДЛЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКОУ ФУНДАЦІУ 

УКРЛУНЦІ КНАЦИ! 

Наредня Фv~·д;:щін Укр::tінців Канади ім. Тараса 

Шевченка - це один з тнх сnіnьиих всеукраікських 

починів, mo бvде МАТІ-' RР.ПJІиий вплив на долю всьоrо 

VJ(Dаінства я ціН: мn"Іі~і. ЗІ'\ІІ,Ці\ЧИJІ Фvн.цаціі снrак:·ть да

nе"о ПО1і\ межі оц,~оt'о по:копіиня. Ко'Киий з нас му

сить. nvтн пnиrотозі\ІІНР КО)f(J~очасио зійти з життєвої 

сцени і ніхто не змі\r.. у я:кР:х умовах, де й коnи vвip

BP.'!'JІ.Ctt нитка йоrо житт11. І буnо б тр'\rічио, якщо б ми. 

смерти\ nюJJн, не стаІ)аnнси за!"Іишити за собою иінкоrо 

сліду і зиик~nи з nо11ерхиі ж~тти - однаково, чи жив. 

чи заrинув. Не всім сvднnоси бути письменниками, по

етамн, иауковцими, сnавними мнстцнмн, чи '"ержавни-
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ми мужами, яких просnавnнrоть по іх смерти. Проте, 

вкnючивши свої імена до залізної Шевченківської Фуи

дацlІ, прославимо чаш рід і утривалимо пам'ить про 
себе і наших предків дІ!ІІ прийдешніх покоnіиь. Збере

жене в тій Фундації наше родиние ім" в і фінансовий 

вклад, якиЯ мн зробим-:. на її залізний нерушимий ка

пітал. будуть повноцінною й триваnою спадщиною дnи 

тих, акі прийдуть по нас - наших дітей та онуків, 

щоб вони моrnи жити в цій крі\Їиі життим повиовартіс

ИJІХ rромадин. Хто ж міr би відмовити собі і своїм 

бnизьмим тоrо, щоб cz:or. родинне ім'я пов'изати назав

жди з веnико:ю українською родиною, якій патронує 

безсмертне ШевчениоЕе ім'н~ 

]10СТОЙНІ ГРОМАДЯНИ! 

По офіційнім відкрит1'і Залізної Ше3чеиківськоі 

Фундації 6 вереснR під час цьоrорічиих крайових свІІат

КVБRИЬ 150-nіттн з дни кародженни Тараса Шевченка 

приступё\ємо до заrаnьноі о,rан!зоваиої збірІ(И фондів 

дnп неі. Проrоnошуємо цю :иампаиію і віримо, що наш 

заклик до Вас уnаде на доSр~-1й rруит і кожне укра

їнсьие серце загориться r·тирим почуванІrам до тоrо вс

nикоrо н'\родиьоrо ,ціnа. Скріпім віру иашоrо серц~, що 

укрі\Їнсьhе народне житти в Канаді з иашо10 матірною 

::-."Іовсrс, мистецтвnм і rї!риимч традиціRми будуть збе

режРиі nк життєдай:на rаnузь заrальиоrо каиа,цськоrо 

ншттн. Пr-о це має дбати Шевченківська Фундаціи і це 

11 ronoвPe заюдания. Вона створить нам живу, візію 

мRйбутиьоrо та вкаже на сучасні проблеми, акі ми му

симо розв'язати. 

Неrайно творім місцеві Комітети дnа проведении 

орrаІtізоваиоі збірки фондів. Нав'изуймо близький кон

такт з rоnовио:ю канцеnирією Фундації, що буде иаrns

дати й вести орrаRізовану кампанію за фондами і звід

ки всі можуть одержати детальні інф~рмаціі, JІК вико

нати усnішно це завданна на місцих. 

Станьмо всі разом до wnихетиоrо змаrаиин за най

краще здійсІtенРtt наміченоrо плану і задокумеитуйl4О 

кожний конкретним ,ціnом, що ми розуміємо велику ро

nю Шевченківської Фундації дnи прийдешніх поколінь. 

НАРОДНЯ ФУНДАЦІЯ УКРАІНЦІВ КАНАДИ 

ім. Тараса UUевчеика 

Сені\тор Павло Юзик, заст. rоnови, д-р Ізидор Глинка, 

rо.г.ова, інж. Андрій К11.чор. секретар-скарбник, члени 

дирекції: суддR Іван Соnомон, Марія: Дима, Теодора 

Гаврисиwииа, Теодор Хімко; Марів Ваврнкова - ro
noвa контрольної комісії, Володимир Кохаи - екзект

тивиий директор. 

"~~~~'U~ 

БУДЬТЕ НАйКРАЩИМ У СВІТІ ПЕРЕД-

ПЛАТНИКОМ: НЕ ЧЕRАИТЕ НА ПРИГАД-

КУ. А ВІДНОВІТЬ ПЕРЕДПЛАТУ САМІ! 

ДО ВСІХ НАШИХ ЧИТАЧІВ 

] . Якщо я дещо не впору щось комусь вишлю. 
чи не впору або й зовсім не відпишу, то прошу 
вибачити .- не встигаю. Повірте, що я ліпше від 
1шжного з Вас знаю. що я тепер роблю все дуже 
погано. Треба взяти на сталу працю нормального 
робітниRа з нормальною rарантованот:> платнею, 
а такої змоги я тепер не маю. 

НО В І Д НІ, ГРУДЕНЬ, 196·1 



2. Якщо хтось не хоче далі читати журналу, 
то прошу повідомити - негайно стримаю виси

лання. Якщо не відмовляєтесь, то таки платіть. 
З. Не шліть передплати чеками (особистими 

чи й банкозими), а поштовими переказами. Особ
лш·.о із США. бо за такого чека вираховують 50 
центів. Урахуйте. ~о 1 5 літ тому пошта за один 
примірник у CI.llA коштувала 2 центи, а тепер 
4. а як шлеться один примірник, то 5 центів. Кон
верт - 1.1 цента, дРУ~' коштує на яких 150% 
більше. Повірте, що на журналі так зароблю, як 
циган на милі. Янбrr не шкільні книжки, то його 
давно не було б. 

4. Неприємно гоЕорити. але є й такі читачі 
(деякі з них навіть дуже багаті!). що зменшують 
на 7% вартість передплати із США тому, що аме
рш<ансьrшй доляр дорожчий. Не робіть цього. бож 
яких 10-12 літ американський доляр був дешев
ший на 8- 1 2%. то ці самі люди· тоді й не дума
ли доплачувати! І я тієї доплати не вимагав ні
н~ли, xoq було дуже багато й таких, які самі до
плачували. Передплата у США від самого почат
ку рахується на американську валюту (див на дру
гій стор. обкладинкн) . 

5. Як міняєте адресу, то завжди напишіть, 
яке ви число журналу одержали, щоб не було таR, 
що я часто без потреби шлю двічі те саме число, 
а на це шкода часу і грошей. 

б. Листопадове й грудневе числа вийшли ли .. 
ше з І\ількаденним опізненням. Січневе число пля
ную ~ислати 2- З січня, себто нормально вже. 

7. На наліпці стоїть (після прізвища) число, 
по яке (включно) у Вас заплачено. Перевіряйте 
кожну свою вплату по цьо~-tу числі. Передплата у 
США коштує 4.50 на рік. Якщо хтось шле чека 
чи 4 .ОО дол .. то рахую за 11 чисел (місяців), а як 
хтось шле '1.00 дол., то рахую за 13 чисел (мі
сяців). П. ВОЛ. 

ЧУДОВІ ПЛАСТИНКИ ВИДАЛА 

«РУСАЛКА» 

У книгарні «Арн.а» вже продаються дві справ
ді гарні пластинки: <'Радуйся ниво ... », слова Т. 
Шевченка ~rузика М. Лисенка, виконує каnеля 
«Думка» і сю.tфонічtІа оркестра. На цій же nла
~тинці :іаписано ще й цілий ряд інших творів на 

Шевченкіr.ські тексти у виконанні кращих хорів, 
оркестр і солістів з У JІ".раїни. 

Друга пластинка мпє 11 вокальних творіg під 
загальною назвою «Пісні з полонини», з яких тіль
ки один («Марічка») вже до безтями заспіваний. 
Решта - !ІОВі для е:о...rіrрації твори. Серед них ори
rінальні «Пісня про Київ>), «Ой Львів» та інші. 

Виконують хори· «Думка». «Трембіта», Кар
патський хор та кращі солісТІ·t У країни. 

До Різдва ці П-'Іастпнки продаються зі зниж-
кою - по 3.50 кожна. Замовляти в книгарні 
«Арка»: 

ARKA 
575 Queen St. \V. 
Toronto, Ont. 

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

д.пя всіх кляс українських шкі.1 на е:"ІІіrраuії: 

1. Л. Деполович 
БУКВАР 

Дев'яте видання 
Uіна: у J{анаді і CUIA ---- 1.25 дол., 

в Англії - 10 шіл., Автралії - t 1 ші.1, 

2. Петро Волиняк 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-ої кляси 
П'яте видання 

Uіна: у Канаді і США - 1.25 л. ол., 
в АнnІїі - І О шіл., в Австралії - 11 ші:1. 

3. Петро ВолинЯІ~ 
КИ їВ 

Трете видання 
Читанка для 3-ої кляси 

Uіна: у Канаді і США - 1.25 дол., 
в Англії - 1 О шіл., в Австралії - 11 шіJ1. 

4. Петро Волиняк 
ЛАНИ 

Читанка для четвертої кляси 
Трете видання 

Uіна: у Ка-наді і США - 1.25 дол., 
в Англії- 10 шіл., в Австралії - 11 шіл. 

5. Петро Волиняк 
ДНІПРО 

Ви дання друге 

Підручник з історії української літератури 
і хрестоматія. 

Єдиний на е:"ІІіrраuії підручник такого типу. 
Книжка ілюстрована. 

Ціна: у Канаді і CllJA - 2.00 дол., 
в Англії - 15 шіл., в Австралії - 15 шіл. 

6. Дмитро Кислиця 
ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ 

(Фонетика й морфологія). 

Видання третє. 

Підручник пристосований до українських 
е:"ІІіrраuійних шкіл (багато прик.1адів і завдань). 

Сьогодні - не єдиний підручник 
з української ~юви на еміrраuії. 
Uіна: у Канаді і США - 1.70 дол., 

в Англії - 10 wi:1., в Австралії - 12 шіл. 

7. Дмитро Кислиця 
ГРАМАТИКА УКРАїНСЬКОї МОВИ (синтакса) 

Ціна: у Канаді і США- 1.60 дол. В Англії- 10 
шілінr., в Австралії - 12 шілінr. 

8. Петро Волиняк 
ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ 

Підручник багато і.1юстрований, фотами, картами, 
та схе:\Іа:"ІІИ, стисло написаний, має багато 

вправ і завдань дпя са:"Іюстійної праuі учнів, гарно 
видрукуваний на доброму папері. 

Uіна: у Канаді і США - 1.60 дол .• 
в Англії та Астралії -- 12 шіл. 

Замовляти в "Нових Днях". UJколам і книгарням 

та церковним громадам - знижка. 

----~~---·-------
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Більше, ні)К 720,000 осіб стали 

КАНАЛСЬКИМИ ГРОМАЛИНАМИ 
З ТОГО ЧАСУ, ЯК ЗАКОН ПРО КАНАДСЬКЕ ГРОМАДЯНСТВО СТАВ 

ДІЮЧИМ У 1947 РОЦІ 

Ли111е в 1963 році понад 69,000 но но прибулих ск~·Іали присягу на вірніст1) 
ста.1и повноправними членами канадського суспі.1ьства. 

Усі новоприбулі, які бу.1и законно прийняті до цієї країни як емігранти, 
чотири роки і дев'ять місяців тому, МО)f(уть подавати заяви на канадське гро
мадянство ТЕПЕР. Якщо ви один з таких новоприбу.1их, щиро запроlІJуємо 
вас негайно подати Вашу заяву. 

Корнетайте всіма правами та прив1.1енми повноправних членів канад
ської нації: 

8 11равом голосування 

е nравом на урядову nрацю 

8 nравом на нанадсьний nautnopт 

8 nравом брати участь r. будові майбутнього 
Канади. 

Формулярі д~lЯ виповнення заяв на громадянство rзи можете дістати від 

урядовця окружного або повітового суду, від урядовця суду для справ гро
мадянства, або від реєстратора канадського громадянства в Оттаві. 

РЕНЕ ТРЕМБЛЕй 
Міністер Громадянства та !міграції 
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