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Низначний українсьІ{ИЙ кшшозитор Мико.1а Фо
і\Іенко (див. про його авторський коннерт у То
ронті). 

НАйБІЛЬША ЗАГРОЗА БАНДЕРІВЦЯМ ... 

Організатори концерту з творів М. Фо.\Іенка ро
зіслали буnи в українську пресу повідо.\І.lення про 
І(()Нцерт (див. "Нові Дні", ч. 112, стор. 22), у ~ІКШІУ 
було таке речення: 

"Піяністка Дарія Гординська-Каранович писала 
про нього, що цей визначний майстер музики "за
лиша€ться романтиком навіть тоді, коли він корис
ту€ться мажорними засобами, щоб зблизити слу
хача до сприйн~•ття виявів його поетичної, мрійли
вої душі" (Нові Дні, лютий, 1955). 

"Гомін України" все ue надрукував, але "забув" 
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подати джерело, відки ці слова взяті. Так і зникли 
(Нові Дні, ,1ЮТИЙ, 1955). 

Ая-я-я-яй, х.1опuі! І як ва~• не соро~шо отак "по
.1ітикунати"! Ото ви аж так боїтесІ, "Нових Днів"? .. 
Ти д~ви, а ще й рево.1юніонера'ІІи зветесь! 

Ех, Дорогий Степане Андрійовичу! Шкода 'ІІені 
Вас, що Ви :-.1усите над такю1и нікче~Іашt вождю
вати! Дуже шкода. Бо як вони Во:1иняка бояться, 
то якже Ви з нюш думаєте на Хрущова йти? .. Не 
забудьте хоч наказати, щоб вони перед походшІ 
:о.ІиJІО~І запаслись ... 

Ну, а ви, дорогі колеги з "Гомону України", знай-
те, що так робити негарно - редакторська етика 
на таІ{і речі не дозволяє. 

3 щирою .1юбов'ю і найбіт,шою 11рии:шю до Вас, 

Ваш завжди 

П. GолиняІ< 

ПОМЕР АКАДЕМІК О. Н. СОКОЛОВСЬКИй 

25-го квітня Іt. р. 110:\І(~р у Ха рко ві ІНІЗНJ'ІНиіі 
український учений з га.1узі •·рунтознавства - -
проф. О:rексій Никанорович Соко:ювський -- ди
ректор Харківського сі.'rьсько-господарського ін
ституту і Українського науково-дослідчого інститу
ту грунтознавства. 

О. Н. Соколовський народився 14 березня 1884 
року в селі Велика Бурі~Іка на Черкащині. Закін
чивши природничий відділ Київського університе
ту і Московську сільсько-господарську акаде~Іію, 
він від 1911 р. no 1922 рік працював як асистент і 
викладач, а від 1922 року як професор академії ім. 
Ті:'\Іірязєва. У 1924 р. його обрано професором і 
завідувачем катедри грунтознавства Харківського 
сільсько-господарського інституту. Академік О. Н. 
Соколовський написав понад 150 наукових праць, 
зокрема відо:'\ІИЙ підручник для високих шкіл ''Сіль
сько-господарське грунтознавство". 

МАЄМО ТАКІ ДИТЯЧІ ВИДАННЯ: 

Тарас Шевченко - RІРШІ, стор. 44, формат: 
10 х 7, 42 і.1юстранії і портрет Т. Шевченка роботи 
Слищенка. Кольоровий друк, обкладинка двокольо
рова, гарний папір. Ціна - $0.90. 

РАйДУГА - збірочка для дітей молодшого віку, 
стор. 16, форІ\Іат 1 Ох 7 цалів, 26 ілюстрацій, гарний 
папір, кольороr~ий друк, обкладинка в 2-х кольо
рах. Ціна - $0.35. 

М. Трублаїні - ПРО ДІВЧИНКУ НАТАЛ ОЧКУ 

! С.РІБЛЯСТУ РИБКУ, стор. 16, формат 10 х 7 ца
лів, великі на всю сторінку ілюстрації. обкладинка 
в 2-ох кольорах. Ціна- $0.40. 

t'СОНЕЧКО й ХМАРИНКА" - збірка для дітей 
молодшого віку, стор. 16, формат - 10 х 7 uалів, 
33 ілюстрації, гарний папір, кольоровий друк, об
юІадинкз в двох кольорах. Ціна - $0.35. 

"РУКАВИЧКА", стор. 16, формат 10 х 7 цалів, 
великі й гарні ілюстрації, кольоровий друк. 

Ціна - $0.40. 
Замовляти в "Нових Днях". 
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ЛІРИКА МОЛОДИХ В УКРАЇНІ 

Тамара КОЛОМІ€ЦЬ 

КОЛИСКОВА 

Ой, гулі-гулі, сни-голуб'ята, 
Розоранте крильця сної --- юrаринн. 
Розсипам вечір зірки-зернята, 
Мон тарілку, на небо синє. 

їх місяць-пінник клює до ранку, 
І ронить в трави одну по одній. 
Ой гулі-гулі, летіть до ганку, 
Ширяти годі в нічній безодні. 

Ой, гулі-гулі, в ~ює віконце, 
Не забаріться, глядіть, за північ, 
Нехай насняться маленькій доньаі 
Зернята-зорі і місяць-півник. 

Ой, люлі-люлі, моя дитино. 
Бо ніч минає, бо ніч втікає. 
)Карптиця-сонце у небо злине 
Змете зернята і сни злякає ... 

Ліна КОСТЕНКО 

НА СВІТІ МОЖНА ЖИТЬ ••• 

На сніті можна жить без еталонів, 
По різному дивитися на сnіт --

Широкими очюrа, 
З-під долоні, 
Крізь пальці, 
У кватирку, 
З-за воріт. 

Від того світ не зміниться ні трохи. 
А все залежить від людських зіниаь. 
В широких відбивається епоха, 
У звужених - збігонисько дрібниць. 

АндрІА М'ЯСТКІВСЬКИЯ 

КЛИКАЛИ ДОРОГИ ••• 

І<ликали дороги в дальні перелогн, 
Кликали, гей, кликали -
Не докликались. 

Бо сніги з вітрами nіяли ярами, 
Віяли, завіяли -
Поле замели. 

При котрійсь дорозі діnч1ша в тривозі ... 
Хто вона? Чия вона? 
Де її знайти? 

Стрілись ми весною, йшоn я борозною, 
Глянула, поглянула 
Усміхнулася. 

А тепер ті очі сняться опівночі, 
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Видяться, привидяться, 
Кличуть в далину. 

Ой, піду сніга~ш, круто берега~ш, 
Нинами ~rінливими 
Ввечері пройду. 

Що мені дороги, дальні перелоги? 
І{ликали, гей клию:І:ш 
Очі голубі. 

Ольга МАРУНІЧ 

Я СПОКОЮ НЕ ХОЧУ ••• 

Я спокою не хочу, ні! 
Я хочу грому весняного, 
Щоб блискавок стрімкі вогні 
Мені світили всю дорогу, 

Щоб краплі сніжі і важкі 
Дощів перлистих і шумливих 
Хитали дужі колоски 
І яблунь зоряні наливи. 

Не хочу тиші край стаnка, 
Стократ миліша путь незнана, 
Терниста часто і важка, 
Та в ній роздолля океана. 

І лету гостре відчуття, 
І тайн незвіданих тривоги, 
Жага нентомлена життя 
й шалена радість перемоги. 

Я спокою не хочу, ні! 
Ходить я хочу під вітрами, 
Де небо синє в далині 
Говорить з рідними ланами, 

Де пахнуть терпко полини, 
Де нік стоять дуби крилаті, 
Де мудру грань ночей і днів 
Дано лиш сонцю відмикати. 

Я хочу словом, що з грудей 
Знон рветься піснею буйною, 
Прославить вік наш і людей 
З їх щастям, горе~• і красою. 

МихаАло МАСЛО 

ГІЛКА 

Сад по вінця місяцем залитий, 
Солов'ї натьохкались давно. 
Тиша. Пінніч. Не шелеснуть віти. 

- Хто ж то, мамо, стукає в вікно? 

-- - Доню, доню, то вишнева гілка. 
Не хнилюйся ти, спокійно спи. 
Гілка завжди стукає, як тільки 
За сімнадцять ;rіт переступи! 

1 



О. КАТРАН. 

СИМЕТРИЧНІ СЕСТРИЧКИ 
(Зустрічі в дорозі). 

У пливку розколихану тишу посипався грюк і 
гуркотіння, вдарили приглушені гудки. Вагон шарп
нуло, підкинуло і з підтрусом котить по вибоїнах. 
Докучне дратівне торохкотіння перешкоджає слу
хоні бути на сторожі. 

- Знову ставлять нас на запасну колію ... Який 
не день їдемо?.. Восьмий? .. 

Розплющую очі: півте~tрява, всю підлогу горо
різьбою залягли нерухо:\tі сірі постаті, лише посе
ред вагона на тлі червоного пашіння розжевреної 
печі - волохата ворушка тінь. Таємнича тінь ро
бить гострий рух - великий чорний диск широким 
півколом ріже гаряче тло й опускається ... зникає 
десь. Тієї ж миті там щось розсердилось: чавунна 
клацнуло, засичало ... чадить і бризкає. 

Знаю, що то Тітуся оtажить в олії скибки хлі
ба, але мені коштує зусиль подолання фантастич
ної уяви. 

Поїзд зупиняється, нерухомі постаті поволі 
оживають. Діти просять їсти і біJІя печі nже зайня
ли чергу дні мами. Відсувають широкі двері (чи не 
сказати: ворота? -- бож вагон коров'ячий). Кілька 
чоловіків вискочили й подалися на розвідки. 

Зовсі~t розвидніло. Всі завештались біля клун
ків, хто ~ювчки, хто привітливо озиваючись до су
сідів. За тиждень трохи придивились один до од
ного, хоч ні про що не розпитували, не знали прі
звищ. Мабуть для зручности взаємовідносин, по
:\tітніші якоюсь рисою дістали прізnиська. Так за 

ЗВУКОЗАПИСНА СТУДІЯ "УТА" 

142 Second Avenue - New-York, З N.Y., USA 
-- виготовила --

ДОВГОГРААНІ ПЛАТІВКИ 

І. У виконанні -- йосипа Гірняка: 
В. Стефаника: "Сини", О. Вишня: "Чухраїнці", 

"Чукрен", "Лекції по українознавству". 
2. У виконанні -- О. Добровольської: 

"На родні казки" 
Незабаром будуть виготовлені: 

1. Казки та байки для дітей дошкільного піку, 
2.Твори llІевченка, "Монологи" Гриця Зозулі, 4. 
"Мойсей" Івана Франка, 5. Пісні чоловічого хору 
"Думка". 
Ціна одної платівки -- $3.95 
Замовлення слати, залучаючи поштовий переказ або 
чек на адресу: 

UT А Recording's Studios, Inc. 
Р.О. Вох 23, Cooper Station, 

New-York 3, N. У., USA 
У Канаді п.r1а1·івки "УТА" можна набувати у 

представника "УТА": 
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Mrs. N. Spolska 
210 Oakmount Rd. 

Toronto 9, Ont., Canada 

життєрадісною, до всього цікавою й до всіх прияз
ною старшою жінкою затвердилось ім'я Тітусі. Та, 
в свою чергу, прозвала Бухгальтером непонорот
кого батька великої родини, що всю роботу й тур
боти дорожні залишає на дружину й старшого си
на, а сам сидить на купі клунків і час від часу про
голошує сентенції. У Тітусі таке філософське ста
влення до життєвих дрібниць асоціювалося з фа
хом чи, мабуть, з обов'язка~ІИ бухальтера. Ше є 
Михайликові тато й мама і мама Катрусина. Серйо
зну, дуже гарну молоду жінку нишко~t звуть Си
ньою Квіткою: сама зодягнена в синє, має сині ва
лізки, навіть, книжки, що їх читає протягом тиж
ня без перерви одну за одною, в синіх обгортках. 

Синя Квітка добре знає німецьку :\ІОву, але, 
коли до вагона заходять німці, вона не озивається. 
Крім Бухгальтера, ніхто в нашому вагоні з німця
:\ІИ не заграє, кожен ледве ховає свою ворожість, 
хоч їдемо ми до Німеччини добровільно, нтікачашt. 

А німецькі солдати часто заглядають до на
шого поїзду, очевидно, ті, що лобуnали в Україні. 
От і тепер, підійш.1о кілька, один по-з:\ювницько:\ІУ 
:ча хає рукаl\ІИ й шепоче: "Саl\югон... купуnат ... ". 

-- - Пан! Нема шнапс. Нікс. І<о:\tендант фербо
тен, -- го.1осно відповідає Тітуся. 

Неждано завила сирена. Хвиля наростаючих 
звукін 1\ІИТТЮ відкинула солдатів і понес.1а їх геть 
з несамовитою швидкістю. З пасажирського поїз
ду посипались люди впереl\tіш із валізка~tи, пара
солями. Друга хnиля змела і"х в одному напря,tі, 
НІ< сухе листя. 

А покупень с~вюгону ще тут, винвився тпди

нюt: у'юв.1яє нас тікати до бункера. Та ніхто не 
рушає з :\tісня, лише :\tатері закирча:ш й заквшаа
:tи, ховаючи дітей під кри:Іа. 

Синенька бабуся при.lяГ.'Іа, шепочучи :\Ю.1ІІТ
ву. Дочка вкриває їй голову ки.lюtкшt. 

-- УкриЙ, ДОЧКО, НОГИ: В ГО.'ІОВУ нехай б'є, аоІІ 
ніг не перебило. .. Нащо ~•ені голова без ніг? 

Ще де-не-де вириnаються переляюші го.10с11 ... 
тупіт... Ша:\ютіння ... 

Нарешті тиша. 
Все причаїлося, г.1ибше втяг.1о голови, з:на

Ї.1о подих ... зменшило роз:-.1іри ... 
Тиша напружена, натягнута міщІюІ полопю:\1. 

ОсІ,-ось на:tетять, дзвінко прорешетять з І<у:tе'.tе

тів, вибуха:\ІИ рвучко розкидають на Ішtатки. 
Як довго триватюtе нестерпне чекання? 
Здалеку бринить мотор. Здалеку, не над гn

.1овою: :-.южна трохи розпружити втягне ну tшtю. 

Бухгальтер обережно вихи:tяєтьсн 3 вапіввід
сунених дверей. 

-·- Он, виблискує ... ней не бо:\tбитимс... Тут, 
взагалі, не бо:\Іблять тепер. Ue ж факт. О, і ястrе
бок ви ринув... Дивіться: заходить... спускається ... 
спускається ... Невже кине? 

· Ляск. Тріск. Поштовх повітря. 
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-- Кинув... мабуть дні. Невеликі, бо й вибуху 
справжнього не почули. 

- Проте, дим підійl'Іається ... 
- То по той бік станції. Ми там бачили на 

плитформах гарматні великого калібру ... Не влу
чив ... на щастя ... Знаєте, що було б? - Говорить 
хтось із тих, що ходили на розвідки. 

- Близько до станції стоїть ще один поїзд 
:J нашюш людьми. Ото налякалися. 

Вже надвечір привели до нас бліду переляка
ну жінку з двома дітьми. Дівчатка досить жваві, 
хоч їхніх личок не видно за пов'язками. 

Комендант сказав дати їм l\ІЇсце в нашому ва
гоні, а в сусідньому їде "фрау доктор", вона пік-- ·-·-·-·-·- ·- -·- -···-~-в -·-

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ 

для всіх кляс українських шкіл на еміграції: 
1. Л. Деполович 

БУКВАР 

Четверте поправлене видання 
Ціна: У Канаді і США- 1.25 дол., 
в Англії й Австралії - 10 шілінгів 

2. Петро Волиник 
БАРВІНОК 

Читанка для 2-ої кляси 
Трете поправлене А поширене видання 
Ціна: у Канаді і США - 1.1 О дол., 
в Англії й Австралії - 1 О шілінгів 

3. Петро Волиник 
КИїВ 

Читанка для 3-ої кляси 
Друге збільшене видання (більший формат 

і виразніший та більший шрифт) 
Ціна: у Канаді і США - 1.25 дол., 
в Англії й Австралії - 10 шілінгів 

4. Петро Волиник 
ЛАНИ 

Читанка для четвертої кляси 
Друге поширене й поправлене видання 

(збільшено кількість сторінок, збільшено шрифт 
і формат сторінки). 

5. Петро Волиник 

ДНІПРО 

Підручник з історії української літератури 
і хрестоматія. 

Єдиний на еміграції підручник такого типу. 
Книжка ілюстрована. 

Ціна: у Канаді і США - 1.50 дол., 
в Англії й Австралії - 10 шілінгів 

6. Дмитро Кислиця 
ГРАМАТИКА УКРАІНСЬКОї МОВИ 

(Фонетика й морфологія). 

Підручник пристосований до українських 
еміграційних шкіл (багато прикладів і завдань). 

Сьогодні - це єдиний підручник 
з української мови на еміграції. 

Ціна: у Канаді і США - 1.50 дол., 
в Англії й Австралії - 1 О шілінгів 

Замовля'tи в "Нових Днях". Школам і книгарням 

----м.------------------~-----~~------~· .... -----
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луватиметься потерпілими. За хвилину приходить 
"фрау доктор", тихо, заспокійливо зашепотіJІа до 
матері, нахиляється до дітей, підбадьорує їх, потім 
випросталась і оглядає всіх нас. Як командир ог
лядає підвладних - приходить на думку порівнян
ня. А Тітуся вже вгадала своє призначення, поспі 
шає на поміч. Швидко нагріли чаю, десь дістали 
соломи, прослали кожушки і рядна. За якийсь час 
з'являється молоко й мармеляда - то з пункту до
помоги фольксдойчам випросила для хворих "фрау 
доктор". 

Вона вже напоїла жінку, дала їй таблетку й 
умовила лягти. Ще довго напуває й годує дітей, 
потім укладає їх спати, Тітусю просить поглядати. 

Сама теж переноситься до нашого вагона й 
приводить дівчинку (мабуть, такого ж віку, як її 
підопічні), з допомогою Тітусі швидко й зручно 
влаштувалася, поклала спати свою дочку і йде роз
добувати бинтів та ліків. 

Ніч. Їдемо. Одноманітно цокотять колеса. Моя 
сусідка щось говорить до дівчаток. Хто вона? 
Десь ніби зустрічала її... Ще в школі? Якась ко
лега-студентка? Чи в тих страшних чергах з "пере
дачами"? Забуті обличчя виринають і знову зату
манюються, пливе один фільl\І за другим, а її не 
знаходжу. Засинаю. 
Другого дня знаємо, що лікарка зветься Марією 

Олександрівною. Енергійна й упевнена, вона за
спокійливо впливає на всіх нас. Здається, для нієї 
жінки не існує ніяких труднощів, у скрутний час 
nона не розгубиться, зуміє дати раду собі й іншим. 
Ще зранку Марія Олександрівна заохотила свою 

Галинку розважати дівчаток, - бо в них очка зав'я
зані, вони нудьгують. Незабаро~І усі троє загоl\ю
ніли, потоваришували відразу. 
Мати дітей не хвора, але l\ІИ їй радо допомагаємо 

чю1 тільки можемо, і вона дозволяє про себе піклу
ватися, прийl'Іає послуги з приємною усмішкою, а 
дівчаток пілковито віддала під опіку Марії Олек
сандрівни. 

Лише Тітуся її не злюбила: 
--- Ач, нілий день вилежvється! Потягається та 

облизується, як та кицька. -
Не ~южна відмовити Тітусі в постережливості, 

проте, Киню захищають, ніхто не хоче кривдити. 
Пильнує~ю, щоб вона не почула Тітусиного бур
~ютіння. 

Держу миску з борню1 розчином, Марія Олеt~
сандрівна починає прОІ\швати очка дітям. 

-- Ось, промию тобі очка, буде краще. Не бійся, 
дитино, не болітиме. Приє~1но, І<оли промивають. 
Все добре, очкаl\І нічого поганого не сталося, не 
пошкоджені, тільки вдарило хвилею повітря ... запо
рошило ... Llle трохи червоні ... А гарні оченята, чор ... 

Голос наче зала~Іанся, так раптово вона урвала 
й нервовим рухш1 підводить дідвчинку до світла, 
напружено вдивляється в очі, розглядає личко ... 
Не наклала пов'язки одній, розбинтовує другу. 
Квапиться глянvти. 
Що сталося і Чого вона така стурбована? Не

вже недобре дітям з очима? Не дай, Боже, осліп
нуть. В цих у~ювах, де шукати фахової доп6моги? 
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І ку ди мати подінеться з такими дітьl\ІИ? Страшне 
:\Іайбутнє ... 

Лікарка ледве опанувала себе, закінчила проми
вати й перев'язувати, доручила дітей Тітусі, са~Іа 
:1ягла й укрилася з головою. 

Напружено слідкую: Марія Олександрівна здш
:\Іає пов'язки дітям. Слава Богу! З густих вій дві 
парі чо~них оченят розбризкують стільки радости, 
що ма.11 Катруся й Михай.1ик аж застрибали нав
круги. 

--- Та які ж вони подібні: очка й носики однако
ні, ще й підборіддя в обох заклеєні плястирем ... 

Симетричні сестрички, --- виголосив Бух
гальтер. 

Вибух сміх, але вілразу вщух од нового здиву
вання. 

-- Гляньте, їх три однаконих: Галинка має такі 
самі очі й носик... От, тільки в Галинки глибока 
ямочка на підборідді ... 

- Хто знає? Може й у сестричок ю.ючки ... за 
nлистирем не видно ... 
Дивлюся на Кицю - вона зніяковіла, знітилась. 
- Ой,. лихо! Марії. Олександрівні недобре, -

шеnоче Тпуся. Сnравщ, та сидить бліда із заплю
щенюш очима. Тітуся дає їй воли й доnшtагає 
JІЯГТИ. 

Всіх уразила надзвичайна аж тає:\шича подіб
ність. А все ж, це не до кінця пояснює З:\Ііну в Ма
рії Олександрівни. Що її турбує? Що підкосило 
таку, здається, кріпку натуру? Вона глибоко зра
нена... горе~•?.. особистим? 

Розумна, до всього вдала, ще гарна... Якась 
ш~яхетна краса, лише неплекана ... Чого їй бракує? 
Хtба трохи ... отієї Кициної вигинистости та безпо
радности, що так вабить мужніх чоловіків. О без
порадність і безсилля! Яка то, часш1, ~югvтня ~б роя 
беззахисної жінки. -

Марія Олександрівна сьогодні спокійна. Зранку 
заходи.т1ася коло дітей, зняла плястир. Уже й не 
дивуємося, що в обох ямочки на підборіддях. І Ма
рія Олександрівна не зраджує тривоги, тільки рі
шуче підходить до Киці й з притиском питає: 

-- Ви з Дніпропетровського? 
-- Чому ... чо~ІУ ви мене питаєте? 
Киця зблідла, поглинула навкруги, наче шvкає 

захисту, й закліпала очима. -
-- Відповідайте - ви з Дніпропетровського? 
-- Ні, ні. Я з Херсона ... в Дніпропетровському 

ніколи не була. · 
-- Не були? 

- Не була ... 
... Відійшла. Чи сnравді вона зіл.хнула з полег

шенню•, чи то ті.1ьки я? 

Але ж ... Дніnропетровсt,кс! Так от хто вона. Як 
я її не впізнала? Ue ж Воронюк. Власне, знайомі 
ШІ не були, але скільки разів я її бачила ... Чи й 
вона мене знає? У нашшtу невеликому містечку 
інтелігенції було об~tаль ... А втім, мабvть па~t'ятає 
лише своїх папієнтіn. Вона була завжди переобтя
жена роботою, а надто, коли Воронюк поїхав до 
Дніпропетровського вчитись. Як тяжко їй доводи
.1ось працювати, шоб дати йому з~югу закінчити ін-
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ститут. Чого сама не поїхала? Починали вони за
очно разом... Говорили, що жінка вчилася незрів
нино ліпше, ще й чоловіка підтягала... А я серди
лась, те чуючи - то ж роки мого гострого зацікав
лнення питанням рівноправности в родині... Воро
нюки розв'язали проблеl\ІУ практичніше-один вчив
ся, другий мусів заробляти. Він би не заробиn і 
того, що вона. Як акушерка, завжди мала дещо 
приватно, і не відмовлялась, коли трапились при
ватно нічні вартування біля тяжко хворих ... Не лег
ко їй було ... Витримку й непохитність мала заліз
ні ... 

. Коли він закінчив інститут? Щось ... у 36-~ty ро
щ, здається ... І як їй вдалося домогтись у відділі 
охорони здоров'я його призначення в нашу лікар
ню? А може о~шнули б катастрофи, коли б він 
виїхав? .. Куди тоді посилали нових лікарів? .. де сІ, 
в азійську частину СРСР ... 
Як вона його чекала! Нарешті, скінчиn ... приїз

дить лікарем ... Kol\tycь зради.тш таємницю: вже й 
дитину дозволила собі ... було 11

8 дорозі" ... :може 
саме ця Галинка? 

І що сталося? Чи ту загадку розгадали? Чого він 
тоді пішов до Дніпра?.. Та й чшtу залишався в 
Дніпропетровському, коли обіttяв ... коли мусів бу
ти дома? Того ж дня йому треба було починати 
працю в лікарні ... 

І слідство нічого не ви я снило: ні підтвердило са
~югубства, ні заперечило. Мирон добре знав те міс
Іtе - запевняв, що там і дитина не втолилась би ... 
А як розв'язали плутанину з мешканням? Зда

ється, не розв'язали ... ніяк ... Студенти запевняли, 
що Воронюк останній рік з ними в гуртожитку не 
меш~ав, лише числився... приписаний був там, ли
сти и пакунки з дому одержував на гуртожиток, а 

сам проживав десь інде ... 
Як вона пережила своє горе, і як далі склада

лось її життя? .. 
Роз'їхалися ми з містечка того літа ... 
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НАй 
ВІДЖИВНІШИЯ 
СТРАВНІШИЯ 
ДЕШЕВШИЯ ХАРЧ, 

ЩО МАЄ В СОБІ ВСІ ВІТАМІНИ, ЦЕ 

молоко 

І МОЛОЧНІ 

ПЕРЕТВОРИ 

СПОЖИВАЯТЕ 

ВИСОКОВАРТНІ ПРОДУКТИ 

ЄДИНОї УКРАїНСЬКОї МОЛОЧАРНІ 
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Тітуся обережно перес rупає :\ЮЇ ноrІІ, в темря
ві добирається до Марії 0JІександрінни. 

- Ви не спите? Голубонько моя, ну як ва:\І, 
І< ра ще? І яка вас біда раптова спіткала? Свого сер
ця шматок відрізала б, щоб горе ваше .1ікуuати ... 

- Дякую, тітусю... Горе давнє ... та чи й було 
воно... таким? Не час тепер вередити рану... ста
РУ... присох.тtу ... Не журіться тим, тітусю... Ко.тtи б 
уже нам швидше до якогось кутка... Відшукає~ю 
вашу дочку. Говорите, в баура вона? Може поща
стить її до нас перетягти (де нам прийдеться бу
ти?), або 1\ІИ до неї доб'ємося. Трю\Іай:\юся одна 
одної. Казав комендант, що ранко~І приїде:\ю до 
Перемишля, та~• відбудемо перевірочні КО:\Іісії ... 
Шукатиму способу, щоб нам не розлучитися ... 

Удемо вже німецькою зем.тtею. Бачимо ~Іа.тtо що: 
ноїзда пускають переважно вночі, а вдень стоїмо по 
глухих кутках. Краще й не бачити: міста розбом
блені, краєвиди сумні в цю пору року. 

Руїни Франкфурта вжахну.тtи - а що, ик нас 
нринезуть на отакі купи каміння? 

У вагоні, крім Синьої Квітки, нікого, з кю1 по
'Шнали скорбну путь од Вознесенська. У Пере:\ІИШ
лі роз'єднали й перетасували всіх. Тепер наші то
вариші в дорозі - самітні, здебіJІьша чоловіки, 
старші й молоді. ХотіJІИ з Синьою Квіткою перей
ти н сусідній вагон, але там діти плачуть безпере
станку. Нехай уже ... якось доїдемо. В жіночому 
оточенні буJІО б зручніше, проте, тут настрій ба
дьоріший. 

Дирю·ент пожвавтоє житп1. Залюблений в ук
раїнську народню пісню, він чи й думає про що 

інше. Вже збирається організунати хор, нипробо
вvє голоси. Х.rюпці пово.т1і піддаються умовлення~•. 
· - Васишо, прошу тебе, не огинайсн. Кажеш, 
снінав у хорі, а тепер .іаден занедбати пісню? Ue ж 
наш найцінніший скарб! 

--- Та як його співати?.. ось, їлс~10... са~Іі не 
знаню куди ... 

- - Куди б не їхав, а тн неси з собою рідну ніс
ню. По.1егшуй життя собі й іншим... Он, говорять, 
тепер у остівські табори німці дозволяють хорові 
приїздити - думаєш там нас не чекають? .. Їде~ю не 
знати куди? Доїдемо, ступим о десь на твердий 
•·рунт. МаЕІ\10 руки - хліб щоденний добудемо й 
слабшим допоможе~10 ... Але не хлібом же єдиним ... 
знаєш? .. Не хили голову, козаче. Я задишився сам
один на світі... шапка, .шолька - вся родина... а 
з нашою піснею гори перевернув би ... 

Василь неохоче відкашлюється: 

Козак од'їжджає, 

дів'Іинои•ка nna'le: 
"Куди ідеш, ноза11е?" 

Десь із кутка дівочий голос і собі дШІІП)'t::тьсн: 

Куди ідеш, ноза'Іе? 

І на тш1у затихають. Диригент б.1ага:1ьно ;щвнть
си на Василя й, не діждавши продовження, відпо
відає другою: 

ПроІQаіІ, миnеиька •ориобривен•на, 

іду в 'IYJRY сторононьну ... 

І знову озивається дівчина. Голос голубкою в'єть
ся побіJlЯ дириrентового. 

Н О В І Д НІ, ЧЕРВЕНЬ, 1959 

Козш< просить: 

Дай же, дівчино, хустину ... 

Не хоче дівчина відпускати його в да .. 1еку доро
гу, і не словами, тільки го.тюсом у~10нляє... то від
ходить і тужить, то припадає ... голубить ... благає ... 
Не вблагала, не спинила: 

темної ио'Іі nокриnи О'Іі ... 

ЗамовК.'ІИ обоє. 

Самітно сидить ~ю.-юдий хлопець, ~•айже підді
ток, завжди тихий, зажурений, до всього байдужий. 
Тепер він зворушений - вже згасли останні зву
ки, а він чекає ще, оглядається в бік співаків ... Чо
го ж не продовжують? Ображений аж очі заплю
щив. Тоді, ритмічно погойдуючись, так із зап.1ю
щенюш очима, починає: 

Вернись скину, додомоиьну, 

змн10 тобі rоnовоньку ... 
змн10 тобі ronoвoІUtкy ... 

ОJІекса схилився на руку, тихенько, щоб ~ІЗ.Іlо 
хто й чув, скаржиться ... висловлює гіркий біль. 
Ой не час юнаконі додому вертатись, несе непри

ласкавлену русу го:юву між чужі люди... ~ІЗбуть 
надовго. 

Притихли. Не тільки ОJІекса в цю хвилю думІ\а
~ІИ далеко звідси ... 
Синя Квітка підійшJІа до дверей. ВигJІядаю й со

бі: мрячить, безсніжне горбувате поле тягнеться 
довгою мертвою смугою, лямованою густюtи тер

никами. БJІизько до колії поле засняділо мокрими 
знівеченюш капусника:'ІІИ. Ні неба, ні обріїn - за
~•ість них кволі брудносірі драгJІі. 

Гнітить. Не можу дивитись, іду n куток. 
Мовчю10. 

Заросnи шnихн тернами на ту Украіну, 

мабуть R іі иавіни, навіки nонииув .•. 

Wo це? Звідкіля? 
Синя Квітка, все ще бі.1и дверей, спер.1ась на 

нерек.1адину, говорить у дощик дрібненький, в не
радісний простір. Чи й 110:\Іічає, що говорить у го
.-юс? 

Мабуть мені не вернутись додому иіноnи, 

мабуть мені заrинутн на •ужому noni. 

О.•Іекса не соромиться сліз, вони йо~tу котятьсн, 
скапують з обличчя і б'ють у ко.'Ііна. В гурті біля 
диригента співаки низько посхиляли голови. Жін
ки схлипують. 

Нарешті, диригент не витримує, певне, почуває 
за собою відповідальність. Став посеред вагона, 
заохочуючи глянув на всіх, уоtіхнувся. 

Ой на ropi та женці жнуть ... 

Де n нього така сила бадьорости взялась у цей 
~юмент? 

Ой на ropi та женці жнуть, 
а поnід ropo10 
RрОМ•ДОRИИОІО 

нозанн йдуть. 

Х.1шщі разом підхоплюють: 
rеІЇ, НОЗаНН йдуть ..• 
Пonepe.Qy Дорошенко 

веде свое військо 

сnавне заnорізьке 

хорошенько ... 

Необмежену в.1аду над людиною ~•ає пісня. Всі 
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спшають. Захоплено виводить дзвінкий Опексин 
голос: 

славне заnорізьке ... 

Розправились зігнуті спини, проясніли обличчя, 
сяють очі. 

Тепер Василь са~І починає: 

Ой 'ІН nан, 'ІН nропав - в~руrе не вмирати ... 

Дириrент підходить до Синьої Квітки. 
- - Сниться мені, що ви маєте чу довий голос. 

Прошу вас, заспіваймо разом. Не хочете допо
могти ... 

- Хочу й обіцяю допомогу при першій нагоді ... 
- Що ви звете першою нагодою? Не гаймо ча-

су, доки їдемо можна випробувати й підібрати го
лоси ... 

- На свій голос покищо надіюсь... принаймні, 
для хору ... 

Загадково посміхнулася. На його допитливий по
гляд щось тихенько сказала. 

- Як?! То ви Ярина Михайлівна? Ви? справді? .. 
Сон мене не обманював... У Києві я чув вас кілька 
разів ... бачив тільки на сцені ... тепер не впізнав. З 
вашим покійним чоловіком ми товаришували в шко
лі. Моє співчуття вам... запізнене, але щире... До
звольте стояти завжди вам до послуг. 

-Дякую. 

Обережно взяв її руки, цілує з побожністю. 
- Де ж ви були? Я думав вас евакуювали ... 
-- Пощастило залишитись... сиділа тихо... на 

селі. Не хотіла йти до театру під егідою німецькою ... 
- І тепер, певне, ще не чекати добрих часів, 

але мусимо працювати... Дорога Я ри но Михайлів
но, невже відмовитесь?.. Допоможете?.. Не поки
нете мене самого? Обіцяєте? .. 

- Обіцяю, Ігоре Васильовичу. 

Можна вірити, що приїхали. Вийшли з вагонів у 
чорну ніч: світла станції замасковані, лише деколи 
ручний ліхтар на мить вирве з пітьми ламані риси 
то розгубленої постаті, то переляканого обличчя. 
Від того ні"І ще чорніша. 
Твердий грунт, а ноги не певні стояти на ньому 

-- занадто довго були на колесах. 
Куди нас привезли? 

- Хіба не чули? Пермазенське. - Хтось смі
;шво вимовляє назву французького міста на свій 
лад. І це дивним чином заспокоює: не розгубимось 
і тут, в якійсь мірі освоїмо новий життєвий простір 
(тісний він буде!). 
Передні рушили - голоси й кроки посуваються 

все далі. Не помічаю, як понесло й мене в загаль
ному потоці. Постаті спереду й з боків тільки вга
дую, око не розрізняє нічого. Іду в темряві, не зна
ючи де й куди ... 

Фатальний крок у невідоме? 
Ні, ще не час впадати в розпач. Ще над головою 

чисте небо, світлий Чумацький Шлях, ще бачу ін
тимно знайомий визерунок зоряної мережі. 

- А що то за мур такий високий і чорний? 
Скільки йдемо, а мур не кінчається ... затулює пів 
неба ... 

- Говорять, що гори ... 
Такі стрімкі? Бачила гори високі, висоту їх по

мітно на віддалі, а тут, здається, ступиш кілька 
кроків і рукою дістанеш. Невже гори? 
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Очі поволі звикають, і :\Іабуть уже свпанок nо
чинає вливатись у ніч, все ясніше вирисовується 
зубчаста лінія. 

То ми в якомусь урвищі ве.1ичезних розмірів. То
:'\ІУ й ніч була така чорна, навіть під зоряним не
бом. 

Здалеку везли нас, щоб скинути в не ур
вище ... 

- Не нарікайте, тут безпечніше, сюди й літ;ш 
не наважиться наблизитись. 

Говорять у мене за спиною. Пізнаю голос Марії 
Олександрівни й невимовно радію з того -- ступили 
перший крок на терен табору і в цю хвилину така 
зустріч. Добрий знак. 

Відбули вдруге (після Перемишля) принизJІиву 
процедуру миття в бані, дезинфекцій, медичного 
огляду. Ще, слава Богу, з німецькими лікарюш бу
ли й наші. Очевидно, великої ролі вони тут не ві
дограють, все ж, легше... хоч співчуття читали в 
їх очах, та знаємо до кого звернутись у критичний 

МОМеНТ. 

Покуштували вже й супу з горезвісною бруквою 
- нічого, проковтнути можна ... Не страшна й брук
ва ... доки маємо в мішках свої запаси. "А там, звик
немо", хтось потішає. 

Чистий світлий барак з довгими рядами :ІіЖоІ<. 
Свіжа постіль. Лежимо, відпочиваємо. 

- Маріє Олександрівно, там вас шукають ті :ІЇ
карі, що нас оглядали після бані ... Старший доктор 
і молоденька... не німці, наші ... 
Марія Олександрівна накидає плаща на плечі, по

спішає назустріч. 

- Доктор Воронюк ... доктор Калиновський. ЯІ< 
себе почуваєте, Маріє Олександрівно? ЗнайомJІю 
вас, Вікторе Андрієвичу, з наймужнішою нашою 
колеrинею. Ми разом кінчали інститут... згадую 
студентське життя і повна вдячности за підтримку 
моральну й допомогу в оволодінні фахових дис
циплін... Я не мала блискучих здібностей ... 

- О, вічна українська скромність! Не вірте, ко
.1еrо, дівчатко дуже здібне. Не в усьому була моя 
перевага, хоч до інституту я прийшла з немзлим 
стажем фельдшериці-акушерки. 

- В блискучі здібності моєї молодої по~Іічниці 
вірю, і вдячний вам, що якоюсь мірою спричинились 
до зростання цього майбутнього невропатолога ... 
світової слави ... 
-Докторе ... 
- А вас, героїчна колеrо, вітаю в пармазенсько-

му проваллі. Чи маєте якісь пляни, точніше сказати, 
неокреслені бажання? Хочете тут залишатись? Хо
чете десь у тихий куток Льотуринrії? 

- Хотіла б покищо перечекати в тихому кут
ку. Ситуація непевна, треба розглянутись. 

- Тут не наша сила й воля, але за два роки 
трохи вивчили обставини, нав'язали знайомства ... 
Довідаємось куди розподіляють новоприбулих, зро
би:\ю все, в межах наших можливостей. Не багато 
чого є до вибору ... аби не потрапили в табір з ос
тів ським режимом. Тепер є кілька малих, там по
рівняно людські умови... На цьому залишаю вас, 
поспішаю. Побачимось увечері, до того часу щось 
виясню. 

НО В І ДНІ, ЧЕРВЕНЬ, 1959 



-- Нарешті, зустріну зе~t.lЯ'Н<У, ~ -- говорить ~ю
:юда лікарка -- в бюрі є наші, вони нсрсвіряють 
списки прибулих, з мого міста досі не було нікого, 
а не знайшли одну адресу. 

Звертається до всіх у кімнаті: 
- Хто знає пані Гтшську? Вона їлс :J двu~tа 

діть~ш ... 
- Я - І'Jшнсьt<а, озивається J{ищt. 
- Вибачте, щu ненокою вас ... і рада :jустрічі ... 

зс~t:tяюt ми. Я теж із Дніпропетровського ... з дтtу 
виїхала ше сорок другого року ... Як наше ~tісто? 
Дуже знищили німці nри відступі? І ще одно, го
:юнне: може виnадково знаєте мою ма~tу ... Корінь 
Надію Іванівну ... вулиця Гоголя ... 

--- Я виїзднла з Чечелівки... на вvлині ГогошІ 
~tешкала до війни... Корінів не знаю .. : на жаль. -
Пршшмрила Киця. 

Сьогодні оголосили про наш від'їзд. Я в TO:'.ty 
гурті, що й Марія Олександрівна. Побачюю, які 
там ... людські vмови ... 

Приходить :молода лікарка nрощатись, з нею Си
ШІ Квітка. 

--- А ви, Ярино Михайлівно, ку ди їдете? 
- -- Ще тут залишаюся. З хоро:'.І не так, як ми 

сподіна.тшся, хористи наші nоїхали робітника:'.ІИ на 
за.1ізницю... AJte хлопці вже згуртовані... nрийде 
час ... 

ЧАйКА ДНІПРОВА 

-~ Як Ігор Васн.1ьович? 
-- Не втрачає надії, дещо йому обіцяють. Він 

nоїхав у Мец ... Мені, здаєтьси, теж туди дорога 
стелиться ... Маю вашу адресу, наnишу, коли буду 
на місці .. . 

Викликають ~ює прізвище. Бачу іі Тітусю ... ще 
якісь поляки... Далі не с.1ідкую... Чужі люди 
бу демо ЗНаЙОl\ІИТИСЬ IIOTi~t. 

Нас супроводять два ні:'.щі в уніфор~tах за:Ііз
ничників. Досить приязні. Стає~ю в колону по чет
веро в ряд. Якась жінка вnустила кошика, нахили
лась підійl\tати, скринька покотипася - випа.1и ди
тячі черевички, полетіли кольорові картки, задзве
ніло бите скло. НЬщі кинулись на доnоІ\югу, самі 
збирають речі. 

Та то ж Киця! Стоїть і усміхається, чекає. 

Німці підняли розсипані речі, жуж:'.ю~І запхали, 
не розглядаючи що куди ... Віддали їх нести чоло
вікам. Самі люб'язно говорять з Кицею. 

Дівчатка спочатку тулились до матері, та не 
звертає уваги. У дітей уже й сльози в очах, огля
даються навкруги, побачили Марію Олександрівну, 
кинулись до неї. 

Марія Олександрівна втер.1а ї~r сльози, nоста
вила nоряд з Галинкою. Пішли nершою четвіркою 
в колоні. 

Чайка Дніпрова 
" ... Jl на сторожі коnо них - nocтaвnJO сnово". 

Т. Шев•еико 

)'рай, ~юрс, грай! .. 
,. Океан від добре ПО:'.tітного подиху східнього ві
тру надувався, колисався, дихав, :'.ІОВ величезні гру
ди земної ку.іІі. По безl\Іежному водяному просторі 
nовільно котилися до берега зе.1ені з білюt гривка
l\ІИ хвилі. Набігали вони на плоский пляж, сковзу
валися по сивуватому піску і відразу ж ніби від
шарувалися назад до океану, але кожний новий 

набіг хвиль все далі сягав на берег. 

Людей на пляжі, особливо на його віддаленій 
частині від загальної комунікації, не то що не бу
.10, але тільки десь-не-десь показувалися поокремі 
особи. Були то, мабуть, такі індивіду:'.ш, що любили 
сам оту. 

Між тими, бу денного дня, рідкюш гостюш пля
жу, виділялася одна постать, ніби добрим ~штцем 
виточена з ясної бронзи, жіночої статі. Особ.lи
во вона відзнача.пася тут тюt, що мала довге во
:юсся. Тепер са:'.Іе воно було розпущене, а вітерець 
помітно грався в його густій русявині, хвилював, 
то часом скручував, l\IOB домовик своєl\tу улюбле
ному коневі гриву. Вона стояла біля саl\юї води, 

коли набігали хвилі, то вода х.1юпала її аж під ко

. 1іна. Вона ж, здава.1ось, ні на що тут не звертала 

уваги і вnерто вдив.1я.1ася в океанський nростір, 

НО В І ,1 НІ, ЧЕРВЕНЬ, 1959 

на схід, наче чекала на nояву чогось із-:Jа океан
ського обрію, потЬ1 nочала ніби деклюtувати: 

"Яросnавиа рано nnaчe в Путиnові, 

на заборnі, nромовnвJОчи: 

О, вітре, вітриnо! Чому, rосnодиие, 

так сиnьио вієw? .. 
О Диіnре-Сnавутичу ! .. 

не~tає Дніпра, -- з глибини грудей промовила 
вона, - за :tюря~ІИ, за горами, за долинами, в рід
ній зеl\Ілі тече-пливе Славутич, а твою Чайку-Небо
гу ось аж на який берег лиха доля загнала. Б'єть
ся Чайка твоя крильцями об nоду при березі океа
ну. Не~tає тата, не:ttає ма~ш при тобі - в ділітабо
рі віка страдницького доживають. Через сталінсь
кий подарунок, сухоти, тебе, тату, й тебе, ма~ю, 
n далеку дорогу, землю обітовану не nустипи, --
і ніби для свого засnокоєння вона тихенько засп~ 
вала: 

"Ой, rope тій чайці-небозі, 
Що вивеnа чаєниток nри битій дорозі, 

Ой, iwnи чужаки• весело сnіваnн 

І чайочку ізіrиаnи, чаєквт забраnи. -

Бодай ви, чужаки, щаств не діждаnиІ .. " 

Дода.:tа ще дівчина вже не співо:tt, а твердою вюю
вою . 

•) Уставила вона замість "чумаки". 
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Вітрові хви.пі покотилися десь ~1абуть попід не
бесами та пошматували тонку хмарову заволоку. 
Сонце посилювало свою препіч і хмарки від того 
ніби розставали і поверталися в невидиму пару. Не
бо все більш та більш набирала над океаном своєї 
блакитної величі. 

Панна гадала, що в щи віддаленш закутині цілий 
свій вільний день у самоті проведе. Uілий день про
мріє, згадками проживе про рідний край, степ ши
рокий, про Дніпро-Славутича, про його плавні, де 
вона прожила свої дитячі роки, плавати навчилась 
і прізвище дістала - Чайка Дніпрова. Перенесеться 
потім на берег Дунаю, де її крилята окріпли. На 
берег - куди її тато з вудкою виривався з задуш
ного діпівського табору. Піймає щось, чи не пій
має, але сидить на чистому повітрі і легше йому 
тут покашлюється... Чайка мріяти~Іе про свою до
брящу маму, вчора тільки вона дістала від неї 
листа. Між іншим пише й таке: "Ти, доню, помен
ше про нас дбай. Мабуть все від своїх уст відри
ваєш та нам посилаєш? .. " 

"Ох, мамо моя, я б не їла й не пила, аби тіль
ки вам помогти, татові життя продовжити, вряту
вати ... " - прошепотіла Чайка. 
А купальників у цю закутиику все потроху на

пливало. 

Ось наближається п'ять юнаків у купальських 
уборах. Чайка здалека їх помітила і присіла на пі
сочок, ноги підігнула, обняла їх нижче колін, а 
голівку з тим довгим во.тюссям положила зверху. 
До її вух вітерець доносив поокреІ\Іі слова певно 
із загальної розмови. Вона, врешті, почула "Пені
сіліна", "Процідін" ... тебеце" ... 

"Певно студенти-медики", - шепнула собі Чай
ка. 

Ось вони проходять коло неї. Три обминули її 
поза спиною, а два проходили перед нею. Один 
глянув-не-глянув на Чайку, а з очей другого ніби 
якимсь сяєвом обдало її, наче десь у його карих 
очах було сховано маленького прожектора і оце 
саме сипнуто світлом на неї. 

"Постать не так вже й дуже ве.1ичава, -- шеп
та.1а собі Чайка, коли вони минули її, а вона гля
нула їм у слід, - але гарна: голова кругленька, а 
на неї ніби чорняву хилясту перуку натягнуто ... 
Оченята він, здається, має карі. І чш.1у ж то воно 
так засяяло, коли він на мене ними кинув? А мо
же то мені тільки так здавалося?.. О, вони хочуть 
іти далі, а він оглядається. Сів. Дивиться сюди, а 
вони стоять." 

Чайці мабуть стає ніяконо -- відвертає голову 
n другий бік, а в голові постають слова і мелодія: 

"А •аііка в'єтьсs, об дороrу б'єтьсв, 

К серій землі nриnадає, •тженців 6narac ... " 

А кінчики тонких хвиль обмивають її ніжки, на
скакують і назад відсмикуються, але не довго -
океанський приплив все сильнішає, налягає на бе
рег. Чайку Дніпрову підхлюпує. Вона раптом вий
має з-за пазухи гумову шапочку, підбирає в неї 
волосся, схоплюється, замахала крилятами-ручата

ми і кинулась проти хвиль у воду. Загойдалася во
на на зелених білогривих хвилях, мов справжня 
чайка. Покищо вона нето плавала, нето бігала ·по 
nідводному nіску, мов перепілка на дні густої тир
си. І ось раптом стукнула їй в голові: 
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"Чула вже, дещо бачн.'Іа та й са:'ІІа трохи пережи
ла те, що американська свобода головно полягає 
в тому, що кожний має сам собі по:'ІІагати. По на
шому це значить: як собі постелиш, так і виспиш
ся ... А нуж перевірю, чи котрийсь з отих молодиків 
кинеться мені помагати, ризикуючи своїм жит-
тям ... " 
По тому рішенні Чайка раптово пішла під воду, 

зникла з виду, побігла під водою по пішаному дні. 
Коли вже треба бу ло наново свіжого повітря до 
грудей набирати, вона виприскнула з води, видих
нула з себе і глибоко вдихнула - та вигукну .. 1а по 
англійськи: 

- Рятуйте-е-е! Тону! ... - і знову пішла під во
ду. По хвилі виринула, глянула ... Три з п'ятьох юна
ків стояли на березі, один забрів по пояс у воду, 
а другий незграбно намірявся дістатись до Чайки, 
можливо тільки для того, щоб разом з нею втопи
тися, або щоб вона його потім рятувала. 

- Повертайтесь назад! - вигукнула вона. -
Чайка Дніпрова не потонула в Дніпрі, Дністрі, Ду
наї, то не потоне й в океані! .. Ха-ха-ха! .. - бриз
каючи водою, закінчила вона свій жарт сміхом. І 
пішла, попливла по зелених білогривках. Часш1 
Чайка ніби впірнула, зникала, але по хвилі нирину
ла, опинялась на високих хвилях, !\ІОВ русалка на 

коні. Несподівано, .може нже без тнерезого розсуд
ку, вона захопилась своЇ:'ІІ спортом-плавбою і по
далась, подалась в океан... Для юнаків, що все не 
зводили очей з неї, прямо дивно було, як пона мо
же переборювати хвилі, щоб пливти проти них. А 
вона он, мабуть, на дев'ятому валі - вибралась на 
нього та й колисається ... Здавалось, Чайка Дніпро
ва оце намірилась переnливти океан і опинитися 
знову в Україні ... Припаде там до грудей рідної 
мамусі, а там - гайда, гайда до щирорідного краю 
- на Дніпро, в його плавні ... Та ось до її вух, під 
гумову шапочку, проник пронизливий свист полі
цзевого свистка, заrарча.'Іа моторка... Несподівано 
Чайка опинилась уже по-за межою дозво.1у для ку
пання. Вона раптом взяла поворотний напрямок до 
берега. Тепер скоро білогриві та приптш понесли 
її за водою і викинули на пляж. 

Чайка приснула, струснулась, махну.1а кри.lята
ми-рученятами і готова вже була до лету по суші ... 
Летіти ж чи тікати Чайці неминуче треба було, бо 
до неї кинулись оті п'ять "лицарів", один з яких 
насправді намірявся її рятувати, з води витягати ... 
Юнаки до неї - всі з простягнутими руками. Зда
валось, кожний з них першим наміряється пій~tати 
Чайку в обійми та марно ... Чайка не тільки юtіла 
плавати, але і прудко бігати. Вона мотнулась в.1іво 
і подалася, подалась ... А юнаки за нею ... Взагалі ж 
гоньба недовго продовжувалася. Юнаки один по 
одному відставали, задихувались, хекали та й ку
пальників щокрок, щодва все густішало. Тільки 
один не відставав - усе той же, найхоробріший ... 
Uей пустився на хитрики - не гнався прямо за 
Чайкою, а побіг собі навпростець, чи навкруги. 
Скоро він десь зовсім зник між голими тілами. Чай
ка бігла вже повільніше в напрямку роздягалень. 
Та ось несподівано наскочила на гурток знайомих. 

- Куди так летиш, Чайко-Небого? - запитало 
котресь. 

- Спішу, поспішаю, бо на мене напали не то 
гірські, не то морські орли... Ха-ха-ха!.. Мабуть 
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гірські - бо боюшсь у воду кидатись, Чайку ря
тувати, у свої киrті хапати ... Ха-ха-ха! .. --- ще за
с:ніялась Чайка і подалась. 

- Чайка Дніпрова вже й до А:\Іерики дісталась, 
але все залишається якоюсь дикою! .. - сказало ко
тресь з гурту. - Ніхто ж за нею не гониться, а 
вона он якого латата завдає. 

Чайка оділась, причепурилася, вийшла з кабіни 
і на:\Іірилась іти, але якийсь юнак заступив її до
рогу. 

"Хто ж це такий? - стукнув запит у голові. -
Десь, здається, я його бачила?" - і знову, подру
ге сьогодні, вдари.'lо якю1сь про:\ІіннюІ з очей цьо
го юнака. 

-- Пізнаєте? 
-- А-а, то це ви з тих п'яти молодиків?! .. Тут 

вашого порятунку так уже зоuсі:\І не потребую. 
Ха-ха-ха! Зійдіть з дороги, а то, пожалуй, затоп
лю в ... 

--- Але ж ви зробили з нас дурнів! - поспішно 
говорив юнак, не давши Чайці висловити "морду". 

- Тепер ніколи, жоден з нас не кинеться рятувати 
тонучу, щоб не залишитися в дурнях. 

- - Ха-ха-ха! Як так рятувати - то потапаюча 
:\І а ло б з вас скористала. Ха -ха-ха! Будьте здоро
ві! - і Чайка зірвалась летіти. 

Почекайте! - промовив юнак, ухопивши Чай-
ку за праве крильце-руку. 

Пустіть, а нет о справді вліплю! 
Ліпіть - я оближусь ... Ви не а:\Іерш~анка? 
Ні, я Чайка Дніпрова... Ха-ха-ха! .. 
Uайка, Сайка... Українка? 

- Українка з-над Дніпра, то що? 
О, о! .. Мій дід, батько і мама з України, а я 

аІ\Іериканець. 

Чайка, почувши це, перестала тріпатися і поди
вилася на нього своїми очима, у яких відбивалася 
блакить американського неба. 

Г ОНОрите По-украЇНСЬКОМУ? 
--- Голонрю, головрю ... Окремі слова ще знаю ... 
-- Ага, то це ви одна з погаслих в А~Іерині укра-

їнських душ?! 
- -- Нон, все у міть ... Говоріть по-англійсько~ІУ, 

додав він по-англійськш1у. 
- А звідки ваш дід походив? 

--- Від Заліщиків, десь коло Дністра. 
--- Знаю - Чайка Дніпрова і там купа.1ася, 

пршюнила вона ніби не до нього. - Купалася в 
Дніпрі, Дністрі, Дунаї, а тепер скиг.гrить-на березі 
океану ... А над Дністром, коло Заліщиків, кануни 
так родяться, як і коло Дніпра, на степах України ... 
Будьте здоровеньки! Вона крутнула вбік і наміри
лась податися геть, але він уже тримавсь на пого
тові і заступив їй ще раз дорогу. 

-- З 1юди я вас не витяг, то правда - ганяю
чись по хвилях океану за такою Чайкою, я сам би 
~Іусів потонути. Ха-ха-ха! Дозвольте ж панно, щоб 
я вас автш1 завіз, куди вам треба. 

- Uебто під дурного хату? 
- Ні, ні! В Америці дурні хат не мають. 
- То до чорта на обід? 

-- Ха-ха-ха! В Америці чорти нікого обіда:\ІИ не 
nгощають. Коли ж дасте згоду, то пообідаємо 
пообідаємо в одному підміськш1у парконі. 

Чайка хвилинку мовчала, вагалась і ніби сама до 
себе промовила: 
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-- Uікано все ж таки, чим все оце може кінчи
тись? Ну, то поїдемо, що буде, те й буде. І{оли що 
до чого, не в мій лад - пам'ятайте, nоличинка да:\І 
-- зірвусь і nо.печу, тільки ви мене й побачите! 

Останнього випуску новенька фордінка тихо ру
шила з :\Іісця і іезшумно покотилась по асфальто
но~•У шосе. Чайчине серце чо~tусь затрепетало, мов 
голубеня в nазурях котика. Вона сиділа рядО:\І з 
:\юлодим шофером і аж nотім заnитала: 

Чиє це авто? 
-Моє. 

- О, ви такий мо.'lоденький вже маєте власне 
авто?! 

- Не дивуйтесь, це ж А:\Іерика. Авто я спбі за-
робив ... 

Що ж ви робите? 
Поки що нічого. 
То якже ви заробили? 
Батько ~Іені подарував. 
Подарував, щоб ви мали, як великі байдики 

бити? 
- Ого, батько мій аж занадто розважний. Він 

шість років тому ю1ілою обіцянкою нілком приl'ІІУ
сив мене кинути будь-які байдики і вперто працю
вати, щоб досягнути обіцяного ... 

- Значить, ви у власного тата на не авто за
робляли? 

-- Так - нерозважному ще юнакові тато пообі
цяв купити нове авто тоді, коли він одержить дн

пло:\І доктора :\Іедицини. 

- Дозвольте тоді нас, містере докторе, поrра
тvлювати! 
- Він притишив їзду, а Чайка потиснула йо~ІУ ві
дірвану від керівниці праву руку. 

-- Уй-бо, американські батьки мудрі! Тато, пев
но, добре підмітив, чим можна синка захопити до 
науки. 

Вони вже обоf жартували, сміялись, мов старі 
знайоl\Іі, аж потім ще Чайка ніби ненароко~І додала: 

- От якби ваш тато та ще з один добрий ва~І 
пода ру нок пообіцяв ... 

-- За що - гадаєте? 
- Щоб ми оце не розмовляли чужою мовою ---

ви добре, а я поганенько ... 
--- О, та ви ж добре говорите нашою англійсь

ною мовою. Коли б ви були не nризнались, то я 
б ніколи не догадавсь, що ви українка. Я ж оту 
вашу українську мову, добре не знаючи, забув. 

- А може не "оту вашу", а о цю нашу ~юну? 
Аглійської я навчилась ще в діпівській гі~ша
зії, знаю добре ніІ'ttецьку, французьку, ну, й ро
сійську, але моя рідна мова над ними ніби корона з 
діямантаl\ш на королеві. - Вона помовчала, а поті~• 
ніби сама до себе чомусь сказала: - Яка краса від
родження народа, а воно, мабуть, було б також 
красою відродження загубленої української душі. 

- Що ви сказали? 
-- Нічого такого - то я так собі, сама до се-

бе. Вибачте, пане докторе, я хотіла б запитати -
як ви називаєтесь? 

Джордж Дюдек. 
Ага, значить по-нашому Юрко Дудак. 
По-вашому, може, й так. 
По-нашому колись було на Юрія худобу на 

пашу виганяли та на ду дн tтrравали. Ха-ха-ха! 
- А ви? .. 
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- Я - Чайка Дніпрова ... Ха-ха-ха! Коли хоче
те, то ще й Ольга, тільки не перевізниківна, з якої 
ста.rІЗ свята наша княгиня, а переплавниківна ... Ха
ха-ха! 

-Що, що? 

- Не з'ясую, не вистачає для того мого знання 
англійської мови. А ви нашої рідної - не знаєте, 
щоб зрозуміли все, що я вам хотіла б розповісти. 
Юрко на це нічого не відпоnів і, ~юже, вперше 

в житті йому довелося зідхнути від того, що він не 
володів добре рідною маnою. 
При обіді говорили ~•ало. Юрко на~Іагався по

частувати Чайку вином, але вона на відріз відмо
вилась. Не пощастило Юркові заплатити і за її обід. 

-- Наші а~Іериканки ніколи не відмовляються 
від кавалерської ввічлиnости. 

- Я покищо не американка, я nce ще тільки 
Чайка Дніпрова на вигнанні, на американському 
березі. -

- Але ви, мабуть, дуже за~южна, що гордуєте 
~юїми долярами? -

-- О, я за~южна, дуже багата. са~Іе, що я н 
Америці. 

Праnда ж наша країна прекрасна? 
Так, так... Земля обітована. 
Ви певно добре в нас зароб~яете? 
Знаменито! 

-- Де працюєте? 

На фабрині солодощів гірко пранюю ... І та
ка щас.rшва --- оне маю тиждень платної відпустки. 

Виявилося, що тут тільки східній кінчик лісу бу
ло нпорядкоnано на парк. А там -- чюІ далі n .ТІіс, 
тю1 більше дров - дичавина. Вони звернули з ав-
тострати вбік, на глуху доріжку. -

--- Як тут у вас гарно, як гарно, а повітря 
нілющий елексир! Я дуже люблю дику природу. 
Але ж де ваші nтахи, ЩО то nона таке за дивні го
лоси? 

Вони натраnили на зnалене грубезне дерево, що 
'шло не nерегоролило ї~І дороги. 

Може тут сядемо. Далі боюсь іти. 
О, не бійтесь, тут нічого вам не станеться. 
Коли вже Чайка Дніnрова не загинула при 

битій дорозі на рідній зе~1лі, то тут таки сnравді 
їй нічого не станеться. -

Суччя nоваленого дерева стало n пи невигоді, 
чи вигоді, що nони nримушені були б.lІtзенько си
діти одно коло одного. Десь з нетрів лісv тягло 
nрохолодою та свіжим nовітрю1. Чайка -гпибоко 
втягала його в свої легені і ніби випробовувала 
ОІаК ЦЬОГО ПОВіТрЯ . 

. Юрко. nомітно хвилювався, стискав сnаї руки 
'Іtж колІнами, мовчав. Чайка навкруги озиралась. 

- Де ж це ваші соловейки? Чо,Іv зозvля не кує? 
Від кого ж ви довідуєтесь, скі:Іьки- ще на світі Жи
ти? Ха-ха-ха! Де ж одуди? Чо~•У не чути синички
сестрички? Чому не наганяє ~•е.ТІанхолtиного на
строю енаїм воркутання~• лісна горличка? Не чути 
й піднебесного жайворонка. · 

- Говорю про наше nтаство, якого тут не nо
~Іічаю. --- Вона зірвалась з місня, махнула рукаш-t, 
ніби са~Іа забажала перевернутись н птаха й nоле
тіти, але по хви.ТJі сіла на сноє місне. 

Ви чогось хвилюєтесь? ---- заnитав Юрко. 
Хвилююсь, хнилююсь, 'І істере докторе! Я ні

КШІУ ще в А\Іеrнші не гпвnрила, що мене хвилює. 

JO 

Не знаю - можливо я не добра дівчина, що не маю 
довір'я до людей. До вас же якось так - ви пер
шим кинулись у воду - на мій обман. Ха-ха-ха! 
Та рятувати мене не треба - Чайка Дніпрова са
ма себе порятує... Живу ж я тепер не на рідній 
землі, при битій дорозі ... - Вона сама не помітила, 
коли з англійської мови перейшла на рідну. Чай
ка говорила, говорила аж поки не спохватилась. -
Ах, вибачте, я говорю, а ви нічого не розумієте! 

- Говоріть, говоріть! Я, може, не все розумію, 
але, здається, все відчуваю. До мене мої батьки
русини змалку говорили такою мовою, а коли я 

почав ходити до школи, то вони до мене звертались 

тільки по-англійському, ніби щоб у навчанні дитині 
не шкодити. 

- Наївні люди, - сказала Чайка, задумливо 
дивлячись у лісну гущавину. - Щоб облегшити 
дитині опанувати чужу мову, то треба з душі рід
ну вирвати. Яке безглуздя! 

- Я чув, що вони далі між собою гонорили по
русинському. 

- По-українськш1у, - з притиском папранила 
вона. 

- Ну, нехай по-українському ... А що вони пе
рестали до мене цією мовою говорити, то вона пе
рестала мене цікавити, як зайва. А от тепер, коли 
ви загаворили до мене, дорослого, цією мовою, у 
'юїй душі, ніби десь на дні приспані слова почи
нають оживати, самі виринають, стають у моєму умі 
в рядки, я вtе більше та більше починаю нас розу
~•іти, - ниеловив він ці ду1іки мішаниною з укра
їнських та англійських слів. 

- То слухайте, слухайте, чого не зрозумієте 
--- скажіть, поясню. 

І Чайка тріпнула-махнула крильцями і лине, ле
тить у рідний край і бачить море, :море, а там доли, 
зелені гори, ліси темні, букові-дубові, а там бай
раки, луги, ниви та сади, ось відкрився степ широ
кий, мов чудова мрія розляглась і людину в мрію 
повертає ... О, Дніпре! - Чайка-Небога !\ІОВ вже 
дома сіла на березі і довго, протяжна та журно за
скиглила; і тут і досі не має волі, не має долі ... О, 
коли б ви пізнали ту і вашу країну-Україну - ви б 
на віки її полюбили! 

- Я вже починаю відчувати, -- загонориn під
несено Юрко, - що я її люблю! .. Люблю оту на
шу Україну, через вас як вас, Чайко, Ольго-пере
пливнице, люблю! 

- О, Юрку, молодий містере докторе! Полюбіть 
і любіть Україну, а не мене. Чайка-Небога убога! .. 
Я часто чую, що вага людини в Америці, пошана 
до неї, любов і кохання тут, моп мозаїка, склада
ється з долярових клаптиків, з долярових чисел 
та кант ... Мене мої убогі заробітки, якими я ділю
ся ще й з моїми батьками, не повернуть у доляро
nу мозаїку ... Перед вами ж розгортається широка 
кар'єра, заможність. Говорять, що в Америпі го
ловними інкасентами всіх кант, усіх збережень е 
лікарі. Тому, що ви маєте диплом ~•айбутнього 
"інкасента", нас напенно вже чекає наречёна-кра
суня З ВИСОКИМ КОНТО~І ... 

· --- Ні, ні, "інкасентш1", як ви називаєте наших 
л іка рів, я, мабуть, скоро не бу ду. І чекає "ене по
кищо не наречена, а nійськова служба. Я вже одер
жав покликання. Ранньою осінню я буду набунати 
при якійсt, пійськовііі установі лікарської практи-
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ки. Може то буде аж у Кореї, а :може на НО8ШІУ 
nобоїщі 8 тому краю, за яким ви так тужите. 

Дай Боже! 
- Що дай Боже, прошу? 
- Щоб побойовище як найскоріше в Европі 

настало - однак воно неминуче - і раз на завше 
зліквідувало ворогів людства ... 

-- А чи тож таки справді є в то :му така потреба? 
---- О, треба, треба! - вигукнула Чайка і далі 

захоnлено говорила ніби ні до кого - прямо в 
nростір. Хто не зазнав, не пережив на собі того 
:ІИха, той добре не знає і не хоче розуміти, що то 
за лихо, що то за прокляття більшовизм. А я прий
шла на світ тоді саІ\Іе, коли ті трикляті вороги люд
ства розгорнули зі всієї своєї сатанинської сили 
nлян винищення нас голодом ... Марія та йосип ма
ли хоч осла, коли тікали з малим Ісусом від Ірода
царя, а мої тато й мама мали на голих руках тіль
ки оце чаєня ... І не знали вони, де ж шукати Єгип
ту, щоб сховатися від нового, неперевершеного 
Ірода-царя червоного, і~І'я якого тепер, мов на 
глум, йосип. Ніби сам сатана в помсту Богові за 
оnікуна і хоронителя Сина його, йосипа, послав 
на землю цього Йосипа, нищівника всього Божого 
і людського. На Московщині він зорганізував і ви
школив свій двадцятитисячний легіон і послав на 
нашу землю винищувати наш нарід. І запанував в 
Україні його чин - голод, !.Юрдування, руйнуван
ня, жах ... Батькам моїм не було більше місця ні в 
селі, ні 8 :місті. У глухій закутині лівого берега 
Дніnра вони вирили собі землянку. Тато мій з ді
да-nрадіда був добрим рибалкою, ловив рибу, нас 
нею кормив і кудись її носив та обмінював на не
обхідне. Ночами привалікав двері, вікно та різні 
інші необхідні речі. Та недовго, як оповідала мені 
потім :мама, довелося нам у тій землянці "розк.ошу
вати". Оскаженілі Йосипові слуги-двадцятитисячни
ки виловлювали всюди розкуркулених "ворогів на
рода" Однієї ночі коло нашої землянки почулось: 

"Курку ль, вихаді, іл і же бросЬ1 бомбу в твою 
нору!" 

Тато потім казали, що коли б не бу ло мене, то 
з землянки :мог.ТJи б виволікти хіба мертвого. Мене 
й :ма :му залишили, :мабуть, з поспіху. Тепер ма :ма 
кудись ходила, щось роздобувала, а я росла, мов 

вовченя в норі, та дичавіла ... Коли часо:\1 якісь лю
ди наближались, чи може :мене тільки так собі страх 
обіймав, тоді я кидалась в очерет, осоку та воду і 
так самотужки, під загрозою страху, вчилася пла
вати. Відтоді хтось і прозвав мене Чайкою Дніпро
вою, що вивелась на березі Дніпра при битій до
розі. Не знаю скільки так минуло років, коли од
ної ночі в нашій норі почулося: 

"Оксано, Оксано, ти є тут?" - То був голос 
~юго тата, що кликав :мою :маму. 

"Хто це?!" - Зnросоння запитала мама. 
"Мамо, мамо, тато прийшли!" несподінано 

вигукнула я. 

"0, моє дитятко! .. )Кивеньке? .. " 
Тато нас обняв, і ми всі троє nлакали, плакали 

на той раз від радощів. 

"Почекайте, годі плакати", - сказав тато. -~ 
"Що маєш вартіснішого - заберемо". 

"Що я тут маю, нічого неварте, але все таке, 
без чого в біді обійтись не можна". 

НО В І _7 НІ, 'П'PBFHL_- 1959 

Поспішно ми забрали свої пожитки пішли за 
татом. 

"Поспішаймо - нам за ніч треба далеко звідси 
по течії Дніпра запливти", - сказали тато. 

Показалася, що вони по нас човником прибули. 
В густому та високому очереті ми сіли в човник, і 
скоро під ним захлюпоталась вода. Пригадую -
прокинулась я, коли в Дніпрових плавних уже nо
чинало купатися соняшне проміння. 

Чайка замовкла і задумливо дивилась у ліс. 
- А далі що? - запитав Юрко. 
- Ах, далі, далі! .. Нехай би далі про все розnо-

вів мій тато. Він дуже добрий оповідач. Тато ~1ав 
багато пригод, утікаючи з Сибіру. Зумів якось роз
добути фальшиві документи для себе і для нас. Як 
"спец", він в рибальському колгоспі скоро вибився 
в "ударники", а потім і в бригадири- значить став 
старшим невільником над невільниками. По голод
них роках при Дніпрі виросло нове чахле село. На
ше "куркульське" походження в ньому затерлось. 
Я вже почала ходити до школи, скоро стала най
молодшим "чемпіоном" в плаванні. Вибухла війна. 
Ненаситець, воєнний молох, винищував людей, 
але нам на диво тоді стало легше жити. Коли німні 
відходили, то й нас погнали на колгоспних возах 
попереду себе. Та ми тим зовсім не журились, абн 
тільки більше не попадатись у руки йосиnових дра
конів ... 

Чайчина кругленька та патлата голівка якось са
ма собі ненароком потяглася до Юркового плеча. 
Сині її оченята і далі дивились кудись у лісову гу
щавину, але думки на тому, що перед очима, не 

зупинялися. Чайку ніби перенесено в якесь небут
тя, в нірвану, але ліс певно таки підсвідомо вик.ТJи
кував у неї реакцію, і вона дзвінкю1 саnраном ти
хо затягла: 

Ой піду в в ліс по дрова, 

Наламсuо лому, rей! 

Заніс мене дурний розум 

На 'IYJRY сторону, 

А у 'Іужій стороні 

Ні отцв, ні неньки, rейІ 

Юрко слухав цю, незнану пісню, не все з неї ро
зумін, але вона вражала його юнааьке серце. Він 
слухав, ані не ворухнувши ні однюІ ~І'язо:\І. 
А нона по співові далі говорила ніби ні до кого. 
- Нема роду при мені, ні отця, ні неньки. Во

ни залишились там, у старому краю ... Татоні здо
ров'я не могло витримати. До нього підкрались су
хоти, а таких до Америки не nускають. Я по закін
ченні з відзначенням діпівської гімназії довго кло
потала через ІРО, щоб мене було допущено до ні
мецького університету. Я також намірилась бутн 
лікарем ... Коли дочекалася того дозволу, то житп1 
наше в таборі ще погіршилося. Переді мною стала 
ділема - або вчись і починай повільно вмирати 
разом з татом, або виїзди сама за океан, щоб !.ЮГ
ла сама жити і батькам nомагати. Ах, вибачте, Ю;J
ку, я сама не счулась, коли моя дурна голоnа оnи

нилась при вашім плечі, а я ... 
- Ні, ні, -не дав Юрко їй ще щось договорити, 

- мені дуже кортіло, мати вашу голівку при мо-

єму плечі ... Я був би дуже щасливю.І, коли б вона 
на ніки приросла до моїх nлечей! 

Ха-ха-ха! Мо:юдий доктор ~Іав би гарний 
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вигляд з головою Чайки-Небоги! Ха-ха-ха! 
· -- Так, так! Не смійтесь - я вже відчуваю, що 

без вашої голови при мені - тяжко було б жити 
в сuіті. 
А Чайка у відповідь на те в замисленні заспівала 

C.lOBa З пісні: 
"Болить, болить rоловоиька 

Нічим зав'азати, rейІ 

Ой яалеко яо рояоиьку, 

Ніким наказати ... " 

-- Ах, вибачте мені, Юрку! Я сьогодні ніби зду
ріла. Поuірте .:нені, що я ще ніколи, ні перед ким не 
була такою пусто~rелкою, як оце сьогодні з ва~ш. 

-- Коли uи, Чайко, здуріли, то я також - але 
вже цілковито! В моє~rу житті я ще не відчував чо
гось такого, як оце сьогодні при вас - я люблю 
вас! Тільки вперше глянув на вас я вже відчув якесь 
надзвичайне почуття. Ви ніби ненароком кинули: 
"Яка краса - відродження людини"... Я починаю 
відчувати, що та краса почала наповнювати новю\1 
З~ІЇСТОМ !\І ОЮ душу. 

Він узяв Чайку за обидві руки. Вона опустила 
голівку, хвилинку дивилась у землю і тихо, але 
протяжно та виразно прошептала: "Я на сторожі 
коло них поставлю слово ... " А потім виразно по
дивилась у його розеняні очі та й запитала: 

- Може ви помиляєтесь і неправду говорите? 
-- Ні, ні, правду! Тепер тільки відчуваю і піз-

наю, що до цього часу, коли якійсь і говорив щось 
подібне, як оце ва~r кажу, то то була неправда. 

· -- І це стане неправдою, коли nи знову говори
тимете іншій це ж саме. 

- Ні, так уже я ніколи нікому не говоритиму, 
як говорю вам! - Вони ca~re в цей час повільно 
наближались до себе. 

І покищо міг бути свідКО:\І хіба один мовчазний 
.1іс, що Чайка Дніпрова сама цього разу, попала в 
обійми добрих рук ... 

Вечірний вітерець зашелестів лісовим верхів'ям. 
Десь обізвалась якась американська птиця. Ті зов
нішні дотики до їх свідомости ніби повернули їх з 
~rиру любовних мрій до цього світу. 

Притулені одно до одного, повертались вони з 
лісу з почуттюr новошлюбної пари, що тільки оце 
вийшли по вінчанні з величавого xpa~ry. Юрко все 
з більшим та більшим успіхо~r нанизуван на кінчик 
язика українські слова, що ніби воскресали n його 
голові. 

-- Ні, Юрку, - стрепенувшисh, почала Чайка. 
- До того часу, поки я не !\Іатиму тут батьІ<ів, не 

Приймається передплата на дитячий місячний 
журнал 

соняшник 

Журнал :має 20 сторінок друку, багато ілюстраuій, 
друкується на гарному папері, кольоровий друк. 

Передплата на рік: 

Канада - 3.00 дол., США - 3,50 дол., 

Австралія й Англія - 20 шіл. 
Uіна окремого числа - ЗО центів, в Англії й двстра

лії- 2 шіл. 
Замовлення і все листування слати на адресу 

"Нових Днів". 
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смію потопати в особистому щасті. Я шукаю того 
нового ліку. Я ніколи нічого не бу ду від тебе ви
~rагати - знайди тільки ту аптеку, де вже прода

ється "Піроцідін" - ~юї~r обов'язком є якнайскор
ше послати його моє~rу татові. 

-- Цей лік без рецептів спеціялістів-лікарів ніг
де не продається, але завтра вже ти могти~rеш по

слати "Піроцідін" твоєму татові. 
-- Юрку, та невже ж це правда?! Невже Бог 

почув ~юї благання і мій тато виздоровіє і !\югтюrе 
приїхати сюди? Тож буде досягнення моєї голов
ної ~rети в житті - стягнути тата і ма~rу сюди. Не
хай би і вони, бідні, хоч на старість побачили, як 
люди трохи зазнали добробуту. 

Чайка Дніпрова витирала свої сині очі. У неї 
теІ<ли сльози не від горя, а від надії, що тут, на 
Новій зе~rлі, вона разо~І з батькаІ\ІИ і ... може, з ОНЮІ 
відродженню! Юрком -- зазнають вільного, ща
сливого, людського життя! 

Вони вийшли з .1ісу. Юрко вже намірявся настар
тувати свого нового бездушного, але прудкішого 
за найпрудкішого живого нороного коня. Перед 
ними стояв автобус, до якого тепер саме входили 

люди, Чайка глянула на нього, кинуJІа очима на 
Юрка як то в неї, звичайно, стається перед якимсь 
новим вчинко~r --- затріпала рученятюш і поспіш

но пршювила: 

-- Коли все те, що ви мені наговорили й наобі
цяли, є правдою, а не фальшивим закручування~! 
Чайці голови, то ви мене знайдете! 
По цих сJІовах вона ще встигла вскочити в ав

тобус. Двері зараз же за нею зачинились. 
Все це для Юрка було таким несподіваним, щn 

він зразу не 1\Ііг схопитись, що з Чайкою сталось, і 
що він далі має робити. 

- Ага, гнатись за автобусом, гнатись! --- І він 
натиснув на педаль свого вороного, крутнув ке

рівницею і подався. Вже здалека бачив, як автобус 
в'їздин до міста і починав кланятись на кожному 
розі хідникам ... Коли б не стільки авт та не оті чаё
ті червоні світла, то він би вже не відставав від 
автобусу, що в ньому сміється з нього, а може 
г.1у~rливо скиглить Чайка. Не було кому тільки 
тепер Юркові сказати: 

"Коли б це ти на широкому степу гнався живюr 
вороним, то напевно Чайку дігнав би, 3 тут твоїм 
прудким, бездушним вороним, навряд чи доженеш 
--- дуже багато перешкод ... " 

11 Догнати, догнати, поки Чайка не вилетіл3 з ав
тобусу і не кинулась під землю - в елевейторські 
тунелі - ту ди а втом не вскочиш!" 

Та Чайка вже була позаду автобуса і Юркового 
вороного. На одній зупинні вона замішалаСІ, між 
виступаючих і скоро опинилась З3 рогом одного 
будиНІ<у. 

11 
А що, як Юрко не догадається, що мене ще зав

тра і післязавтра можна буде знайти на березі оке
ану? А як линуть дощі? .. " Якось ніби не думала 

- а так собі зірвалась і полетіла від нього. А "Пі
роцідін"?! - вхопившись за nуста, вигукнула но
на, бо тепер тільки пригадала, що Юрко обіцяв Ні 
завтра його принести. 

- Ну, коли оце я така, то ще цього вечора роз
добуду той цілющий лік! Ille раз піду до тієї зпте
текн, шо наше р::щіо рекля~rує. Не нідчеплюсь від 
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НІІХ, поюt не продаду1 ь ~tсні "Піроці.Дін". Ко.тtи ж, 
~юже, він завтра принесе мені також - пиховито 
скажу йому: "Не потребую - я вже послала". Не
хай знає Юрко, що Чайка Дніпрова ні в яких водах 
не потоне, в огні не горить, бо до нього не кида
ється, а все, що потребує, сама собі роздобуває! 

Чайка вже опини.rtась у тунелі, чекала на елевей
тор і перебирала в думках події цього дня. 

- Так оне вона і є відповідь на l\ЮЇ слона, чим 
воно все не кінчиться? ---- питала вона саl\Іа себе. 
-- МоJюдого докгора Джорджа Дюдека, несподіна-

но примусила ганятися тепt:р уже ;\\Ожливо за ціл· 
ком порожнЬt автобусом... Та й наговорила ж я 
Ному, на~юлола того ... 

Вона ще трохи пoдyl'ta.la, ніби перевіряла свої 
почуття: 

- А все ж таки дуже жаль, що оце не можу Юр
t<ові сказати все, що хоті.1ося б. На березі океану 
чекатюtеш, може, з ~юря погоди, Чайко-Небого, 
скиглитюtеш та хіба ті.1ьt<И проl'юв.lяпнtснс "Грай 
~юре грай"! .. 
Нью-йорк, 1952 року. 

... ,...---:;;аа>&<•• .. ---·"0111···· 

Віктор ІВАНИСЕНКО 

ШИРОТА СВІТОГЛЯДУ ПОЕТА 
Передруковуємо статт10 В. Іванксенка 3 "Літератур

ної rа3ети" (Киів, 10 квітин, 1959 р.), сnодіваJО'Іись, що 

вона буде корисна нашим 'ІИТа'Іам, а, мoJRe, іІ деному 

3 наших авторів. 
В. Іваиисеино - одни з дуже надіііних молодих те

оретиків пітератури в Украіні. :Roro статті вже 6упи в 

"Н. Дивх" і раніш. 

Реданцін 

Тепер баt·ато шtшуть про дрібнотtтність і ІЮ· 
верховість .т1ірики, особливо JІірики молодих. Ма
буть, не з'являється жодної значної статті про су
часну поезію, де б не було подібних нарікаю •. Оче
видно, що критика недарма стривожена, підстани 
для хвилюнання є. Можна лише побажати, щоб пи
тання про причини здрібніння ліричних тем і по
'tуттів були розглянуті глибше і ширше, ніж ми це 
робимо. Адже г.тrибина .тrіричної думки і почуття 
-- це і знання сучасі-юго життя поетоl'І, це й ха
рактер поета, і багатство його душі, і його ставлен
ня до дійсности, і відчуття сучасности, і свідш1ість 
свого громадянського обов'язку - c.lOBOl\І все, що 
l\юже цікавити читача в поетові. З усіх них рнс лі· 
ричного "я" поета зупинимось тут на одній, хоч 
дуже широкій: на питанні світогляду поета. 

"Я поет, і цим цікавий", казав В. Маяковський. 
Uим він підкреслював, щоб розглядали його пере
дусім як поета, невідривно від його творчости. Але 
ЧИl\І же, справді, цікавий для нас кожен поет? Пев
но, не тим тільки, що він уміє своєрідно, в хулож
ньо-поетичній формі викладати свої думки та пере
живання і цим відрізняється від інших людей. По
етичний талант полягає у вмінні глибоко розуміти 
людське життя, помічати такі його сторони, яких 
не бачать інші, робити їх доступними для всіх. 
Справжній поет мусить багато з н а т и такого, що 
~юже висловити тільки він один і ніхто інший. •• Те, 
що я знаю про життя... я знаю краще, rрунтовні
ше і достовірніше від всіх, хто живе на світі, і я 
понинен про це розповісти", писав О. Твардовсь· 
кий. Йдеться, звичайно, про особливе знання жит
тя про поетичне бачення світу і людини. 

Отже, поет, все-таки, цікавий саме я к л ю д и
н а - мудра, знаюча, наділена да роl'І проникнення 
в події і явища. Такий поет - добрий друг і по
радник читача, бо він несе читачеві нові знання 
про світ, ділитися з ним своїми сокровеннюrи ду-
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;\Іаl\ІИ і почуттями, розбуджує його дуl\ІЮt і уяву, 
вчить великому і прекрасному. Якщо ж цих якос
тей у віршах не знаходимо, значить автор їх для 
нас нецікава людина, і творчість його не становить 
інтересу як джерело знань і знаряддя виховання. 

Авторові віршів у таких випадках ці.:tкоl\І резон
но радять глибше вивчати життя. Винчати ж його 
-- це значить не тільки ••бути серед людей і подій", 
а й дуl\Іати про людей і події, ниховувати в собі 
широкий і самостійний погляд на речі, відкривати 
все нові й нові прекрасні сторони нашої дійсности. 
У поезії ж бо ваблять гострота і новизна дyl\tiOt, 
свіжість і неповторність почуття, багатство лірич
ного характеру. 

Інколи ж поет іде з віршаш1 на .1юди тоді, ко.нt 
йти йоl\Іу, власне, ні з чюt. Світ його образів, ду
:\ЮК і переживань вузенький, нірші його - перс
важно переспіви з інших поетіu або поверхове опи
сування зага.'Іьнонідоl\шх фактів, то ж годі чекати, 
що читач одержить якусь радість від такої поезії. 
На жаль, у нас виходить ще чимало перших (і не 

тільки перших!) збірників поезій, прочитавши які, 
ніяк не l\южеш збагнути: для чого вони видані. Не
визначеність авторської індивідуа.1ьности, вузькість 
поетичних горизонтів, низький ку.:1ьтурний рівень 
поезії --- у спеціяльнш1у :тачснні цього с.1ова - -
стають явищем насті:1ьки пошнренюІ, що входять 

V ЗВИЧКУ. 

· Йдет~ся не про часткові питання поетичної твор
чости, а про серйознішу справу --- про :\ticue, яке 
повинна посідати наша поезія н духониому розвит
ку народу. Оскільки поезія - один з найважливі· 
ших розділін науки людинознавства, а тією люди

ною, яку поет розкриває у своїй творчості, є пе
реважно він сам, така сторона художности, як ба
гатство поглядів, інтересів і знань творчої індиві
дуальности не може нважатися чю1сь маловажним 

і другорядним. 
Не знання наукові, технічні чи загальнокультур

ні стоять на першоl\ІУ пляні, коли виникає питання 
про світогляд художника. Вони теж ~ають неаби
яке значення, а.1е то вже зв'язане з іншою необ
хідністю. Поет, як і всякий інший спеція.rrіст, по
винен бути озброєний знаннюt по сnоєму "про
філлю": знанню1 про людську душу. Він не має 
аж ніякого права знати про людей :\tенше, ніж вони 
самі про себе знають. 

"Вчіться :\Шслити, а нже потім писати". сказав 
колись Буа.1о. Якою ж великою :\tірою стосується 
ІІЯ вимога сучасного поета, який оошслює процеси 

народження нової людини, духовно багатої і не-
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втомноі н завоюванні нових і нових творчих здо
бутків! Горизонти сучасної поезії незрівняно шир
ші nід горизонтів поезії попередніх епох. Вона за
хоплює в свою сферу все, чим живе людство все
редині ХХ сторіччя, в поле її зору входять всі ве
личезні іс~і події, що на наших очах зміню
ють лице ~.~І~ долі клясів і народів, долю всьо
го людства. 

І коли поет у:'\tіє в кожного нового дня нашого 
життя нзяти нові слова для пісні, він гартує себе 
від багатьох хибних уявлень про життя і творчість, 
які підстерігають того, хто не знає сьогоднішнього 
дни і не хоче думати над ним. А таких хибних уяв
лень можна зустріти ще чимало. Візм1емо для при
кладу тільки два питання, які часом знаходять не
нірне, неглибоке або одностороннє трактування. Це 
питання народности і питання традицій. 

Хто з поетІв не прагне досягти найвищого щастя 
-називатися народним поетом? Та шлях до народ
ности поет інколи бачить у наслідуванні образнос
ти і способу бачення дійсности, властивих народ
ній пісні, забуваючи, що часто в тій пісні передано 
душу і погляд на світ наших предків. 

Нічого й говорити, що цей погляд на світ і на 
людину не залишився незмінним з того часу. Пілот 
реактивного літака дивиться на речі інакше, ніж 
чу.мак із XVIII сто.11іття, а духовні запити сучасно
го хлібороба-тракториста інші, ніж коло інтересів 
ратая часів Київської Руси. Тож поет, якщо він 
прагне бути порадником, вчителем і дослідником 
душі свого сучасника, якщо він хоче говорити з чи
таче~І спільною мовою, не може обмежуватись тра
диційіЮ'іО'" народнопісенною образністю. Адже ху
дожній образ - то вже готова думка, характер 
образности відбиває характер мислення. 

Інша річ, що скарби народної творчости назав
жди залишаться невичерпним джерелом літератури, 

яка розвивалася й тепер розвивається на осноні 
народного мистецтва. Але вчитися в народу -- не 
значить механічно копіювати. Нас завжди чарува
тиме наївна поезія простої душі: 

Зrадай мене, мій миnеиький, 

Три рази на динну. 

А в тебе ізrадВІО 

Сім раз на rодииу. 

д.,е щонай.менш спрощено вигляда ли б почуття 
сучасного поета, якби він виражав їх подібним чи
ном. ТимчасшІ можна зустріти скільки завгодно 
НІршtв, де образи "червоної калини" і "ясного мі
сяченька" покликані виражати весь складний світ 
почуттів ліричного героя. Мабуть, що з добрим ба
жанням повчитися поетичної виразності у народу 
писав Р. Чумак свою поему "Ярос.'Іавна" (збірка 
"Люблю, як співають", 1958). Однак його твір 
справляє враження звичайної сти.т1ізанії: 
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На світаику 

ВіJІJІ rанку 

Квіто'Ікн саджаnа, 

З МОЇМ MHJ'IHM, 

Чорнобривим 

Стиха розмовnвnа, 

Стиха розмовJІJІnа. 

До обіду 

У сусіда 

Л106оrо сидіnа, 

З МОЇМ MHJ'IHM, 

Чорнобривим 

Стиха rомоиіnа, 

Стиха rомоиіnа. 

Може, J\taє орано на існуваннн як uсuбтший жанр 
і майстерна стилізація. Тільки думається, що И тут 
все ж повинна відчуватися рука вдумливого худож
ника, який має перед собою певну мету, свідомо 

наслідуючи прийоми і образи народної творчости. 
Та й сприймаються такі речі переважно лише як 
жартівлива усl\Іішка поета, який не :\ЮЖе стримати 
свого захоплення перед непередананою красою віч
но свіжих образів, створених колектиню1м генієм 
народу. 

Життя вносить неминучі зміни в З:\Ііст старих, 
усталених образів. Тисячолітніми традиціями осня
чений у нашій поезії образ хліба як символу люд
ської праці і поту. Образ продовжує жити н поезії, 
як і образ хлібороба -- годувальника народу. Ви
рощувати хліб - це значить чесно трудитися, бу
ти корисною людиною для суспільства, цінити свою 
й чужу працю - джерело життя і процвітання. Та
кий вірний зміст вкладає в цей образ поет В. Ко
чевський, проголошуючи: "Будь гідний хліба, який 
їси!" Однак було б помилкою зв'язувати тепер об
раз хлібороба тільки з селянською працею, як це 
часом роблять деякі поети. Коли поет співає хвалу 
хлібові, не осмислюючи і не розкриваючи нове зна
чення нього образу, він мИмоволі протиставJІЯЄ 
труд селянина ВСЯКШІУ іншому труду. Тимчасом бо 
ясно, що нині "роблять хліб" не тільки ті, . хто його 
сіє і косить, а й ті, хто робить трактори, 1 ниJшває 
метал для них, і досліджує нові методи вирощуван
ня врожаїв. 
Це нове явище життя могло б стати цікавою тс

.:\ЮЮ роздумів поета. Принаймні, це була б значно 
цікавіша поезія, ніж безкінечне і наївне захоплення 
"ріллею" і "борозною" : 

Проходить трактор по nану 

З двома моrутиіми пnуrами, 

Де дід і батько не одну 

Проі:wnи бідивц•ку борозку 

Важкими босими иоrами. 

Паруе асnід за ним pinnв, 

Роса на травах еве вс10ди ... 
І кожен ранок ба'Іу в -
Лежить і дихае земnв 

Із кра10 в край на повні rруди. 

(В. Шевчук. "Ходімо весну зустрічать", 1958). 

Образи трудівників, зокре:\Іа й трудівників зе:'\І
.lі, у нашій поезії все ще бліді й поверхові. 

Поети мало знають своїх героїв, мало думають 
про них. Поет побачив колгоспників біля оперного 
театру - от уже й готовий вірш '' Ко.1хозники в 
о пере", який має показати, що навіть колгоспнию1 
не nід того, щоб культурно відпочити: 

На машинах ny'lweй марки, 

Как хозвева земnи, 

Едут Гаииw и Одарки, 

Едут Гиатw, Васиnи ... 

Вот весеnав дороrаІ 

Едут, едут - подс'Іитай 

Н О В І Д /І І, ЧЕРВЕНЬ, 1959 



Из артели "Перемоrа", 

Из артели "Вильннй край". 

После жатвьr, хлебосда'Іи 

Едет в оперу район. 

Лишь с победой - не ина'Іе -
Прнезжает в Киев он ... 

(Л. Городской. ":Киевские стнхн", 1958). 

Треба гадати, шu Одарки і Наси."Іі не будуть 
вдячними ноетові за йuгu грубі підробки нід поезію. 
Так са.мо, мабуть, не подобається деяким Одаркам 
і Ганнам динна звичка постів оспівувати їх "чорні", 
"но реnані" руки і "мозо.шсті ·· долоні. Нині можна 
не бути дармоїдшІ навіть на сеJІі і всуnереч пое
тичній "традиції" мати бі.1і руки, а не nopenaнi. До 
ре 1Іі, і в народній пісні поетизуються .!Іише "білі 
рученьки", а не чорні. 

Тут тільки вис.rювлено кі.1ь1<а побіжних :\Іірку-

І1·ор КАЧУРООСЬКИй 

ВЗНЬ, ЯКі з'яв.lЯЮТЬОІ, КО.-11\ 'ІІІТJЄШ ,LСНКЇ ПОІ:ТІІЧІІЇ 
твори середнього рівня. 

Нелегко встигати поетичній душtі за нсстрІвшюІ 
рухо:\І життя, за всі~tа видюІюІи і невидимими нсре
творсннюш, які змінюють у~юви .'Іюдського життя і 
са:\Іу JІюдину. Але не nрюшй і неод~Іінний обов'язок 
поезії, її ІІОКJІИкання. Широкий і ясний ПОГJ1Яд по
ста на сучасну дійсність, постійне проникнення в 
в г.:Іибинні nроцеси житп1, виховання в.1асного ха
раю·еру вередової .1юдини епохи --- головна nерс

ду~юва справді глибокої і корисної творчости і на

дійний сnосіб завоювати вдячність і nовагу читача. 

Поет має право йти до читача пише тоді, коли в ньо

го є що сказати людям, ко.1и його ду~tки і знання 

JІюдини настільки значні і важтші, що не висло
вити їх він не може. 

("Літературна fазета", Киів, 10.~.1959.) 

СТРОФІНА В РАДЯНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ 
(Розділ з монографії "Строфіка" .) 

МоЖJІИво, це зовсім не логічно, a.rte я сnодіва
юся, що моя nраця nотраnить рано чи nізно до ук
раїнськокго читача в Україні. На від:\ІЇНу від еміr
рації, де в ділянці nоетики майже nорожнє nоле, в 
Україні існують і доходять до багатотисячних мас 
(студенти, журналісти, nисьменники, професура, 
учительство) сnецифічні, "особого порядка" праці, 
головно nідручники, з nоетики. Піс.1я розгрому т. 
зв. формалістів, які були й лишаються вищою точ
кою в світовому літературознавстві, підрадянська 
поетика скотилася в nрірву. 
Як школяр Митя, що .ТJегко розв'язував задачі, 

де фігурували коні, корови, овечки і т. n., і не міг 
зрозуміти абстрактного чис.ТJа: "Як це - два та 
два? Два коня чи два яб.1vка? ", - так і ті, в чи
їх руках керівництво ку.1~турню1 nроцесом Рад. 
Союзу і чия освіта здебі.1ьшого нікому не відома, 
не в стані nіднестися до абстрактного мислення: 
вони розуміють формальні явища невідрив•ю від 
з~Іісту. Таким чино~І фактично ~•етрика, фоніка 
і строфіка зводяться до жанристики - "буржуаз
ної" науки, що вивчає форму і З:\Ііст n їх конкрет
ні~• взаємненні. 
Отже - відnадає маж.1ивість формальної аналі

зи твору і тим самим можливість об'єктивного nіз
нання його художньої вартости. Лишається чисто 
суб'єктивне говоріння, яке не має нічого сnільного 
з "математикою слова". 
У дідянці строфіки найбільшюІ суб'єктивізмо~r 

відзначаються nраці Л. Тімофєєва, який розглядає 
строфу як і н т о н а u і й н и й n е р і о д, ігно
руючи те, що інтонаційний nеріод може закінчи
тись як nосеред строфи, так і посеред окремого 
вірша. 

Розгляньмо nоезію Лесі Укра їнкн "Ритми". 

Хотіла 6 в уплисти за водо10, 

Немов Офелів уквіт'Іана, безумна. 

За мно10 вслід плили 6 моі пісні, 
ХвнлJОJО'ІИ, ви та вода лаrідна, 

НО В І д Н /, ЧЕРВЕІn, J!l;}fІ 

Все далі, далі ... 
І вода помалу 

Мене б у леrкі хвилі заrортала, 

Немов дитину в тонкий сповнток, 

І коnихала б, на'Іе n10ба мрів, 

Тан тихо, тихо ... 
Я ж, тана безвладна, 

Дала б себе нести і заrортати, 

Плнву'Іи з тихим, ледве 'Іутним співом, 

СпускаJО'ІИСЬ в блакитну асну воду 

Все rлибwе, rлибwе ... 
Потім би на хвилі 

Зоставсв тільки одrук невиразний 

і т. д. 

Іlодібнv бvдовv :\Іае Ію~зш Івана Франка "Як 
го.1ова боли;ь". · 

В обох цих nоезіях бачи)ю чіткий nоділ на інто
наційні nеріоди (наскільки ми розуміємо цей тер
мін), які не :мають нічого сnільного з поділом на 
строфи: nоезії взагалі астрофічні. 

Приклади розбіжности між закінченням строфи 
та інтонаційного nеріода :\ІИ наводимо в іншому 
розділі. 

Досить nікантно виглядає й те, що Тімофєєв 
відмовляється дати визначення свого улюбленого 
терміну - інтонації. Себто nояснює, -що таке Х 
(строфа) за доnшюгою У (інтонація). 
Визначення строфи у вузівському nідручнику 

Абрамовіча далеко не nовне: за основну ознаку 
строфи взято nевне розташування рим, хоч в дійс
ності ця ознака нічим не краща від інших. Але все 
таки Абрамовіч згадує, що u бі.1ому вірші строфа 
визначається розташуванням однакових КJІявз і 

що в більшості виnадків строфа яв.1яє синтаксичну 
uілість. 

Щодо nаралельного nідручника Шеnілової, то 
та~r дефініція строфи :\Іає чисто анекдотичний ха
рактер. Авторка уявляє строфи у вигляді "особЬІх 
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( підкресJІення ~ює - І. К.) однотипньtх частей, на 
которwе делится стихотворнан речь". 

Ue нагадує студентську па родію на радянський 
підручник з хемії: "Если взять некоторое коли
чество известнь1х злементов в определенном соот

ношении, то при специальнЬІх условиях произой

дет особая реакция". 
(Зрештою, підручник Абрамовіча теж написаний 

в основному за зразком цієї пародії). 
Наскільки катастрофальні наслідки дав похід 

проти формалістів - похід проти фактичного знан
ня літератури --- свідчить нездібність сучасних ра
дянських вчених до аналізи найпростіших 1\Іистепь
ких явищ. 

Семен Шаховський у книзі "Майстерність Івана 
Франка" ламає голову над строфою 

Я не романтик. Міфолоrічнніі дим 

Давно розвіввсь із rоловн мені, 

Мене не тішать, ані страшать 

Привиди давньоі віри мrлнсті, 

шукаючи в ній інтонаційних віршів. Автор не l\taє 
жодної уяви ні про те, що це одна з найславетні
ших у світовій поезії строф -- а л к е є в а, ані 
про те, що сумнівної вартости теорію інтонаційно
го вірша вигадали "буржуазні" вчені "гнююго за
ходу". 

Звичайнісінькому випадкові гетерометричної си
. 1ябічної строфи в Шевченка 

Неначе злодій, nоза валамн 

В неділ10 крадусв а в nоле 

М. Рильський, а за ним і Марієта Шагінян не мо
жуть знайти пояснення. 

Згадана М. Шагінян (хоч це вже безпосередньо 
не належить до строфікки) відмовляється зараху
вати Т. Шевченка до силибістів 

"не только потому, что силлабический размер 
требует строгаго вwдерживания равного количест
ва елогон в строке, а Шевченко почти нигде никог
да не вьщерживает их; но и потому, что ни русс

кой., ни украинской речи, во nсе:м разнообразии 
принять1х в ней ударений, силлабический стих, как 

_,то доказал еще Ломоносов, совершенно не свойс

твен. Он делал нашу поезию грубой, деревянной, 
:\Іежду тем мягче, нежнее, гибче шевченковекого 
стиха трудно себе и представить". 

Крім другої половини останнього речення, тут 
усе (з огляду на вік і стать авторки не можемо 
вжити гострішого виразу) суцільна нісенітниця. 

1. Для багатьох силябічних розмірів якраз ха
рактерна різна кількість складів у віршах. 

2. У своїх силибічних поезіях (а в нього є ще 
й інші) Шевченко строго дотримує ту кількість 
складів, якої вимагає розмір. У тих розмірах, де 
кількість складів коливається, вона коливається так 
само, як у західньоевропейських силябістів. 

3. Силибічна система не має нічого спільного з 
різноманітністю наголосів (ні з їх сталістю, ні з 
місцеl\t у слові). Можливість її застосування тим 
більша, чим менша різниця у силі вимови складів 
наголошених і ненаголошених. 

4. Чи ж може бути більша м'якість, ніжність і 
гнучкість, як у віршах Петрарки, Верлена, Рубена 
Да ріо або Юліяна Тувіма? А всі вони - силябісти. 
Чому ж Шевченко має бути винятком? Хіба тому, 
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що авторці, шляхом посІманни на безнадійно за
старілі праці Ломоносова, захотілося підігнати ук
раїнський вірш під російські норми? Але тут уже 
можна вбачати і політичну тенденцію ... 

Та ми відхилились від теми. 
Вернімось до вузівських підручникін. 
Шепілона - на чотирьох сторінках - никладає 

nідомості про такі строфи: двовірш, чотиривірш, 

октава (при ЧО:\ІУ згадано, шо її нжина.1и такі к.r•я
сики французької поезії, як Дешан і Франсуа Ві
йон), десятивіршона строфа (та, що в нас її звуть 
дециl\юю Котляревського), онєrінська строфа, тер
нина, тріолет і сонет. 

Абрамоніч, чий підручник затверджено :\tіністер
ством освіти, обмежується такими строфами: чоти
ривірш, октава, терцина, сонет і онєrінська стро
фа. Все це він убрав у три з походом сторінки. 

Приклади обома авторами беруться з Пушкіна, 
а для різноманітности - з Лермонтова і Нєкрасо
ва. 

Оне і є все те знання про строфи, що його ни
несе молодий радянський інтеnіt'ент з вищого уч
бового закладу. 

Мик. НАГНИБІДА 

ЧИ ТО СНИЛОСЬ МЕНІ ... 

Чи то снилось мені, _ 
Чи то справді було --
Наді 1\ІНОЮ ялини зелене кр11:ю. 
Білоруської пущі красуня струнка. 
Чи зелене крило, чи то біла рука? 
Я лежу на землі, і почулось :\Іені. 
Хтось шепоче, говорить в земній глибині: 
- Ти заїжджий, я знаю, кохаєш мене, 
Зоставайся, - і в щасті твій вік про:\шне. 
І вже руки ялина свої простяг.1а ... 
Може то не ялина, а тн там бv.1а, 
Бо співали, як ти, лісові ручаі 
І дзвіночки дивюшсь, як очі твої, 
І як коси твої, десь nидні.1ись жита, 
Та ще й мак червонів, як у тебе уста ... 
Мабуть ти там бу.1а, 
Бо не спав я, не снин ---
Припадан до зе:\tлі, яку я полюбив. 
І почув я крізь ріки, шляхи і поля -
Україна гукала додо:\ІУ здаля ... 
І напнулась від пущі до серця струна, 
Їду, їду далеко - не рветься nона, 
Їду, їду -дзвінкішою, чую, стає ... 
Бі.1орусь, Білорусь - побратимство ~ює! 

• 
МОЖНА ПРИДБАТИ КНИЖКИ ВАСИЛЯ ЧАПЛЕНКА: 

"Українська літературна мева, іі внинкненнв 

й розвиток" - - - - - - - - - - - - - - S 5.00 
"Чорноморці" - - - - - - - - - - - - - - 3.00 
"Півтора 1110дськоrо", nовість-------- 1.50 
"Зойк", збірка оnовідань - - - - - - - - - - 1.50 
"Ісько tава", сатнрнчна nоема-------- 0.50 
ЗамовJІВтн: 

Vasyl Chaplenko, с/о UVAN, 111 West 26th St. 
New York, N. У. U.S.A. 
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В. СВАРОГ 

Дя<он Кітс і Яр СJІавутич 
(Дж. Кітс: Вибрані nоезії. Переклади Я. Славутича) 

Твори ангшиського романтика 19-го сторіччя 
Джона Кітса, наскільки мені відомо, ще ніколи не 
перекладзлися українською мовою. Можна, отже, 
привітати ініцінтиву Яра Славутича, який перший 
у нашій літературі зробив спробу познайомити ук
раїнського читача з творчістю цього поета. 
Шкода .rшше, що в передмові до збірки Я. СJІа

вутич основну увагу приділив біографії Кітса - в 
той час, як нашим читачам найцікавіше було б на
самперед довідатися про його поетику та місце n 
:1ітературі. 

Джон Кітс ( 1795 - 1821) був не .'!Ише останнім, 
aJie й найхарактернішим з англійських романтиків. 
У той час, як Волтер Скот був передусім оповіда
чем, Вордеворт реформатором поезії та оборонцем 
~юрального закону, Шеллі проповідував радикаль

ні реформи, а Байрон відображав власний егоцент
ризм та політичний неспокій свого часу, - Кітс 
жив у світі, що його він створив лише для самого 
себе, tЬ'в байдужий до соціяльних проблем свого 
•І асу та поклонянея "чистій красі". 

Кітс був переконаним прихильником ідеї, що по
с~Jія існує лише для самої себе і що вона неспоJІуч
на з політичними чи філософськими інтересами. 
Ик він писав у "Ламії": 

... Хіба не ЗННКаІОТЬ WІари 
Від одноrо nише доторку хоnодної філософії? 

Велика талановитість Кітсова незаперечна. Якщо 
щt згадаємо, що весь його поетичний доробок з'я
Ішвся друком на протязі лише трьох років і що він 
помер від сухот, коли йому було тільки 25 років, 
то не можна не відзначити, що Кітс міг стати од
ним з найцікавіших поетів в історії літератури. 
У протилежність до Байрона, який афектовано 

rшшався з того, що він, буціr.по зневажає мистец

тво, "ке принесло йому славу, Кітс жив .'lише для 
поезії. Весь його доробок справляє враження ін
тенсивної, якщо можна так висловитися, лояльно

сти своєму r.шстецтву та творчої щирости. Нетруд
но також помітити і його глибоке незадоволення з 
того, що йому не завжди вдавалося втілити у вір
шах свої поетичні сни. Прочитавши Чапменів пе
рекпад Гомера, Кітс пише (в перекладі Я. Славу
тича): 

Баrато знав в золотих J:І;ержав, 

Земель, де правнтІt короnів корона, 

І островів, JJ;e барди Аполлона 
Скnада10т1t rнмни з найдзвінкіших сnав. 

Не раз про далі й битви в чував, 

Та ще ніколи в не відав nона, 

Де б так велично - вк відлунив дзвона 

Cnoaa Гомера Чапмен скандував. 

Себе в чув моrутнім сином світу, 

Який пnенеті вказує орбіту. 

Я був кортезом з іскрами в очах, 

Що брав мори, корив розrін широкий 
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І звірОЛОМНИМИ ЛІОДЬМН В WIOBHaX 

Вітав шпилі ДаріЇІської затоки. 

Uей сонет виражає жаJІЬ Кітса з приводу його 
недостатньої освіти в той час, коли він опубліку
uав перший томик своїх віршів. Хоч Кітс і був по
божнюt шанувальника:\! грецької поезії, проте 
грецької мови не знав. Не зважаючи на це, він по
ставив своїм завданням - у новочасній англійсь
кій r.юui відтворити дух древніх греків. 
Не зовсім задовільні наслідки цієї спроби можна 

бачити в наступному його томі, у поемі "Ендіміон", 
де розповідається про молодого пастуха, якоро по
кохала богиня місяця. Uя поема починається таки
ми рядками (цитую в дослівному перею1аді і прошу 
читачів пробачити його незграбність): 

Прекрасна річ - назавжди радість, 

Ії принадність щораз росте; вон.а ніколи 
Не зникне в забуттв, але заажди триватиме 

Наше житло в споко10, а наш сон 

Споакатиме солодкими видивами, здоров'вм 

та спокійним днханнвм. 

і так далі. Ui рядки вюювно ілюструють дух І<іт
сової поезії. На жаль, жоден перекладач не може 
віддати досконалість слова й мелодію ориrінаJІУ. 
Не зовсім удалося це й Я. Славутичу, на перекла
ді якого ми пізніше спинимось докладніше. 

В "Ендіміоні" є багато чудових рядків, але в ці
лому ця поема дещо хаотична й занадто орнамен

тована; крім того, їй бракує загального "взору". 
Що сам Кітс відчував цей недолік, видно з його 
скромної передмови, у якій він говорить про свою 
поему не як про завершений твір, а скорше як про 
недосконалу спробу дати читачеві уявлення про 

красу грецької мітології. 
Третій (і останній) то~І Кітсов их творів є наищ

кавішим і мистецьки найвартіснішим. Основні його 
теми ті ж самі - грецька мітологія і середньовічна 
романтика кохання. Поема "Гіперіон" являє собою 
чудоний фрагмент, що нагадує першу арку собору, 
який залишився недобудований. Її теr.Іа - перемо
га юного бога-сонця над титанаJ\ІИ. Розуміючи свою 
недозрілість та недостатню ерудицію, Кітс від
клав цей твір і лише прохання видавця спонукало 
його включити цей фрагмент у свою збірку. 

Одна з довших поем цього тома - "Ламія" яв
.rrяє собою розповідь про чарівницю, яка із змії пе
ретворюєється на чудову жінку, але внаслідок не
розумної філософії старого Апо.1лоніуса назавжди 
покидає свого коханого. 

"Канун свята святої Агнеси", мабуть, найдоско
наліша з Кітсавих "середньовічних" поем, яскрава 
картина того настрою, що його прийнято вважати 
романтичним. Як і в усіх творах Кітса, у цій поемі 
є значний елемент нереальности і коли ми читаємо 
її закінчення 

І іх не стаnо, о, nene, віки тому 
Ці коханці втікли в бур10, 

ми ніби пробуджуємось від сновидіння. Це, зреш-
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тою, є єднюtм моЖ.lІШІtМ J<шсршешІям усіх Кпсо· 
вих античних і середньовічних фанта3ій. АJІе Кітс 
навіює нам думку, що прекрасна річ, унходячи в 
життя JІюдини, назавжди змінює його. 

Серед менших поетичних творів Кітсавих треба 
видіJшти такі: "Грецька урна", "СОJювей", "Осінь". 
У сі но ни Е в СJІЗвутичевих перекJІадах. 
Гшювним недоліком Кітсоної творчости є край

ня байдужість до життя реальних людей. Кітса кри
тикуваJІи також за "жіночість" його пое3Їі, за сек
суальний подекуди характер його образности. Ha
p.{:n R-Gpaпщpl і І~•йт1нн t.litmJ-'HJ.-::t~ JЩ· l~~>.O:itHit"i Ні)
сзії критично. І Іершим, хто високо оні ни в Ютса, 
був Шеллі. 

Слава, якої Кітс не зазнав за свого життя, пови
JІа його твори вже після смерти поета, - n пізніші 
часи, коли на літературних полях замайорів прапор 
прихильників концепції "чистої поезії". Але й те
пер Кітс залишинея лише "поетом для поетіn". Для 
широких мас читачів його твори, мабуть, завжди 
будуть нуднуваті своєю рафінованістю відчуттів 
та фантастичністю сюжетів. 
У якій же мірі Я. Славутичеві вдалося дати нам 

у своїх перекладах адекватного Кітса, відтворити 
складність його образів та в .. 1овити й закріпити йо
го особливу, своєрідну тональність і світовідчуття? 
Кожен справжній ліричний вірш - будь-якою 

мовою написаний - з його ритмом, римами, добо
ром слів та мелодикою мони являє собою єдину, не
повторну композицію, що висловила глибоке пе
реживання поета n той чи інший момент. Чи може 
інший поет, тобто інша творча індивідуа.ТJьність, 
що пише іншою мовою, отже користується зовсім 
іншою системою поетичних символів, підшукати 
такі слова та їх комбінації, які б бvли тотожні з 
оригіналом по душевній вібрації? • 

Переклад, чи, як хтось підкрес.1ив, краще ска
зати, перевираз, іншомовної ро:'.Іантичної поезії яв
.lЯЕ собою особливо тяжке завдання, бо n цій пое
аії стільки nівтонів, нюансів-натяків, що nерекла
дач, nомимо того, що він мусить бути віртуозним 
версифікатором, ще nовинен бути в якійсь мірі кон
rеніяльним тому поетові, якого перекладає, пови
нен бути в певній мірі рівним йому n обсязі своєї 
поетичної інтуїції і могти звучати в унісон з його 
переживаннями. 

Не буду повторювати абеткових аксіо:'.І про ва
Ж.lиnість перекладів з інших мон д.1я збагаченнн 
нашої власної мови, для обміну мистецькими цін
ностями, створеними в різних країнах у різні часи 
і т. п. 

Звичайно, ніякий перек .. 1ад, як заяви.в Л. Перво
майський на нараді перек.ТJадачів у Києві три роки 
тому, "не спроможний завоювати симпатії широ
кого читача, якщо він не стає живим фактом нашої 
поезії. Це може бути найкращий переклад щодо 
точности, вчености, добросовісности; ним можна 
користуватися як підручнико:'.І, юшчаючи чужі .1і
тератури, але поки він не стає фактом нашої пое
зії, переклад за .. 1ишається тільки перекладом і не 
сnроможний замінити оригіна .. 1у". 

Далі Первомайський навів сформу.пьовану Турге
нєвим основну вимогу до художнього переКJlаду: 

••перекладач не nовинен трудитися для того, що
би дати нагоду тим, хто знає оригінал, оцінити, вір-
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но чн невірно відпюрив пін псшшй nірш, певнии 
зворот; він працює для маси. Як би не була упе
реджена маса читачів на користь твору, що пере
кладається, а.ТJе і її так само повинен він завоюва
ти, як завоював перед тим свій ВJІасний народ". 
Ця форму JІа небезпечна тим, що може дати при

від дJІЯ перекладів, у яких спіJІьного з оригіна;юм 
буде тільки загоJюІюк та "загальні" JІінії 1\ІИСJІен
ня чи сюжету. Первомайський, при всіх йо1·о реве
рансах у сторону Тургенєва, як представника ., вс
ликої старшабратньої літератури", від якої повин
ні п~ш--нtіn irjfi_iit'irttti~~'("' ffi.c I'•FKff i't-i't;.f"«<oft"- .ш ffiн--1~-m: 
підкреслити, що: 

"Ми, поети й перекладачі, повинні усвідомити, 
що від рівня нашої досконалости, від того, "вірно 
чи не вірно відтворимо ми певний зворот", зале
жить успіх нашої роботи в читача, якого наш пере
клад повинен завоювати ... Коли мене питають, чого 
я вимагаю від поетичного перекладу, я відповідаю 
ОДНИІ\І СЛОВОМ: ТОЧНО СТИ. 

Мова тут не про педантичну точність, не про 
буквалізм, який неприпустимий і в прозаічному пе
рекладі, а для поетичного просто протипоказаний. 
Я маю на увазі найвищу в ідеаJІі вірність формі й 
змістові оригіналу, ту досконалість, яка не вима
гає в читача бажання й потреби звіряти переклад 
з оригіналом". 

Далі, для ілюстраІtії своєї думки, Первомайський 
наводить, як зразок "внутрішньо точного" пере
КJІаду, Лермонтовський перект)д відомого вірша 
Гайне: 

На севере диком стоит одиноко 

На ronoii вершине сосна ... 

Тут н мушу рішуче розійтися з Первомайським. 
Лермонтовський переклад ніяк не :\JОЖна назвати 
ідеально вірним змістоnі оригіналу - насамперед 
тому, що Лермонтов геть зміниn усю тональність 
Гайнінського вірша. його трагічне звучання він за
мінив поверхавою романтичною красивістю та пе
рекрутив основну ідею твору. Але про це треба 
писати окремо. 

Сподіваюся, що все, сказане вище, досить яс
но показує складність завдань, які поставив перед 
собою Я. Славутич, коли брався за переклад вір
шів Кітса. А перед нами виникає насамперед зав
дання подивитися, чи поетичне обличчя самого пе

рекладача, в даному разі Я. Слаnутича, забезпечує 
внутрішньо точний переклад Кітсавих віршів. 
Яр Славутич являє собою серед наших поетів 

своєрідну поетичну постать ти~І, що в його віршах 
ми - особливо останнім часом - знаходимо nо
єднання елементів клясицизму (першого захоплен
ня його поетичної юности} з елементами "модер
ністичної поезії", в дусі якої nін нераз пробував 
писати. Звідси в назагал чітко фразованих віршах 
Славутича, ми раз-у-раз спостерігаємо слова, ви
рази та словосполучення, сенс яких для читача за

лишається незрозумілим чи затемненим. 
Це явище нераз можна простежити і в його пс

рек .. lздах. Нерідко буває так, що чітка, а іноді на
віть прозаїчна фраза оригіналу в Славутичевому 
перекладі раптом переобразується на майже модер
ніетичний епітет, а то й метафору, над якою чита
чеві залишається тільки замислитися, щоб знову 
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знайти дорогу назад, в рус.тю образш орнrінально
rо пюру. 

Труднощі тих npoбJteм, які стояли перед СJІаву
тичем-nерекJІадачем, збільшувалися ще й за раху
нок сnецифічних труднощів віршованого перекла
ду з англійської мови, в якій короткість слів умож
.1инлюе надзвичайно щільне nакування nоетичного 
рядка образами й змістом. Нарешті, якимось пара
доксальним чином поетична фраза Кітса при бук
ва.ТІьному, дослінному перекладі несnодівано nере
тнорюється на прозаічну. 

Тепер ми можемо перейти до розг:шду денких 
СJІавутичевих перекладів на конкретних приюtа
дах. Вернімося знову до цитованого вже уривку з 
поеми "Ендіміон", який я дозвоJІю собі повторити 
(н дос.r~івному перекладі): 

Прекрасна рі• - це ра~ість назавж~н, 

Іі прнна~иість збіnьшуетьсв; вона ніиоnн 
Не пі~е в забуттв; ane завж~и триматиме 
Наше житnо в споко10, а наш сон поввитиме 

Соnо~иими мрівми, з~оров'ам та 

спонійним ~нханнвм. 

Тому кожноrо ранку ми спnітаемо 

Квіт'Іасту стрі•ку, щоб прив'азатн себе 

~о земnі, -
Не зважаJО'ІИ на розпа•, на страшний брак 

Бnаrоро~ннх натур, на похмурі ~ні, 

На всі нез~орові і вириті мороном шnахн, 

На аких ми бnуиаемо, шуиuо'ІН··· 

А от це місце в перекладі Я. Славутича: 

Коштовний твір - назавж~н насоnо~а. 

Иоrо витаииа ирасовита вро~а 

Не кане в небуттв. Вона всвк'ІаС 

Ясним ~иханнвм оrрівае нас. 

Соnо~кнй сон так вono~it: тіnом. 

І кожне завтра квітом обважніnнм, 

Литвом вінків нас в'вже ~о земnі, 

Щоб неnю~ностей •уттв маnі, 

Похмурі ~ні, ,цороrн неnросвітні, 

Жорстоким зnоствм темні 'Іеnобнтні 

Ми таnуваnи. 

Як бачимо, "прекрасну річ" перекладач замінив 
"коштовним твором", а це далеко не те саме. Пре
красна річ може існувати і в природі, вона не обо
в'язково мусить бути зроблена людськими руками. 
Крім того, говорячи про "твір", тобто щось, зроб
.1ене людськими руками, перекладач підкреслює, 
як головний його епітет, не красу, а "коштовність", 
nід якою читач завжди схильний розуміти ціну. 

"Витання" (тобто ширяння в повітрі) мистець
кого витвору на.11ежить саме до категорії по-модер
ністичному спірних образів, які в Кітса, як правило, 
не трапляються. "Красовнту вроду" ми сприймаємо 
як тавтологію. 

У дальших рядках перекладу маємо переосмис
лення Кітс о вих образів. Напр., активне "ми щоран
ку сплітаемо квітчасту стрічку, щоб прив' язати се
бе до землі" перекладач заміняє пасивним "кожне 
завтра (квітом обважнілим) литвом вінків нас в'яже 
до землі". Замінивши слово "ранок" словом "завт
ра", перекдадач зробив незрозумілою всю фразу, 
отже й думку вірша. 

"Жорстоким злостям темні челобитні" - це вже 
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не вщ Кітса, а від тенденш 1 перекдадача модерні

зувати та "дооздобJtювати" ориrінал. Нарешті, по 
пояснення таких сл ін, як, наn_р., "талунали" пере
важна більшість читачів буде з:-.tушена вдаватисsІ 
до словника. 

Загалом можна констатувати, що вірш Кітса зде
більшого, якщо можна так висловитися, "nрості
ший, чіткіший, конкретніший від Славутичевого пе
рекладу. Звідси напрошується висновок, що Сла
вутич має виразну тенденцію "nереоздоблювати" 
ориrінал, nеревантажувати його нигадливими епіте
тами, яких в ориrіналі немае, а також ускладнювати 
образність перекладу елементами поетики, власти
вими вже значно :\Юдернішим часа:-.1. Нагро:\Іаджен
ня подібних змін призводить до зміни тональности 
вірша. 

Зміни іншого ха рактер у полягають у тому, що 
нерідко перекладач, навпаки, переводить у конкре
тний плян Кітсову метафору, спрощуючи симво
лічний світ поета. Це призводить до послаблення 
емоційної напружености ориrіналу. · 
Приклади цього можна знайти в ряді віршів збір

ки. Дозволю собі порівняти з ориrіналом ще nере
клад вірша "Чотири пори року". Щоб дати читаче
ві якомога повніше уявлення про ориrінал, даю йо
го в дослівному, а тому й незграбному перекладі: 

Чотири сезони заповнJОJОТІt міру роиу. 

Є •отнрн сезони в ~уші mо~ннн. 

Вона мае свою nристрасну весну, коnи вена увва 

Вбнрае вс10 свою красу nеrкнм охватом, 

Вона мае свое nіто, коnи розкішно 

Весиану ме~ову жува'Іку юнацької ~умкн 

Вона n10бнть жувати й цим мріаннам 

З~іймаетьсs ~о неба. Сnокійні затони 

Иоrо ~уша мас в своїй осені, коnи свої крнnа 

Вона зrортае, за~овоnена із змоrн без~іаnьно ~нвнтнс• 

На ~нмку - щоб неуважно nроnускати nовз себе 

Такі ре'Іі, - ак ру'Іай за noporoм. 

Вона мас й свою зиму в бnі~ій nотворності, 

Бо інакше муснnа б зректнсв свосї смертної nрнро~н. 

А тепер порівняємо ориrінал з перекладом: 

Чотири nори мае кожен рік. 

Ділімо й розум на 'ІОтнрн nори. 

Весно10 щаст10 ми втра•асм nік, 

Не nочуваJО'Ін ніколи змори. 

Розкішне nіто шnе ме~овнй сік, 

І в ІОНій звазі роз~ум несуворий 

Ми вnа~но во~нм на небесний тік, 

Ку~н найвищі не свruоть rорн. 

Затони тихі nюбнм восени. 

Густі тумани в nовному без~іnnі 

Дnа нас мнна10ть, вк прина~ні син, 

Як за noporoм ручаї :spa~ini. 

Ми взимку nраrнемо на сніr, на ni,Q, -
Інакше б nю~ськнй nеревівеа рі~. 

У цьому nорівнянні нет ру дно знайти підтверд
ження тих загальних спостережень, яю я виклав 

вище. Зокрема відзначимо в цьому вірші перетво
рення "душі .1юдини" на "розум", який поділити 
на чотири пори, мабуть, не дасться. Рядок "вес
ною щастю :\ІИ втрачаем лік'' здається банальним 
у порінианні з ориrіна.т~ом, думка· якого зовсім інша. 
Образ "медова жувачка юнацької думки" (який, 
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JПJІLІаиІю укра·шською :~ювою не звучить) nерекла

дач спростив на конкретний медоний сік, що його 
шле розкішне .'Ііто. 

Те саме сталося й з ''тихюш затоками", які в 
оригіналі знаходяться в людській душі, а в пере
К.'Іаді стали конкретними затоками, які "ми любим 
восени". Рядок у перекладі "ми взимку прагнемо 
на сніг, на лід" не має підстав у мовостилі оригі
налу - -- так са:~ю, як і рядок "Інакше б людський 
неревівся рід". Тяжко зрозуІ\Ііти {якщо взагалі 
:\южна), що він має означати й до чого стосувати
ОІ. Рядок "І в юній звазі роздум несуворий ми 
в.r1адно вош1м на небесний тік" шш І<ітсоної поети
кн, мабуть, невпастивий. 

ДJІЯ цих порівнань я навмисно вибрав ті із Сла
вутичевих перекладів, у яких uін дозuоJІИВ собі ві
дійти від оригіналу особливо далеко. Не всі його 
перекJІади мають ці недоліки. Як ми побачимо далі, 
11 ряді перекладів нін успішно набJІижається до ду
ху оригіналу. 

Проте, насамперед я хочу підкреслити одну го
,:ювну тезу. Зовнішньо-точно й повністю перенести 
11 переклад усі образи й си:~шоJІИ оригінаJІу щастить 
ті.'Іьки в дуже рідкісних нипадках. Але домагатися 
нього й непотрібно. Го.'Іовне -- подбати про те, 
щоб емоціонаJІьна атмосфера перекладу була ство
рсна у спінвідношенні з атмосферою оригіналу ек
вівалентними стиJІістичними засобами. 

ДJІя того, щоб читач повірив у адекватність пс
р~кладу, треба,. щоб Іtей перек.:Jад взагалі був строго 
Jtl.rJьнoю, послtдовно витриманою системою епітс-

ВЕЛИКА МЕБЛЬОВА 
КРАМНИЦЯ БУРЛАКОВА 

KELUINATOR 
Вепикий вибір хатніх і конторських меблів. 

Електричні прилади та інше. 
Читачам 11 Нових Днів" - спеціяльна увага і знижка. 
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1 ін, асоніяшй, сн!Іtво.rІів без внутрtшніх суnереч-

ностей і розривів стиJІьової тканини. 
У перекладі Кітсового нірша ''Грецька урна" є, 

напр., така строфа: 

Пестунко тиші й nаrідннх часів, 

Незнана в брані й споко10 кохана, 

Хто б мав одваrу поnум'вннй спів 

Вестн про тебе солодко і п'вно? 

Uчеuидно, що полум'яний спів не можна вестн 
со.:юдко і п'яно, бо одно одному суперечить. По
.1ум'яне не може бути со.'ЮЛ.Юt:'\1. Прочитанши ню 
строфу, читач сJІушно усу:~шитьсн в тому, що 

Ютс саме так і написав. 
Найкращими в розумінні внутрішньої ціJІьноспt 

й стильоної витриманости є такі перекJІади в збір
ні: "Море", "Слава", 11 Чаттертон", "Я мала голуб
ку", "Пісня стокротки ", 11 Русалчина господа", "Де
вонширські дівчата'', деякі рядюі в ''СоJІовсіі" і 
"Дозвілля" тощо. 
Не трудно по:\Іітити, що все це - ті перекJІади, 

де Я. Славутич якнайменше старається "дооздоб
:Іювати" оригіна:І пишнозвучними, ходульними, не
звичаннюш с .. 1овами й фразами. Вірші від цього 
виграють тим, що стають теплішими, JІіричнішими, 
а значить і вірнішими оригіналові. 

Я не l\Іаю змоги в рамках цієї статті порівняти 
ритмомелодику перекладів з орю·іналом, бо такого 
роду дослідження :\JОЖе бути нікаве для спсніяпіс
тів, але рядових читачів може ті."ІьЮі знудити. Між 
іншим перекладач зазда.1егіль зробив :Іастсрсжсн
ни, що "сонети Кітса не завжди канонічні щодо 
римування; також формальне розмежовування кат
ренів, а особливо терцетів, поет не завжди застосо
вував". 

Підводячи підсумки спостереженням, виюІадс
ним у цін статті, я мушу nідзначитн, що н перс
І<ладах Кітсавих поезій, зроблених Я. Славутичем, 
на мою дуl\Іку, загалом значно більше самого Сла
вутича з притаманними особшшостями його пас
тики, ніж Кітса. 

У них словах не треба бачити ніякого зага.lьно
го осу ду Славутичевих перекладів. Як я вже від
значив вище, перекладати Кітса особливо тяжко 
й біпьш-менш точний переклад його віршів взагалі 
неможливий. Але й це не біда. Світова література 
рясніє перекладами, в яких індивідуальність пере
к.lадача геть притемнює, а то й відсовує на задній 

плян індивідуальність автора перекладаного твору. 
Такого роду переклади стають уже в повному ро
зу:~Іінні цього виразу 11 фактами літератури", до 
якої на.1ежить перекладач. Дуже часто значення 
перек.'ІадіІЗ буває найбільше для са:\ІИХ переклада
чів, удосконаленню чиєї майстерности вони слу
жать. 

Треба також відзначити, що навіть і ті перекпа
дн, в яких Славутич найдалі відходить nід оригіна
.1у, все ж таки кваліфікованіші, досконаліші, на
са:\шеред у розумінні поетичної техніки, ніж, напр., 
перекJІади В. Державина, які з оригіналом не ма
ють майже нічого спільного. Переюtади Шекспіро
вих сонетів назагал не вдалися І. Костецькому пе
редусім то:~1у, що він не дуже вмілий версифікатор. 
Дозволю собі закінчити цю статтю висловом жа

.1ю з того, що за винятком М. Ореста, наші еміr-
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рантські поети (а також і прозаїки) так мало пе
рекладають з іншомовних .'Іітератур. А кш1у, як не 
нам, що живуть у західньш1у сніті, подбати про те, 
щоб українські читачі на батькінщині - коли во
на буде низнолена з лабет КО:\Іуністичної диктату
ри та непрохано ї опіки "старшого брата" -- одер
жали пониоцінні переклади тих пюрін, яю вони 
або не :\южуть прочитати взагалі, або З\Іушені чи
татІ! :НІше в росіііСJ,ких переІсІадах! 

Переклади Славутича -- нартісна праця у важ
ливій царині. Щождо тих чи інших недоліків у його 
перекладах, то звільнитися від них можна лише 

наполеглиною і некнапливою працею в галузі пе

рекладу. Така праця :\ІОЖе зробити з Славутича 
кваліфіконаного перекладача - особливо тих ав
торін, з яки.ми в нього є духове, поетичне спорід
нення. На цьо:\ІУ шляху зустріч з Ютсш1 nоtншна 
стати д.1я С:tавупІІІа \tіродатнюІ еТСlПШІ. 

ПісJІястаJІінська реформа системи 

вародньої освіти в У країні 
На недавнш сес11 верховноі ради УРСР (nочаnасв 

сесіи 15 квітнв, а тривала всього чотири дні) ухвалено 

закон "Про зміцненнв зв'взку школи з жнттвм і про 

дальший розвиток системи народньоі освіти в Украін

ській РСР". На сесії заслухано три доnовіді в сnраві 

реформи. Перший доnовів міністер освіти академік Іван 

К. Вілодід - "Про nеребудову загальної середньої ос

віти в УРСР", другий - Д. т. Іщенко, начальник Украін

ського ресnубліканського управnіннв трудових резер

вів ("Про nрофесійно-технічну освіту"), третій - r. Г. 

Єфіменко, застуnник міністра вищої освіти УРСР ("Про 

вищу освіту"). Ці доnовіді були засnухані в день від

крнттв сесії, себто 15 квітня ц. р., а закон ухвалено 17 

квітнв ц. р. Отже, довго не дебатували. Та й не було 

ви дебатувати: адже закон про nеребудову системи ос

віти в маштабі всього Союзу РСР вже ухвалено в Мос

кві на сесії верховноі ради СРСР, у ресnубліках nише 

nовторили те, що всесоюзний закон nриnисує. А в назві 

закону київські законодавці не змінили ані однісінького 

слова - точно взвnи загаловок із московського закону: 

"Закон про зміцненнв зв'взку школи з жнттвм і про 

дальший ровиток системи народньоі освіти", додавши 

nише в кінці ... "в УРСР". 

Як відомо, система народньоі освіти в СРСР зазна

вала аж надто багато різних реформ, nоки немовбито, 

в основному, стабіnізуваnасв в 1932 році. Хоч усесоюз

ного міністерства освіти досі не було і nокнщо немає, 

але диктувала завжди Москва, особnиво від 1932 року 

- сnершу рішали в Москві, а nотім штамnували в рес

nубліках. Так що у виnадку з шкільною реформою 

Хрущов від Стаnіна далеко не втік. Реформи в СРСР, 

ви nравило, ма10ть виразну nознаку антисталінської 

камnанії - стиранив слідів стаnінщннн, але на шкільну 

реформу це nошнрнnось дуже маnо. Від сталінських 

реформ цв шкільна реформа сама по собі відрізнвєть

са nередусім термінамн іі застосування: за сталінських 

часів усвкі зміни маnи бути вnроваджені в життв не

гайно або того ж року, а теnер да10тьсв терміни дnв 

nереходу на нову систему навіть n'втнрічні. Якщо так, 

то школи і учні та студенти не зазнають стільки nиха, 

вк колись зазнаваnн від наглих змін і nеребудов. 

ПРО СЕРЕДНЮ ОСВІТУ 

С11стема освіти в СРСР, отже і в УРСР, nоділена 

на три окремі галузі, кожна з вкнх nідnоридкована од

ному з трьох відомств (міністерств): загальноосвітні 

школи - nочаткові, неnовні середні та середні nід

порадковані міністерству освітн1 вищі шкоnн - уні. 

но в І ~нІ, Чf'PBFIJL 1 1І]СІ 

верснтетн та інститутн міністерству внщоі освіти; 

nрофесійні (ремісничі) школи з загальноосвітнім рівнем 

навчанна нижче середнього - уnравnінн10 трудових 

резервів (це уnравnіннв - майже те саме, що за німець

кої окуnації називалось "арбайтсамт" ... ). 
Сnинимось по черзі на всіх трьох доnовідих і на 

тому, що сказано в законі щодо кожної галузі освіти. 

Міністер освіти І. К. Вілодід говорив про nроєкт за

кону, nоданий на затвердженнв верховноі ради УРСР. 

Зробивши кілька доземних nокломів у сторону Москви, 

nартії і Хрущова, кинувши кілька загальників з nриводу 

національної nолітики - внось особnиво nnутано і не

асно, Вілодід nодав девкі конкретні дані про україн

ське шкільництво. "Тепер на Украіні nрацює, - сказав 

він, - 30,701 школа, де навчаєтьсв близько шести міль

йонів учнів. Кількість семирічних шкіл у сільських міс

цевостах збіnьшнnаса в 100 разів, а середніх - у 184 рази 

nроти 1914 року. Число учнів у семирічних школах зро

сло в 35 разів, а в середніх - у 17,5 раза". 

Говорвчн про терміни nеребудови загальноосвітніх 

шкіл, Вілодід окремо вказав на дальше розгортакни ме

режі так званих шкіл-інтернатів. Тепер в Украіні нав

чаєтьсв в цих школах 24 тнсвчі учнів, а в настуnному 

навчальному році кільність учнів там збіnьшнтьсв на 

60 тнсач. До нінца семирічки (семирічного nnвну) в шко

лах-інтернатах буде 420 тнсвч дітей. 
Далі йдуть сnрави, майже дослівно nовтореві в за

коні про nеребудову системи навчанна. Отже, замість 

семирічних шкіл теnер будуть восьмирічні, а замість 

десвтирічннх - одннадцвтнрічні. На нові навчальні nла

ни ма10ть nерейти: восьмирічні школи nротигом 

трьох років, одннадцвтнрічні nротигом чотнрьох

n'втн. Навчальними nланамн (nроrрамн) мас 6утн nе

редбачене обов'взкове nрнтвгненна дітей і nідnіткіа до 

фізичної nраці за місцем навчаннв: у селах - у коn

госnах та радгосnах, а в містах - на nромнсnовнх nід

nриємствах. 

Середні школи діnвтьсв на три тиnи: 1) середні за

гальноосвітні школи робітничої і сільської моnоді -
вечірні або змінні; 2) середні заrаnьноосвітні трудові 

nолітехнічні школи з виробничим навчаннвм; 3) техні

куми та інші середні сnеціальні учбові заклади, в акнх 

студенти здобува10ть заrаnьну і сnецівnьну середню 

освіту. Усі три тиnи цих середніх шкіл - трнрнчні. При 

чому, nерший тиn - це школи без відриву від вироб

ництва, вечірні, другий тиn - денні, але з обов'взко· 

вим залученним учнів до фізичної nраці і до набуттв 

професії в одній 1 rаnузей госnодарства, а третій тиn 
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- середні nрофесійні шкоnи ак денні, так і ве'Ііриі та 

зао'Іи.і. З доnовідей і закону видно, що ве'Ііриі і зао'Іиі 

середні шкоnи будуть основнии і всіnако заохо'Іуваиии 

тиnом шкіn nіспа реформи. 

А ак же в законі зфориуnьоваио сnраву мови, ико10 

иав'Іа10тьси у'Іиі в шкоnах в Украіні, і сnраву мов, що 

їх діти иа10ть вив'Іати - крім мови викnадовоі? У стат

ті 9 так сказано: "Нав'Іаиии в шкоnах Українськоі РСР 

ЗДіЙСИІОЄТЬСВ рідИОІО МОВОІО У'ІИіВ. В ШКОnу, З ВКОІО МО· 

во10 и_ав'Іаиив віддавати своіх дітей, вирішу10ть батьки. 

Вив'Іеиив однієї з мов народів СРСР, вко10 не nрова

дитьсв викnадаиив в даній школі, здійси10єтьсs за ба

жаиивм батьків і у'Іиів nри иаввиості відnовідних кои

тииrеитів. 

Дору'Іити Раді Міністрів Українськоі РСР розроби

ти заходи, вкі б забезnе'Іиnи всі необхідні умови дnа 

вив'Іеиив і nоnіnшеиив вкостн внкnадаиив в шкоnах з 

украіисько10 або іишо10 мово10 иав'Іаиии - російської 

мови, вка є моrутиім засобом міжи.аціоиаnьноrо сnіnку

ваииs, зиіциеиив дружби народів СРСР і nрнnу'Іеини 

іх до скарбів російської і світової культури, а також 

украінської мови в шкоnах з російсько10 або іишо10 мо

ВОІО ИаВ'ІаНИВ всіма У'ІИВМИ, баТЬКИ &КИХ і самі У'ІНі 

обраnн ц10 мову дJІ8 внвчеи.ив". 

Статтв цв викладена не надто всио: автори, мабуть, 

умисне не дбаnи npo всиість іі. Такнм чином, україн

ську мову в Украіні можуть обрати або й не обрати 

батьки і самі у'Іиі в шкоnах з иеукраіисько10 внкnадово10 

мово10, а щодо російської мови - уточиенна нема, от

же вона має анкnадатись в усіх без винатку шкоnах (те

nер діJОть на Украіні шкоnн з викладовими мовамн 

УКРАІНСЬКОЮ, РОСІЙСЬКОЮ, МОЛДАВСЬКОЮ, УГОР
СЬКОЮ і ПОЛЬСЬКОЮ). Даnі, російська мова в Укра

іні може бути засобом дружби народів і nрнлу'Іеиии іх 

до скарбів світової куnьтури, а українська мова навіть 

в Украіні таким засобом 'Іомусь не може бути. Іншими 

сnовамн, українська м'ова в Украіні - не обов'изкова 

і ви викnадова, і ви nредмет, бо батьки і самі у'Іні (діти 

украікських батьків) можуть "обрати" собі школу з ро

сійn.коJО викnадово10 мово10, а в шкоnах з молдавс~

КОІО, уrорсько10 та nоnьсько10 мовамн також не обов'вз

кова українська мова ак nредмет иав'Іаиив, тнм 'Іасом 

ви російська мова, ак іти за лоrіко10 статті закону, му

сить внв'Іатнсь в усіх без винатку шкоnах Україин. Мі

ністер освіти І. К. Біnодід назвав у своїй доnовіді таку 

nоnітнку nеиіисько10 иаціоиаnьио10 nоnітнко10 комnар

тії, ХО'І нам невідомо, 'ІОму sкраз леиіисько10, бо за Ле

ніна і за nеиіици Скриnника, ба навіть Затоиськоrо і ще 

nізніше - українська мова була обов'изкова дnа всіх 

без винатку у'Іиів усіх шкіn - бодай ак nредмет нав

чанна. Виходить, що Леніна і за Хрущова можна інтер

nретувати так само довільно, ак і за Стаnіиа. 

У зв'взку з наміром заnровадити вже насnравді no. 
літехиі'Іие иав'Іаинs (це nорад із фізн'ІиОІО nраце10 у'І

нів і студентів), у законі окремо сказано і npo nотребу 
rотуватн кваnіфіковаинх іиструкторів-nедаrоrів. Досі 

буnо так, що так зване nоnітехиі'Іие нав'Іаиив довірв

лосs маnокваnіфіковаиим ремісникам без кіакої освіти. 

Цікаве й те, що в законі (статтs 17) доручаєтьсs урвдові 
УРСР nодбати npo nерехід на однозміние иав'Іаини "в 

иайбnнж'Іі роки". Як знаємо, досі ще більшість шкіn в 

Украіні nрац10е в дві і три зміни. 

І ще одни цікавий момент: досі rоворнлн в СРСР (на 

nартз'їздах 19 і 20) npo nерехід у иайбnиж'Іому майбут
ньому до обов'sзковоrо ДЕСЯТИРІЧНОГО нав'Іаиии не 

тіnькн в містах, а й у селах, а в законах - московсько-

му і київському - мова тіnькн npo ВОСЬМИРІЧНЕ обо
в'sзкове иав'Іаииs. Чому - відстуn? Так твжко залу'Іитн 

до фізичної nраці хnіnців і дів'Іат із середньо10 осві

тоІО? 

ПРО ВИЩУ ШКОЛУ 

Новим тут є те, що до вищих шкіn, ак сказано в 

статті 38, відтеnер nрийматимуть на nідставі характе

ристик від nартійних, комсомоnьських, nрофесійних та 

інших орrаиізацій, а nepeвary nри зарахуванні до ви

щих иав'Іаnьинх закnадів надаватимуть особам, акі ма

ІОТЬ стаж nрактн'Іноі роботи. Haronoc робив доnовіда'І і 

такий же нaronoc зробnеио в закои.і - на ве'Іірнє і за

О'ІИе иав'Іаииs: це щоб студенти В'Інлнсв без відриву 

від виробництва, без державної стиnендіі і не маnи ба

rато 'Іасу думати, ак вони живуть і т. д. 

Студенти вищих шкіn, ак л10дн дорослі, будуть зо

бов'изаиі до фізн'Іиоі nраці і відбуттв зна'ІНО довшої 

nрактики. При сільськоrосnодарськнх інститутах відте

nер будуть великі rосnодарства, на вких nрац10ватимуть 

самі студенти. Менше, і тіnьки між іншим, сказано npo 
nосиnениs наукової і иауководосnід'Іоі nраці у вищих 

иав'Іаnьиих закnадах. Звідси виходить, що "зміцнекии 

зв'sзку шкоnн з життвм" - це насамnеред залу'Іеиии 

студентів до фізн'Іиоі nраці, а не до nоrnнблеиоrо nо

єдиаиив теорії з nрактнко10, з жнттвм yзarani і сnецнфі

коІО тоrо фаху, sкий дnа себе обрали студенти. 

Термін дnа nеребудови вищої школи вмзна'Іено за· 

коном у три • n'ять років. Але цей термін, здаєтьсІІ, ви

зиа'Іеио тіnькн дnв створенна реитабеnьиих госnодарств, 

nідnрисиств та сnеціsnізоваинх -лабораторій, бо nрик

мати до вищих шкіn уже відразу будуть за букво10 

цьоrо закону - насамnеред із стажем фізи'Іиоі 'ІН nрак

ТН'Іиоі nраці, на nідставі характернетик тощо. 

ПРО ПРОФЕСІЙНО - ТЕХНІЧНУ ОСВІТУ 

Тут сказано npo заміну всіх дотеnерішніх шкіл та

кого тиnу на одни тиn шкоnи - на денні і ве'Ііриі місь

кі nрофесійио-техиі'Іиі "у'Інлнща" з терміном иав'Іаиии 

від одиоrо до трьох років і на сіnьські nрофесійио-тех

иі'Іиі "у'Іиnища" з терміном иав'Іаиии одни . два роки. 

Це будуть ремісни'Іі у'Іиnища, до икнх nрийматимуть 

у'Іиів, акі закіи'Іилн восьмирі'Іиу школу. Середньої ос

віти ці "у'Інnнща" не даватимуть. 

ПРО СЕРЕДНЮ СПЕЦІЯЛЬНУ ОСВІТУ 

Середні сnецівnьиі шкоnн rотуватнмуть середн10 

верству фахівців. Ці школи будуть базуватнен на вось

мнрі'Іиій шкоnі, а в окремих виnадках - і на одннад

цвтнрі'Іи.ій. Студенти ма10ть обов'изково nрац10ватн фі

ЗИ'ІИО в nришкільному rосnодарстві - nромисловому 'ІН 

сільському. Закон зобов'взує урвд УРСР максимально 

розширити ве'Іірнє і зао'Іне нав'Іанив в цих школах. Ha
ronoc, отже, й тут зробnеио на фізн'Іиу nрац10, в nотім 

- на nов'взаини nроцесу иав'Іании з nрактнко10 в тій 

rалузі, дnв вкоі студент сnецівnізуєтьсв. 

Як у доnовідвх, так і в законі npo нову шкільну ре
форму в Украіні чимаnо сказано npo ціnі nеребудови, 

ane иі'Іоrо, no суті, не сказано, що змусило nарті10 вда
тисв до цієї реформи. Ane й на це відnовідь можна знай
ти і то без особnивоrо труду - в радинській npeci за 

останні n'ить-шість років, у вистуnах біnьшовицькнх 

вельмож, у висnовnенивх самоrо Хрущова, безумовиоrо 

ініціатора і цієї реформи. Радвиські nідnітки і молодь, 

ак знаємо з nреси і вистуnів веnьмож, - цура10тьса фі

ЗН'ІНОЇ nраці, nри 'ІОму не тіnькн тоді, коnи в'Іатьса в 
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середній чи вищій шкоnі, а й пісnа закінченни шкоnн. 

Це стосуєт•св nереважно тієї моnоді, ика закінчнnа се

редні шкоnн (десвтнрічкн), ane до вищих шкіn не всту
nнnа чи не змоrnа встуnити. 

Коnи до ц•оrо nідходити безкрнтнчно, коnи диви

тис• на біn•шовнц•ку систему ик на нормаn•ну і здо

рову, то небажанна икоїс• частини хnоnців і дівчат пра. 

ц10ватн можна буnо б nотрактувати ак розnещеніст• чи 

вибрики. Ane ак мorno статне•, щоб у nроnетарс•аій 

державі, де nрацв давно нібито стаnа "сnраво10 чести, 

сnави, добnести й rеройства", веа nідрад моnод• не мо

же бути розnещена або, ні з тоrо ні з c•oro, така собі 
nустотnнва? А річ у тім, ак добре знаємо, що небажанни 

nрацJОватн, зокрема - nрац10ватн фізично, - це серед 

радвнс•кої моnоді стаnо заrаn•ннм ввнщем. Інакше б не 

треба буnо заnроваджувати реформи народн•ої освіти, 

ико10 oxonneнo всіх дітей, nідnітків і біn•шіст• моnоді. 

Явище це (небажанни nрац10ватн) - дуже серйозне, сим

nтоматичне, а ак дnа радвнс•кої системи- комnроміту

JОче, щоб не сказати заrрозnнве. Пнтаєт•си: а що ж роб

nsт• і чому не можут• уже вnnнватн на nідnітків і мо. 

JIOДL ТаКі ОрrанізаціЇ, ИК nioнepCLKa, KOMCOMOJILCLKa, ВИН• 
ми фактично oxonneнi всі діти і 10накн та дівчата? 

Сnрава, nовтор10смо, таки ціnком скандаn•на: nрацJОва

тн не хочут• фактично всі комсомоn•ці - зміна nартії. 

От тобі й Ленінс•кнй Комуністичний Союз Молоді (ком

сомоn)! 

Досі в СРСР rоворнnоси - "прац1010ть в соціиnістнч-

ному будівництві". Тепер кажут• - "npaцJOJOTL на бу· 

дов ах комунізму". Ane хто прац10є і хто nраЦJОІІати не 

хоче? Прац10ватн на будовах комунізму не хоче - на

самперед моnод•, дnа икоі той комунізм будуJОтL. Ос• 

тут і собака заритий: моn од• в СРСР масово і ціпком 

свідомо саботує будівництво комунізму. Тому річ не 

в тих чи інших прнмхах, акбриках чи розпещеності мо

nодих 1110дей в СРСР, а в заrаn•ному поnітнчному на

ставnенні моnоді до режиму. Освітив реформа, npo аку 
тут мова, - це заходи режиму, скеровані nроти радвн

еької моnоді, вка саботує режим. Можливо, що наш вис

новок занадто ОПТИМІСТИЧНИЙ, ane иічоrо не зробиш 
- висновок такий сам собо10 напрошуєт•св, він виnnи

вас з фактів, узвтнх із щоденної радвнс•кої живої дій· 

скости. 

За комунізму, ак учив Маркс і noвтopJOIOTL усі біn•

wовнц•кі вожді, nрацв стане орrанічно10 nотребо10. А 

чому ж у радвнс•кому соцівnістичному сусnіn•стві (со

цівnізм - nерша стаді& комунізму) ставnеннв до nраці, 

особnиво у молоді, - ripwe, ніж у сусnіn•стві каnіта

nістичному? 

Щос• неrаразд із біn•шовиц•ким соціалізмом. Тому 

й не вірит• моnод• у бnаrодаті комунізму, коnи не хо

че йоrо будувати. Партів і Хрущов хочут• снnоміц• nха

ти моnод• до комунізму і до nраці на будовах йоrо. А 

снnо10 коnодвз• коnати - води не nити. 

Д. Б і nи к 

~----

Максим РИЛЬСЬКИЙ, Мниоnа ГОРДІЙЧУК 

НАРОДНІй МИСТЕЦЬ 
Ідо сімдесятиріччя з дня народження Л. М. Ревуцького) 

Одному з найвизначніших наших композиторів і од

ночасно одному з найвизначніших наших музичних 

педагогів - Леву Микаласвичу Ревуцькому минуло 70 

років з дня народження. 

Вся Україна, а особливо музики, вітає його з Ювіле

єм. 

Нижче передруковуємо з місячника "Вітчизна" (бе

резень, 1959) статтю поета М. Рильського та музикознав
ця М. Гордійчука присв'ичену життю і творчості Шанов

ного Ювілята. 

Редвкців 

Народний митец• !.. Якщо хто з украІнс•ких радвис•

ких композиторів і засnуrовує на таке високе зваини, 

то це nередусім Лев Мнкоnаііович Ревуц•кнй. Корінна 

йоrо творчости - у невичерпному мелодичному баrат

стві украінс•коі кародноnісенної куn•тури. Йоrо хори, 

пісні та інструментаn•ні п'єси незмінно зв'изані з жнт

твм трудівників. 

Незважа10чн на nохиnий вік, на nостійну зайивтіст• 

творчими, nедаrоrічнимн і rромадс•кнмн сnравами, Л. 

М. Ревуц•кнй завжди вражає всіх своє10 JОністJО, здоро

вим і свіжим nornaдoм на жнтти й мистецтво, своє10 rо

товістJО відrукнутнси на всику добру справу, доnомоr

тн в чомус• кожному, хто потребус цієї доnомоrн. Особ

nиво теnло й чуло ставнтьси Лев Миколайович до твор

чоІ молоді. 

Хто бував на nекцівх Л•ва Миколайовича, той nам'sтає 

Іхній своєрідний стнnь. Основні риси цьоrо стнn10 
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nростота і вдумnивіст• анаnізи музичних ввищ, іноді 

дуже складних. Йоrо nекціі - жива розмова про музи
ку і іІ великих творців, nозбавnена буд•-вкоrо nедан

тнзму чи тенденційних уnереджен•. Ясніст• і коикрет

ніст викладу вnас'І'нві Ревуц•кому у високій мірі. 

Понад тридцs'І'L років своrо життв він віддав вихован

нJО комnозиторів, музикознавців, днрнrентів 'І'а музик 

інших nрофілів. Йоrо учиамн є такі відомі 'l'enep укра
їнс•кі митці, ак Г. Майборода, П. Майборода, Г. Жуков

с•кий, А. Свєчніков, А. Фіnіnенко, В. Гомоnвка, М. Дрем

JІJОrа, В. Рождес'І'венс•кнй, С. Жданов, А. Коnомієц•, В. 

Киренко та ін. Таким чином, Л. Ревуц•кнй є зачнна'І'е· 

nем цinoro творчоrо каnрамку в украінс•кій радвнс•кій 

музиці, кожен з nредставників вкоrо, nри всіх індивіду· 

аn•ннх рисах своrо комnознторськоrо nочерку, виввnас 

і спіn•иі С'І'иnістнчні еnемен'І'н. 

Націоиаn•ний ноnорит і иародніст• характерні дnа уч· 

нів Ревуц•коrо. Роазом з тнм, Лев Мнкоnайович иеухн

n•ио дбає про розвиток самобутности творчих індивіду

аn•нос'І'ей, він завжди радий nривітати nроиви wукан• 

і нввіт• дерзан•, вищо вони таnановиті. Щиро nJОбnв

чи своіх учнів та вихованців, Лев Микоnайович оточе

ний і ixиLOJO rnибоко10 n10бов'10 та внзнаннвм. 

Писати музику Лев Микоnайович Ревуц•кий nочав ще 

до ревоn10ціі, будучи учнем однієї з київс•ких rімиа. 

зій. Він с'І'ворив тоді кіn•ка романсів та фортеnівнових 

n'єс. По'І'ім він оnановує мистецтво rри на фортеnівні 

nід керівництвом веnикоrо украінськоrо комnозитора 

М. В. Лисенка. Лисен.ко відіrрав винвткоао важnнву po
nJO у формуванні Ревуц•коrо ви художника. З ди'І'инст

ва Лев Миколайович nеребував в атмосфері, вкв дуже 

cnpнsna внробпенн10 в н•ому nраrиен• та уnодобан• 

сnравді націонвn•иоrо художника. 

"Перші вісім років моrо життв nроходнnк в умовах 

cin•c•кoro оточеннв, серед простоі, ane nрнвабnнвоІ 
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nрироди сеnвис•ких nісеи•, що викnикаnо в мене раи

ИІО тобов до народної творчости і не мorno не відби

тиса на моїй даn•шій музичній роботі", nисав у своій 

автобіоrрафіі комnозитор. І ос• на бnаrодатиий tруит 

иародиости, змаnку закладений в йоrо душу оточеннам 

і виховаииsм, nада10т• зерна nроrресивкоrо світоrnsду 

і реаnістичної естетики Микоnи Лисенка. Буйно nроріс

ши, вони даnи україис•кій куn•турі сиn•иий самобутній 

таnаит, икий nрославив красу рідної nісні даnеко за ме

жами своєї земnі. 

Закінчивши rімиазі10, Ревуц•кий nродовжує заrап•иу 

освіту в Київс•кому університеті - сnочатку на фізи

ко-математичному, а nотім на 10ридичиому факуn•теті. 

Порад з цим у Киівс•кій музичній шкоnі він вивчає rpy 
на фортеnіsиі. 

В 1913 році у Києві відкрипаса консерваторів. Ревуц•

кий стає іі студентом, встуnивши на комnозиторс•кий 

факуn•тет у класу видатиоrо російс•коrо комnозитора 

і neдarora Р. М. Гnієра. 

Веnику pon10 у формуванні художніх смаків моподоrо 
музики відіrраnо бурхливе мистец•ке життв Києва. 

Ще nеребува10чи в музшкопі, Ревуц•кий nробує тво

рити в жанрі круnних іиструментап•иих форм. Він 

наnисав тоді сво10 сонату дnа фортеnіsиа, а також Пер

ший концерт дnа фортеnіsна з оркестро10. Обидва твори 

одержаnн схваn•иу оціику Р. М. Гnієра, і, мабут•, саме 

це буnо nричиио10 тоrо, що він без ваrаи• зарахував 

Ревуц•коrо у сво10 класу. 

У консерваторії Лев Миколайович nочав nисати сво10 

Першу симфоиі10, та вибухла світова війна 1914-1918 

рр., і він змушений був заnишитн на баrато років nра

ЦІО над цим твором. Ревуц•кий nрискореним темnом за

кінчує університет і консерваторі10, йоrо мобіnізу10т• 

до армії і відnравns10т• на фронт. 

Відірваний вія рідноrо середовища, кинутий у стра

хіттs імnеріалістичної бійні, моnодий комnозитор міr 

тіn•ки мріsти про дороrе серц10 музичне мистецтво. 

Піспа демобілізації він nротвrом кіn•кох місsців nере

бував у Москві, а nотім nовернувеа до Києва. Проте 

розруха часів rромадsнс•кої війни не даnа йому можли

вости sкос• закріnитиса в ц•ому місті. Він заnишає Ки

ів і іде до nовітовоrо міста Прилуки. Тут комnозитор 

активно вкn10чаєт•си в музичне JRиттs, керує худож

н•оJО самодіsn•ніст10, бере участ• в орrаиіаціі музичної 

шкоnи. У Прилуках Лев Миколайович наnисав один з 

своіх найкращих творів - nоему-кантату "Хустина" за 

мотивами "Кобзари" Т. Г. Шевченка. У ній розnовіяа

єт•си про сумну доn10 наймита-чумака, икий заrииув на 

чужині, залишивши в рідному ceni кохану дівчину-си
ротнну, що марно чекає своrо миnоrо і шовком мере

жит• дnа и•оrо хустину .•. 
Пройнита щиро10 иародніст10, музика nоеми-кантати, 

що стоїт• в одиому риду з творами ц•оrо тиnу Лисенка 

і Рнмс•коrо-Корсакова, заворожує сnухача своє10 кра

соJО, rnибоко хвиn10є майстерним відтворемним у натх

ненних звуках траrічиоі історіі нещасних закоханих ... 
"Хустину" Ревуц•кий наnисав дnи самодіsп•ноrо хору 

робітників nрипуц•кої кооnерації. Цей колектив і був 

nершим виконавцем ц•оrо твору. 

З 1924 р. Лев Миколайович nостійно живе у Києві і не

змінно веде nедаrоrічиу роботу сnочатку в музично

драматичному інституті ім. М. В. Лисенка, а nотім у 

консерваторії. 

Ревуц•кнй вкос• на диво орrанічно уміє nоєднувати 

творчу роботу з nедаrоrічио10 і науково-досnіАJІОІ01 а 
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все разом - з rромаяс•ко10 діsn•ніст10. Він не мнспнт• 

себе nоза активно10 участ10 в nовснкденному творчому 

nроцесі сусnіn•ства. 

Діиn•ніст• усіх украінс•ких музично-творчих орrані

зацій, nочииа10чи від Товариства ім. М. Леонтовича й 

кінча10чи Cninкo10 комnозиторів, иайщіn•иіше зв'изана з 

іменем Л•ва Миколайовича Ревуц•коrо. 

І nорад з тим - nостійна nраци над самовдосконаnен

иим. Комnозитор все біn•ше заrnибn10єт•св в "секрети" 

музичної творчости, досконало оnановує це складне 

тонке мистецтво. 

Баrато корисиоrо в ц•ому даnа Ревуц•кому йоrо npa
цs над rармонізаціє10 народних nісеи•. Він створ10є іх 

кіn•ка цикnів, досsrнувши в них високоrо рівна худож

ности сnравжи•ої творчої досконалости. Цикnі "Козац•

кі nісні", "Сонечко", "Гапиц•кі nісні" - не звичайні rар

монізації народних меnодій дnа ronocy з суnроводом 

фортеnівиа, иких в украінс•кій музиці створено дуже 

баrато. Це високоталановиті ориrіиаn•иі комnозиції, на

nисані визначним майстром на осиові народних nісен•. 

Особnиво характерні щодо ц•оrо дитвчі nісні із збірки 

"Сонечко" й "Гаnиц•кі nісні". У "Сонечку" автор nров

вив тонке відчутт& ncиxonorii дитини, зумів барвисти

ми музичними засобами намаn10вати картини дитsчоrо 

nобуту, заrпибивсв у світ дитsчих мрій, сnодіваи•, до

теnно відтворив образи дитвчоі фантастики. Кожна nі

сен•ка - це викінчена художив мініатюра, вка вражає 

своє10 образніст10 й сиnою емоційиоrо вnnиву. 

Прекрасні "Гаnиц•кі nісні", акі rnибоким змістом і 

художи•о10 довершеніст10 засnуrову10т• на nорівиаинв 

з хоровими nіснами-шедеврами Микоnи Леонтовича. Іх 
сnорідн10є з творчіст10 украіис•коrо кnsсика вміииs ав

тора відтворити розвиток nоетичиоrо образу nісні, мак

симаn•но nередати музико10 те, про що розnовідаєт•св 

в тексті, і художи•о nоrпибити ц10 розnовід•. Одначе 

манеро10 й стиnем rармонізаціі Ревуц•коrо rnибоко 

відрізиsJОт•сs від rармонізацій Леонтовича. Доснт• nо

рівнsтн "Подоnsночку" або "Переnеnичен•ку" Ревуц•

коrо з "Щедриком" чи "Дудариком" Леонтовича, щоб 

nобачити, акі різноманітні узори можут• вишивати 

сnравжні художинки на народній основі, заnишаJОчис• 

ій вірними і разом з тим виsвnsJОчи своє творче "s". 
Додамо до ц•оrо, що коnи Леонтовичу властиве буnо 

мнсnенни, так би мовити, хоровими катеrоріsмн, то Ре

вуц•кому, nіsністові, учневі Лисенка, nритаманний rnи

бокнй nіsнізм, sкнй рідннт• йоrо з Шоnеном, Рахмані

новим, Скрsбіннм. 

Прац10 над • народними nіснsмн, вкі дуже баrато дали 
Ревуц•кому щодо засвоєннs основ націонаn•ноrо музич

ноrо стнn10, сам він вважав своєрідно10 nідrотовко10 до 

наnисанна своrо найвндатнішоrо твору - Друrоі сим

фонії. Це комnознців, що красо10 народної меnодіі, rпи

бнноJО думки і високо10 майстерніст10 є найвищим до

сsrненнsм украінс•коі радsнс•коі симфонічної музики. 

Веnнчнs трудова діап•ніст• народу, неnеревершеної 

краси й nоетичности музичний nейзаж, картина безкра

йоrо, заnнтоrо місsчним свйвом украінс•коrо стеnу, над 

аким nине вдаnнну тужnива nісна, і, зрешто10, радісне 

народнє свsто - такі образи виника10т• в уsві, копи 

сnухаєш цей nрекрасний твір. Наnнеана (в nершій редак

ції) ще в 1926-1927 рр. Друrа симфоніs і теnер чарує 

слухачів сnравжн•о10 л10дsніст10 настроїв, nрозоріст10 

музичноrо колориту, задушевним ліричним звучаинвм. 

У 1939-1940 рр. Ревуц•кнй nepernsнyв nартитуру своєї 

симфонії, створивши нову, ще досконалішу іі редакціrо. 
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Лев Микоnаиович ніколи не забувасо митца, що иав'Іив 

lioro любити рідну пісню, рідне слово іі культуру, твор

чість. аиоrо і самовіддака rромадська діаnьність завжди 

були взірцем сnужінка своєму народові. У бесідах з 

учками, у практичних занаттах з ними теорією компо

зиції Ревуцький з rлибоиою пошаною і любов'ю зrадує 

заповіти своrо вчнтела Мниоли Віталійовича Лисенка. 

Однак найбільшим виавом цієї любови і внавом схилен

на перед rенієм велнкоrо енна уираїнськоrо кароду бу

ло редаrуваниа Л. М. Ревуцьким у 1936-1937 рр. най

кращої опери Лисенка "Тарас Бульба". Не порушуючи 

стилю орнrіналу опери, він наблизив іі до літературно

rо першоджерела - повісти М. rorona, динамізуввв Ії 

драматурrію, зробив аскравішнми й випуилішнмн ха

рактеристики rероїв. Музика "Тараса Бульби" заrрала 

новими барвами, слухачам виавилнса 11 нові, не знані 

до тоrо художні акості. В редакції Л. Ревуцькоrо й ін

струментовці Б. Латошинсьиоrо ца опера поставлена на 

ссцені Київсьиоrо оперноrо театру і корнстуєтьса не

змінним успіхом. 

В 30-і роки Лев Миколайович написав цілий рад во

кальних творів - хорів і пісень на тексти українських 

поетів. 

Визначним творчим досаrненнам композитора був 

йоrо Друrнй концерт дпа фортевіана з оркестрою, акніі 

монументальністю образів і художньої форми наблн

жаєтьса до симфонії. В основу концерту автор nоклав 

ідею змаrаниа, що є однією з рушійних сил поступу нa

woro сусnільства від перемоrн до перемоrн. 
У rрізиі роки Веливої Вітчизнйиоі війни Лев Мниола

ііовнч очолював у Ташкентській консерваторії катедру 

комnозиції й історіі музики, виховував молоді творчі 

кадри дnа узбецьиоrо національноrо мистецтва. 

Пісnа визволенна Києва з фашистської неволі Лев Ми

коnайови• Ревуцький активно виnючаєтьса в справу 

відновленна иуnьтурноrо жнтти ресnубліки. Horo оби

рають rоnовою правnіниіІ Сnілки комnозиторів; він очо

лює катедру теорії музнии Київської консерваторії, роз

шукує розкиданих по всій країні уираінсьиих компози

торів і музикознавців, доnомаrає ім швидше повернути

са і стати в nави тих, хто самовіддано труднтьса над 

нормалізацією мнстецьиоrо житта. І ак завжди, йоrо 

передусім хвипює молодь, він робить усе можливе, щоб 

акиаіішвндше вона стала до твор•ости. 

Праrнучи узаrаnьнити свій великий педаrоrічнні: 

досвід, Лев Миколайович створює методи'Іиі праці, ви

стуnає із спеціапьними статтами в rазетах та журнапах. 

Баrаторічна твор'Іа, neдarori•нa і: наукова діаnьність 

Л. М. Ревуцькоrо високо оцінена народом, урадом і rро

мадськістю. 

У 1941 р. йому присвоєний ••енні: ступінь довтора 

мистецтвознавства. За великі засnуrн в справі розвитку 

радансьиоrо мнстецтва Ревуцькому в 1944 р. надане по

чесне званиа Народноrо артиста СРСР. 

1957 рік nриніс Льву Мииоnайовн•у високу оцінку 

йоrо наукової діаnьностн. На заrаnьних зборах АН УРСР 

йоrо обрали академіком. 

Л. М. Ревуцький наrородженнй двома орденамн Ле

ніна, трьома орденами Тру,цовоrо Червоиоrо Праnора 

та медаnами. 

Та найвищою оцінкою пnі.цноі ,ціаnьиости мнтца є ви

знании іі широкими масами наро,цу. Велика попупар

ність музнии Л. М. Ревуцькоrо є переиоипивим свід

ченнам цьоrо. Баrато йоrо пісень настіпьви rпибоко 

увійшли в nобут трудащнх, що з nовним правом ввв-
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жuo'ra.tв н.ародннми. С:відченttsм аисокоrо довір'а ІtІ&

родних мас до одноrо з кращих співців с таком фав'І' 

обранив йоrо членом соціапістн'Іноrо парламенту. Три

чі трудвщі нашої республіки обирали Льва Мнкопuо. 

ви•а Ревуцькоrо деnутатом Верховноі Ради УРСР. 

Внмоrnнвнй до себе художник, Лев Мнвопайо-

внч Ревуцький виступа.: перед народом тільки з rпн

боио продуманими, дозрілими і викінченими творами. 

У сі, хто знuоть композитора особисто, не можуть не 

бути зачарованими йоrо внкатиовою свромніст10, iioro 
відданіст10 у1110бпеніі: сnраві, йоrо розумінним rромад

сьвоі ропі мнтца. 

Побвжаіімо ж нашому дороrому Льву Мнкопаііови'Іу 

нових творчих досаrиеиь і радощів, щаств і здоров'вІ 

РЕЦЕНЗІІ 

ЦІННЕ ВИДАННЯ З УКРАїНСЬКОГО 

ФОЛКЛЬОРУ 

Українська народна. творчість не завмнрас іі ва •У· 
жнні, а. українські наукові діачі, що вивспідок терорвс

тнчноrо режиму на Украіні теж оnнниnнсь на чужині, 

не забувuоть про неі. Яскравий доказ цьоrо - двото

моае внданнв, разом ва 540 сторінок формату наукових 
збірників, "Матеріалів до украінсько-каквдсьиоі фопк

пьорнстнин й діапектолоrіі", що іх зібрав і в nорадкував 

Яроспав Рудницький. Видала ці матеріаnн УкраінСІова 

вільна академіа наук у Вінніпезі, в Канаді, перший том 

- 1956 р., друrнй - наnрикінці 1958 р. Як свідчить уво
радини видвина в передмові, він зібрав ці матеріапн 

особисто під •ас поїздок у місцевості більших скуп

чень укрвінських поселенців у Канаді (провінції Мані

тоба, Сасквчеввнь, Альберта), а також скорнстувавса 

тими текстами, що іх надсиnаnн українські фармери 

(сеnани) до редаиціі "Канадійськоrо фармера". Цей ос

танній факт особпиво вартий уваrн, бо він свідчить про 

національну свідомість укрвінських сеnан, що живуть у 

цій вільній країні. Іх же в Иаиа,ці ніхто не примушує 
зріиатнса свосі націонапьноі культурн і n10бнтн вкоrоса. 

там "старшоrо брата", ак це робпать біпа.шовнкн на 

Украіні. Частково до цих збірників увіі:шпн матерівпн, 

що іх зібрали Тетана Иошнць та О. Івах. У збірниках 

скрізь позазнв•увано походженна текстів, прізвіще опо

відача, час і місце заnисів. Варто відзначити тако•, 

що обидва збірники видано на кошти, зібрані серед 

тих же таин уираінса.инх nоселенців, зокрема чимало 

,цав на ці виданни Йосафат Дзьобио. 

Що ж авJІJПОта. собою ці тексти? Це найрізноманітні

ший матеріал, у віршованій nереважно формі, ВJІе і: 

прозові тексти - народні оnовіданна, перекази, пеrеи

,ци, сnоrа.дн про nерших поселенців тощо. Проте б~Ju.Jqa 

•астина текстів - таин віршовані ре•і - здебіпьшоrо 

nісні. Серед цих nісень є варіанти відомих народвих 

nісень - історичних (козацькі, •умацьиі, жовнірські), 

nобутових, обрадовнх (rаівин, веснанкн), любовних. Се

ре,ц цих останніх - любовних - с такі, що іх Яків rо

nовацьиий назвав у своєму відомому збірнику "nіски

ми освіченоrо стану", тобто nісень з деаккмк ознакамн 

nітературно-індивідуапьноі творчости. Звичайно, RІUІІУ· 

чи це, ми не масмо на увазі будь-аких підробок, ак це 

робпать тепер на Украіні, створюючи псевдо-народні 

,цумн про Леніна, Стапіна тощо, що іх ми знаходимо, 

наприклад, у збірнику "Українські народні думи та іс-
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торичні піеиі';, видані в Києві 19~5 р. зв редакцією М. 

Риnьськоrо. Ні, це все таки справжні народні твори дав

иішоrо nоходженнв, твори, що іх знаходив академік 

Перетц у рукоnисних збірниках XVIII ст. Ось, наnрни

nад, зразок таких текстів із збірника Я. Рудницьиоrо: 

З тоі rори високої 

Вітрець nовіває, 

Сивий rоnуб-rоnубочок 

Гоnубии шукає. (Збірник 11, ст.388) 

Ane баrато в збірниках і ціnком ориrіиаnьиих текстів, 

безnере'Іио, вnерше заnисаних і оnубnіиоваиих. Серед 

них зверта10ть на себе уваrу зразки, сказати б, народ

них вірш, в вких відбито різні істори'Іиі nодіі, а також 

життв в Канаді. Ось, иаnрикnад, вірша з дpyroro збір

ника, з сторінии 405, що має заrоnовок "По'Іатин в Ка
наді". Або "Сnомини з 1914 року", що nо'Іииаєтьсв рад· 
ками: 

Той 'Іотириадцвтий рік - то дуже твжкий, 

Бо nponnanocь дуже крови і сnьозів дрібненьких. 

Є також у збірниках вірші peniriйиoro характеру, ва 

зразок віршів "Боrоrnасиика". Ane це фоnкnьориі текс· 
ти, бо заnисано іх із живих уст. 

Уnораднии додержувавса методу наукової фіксації 

текстів, не виоса'Іи в них змін мовиоrо характеру, ви про 

це він і nише в nередмові. Тим то ці тексти цінні ще й 

з nornвдy дівnектоnоrі•иоrо, в них зокрема можна від

зив'Інти бвrато цікавих nеиси'Іиих ввищ. 

З nornaдy й суто-мистецькоrо баr.ато серед цих текс

тів сnравжніх nерnии народної nоезії, і в цьому розу

мінні це виданна має веnнку вартість. 

В. ЧАПЛЕНКО 

ПРО ОДНУ ПЛУТАНИНУ 

Коnи ми тут, на •ужині, •итаємо більшовицьку пресу, 

журнаnи, книжки, нас nрикро вражає назнваннs баrа· 

тонвціонаnьноrо СРСР одним народом (висnови тиnу 

"веnикий радинський народ" - в однині). Це зву•ить 

дnа нас ви nоrі'Іннй нонсенс, бо ж nонвтта баrатьох на

родів не можна втиснути в однину. 

Ще м. Драrоманов відзначав у своїй nраці "Исторн

'Іесиав Поnьша и русская демократів" звн'Іку рос. де

мократів nисати "руссиій народ", а не "народw РоссіІ". 

Біnьшовиии сnо'Іатиу буnн відмовкnись від цьоrо, про· 

rоnосивwи 1918 р. "Декnвраці10 nрав народів РосіІ". Ane 
nізніше знов до цьоrо nовериуnись, тіnьки замість "рус

скій" етаnи казати "радвиськнй". 

Хроноnоrі'Іио це, здаєтьсв, винииnо ще в 30-их роках, 

у веаному разі а npнraдYJO nісн10 "Есnи завтра война, 

есnи автра nоход", де римо10 до сnова "nоход" буnо 

"нак одни 'Іеnовек, весь советский народ". Пісnа війни 

це стаnо вже "зви'Іайним" ввнщем, ane останЮм •асом 
nорад з "одииио10" тамошиї автори й nромовці іноді 

ужива10ть і "множини" (вислови тиnу "народи Радине•· 

коrо Со10зу"), створJОJО'Ін, таким •ином, nевну nnута

нину. На доказ цієї nnутаиини в наведу матерівn тіпь

ин з останньоrо з'їзду КПРС, взввши йоrо з •· 24, "Из· 
вестнй" з 29 сі•нв 1959 р., де nодано nромови секретара 

ЦК КПУ Н. Подrорноrо, секретари ЦК Об'єднаної робіт· 

НИ'ІОЇ nартії Поnьщі В. Гомуnин і інших. У Подrорноrо 

маємо тане (зберіrа10 російський ориrінаnьний текст 

дnа біnьшоі автеитичности): "Коn хозники н работинки 

совхозов зажrnись жеnаиием внести достойнwй виnад 

в борьбу народов Советсиоrо Со10за". Ane с й таке: "Со· 
ветсиніі народ хорошо знает, что зти усnехи" ... Те саме 
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знаходимо н у "незаnежноrо" fомуnки: він ccnO'IB'I'KY 
передав nривіт "рабочему иnассу и народам веnниоrо 

Советсиоrо Со10за", а nотім сказав, "•то советский на

род... что зтот народ... nостроит мory'lyJO матернаnьно

техинческуJО базу коммунизма". 

Таких nрииnадів баrато. 

Нема такої nnутанини тіnьки в nромовців-росівн: во

ни rоворвть тіnькн в "однині". От А. Н. Ларіоков (Р•· 

занська nартійна орrанізаців) rоворнтІt: "Наш народ 

добиnев великих усnехов" ... 
Останній, на мо10 думку, факт nодас nевиоrо роду 

кn10ч до розв'взаиив nитаннв. "Одн.нна" винкипа вк ан

ав nocиneнoro настуnу російськоrо веnикодержавиоrо 

шовінізму, це етаnось тоді, коnи Стаnік rотувавсв до 

війни (npo це свідчить ота "nатріоти'Іиа" nісна "Есnи 

завтра война" ... ), ane nicnв смерти Стаnіиа, коnи ста· 

nи rоворити про розширеиив nрав иаціоиаn~оиих рес

nубnіи, nочаnи зrадувати й "множину". А ви ті "nрава" 

ще не дуже nевні, то nромовці й хита10тьса мім тим і 

тнм, утворюючи так ЦJО nnутаиииу. 

Ane дnв народів це, безnере'Іио, боnJО'ІИЙ момент, бо 

"однина" виразно зневажає іх иаціоиаnьиу rідиісtь. 

Правда, може, дехто зrадає в зв'взиу з цим формуnу 

США "єдність у мноrості", ane цв формуnа до дійсности 
СРСР нівк не nідходить. У США немає етнічних оди· 

ниць - народів (за вийивтком, Нь10-Меисіко), штати в 

США - це тіnьки державні орrанізаціі, а в СРСР иа

ціонаnьні ресnубnікн - це державне оформnеннв жи

вих етнічних одиниць, що ма10ть свої мови, своі куnІt· 

тури, і "однина" - це вивв імnерівnізму, а не формуnи 

єдности. Ц10 "єдність" можна nорівивти тіnьки з таки· 

ми ввищами, ви французька "іитеrраців" в Аnьжирі. 

"Цікаве" світnо на різне розумінив СРСР з боку ро. 

сіни і "иаціоиаnів" кидас факт, що йоrо відзна'Іив nроф. 

М. Ветухів у радинських деnеrатів на недавньому 

конrресі зооnоrів у Лондоні: там деnеrати з Москви й 

Леиіrраду ноекnи відзнаку з наnисом "Росів", а "иаціо

наnи" - "СРСР". Отже, ЦJО державу за кордоном ви 

"cninкy суверенних народів" реnрезеиту10ть тіnІtки "на

ціоиаnи", а росіянам досить і "однини", що вже й зветІt• 

он nросто "Росів" І 

В. ЧАПЛЕНКО 

3АМОВЛRИТЕ КНИНІНИ 
А. Любченко - Що.-енник. Ч. І ......... . 
В. Стефаник - Вибране ....... . 
П. Горотак - Диибопічні параболи ....... . 
В. Чапленко - У нетрих Копет-Да гу ..... . 
М. Івченко - Напоені .-ні ............... . 
А. Кащенко - Під Корсунем ........... . 
П. Карпенко-Криннц.и - Підмиті вітрила ... . 
Б. Олексан.-рів - Мої JІНі ........... . 
М. Гоголь- Сорочинський ярмарок ..... . 
П. Волиняк - Земмr кличе ........ · · ... . 
П. Волиник - Під Кизrуртом ........... . 
О. Стороженко - ОповіJІання ......... . 
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Вох 452, Terrn. "А", Toronto, Ont.. Canada. 

Вчасно відновіть передпJІату - наr&JІ.уватн не
ма кому й нема коли. 

Не дайте, врешті, журналу суdдові - хаА nе
редплатить сам. 

li О В І ,( НІ, ЧЕРВЕНЬ, 1959 



УnРАІНСЬКІ П'ЄСИ 

В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ 

(Лист з Праrн) 

З незмінною радістю сnухаємо ми 

наших українських друзів, що при

їжджаючи ;цо Чехосnовач•ини, роз

повідають про інтерес украікських 

rnи;цачів ;цо нашої ;цраматурrіі. Нас 

;цуже порадували, зокрема, вистави 

за п'єсамн чеськоrо кnвссика й. К. 
Тиnа "Волинщик з Странониць" та 

су•асноrо ;цраматурrа П. Коrоута 

"Таке коханки", здійснені ;цраматн'І· 

ними колективамн Украіни. 

Наші теа'І'рн також поставили чи

маnо п'єс українських ;цраматурrів, 

а ще більше п'єс було перекладено. 

З украінськоrо кnиснчноrо реперту

ару відомі у нас "Пошиnнсь у ;цур

ні", "Не су;цнnось", "Маруса Боrу-

ЖАДАйТЕ! 

славка", "Хазвїн", "Сто тиса•'', "Су
єта". 

У празькому Реалістн•ному теат

рі імені Зденека Неє;цnи з;цііІснено 

виставу за п'єсою І. Тобіnевн•а 

"Мартин Боруnи". Вона була тепло 

прнйнвта rnи;ца•ем і витримаnа ае

nику кількість реприз. 

Із старшої rенераціі украікських 

кnиснків ХІХ стоnіттв відомі у нас 

Тарас Шевченко своєю п'єсою "На

зар Сто;цоnв", Квітка-Основ'инеико 

п'єсою "Шеnьменко-;ценщнк". У міс

тах Ліберець, Првшів та у Празько

му обласному театрі було пос'І'ав

nено "Украдене щаств" Івана Фран

ка. О;цин з театрів міста Врно ус

пішно внетупив на театральному 

конкурсі з "Лісовою піснею" Лесі 

Українки. Зараз Державний театр 

міста Брно rотує прем'єру п'єси 

ПЕНМАНОВІ 

РОБОЧІСКАРПЕТКИ 
ТРИВКІ 

РОБОЧІ СКАРПЕТКИ 

У широкому виборі 
РОБОЧИХ СКАРПЕТОК 

ПЕНМЕНС 

найдете кожний стиль і 

грубість, що вам потрібні. 

Які з них ви не вибрали б, 

буде ue найкраще, що за 
таку ціну І"І!Ожете купити. 

ТЕЖ СПІДНЯ ТА ВЕРХНЯ БІЛИЗНА 
СЛАВНА ВІД 1868 р. 

/ІОВІ }НІ, lfEl'BEH!i,l.'ІiJY 

WSl0-4 

'Камінннн rосподаріІ. На •ес•кт 
мову перекnа;цена також ;црама "У 

пущі" великої українськоі пое'І'есн. 

З творів українських ра;цвнськнх 

авторів перекладені rоnовннм 'ІН· 

ном п'єси пісnивоєнноrо періо'"', а 

з 30-нх років тільки твори О. Кор

нійчука "Заrнбеnь ескадри", "Пла

тон Кре•ет", "В степах Украіни" та 

коме;ців Івана Ко'Іерrи "Майстри •а· 

су". Останнім •асом у нас перекла

дено комедію І. Микитенка "Дні 

ЮНОСТИ"· 

Крім названих п'єс КорнііІ•ука, 

відомі ще "Пар'І'нзанн в степах Ук

раіни", "Фронт", "Правда", "Макар 

Діброва", "Каnнновнй rail". З успі

хом пройшли "Крила" у празькому 

Камерному театрі. З творів інших 

;цраматурrів існують переRJІа;цн на 

•еську мову "Професора Вуйка" Я. 

Баша, "Генерала Ватутіна" Л. Дми· 

терка, з;цііІснено вистави п'єс "ПіА 

золотим орлом" та "Любов на сві

танні" я. Гаnана, коме;ціі "Не нази

ваючи прізвищ" В. Мннка, "Жнттв 

по•ннаєтьса знову" та "За ;цруrнм 

фронтом" В. Собка. Внзна•ною те

атральною подією буnн вистави 

п'єси Ю. Бурвківськоrо про Фу•іка 

"Праrа заnншастьса мосю", вка ста

вилась у Національному театрі в 

Празі, а зrо;цом і в обласних теат

рах міст Гра;цец-Краnове, Ос'І'рава, 

Опава, Готваnь;цов, Тепnіце, Лібе

рець, Оnомоуц, Врно, Пnзен, Новий 

І•ін, Коnін. 

Ми знаємо, що баrато творів ук

раїнських авторів ще не перекладе

ні. Мапо відомі в нас, зокрема, ос· 

танні п'єси украікських ;цраматур. 

rів. Головною темою наших театрів 

є су•асність. Ми з радістю зустрі· 

немо нові цінні п'ссн наших друзів 

про су•асне жнтти. Сподіваємось, 

що й вас зацінавnить твори наших 

;цраматурrів. Вашим і нашим теа'І'

раnьннм працівникам треба ще 

біnьше співпрацювати, ще ліпше 

пізнавати о;цнн о;цноrо. 

Аnена МОРАВКОВА. 

м. Прага. 

("Літ. Газета", :К:иів, 19. 5. 1959 р.). 

УСІ НА ЛТНЮ ЗУСТРІЧ У ТО

РОНТІ, ЯКУ ВЛАШТОВУЮТЬ 

ДОБРУС С Ш А і СУЖЕРО 4, 

5 j 6 липня ц. р.! 
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ЩЕ_ ОДНА БАНДЕРІВСЬНО-МАГІСТЕРСЬНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 
У двомісячнику "Київ" (Фі.тІадеJІфія, США) у ч. 

2 за 1959 р., ного редактор -- Б. Романенчук -
нирішив черговин раз "прогулятись" по Волиняко
ні. Я, як правило, такими "прогулянками" ніколи 
не ціканлюсь, хіба що анторн їх перейдуть межу 
JІюдської пристойности. В такому випадкові я пе
редрукоnую напад, щоб показати читачам людсь

ку підлоту. 

Межа людської поведінки на мою думку перехо
диться лише тоді, як когось обвинувачують у зра
ді свого народу, у вбивствах, в аrентурній діяль
ности тощо. Все інше на мою думку можна писа
ти всім і завжди. Принаймні на мене. Я, наприклад, 
ніколи не протестуватиму, як хтось скаже чи напи
ше, що я поганий, дурний, що в мене препоганиіі 
ніс, чи що я взагалі ні до чого не здібний і т. д. -
кожен має свій смак і погляди і має право вислов
.,юватись про когось так, як він думає. 

Б. Романенчук перейшов межу людської при
стойности тим, що він свідомо пришиває (іменно 
по-більшовицькому "пришиває") мені й Багряно
му щось російське, більшовицьке, вживши n сво
їй не дуже то мудрій шпильці зовсім без потреби 
російської мони і більшовиньких виразів, наніть не 
беручи їх у лапки: 

"Любімий нождь, Іван Пашювич! Можеш спать 
СІюкойно ... Про це вже старається твій вірний і від
даний слуга Пєтька Пєтух", себто Петро Волиняк ... 
Як бачимо дуже ориrінально й дотепно! Як і ли

чить маrістрові. Виходить з цього "дотеnу", що 
мені й Багряному властиnе все російське, більшо
вицьке, що навіть наші імена помилково зnучать 
Ію-українському. 

Так оце Ви, Вельмишановний і Дуже Поважний 
ІІане Маrістре, Докторе, Редакторе і прочая і про
чая, аж отакий "бдітєльний" "націоналіст-собор
ник"? Так оце Ви так про нас думаєте? Ні, неправ
да - ви так не думаєте, це ни тільки так по-галич
моно-магістерському соборно-політично упідлює
тесь. 

Я не знаю, що пан маrістер думаЮть про Ів. Баг
ряного, але певен, що про мене вони думають зов

сім не так, як тепер пишуть у коломийському "Ки
єві". І це я за раз доведу. 
Перш за все повністю передруковую цю брато

ненависницьку нотаткку, щоб читачі могли самі 
робити nисновки: 

"Нечувана любов. Найбільнший "соборник" 
між східняками і найбільший східняк між со
борниками (як бачите тепер без лапок, бо 
між східняками соборника бути не може. П. 
Вол.), майже геніяльний і абсолютно всезна
ючий Петро Волиняк пише в своєму журналі 
("Нові Дні", 1959, ч. З) таке: 
"Виступи In. Багряного в Торонті вняnи:ш 

просто нечувану на еміграції любов до цього 
нашого визначного пись~tенника і політичного 
діяча від усіх прошарків еміrрації, незалежно 
від її територіяльноrо походження, політичної 
орієнтації та віровизнання ( підкр. наші 
"Київ"). 
Любімий вождь, Іван Павлович! Можеш спать 

спокойна. Тебе так нечувано і соборна, шобить 
український народ, як не JІюбиn ще досі ніко
го. Про це вже старається твій nірний і відда
ний слуга Пєтька Пєтух. Тільки ти uже не за
будь йому якого ордена почепити -- uін же 
так старається, мало із шкіри не вискоЧІПІ·". 

Борони·ш Ів. Багряного я не маю най~Іеншого 
наміру, але від свого твердження не uід~юв.тІяюсь і 
в разі потреби ~южу його ці:tком певно об•·руІпу
вати. Ну, а щодо епітету "нірний і nідданий с.пуга", 
то нже хто-хто, а Б. Ртtаненчук, який знає мене 
добре з Австрії (від 1955 року), напевно не су~t
нінається (я певен у цім!), що хоч би він ~tене ІІС
рейменувао не тільки на "Пєтьку Пєтуха", а наніть 
і на соборного "когута", то я на посаду "вірного 
і відданого слуги" чи якогось іншого, за виразо~І 
Ю. Шереха "єсмена" таки не вродився. Це Б. Ро
маненчук мусить знати хочби із власної практики. 

Та нернімось до Романенчукової нотатки. Отже, 
читачі "Києва 

11 
~І усіли б зробити висновок, що І І. 

Волиняк: 1. Дуже дурний (Р-к пише: "майже гені
ЯJІьний 11

), 2. Нічого ні в чому не розу~Ііє (Р-к пи
ше "абсолютно всезнаючий"), З. Людина бе3 ха
раю·еру і хребта, яка сліпо ІІокпоняєтьсн веред 
СИJІЬНИІ\Ш "ВОЖДЯ.МИ" (Р-К ПИШе: "вірНІ-ІЙ і ві;ща
НИЙ СJІуга"), 4. Не український патріот, а ,:JІощша, 
.яка думає по-російськшtу та ще й російською :\10-

вою (Р-к пише: "Любімий вождь'' і т. д.), :нuдина 
яка навіть не може носити поридне українське ім'н 
- - Петро, а ~•усить зватнсь ~юсковсьюtм "І Ієть
І<ОЮ11 ••• 

Чудового редактора мають читачі "Нош-tх Днів''! 
Та "горі імієм серця!" (І носи також!), бu був час, 
що Б. Ршtаненчук був певен, що ВоJІиняк бу де "со
борником" і до самої смерти uірІпюІе, що банде
рівпів варто перевиховувати, що, 1\ЮВ.'ІЯВ, то "снон 
кров" і з них ~южуть бути .:tюди ( н сп ра нді вірнв 
у це!) і писав про мене все "совсє~t наоборот", як 
кажvть одеські жидки. 

у·"Гомоні України" (ч. 5 (40), від 4. 2. 1950 р.) 
у статті "Літературне життя української е~tіrрації 
в Австрії", у розділі "Петро Волиняк" ( ci~t неJІИІШХ 
підвальних шпальт!) Б. Романенчук писав таке: 

" ... відновив свою .1ітературну діяльність по кіль
карічній перерві. Волиняк почав писати ше на рід
них зеш1ях і друкувався від 1931 року в різних .ТJі
тературних журналах, а між іншим і n "Житті й Ре
волюції" ... 

" ... Збірка оповідань на ці те~ІИ мада друкупатн
ся ще в 1932 р. в Держаnному Видавництві Укра
їні п. н. "На гірських кряжах і полонинах", але сві
ту не побачила, бо (підкреслення всі мої П. В.) 
автор відмовився показати "організуючу й ке
рівну ролю партії в соціялістично~tу будівництuі". 
Ue напевне і бу.1о причиною арешту і зас.пання на 
Бі.1оморсько-Балтійський канал" і т. д. 

Отаке, п. Романенчуку! Сталінові відмовився до
годжати і пішов у тюрягу й заслання, а Багряншtу, 
який не має не тільки що ГПУ чи НКВД, а навіть 
па ску дно го бандерівського СБ, яке може хоч не 
зас.1ати на ББК, то путо~r і цуркою задушити, -
став "вірний і відданий слуга" ... Вибачте, Вельми
шановний і дуже Поважний та ще й Правдомонний 

НО В І .1 НІ, ЧЕРВЕНЬ, 1959 



Пане Маrістре, але смію запитати Вас: Коли Ви 
брешете - У 1950 чи в 1959 році? .. І де саме: У 
"Гомоні України", ЧИ В КОЛОМИЙСЬКО:О.ІУ "Києві"? .. 
Та цитуємо Б. Романенчука з "Го~юну України" 

ще раз: 

"Хоч данніша Волинякона творчість не відома 
ширшому читачеві, одначе з останніх творів не важ
ко зміркувати, що має:о.ю справу з письменнико:-.1, 
у якого є і літературний хист і літературний дос
від ... Збірка ... "Земля Кличе" ( 1946) показує доб
ру технічну культуру і виразний літературний та
;ІаІп Волиняка, який володіє досить багатим засо
бшІ фарб і вміє нюш покористуматися у змальо
вуванні гарних, nлястичних, чітких і небанальних 
образів. його мовостиль поетичний і образний ... 
персонажі вільні від схематизм у. Автор, напр., не 
~Іає звички описувати nерсонажу від себе, він ко
ристується радше безnосередніми засоба:о.ш, які 
дають :о.южливість персонажам вияв~1ятися у дії ... 
на загал це письменник самобутній і :\южна сказати 
:і вJІасним літературним обличчям". 

І далі: 
"Із кількох оnовідань названої збірки "Земля кли

че" n. Волиняка най на ртісніши.м видається на:\І "На 
хуторі", в якшtу автор сміливо змальовує духовий 
образ Гр. Сковороди в останні роки його життя. Це 
оnонідання було нагороджене на літературному кон
t<урсі "Нових Днів" 1946 року, і з цього nриподу 
один із членів жюрі (ред. "Укр. Літ. Газети" у Мюн
хені Ів. Кошелі нень. П. В ол.) nисав: "Творча фанта
зія письменника, щоnравда, не виходить за межі 
устійнених Ковалинськи:м і nізнішими дослідника
:о.ш уявлень про філософа, одначе твір, наnисаний 
в теnлих ліричних тонах, читається з інтересом, осо
бливо в тих місцях, які змальовують Сковороду да
Jtеко від людей, серед чудесної української стеnо
вої nрироди. Прозороясний величавий nейзаж вда
ло вnлітається в роЗповідь і створює га р!\юнійне 
тло, на якому яскравіше вимальовується образ мис
лителя. Весь нарис витриманий в урочисто підне
сеншІу тоні, який досягається головно сnоєрідно
інверсійною бу до вою фрази". 
Думаю, що цитувати досить, хоч я міг би циту

вати ще багато. Ну, а через 9 літ, як я накиван п'я
тами на темну і бридку бандерівщину, Б. Романен
•tук запевняє своїх нещасних читачів, що ВолиНЯІ< 
--- трохи чи не останній неук і дурень ... То чи буде 
це неnристойністю, як я скажу: Б. Романенчук --
безконкуренційний брехун, який, щоб догодити 
своїй партії, зневажає са~І себе nросто цинічно 
кnить із своїх читачів? .. 

Та за1~итуй~ю Б. Романенчука з "Гомону Укра
їни" іще раз (усі nідкреслення мої. П. В.): 

" ... варто відзначити "Лист з Волині", у якому 
автор з:о.tальовує трагізм українського народу, що 
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ще не зазнав був совєтського раю, а саме на за
хідноукраїнських землях... Нова московсько-боль
шевицька влада зруйнувала до основ старий лад і 
завела новий, забрала від дітей батьків, рідний дім 
і нее, все, що вони мали ... Дуже зворушливо змальо
вує автор nочуття дитячої nсихіки, завдяки чш1у 
оповідання набирає особливого інтересу". 
"Окремою книжечкою вийшло оnовідання "Під 

Кизгурто:м" ( 1947). Це добре nобудоване сюжет
не оnовідання, в якому автор вернувся до давнішої 
тематики ... Тільки ж те:\юю цього оповідання є епі
зод з життя давніх українських nоселенців в Сер. 
Азії, серед отих киргизів чи узбеків, які так само 
ненавидять московсько-більшовицького наїзника, 
як і українці ••• " Котре з цих явищ є nротиприродне 
-- те, що З:\tалював автор в оповіданні, чи те, що 
:\ІИ пшrічає~ю тут (у Канаді і США - П. Вол.)? 
Відповідь читач напевне знайде у "Під Кизгуртом". 

"А ще треба згадати літературний репортаж Во
линяка "І{убань зе:о.шя українська, козача" 
( 1948). Що 1.1.е: репортаж, чи повість? Автор наз
вав це репортаже:\І, а.1е воно читається, як добра 
повість про Кубань та про те, як Москва намагалася 
з корінням винищити український народ та при
боркати непокірного українського духа... )Коден, 
~1абуть нарід не виявив суnроти нищівних заходів 
Москви стільки невгнутости й твердости, що укра
їнський, але й до жодного мабуть народу Мосю1а 
не стосувала таких диких і жорстоких засобів, як 
до українського. І не знищила Москва українсько
го духа. Це прекрасно показує Волиняк у своему 
репартажі ••• Це дуже жахлива картина, як її показан 
автор, але не менше правдива. Проте вона не ви
кликує в читача песимізму своєю трагічністю і жах
ливістю. Навпаки, вона повна оптимізму, не тільки 
у фразах, але А у всіх деталях, образах. І це дуже 
позитивний бік репортажу, бо оптимізм - одна із 
основ нашої сили на е:\tіrрації, сили, якої нам так 
багато треба, щоб бути корисними батьківщині". 
Як бачимо з цитат, Б. Ршrаненчук переконунав 

читачів "Гомону України", що Волиняк таки собор
ник, бо дуже прихильно змальовупав знищення ук
раїнської родини на західніх українських землях, 
блискуче довів, що вся Волимякова тпорчість ске
ронана на боротьбу з російським більшовицьким 
окуnантом, що вона (творчість) оптимістична, себ
то Волиняк вірить у неминучу перемогу нашого на· 
роду в боротьбі з окупанто~І. 
А що ж тепер? Волиняк - - людина, яка думзе 

nо-російському, російською :-.юною, слоном, не ук
раїнський Петро, а моекопський "Пєтька" тз ще И 
"Пєтух" ! .. 

Ні, треба бути не JІюдиною, а бридким слимаком, 
щоб отак знущатися само~•У з себе, як не робить 
Б. Романенчук. 
Щодо мене, то Романемчукоnі читачі :\ІаютІ) змо

гу вибирати: або вірити Ро:\rаненчукопі з "Гомону 
України", або вірити йому з "Ки є па". Щодо само
го Рш1аненчука, то ї~r вибору нема: або nін з них 
кпив у "Гомоні України", або кпить тепер у "Ки
єві" --~ однак він буде n їх очах брехуном і люди
ною, яка не шанує ні свого і~rени, ні свого слова. 

Ulo сnричинює такі явища? Тенденція під пла
щиком соборности затрюtати nоділ нашої нації на 
дві частини: на галичан і на україю~іп. Саме те, про· 
ТІІ чого я боровся й бороти~Іусь: ~•усюю ~ІЗТІІ тіль-
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ки українців! А спекулювати на соборності нема 
чого- це вже давно перейденийетап нашої історії. 
Сьогодні про потребу соборности можуть говори
ти тільки примітивні політичні спекулянти типу Б. 
Ршtаненчука та його партії. І я їх ніколи не шану
вав і не шануватиму. Б. Романенчук може завтра 
написати найкращу статтю про Ів. Багряного в сво
Єl\ІУ "Києві", а Ів. Багряний може також віддати 
данину "соборності" і написати те саме про Б. Ро
маненчука в "Українських Вістях", але й тоді Б. 
Романенчук лишиться для мене не людиною, а сли
маком. 

Для мене в першу чергу - людина, а вже потім 
українець, а ще потім - член партії якоїсь. Якщо 
двонога істота втратила людські ознаки (чи й не 
мала їх ніколи!), то вона зайва і шкідлива нації, не 
дасть вона користи й партії. 

Ось саме то:о.tу я й загострюю боротьбу з полі-

тичною аморальністю. Саме тому "підняв на щит" 
і підлий виступ Б. Ро:маненчука, з яким роками спів
працював і який не має найменшої підстави сумні
ватися ні в моїх людських, ні в національних якос
тях. 

Аматорам обвунувачувати мене в галичаножер
стві нагадаю, що свого товариша по протиросшсь
кому підпіллю і по російській тюрмі О. Калинника 
( східняка з крови й кости!) я так само "похвалив", 
як і закукуріченого галичІ\юна Б. Ро:о.tаненчука. 

П. Волиняк 

П. С. У тому ж числі "Києва" є ще й друга но
татка Романенчука про 1\Іене й Багряного. Та по
скільки там Романенчук не робить брудних полі
тичних натяків, то я її не згадую - ред. Б. Рома
ненчук має право на свій смак і на свою власну дуІ\І
ку і може її завжди вільно висловити. 

ЩЕ ОДНЕ МУЗИЧНЕ СВЯТО В ТОРОНТІ 
У минулому числі ми писали про концерт укра

їнської симфонічної музики, одночасно повщомля
ючи, що 17 травня має відбутись концерт з творів 
ІШl\шозитора Миколи Олексійовича Фо:о.tенка. 

Нк і l'Іюжна було передбачати, концерт відбувся 
:J ПОННЮІ :\ІИСТеІLЬКИl\1 і :\ІатеріЯ.lЬНИl\1 успіХо:\1: ве
ЛИКа заля УНО 1\Іайже була випавнена вибраною 
публікою і коннерт себе цілком виправдав мате
ріяльно, хоч і були чималі видатки, бо з Нью-Йорку 
приїхав не саl\І М. ФоІ\Іенко, а й біт,ша частина 
никоюнщін: І3абел.:Іа Орловська, Лев Рейнарович, 
В. Цісик. Четвертю• виконавцем була відо:о.Іа в То
ронті піяністка Оксана Бризгун-Сокшшк, яка фак
тично й була ініціятороІ\І і організатороl'ІІ коннерту. 
Допо:о.Іаrали їй численні прихильниці і прихильники 
творчости М. Фш1енка -- батьки учнів її фортелія
ноної студії, які створили спеціяльний ко:о.Іітет у 
СІ~:Іаді: М. Горбань (голова), І. Мельник {заст. го
лови), М. І'олод, О. І{опач, І. Кушпета, Л. Мак а рнк, 
М. Миськів, Д. Порошок, В. Цурканська - члени 
1-:шІітетv. 

Спільні зусилля нієї групи і вможливили торон
тянаl\І l\Іати nриє:о.шість зустрітись з нашю1 ви:шач
ІІИІ\І КОl\ІПОЗИТОрО:\1 і чути ЙОГО ТВОрИ у дуже ~-:у.:Іь

турНО:О.ІУ виконанні. 
Поскільки не був кош~ерт з творів .1ише М. Фо-

1\Іенка та ще й з участю самого автора (автор ако:о.І
паніюнав усім виконаІщюІ, що вельми сnричини
лось до якости виконання і до успіху концерту в 

публіки), то личило б сказати щось про творчість 
І<шшозитора. Дехто в таких випадках любить по
рівнювати: :о.юв.1ян, автор є nослідовнико:о.І такої чи 
такої шкоJІИ, такий його твір нагадує такого ко:о.І
позитора, а інший другого і т. д. Так говорити про 
КОІ\Шозитора, то значить не сказати про нього ні

LJОго: чи то з небажання щось сказати, чи nросто ... 
не маючи чого сказати. 

М. Фш1енко -- комnозитор дуже різношtнітний: 
він пише оnери, кантати, фортепіянові твори, тво
ри для скрипки, хори, дуети, рш1анси, маршові nіс

ні, аранжирує народні nісні тощо, тощо. Нема су:о.І
ніну, що якби наш кшшозитор діяп сьогодні n Ук
раїні, то він був би одним з найвизначніших тпор
цін .,:::~ІІІШ, бо що не кажи, а еІ\Ііrраuійні уІ\юви тзкн 
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ніяк не сприяють його творчому самовиявленню, 

а тим більше його nопуляризації серед народу. 
М. Фш1енко за стилеІ\І романтик. Але порівнян

ня його творів з Веберам чи Суком, як не зробив І. 
Ковалів у "Гомоні України", ніяк не визначає ха
рактеру його творчости: Фоменків ршІантизІ\І не 
заглядає в минуле, а він глибоко сучасний і навіп. 
стремить у майбутнє. Саме тому його 1\Іузична мо-

Оксана Бризrуи-Соиопик 
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на занжди иідсніжена і глибоко сучасна. І саме то
:<.Іу виконавці люблять Фоменкові твори виконувати, 
а слухачі слухати. На товариській вечірці по кон
церті баритон Лев Рейнаравич сказав: "Люблю Фо
менкову музику. його твори легко вивчаються і 
.'lегко співаються". Справді, Фоменкови:\І творам 
-- байдуже вока.1ьню1 чи інструментальню1 - вла
стиве щире ліричне звучання, багатство колориту, Ї:\І 
властива ще й щира людяність. Це все приводить 
до великої сили е:\юційного впливу на слухача. А 
Іtс і є справжнє l\tистецтво, бо год{ шукатИ' :\Іистен-

Ізабеnnа Орловська 

тва у l\Іузичній не.1огічності дисонансів чи в нако
ниченні рип1ічних "несподіuанок", які l\южуть спо
добатись лише дуже "фахови:\І" крипша:-.1, а:Іе ні
І<Оли не зб у дип. е:-.юній у справжнього сnожив~JІІа 
:-.1узнки, себто nриведуть до того, що :-.Іистещ. роз

минеться із свої:-.1 занданню1. 

М. Фш1енко творить nісні й рш1анси на текспr 
сучасних поетін: В. Сосюри, Ів. Багри ного, Я ра С:Іа
вутича, М. Пригари, 1\\. Ситника, Є. Маланюка тощо. 
Не l\ЮЖна оминути факту, що коl\шозитор дуже 
уважно ставиться до літературного твору, до ідей
ного задуму поета. Він l\tистецтвом l\Іузики nрагне 
якнайглибше розкрити поетичний твір і навіть nо
глибити його ідею. Це Миколі Олексійовичу майже 
занждн вдається. І не иідчувають вду:-.tлин( слухачі 
його творів. Для прикладу, :-.юя сусідка, слухаючи 

nрекрасне Рейнароничене никонання "Любіть Ук
раїну" (за тексто:-.1 В. Сосюри), прошепотіла: "От 
колн б це почув Сосюра! Аж тоді б він зрозумів, 
якого хорошого вірша нін написав!" "Підіть, --
відnовів н їй, --- скажіть Іtе Фо:-.1енкові --- аж тоді 
він Іtі.rtком усвідомить, яку хорошу :-.1узику він на
ІНІсав на Сосюри ні слова". 
Моя сусідка, звичайно, не мала наміру nисати ре

цензію, не вона відчула, як звичайна слухачка, не 
шукаючи н творчості Фоменка нічого, розумо:-.1, а 
тільки душею. Я вірю, що не одна вона так думала 
в час коннерту. І не хороше свідченюt д.1я t<шЇпо:ш
тора! 
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Ще понніше виражене Фоменконе уміння музич
ними засобами глибоко розкривати слухачеві текст 
поетичного твору у романсі "Ой, у полі ... " (на 
nрекрасний текст Яра Славутича): тут поетична 
словесна розповідь не тільки нічого не втратила від 
nоєднання з музичною розпоніддю, а композитор 
її значно поглибив. У результаті нийшов твір, який 
зворушує слухача до са:\ІоЇ глибини його душі. 
Цей твір не лише бун "коронною точкою" вечора 
у виконанні Ізабелли Орловської, а, здається наl\І, і 
всього концерту. 

Концерт розпочато вступним словш1 В. Ревуць
кого. Нічого готового слухачам В. Ревуцький не дав 
- нін ї:-.1 кинув кілька тез, над якими мислячий 
слухач мав би подумати сам і нанчитись оцінювати 
людей за їх вкладОІ\І у нашу культуру. 

У саl\Ю:<.Іу концерті взяли участь дна інструмен
талісти: nіяністка О. Бризгун-Соколик та скрипаль 
В. Цісик та два вокалісти: камерна сnівачка Ізабелла 
Ор:ювська {сопрано) і Л. Рейнаравич {баритон). 

Володимир Ціс:ик 

Оксана Бризгун-Соколик нього вечора виюнtл:t 
себе доснідченю1 виконавце:-.1 з доброю музичною 
ку.'Іьтурою і витонченістю оtаку та широки:\І тнор
чюІ діяnазоно:-.1 -- від інти:\ІНО-.lіричного {дна nре
.1юди nершого відділу) до панної наnруги динаl\ІЇЧ
ности (героїчний прелюд "гіс-:-.юль) у 2-му відділі. 

UNIVERSAL HEATING 
ТОРОНТО 

УСІ ВИДИ ОПАЛЕННЯ: 
Повітряне, 

Водяне, 
Пароае. 

Помпи та ойл борнери 
Ремонт різноманітних оrрІвапьиих апаратів. 
У разі потреби телефонуйте на телефони: 

LE 4-8041 або ЕМ 6-4863 
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Відо~шй наш скрипаль В. Цісик (колишній кон
нерпІайстер Львівської опери) виконав "Леrенду" 
та сюїту "З далекого неповторного дитинства" (Каз
ка старенької бабусі, Метелик, Колискова, Малень
кий барабанщик). 

В. Цісик - один з найкращих наших скрипалів 
на е~Ііrрацїі - виконан свою програму з добрим від
чуттям о1аку й міри. Вершка передачі ліричних по-
1Іуттін він осягнув у сюїті (Колискова), донісши 
ней твір до бі.1ьшости слухачів. Характернич у В. 
Цісика є інтонаuійна витонченість його виконання. 

Ізабелла Орловська, як ~ІИ вже згадували вище, 
блискуче виявила свою виконавчу вправність, а 
особливо у~Ііння інтерпретувати твір, у роl'!Іансі 
на текст Яра Славутича "Ой у полі ... " І. Орловська 
~Іає повний ніжности й динаміки голос, якю1 уміє 
переданати найтонші ліричні нюанси твору, l\Іає ви
няткову контролю над своЇ:\І голосоl\І. 

Лен Рейнаравич (колишній соліст ЛьвівсьІ<ОЇ опе
ри) :\Іає дуже приємного тембру голос. У його ви
конанні не бракує патосу і динамічної сили, які 
цілкоl\І полонили слухачів. Виступав він у сольоних 
номерах і в дуетах з І. Орловською - дует Марусі 
й Софрона з опери "Маруся Богуславка", "Ніч" 
(на слона М. Ситника) та "Весняний вальс". Заля 
захоплено вітала обох вокалістів. 
о $ о о о о о о о о о • • • о о о • • о • о о • і .-

У СПРАВІ КУПІВЛІ Я ПРОДАЖУ РЕЛЛЬНОСТЕЯ 

звертайтесь 

ДО 

найбільшого українського бюра продажу 

реальностей 

R.CHOLКAN 
Real Estate Ltd. 

527 Bloor St. W. 

Toronto, Canada 

LE. 2-4404 

ГОТЕЛІ - КАМ'ЯНИЦІ - ДОМИ 

- ПІДПРИЄМСТВА 
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УКРАїНЦІ КАНАДИ й АМЕРИКИ! 

Цьоrорічна зустріч 
українців Канади і США 

відбудеться 4, 5 і 6 липня 
на площі "Київ" коло Торонта. 

Велика забава з танцями відбудеться у відомій уже 
залі ПАЛАС ПІР над озером Онтаріо в Торонті. 

Політична тема зустрічі: 
250-ліття виступу великого гетьмана Івана Мазепи 

проти російських окупантів. 
Головні Управи Добрусу, США та СУЖЕРО 

:и 

Квітами та захопленюш оп.rІескюІи слухачі вша-
нували нашого заслуженого КО:\ІПозитора його 

дружину Ізабеллу Орловську. 

Лев Ре:ііиарови'І 

Це був чи не найкращим концерт цього сезону 
в Торонті: і велика та складна й різноманітна про
грама, і культурне та якісне виконання творів, як 
і дуже чисельна вибрана публіка - створили в за
лі той хороший інтимний настрій, ко.1и автор, ви
конавці і слухачі ніби пов'язані невидюІЮІИ нитка
ми і всі разом творять музичний твір. Бо справді 
- музичний твір, недонесений до слухача чи з 
якоїсь причини неспринятий ним, не :\ЮЖе вважа
тись мистецьким твором, бо він не виконує своєї 
основної функції: збуджувати людські емоції, під
носити людину, удосконалювати її. 

По концерті відбулася товариська зустріч з КО:\1-
позитороl\І та виконавцями, на якій було понад пів
сотні осіб. Тут з цікавиl\ІИ споrадаl\ІИ ниетупив ар
тист М. Таrаїв, який розповів присутнім про першу 
виставу Фоменкової дитячої опери "Івасик-Теле
снк" у Харківському театрі юного глядача, яка йшла 
з веJІиким успіхом довгий час у Харкові і в Москві, 
у якій М. Таrаїв виконував одну з основних ролей. 

Усім паням з комітету, а зокре:\ІЗ Оксані Бризгун
Соколик належиться найкраща подяка за приємний 
і культурний вечір. П. Волиняк 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

Раріовисильня CKFH посилює сnою надавчу силу 

" 

ДО 5 000 W. 
Слухайте кожної суботи 

від год. 7 -ої до 7.30 вечора 
нову українську 

РАДІОПРОГРАМУ 

П І СН Я У К РАї Н И " 
з rадіовисильні CKFH, ХІЗИЛЯ 1400, Тоrонтn 

Під керівництво:-.1 Прокопа Нау:\ІЧУК<І 
диктор: Юрій Починюк. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ЗВЕРНЕННЯ ДО 

._. 

КАНАДІИЦІВ 
ПО ВИБОРУ 

Пристосуватись до нового суспільства - це не 

лег~а справа для дорослих осіб. Ми знаsмо, що 

багато з-поміж мільйона ( 1 ,ООО, ООО) людей, я~і 

вибрали свій осідо~ в Онтаріо впродовж останніх 

13 літ, будуть здивовані подіями, що нав~ала них 

відбуваються. Щодо е~ономічної ділян~и, то вони 

потребують допомог~ у справах громадянства, за

~онів, руху, здоров'я і освіти. Щоб допомогти цим 

~анадцям по вибору стати правдивими і щасливими 

громадянами, Уряд Провінції Онтаріо від~рив новий 

відділ громадянства при Департаменті Провінціяль

ного Секретаріяту н будинку Пар.1ю1енту н То

ронті. 

Цей новий відділ буде діяти я~ зв'яз~овий поміж 

Федеральними і Провінціяльними Департаментами 

та буде давати свої поради й допомогу новим гро

мадянам. Цей відділ дасть інформації я~ треба зро

бити аплі~ації на до~ументи громадянства, ~оли 

за федеральним за~оном п'ятилітній період вичі~у

вання с~інчиться, та приготуs і упоряд~уs ці до

~ументи з о в с і м б е з п л а т н о. Цей відділ гро

мадянства дасть інформації у справах вивчення ан

глійсь~ої мови та громадянства та інформації про 

за~они, рух, здоров'я я~ і про допомогу в поліп

шенні умов життя, я~що вини~не потреба; по суті 

у всіх інших справах я~і полегшують щасливий по

бут наших ~анадців по вибору. 

Уряд Провінції Онтаріо запрошу€ сердечно всіх 

~анадців по вибору ~ористати з цих нових можли

востей в разі потреби. 

ТНЕ 

DEPARТM~ENT OF 
PROVINCIAL SECRETARY 

Hon. Mackinnon Phillips, M.D. 
IJrovincial Secretary and 
Hegistrar General 

PHOVINCE of ONTARIO 

Hon. Leslie М. Frost, Q.C. 
Prime Minister 



Плянувати й 

майбутність 

розвивати 

Онтаріо 

"УРЯД ОНТАРІО ГОРДИй ЗА ВЕЛИЧЕЗНИй 

РОЗВИТОК ЦІЄї ПРОВІНЦІї ЗА ОСТАННІ РОКИ .•. 

ЗА ПОСТУП, ЩО ПРОДОВЖУВАТИМЕТЬСЯ. ОД

НОЧАСНО ВАШ УРЯД ЗВЕРТАЄ ОСОБЛИВУ УВА~ 

ГУ НА ДОБРОБУТ КОЖНОї ОДИНИЦІ В ГРО

МАДІ." 

Hon. W. М. Nickle, Ч. С., 

Minister of Planning and De,тelopment 

for the Province of Ontario. 

ЗА ОСТ АНН ІХ ДЕСЯТЬ РОКІВ, У ЧАС КОЛИ ОНТАРІО ЗРОСТАЛО 

ШВИДШЕ, НІЖ БУДЬ - ЯКА ІНША ОБЛАСТЬ ПІВНІЧНОї АМЕРИКИ, ЦЯ 

ПРОВІНЦІЯ ПРИйМАЛА ЩОРІЧНО БАГАТО БІЛЬШЕ, НІЖ 150 ООО НОВО

ПРИБУ ЛИХ. ОНТАРІО ВДЯЧНЕ НОВОПРИБУЛИМ ЗА їХ ЗНАМЕНИТИй 

ВКЛАД, ЯКИй ВОНИ ВНЕСЛИ У РОЗВИТОК І ДОБРОБУТ ЦІЄї ПРОВІНЦІї. 

ДОБРОБУТ НОВИХ ГРОМАДЯН ОНТАРІО БУВ І ДАЛІ ЛИШАЄТЬСЯ 

НАйВАЖЛИВІШОЮ ТУРБОТОЮ МІНІСТЕРСТВА ПЛЯНУВАННЯ ТА РОЗ

ВИТКУ. ЗАТЯМТЕ, ЩО ПОСЛУГИ ЦЬОГО МІНІСТЕРСТВА ДОСТУПНІ КОЖ

НОМУ ЖИТЕЛЕВІ. 

ПО ДОКЛАДНІШІ ІНФОРМАЦІї У СПРАВІ ІМІГРАЦІї ПИШІТЬ ДО 

ДИРЕКТОРА А. В. ГРЕйТА. 

ONTARIO DEPARTMENT . OF PLANNING & DEVELOPMENT 
Hon. W. М. Nickle, М.В.Е., М.С., Q.C. 

МІNІІJЦ 
Hon. Leslie М. Frost, Q.C., LLD. 

rІІМІ IIINIПD 
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