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р . алиняк 

Право територіяльноі · не3айманностп, 

чи npaвf) існування? 
Кn.1и, пр11 кінні січня нього року державннй 

лі,tсекреІ<1 р З.rученнх Держпв З<НІНІJВ, що А\ІС·· 
рнка ставиться лрнязно ,10 російського наро
ІlУ і .1:1леrшює йm1у ненппуrшщість території. 
ІІН ПОдіЯ СІріІІуl<І Сl<Н)нН, H<l .'tl11~0 Піlб'1Й. ВіJ!
І'УІ' п \'1\рі!ЇНській пресі Пр~В/1!1, 'J<ІНВІt піnніч-
1'0 - ~~ІерІ'І'!lІІСІ·І'ІІХ ІЮїіІІІків нr завжли тре
fі·І np;nн f!IJВ<JЖIJO, бn ве·ткі ;ІЮ)tІІ :J RаІІІІ1НГТ(). 

~~--І!У 'І !Оn •нп, гnно.(>ІІТІІ n;н·а·І () і Jізно І JаП'І\1-

(· 1 hОІ, І І JО 1 o1·n r<І.Jnгn 1нн чіністр 
1.: I>IIOt_, ~ U ·н11 • ІІрО\ІІІL,І\ІІІіЙ І~ Jе6<!3Ї '\-
'ІеПНКІІ (щоб IJIIOПt}liЯTJI панікерСhКЮІ настро
Я.\!), а генера.1 Б. переконує, що перевага по 
бn.'ІhШевІщько~ ІУ боні ( щпб видобути від Кон
ГJ'есу бі.1ьші воєнні кре:ІІпи). Нп жаль, н•о 111 
і11е про став.1ення до Україrm, а~ІерикансьІ'і 

ниетуnи (до речі, не налто часті і не надто 
безпосередні) йдуть по ол ній 'Іінії; на жаль, 
не \! Ожемо занитувати жодної заяви з боку 

нілпов ідальних чинників, ЯІ<а заnевнювала б 
са~юстійність Україні. Стассен якого прСІ
'юву так уважно занотува 1а українська пре
са --.'!Юдина визначна, <1.1е це не речник лер

жавного~департаменту. 

Тому с:rаба y~<"prtїнrм;;J реа•·Іtі'І на сі•1невv 

ЗаЯВУ f' Прі!КJ)ІІ\І СИ\•ПТmІО\1 ІІfJІІТVП 1еІІНЯ Н1-

JІЇ()Н<J.lЬНОГО сююзбережного інстмнктv. Бо ж 
1nii іІІСТІ11Н'Т H!lK<JЗyf' УВ1ЖІ!О С Іі'!КV!!:lПІ 3:1 Н<:'
f)р:щrка~ІІІ ДІЯ !І;lІІІОЇ І'JІр;lІ!!І 1 а ПІІ 1JІ,НО шуюІ

Т!І nбопонних ?~собі в. \'С 1 іііІІЮІ()•РІ nричІПІ ІІ 

'ІОТСІІСfJЇІІІніх ІН'Н'І .. "''· Снілпчі ~аtщаІІня яке "· 
('J,()ГО'ІНЇІІJНііі С'ІТV3ІІЇЇ ГlІ)ІІЛа!ІаЄ УКраЇНСЬКіЙ 

лпесі. xn•te,•n з?nnrtти не пrрJІР'ІЇ паз 

РІ.ІОС н 11ііі JІ!1І'Нrt/І·:ній слр~ві. А щn чіжнrtпn'І

ні !l()'ІЇЇ T:l ІїП\7 (1І!ЇЇ F ~ВІІЧаЙНС1 H'"'IJi"'()\J n!!
ГrtlhOX 'І!ІННІІІ'ЇН, г.в:r}!{:JF\11. ll;]iilf11!il>,JІЇJІІ()J() 

;>ІІ~ ''ітtІ'ІР\' "r·тncrv. Ро'1Г.І\НІС"r1 11:1 ІІh()\ІV чіс11і 

()111\' ·~ '111'1"'111 HrtJf!>tX Зr1Вf!ЇІІІІЛ ()І1()1ЇТИtІfІ>'Х 
І'('Вї;РІ, fl<'PIIІ!', Н~ІІІ1 :lflГV\Jell І <ІІІ іН ()ЛНОбічН~ 

·1 :1 \111 10 !l('ІЧ'''()Н1І<Н:1 ~ ·111 І І'Х, 11(() ріl!ІаТ11\ІУП, 

про \':1 йnvтнє европе ііп,кого Cxnлv. 

УкпаїнсІ,ко - рnсійсІ,кі :І\t1гання на 'ІіЖІІ<l 

РОНІІІІ ~fJPJІi - "J1 те, "" піс1я рnзв1·1у СССР 
Україна \ІіlЄ бvти са~тстііінпю 1ерж<1нnю '"' 
ЧаСТІІН()Ю росЇЙСЬК()Ї <\JerJCfJ<І!!iЇ СК11даЄТhСЯ 

скnрі1не н:1 ша рівІ-І'nбіжні \Іnнn;юrи, ніж н1 
дія.1ог. Одна й друга стпрона повторює свої 

1 
аргу.,!еНТІІ, не піддаючи основн ій крнтІІчніtі 

1 ~н<1:1ізі аргу~1ентін противника. 

І Українні лок.1икуються на засаду са~юви-
значення народів. Є не нор~1а моральна, лрн
роднолравна, хоч дехто вважає, що 1-f. Ві·а.
соніІісьКІ1Х пунктів та Аlі!\ІІІІ ійсhІ<а Хар·1 ія 
Н'<.'І!ОЧІ1JІІ1 її в снсте~ІУ обов'язуючІtХ нор~ r пn
:іІІТІ1ВНОго :ІІіж н а рnлНІ,nго лрі!ва. МnСІ<алі лро-

пІставїЯІ Ь уt<р<lЇНСІ,КmІу С<J\ІОСІіііНІІІІТВУ ПО

ЗИТИВНОПравну но р~ІУ незай\Іанн псти держан

ної терн 1 ОРІІ Puct!ЇCLІ(e аІ ОGо!ЩС ос:щІаан,_ 

на таких пре:11ісах: 1) Україна є Ч<ІСТІІНОЮ 
СССР себто ро сі йської держави : ти:~t сашш 
уса~юстійнення України було б нарунrенню1 

російської державної території, крив:щю для 
російсьК'ого народу; 2) На га ку І<ривду росій
ський нар ід не зас.1ужив, бо він не є носіє~t 
зла і винуватце~І, а л и ше одною з жертв боль

шевиз~ІУ . 

До найновіших час і в, російська е~Ііrраці я за
любки оспорювала українську аргу\tентані ю. 
намагаючися доказати, що українні не ~1ають 

піпстави покликунатись на засаду сачовизна

чення народі11, бо бі.1ьша частина україннів 
вваж<tє себе частиною російського наролу і ба
жає затш1итися в російській державі; щп у
крпїнське са~JОСТЇЙНИІLТВО, ІІІТуЧНО ВИК,1ИКаН(' 

н;:~,еньюшн й австрійсьющи і нтрига:~tи. обсто
ює лнше одна сепаратиети чна партія "лет.1Ю
рівнів", або лиш одна ре гі о нальна група --га

личани. 

Таку тезу люжна було п ідтр1шунатн, ЯІ< л.ов

го українськІІіі нарід репре:1е 11 тува.rта нп Захо. 
~і "алочис 1енна е:~Ііrранія з 1919 - 20 ор .. 
,,'!'ожена го·ювно з по1ітичних ліячів та вііісh
;,ових старшин. Та годі nбстоюватн її сього1-

ні. VОlІІ \Іасова ечігранія 19-f.З 44 років, 
:< ·rnжеІІй з усіх нерств укра їнсьІ<nго на роду. 

'tаЄ ЧVЖHHeJІhi\0\IV nncepвaTOPOBi ВЇПІІ!ІЙ •nfJp:1~ 
\'І<раїнської пуб.1ічної оnінії. Як нідn\ІО , всі rт.і
Ю•Іі на е~ І іrра н ії українські nолітичн і Пі!ртії 
(а їх є, на жаль, аж надто багато) безко\Іп ро
''ісоно •tо\Іагаються салюстійности для Украї
НІ!. Росіяна~І не пощастило викликати сеj)ед у

країrІІІін фелералісти чної течії. ск1еїпt якусь 
фе1ера.1істичну групу. To\ty до "реnрезенту
ваннн" \'І<раїнського народу у своїх i:~tnpeзax, 
:11усить l{еренськиіІ вживати ніко~'У невідо:~~их 

іІноні~Іів, яких сал1а націона.'!Ьна n риналежність 
су~Інівна (напр. т . зв . український журна:1іе1 
Ir·op Керші, що ~1инулого року про~юв.1яв "в 
і~1ени украї нці в", ;;;1 :~~ітінгу Кошюн Коз-у). 
Точу росіяни теnер неохоче по:rе \І ізують :і у
країннюІІІ на те~ІУ про сіlлюви з наченнн наро

дів, ..Jосереджуюч и всю увагу н а :~1mн~нті нс

заіі.\ІаН І ІОСПІ російс І,J<О Ї державно ї тернтnрії. 

З лнnх лре:~~іс, на ню1х оснnва не росіііСІ,кс 

становище, ук р пї нні оспорююгь шrше друt·у 

• б ··о _,.,о ... н.по-ноліr;;·Ш)' , LЗ.' неtІ. НІ• •ві 
да.:~ьное1 и російського народу за бо;Jьшевиз~t. 
Українська контртеза, ос новно розроблена і 
широко розnроnа r-ована, принялася в колах 

по:1ітичної e:~~irpa ilЇi з -лоза "за;Jізної зас1о
ни". Резерву з боку деяких с:юв ' янських, ру
софі:r ьських по традИ LlіЇ, на родів уже переао
:-.t ано; сьо годн і ~ 1 айже у вс іх ~Ііжнаціона.'!ьних 
пуб:1ікаціях сх ідно- й середущоевролейськnї 
е~І і І'рації та в резоJІЮ І lіях її кон г ресів і з'їздів, 
слрану нази ваю І ь ІЮ і~ 1 е н и та большевизм 
трактують як одну з форм російського і~шерія
ліз~Іу. 

Зате в українській пресі й політичній .'!ітера
турі та в українських офіці й н их публіканіях 
не бачfвJО оспорювання лругої російської те

зи позитивноправної: про право російсько
го народу до Украї ни , як до частини російсь
~·ої держ11вної територ і ї. Невже ня теза така 

СІtlьна, що важко ї ї осnорювати? Оне пита
ння є те~юю нашої статт і . 

В nчах nересі чного а~tерикан ня ч и захілньо
го европейня, схел1а най новішої історії Схі1-
ної F:вроnн виглядає лр 11б.1изно так: 

Піс ;я рево:!Ю!Іії, Росія, перебудовуючи свіі1 
господа рсь1:n - по.1іп1чнІ•Й устрій. юІіНІt'Іа та
кож свою наан\• ~ ''рnсійської і~1перії" Н<І 
''СССР". Сою~ні рсспуn:Ііки - не .111 11 1 :-шtt

чаНІ!І <1Ю11НlСГраГИВНі ()t<руги pOCIИChf<nЇ дер

ЖаВІІ, ствnре н і рі 1 ненню1 рос і йської сопЕ'ТСh

кої неюрЗ'ІЬН()Ї B'І(!Jl11 себто ЄJ(ИНОЮ ЇХ
НЬОЮ основою є рос і йсhке внут рі шнє право. 
Такий пог:Іяд о пр(!в.rт.а н ий, але лиш частн

нно. Оправда ІІ І1іі у вілношенн і до М'Оlд<ШСf,
кої чн Казахської сnвєтсько ї ресл уб:ІіІ<и. фа;н, 
шивий у в ілноІІІенн і до Украї нської 'ІІІ Гру-
ЗІІНСЬКОЇ. 

(Зак і нче ння на 2-ій стор.) 
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ПРАВО ТЕРИТОРІЯЛЬНОї НЕЗАйМАННОС

ТИ, ЧИ ПРАВО ІСНУВАННЯ? 
(Закінчення з 1-ої стор.) 

Справа в то~tу, що \Ііж сьогодніІJІніми чле
нашІ СССР ~южна вирізн'ити дві категорії рес-
публік підбиті та стВ'орені. Створені ~ ue 
J.ержави, rткроєні постановою нентральної 
н.1ад11 СССР з території існуючих совєтських 
респуб.тік - а са~1е ~ю.щавська республіка з 
території української, фіно-ка ре:Іьська та се
редньоазійські (узбекська, турк~1енська, та

дж~~ська:. кіргізька і казахська) з території 
]'ОСІИСЬКОІ. 

Навпаки, ію11і совєтські республіки зак11 ста
:ІИ ч.теначи СССР. існува.тн як са"'остійні де
мократичні іtержани. Совєтський устрій введе
но в російській де~юкратичній респуб1іLLі штя
ХО\1 внутрішньої революнії (т. зв. октябрська 
р~во.1Юнія, n ,'ІІІ стопад і НН7) , в інІJІИХ респуб 
:нка~ .. накинено ііого СІІ .lО\Ііtlь. ш.тяхо~І інтер
ьеНІНІ совєтської Росії. Та російсьІ<а інтервен
нія \Іа .та вид "\ІІІрної" пресії з загрозою збро
ііної інвазії ( 1 !!20 проти Вір\Іенії , 194-0 проп! 
Литви, .'Іатвїі 1 а Естонії), збройного напад\; 
(на Азербайджан 1920 р.) та війни проти У
І<ра їни (яка тривала 2 роки - від кін ня 19 J 8 
до кінця 1920) і Грузії (весною 1921). 

Накину_вши TJI\! держава\І совєтський устрій 
та К'О\ІуюспІчннй господарський :1ад, совєтсь

J<а Росія не анектува.та їх, .тиш підда.та впов
ні своєму вп.тивові, насаджуючи уряди з сво

їх .1юдей та контро.тююч11 їх. Підбиті Росією 
ДР..[1Ж3ВІІ проловжува.·1и з початку сноє існу
ваннн як фор\Іаnьно зовсі\І окречі чпен11 \ІЇЖ 
державної спі 1ьноти, з повною "іжнародньо 
особовістю як сате.тіти совєтської Росії 
1Іlоііно 192:1 р. об'єдна.тись вони в СССР, пе-
редаючи союзній в.н1ді поважну частину сво

їх ко'!петеннііі, а .1е зберігаюч~ право І~ОЖН'О
часно внетупити з СССР та відзисІ<vючи в 1 9~4 
р. користуnання ~1іжнародньою ·особовістю. 
І lонібно ш< сьогодніІнні сонєтські сате.•1іти 11 і 
респ} б.тіки вповні поневолені Росією, але' не 
анектовані. 

Україна в по ;tібночу становищі ЯІ< По .,ьща. 
Чехос. юваччина, Рv~1унін, МадярІШ1На, Бо.'Іга
рія. Укр<1їна вчоратвій с:пе.1іт ( •to 1!)~:~ р.) 

Пn . Іьща не шпріІІІніН ч ;Іен СССР ( "17 со
вєтська респуб І іка") . Різни ня ~І і ж обо~ІЗ в ста 
Jtії СОВЄТІІЗЗІІЇЇ , у ступні T!J у фор\Іі Не р 
суті все 0 ,1но. 'ІІІ порівня€\10 обидні жертв•І 
росіііського іш1еріячіз~ІУ нв п.~ощині правннх 
І:онструюtій, ч11 по . Іітичнпї дійсности. 

І в українс~>кнх і в по.тьських школах внвча

ють обов'язь'ово російськv \IORV ~ювv па
ніnного народу: і в Кнєві ·і v Rаршаві на.йкрn
щі ву.1111Lі н11звані і~Іене~І Ста.тіна, і українські і 
по:1ьські вояки приснгають на вірність "батько
ві на ро .1ів", і українське і польсьІ'е ХТІібороб
ство пі ,т.1ане оfіов'язконій І-'О .1ектнвізанії, і у
країнський і по:Іьськ11 іі предетаnник в О б'є 'І· 
нашІх Наніях ~rеханічно підносять руку ї!р•І 
го.тосуванннх, вс .тід за російськю1. lllo ~1арш:1 · • 
Ракосовський ч:-~є на шапні бі .того орла, а йо-

~ .. ; .. - ' . . 
ГО КИІВСhКІ!И fОНЗрІІІІ! ПЯТИКУТНЮ ЗІрку; Щ() 

що не можуть звільнитися від тої залежности 
хіба революційним шляХ'Ом. І По.тьща \!ає пра~ 
ьо ЗІрвати договори з СССР, і Україна ~1ає 
nраво виповісти договір з 30. 12. 1922, висту
nаючи в.таснові:1ьно з СССР а.•1е ні одна -ні 
друга не ~tають змоги 1ого зробити, бо обидві 
Рі.тК'О~І опановані російською поlіІtійною і 
збройною СІ1 !ІОЮ та партійНІНІ і адміністратив
ню• апарато\1. Обидні ці:ІКО\1 поневолені Ро
сією, а :1е ні одна ні друга не анектовані. 

ГІретенсїі російської е~ІіІ · раІtії до УкраЇНІ! 
обоснавані в тако~ІУ самомv ступні нк до По
JІЬІПі, чи Мадярщини. Сьогод~ішній західнІІІ'і 
російський кордон в по.1ітично~1у розу\!інні -
не "за.~ із на заслона", в правно~' У розу~1інні -
не захІ!l!ІЯ граниLІя російської федеративної 
сонія.тістичної совєтської респvб:Ііки, a.r1e в 
ніякому разі не західний кордон СССР. Uей 
останній -- це тш1 внутрішнн лінін роз~Іежу
нання ~1іж дво~Іа систе~І!!ШІ російського во:І~
дінн~ нвд підбипши держава~ш. Спринти уса
~юспйнешно Україн11 Ite так сачо як сприяІІ' 
уса~юстійненню Польщі: це \ІОжна вваж<Jти 

nравно SІІ< інтервеннію n українські чи по'ІЬ
ські справи (як сприяння чинникю1, що пабо
рюють теперішні "легальні" праюіння); по ·ri-
1 ично - як на рушення по.тітики "впі:і~Іентv", 
як інтервеннію в російську сферу інтересів. 
Але за\ІаХО\1 нв територінльну незай~Іанність 
росіЙСЬІ<'ОЇ держави бу.10 б х·іба ПОСИ.'ІЮВЗННSІ 
відосередніх течій на території російської со
вєІської респуб.тіки. 

І Росіяни не ~южуть поси.•Іатися, у відноІ!Іе
' нні 10 України, на ~Ііжнародньо - правну НО!'

"У тер11тnрінльної незаЙ\ІіІ!ІНО тн, бо ~'!.' nї
на не є від 1917 р. часпшою російської ~ ер 
жавної територі" 3 те українці южу11, про
тиста вити російсьюtч зазіханням на Укр1 їнv 
іншу нор~ІУ позІпивного ~tіжнаро ,тнього пр<~ n<І: 
зacaJty поІнашІ існування держав. яка н·І.~t·

жить, поfіі•І з<Jса 'І.ІІ територія ~ьної нез а йчіІН
нослІ, '1.0 'l. зв. основн•Іх прав rrерч<ан Дого
нір 1 іШ. 12. 1922 р. запевнює У1,;ра їні, q•{ не 
\ІІІ зга •ta.nи, право вистvпи1 и з СССР, тепепінІ· 
ю1 , ·онстІпунія· СССР поnторює тv постаІІ()В\' 
-- ІІРІІ 'JO"Y ані rtoroнir ані конст111 vнія ~е 
'!t'!1f'Т!n~•ІVJ01 Ь t\Юp't ТОЇ СЄІІЄСЇЇ. T~1\f С:І\1!\\! 
VСа\ІОСТіііІІеІ!НЯ Укр:JЇНІІ, V ВІІС.1і .'1.і реВО 'ІЮІtіЇ 
'111 "і ж на рОJІНьо ї в ііі ни, б v де, з пра в ного по
''.'ТЯ '!V, не СlnореншнІ нової те ржави а усачос
тійнення\І існvючої. Та остання, як ч ,1ен Об'є
·tнаннх Наній та сигнатар \Ііжнародніх ,'1.ОГО · 
ІJорі в , є 'І іжніl родньопра вн()}n осоfіою, по '!іfіно 
qк J{ОЖІІІ'Й совєтсьІ<нй сате.1іт. Як під\Іt'Т 'ІЇЖ
народнього праnа, користуєтьсн Україна та
кож np<JІI0\1 ПОІІІ::Іни існvвання з fioкv всіх ін
mнх ч ·1енів ~ІіЖН!JПО,'lНЬОЇ сп і тьнот11. Rсяка 
cnpofia :1 б01<у "айбутньоrо російського rtС\Ю
''ратичноrо 11f1;1Н'Ііння підкорити Укр<JЇНV Ра
СІІ.:JhНО СВОЇЙ В.13ді, бута б ЗЮІЗХО\1 На ЇСН~'
П1НІІЯ лержяни такюt са~ІН\1 як іта 'ІійсІ-Ю!Й 
war.mл на Абісннію чи ні~tенький на По1ь!Іtу; 
псяке потvрання російськич аспір;щія" в ТО'ІV 
напрн\Іі бvло б співвиною у важко~ІУ ~1іжна-
ро·•ньm1у nроступку. 

сою :~ні закошt обов'язують на· Україні авто 
~Іатично, а в По1ь111і v фор~tі по.тьсью1х зако· 

нів; щn n vкрnїнсьКО\ІV найт;щmІv совєті є 
·"~'!ІІІ кочунісІІІ й fіезп~ ·ртійні, а в ~отьсько~ІУ 
спй"і існvють, .1.1SI ,текорюtі'і. ще й інІІІі пnр
тії: щп У"раїна ЧІІЄ .'ТІІІІІ пре.'!:ставниt<а в Об'єІl
наних Наніях, а Польща також ачбасадорів 
і ппс .1ів не все :rІІІІІ форшІ .'Тьні різюші , ріСІ
НІ1!lі ступневі. Суттєне те, що обидві країн11 
ні:ІЮНІ нідпорsнковані во .1і чужого нентру та 

Р-важ:пн уса"остійнення 
nлн pociй<hІtoro наролу" 
що nрІІ :JнатІІ \1<1 йбvтньтrv 

значить те Сй\!е, 

рОСЇЙСЬКО\!,V J!еЧО-

t<ратичН'О\ІV nрІІнлінню право н~знnчити Н()RО

го на,.рtІІавського генеріJ 1 - губернатора нв чіс
не Рокоrонського. Держанний ~1уж, якнН пе 
:< робив би, пост:1внв би себе нарінні з Гіттеро\І 
та з Мvсо:1іні, які я 1 !)~8 і 1939 рр. визнал11 щІ
Jtярсь~tі І\0\Іагання ;ю !{арпатської Україин т:1 
J!O чвспІни Словаччини, 

З УКРАїНІКИ В ЧУЖІй ПРЕСІ 

АМЕРИКАНСЬКИй УЧЕНИй ПРО 
СЬЮ ВИДАННЯ 

УКРАїН-

Відо~ІИЙ знавець східно - с:юв'янських ~юв, 
професор Колюмбійського університету К. А. 
.Меннінr, автор книги "Україніен Літератур" і 
переклада•r творів Тараса Шевченка анг.Іійсь
:ою :~ювою, в а~Іерикансько~ІУ кварта .lьНІІКУ 

Бокс Аброад", що його видає "ІОніверсіті оф 
Оюrаго~Іа Пресс" за останні роки ПО\\Їстин ба
гато рецензі~них; нотаток про українські В\ІдЗ
нюІ. Так було коротко зреферовано "ЕннІІ
клопедію укра їназнавства ", анто.тогі ю укра
ї~сько ї поезії "( е:1ьб унд Б!! я в" ( нерек:ІадtІ 
ІШІецьІ<ОЮ :~ювою проф. В. Державина), •· Мо
дерну уt<раїнську гра~1атику" Ю. Лунького і Я. 
Ру днинько го, вибрані поезії "І{ораблі" Богда
на Краннева. дві збірки поезій Яра С.тав;·лІча 
"Спрага" і "Ulпii' e .riь унд Ернойерую·" (пере
к.тадн ні:~ІеньІ 'ОІО ~юною проф. R. Державина) 
та інші В!Іданнн. Останнє число цього кварта 'ІЬ -

1-!ІІІ<й (зим в 1%1) приносить дуже нінну ре
нензійну нотатку про "Модерну українсьІ<\· 
поезію", кр11тичний огляд, написаний Нро" 
С.·ІавупІче~t. Наводи~ю нотатку в перек ІaJti: 
"І{•ороткий, але вичерпний ВІІК:Іад про \!Одер

ну українську поезію. написани~і одню1 із пе
редових поетів, що прибув, нк перечіщена о
соба, до А~1ерики. Крі~І ВІ1дЗ гних ха рактернс

ПІК авторів, у ![ЬО~!У КрИТІІЧНО\ІУ ОГ.lЯЛі Е ще
дрі Іl!Пати д.1я і.тюстраІІЇі основних дv~юк. Та
кож у\Ііщено І<'оротке резю\Іе анг.1іііс~кою .чо
вою" 
"УКРАїНСЬКА 

вецІЮ, хотів би ще pa:J 
піІ!крес.тити тv вднчність, що її відчvвають на
ші студенти .1о шведського наніона.~ьноrо · с гу-
дентського союзу за підтри~1ку, яку він ,тав 
НЗ\1 Пі ІLЧЗС ~!ЇЖНЗjЮіlНЬ'ОЇ сту.1еН1 СЬКОЇ конфе
реНІ(ЇЇ в Стокго.1ь\Іі і :Ja інніятиву :Ji шведської 
сторони, яка принес.о 1<1 практичні нас'Іі ;ТКІІ в 
наІІІУ ко-rисть" сказав Ігор Суховерськиіі, 
ле 'Іеrат уІ{ ра їнського нвніона тьного сту,1еНТ
о.•,ого союзу на ~Ііжнаро.'І.ніі\ конференнїі в 
Стокго.1ь~1і кореспондентові "Свенска Дагб тя-
дет". 
"Свенска Да rб.тядет" від 2~. 12. 1 !1.)0, стор~. 

У1: ра їнсью1й студент, 23-.·Іітній Ігор Сухо
версьІ<ий, шо стvдіює літакобvдvвання в Іlю
ріху і був v С~окголь~Іі на ~ііж.народній сту
дентській конференції. ~1ає .ТИІl!С добрі слопа 
про шнедсью1х студентів. 
Як де,теrат українського оу,'І.ентського со

юзу ( 4 тисячі студентів, розкинених по ніло~tу 
світі, з того 10 у Стокго.ть\Іі) хоче він піп
крестпи, шо наніона :ІьниН стvдентськиі\ со
юз Швенїі є перша сту](ентсь.ка організанін, 
нка дійсно прюtує до ді.та, кочи йдетьсн про 
підгрІВІКУ · студентських союзів на чужині . 
Шведи в11сунупи на конференнії дві ре зотю
нії, SІКИХ \ІеТОЮ бу,'!О Д:ОПО:ІІОГТИ ТЮ! СОЮЗЮІ. 

Ці резо.тюнії було схва;1ено з надзвнчаііюш 
ентузінзл10~1, зоІ<ре\!а ю1ернка нською . ш на і\· 
ІІарською, австрійською тв бе.тьгійською де
.теrаІІЇЮІІІ. Шкода .1ИІІІе, що конференнія нє 
да.'!а очікуван11х нас.тілків. Lte зу,юв1ене тюt. 
що з певної егорони бу:Іа перефорсована ре
ЗО'ТЮІІія, щоб ніякі постанови конференнії не 
б\r .ти зобон'язvючю1и. 

· "Стокго:Іь~Іё Сіднінген" з 2-1-. 12. 50 на ст. ;) 

Прес. Служба UECYC-y 
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Леонтій Форостіnський lki права застережені (передрук дозводений :шше за згодою автора 

Як большевики руйнували Киів 
видаRництва) 

VI. НІМЕЦЬЮ ЗЛОЧИНИ У КИЄВІ: 
З І циклю матеріялів: "Київ під ворожою окупа цією") - 1 ... ~ ~ 

.111 вони з іншим11 об'єкта~Іи. Очевидно, що та- ка) бу.ІО записано всі~І жінка~І і старшюt віко" 
кої доброї во:1і не бу.1о. Навnаки, як і в бо.ть- кияню1. "Партизани" у nідпі.1.1ю. аnарат НКВД, 
ШеВИКЇВ, бу:ІО бажання у J{иєві ВІІНІІЩИТІІ у- nартіЙНО - КОЛІСО~ІО.1ЬСЬКИЙ ЗКТИВ, ЗЗ.1ИШа!ОЧІІ 
країнські наніональні й церковні па"'нтки, щоб І{иїв, повинні були перевести в життя заплн
згодолr у ньо~rу нr ~<l.'ІИІІІІІ.'ІОся нічоr·о україн- новану червоною Москrюю r<р11ваву розІІрану 
ськОІ 'О. Роз r ·рабунанши все, що люжна було, з КІІЯнаш1, щоб, за БапІЄВЮІ прик:Іадо~І, у 1\н
ні~щі нк не сюrі, 1 о да.ш \І ОЖ швіс гь бо1ьше- є ві, кріч руїн, нічого не за.lИШІІ!ІОСЯ ... 
винько~rу підпі.1лю Успенський Собор зірвати "Опрнчrшки'' .тедве ca~ri врнтува.шся, а юш
й І<иєво - Печеро.vv JІавру в її значній час- НІІ ~Іа.ш щастя не відчуті-І на собі ста.тінсr,r<ОЇ 
ТІІні І І С(КІ НОрІІІ 1 у руЇІІІІ, отже нідповіда .•rь- " :rаски", про ЯІ<у нон11, звичайно, навіть і не 
ність за ней З. Іочнн український нарід пок.1а- догадува.'Іися. 

1. Перший і найтяжчий народовбивство. 
Зараз же піс.1я пожежі й вибухів на Хреща
тику, І<ОJІІ1 нілщі опанували й nрипинили її nо

ширеннн, ввечері 28 вересня панвилися опові
щення, ЩО ВСЇ ЖИДИ З ІlіННЮІИ реча~ІИ Й ЗЮІО

ВЮІ одягоч ~9 вереснн повинні з'явитися на 
п.ющv біпн .'Іvк'янівської залізничної станІLЇЇ. 
Ні~щ( вчинн:ІІІ- їлr тота.rьний ~юрд. АJІе, вже в 
nерші дні, сnочатку , як зак.1адники по 50, 1 ОО, 
200 й 300 осіб за раз, ні~щі поча.ти щоденно 
розстрі.1юватн .й україн11ів. ПотілІ "асово ста
:rн шукаr11 й нищІІТІІ наніона:rістів, а бо:rьІІrе

ницьке niдni.l:rя зак11да .ю ні~rецького окупанта 

доноса~rи на україннів і, не знаючи люви, ос
танні з Гестапо вже не nоверталися. Весь тех
нічний і с:rідчий anapar Гестапо й слідчої nо
, Іінії був у руках бо.rьшевиuькоrо підпі.тля й 

ті.тью1, вже під кіне11ь свого перебування у 
Києві , ні'ІІІі спрО\ІОГ.'rися від ш1х •осіб позбаnи
тися. А 'Іе укра їн11і понес.1и ве.·rичезні :rюдсь

І<і втрати. Ні~rенькнй окупант кі .1ькісно виНІІ

щення укра їнІfів зробив у розл1ірах біm,шІІх, 
НіЖ ЖИдіВ, :і 1()Ю рі :~ІІІ111еЮ, 11!0 уr<раЇІІІІі ВІННІ

ІІ\\' Ва.1ИСЯ \' ві11і 1fi .10 ро..-ів, пеrеважІІо чо
:І<;ВЇКІІ, а ,;ідсоток жіІІоІІтва й пресrарі.тІІх осіб 
ііув Л_І'ЖЄ' Н<.' :~начн11іі, 'І() '[і.ЯІ< Ж<.'J1ТНІ1 }І<ІІ 'ІЇВСЬ-
1\)Ї часІІІНІІ насе:rення сктада . ІІtся nереважно 

Ji СТ:ІJ1ІІКіІІ. п ·іюн Т В'! іі ' ве·ІІІІ ' іі\ 1:j ·11 . ' ЛІ 

;н·і'і. 6< І1!П1І'ІІ чn rnв'ч• й етс~1е11т ІЮСІ арав-
О!:! І<ІІfва "евакуюв:~ ·ІІІСн". 

2. Другий З.1О'ІІІІІ пограбування І(ІІЄВ!l Н 
~ІеrнканІІів: з І{r·ева в • •везеrю всі лrузеііні пр 
::-:ео·,пгі••ІІі експпн:п11 Всеукр:~ їнс•, І<оrо Іст(І

J1ІІЧНОГО Му:~сю; о .1нv :{ ІІ;JЙКр •lІІ! І Іх у сві1 і 1\'О
:Іс~о;uію ПеІJСІ,КІІХ І(Сj1а\ІЇІ<, лrа:ІЮНІ<ІІ ГО."ІЯН '!СЬ
І<ОЇ й ф:rя"андської шко.ти, uінні rобеJІени з 
Ле ржавного Музею; з:Jr<prпo й mшсзено АнтІІ
fо ·ІьшевІІньюrі\ М;.•зей , orr~нi ·IOBi!HIIii Упранпю 
~~іст а; пограбоnанп іі ВІІвезенn ковІтmше уолт
кvваннн RІІщІІх ІІІкі .,, , '!іка ре нь, На yІ<omrx У

с~·анов. тощп: виве :~ено до Ніл1еччинн тро ·rеіі
бvсні й трачвайні в я r·n11и; конфісковані іі роз 

грабовані всі І<очіс і йні l<ра~ІНІІІІі й nротнгт1 
нrьпго ч<~сv сrюгn нrребув11 ннн у І<•1еві ~ нІ,n 
го заб11ріl ;()СЯ jj 1311В().НІ .'І()ОІ: КІ\'111\ІІ< . \ІV~'"!ІІЇ 

. . . . . . " 
інстру~ІеІ-ІТ'І, \1Сб.'І1 Й 1111111 речІ , 511<1 Т! 'ІЬКИ ПО-

дає 1ак на бо. ІЬІІІt'ВІІків, як і на нішtів. Врн 1 увавшись з Батиєва - Cr а:Іінської "па СІ 
5. І І\пІІіі з ІО'ІІІІІ: Уже нокидаюч11 І{ІІїв, нілІ- КІІ ", з nрІІходо~І нішІ.ів, rшнн11 ОШІНІІ.lІІСЯ у 

ці ~6 вересня 1 ~ц:: року розпоряюr. ІІІСН зві .rrь- ~1ертнолrу 'Іісті: без світла, води, без харчів, 
нІІтн Тt'J1ІІторію 11:' І<ідда:Іь 1 2 кі ~олrетра від серед пожеж і в11бухів, нкі організува.1о бопь
Дніпра і1 на о•1ах насе.'rеІІнн все лrаіі110 ш1всз- шевиньке підпілля ... 
пи, тота отьно ппгр<>бунавши киян. Треба бу.то негайно і1 енерr111но діяти. ,!ііі-

За ІІі :і. ІОЧИІІІІ 1 і1.1ерівні ді ста 'ІІІ зас1ужену сно, nід керівющтволr Уnрани л1іста, при жер
кару у І ІюреІІбер:іі. f{ош ж і де за свої з:ІОЧІІ- Іовній nраІІі робітників, на протязі двох тІІж
НІІ діст?ІІе ""ру • ·ат-Ста 1ін зі всією "а рті 1:110 ні в І<иїв уже \ІЗ в урухо~r.1ену е:rеюрівню 
опричників", що закріпа•rи 111 іі ВІШОр!!Овую ''' сер не госnодарського життя лrіста. Появ111ася 
да:rі украі·нrІів? во1а, nіш.1ІІ трюшаї. Мертве ~rісто показа.10 оз

VII. НАПЕРЕЮР ЧЕРВОНІй МОСКВІ й KAl:Y
CT АЛІНУ КИЯНИ ВРЯТОВУЮТЬ І ВІДБУ ДО

ВУ ЮТЬ СВОЮ СТОЛИЦЮ. 

ІН nерссІІн 1 !Ч1 року, НІІ'n•rі, бо: lІ · ІІІСВІІ ІІІ,"<l 
I:cpxiii''rl Оf\І · о\Іу 1111ртії з ХруІІІnн•І~І на чnїі. 

І ' І . іі іІІ І, С 1щїі s ~іОІ о нож: с 1 Bnp011111 то
'ІІ І 1 •ітіlКШІ в• І в·і• ·іl ІІІ :1 КІ:є в:~ (3 .\1 . І)роварів), 
ІНОб І!е П()ГJ<JСТІІ В рую1 ІІЇ.\11!51\1, SІКЇ 010'1111'1 
f(ІІЇВ :~і всіх боків в<tа:rІІЛІ ~ІаІІевроч на !''ОТІ!' · 
ву. ОнрІ • ЧНІІІ< ІІ вІі к ·ІІІ, не в•ІІ<ОШJВІІІІІ н ·•ііго:юв-

• ніІІJОІ п ІІ:JІ\;1 :1у r;aia-CriliiiJ;l, :1 са~1е: вже в ос-
1 анні .'ІІІ і 11ере 1 втечею бо 'JІ • ІІІСВ '! ІІhК<І нсрхіВІ<:І 
ОГО ІОСІІ.1З реєстр<1пі10 іі ВІІ1а'Іу хар'ІОВІІХ Кар 
І ок, хоч харчові з:шасн бу:ІО зшtщеrю іі лrага 
З ІІНІІ ІІустува:111. При реєстранії вІш:Jга.1ІІ nа 

спорта, а В ІІЬО~ІУ СТаВІІ 'ІІ1 ІІ:JДПІ1СІІ - "РМ", 
'І Н "АВ". 

''РМ" (розстрі.l на ~ІіСІІі) бу:ю заПІІСаІІО у 
паснортах всІ,о~rу чо.1ові•юл1у насе.1еІІІІІО у ві

ні ДО 5.) років; ".\В" (аюІіІІістраТІІ ВІІ<l ВІІСІІ :І-

наки життя, а .'ІЮди в ньо~rу ще з бітьшю1 :{а

Rзяттюr і далі пранюва.1и, щоб розчІІс;гити ру
ЇНІ!, оргаІІізувапІ автотранспорт. забезпе•ІІІТІІ 
"ініщ1 rьІІе харчування й nідновІІТІІ .\Ііське гос
подарство І<иєва. Без потрібних ковпів і .\Іа
' ер ін І і В, без ІJа.ІеЖІІО Ї ОП 1аТІІ, <1 'Іе J VПеІНІРІ 
б .Іжа нІІюІ , енеrгією іі ве 1ІІЧ(:J!ЮІО інінін ІІ,ІЮ,,І.!ІІJ..І _ _ ___ _ 
1!1. rJ2 рп!')ітю · ків і с Іужбоrт=в за r·прnт~о;•Ііі ч:~с 
поб\·дvв·ІтІ: за . ІіЗІІНІІЮ на І Ivme Rn.ІІІІ!Ю 
• 111. пі-шозу тоофу, торфорозробки у Дарнині 
іі СшІТОІІ'ІІІІі. І-vове:rьсr,кий та Гаванський ~10-
СТІІ, Те. tеІjюнну С 1 аннію на По •ю.ті. кі .то~rетро-
вІІіі дерев'нюrіі лrіст через р. Ірпень. )!\одного 
І<.' І<l!ПІІІ;:J ;r e~r:Іi НС ll_YCT_YBa.10, бо ЮІЯН!І ІІСС ІІС 
НИІ<ОрІІСЛІ.ІІІ Під ОГОрОдИ і ВСЇЛІ ЛІЇСТО~І nра!!Ю-
ва.1И та~r. Київ свої~І зовнішні~' виг.сrядо~І став 
СІІра ВЖНЇ\1 СТО,'ІІ1ЧНЮІ ЛІЇСТОЛІ: він у ТОЙ час Bl!-

li. lllf"<lB 3:LІІВОВЗННН ТаК З боку чужозе~ІІІЇВ, ЯІ< 

і e~ri1 раІІтін-украЇІІІІів, що сподіnа.1нся побачн-
ПІ у ньт1у бруд, неорганізованість і розруху. 
О Іже, с 1 а :rінськmІv наказові "знищtпн І<иїв 

(Закінчення на 4-ій стор.) 

П<l д іІ·ІІ1 v ві•rі '' т.- vІІаІІтnві. І 

:1. Tper ііі з.точ11н nрюrусове вІІве_:-!~.ння н:~ 
рпбптr< н І Jі, •rччІІІІУ П Рре FЧlЖНО ' '() 1 ІН{1 11 Н І 1ІІ'І - 1 
111\'НnІІІ!Н 1'0'1(),1()\1 ні іі 'J , • ·rн; ()ГJ() 1 0Н (' ІІІ1 Х . 

1. Четrн'•п •іі ::.l О'ІІ1ІІ : С11р:ша з 11\'Ї Н:l\ІІІ , .. ,_ 
F[1() - Пl"1 l' РСІ ,і:О Ї Л?ІН111 . НішІ і :~ ня '1'1, Jl[() n ( l 1Ь 

ІJІ('Н1ІКІІ, 11 ІЇ•·" ;l !{1•І J І '1 І { 'f fJЯ, niТJ.\IiHVI\:11' 1 YCІІ f' !J

ChiO'ii Connp І\1 · єнn - Іlе•ІеІКhІ<пї Л 'lf!П ' ' · І Іан іп . 
f)j 11·1ІІС ; І'СН1 Т!' J11ПІ1 1і10 .'1<1Н1111 ІlЇ .\ ІІІі В:1 Я 111 ІІі 1 

СВ()!О ()ХОІЮІІ\' іі ІІЇІ: І11 '() туд11 11(' РПУ С \."<1'11 1 . f~ 
перІІІІІ • •ІІСІ :l'Х' ·•IJO nn:J,1Y а втоr ІІ' "' ' ст ;пт І 

ncnf'iiІCTO 11!1 (ЇІІІІ!""' n 1 '11[1i :1 ІІЯВ f\n11111CI1"11 /,
KV ;н· і І!{\ . Н ~п;і іі \ІЇ С І ' І 111 \Я П(ll'fl0 '11 1 11 ::1 :t '111 f'C Y 
,' f<'H)111 і1 > a :m ;l'І<l ."ІOC\1 , J!l() І :l\1 Cfl()Jl() R'ІІІІ!ИТЬ 

СЯ "р'() ''І І П:ІІ І :J.. І Ію :tгіТІ'.\' ІnТJ. і ІІшііі Го 1r1 •;·J 
УіІр<1Н1І ' ' іП:І п І"~ І ;1 з ііі неrай11о н e ne'!:lH Г\ ;і і 
сІ,кnнііі І ji~•el' , ,.;ііі n І а .•tі, що н снпї" ру.:1х 

1 f1ІІ\ІЯ . Іа oxnpnli\' іі prнrpnnnnvня 'І а .І І ;1 нрv . І(о 
.111 б 6V."lll •юбра Н() 'ІЯ , НЇ\ІІІЇ \ІЯ 'ІІІ ЧІlС і :1 \ІІ!ПІ 
Успенс;,кІІіі Собор рпз~Іінувати т:~к, яr< зроб11 -

Похорон жертв большеви~ 

цькоrо бомбардування 

транні 1943 р. 



Стор. 4. "ОВИД" - травень 1951. Ч. 5. (22). 
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М. Орлюк 

3 нотатником по Ірляндіі 
(реnортаж) 

З краєвидів в Ірляндїі . 

У ПУТЬ - ДОРОГУ 

Про казкову красу ір.1янл.сьІ-:ої країни, про 
чар Їр:ІЯН'lСЬКОГО се.·1а, про ід11 .'Іі 1 !Не ЖІІТТЯ ЙО· 
ГО H<lCe.lCHHI! ІІ<ІС.Іуха 111СЬ \ІІІ Ч'І\Іа 10 Підчас 
\1аНже цілорічного побуту (о:тей . .. re- ию
ЧІІ на увазі СІ ару припонідку: "t<ОЖНІ!Н JІІІГаН 
своїх дітей хвал11ть", \ІІІ віри:ш й не віршш. 
Сказати правду, ~1али щ1 деякі застrреження 

ПіС"ІЯ ТОГО, ЯК ДОК'Іадніше Прf!Г.'ІЯН\'.':І'Сh ДО 
ЖІП тя rо.1вейськоrо ~1іщанства. 

І" о.'! вей особ .1ине ~Іісто. Розюmvнся він 

серед "а.тІь'ОВНІ1'ЮЇ око І ІІІ! і на '! устя\І j : іюІ Ко
рріб, аж 10 (о. ІВейської затоки і, З ЯР 'ІІ1І\И с во
Е'~ІУ по .1ожrнню 1нан11й в ІІ.Ї.1ііі Ір 'ІЯН1Їі·, ЯІ< ку
рортна \ІіснеRісп,. Ось. у кі :н,кох C 'Іnc ;J x, його 

n6оаз: 
ІІ І ІІ І І І І JІ І ІІІІ: І 'І " 1 '1 І І: І ІІ І ІІ І :: І ІІ І .І І І І І І ІІ 1і І t1 1 11 1 11 І ІІ І ІІ І І І І !І11 1 11 1 1І І І ІІ І І ІІ І ІІ І ІІ І іІІІ' 

ЯІ< БОЛЬШЕВИКИ РУйНУВАЛИ КИїВ 
(Закінчення з З-ої стор.) 

КИЯН у НЬО\1\' ' ' Упра R:І \ І іСТа ЩЮТІІСТ3 RІІІ<'І 

свій ІНІК.'ІИІ< і рп :~ (1\І з І{ ияна~нІ доІ{лача всіх з v
сиlь, шоб nілро 1ИТІ1 сп :1 рі1'1ізованv бо 1ьш е в·,, _ 
КаШ1 ГОСІЮ JUІJЖ\' \І Ї СТ і\ іі Ві 1НОВ•ІТІ! R V І< р1 ЇН
СЬІ<ЇЙ CTO.'fl111i ГрОШ!ДСЬ ~<' О - ГОСПО'Іар•І Є Й ку.'ІІ>

турне ЖИТТЯ R ШІІ<СЮІа lІ• НІ1Х ООЮ1 іра -. \ІОЖ 111-
В!ІХ В УЧОВ8Х НОГІ()Ї , Ні\ІеІІЬІ-: ОЇ ОКVП:ІІІЇЇ. 
Такv дія 'ІЬІІість і повелінкv І<иян- черво ня Мо

сква І~ на .lіфікvв <l і Іі1 "R .lОЧІШО\І" _ J{е оівНІ1Й ст-:·1~д 
Управі! \ІЇСТа СТ<І 'ІіНСЬКі ОПР І ІЧІІІІКИ ОГОlОСИ

.111 зра!lНИКіІ\11!, :j ' ІОЧІІІ!І[Я'ІН Ї! nЧНІІІ1 І'ТЮІ'І , Ril 
НІ01\111 f\МІЧе f\() .1!-,IIII"BIIIIhK:l 11 1ІІ' Т беНІ1ІІЯ

11

• 
А .1е українсhкніі н ;філ і істооія ній 1ія1 ьнn с 

ті КІІЯН і Упр!11111 \ІіСТа ,1 :1СТЬ НіІ ІеЖНV ()ІІЇНКV 

J{ІІЯІІІІ ІІЕ' :mІІЧfІЙННЙ HI10irt : П()'ІІ І Н а ЮЧІ~ R 
руЇН J)атІІЯ. р~' ЇІІ J{piOІChl<OЇ ()р1И. \ІНОГОКр!ІТ
НІІХ І!ІІ!!ІіВНІ1Х !ІОЖІ"Ж , СТИХЇЙНИХ .111X().liTb, на
І)СІІПі піс1н Р\' ЇІІ. вчинених J{и є нv RЯ ІІі1ІtІ1ЗО\І 
J{рС\ІmІ, В \ІіJІЇІ<nрОПІІНЙ час. З ентvз і5ІЮІО\І 

і З:ІВЗЯІ І ЮІ. \lK0\1\' ~ІОЖЄ ПОЗа ЗJІрИТ\1 І·"ОЖН1 Ні1 -

ІІЇЯ, ВОНИ КІІ\JІІІІ , Ті\1( V ~111НУ ІО~ІV, ЯК і теПе[), 
Ra наши чясів , жrртонно ні тt6\• повvnа '111 сnою 
'Tlj)бшry СІО'ІІІІ\10, свііі J(иЇВ. ІІЮб На1ІІ8 СТ01ІІ

Т[Я, на R:ю вор01 · :1ч і на пану уі( ра їнсhКО~ІУ на

родові, жила нічна . 

ІІа кр_\' 1 • х ву .їІ1чк :1х вrpPr ~< 'РІИ Н•гба за-
;\• р :{ !!ІІОЇ 1iTHOj)11 j баr':.\10 со:---::( (Н<І!•іІЬ бідак 

,· рюІає як не пса то кота, ar( об11 ІІ.Вn ':). Кож
юї п'япІІІІІ.і рі1НІ-:ОЧ \ІЇСТО СПОР.НеІІе :> апаХОМ 

rщб11. що її жінки р11ба.1ок прn 'І:JЮть '':Ііfже на 

·ожно\ІУ розі. ІНо ді t ч>а~ІНІНП!, -rтаnіть 
і.lЬКа застанщикі в ·. За аюкеІ!<'ГО різ-

НОШlІІЇТНЇ,ІІ! ,1ерrВа\ІІ1 парку, на 01\'ОП!'ІІі \ІЇСТ:.J 
r;ІІСО•Ііє бі : ІьІІІе, ніж сто:Іітній vнirrpc11 re1. При 
21 т11сячі насе•Іе ння (o:JReй ~1ає 11 неr."он. ні 
.rтий ряд ко .lе'!жіn, шкі ·r, ~Іанаст І Ірін. rоте.1ін, 
'Ш:І ІІІШІТ3 . Іі, ne.111Ki \1,11\ЮІ, Ki.'Jbl<!! фабр11К 
Порт хоч і ненеличкий . а.1е . з::~ходяп-. сЮтtІІ на

віп, бі .1ЬІІІі кораб.1і. Вражає бра!< чІІСїОТІІ так 
Ча ВV.'ІІІ!ІЯХ, ЯК j R ГОр0 .1ЧИКаХ, Пере 1 б\' І(ІІНКа
''11. У 1111110\ІV тталку - н.е рі3ЮІЙ !{ онтраст 

' () ;І НГ.ІіЙІІЇВ. 

** 
Ст О Я 'І О напрИ'ІУ л гарне :І іН>. Погnда тут 

-, ,Ііняється два тр11 раз•І на 1ень .. М•1 --арячко
r,о гnтови .'Іись у дорогу, щоб велі rи me хоч у 
сонні покvпатисh. ОбтрУІнvваюІ з пnnoxiR ета
nі І!іlП ' І {' ЧНJfІ{ \1, ШО на НІіХ бvр.1і11ІЬКі ОnІ-: 11 1!1111-
"111.111 свої елі 'ІІІ, peпapvna 1•1 н1fіvті з rtpvгoї 
[)VI<! I f10BI"J)I1, Н ЗаГа.І11,ІІО~ІV, 0Т{Н3Іt ('Т '101 '111СЬ 

об,1ежип1 багаж ло \Ііні\•V\11, mo6 б~' Т'! якна!Ї
бі'ІьІІ! ~тоnі 1ьни~РІ. Хто зні1 , що ~1оже трі\пи

'"r"!? h!'JlV'HI ПіТ! VB~ГV іР'ІЯНТТ. СЬКV C1i1BHO
'>RiCHV гnпинність. і З\ІVшені 10 'І.І"ЯК t тЇ \Іір•t 
', ~ ІІІ ОЮ фі ні1 нсоnnю rтпvа ІІ.ією. ~!11 о 1 НQГО '!О· 
r 11n IlOCTi1HOBH.'II1 Не бn<ІТ\1 З СОбОЮ бі11>11ЮЇ 
· • і ' І],Іt ОСТІ1 ПровізіЇ ЧИ обіГОВОЇ B;J.'JJOT11 

Пirt ненсиПУІІІf' ГІІІПІіюнання ко.'ІІ"Г. (не ni11•1-
.", ІЮНІІ, ПfО Щ1 ЗІ1б1П 1 1 IOCh V flOI)I) '{i f\i 'lhllle. 
"i )rt 1 ~" н.rj) піrт "іlТІ"Т111НСЬКе бааГОС10ВІ"НН5! 
Г()('Jln~PHi і З ПОеРЇЗНІ\\111 nopart'1\lll ,'І.nбрЯЧІІХ 

cvci •tiв . \ІІІ ВІ1рVІІІИ .1ІІ п rtoporv . . . 

УЗБЕРЕЖЖЯМ ... 

м ~ Е'\Ю 1 '0'1!~V картv Іо 'ІЯНтtії й Ї'lе\І() :1 :1 П1Я
tІ()\! Тln :1іпій !JVІІЇ ІО'!пrіі, по пранії; гор-
1'\nвІІr-rІ-Іий Tej)f'H. \' СіЯНІІЙ Кі\\ІіННЯ\1. Т~·т ПОХО-

1 

;Іжають сіро-бvрі ос1и, що час ві'!. час\' nepec
!<:.'!11110 пере[{ликаються ~1іж собою . 

З цікавістю оглядають нас перехожі. Ue ж 
невидане тут явище: два rічгаЙ!\ер'и (~Іандрів
ники) у коротких штан цях, ще й гоrюрнть )1іж 
собою якоюсь чудернацькою ~ювою ... Най
гірше, однак, що, із-за наших ВІ1щеко. 1інних 
ІІІтанІJЛl, всі зустрічні дівчата відвеJН<JЮ1 ьсн 
І.ід нас зарум'янені. Та ми тішимося, що навіть 
у Ір.rшндії нав'язуємо до пластоних Ті:аднuій, 
вигукує~ю кожному "Джйо хідз!" (Щ~сти Бо
-~ t'!) і не чекаючи на відповідь, якої ~1'1 напев-

1 не не зрозу~ІіJш б, прямує~ю влере!!. 
R обід рве~ю ожини. відпочнває~ю в хоао-

дО'ІКу. Перед на~ш Ат.1ЯНТІІК та лрнбережні 
~1а :1і остріuці . 

З чого тоіі нарід живе 1у1 - нr знаою. Рн
ба ."ІьсlІЗ'О~І не заіі~1ається, у бі.1ьшнх l'ОЗ~Іірах 
управної рі.1лі, крім кількох грядО'!ОК картон
' ІЇ, не~Іа. (рую хіба можна б ВІ1Корис1атн , як 

п а совисько. 

Заходшю в придорожню хату. Біднота, 
Gpy д. 1\\а:Іі вор і 1 uл прн входових две ри" умо
Ж .1ИВ1ЮІОть ,'!11ШаПІ ЇХ OTBOpO~l і ВО'ІНОЧаС НС 
uпускають до середини різник домашніх гва
рнн_ Може впізти тущ1 якийсь птах, а то на

ві rь осе: 1 просуває го:юву, розг.~ялаючнсь ці
каво, як жине його господар. При вході до ха
ти І<идається найперше в очі піч. Це ве .111Кі 
че.1юсті в стіні, прототип модерного анг.lііі
ського палениська. З ко~ Іина звисає гак, на я
кому неодмінно висить закопчений казан для 
чаю. Щоб було тепло, треба стало підтрнму
ІJати вогонь торфо~r , який враз з іншюнІ запа
ха~І и створює досить "важку" апюсферу. Під-
nога ви~rащений г.1ииою 1 ік, а .1е не 1 ак гар

но, як у наших се.1ах. Вікна ча 1і. 
·no~~flf;!w~~~~~~~ни. 

скаю1 ь світ.1 о · p11~l~~..,.,...._"""-.>.~-.-_:'-:;;;:d 
рявою. 

І чути не хоче господиня, wof\ чи платили 
аа ~ю:1око . Ми хоч радше ли:ш б з нашІІХ "че
нажок" , з че~шости корист:v-ємось її посуди
ною. Ну, думаємо, як так піде да.1і, то наші 
мандри лотривають трохи довше, ніж \ І И п.1я· 
нvва.1и. 

· Западали сутінки, як ~1и нпроси.1ися на ніч
lіг до одної хати . На рід говорить тут переваж

но по-ір.'Іяндсько~І у, rrо - а н г:тійсько,rу - с1або. 
Ue Коне~ 1ара. Із-за свойого rористnго по.lО

жен ня вона була завсіди вогнище~! сnrотиву 
й боротьби проти англійського наїзНІІJ<а. Мо
ва тут законсервувалась найбі.1ьше з ні rtoї Ір
'ІЯНдії і її вводять тепер, як урялону. Багато 
гор.1ових звуків робит~ ї ї абсолютно 1-!е\Іузи
І{а .'Іьною. Новий доказ гостинности зустрічає 
нас з боку господаря: ~н переходить до ди

тячої кі~1 нати. а нам пропонує свою. Гарна, 
'!Осить чиста, без порівняння краща, ніж ее 
редн я кі~ 1 ната з п і ччю. Та заІ<и ~Іи ше шшли 
спати, ло хати зібралось народу, як на христи

чи. Випитують, не дають дихнути. М11 корис
т аєлюсь випадко~І і даємо першу ··екІrію з 
'·Історії України". Деяку практику в ньо~ІУ на

nря~Іку ~ І и вже ~1аою: часто вводюю ана,1огіч
•-tі події з ір:1яндської і сторії; КО!!'І XO'-!t\10 вн
чснити різн и пю ~ Ііж на~ rи й моска.ІЮІJІ, вис

тачить згадати п ро різн и 11 Ю між ір.1янднящ1 
і'1 анг.1ЇЙІJЯ~ІJІ. Наші з~ 1 альонувзння ~.:трі1хігь 
nід К'О~Іу н ісl ично - большевнuьКІ•\І р~ЖІІ\10\І 

вик.1икають щире с п івч уття слухачів. І І і се •rя
нн краще розу~ 1 іють нас, ніж наприк.1~д . пере
січний аНГ.lіЄl І.Ь, ЯКО~ІV Не \!ОЖе !10\ІЇС ГІ1ТІ!СЬ у 
голов і , я к ue ~южливо, щоб ~ І еНІ І Іість розпо
ряджа.'Іася бі.1hШістю, що не ІІІЗІІvєтьС'я права 

R.1аСНОСТІІ, і Т . П .. "Та Я ЙОГО, КО\І,УНіСТі1. ДО ха" 
(Продовженн я на !1-ій стор.) 
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З НОТАТНИКОМ ПО ІРЛЯНДІї 
(Продовження з 4-ої стор.) 

це .·rиш ~rені, бо •ось ірляндr~і зaxon . rf:'нi нюш, 

ОПІ\ІИ ГОJІОГОрЮІИ Й Озерами-СТЗВКа~І!і. 

rи не пусшв би " з обурення:-.r каже анг;Іі- Як від ІІО~rаху чародійної різю:, небо прояс
єць. lрЛЯНДеЦЬ Же, ЯКОГО преДКИ, ТЗ і\ RiH ще, НИ ,ІІОСЬ, нітер ущух. з~rіНИВСЯ і ВИГ ІЯД ОКО.Ш
бу:ІИ в анг rійськ·о~rу яр~1і, розу, 1 іє, що значи1 ь ці. Супров?дять нас гаї обабіч дороги; ~!і ж ни
ІІраво п'ястука. І ми чепурю до~шки багатих, що приїжджаюп, 
Говоримо і про господарські справ 11 . Скін- ' сюди ~лпку. ~лях виводить нас нал: невелике 

чивши оповідати про багатства Українн, випи- 1 озеро 1 неспоДІвано перед нащ1 вири:111€ чар
Іуємо, як вони живуть - проживаю1ь . Бага- , картина: 
ro з них їде на сезонаві роботи до А11глії, ча- І У стіп гори, над озеро~r, куп~єтьСІі в зе.те
стин~ емі1 ру є до США, ті, що залишаються, , ні білий, середньовічно1 о характеру за~юк з 
dдебІJІь~а зай~Іаютьс~ випасом худобv., "ла- І' баштанами. За ним, по узбіччю пнtтьсн гуща
~Іанннм торфу, на бтьш урожайних низинах виння; воно робить вражіння LІуд ового те~ІНО
- п.1еканням картоплі й льону. Заробляють зе:rеного килиму, що його хтось спустиR з по
~Іало, .. ~ле, завдяки 15-мІJІьйоновій ірляндській 1 JІОнини гори до озера. Сходимо з дороги і про
ко;rонtІ в США, Ірляндія проаадить l(Орисну : дирає~юсь крІзь хащі ожини й терни, шо об 
д:Ія себе економічну політику, не враховуючи плітаю ·1 ь кедри й ін. дерева , наче боронять до
в,же безпосередньої помочі від рідних R США. І с~упу до u.их чарів. Ми над озеро~! . Це й справ
С.юІе ~~~ого року складено з США договір, на І д ~, .як зачароване місце: серед моря різних від
шдсІ а.вІ якого зредуковано митні оплати, ір- ! тшш зелені біліє - за~юк, а над усі ~ , нюr, з 
.ІяндцІ мають такі са~Іі права в Америці, нк і ! виступу в половині гори до~rінує стату1: Хрис 
а~Іериканці. Ця. поміч США є до деякої міри 1 та Спасителя. Далі скелястий верх гори, що ї! 
шдсот.ками за Ір;Іяндський вклад у розбудову 1 влучно назвав нарід •· дІЯІІантом" . Стсї~ю, я~>: 
Іеперtшньої могутности США. І закам'янілі, ні пари з усІ. "Це райсью: й заку-
Вдо~олені успішним перши~І днем нашої ток!" - говорить, наче про себе , \JіїІ супут-

\ІЗндрІвки, кладемося до :1іжка. Хоч пізно, чу- ник . Промені заходячого сонця скоr.:оаю гьс ч 
tи здалека тужливу пісню. Мимоволі несемось по нершку гори, лагідність вечора /\tІдає ще 
ду\ІІ<ОЮ у своє карпатське село... більшого чару цій картині. Куди нас uітри не 

ОХ, l ПОГОДА Ж! ... 

Прощаємось ранК'О:\І з господарями. Можли
ІJО, наші вчорашні розповіді, можливо, наші 
нукерІ<и для дітей зворушують господиню і 
нона не хоче взяти грошей. Нав, шсне ГQ.Ворю 
"го снадиня", бо, як підтвердили мої спосте

реження в настунних днях, у гориС1 ій 1\онем~
рі заховався ще досьогодні у великій мірі ма
тріярхат, багато більше, ніж в інших егоранах 

Ірляндії. 
Ранок гарний. Виспівуючи, минає~ю торфо

вище, мало засеJІені околиці. Перед нами си
ніють К'онемарські верхи з дванадцяп,~Іа шпи

·ІЯми напереді. Та лише ми зробили кільІ<а 
~1іль, де не взявся вітер. Небо затягнулося 

хмара~Іи, і дрібний "капусняк" почав підганя
'І и нас. Найгірше, що впер нам в очі, а ха п1 
далеко від дороги. До обіду промоІ{ЛИ ми до 

нип<и, але 1 а ки в'їхали між гори. 
Суши~юсь у придорожній коршмі . Коршмнр 

оІієп,ся з нас, що не маємо плащів. ''Ви ж 
знаєте, дженте.%~1ени, що наша погощ1, як жін- ~ 
ка ... " Вдаємо, що не розумієі\Ю натяІ{у, бо з 
боку порається дочка господаря. А погода та
І{И Зі\Іінна тут, хай їй грець! Вийнятково цьо
го року тривала :-.rайже дв•омісячна посуха, чо
го й старі . rюди не пригадують, назагал , од

нак, ніко.ти не довіряй тут погоді. Ранком 
сонце, а В обід уже вітер і ДОЩИІ{. 

Пропали чи, дрІЗЕl\10, - як нас захо-

пить тепер с.тота . Але нема ради , сьогодні му· 
с1шо ще добитись до Кайлмор F.ббі. 

носили в нашо~Іу, недовго~ІУ ще житті. а та
кої краси не стрічалось - думаю. "Не забу
ти цього", -- наче вгадуючи ~ІОЮ ду\::\у, го

ворить набожно мій ко;Іега. 

Знаємо," що манахині, які тепер заіішии 'за
мок, відступають значну частину кі~1на 1 "га .ті
дей-мейкер "-ам - відnідуна чалІ, і з 1 ого утр~:=: 
л1уються. Спрямовує~ю свої кроки rюн<:л озе
ро~І до манастиря. Мокрі, голОJlНі, прО(И\\ОСЬ 
наніч. Кличуть сестру - на~Іісшшю, яка добря
че киває головою, коли зазначvємо. що щ1 

'' бідні спудеї" і не зможемо зап.;атиги паnної 
на.'!ежности за ніч:1іг. Спимо, як .1ор;ш. Ран
ко~І кличе нас до себе са~Іа ігу~1еня. іУ,и ж не
бувал і гості, (нас трактують, як таких) . перші 
з України розписались у книзі відн :дувачіlІ{ 
Розповідаємо про переслідування ю1.шої Цер
кви, про нещадність і жорстокість 1.:0чунізму, 
про жер"І ви нашого народу. Ігу~н· ня да~·ує на r11 
~rедаJІИІ<И св. Бенедикта. Зворушені, nрощає
~юсь і дякуЄ\10 за гостинність і ширі с.това по-

1 іхн. 

І lepe 'І від'їздолІ, ·од нак, nриз начуєлю дообі
дл:н 11а відвідини статуї Христа на у ? біччі та 
трьох озереІtь - ста в ків на са~юлІу вершку го
рн . Що за вид згори! З одного бо ~<" у шу\t.ІІІ 
ви~і Ат:Іннтш<, з другого -- дванадщпь ШІІІІ 

лів, дванадцять найвищих нерхіn з 1\оне\Іара . 
Шу~І океану, нк дaJiek.-a ~1vзика , дохо:шть до 

сход ІІ\10 з гори, під~Іащуєлю наші роеерн 
1иаєлю в да:1ьшу доІ ;огу. 

ДЕ ЗАВТРА ЗАНОЧУЄМО? ... 

ру-

НаснівуєлІо, аж .1\ОдІІ ОІ ·.тн.'tаюл,ся на нас. 

розб і І аЮ І ЬС\1 uіпці 110 ШІСОНІІСЬ !, \' ДGШ і І .\1, ,'1:1 

1 і д ни~І схшю~І КОТІ1~10 здовж :іаТОКІі . Цr. Ат.'ІЯІІ
ІІ1К іІрЇЗаUСН на І<Ї . ІЬ\{<1 \lll.1b ПО\ІіЖ I'Oj'1! 1 СТВ(,

рЮЮЧІІ СВОЕрідНИЙ ір, ІЯНДСЬЮіЙ фйорд. 
J Іінсіі І{у!ІС.'ІСІ3а ~ІісцевіСІЬ ШЩ :і:ІІОІ\01<' 

СІІОК} шуе нас ві ·щочІ1ІІІ. Зрсш1 ою, Еа ;r,І\\ЛЮ

!:-\10 тш< , щоб над вечір не сНІЇ 'іДІІПІ 1.0 ЧЇLІ, GrJ 

ІювеJtеІься rшаппн за ніч .• rіr в гте.• Jях . . 
І Іерс ІІ всчеро\І зупишrЕ\ІОСЬ !'Ото в~ І!! чеш

І< оr о обііk 1 я. О;!ІІН з нас всrрява.є у ро ·{;юву 

:1 госІю,1ареч і Гі'О~Іагає заганятн 1011\<ІКа ;10 
.~і\ ГОрО 'ІІІ , друГІІіі ІІШЧаСО\1 1 1<\СІУЕ' llYI<f:'J1І<a\ІII 

х юнчш.;а. Треба заробити нкось ні•І 1іг. І ' оспо 
'І а р дозво:rяє заночува 1 и у СІ а рііі ха1 і. Він пе
ребравсіІ ~Іину того року .1.0 нової, ст<:ру вжн • 
в ае, ю, ІІШ<Ізин. 

''Ба'ІІ•Іе ", з IIOl h'OIO ІОР'\ОСІІІ говорІІІІ, 

1 осІю l il р . нас дванадІІІІ І ер~' оо 1>І .•ось v 
ІІЇЙ Хі\Іі , lfiiCp Я ,lІtІІІе С:l\ІІІіі 11<1 H;CПtJ;!<lpCП : i. 
Р~.:ш1 а ро збре. 1ась rю шнроІ,ОІ!_У світі. Sl уже 
, юробився н ~ І НОВ\' хатv, ІІО/tеrші і'/ Е' Іnо, по 
І;о . І і . Нt< бн <•ІР.ІіЙІІі не 1-рю1а . 11 ;1ас •Іа ІНІ J І,"U " 
\ ІУ ЖІІТІЕВ'О\ІУ рівні, ~111 ВЖС 'tаВІІО \ЮГ.їІІ б ЖІІ-
111 краще". 

Увечорі знову повна хата cyci J tiв. Лндью; 
'іаЧИН аЮТЬ 11р0 IIO.'Ii111KV, \ІІІ ВИ!(!Іа'!аЄ\:0 На\1! 
"нп а н rщункІ"; є "за" і. "прог•1", вкін•tі ного 
!ОІ<уЄ:І!ОСЬ, ЩО В будучій віііІІЇ ~Сі \І_УLЯІ Ь бо 
І' ОІ в СІ, ІІf)()l 11 загро :т аі С ' ОІІ\'. ІІf'.!ІеХ{)ДІ1\Ю 
на 1·ео1·рафію. Однп старший 'lІJ.гtькn fi[Jiiraдyt: 

coni, що Україна десь 1<0, 10 Туrе•ІЧІІНІІ, що в 

Vкраїні се~ІюІісячн·' з ш:а і що нарі ,1. н~се 1111і, 
fo він т.; був на А.rясІІі то :~усІрі•Іанся з рус
І, ІІ\111. l)а•ІЮІО, ЩО стариЙ ГОВОрІІТЬ f'і10ШСНО і 
Іуб. Іі t-а дІІвуєІьоІ з його знань. То\ІУ обсреж
ІІО стараоюсь скерувати йоr ·о на пр:шлІннІіі 
ш .1нх, щоб не пошкодити нага :ІьнюІ запереLІе 

ІШН ~ І Но І ·о автори 1 етові. ULe не пі :шо, Tf)\:y ра
ло 1101 ОдЖуЕ\ІОСЬ на ПрОПОЗ ІІІ!іІО ІІО.ІО1І'Х СКО

"НПf до недалекої школи Шl забаву. 
Народу ~юлодого повно. Вигуки і СІІіх ~Ііша-

ються з вереск'О\І скрнпки, пронРЗЛІІН:!~''' зву

І<аш1 кю1рнетv і дж~ІеJІІІНІ1~І гvління'.І бvбна 
Бракує дуди , -а.те це нічого. о.~ІІНа '1115ПІ1іі нv
~Іер нафт-ової лшrпи кидає скупе світло на r.ti 
.'IY клясу . але 11е теж нічого. Го:rовне, шо кож
І:ий раднй і в піднесено~rу настрої. Uікаві 11 
ір ІШІдські народні ~1елодїі і танки. Т1НК()І1і арїі 
неі ж 11 ві дивуєшсн, звідю1 в тої ~ю.юді енер · 
г ін бер е І ься і як долівка ви І рrІ\!ує. О•Іf'НІІ ,що, 
гмщюють і ~юдні 'ІЗНІtі, але це RЖе хіб<t старші 
rtарубки. Часто танці переп ·ІіІаються з су\ю 
І . ІІП1ШІ , одна до одної подібІІІІШІ, пісШі\111. Нас 
нрий~rаю 1 ь до гурту, бере~ю активну учасп, 

у забані. 

КРОУ ПАТРІК 
І
' нас . МнЕ\ІОСь в озерних: В'Они заворожені: во
ЩІ їхня, кажуть, робить об:ІІІLJЧЯ г."Іа rщ. І І !ч, кра
щи~І. Уночі, ОЧеВИДНО, ГУСЗЛЮІ, ЗаІЗО'ІJ!ТЬ 'ту1 
танки, купаються . . . Вода хо.т. одна, <!те про- І' 
бує~ю, - · ану ж поможе?! Ві дпочие:1ючн на 
горі, читає~ю іс1орію \Іанастиnя-за .І! І\У . Він 1 Ранко\І бvJtюІОся, в vшах шушІrь ше заба -

Скручує~ю на вибоїсту польову дороrу, щоб . і\:ає за собою романтично - трз.rічне ;шну:Іс. на, ГО .' Іона бо:нпь. Ні , ·не ні ;1 оковитої, якою 
cr<apІrrc бу111 н Кайшюр Еббі. Ue манаст~р, що І Побудований у 18 ст., як резиденніп одного хотіли н а с частувати (х .rюnСІІь тут обоІ~'язко
про нього нам багато розповід:~л и. Не зв.ажа- 1 2нг.'Іійського ~Іагната. Одного разу його улюб - j н? хи.·Іьне дві-трн чарю1 перс:х. з:J?авою). а. І~ 
ючи на "І<апусннк", розглядає , ю 'ОііОлицю. І ле на дружина ~ синок їхали ~~~ретто; зірва- J ВІ /~. овечи~. сирих ш~<ур у куп 1 НІ гt шпо.точе
Минає~ю менш.і й бі~ьші озерця . На~ ними на- 1 :!aCh буря, конІ сполоха:JИсь 1 жінІ(а _з д1rти- 1 І: оІ, к"ислоt к~.р~опm коло порогз, ~~~буть , д.'ІЯ 
ІJІІС.1И с~е, Інсп, дию. гори. З nерхш з.1азить но~ заг~ІІІУ:'Іи . . Прибитии _ горе'І. , .тор:~ прода~ І 

1

. свинеи. Гуси и качки не дають 1111\І rrоступу до 

РАйСЬКИй ЗАКУТОК 

мряка, ВІЄ тишиною 1 смутко~І. Ттькн хлюпа- ~Іанже з,І пш-rщ1и за~юк 1 пода~:~ся сmт ·-за -ОЧІ поrока. 
в ня хвиль об береги не підходить до загаль- ' За~ю1.: пер~ходив з рук ?-о рук , ~ж наре11r1 і / . Минає~ю ко:ю Уес~порт-у святу !t'ІН ір:тянJ.-
ної картини. Околиця має свое' рідну красу, прндбалн иого бе.тьпйсью манахию. ЦІН гору Кроу ПатрІк (кроу горб , гора). 
але монотонність не подобається мені. Може ! Переноянені вражіннями, радіrні і щасливі, І (Продовження на 6-ій стор.) 



Стор. 6. "ОВИД" - травень 1951. Ч. 5. (22). 
11111/ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ ·t І ! ІІІІІІІІt І І ' ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ/ІІІІttІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІНІNІІІІІІІІІІt .ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ • ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіІІІІІ,,rІІІІІІІІІІІІІІІІt t ІІ t ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ о ІІ•І l ІІІІІtІІІІІІІІІtlІtІІІІІІІІІІІtІІІ~t•' 

З НОТАТНИКОМ ПО ІРЛЯНДІї 
(І Іродонження з .)-ої стор.) 

Тут наttіона ,1ЬНІ1Й святий, покроните І Ь краї· 
ни, св. І Іатрик, (який запровадив у Ірлян,LJ,ії 
Хрис1ову віру в -l ст.), постив 40 діб. Тут тран 
.lн.lнсь і чу да. На горі кап.1ичкп . Рік-rічно. н 
;,,ісsщі шшні відбувається сюди праща. Деякі 
копінкують аж на са~ІУ гору, прох ;; ючи за
ступниш ва і .1аск святого. Ір:Іяндві ;tуже по
божні. Це найбі .1ьш каІО:ІИІtЬІ<:J. країна сві1у. 
Цеrжви повні не .'Інше в неді -Іі, але і н бvдні 
перед пранею, або піс:1н праці Illoнoi.I i ;,ас~ 
наро;Іу прнступає до св. Прич:1стн. С вященн

Іf ІІ беруть а!<1ИВНV учаС'І Ь V CVCI!i lbH()\JV ЖІІ
ІТі. Bir)a, за посс.реДющтво~" .~\' хіuнРнпЇа , з а 
хова:Іа, в.їасне, оцю ОІ<ре~ІіІІІІtість ір.н яндсь

Еоrо народу і не дозвоюІ:Іа ЙО .\І_У зд !' ІІ:JІtіона· 
.''ізуватись. Щобі;Іьше, ня віра '{бере г.1 а висо
ку \!Ора:н, у народі та родинне жит1н. якого 

Ііе :шайдете у повоєнній Европ: чи деінде. 
В Уестпорт-і яІ<раз ве.1икий яр~ІарОІ<. На тор

ГОВІІІІі-ринку і На ву ,1ИІ[ЯХ СТі .' ІЬІ< ІІ ХУ !t(JбИ, ЩО 
не пропхатись. Гар~Іідер такий, що ''И~шvж 
утіt<ає\ю бічню1и вуличІ<ашІ. 

ВПЕРЕД ... 

.._ ____ __..;;;;,... 

Доїжджає~ю до Кастпєбар-у . Історнчна ~Ііс
невісІ ь, хоч виг:J\jдає, ЯІ< кожне інше ~Іаnе ~~i
ClO: брудне, крІІК:Іиве . А.1е довкруги пошю 
побоєвищ -~ часів французької рево.ІІОІtЇі То
ді тvт теж бv:ю повстання. знане ш.: "каст:Іє
барсІ,кі пере;·онн ". Іlід проводо~І фра1щузько 
ГО І ' еН. J'Ю~Ібарта ір.1ЯНJЩі На ЯКІІЙСЬ 'ІаС ПрО 
гна11н бу:1и анг:ІіііІtів аж до Даб. 1і11а. З того 
часу датується ве.тиІ<а приязнь 

франнузів. 

ОІ~о.шнL нереважно рівнинні. 1\ра щі бу.1ин
ІШ, багалні сто:tо:ш й ін1ні господапсІ,кі забу
луіІання. Часто зустрічаню нсда .'І~ко від до
роги старі ке .1ь1 сІ,І<і за :ІІІІLІЮ1: особ:нші xper .. 
ти, зруйновані ~Іурн-банmІ, І\ а\І'яні стовпи з 
ріЗНЮІИ .\!<ІЙ Же За І ерТЮІІІ ВІІЗеруНКЮІJJ На ННХ. 
Трапяютьсн дуже гарні \ІіСІІН П ;J (ЖІ1 з про с 
торІІ\ІІІ дідІ1ЧіВСЬЮ1~ІИ будИНКа~ІІІ, З Праі!ІІ .' І:l, 
ще в посіданні анr:ІіЙІІі в. 

І /огода покищо дружнть з нашІ. І Іп коро І
кій · нараді на роз;юріжжі рішає~ю не заверта 
П1 ,то Го.Івеіі (~111 ж уже 'і О ІІІрІІ дні по :! а внхід
ною базою), а .1е продовжунати \Іандрівку. Мо
же вдасться на" П(JОСІ<ОЧІПИ ло Півні•Іно ї Ір

. 1яндії . .Пп Іtьоrо "о ча й :tуuІІюrо" кро "у спо 
кусила нас, крі\1 розкоші ~Іанлруваннн, нtе й 

те, що з наших небагатих ШІІ .'Іінгів ~ІІІ ннл:а -,и 

ві 'l!IOUЮ ~ІіІІі\Іа і ІІ,ні сушІ . Стріч ає ,,п поторо:~і 
знайош1х студен1ів; рмю запр01нуюп, н !І с у 
гостину. Сюю собою, використовуЄ\ >() нагп 
ду не .lІІШ на підкріп.1ення нашої фізичної 
справностІІ, але й на "шнрення освіл:ошноючпї 
ПрnІІаГаН JtИ". Ці "гОСТІІННі ВІ!СІУПІІ" !{ОІІІТува 
.1и на\1 страти часу, яку \Іусі .111 ш1 н адолужи

ТІІ віf<е оІерІ<О\1, щоб л:істатІ :с І , з а \Іі с те•ІІ< t1 

Суінфор;t і в.-І!ІІІІІуватиСІ, десь нп ні•ІІіr. І [а
решті , забачи.1и \Ін відповідну стодо ту з с і 
НО\! і Пр !І !ІО~ІОЧ і істnріЇ З " ІІеJІ()ШІ Га 10 'lll \1 K(J 

.1егою" дістае10 дозвіл окупунати згадану сто
до ·Іv на олнv ніч. 

Г~ІСПО 't 'l[Ж)ють три кана:1ери. ТО\ІУ й не л:нn
но, що хо•І хата назовні ВІ1ГJІЯ .'tа є ЛОСІІТЬ ішю
З<lІ! ІНО , вссре ,тнні ні.111іі "ба 1а сп н" . R ха ті то
нарнсІно І !окурююп,, втягаюп, і HDC у ро :!

''овv. 0'!!111 зі співбесі!Іників ІІЇЮІвий ТІНІ. 
Звн;Іайниі\ собі робітнИІ< на фар\Іі, а яІ<е зна-

НІШ у нього: вро снігові обставини, про ВІ1З
~шчшших :110д~й у світі, про І<раїни. І Іро укра
І НІtІВ знає ба! юо і розповідає решті тов а рис-
1 ва н е 1 ірше ві : t нас. Вияв.-Іяється, що він нра
нював :.-JІ<ІІйсь час на фар~1і в Ангпії і там 
"осuі .~шІ . ІЮнав " його якийсь з нашнх. 

l3 хаті Са~Іі ~ІО .!Оді, ТО.іІУ ЗВОДІШО рОЗ~!ОВУ 
на но;tі І І Ірлн11дії. Зраау ж заюшіJІо, нІ< у ву
.Іику, ІІоснна :нІсь погрози в сторону анг. Іій

Іt і в, о•1і вогне'1 :Jаііня . Іися. Зана :1ьний нарол: 
та ;ІІО .' ІОдL. Вона ту 1· суІІер - шщіоналістична, вІІ
х ·оваІІІ\ ІІ Де Ва:Ісри, ІІ<І . :аючі ненависпо до 
НlІ•ОІ О, !І~) анг. ІіЙСІ,І\е. Де ti<IIIJIOІ НСІІ[іОНа .•ІіС-
1 ЮІ ДО і р.І5І!!J].СЬІШХ! LT;J р111і ТеЖ ІІе .'1/Об .' ІНТЬ 
: нг.liйJ t iu , а . Іс ВОШі бі . Іьш с 1 ]НІ\Іані. Мо. юд І ІЙ 
'!О.ІОВЇІ' НіІВіІІ> Га 3еПІ ан::-.ІЇЙСЬКUЇ не KV!!JПb 
[ ІеНііВІІСІ ь ~Іає своє І<Оріння ще з часів аНІ 'JІій
СЬІ,ОГО нанува11ня, ·ІеІІер роз'н1рює iioro ще й 
1 с, що анІ ·:Ііііні, 110 ГІJЮГО:ІОІІІенні неза:Іежнос
І !І Ір.Інн ;tіі, :{адержа.1н найІ<ращий кусоІ< Ір
.Інндії на нів11очі Ульстер. Тепер i;te страш
ііа ІІJЮ ІІ<ІІ анл:а, щоб ІІрІІ.Іучит 11 У:1ьстер до рес
нуб:ІіЮІ. 

Товарнетво вибирає І ьсн нарешті до не;tа :Іе
ко Ї І<ОJНШІІ1 і ВІІДНО, ЩО ~ІИ І!ОдОба :ІИСЬ Ї~І, бо 
1 SІІ 'НУ 'І ь і нас на "пайнта •·. Досить пізно проби
раеюсь i LO сто;юJІи і іілемо "в стеб.ю". Роби-

~ІО діри в сіні і всунає\юсь •tосеред~Іни, за.Іи
шаючІІ \Іа . tснJ,ю1й отвір. 'Гсп .тенько• як пі. t 

,шtша кожуха~Іи. 

"ГЕJЇІ, ТА й ЗАЖУРИЛИСЬ ... " 

1 протестанти проти приJІучення Ульстеру до 
І Республіки, бо бояться фанатиз~ІУ І<ато:JИків. 
Ми старає~10сь з:Іагіднити його пог.1яди. 1';'1з.е
~ІО до стодо.1и, вс:1ід за на~Іи .1еппь неод~Іінне 
"Бог з uа~ш" господарів. Це, щоб Бог хоронив 
від вснІ<ого з.,Іа, від ~Іавок, руса:юк і Ї~І нодіб
них. Навіть, як хто пчнхне, ГОВ'оритьсн "Бог з 
в амн", бо це ~Іавки спричинюють пчІІхання. 
J !а родні повір'я багаті в ір:шндців. На !(ОЖНО
~'У кроці якісь страхіття, духи, зак1яті \Іісня , 
відьми . 'Га н<ш навіть не снитьсн ніх го з пе
ке.-Іьного І.;'O..t.La , ті . ІьІ<Н щурі воюють з І,;ота 
~~~~ і відганяють сон. 

То!'О ж вечора рішає~ю їхати до Бе.'Іьфасту. 
/1\урююсь . н:ше, НІ< роз..tобуІ 11 нкі фон !НІ, бо 
J. Іішнічній Ір.Іяндії нарід нросш< анг:ІійщІІНОЮ 
("~юя хата, ~Іій защж'' ), го іі на ніч.ІіІ · ні
.· то не пустить. І foi ішає~юсь, що тю1 скорш~ 

роботу можна знайІІІ і засинає~ю. 

ЗА КОРДОН 

У Ба.l :Іішснон, недалеко кордону, ш.І"упо
вує'ю ннгаро1,, щоб не п:ІаТІІПІ u І Іівшчнііі 

Ір:шндії нодвійної Іtіни. Взага:Іі, u Решуб:1іці 
багато речей ~южна набути дешевше, ніж в 
У:1ьстер, хо•І з другого боку заробітнн н:нннн 
вища в Ульстер. Милує;\ІОСь коло І<ордону бу
довою велик•оі гідрое.1еюричної станції. 3<:
раз за кордоно .ІІ є не.1ике озеро '!ох l /рв, що 
його води хочуть ір:шндці внкорнста ш, нк бі
:н:~ uугі :І.ш. Сю1 к·ордон нічю1 не нідзначаєп,
сн . .Цві нерегород11 ІІа дорозі, ді~ІЮL :І.' Ін уряд-

Снідаою в Ін.:оїсь багачю1. /{ури, псн, І < О· нш<ів це нее. І Іс шпаю1ь до"уш.:юів, не ре-
ти кр утн ІІ,сн Іюпі.'І Іюга\:ІІ , · осrюднІІн рп.що- ні;tую 1 ь. Віря'І ь на с:юво що ''t·і•t-гаііІ<срс" 
І ОТ і І іІС Ь, ЩО jj ІЮ. !3 , І НС 'І рІОІіІ Є ІІІ 11 . O, llla Ї !fe на.1 ЖІШ Д " 

ДІНИНа ВИ<.:ІІіВує НК. !, серенаду, ре!ІІІа ІІрІІ- де.'ІЬ ДОСІІТЬ 
г.1ядає1 hCH до нас, чи ЩJJШІ.н, но Ї\ІО . Хо•І на- (ночатІ<у нещt різко ї з ~Ііни u краєвн;tі, щоіі
дворі сьоІо;.(ні "дрібен" січе, вІікає\10 с корень- но , ш< внїж:ока€\10 над озеро lІрн, ба•Ішtо, що 
ко. Мпйn~ІУ ~ІУЗІ1І<а.ІьІІО~ІУ СІІівт•пварІІшеві ще аІІглійці ~Іа ;ІІІ час ІІ[JІІдІІВІІТІІСя, 1,;uтра щювін
донгеньІ<о пчуuаю1 ьсн єрихонські трубн, що цін Ір:Іяндії найкраща. 22 ~1і.1і їде~ю розкіш

tІрІіграва . Іи на~І до сніл:аннн. НІНІ берего\І озера. Здuвж ,·щропІ дерева, що 

Зажурн.ІІJСь ШІ . МаЄ\10 в ІІ.Іяні ншат доро- часто-густо тноря1ь .1елений ба.ІІ,дахин над го
їІ1 на сt,оrодні , а небо роЗП .' ІаІ<а.·юсь на наше лова~ш. А озеро спокійне; ІЮ ньо\Іу, наче нe
rnpe. Дорікає\Ю один одно~1у, що не взяли п ·1а- хотнчи, хтось розю1нуu зе.1ені куно•ши - ос
щів, нарешті зптягає~10 "Ніщо на~І лихо .. . " і 1рівці . Гаї за гаяш1. Соснн іі оІсрекн брата
пускаеюсь у да . 11Jшу доро1 у. Пісня втихає ються з буІ<аш1, сико~10рами й дубдшІ. Оті ду
скоро. ІІохнюпнвшись, їде\10 ~ІовчюІ та ду~ІУ би ірляндсьІ<і славні. Почанши ві ,- t Є1исанети 
дулІаЄ~ІQ. ІІавіть охота нідпа .-Іа розг:~ядати око- (16 ст.) з них будовано анг:1іііську ф:н,оту. 
ІІ1ІІЮ. Збі,'Іьшуєчо швидкіс1ь, переїзди .\10 роз - Тенер їх залишиJІось ~Іа .ю. Грубшої :тіринн 
ташоване на горбках СляЙІ'О і завчасу роз- в лісах не~1а. С.1авного ір.'шндсьІ<ого {) .-Іеня ВІІ
г . Іяда є~ІОсь де б то кості на ніч з.-южити. Має- нищІІШІ анГ.'Іійські лорди, зос І· а :Іисt, ті : ІІ,ЮІ крі
.\10 "пеха ", бо вже в п'ятій хаті на~І від~10в1е- .lІІЮІ, зайці й лиси . 
1:0. lUocь сьо1·одні не "грає шафа" з ірлянл- В'їжджає .Ію в ЕнІІіскі.'!:Існ. Це вже ~ю;tсрне 
ською гостинністю. Пrобує\10 ще одну хату . анг:1ійське міс1о, різкий контраст до \!іст у 
Рпевняє\ІО госnодаря, що ннстач1пь на~І ку- Реснуб.lіІtі. Вулиці широкі, чнсІ і. І нарід ін
точІ<а в стодолі, я роб.1ю з себе навіть жерт- шнй. Неговіркиіі, ІІt'ІІривітний. М11 вже бі .'Іьше 
ву і заяв. ІяЮ категорнчно, що не І<урю. Гос- не є ат раІ<нією; 11 іх 1 о нашІ не н іканитьсн. Час
подар .1аден би пустІІТІІ, ба•ІІІ\10, але госпо .111 - -.то зустрічае10 подібних на" \Іандрівннків · чн 
ня щосJ, дуже підозрі :ю пог:шдає ІІ!l нас На то на поодиноких ч 11 на "фа~ІілійшІх " ровсрах 
щастн, в по~1іч на~І приходІпJ, дочка госп о 'І <І- (на дві -1 ри особ11). Дош1 кращі, піп стріхою 
р і в і ~Іи нез:ібаро\1 суІшшосІ, при вогні. Ко1е- ті . Іьtш /Lе-не :te, перед до\:аш1 гарнснІ,І{і город
га ~1ій рпзпові д ає, я терп.1Ю ~1укн, забав:Іяю- чІІІ<ІІ . Деревин11 всюди пов11о. 
'ІІІ зухва .1у лівч11нку, як2 тягає ~1ене за вуха, 

вотосся, н і с. Таке ~Іа .те, а вже агресивне , - -
лу~1аю, а.-Іе приязно уо1іхаюсь, ко:н1 госпоп.и

нн питає, чи ~І3 !Іа не докvчає ~Іені? Госпо;шні 

і~Іпонує, шо \111 студент~1-чужинні. Поперед
нього року ночува .ти в неї бельгійські студен

ти і пенне добру па~1'ять по собі залишн.-Іи. 
Господарі - протестанти. на .1ежать до нечис
.1енної Ір.1яндської ЦерІ<ви. Страх нелюб:Іені, 
хоч толеровані в Респуб.1і1(і. Їх більшість у 
Північній Ірляндії. Господар запевняє, що неі 

І вірно ШІ луІІа:Ін, що на ніЧ ,'ІіІ ' буде ІІе\ІОЖ

І :Іи~'!'О впросипІсь у се. Іі; Ію-перІнс , інднфер~н
І l НІСІ ь насеJІення, 110-другс, в І<ожно:-.Іу ce.LI f' 

1 готе:Іь. Та \ІІІ даЕ\10 собі раду. Серед попя, 11 

І 
бік від дороги, знайш.-н1 ~Іи якуСJ, нанін-нюпу, 

навів-стайню. І Іезабаром потрісІ<ує . nесе:ю во
гонь, кипить вода на ча й. /{о .-Ісга І<;Іаде в жар 

1 І,;артоп .1ю та підсвисгує: "Гей, бур.таІ<а ~rо.1о
деНІ,кий ... " Підсвистvю й собі. 

І (Закінченн~ на 7-ій стор.) 
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(
З . є~ю no ~1істу, о1'.1ядає~ю багаті вистави, кіна, ка~_Іи н_аск.1адані цего.1ки торl~->у край доропІ. 
· аюнчення з 6-ої стор.) театри, видатні бу_ дівJІі. Все тільки ІІОбіжно, бо І{ .Р. рш р1ки ~енон з її знаною гіщю-е:rектрІІ'І-

ВИДАВСЯ НАМ ДЕНЬ... часу не вистачає. Зрештою, особливого нічого ною с.І.~НІLІЄЮ, що дає е.1ектрику ~шйже ні.ІіИ 

31. Сьогодні с:.ші несподінанки на,\1 у доро· · 
Ран~ол1 шtгр1шан на нас господар за те, що 

с ~Іан::Іьно ІюрушІІ:ІН його приватну нласність; 
ШЗНІШе ГОЛИ:ІИСЬ Над Г.:ІИбОЧеНЬКИ~І ручаєм і 
хоч-не-хоч купалися, ви.1овтоючи прилад до 

голення, щ? сковзнув, капосний, у воду. Далі, 
ко.ш нже tха.1н, ~юн ~Іашина неснодівано "за
штрайку_ва.:Іа" і "усі.'Іи її налравля 111. Треба 
було кт_щш, а:1е з дідІІчівської фар~ІІІ дове
:юсь впкати nеред злющиш1 собака~Іи. На
реІ_uті, всі наші старання знайпr якусь прашо 

ушнчаюtсь понню1 неусліхо~І. Хоч сядь і плач! 
Та під вечір заглянуло сонце і в наше нікно. 

Слробува.1и ще раз щастя на одній фар~Іі і ді
ста.lн залевненнн, що нас від лонеді:1ка прий
~Іуть на пращо. Це значить, ~1аєлю повні дна 
,щі на нідвідини Бе:1ьфасту і певний заробі
lОК. Настрій у нас чудовий. Ще й нічліг до то

го ~-апита.1~1 зп першою спробою. Господар 
яю1ись са~т:ннй, заможний, старий кана:1ер 
1 рох11 недошр:шво огJІядав нас нід ніг до голо
нн, a:Je ІІОТі\1 ЮІВНУН згі;tШШО ГОЛОВОЮ. 

Сидюю в напівте~1ряві і старає~юсь розкуси

ТІ!. чю1 старий дихає. Це не було трудюш, бо 
.1ише заторкну 111 ш1 сонін:Іьні питання, старий 
ночав цнтуват11 Маркса. Он, куди воно! Це ж 
перший ко~Іуніст, що його тут стрічаею, ще 
й залюжний до того! Снлкуєлюсь поволенькн 
перекинути його аргу~1енти, але старий влер
тІІй, ще й го.1юс підвнщин. Не вдалося нам йо-
го навернути, за те, на конто його комуніз~ІУ, 
ІНІщюю зі стола все, що знаходимо кращого. 

Він теж абсо:Іютно nроти прилучення Північ
ної Ір.1яндії. "М11 тут живемо як v Бога за
двершt, а в респvб:Ііні з го.~оду ~опvхне~ю. 
І !о-друге, ШІ відчужи.1нсь від реt~ти Ір.;Іяндії". 
І Іробую витягнути на кон традицію, кровні 
зв'язки і т. п., але це :шше дратує старого. Ко
:Іега штурхає \Іене, щоб дав сnокій, бо ще ніч

не~rа; Тавн Гол, універопет і портові спорудІІ Ір.'ІЯНДІІ, нІчого І;іr,авого. 
- . ІLе все., що но же відрізнити БеJІьфаст вtJt І' о.1неіі уже б:1изько. Дві ~rі:Іі перед нюІ 
/!Іде ЧІІ Шефі:1ьд'у в Анг.1ії. 

ЗРИВАЄМО ЯБЛУКА 

І !ад вечір нас1 УІІНОГО дня бv.1и ~ІІІ вже в на

шого хлібодавнн: Нін порадив на" за~1ешкати 
в неда.1еко~ІУ се.~і, ::Ja готе.1ь він сю1 зап:rа1ІІІ ь. 
Це добре, дулІЗЄЛІО, і зразу ІірІІЙЛІаЄ~ІО у~ІОНИ. 

1 Іра ця дуже гарна: ::Jриваt:лю нблука. Сад ве
личезн~Ій 30 ш<рів. Засноює~ю техніку зрн
ва ння 1 другого дня ми вже, як ста рі робітнІІ
ЮІ. Ми ж x:юmti "шпорІ оні", ·1 о чи важко шш 
акробатнчно ВІІгннатнся на драбинах? 

І"осподар і його сию1 по:ІІОбІІJІІІ нас, а гос
подиня СІ<ІВІІ'lЬСЯ ЯК \Іа\Іа. ЇЇ ку.lЇНарні Здібнос
.1 і подІшуt·ідні. Маю на душtі >н<ість, бо щодо 
кі:ІьІ<ости, то н респуб.'Ііні харч бі:шu щедр11іі . 
Біда ·1 і:1ьки. що ніч но дають те сал1е. Або .'ІЇ ІІи 
Ві, або І! рОСІ О не lJ.ІІіЮ І u урі:~норОДІІІІ ГИ ЇЖУ. 

Н<ІС у~:~ижаю 1 ь бі:ІьІJJе .-~а 1 осІ ей, ніж за ро-. 
бітників. llo кі.lІ,І{ОХ дш1х \ІІІ встнг:111 розно

вісІи ~1айже все про нас та Jt•ові,tаІІІсь 'ІІша.rо 

llfJO ЖИТЛІ !'О СГІОДа рів. 
Госnодар суботник-ве1·ета ріннеІtь, TO\Iv· 

не зачінаЄ\10 ре:~ігійних 1 елІ. А 1е він . :1vже 
ку.1ь1урна JІЮдина. Вір111ь ІверJtо, що нас;ан~ 
~1ир на землі, що не бyJte братавбивст ва, що 
І<О~І уно-бОJІьшеВІІЗЛІ ІLе слравед lІІва ка р<І 

І Бож-а ІІа .ІЮДСПЮ за знехтування r'Іого З<JІ{()· 
ні в. 

здоганнє нас нага:1ьний дощ і ~ІІІ опусті.'ІШІІІ 
_ву.ІИЧІ·:алrи пробираєлюсь до нашої к·вартир11. 
Грохи нрнкро на~І, бо ШІ спол.івалнсь в'їхат11 
"во с.1аві ", люже хто й 1\ВіІІІ виніс би, а тюr
часом дощ лерекресюш усі 11аші слодіваннн. 
Зате в хаті онанійний nривіт винагородив по
ІІереднє розчаруваннн. Ми, скро\ІНО нооІіха
ючІІсь, (xo•r ра;tісл,, ло.ІІішана з гордістю, 1 ру
ди на~І розлнра:rа), прийшІlІІ поздоров 1еннн. 
Зр·оби:r11 ~111 51ї \Іі.'ІЬ (як ІЇ наші лІїзерні ко.1а. 
вІtдержа.1ІІ?!), набра.'ІІІ куnу вражінь, :юсві
ду. Ще Й грошеіі П()ИВеЗ.lІІ бі:ІІ>Ше, НіЖ ВЗН.'НІ З 

со?ою. Г·оворячи неnоетично, інтерес був вар
пнІ витрачених сн.1. 

.•::•::•::•::.::•::•::•::•::•::•::•::+::•::•::•::•::•::•::•::•::•::•::•::•::•::•::•::•::•::.::•::.::· ·:. ::• 

За працею .'Іепrть день за днел1. Ми :~жи:ІІІСЯ 
зі всі~Іа і нсі~І, навіть :1 нашою г01 е.'ІІ,оною І<і\1- '? 
натою і в ІІ1І<И.І беt нарднно\1. що вночі ю- Ціна 1.50 apr. пез. або 20 ам. ц. ~..--"...,..,!"!""=-~---с -4 
бить вкрасп1 ся до нас ( :іажн< у две рнх зі ІІСО- •::•·:•::•::•::•::•::•::•::•::•::•::•::+::•::-о::•::•.:•::+::•::•·:•::•::•::+::•::•::•::•::•::.::•::•::.::.-

ваний) і за.1ізти на . Іі>Ішо. ІІошІнаючн кі "'"а УІ<РАЇ~ІСЬІ<Ий ІНФОРМАТИВНО~ВИДАВНИ-
дрібних еІІізодів, провадшю одн·о\Іані 1 не й СІЮ- ЧИй ІНСТИТУТ у АРrЕНТІНІ 
кійне жи 1 тя •юрноробін. ,_, -~ахо1ЮІН lнініятивної Груnи, під го.lов_ува-

Зближається кінень тижня і хоч нас у\ЮВ ІЯ-. нню1 л. д-ра М. Ма.~еньк01·о, засновано Укра-

. ~ігу позбуделюсь. 
ють за. ІІІІІІИ1 нея, \ІІІ (Jішає'ю вер1 а тись "но- .. Інсьюtй ІнфорлІаТІІВНО - Видавничий Інститут 
долІ у". hере~ю н:ІаlІІЮ, прощає\ІОСІ· з щt ·нrшt А · · · у БЕЛЬФАСТІ У ~~rенпНІ. У ставовчі Зага;Іьні Збори Інститу-
госnодаря~Іи і ще того са~юго днн переїжджа- ~"У вщбу.1 ися 8 квітня 1951 року в лрюІіщенні 

Дає~ю ''повний газ" від са~юго ранку. Ue є~ю т<ордон. Т-ва "Просвіта" в Б. Айресі, лід лроводо\1 п. 
не nерешкоджає на~І ог:Іядати типовий анг.'!ій- НАВПРОСТЕUЬ • . • інж. О. Пєсньоровського. Програмову допо-
п,кий краєвид. Великі фаршІ, урожайні ло.1я, відь ВІІГО.1осив п. д-р В. Іванинький . На Збора'\ 
в11пашена, г.1ад,ка ~1аржнна. Дорога, як дзерка- даб:ІіІІ уже знає,ю, то~ІУ лиІІІаЄ\Ю його ос- обр:~но керівні органи Інституту . Пра1тіннн: 
:ю. Тінисті nридорожні дерева дають лриєм- торонь. МІІ~юходолІ хіба згадапr б, що Даб.Іін Д-р М. Ма.lеuький го.1ова, Mrp. К. Миюн
ну прохо.lоду. досІІть ошпатичний. Все зосереджене довкру- чук і Ред. Б. Бітошинський _ застуnники го-

АрлІа це невелике ~Іісто, але дороге кож- ги О'Коннель стріт го.·юнної ву.rнщі. Два 'ІОВИ, Б. Бре~1енсту.1ь - секретар,· В. КосЮ!{ 
но~ІУ ірлянщ~ені-като.1икові. Тут св. Патрик університети, гарні уряд_оні бу~инки~ ~Іузеї, - застуnник секретаря, М. Хал1у.1як скарб
жив і навчав, звіде11 розходилась Христова ві- ко.•тю~Іна. Нельсона, ІІО_РТ 1 гарнии Феюкс-парк. ник, Б. І{ачор - засту nник скарбника, С. Ва
ра ло Ір.~яндії , onicJІH по Шкотії, Англії і Ві'.- В останнІх Р~_ка~ ПО\ІІПІе розбуд~ву~ан~~ л1і- си1ів, д-р Б. Га.1айчук, Д. Дел1чук, ред. М. Де
:Іїі. Тут теnер ве.1ичава катедра св. Патрика, І ста. Перифер~ 1 ~нет а,. однак, поганІ, бщнІ І, як нисюк, О. Шайдицький. Д. Ро~Іанишин 
тут \І а є свій осідок nрюІас Ірляндії. Недалеко \звичайно, занечишею. члени. звідси л1істочко Давнлатрік. Це ірляндська Прорізує~ю ориrіна,1ьну око:Іиню.- Дорога Ревізійна Кол1ісія: д-р В. ІваНІщький, ~1rp. Р. 
Мекка, де спочивають ~ющі св. Патрика. І вужелІ в'ється rю~1іж "дра~Ілінс". Ue горбки, Го:юд, М. Івасівка. 
Чаио минаею різні фабричні будівлі. Око- ОШ1ІІ до одного подібні, за,ІІІШЮІ з остаюіІ.о- По.1юбовний Суд: інж. Ю. І{рох .ІІаlЮК проф. 

:ІІнtя 11ортданн не "сад Ір.1яндїі''. Садів, са- го ледняконого настуnу на Европу. В.1учно на- Ю. Богаuькнй, ~ІГр. О. Санюк. 
лів ... Хоче~ю купнти нб.1ук, але нам дають зивають ці околиці "t>ggs ін baнket t:oнпtry"- Інститут уже видав 1-ше ЧІІС.10 і.1Юстровано
;щюлІ досхочу і до салюго Бельфасту значимо країна ЯЄІLЬ у кошику. По\ІіЖ горбкашІ озер- го ~1ісячника в есланській ~юві ("ГІпаніа !,і
дорогу сжускал1и. Перед Бе.1ьфастол1 два про- нн і станки, ТОі\.ІУ хат11 переважно поnриліП 1ІЮ- ber'') та лідготоВ.'ІЯЄ до вида ннн в еслансьюи 
~ІИСJІОві лrіста: J!ісбирн і Лярrен. Почавши від ва.1ись по узбіччях. Міста, шо їх .'ІІІшає~ю. люні дві книжки, з уІ<раїнською проб.lе~ШТІІ
ІІІІХ, над нашІ вже ні-.1нй час дишt, ~1ряка. Пи- знову з вузьки~Іи вулиняшІ, нічю1 неза~Іітні кою. ,Іу не\Іа, бо якраз скропив дощик. З нічлігюІИ вже не ~1ає~ю клопоту, бо нарід Д1я усnішного лереве;1ення на~Ііченої лро-

Бельфаст - .тачнніі порт, нентр про\ІИС- 1 не такий черствий. як на nівночі. Робюю ре- граш1, створено Секції: видавничу, інформа
:ювости, особ.~ нво, знаного "айріu1 .пінен". Ву- корд, досягає~ю 75 \Ііль одного дня. Ще один тивно - nронагандивну та фінансову. Створено 
.1ичний рух кудн бі:1ьший, ніж у Даб.1іні. Wy- І день дороги. Та й забарюватись не\Іа сенсу, nри Інституті видавничий фонд, до якого ч Іе
каню дешевого ніч.1ігу, але "Са.1ьвейшн Ар-\ бо, як вІІїхалІІ з горбовинної окО.lИІІі, nопада-І ни вже вк.1а.'JІІ nонад ~ООО apr. лезів. 
\Іі" й "JMKA" переnовнені. Силою факту, ми, є~ю в 10рфову одноманітність. Су~1на око111- Про діЯ.1ЬНІсть Інсштуту буделю інфор\Іуна-
:щушені заплатиш за rоте.1ь. Увечері ~Іандру· 1 ця. По сухіщих місLІ,яХ бродить худоба, куn- , ти наших читачів на сторінках "Овиду". 
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Юрій Тис . І ·~ \ 

r роічна 
Було в усіх народів кам'яної щобн, десь у 

по~мур11х . прапочатках .1юдо ва, свято Ве. нІ
І'?І МатерІ. Раз у рік відбува.•юся 11е свято в 
ВІДJІЮ~.Н?~ІУ і да ;ІеКО~ІУ ~Іісці, куди доступ був 

Щоби скріпитн цю силу, що 11 в~5і~-п~ в~жюш 1 н_ебезне•ший. Це бу.ю в нетрях пра-

Архаїчна .Іюдина сприй~Іа.1 а слово поета ті- щ~бн допо~_юп ~~ . йо~1У в ~юліннях д'о бога, і ВІчних. борщ де грозила людині небезпека від 
ВЕЧІР ТРЕТІЙ 

· . В ЗбІJІЬШІП 11 ІХ ДІЯННSІ ПО'І' рІ. бНО 'Іеи" же · баГОН І ІІрОНЗ 'ІЬ "І.Д ЗВl.рІ·., ДІІКИХ . .'ІЬКИ ПІДСВІДОМО. ОНЗ не розу~Ііла ЙОГО, не ДО- . ' СПІЛЬНИХ ' • u u І ХИЖНХ, ЯІ<ІІХ 
шукуІjа а .. . зусиль цІ .тю_ г.о роду. Так постали спіJІьнІ· ,, ІО.rІtІ1- не бачи :Іа ще :нодська істоІ а. Ta~t, уносІІ·, на 

- - . .'1' ся в иого поезІЇ З~Іісту. Вона відчу- ' а ва , а . ви, народн_Іи обряд, ритуа.r І . ПО.'Іянах або в холо.Jних печерах сходІt .тися ВІt-
.І 1_І.1ьки ритч слоuа 1 його звук. JІедве з ти- с б · сяче.лттюtн, ноетич не слово стало си .1оЮ яка . ь~годнІ ~е.· Іі~ія існує осібно від філософіч- раІщІ, щоб в uзнш усtасІ ь у сюні . Іlесюювнта 

З~Іінює д·о.тю роду, відвертає mtxo нриро·д ~І і них напряАІк_ш, нІд науки й ~Іистецтва і від JІЮд- природа і нсбсзІІсчний шлях відсува.ш свідо-
ІІ<Jро> .. ,с __ ьюtх __ заІ_< он_Ів. Але в_дав~~нну , ІІ(е не т·ак да .тІе- шст _ь .110Юtнн в Іінь неісн_ування. ) 'ія .1 а 111·1 

. .,-
1,;,_ кнх .1юдеи , зак.шкас бoriu на по~1іч. Тво - , .., '~' Р Ч"' V ,,у' Y_ll lll. ДІ.1S!НКИ ЖИ J ТЯ О_У .'ІИ За :JеЖні ВИКJІЮЧ- ДО~ІІСІ Ь, і ,\101.)' І ні І а нід рит_уа .l_V СВЯl а, \ЮНО-

ПІд І'Іl ' .. но вщ шруuань юодиНІІ і ТВОІ)ИЛИ світогляд то_ НІ~І-tх го ·юсшь І а риІ~нчннх ~ІО.ІІІІОВНІtх !)У -. ._ _ ноєння поета прийма.1и як божі слова і 
' . Іиво~І ного душевної е~Іанаu.ії, папада 'ІИ ' · СЗ\ІІ. . . Яf.:Oro _дж ере 10 .\І бу.Іа. її ре:1іrія. Тш1 то у в 1· ру- хш І <ІЛ І ІІL рс::-о;ІІІ . І а :подська душа усі сІ а ~ії 

. в стан, однозначниіі ІЗ зб.1иженню1 дr; · ' бога. ван~~>Jх_ наших предюв найкраще відзеркалю- захоІІ:Іеннн божсс 1 во\І ,'\1аІ ері, ш<люч;ю до су -

р . б Єl bCS! ІХ !ІЯ ПОВНа духовіс·r· ь а Т'·І'ІСа'І'І дорог еКС! ази та "1 ра ГІІ СВІ.ДО .'ІОС ІІІ. І ІЮ :"ІН,~ И Г\1 ~І а Є Г.'ІІІ ОКУ. в.таду над ЛЮДСЬ!<ОЮ ду- . .. . - ' r" '" r ~І ду- u ·' • , ,r " шею. Ц .. ю спо_контчну правду відчуваu piu хо~І_сгь наша І наших нащадків. В1рача . Іа З.\ІІІС.І існування, ІІО'ІУ1ІSІ своєї осо-
лю 1 ра людини Іtе на йг: 1 ибши й вияв ·1 .. 1· осо- бо во сти і з су•tаСІІUСІІІ поринаj)а u ІІОвно 1 v б" :J-

дськни скорІше, нк впаду с:юва. Слово зба- б ~ -гатило ті:ІьЮ1 й пог.1ибІІЛО. силу рипІ у. Не зб а- исl о сп І, її СІ руктури духа. Бо крнк до бо- часовости. . 
гнеюш є 11е діяннн р 11в 1 у і с .1 ова на душу .~ю- га з_<_Ілуна_в тоді, ко.Jи людина переживала най Такої в1ралt свідо~ІОСІИ дmІага: ІІІСSІ в vcix 

в . . ТрЗІІЧНІШІ ХВИ:JИНИ В ЖИТТі. . . .. б . ДИНИ. ОНО ЗВОрушуЄ. ВИКЛИКаЄ ТЗЄАІНИЧУ ту- В ~ІІСІерІИНІtХ (l\OaX ДНІ !ОГО, ЩО духові Cll.lll 

гу за чш1сь ве.1ичним і незвичайни~І . до во- она сганула перед ворожою природою і ІЗИЗВО.ТІІІІІІ з окоu ~1а1 ерії. Сьо1·uдні ми уже не 
дить вреш1 і до втрати почува нь усього реа .ть- бачн . Іа сво~ б_езнадійну слабість. Вона пере- знає~ю ньоt о ІІІJІІ ІJ'Однього врОІ(есу , хuч ще в 
ного, до стану повної недійсностІ!. жи~а:Іа траrtч~н часи і події, суnропІ яких бу- середньоніччі нін був засобо~І д.ІSІ осшненнн 
, Рит,Іічні пр1н1ітивні удари збагачено з ча- :!а _езсило~. І_ї існуванню загрожували незро- найвищих релігійннх чеснот. Сьоt uдні водіб-
со зу~tІЛІ кос~ІІч НІ сили, і вона не знаходила по- нІ с ·1 ан•t '!Юд - І<U о · о · ~: дноча-трьо~Іа тона~Іи, ІLе перші почап<ІІ ' • . lb r духа ІСІІУІ ть ТІ.ІЬІШ в 0.111-пр;вtузиюt. Гін ;щ рипtічннх 11 орухів ті 
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_ ря~·унку в хвилинах, котІ доля відвернула від ниць; знаЮlL> його ченн.і азійськнх шіродів, 

с1 ворив пратане 11ь, а перші в~н уки СІа:Ін юке- неІ своє об:Іиччя. Так стріну.1а природа новий віщунн і СІІІІ ~ІЗП1Юt, як нпр. Насп1 Во.І'ОІJІИН у 
ре10~1 пісні. Із одно~ 1 анітних і u(e неартикvльо- фено~Іен життя на землі, С."Іабу і недосвідчену J Іьвові, абu Тереза з І{орнройт. Своріднені ·:{ 

. . першу .'!Юдину. · ... · · .. в:шнх тонІв 1 еній-rюет творить перші с, юва. 11ш явнще~І - В 1 ЗІІ "ають пое 111 1 ШІСТЦІ; сво 1 
ЯІ<ІІ~Іи звертається до бога, першу пісню-мо- Жорстокі дні із крині іі люті, 1 , недііісні "арпшн, сІuорені в нідснідо~юсІі, ре-
лпву. У багрі зроджені роки, а.їізую 1 ь у свої іі різно~tаніпtій 1 uор•юс 1 і. 

ІІервісна лю;1ина віри ., 1 а, що й боги підпнга- І сонне з ~Ііді куте, З давніх ~1іоерій . ІИШІІ :Іисн 1іаькн ка :~юt, і в 
ють тає,Іничій і непере~южнііі с 11 ,1 і рІІлІv, що Що в невідо~Іі світить Іtа~І віІ<и -~=~ .~. поза нсрсІщl~Ш - Uікuuн · шш 'ІІШів, :-.южна 
не в ній є захований ш.1 ях порозуміння· з бо- Скажені вихорі, що кришать 1 о~ш, ВІднайlІІ 3ерна нрадавніх священних , tійс ІСІ_.._.....;,.._,.. 
ГО\І, що :\ІОВа рипtv єдІІНО достvпна божесь- З г:1ибинних надр підзе~ший грі~І. Архаїчна JІЮдІІІІ<l uх·одиаа pa;to у свіг б()(іВ, 
КЮІ істота~!. Хто вмів творити- пісню-молит- І порох ~Іетеорів, ЛІаВОІ{ і pyca.•JOK, щuб забути CJJOIO Ірагічну 
ву, 11ей говорив з богами. Розбризканий у гніві зо:юті~І: боротьбу за ЖІ!lІЯ. lІині ~111 нкса\10 ра10 но-

С.lова і~шровізованої поезії входи.~и глІбо- Так нас доба вітала на порозі рннає~ю у сві1 поезії, музню1, щІстеІLТВа, і 
ко в душу людини; вона їх паАt'ятала, бо бу- Ще не початого життя . . . та~І забуваою свій час і свою дійсність . 
• 1и зв ' язані рип10~1. Далеко пізніше, в переД- (Ю. І<лен) Вияви підсвідо~юсти первісної моднии булн 
княжих час<1х нашої історії, ко.1 и в нас не зна- Ule з тих да .1еких часів походить г:1 ибо:<е в нрапоча1ках існування в усіх нарадін ті са-
ли ще пись~ 1 а, народ виспі 13ував закони держ~- бажання пюдинІІ, коли нона чує свій час , по- мі. l3 'Одних набули вошr зt· одmІ фор:\І жарсто
ви в своїх піснях. Збагачений рилІ опануваІ~ ~. ерт11 в г.тv.бокііі тиші природи і в вепичній са- ких ритуалів, звернень до богів :tЮПІХ і з.юб
усі вияви мистенької творчости. Народнє- ~·и- ~ютності. Та~І, захована від усіх небезпек і не- них, що вюІаrаJІІІ жер 1 в .1ЮдсІ,кої кроuи. 
пентво иідзначається повторюванш111 черта- сподіваних подій , ІЗона звертається ~юл итов- Наші предю1 відзначалися лаrідннм і добри~! 
ШІ й орна~tента~tи, пісні мають ті са~Іі мопІви но .r: o свого бога і шукає з'єднання з ню1 у світо~І богін, в бі :Іьшо сті .1аскавІ1Х і знч.нtвнх. 
що в:1ступають постійно в поодиноких стро~ святочно~ІУ спокою довкілля. ·це Шевченко Наш l~or не був ніко:Іи бо1 m1 з:ІІІ~І, або жар
фах, народня ~1узика, з сиnьною перевагою сп і в:1є про .1ЮДІІну, що заховалася стоюн1, нк, нанрІІкlад, жи :1івсІ,кніі Єгова , ЧІІ 
ударних інстру~Іентів, є найснльніше вивіну- у степу на -, югІІ.1і, щоб ніхто не бачІІВ, вавилонсьюtй Ваал. Наш Бог 
вана в рип1ічні еле~1енти. Але й позатю1 , ко- Щоб вітер по по.1Ю с.rгова роз~1ахав, каrа11, і \Іи :tvвать не 

Мн не rабн . його 
буде 

ли проаналізує~ю наше щоденне життя, і ту; Щоб люди не чули - бо то слоІЗо Боже ... 
зна і\де\JО могутній вп:1ив нього закону при- Р11туа : І діє так глибоко на людину, що нині 
роди. В р11ПІі легше пранюємо, і легu1е маршу- ~Іи сприй:\ІЗЄ~ІО його не ~1енш, як наші предки 
ню, танень переносить нас у зачаров::tну сфе- в ПОАІеркпих віках ~Іинулого. Ціле наше життя 
ру позарозу~ювих зІЗорушень, і навіть т. зв. ск·1адається з р11туалів, і тільки впливm1 їх на 
пршвнчаєння, є ніщо інше, як вислід рип1іч- підсвідо~ІУ сферу душі ~юже~ю rюяснити де
ного повторювання тих са~tих життєвих явищ. які прояви нашого суспільного життя. Із чис-
1 особ.1иво ~ІІІ, українні, відчунаєно СІІ JІьно то духової ділянки перенесено йоrо в життя 
діяння ]1ІІІ~tу. Через те неребуває~ю так радо по:Іітичне. Нпр., ритуа.'І 'ІОТа :ІіСТІІЧІІІІХ партій 
в апюсфері ~ІІtстецтва: різьби гуцулів по де- був причиною часоІюго зрнву ~Іас, го.1овнn 
реву, хорові співи, танки -це ті вияви творчос- ~ю;юлі, враж.1ивої нn зрушування глибин Л:УІІІі. 
ти, в яких ШІ почуваємосн краще, як віч-на . Ті:Іьки коли архаїчна людина була співтвар
віч із станковю1 ~1алярством, де ритмічні мо- це~І і учасником ритуалу, ми, люди ниві.nі зо
ТІІВІІ звичайно не так вндні і не завжди існу- ваного дваднятого століття, є лише менш чн 
ють. більІІІ байдужю1и глядачам11. Це виступає на-

З особ.1ивого з'єднання поета з боrо~І , по- глял:но в рнтуа .1і церК'овної відправи', де ~Іісте
стає віра в ~южливість з~Іінити явища природн рія С.1vжбн Божої не діє на нас уже так глибо
і її н~ст w:1ення до людиНІ!. Тільки дивна і не- ко, щоби ~юг.1а звоrушувати пл-есо нашої під
переочн~ сила .духа людського, а не .1юдина./ свідомости. А все ж ритуал , рітус - символі
як \ІатерІяльна tстота, може впливати на бorin. зує в суті речі шлях до Бога. 

а .110 /[itf 

(Шевченко) 

Спільне всі~І наро;(а~І бу :ю почнлІІІІНІ нnіі 
вищого бога жіночого роду. а у ВІІСЩJ.І є ;що< 
'111 вірн з усі~Іа проява~ш жиля, 1еж і суспі .1ь-
ниіі та родони й мщ, т. зв. ~~а 1 ріярхат , в н~-:о~ІУ 
ЖіНІ<а бу:ІіІ І'О;ІОНОІО рОДИНИ і бу .'Іа В HJ10B(ІJli 
рОДОВІІХ і редіГіЙІІІІХ з'єдНаНЬ. 

ІІевідолю ко. Ін, :1 .1е ще в досвітніх часnх іс
нуваннн роду :1юдського вровід нсреііІІJОВ до 
чо ·ювіків. Ця з~1іна насга .1а н добі, ко:tи :ІЮдІІ
на 3розуАІіла ще один за~он боро• ьби й ;~'є ;t
наннн протиненств. Як свід<тість і підсвіі\О-
мість, птос і ~1інус, дух і ~1ате.рін, так і •ю.ю
nік і жінІ<а є дво~Іа противенства~Ін в пр11роді, 
що стре~tляп, до життєвого, своєрідного з'єд
нання. Вони шукають себе; кожш1й чо.~ оніІ~ 
носить у своє~ІУ серні образ жію<и, що є син
тезою стре~1:1інь усіх його попередніх поко-
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УКРАЇНА ГЕРОїЧНА же далекий від духового світосприймання пер-
(Закінчення з 8-ої стор.) вісної :tюдшш, а.те все ж таки дає на~t збли-

.1інь. }Кін ка люби t ь у СІJ .'tьного чоловіка жене tюнш 1 н про те, як вона бачи.1а к·осмос і 
ііого с :tабості, в po~y~tнot ·o його нерозваж· події, іІЮдей і природу. 
ність. .Ми увійш . Іи в наших вечорах у без\tежні 

Часн \tатріярхату г.1t1боко захона:tися н у- тел1іні прачасу і каганце~1 :tедне освіш.ш пред
країнській духовості. Це з тих часів існують ківські постаті далекої минувшини. Ми зрозу
ІІереказн про жінок-юІазонок , що гасапн стс.: . ~Іі.І tІt декілька гоJюнних основ нашОІ'О існува
па~ш на конях і відтина :ш собі праву грудь, нtш, що ·однією безперервною нип<ою в'яже 
д:1я кращого В'О . юдіння зброєю. З тих же ча- нас з люд ьлш, які жн.1и в прапочатках :tюдсь
сів залишинея си~шо:~ічний натяк на пориваннн кого роду. Ми пlзнали деякі вічні закони ду
\ІО:юдої в українських весільних обрядах. І ха, від нюtх за.тежюь доля одшшці і нації. МtІ 
нині ще родину в'яже жінка, в першій л1ірі сво- зазнрну:ш н душі наших прабатьків і побачн
ЕЮ ;tуховою сферою. ;ш 1 а~1 тре~Іt . Іині за pttCІI їхнього підсвідолюго 
Особ:ншою нрик~1етою українсьt<оrо духа є жtІІ t5t. Ми ні :шали, що ця підсвідомість є спі

г:Інбоке ночитання Матері Божої. І{озаки іш- пьна цілm1у Р'Идові і t(і .'Іій нації. Вона діє про
:ІІІ в біН :~ іконою Богородиці, а народ в разі донж нікін, вона нановнює нашу духову істо-
небезнеки звертався до Божої Матері. ту 1 ак са~ю, ш< ко:шсь нашнх перших предків. 

ОН, р5пуй нас , Божая Мати... І Свіt М<Ітерішtьний з~tінився, але світ духа є той 
Почнтання богині \tатері сягає ще тих те\1- сашtй. ЗлtінюJ-Qться ті :tьки з віка~tи проєюtії 

них часів існування, колt :tюдина не бу':1а еві-І підсвідо~юсtи народу в ~tатерінльний організлt; 
долІ а t ого, що вона роди:tася. Вона не знала r рую, однак, залишає-І t,ся той же. Цей rрунт, 
хто її шни, a:te па~t'ятала ніжну опіку і 1 ен- 1 ОІ\Н спільна дух•овіст ь не дає загинути народо
дітну щирість якоїсь істоти, к•огось, x·ro хо- І ві. ~ важ1нш, щоб її заховаш в глибинах на
ронив її від :tиха і небезпеки в роках дитячо- : шої душі. 1<?. 1и ~Іи , :tюдtt свідомі, втратюю 
го віку. Неі~ "хтось" приЙ\tає вtщ найбільшої · кон t акт з Lt.tєю засадничою архаїчною сфе
nогині. ! рою життя, 1оді - каже швайцарський пси-

І 
З ПОНЯТТЯ~! l\ІИНу.1ОГО Й ~tаі\буtІІЬОПJ В Н

ЖеТЬСЯ ясна картина роду ш:tнху, нри~наче

ного народові. Ta~t, на Обріях, віНСІtЬ BO.IOJtiliJH 
- скипетр-бу.1ава і прапорtt. А :-1 t ою 'lte 1 оно 
:tюдина стає героїчною появою, п~роїчноtо в 

прова:t . шх і на висотах, в бор01 ьбі і в ~tандра - ·, 
у збереженні своєї духоної і щ11 ерін н,ної о·n

станції у вічність. ~ ці.tь і є 'Іtста. ll<l'te HLІІttii 

про~tінь іде з рода~tІІ і генера ні юнІ 1юе 1 о вс 
С:ІОВО, СЮІВО.1 д0.1і, ШО 

свідолtилt і забе:шезvє 
майбvтньо~t v. -

в'нже СВІ,tШІіСІЬ 3 ІІі;t

існуваННН в ,;а.н:ко'Іtу 

Пvет-t енї"й tte неснідошtіі гер01і. Він у сtюїіі 
уяві ут о 1 ожнює себе з t(l;til\! на po:tшt, ;~ бать
ківщнною, він є справдІ tt.i.J,tii ttapoд і ні:tа 
батьківщина. 11oet -rеніИ україшt,• ої прадобн 

U.e Збірне C:JOBO, CIOILIO.I it ІЯ lІіОІ Ч ;В і ІІІОІЧіВ 
героїв, що жи;tи ідеювt про;.ювж ві•;ів існува
ння роду .тюдськог•о. Незнані ю1 \І Ї\.ІІі tІОСІ<Іt і, 
ні їхні Й\Іення. Люди давніх в:к · t: 1·е зверtа.ш 

уваги на фізичне офор~t.tення ·1~ · а . . \ . te 1 енії 
народу перейtнли в Ного .їсгеІt tІt; Ї\.нн ~tуд

рість с1ала народньою :~tудрістю, і\.ttІІ співуч:1 
душа народньою ,tушею. 

Б.Jаrос:ювенні часи, нкt ·н;юtt. tt<ородові но

ета! 
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ВІД БІБЛІОТЕКИ НА~КОВОІ'О Т-ВА 
ІМ. ШЕВЧЕНІ{А 

МавюІ у ",'Іісовій пісні" Лесі Українки на хо:юг Юю· , - попадаємо в духову кризу. 
запит, х1 о її \tати, відповідає, що не знає нь о- J Ми, українці, д:обре розул1іє~ю його слова. 
t·o, лtабу tt, ось ця стара верба, що дає їй за- В одиниць 1щ криза настає тоді, ко;ш . людина 

·1 ишоt< відчас зtшового сну. Про батька так і втрачає спі.,Іьний націона.tьний корінь, і, го-
не ду~1ає. Вона каже: нена вітр0 , 1 до.1 і по суходо.tах зе~І.'Іі, за буна- Науt<ове Товариство i\t. Шевченка, з:tіквtдо-

Мені здаt: t ься, що жи.та я завжди. І ючи своє, не знаходить чужого. в народі, ко- нане окупаmа~tи на Батьківщині, ві:нювн 10 

J'vliт про Матір величний. Це си~шолічні ли він забуває про себе і зах•оп.1юється чvжи- : t:вою дін.tьність по цей біt, за.Іі.тої зас. 101111. 

вttяви душі, яt'і ностійно нагадують про си- І шt іло.·tашt, новстають полі1ичні катастроф11. Заразо\t відновили працю й йо1 ,J yct:JHOBtІ, в 
:ttt, щrJ кер\tують всесвітолІ і його долею. МітІі О, нк добре ш1 це розу\tЇЄ\ІО! 1 i~t і біб:tі01 ека, що постави.1а свої~t завданшІ\1 
tt.e не фантазії й не байки. Це та і самі емана- І ~~. ТО\І , шt з нднч~Іісtю cІtpt1.~\taoю українсь- збира 111 Н КО\ІП;tектувати всі укра ін.:t,кі 1руt,и, 
ttiї :tюдського духа, 5Іt< геніяльні мистецькі кии дев ятнащtятии вІк, якии позначийся так неза:1ежво від їх зл1істу іі напрюt~. що поно! rn
твори, нк конструюtії найвизначніших мисли- си:1ьно повоJютол1 до траіНІІІії, шуканню1 на. ються поза межа~ш Совєтського lоюзу Іа рі3-
те:Іів .tЮJ.ства. ціона .тьних правд у щ1ну.11t . · історичннх гrод! . ну україніку в чужих \ІОВах. То.Іtу .,Іkртає t ь-

Сnі.тьнилt yci\t народа~t є теж лtіт про наро- ях народу. То.Іtу лtи з пошаною згаду6ю ні ся Управа Біб:tіотеки до всіх укrаїнськш: ВІІ
дження божої дитини. Всюди знаходи~ю еле- стреш1іння віднайти в;tасну духовість, стрем- давющтв і редакцій, щоб пptІCtt.ta.t.t їй свої 
менти небезпеки, жертви і воскресіння, до яко- ління. які tншвилисн в народництві, побутов- видання, а також до всіх україttсьюtх грО\tа
го \южна дійти ті . 1 ью1 перейшовши трагічний щині, х.1 опол1 анії, та в інших ~tатерія.'!ьних дян, які розуміють ваг..v постав ІеНtіХ біб.'tіоtе
поріг о1ерти. Існує лtіт про божу дитину в ста- шляхах пізнання. Нал1 не ві; 1ьно кидати камі- кою завдань, щоб і з своt·о боку прІ1чиня ;tи
ровнtшО~ІУ Єгипті, в Еавилоні і в античн•ому ' ннн~1 на них піонерів українського духа . Це ся, чю1 ~южуть, д'О збагачення біб 1іотею1. Бі
світі; наче в нt<ОІtусь звороті на тисяче .'!іття вонн п·ок ; 1 а; 1 и наріжний каІtінь під українське бліотека з подякою прийме вснку поміч. Бі
назад, знаходшю tteй християнський світ долі відродженнн двадцятого віку . Тільки нині уже , бліотека цікавиться передовсі\t українськими 
живого І)ога у віруваннях перших, архаїчних не слід егояти на мictt.i і консервувати мнну.1е книжt<ами, що появи.тися дебущ, поза \Іежа\ш 
:Іюдеі1. століття. Наш шлях сьогодні є перед на~tи. Він j СССР від вибуху останньої війни, зокре\Іа ра-

Поза тишІ кі :tьt<ОІtа снідьними рнсашt , :1юд- веде не в ~tатеріяльнv сферу, а в ·духову. І:; до прийме всякого роду друки, що взага.tі ко
СІ во розвива.-юсн ·о піс.тя гак, що індивідуальні стадії духової :1ябораторії й аналітичних до- ! .ти будь появи:1ися в А~tерині: ЗД.\, !О: ана 1і, Ар
духові зарис11 пог.тибтопалисн і створювали су,Іування віковоrо духового досвіду предкіu. І rентіні та Бразілії. Вони по гріб ні їіі \tіж iнttttш 
нідЛІінні прик~tепІ духовости поодиноких :~юд- Зпаж~ю, .rt!O Jttшoю, нка завжди змагається з і для зладженнн історії українсt,коt о друt<у :~а 
ських груп. Llю індивідуаJІьну духовість по- кризою народу, яка ttiлe своє духове життя І океаном. 
г.тиб:tюва . tи продовж пtсяче .1іть нілі генерації спря~ювує шІ висування народу на висоти, є Отож поси.1айте все, що ~южете ~ т11х видань 
t · енІt н-жреttів і t еtІЇів-поетів. Вони витІюрили поет-пророк. Таки~Іи npopot<a~tи бу пи поетн - календарі, молит•овнию1 і взага:tі КНІІЖЮ1 
поезію свого наро,Іу, що ~tатірну люву роду жидівського народу - Мойсей, Давtщ, Соло- релігійного з~Іісту, популярні і1 наукові вtt іtа
·'ІЮдсьt,ОІО ЯІ< її назипає Гердер. мон, тающ пророко\1-співцелІ ненароджених ння, підручники, бе.тетристику, журна.ш і ІЗ-

Архаїчна людина, яка не розрізняаа ще ще поколінь, безчасовою постаттю був поет ке інше. За все н.е, за найменtІІ}' навіть дріб-
уяви від ~1атерії, дійсного від недІИсного, Слова о Полку Ігоря, Шевченко, Леся Україн- ницю Бібліотека буде щиро вдячна. ПосІІ.tати 
снриіішtла поезію ті .'Іьки своєю підсвід·о~Іістю. ка. треба на адресу директора Бібліотею:: 
Д:1я неї схід сонtІ.я ІІ.е 11~ природне явище, а Поет-пророк вичаровує правічні си:Ін наро- V. Doroshenko, 2121 Green Street, 
дійство бога соннн , Дівчина у ві1шу з пшенич- ду, відтворює картини лtннулого, образи ~tан- Philadelphia 30, Ра. U. S. А. 
ного t<о.юсся це шнешщя, заквітчані дітtІ - - дрівок перших предків, обрії чудесної божої 
не дііісна весна. Те, що людина уявляла собі, батьківщини. З такою самою нелюдською СІІ
було тотожнє з сююю :~штерією, бул•о отже лою духа поет пря~tує в прийш:Іі часи. Він їх 
реа.1іте · 1 О\І, ЯКІ! Й нічим не відрізнявся від дій- бачить, він вказує шлях сучасни~І: 
сноспt. f Іодібні стани душі ми ~1аєлю ще сІ, о- Дивись майбутні~! дню1 у вічі, 
годні, І<ОntІ вживає,юся R театральне дійство і Метай у простір ясний спис. 
в хви.1І1нах захоп·1ення забупає:~ю, що це тіль-
ЮІ гра. Те C<l\te пере)]<ИВаЄ\10 В ХВИ.'!ИНаХ, KO

JJH усунаЄ\10 свідО\Jість і в персонажах написа

ного роману бачи~ю дійсних осіб. Приклад ду-

Вже гудуть у тобі струни 
Прийдешніх заграв подій. 

(Ю. Клен) 

Управа 

Редакція піддержує гаряче зак.tttк директора 

Біб.1іотеки Наукового Товариства і\tени Шев
ченка п. Во.тодимира Дорошенка і проопІ, усі~ 
СВОЇХ ЧИТаЧіВ ДОПО~ІОГТІІ ЙО\ІУ ДОПОВНИТІ1 :-Іга

дану бібпіотеку передусім арrентінськюttІ у-
кра їнськюІІІ виданнюш, як теж надси.тати д:tя 

Бібліотеюt НТШ книжки, журна :н1, часошtсІІ, 

летючки, п:1якати та інші видання, друковані у 
ЗДА, на Україні, чи в інших країнах сві1у. 

-
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УКРАїНСЬЮ ПОЕТИ І ПИСЬМЕННИКИ, ЗАСЛАНІ 
І РОЗСТРІЛЯНІ МОСКОВСЬКИМИ БОЛЬШЕВИ !{АМИ 

Василь tіоОинський 

ВАСИЛЬ БОБИНСЬКИй 

АвтобіоІ·рафічна за\Ііп.:а, нашн:ана 1921 
22 р., оrюr1ідає, що ІІОст народинен 18!J8 р. в 
КрисІ иноно.Іі, на Во;ІІІІІі, в ро дІІ ні "за.Іізничо

І о будо'ІНІtка ". І Ї\Іназія:Іьну ОСLІі 1 у почав на
був<нн у .Іьвові, а ;ювершив у 1:3t·tнi ( енш.:у
йошншіі підчас війни). 1 ~Jlo р. І~ СІ у шш до сі
човнх СІ рі.Іьців, був ранеНІІіі на фронті. Де
~юбі:Іізунавшись, 110бував И20 р. u І{иєuі, а.с 
зб.ІНЗІшсн J ноеташІ групи "Муза І ет" (За гу. І, 
Сав•1енn:о 1 а ш.). Ці оСІанні так ВІІ.шну:ш на 
Ж)JJОДОІ о пutт а, що uін 19~1 р. організовує 

(разю1 ~ Р. І{унчІІНСІ,КИ\І і О. Ьабіе1) груну 
поетів, нка, шукаючи "нових ш.тяхів у лІипен
тві", вида:1а чоІири числа ЖУІ~на.Іу "Митуса ·'. 1 

На веснаярі радісні сnіви, 
J>;І 'ІЇСІІі СІІіІНІ IJ:l ВеСІІОНрі. 
)1\ерТ!іІІ СК.lадаІОТЬ ІІеВІІНІІі ;tiBil 
ІІа \І<Іj)ІІ_І рові бі.Іі вів1арі. 

Або ішнніі урІШОІС 

Sl ІUІ вас, я н а в!ІІІІІІХ О'ІСіі сІ іrю t у 
Ро~ша.tю СІ'ОСОІПІСІІ'ІНі б.mсю1. 
Sl :j ІЮІорли бо ІІО'ІІІХ бнчів ІІ<ІІІ'ІеІу 
І І:І 1 с.їІ.ОІ ів рабів ві;І ко:rнс1ш. 

Цсіі В'І:ІСІІІ!Іі Іо.Іос ~rолсрного пос 1 а ще бі.lь
ІІІе с1 ав:Ів ар І ІІСІІІ'ІІІ І І\І, ко.tн В. !)оn І ІІІо,киі-і 

IB0J1'10 ІІСjJ~ІОІІ.ІІОВ:ІВ у І'ОJ1Н І І.Іі 
1 ва франнузьких \Ю;tерністін: 

,\\он ,І<! СІ ішш гні:що, ванІ 

ClfOI'O ~1\ІСТСЦ-

будуар, 

JtоUУІІ ІІ ІІІЇ TЇ:Jl,IOI ;ІJІН ЇІІТШІІІІ!Х ;tрузів. 

Tyt ви носІашІ:rІІ ІJ1 І ІІІКІІЙ вів1ар 
вс•ІірІіі.ІІ \tріюІ і еві r а н ній ту3і, 
:j<І'ІСІЕІІіі\ у СК.ІаДІ І ІІСІХ КОТЗр. 

Якби В. І)обІІНСІ,кІІіі був ІІ ОСJІі;ювюш, 10 на

певне ІНІріс бн у першорндно1·о пое1а. Одначе. 

:;анікав'rсннн сонія:Jr,нюІн \ІО\Іента\Ін, зокрелtа 

їх про;н~І а рСІ,кІІ \! 'І рактуваІІІІН\1, понн:ш:ю ~ІІІ

СІ енькніі рівсНІ, ІІІ,ого ІІіканого поста . .'Інше 

3рЇ!11<<1 ІЩ<ІН<І.'ІООІ іі О\ І У да 111 раду СІ!ОЇЙ набу

lіЙ "про Іttарськііі ідео:юt ії", як 01 у непо
І аІІО\tу вірІІІі "За ві 1 рІІІІ<l.\ІІІ сонне в ска.тю1 

!І'ОКО.'ІО. !ОСІ• .. , де ІІ.'І<1СПІ'ІНО ЗОбраЖеНО, ЯК 

"гнут J,сн 1 а 1ії ;taлt . . . в'ю гься н'ю н ко тазн, 
511{ 0'ІШ1рСІІІІЙ Га}І •.• З руху НіГ- С ІІ іВ жаги". 

І нара3 у 11еіі б.І І ІСК, у ней ча.т. у ней гю1ір. 
110\ІЇЖ ІІІОВКІІ j :Ю.'ІО.!О іі nохоті КрІШ, 

вріс, нк окір н і . вІЙ,' як на совісті п.1 н І а, 
ВВеО, В \ІUЗУ І і, rіру ;щ ІІ іі і /);Іід ІІЙ робЇТНІІ К. 

~..,.Інюв спрокво:Іа, круг його тихшав, танув 
га.тас, 

iitiiOB, у г.шб кишенів устР'О\ІІІR п'ястуки . 
І б.1искуча струн nеред ню1 розступа.1ась, 

якби ве.Іетень-оІерч обнажив дно ріюr. 

Пое\Іа "С\Іерть Фр11нка" (написана у тюр~Іі, 

ІІІІЙ ЛІО.ІОl 

бачить, що 

/ІОІ'ОВОрені, 

дивн их діл", пророк-бунтар, який 
"правди му др их кни г - якісь не

неnовні", шо 
• • . ХОЧ КНІІГІІ Г.lИбІІна, 

Іа бі.lЬІІІІІіі Г:ІНб ЖИТТЯ Ж ІІ Ве Й ЗВІІЧаііне. 

І хто в його безодні nорин а, 

відкрнє в них найкоштовніш і тайн 11. 

І ІО.lІІІІІІІВ В. Боб11нськиіі теж вінок сонетів 
".ІІіч кохання" забарв:ІеНІІЙ еротикою, до якої 

він вза га 1і бvв небайдvжнй. 
Трагічннй кінсІІ І, жш~тя Бобннського яскра-

І·О СВ і )t Ч ІІ' ! Ь, ІЦО бО.' І І>Ш еВІІЗ~І і украЇНеЦЬ ЯВІІ-

Ща нсспо:rvч н і. Московськнй бо.1ьшевн:н1 :ta 
leH КОЖНО;'() укр<ІЇНІІЯ, перше, ПрІІГО:ІубІІТІІ, 
\!СІКСШІа.ІЬІІО BIIKOpf!CTaTH ЙОГО Д.'ІЯ себе, a:Je 
І;рСІ Іr ті обов'язково зннщити. ТаІ{ бу.1о з В. Бо
бинсьюш. Так бv.1о, є і бvде з тнсячашr інших. 

1\шІЖЮІ В. Бобн н\:ьког-о: "1:3 nритворі хра
'!У (1919), "Ні•І кохання'' (19~3), "Тайна 
'Іа н ою". (1924). вибрані "Поезії". 1920 ~8. 

Яр СЛАВУТИЧ 

В. БОБИНСЬІ<Ий 

СМЕРТЬ ФРАНІ<А 
(уривок) 

fie~IOB ll'II!B!JK. 3НССІ І .lеНІІіі, OX.!Я.lllii, 

ІНо ;юнго ІІ : t нн, і вже б.' ІІІ ЗІ. І<ІІЙ \ І еТІІ, 

ІJопашнн в нr1р. що розбн ває ска:ІІІ, 

В ара.1.111вііі 1 оне глибині во;{ІІ; 

Мов сон ня круг, пох и:Jениі-1 н а '1. обрііі, 
І Цо І<оппьсн-паде нестришю вниз, 

І :ІЮJІ\1\ І І ІІ.' І С сві іі уо1і х 1 сп:ІІІіі, добр11іі, 
011\ІІІТІ І іі сніівоч нурпуроних с:1із; 

,\\ о в роб і І ннк, що покінч нв роботу, 
І в ' нжучи свою ча й с1 ерську сн асп,. 

Свій твір, 1reii 11.1ід свойого 1 ру.1у й поту, 
ОстанІІііі раз ще nог:ІЯдО \1 обдасть, 

Так танув, так олхолив, т:~к прощався 

З жнтт~\1, :~ лю,ІJ.ь\ІИ, з робопно І ван. 
Згасав ножар, що в небес:~ в•tнрався, 

І І сстри~І но гаснув, n отахав вулкан ... 

Не знаходячи нідтршІКІІ серед га.'ІІІ!lького 

доuкі:ІJ!я, 1:3. ЬобІІнський захоп:Іюється зго,:~.о~.І І 
''українізацією" на Східній Україні, -успіха\tІІ 
українського ренесансу, а не останнє наро

джує n його уяві надію, мов:шв, 1акиіі розквіт 

мож;Ішшй :шше в "радянських" у ІІовах. І Іе
рейшовши на службу бо.rьшеш1ків, він енер

де сидів Rе.ІІІЮІЙ І{алІеняр) си.lЬ ІШЙ твір. 
Іван Франко nостає у В. Бобинського, як "гос
трий ~rеч nодвижницьr<Ого слова", як "тнтаніч- , 
І~І'І:;а:,:оі!tІІІІ "І ІІ ІІ ІІ ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І •ІІІІ І ІІІ ІІІ ІІІ ІІІ І' t ІfІІtІtІІ ІІ ІftІ t tІ НІ ІІJ Іt І ІІ І ІІ І І,ІІ ІІІtІМІІ ІІ І••ІІ І ІІ ІІ І І ІІ е ~tІ ІІІ ІІІJІІ І ІІІІІ ІІІ 11• 1!1 1 І ІІ І ІІ І ІІ І 1111 1 І ІІ І ІІ І 1 11 111 1 : І . І І І ІІ І І І~ 111 111 11 

гійно видає і поширює ко"уністІІчну нресу в А. Рибчук 
Га:шчині. За це відсидів 3 лІісяціu у по,тьській 

тюр~Іі. 1\о.ш дальше неребування у Jlьвoui МИКОЛА ЛИСЕНКО 
стає для нього небезнечюІ\1, він нереїжджає 

на І І адднінрянщнну. За кі.Jька рою в ті ж бо:Іь- • 

шевики_, якюІ віддано С.'Іужи~, ІіоІ·~. заареш'!о-~ Дрvга ІЮ:юв~на ХІХ сто.rrіття n Уr<раїні -- • творчістю будІПІІ іі підтрІшуватІr українсьюІіі 
вуюгь ~ з~си.тают~ на Со.тонюІ, де и полІер шн ·не п(жка проба д.Ія українського народу й йо І наніона:Іьний дvх. Це був Микола Лисенко. 
напрИЮНЦІ 30 рОКШ. о~.:1 . · 11 М- Jl . ')'' О береЗ'!'! 1 "'-1'1 . . . 

1 

го ку:Іьtури. Хоч 1пu року скасовано J<РІП.ац- ·зродився . исенко _.,-г . г' а -

. Ра~І~Я творчкІь. поет~ ~означе~і~ ~~~~.л1а вп.ш- тво й нарол український повинен був ?и в 1 .ть-, р., в се:1 і Гриньках на По.навщині. Матн інно 
ва~ш. з одно1о боку схщноукраt~сью мо_дер- ніше віддихнvти, а.1 е в ~ороткол1у часt наста- О. 1 ьга Лисенко, з українського роду JІуненІ.:ін, 
ні поетн, з другого франнузью людерюсти, :Іа знов страшна політична реакція, яка зда- жи.1 а тоді в свойо~ І У ~ 1 аєтку. ВІІхованка т. ав. 
якю1 и дуже зачtп у ва вся ( франнузьку ~юву, на.тося, зал vшить усе, що українське. "Жад- "Слю:1 ьного І нституту",. д і вочо:і аристокr_:тич
як і ні'.Іеньку, знав_ доскона.ю)._ Н()Ї Україm; не було, нелш й бути не \\Оже" --~!!'ОЇ шко::и н І_І етербурзІ,. ІLІ.ЖО~І ~!юсІище-

Із схІдно - укра ІІ!ських. поеп~ вп.нша.ти на с.сь сrова жорстокого на~кького :\І іністра в ну- на, укра ІНСІ,к,? 1 \ІОВИ зо в сш. не ?.на 1а 11 нею не 
В. Бобниеького Д. Загу.1 1 І І. 1 ~~.~ІІша. Ост~н- трішніх справ Ва.1 уєва, тшіі 1R76 р. спонvкаr1 розлІОВ.'ІІІ.'rа. І ! ого батько -~Італнr, нащад<!'' ко
нь'оt·о ~южна вні:шати хочби з ЦІЄІ строфи Бо- наря Олександра 11 нідпнсап 1 указ про заборо-І за 11 ьІ<ого ролу, ·:~юди н а ВІ І1 С І, І<ова. во.'ЮіІІН до-
бинського: ну українсьІ<'ого спова. "1:3ід \ІО.тд~ванина до і сн1ь д•обрс уІ<раІнсьІ<О~. ~~~~юю:. а.1~ ·t~ж нею 

"Ііе барнея... . б.1аюпно барвінок, - фіна на всіх язнках все \ЮВЧІІТЬ - nнсан 
1 
н,ТО\Іа не ~ОЗ\~Ов::яв~ я '',~ в~І тО.ІІІІІНІ І.І.ІІІІІ, по 

Не бар11ся, хутко". безС\Іер 11111 й Та рас Шен•Іенко. влучно схарак- ~tосков ·1енt ~''ра 1 ннІ,; J..''pa Інсь.~а ,;"ов,І . . .. ~~~ 
Затулився сльозою дзвоник, теризувавши не .'lиure той стан, що був на У- бу:ю щось JіІ1Зькс , просте , х.·ющІ,І~е 1 
ІІер:юю ОІушу. країні за його часів, під на нуван ним МнкоттІІ розлt?вля·t и І І І ЄЮ ~ 1 овою в п.~.н СІ~К~"У it'O~Іt па-

А:Іе В. Бобинськнй ~ 1 ав та.1 ант, як nереду- І-го, а:1 е й п і зніше, в !І-ій по.товнні Х ІХ ст. на" 1 паненя t алІ не .1ичи.10 . Ir вt:tступн.1ІІ про-
СТО\ІV :tюдові. І хто знає, ЯКІІ\r ш.тяхо\r пнн-

).ІОВ~' л:ш вся1·m о творнн, толІ у вже в перших . 
його ноезіях, rптрн чао і не. 1 ітературні наго- Сю1 е на той час nрипадає дін.тьнісгь одно І .10 б виховання Миколи, кО.1ІІ ?, не те, що Са\І 
.тоси, непрОіl) шtні, наВ\ІИСІІе ускладнені \!ета- го з найбільших українських ~І узи І<, яко~ІУ [ ві~ від н а ролження жи в ~ укра ' н сьІ<'очу 0 ІОЧе
фори, чує1 ься його вдасний голос: поруч з Шевченко~1 судилося своєю ~1узичною ню. Хоч у сапанах батьюв чути бу~10 .1ІІШС ро-
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• 

сійську й франнуз~оку ~ІОВІІ, a:Jc, на щастя, Ми- 1 
І<О.їу .15\І'Н.У.їО ДО ПрОСІІІХ ,ІІ0.1Сіі, ЛО двірСLІ'ОЇ І
ЧС.1НДІ. Вш роз,юн.Інв з нею .lІІІІІе укр;JЇнсь
І<ОЮ \ІО.ВОЮ, С.Іухав і Зі1ХОІІ'ІІОВі1ВОІ укр;1ЇІІСЬ

І,:І1ШІ ІІІСНЮІІІ, НЮІ'\ СІ1ЇВ<1.ІІІ 11арубю1 jj дiв•J;J

T<l. ІІ{с веlІІІ'ІІіі ІНІ 111в "а 111 на Н],(н·о баnvнн 

·ta дщtІ.ко О.Іексан·tІ!Jl .'Іщ·t нко, що .нобІІВ ·І,о 
:):li'I•K.\' СlарОВІІНу, СІІЇВаВ l{OЗaІtJ,I\IIX ПЇССІ!J, і 

pn:~\IOB ІІШ .ІІІІІІС НО укр<ІЇІіlІ•Н1\ІV. 

Bi;t :J 111 р01-:ів ЖІП 1 н J\\ІІІ,о.•t;І .'ІІІССНІ,'О но
'ІіІв У'ІІІТІІС\1 І рі 11<1 форІ СІІіНІІі jj ІІСJНІІО]() ііоІ О 
IJ'IІIТCJL,I Of() 11\'J;J iim·o \1<1111. :і ]1<1HHJ,OI О ,І 1· 

1ІІНСІ JІ,І він ВІіНН ІЯН Bl'.lllt<i :J,'Іібності іі 1 t' ІІІJ;у 

ОХОІ,\' 10 ".\'3!ІІ,і1. 10-ПІ ]1ІН,іН ВіН НіІІі()Н .1'<1 JІІІ\1;
.їІf, спо•1атку 1: Києві, поті~! у ХарІ(ові, прrщов
жую•ІІІ В'І'ІІІ:С\1 ;t<І.'Іі 11;1 форІСНіІІІІі, ВІ1СІVІІ<І 

ІО'І :1 }'Cit::-.Oii llil ІІfШ.їІО'[Н!І'\ J,OJ111l'p1<1X .. 

ЗакіН'ІІ1ВІІІІІ ,.;,Іна:JіЮ, :~аШІС:Івсн на ІІJlІІfЮl

Н'"ІІtіі ф<Р_\'.їІ.їl'l .\<ІpKiBCJ,J,OIO УІІЇВСJJСІІІСІ\', 
<l.Ie lll' їОВі'О :JaІf1'1\laHC\J '1_\'1, бо ВЖС ];о.;()] pr)-

1\Y lil'pl'Ї'\<IB ;10 ]іІ ЄВа іі lVГ ВСІ\'ІІІІВ ;to \'ІІі
ІН:рСІіі с 1 у св. Но 10 lІІ\ІІІра, -шшіі іаІ<інчнв 1.8G:J 
року. \)_\'JlY'III СІУ' t'HI0\1, VЗІШС\1 JIVЖC ;tiii'IJ,JIO 
іі :1:1 \ІУ3ІІ'lІІі СІІр<ІІіІІ. :-{ор;·авізуВ:Іі; еїу!tЄІJІСІ>
h'ІІі'І ·ор і \І<Іііже ЖО.їНІІЙ 1\ОІfІІСfН ІІС Об'\0'[1111-

ру ''Різдвнна 1/іч" 
1еатрі. 

ВідродІІвся українськІІіі 1еа1р. ІІ<:НІІІІІ:ІLІ· ІІі
:Іа НИЗКа ВІІЗНаЧІІ!1 Х уІ<р<ІЇНСЬІ\ІІХ <ІfJІІІСІіІ:. ~

1

(· 
11іх опери "Різдвнна ІІі•І" 1 "Ч•>рІІ•>ІІ•Ір,tІ" вtІ ІІІ
нув на .'Інсенка ·1ак, що в:\уІІі .Іі СІ:ІJНІІІІ.І;ІІ\І 
в·(>ІІJІ ІІІІрінІІІ.ІІІ ІІІ І Сіl І ІІ нові ІІІІLрІІ. І -l'' :І•ІІІJ;,J

.Іась "Майсью1 ніч або vтоп tсш" іі ''Т,І
рас І)у.ІІ.ба" . ІІсш·а,ІовІІО ;Ір.Ішt.І:,,: .І сtІІІ,о, 
шшрндковунав "У:~ІІку to "ІІаІ.І ,,,,,,іР ,;<ІІІ!їІ", 

шІннсаu /ІО неї унер І юру. 

В !JО·ІІ'\ ]HJK<IX OfJI':IIIId\'B,'J l'l: і! О> 11; ll 'J

ІОВ!Ш iiOJ'IJ :tv ВІІСrуІІіІ: І .І!ІІ.І>..а!І \ j,t>.:,,~oЖ 110 
~ІраЇІІі, )[<110 '111 КОІЩСf1111 11 (І: 1!111 ісІ;ІХ і 

ІІІСІС'ІК<ІХ, ЩО НС\1<1.10 С!НІІо\ ••Іі• , !, > _УІ,ра-
іІІСЬІ\~' \1\'ЗJІІ,\' іі С<І\ІС і11\1 ,\іІ < ,~,.JІJ\;1, 

1\о.;и в. l~Іо·:~ JЮІІі, в ІІо 11 !:і, ,, t· 1,, '· •ІІ 1 ,_ 
".\ІІН>І; \в. f<.Ol.IHj)CBL'І 0\1\, і• І ll'lioi(,J! 
f,!JІІІ<ІІV 10 пів Т. ІІkІ;оІ:н,.а: ;1, '·'іІІ\' JІ;І
,.\rІJ, І~оІ.їярсвсІ,k'о\ІУ'', ІІК_\' І!іІІ ,"І •І ., ~; 1 ін•

І О OOJOIIC І !1\1 Kl'pil!fІIIHTBO". 
L!J,()IO ж, l~HH р0Іу. lJJІ;_B,(I o•:,t!o) :~.-•• 1:1-

JJiii ІОВ; ІСіі \!_\'3ІІ 1 1ІІОЇ JlilllloiiiJl'lll .J .LLII\:1. J'pп
.\,:J tHHCI ВО зібра.ІО JlOLllllo lii!'J:,, _\' ~\'\ІУ Іf111-

ІІІеіі і НJ1УЧІ1.1'0 ЇЛ .'ftІCl'I~I<.OJ,i, н·. ;і НІ] орі'( І 11 
ІІі ГрОІІІі Д.І}І О]Н·аніЗаІtЇі "У ,,J•[HO · lf'<l\!'1 і 11 11-
І!ОЇ шко.ІІІ, де нід ііого кері~:ІJІ.І, .t:'''' ,,,, 1 10'11 
багато та:ІаНОВІІП1Х уLJНів. 

А.ІС ,'fІІССНКО не б\'1! ,'lllllll' ІІРі1ІtіІ!ІІ<ІІZоІІ ІІJ 

110.1і "У3ІІКІІ. Ві11 б,v;в ""'""'' '" ІJ>О.>І.ІlСІ·ІО:. 11 
Jtінче~І. шшіі не жa.·1iLJ здоро1:'н і сІІ:І. щоб ІІр;І
ІtЮвапІ ~ В "]JросніІі", 11 :І ОfН;ІІ!'3\'І:.\І.Іl'І• 

С\1 б~;: 'Інсевк:І. Зав·tІІІШ ~ІІtСТСІtІ•''О"У ВІІІ<ОІІ<І
ІІІ-ІЮ укр;ІЇІІСhІ(ІІХ ІІіССІІJ,, ХОр ЛІаВ ве.'ІІІІ(V 11'0-
ГІ_\'.'ІІІf1НЇl"І h. \ ІС JIC .їlllliC ХОрШІ і I<OHІteiJI а ІІІ\ 
ЗаііІІ<оВL'\1 .'fІІCl'fii'O іі учаСІІІІІ<ІІ ХОру СІу

;(еНІІІ. Во1111 ї~Іі!ІІ. 111 rii;t•Іac BaJ<aІtiii по ce·tax, 
:~аІІІІсува.їІJ рі:ші нісні. а •1 ІисеНJ(О дбав нро "У
ЗІ•'ІНl' oфOj)\I.Jl'IIIIH Ї'\, оброб.ІІІІ0 1 ІІІ іі гар\І(НІі
:JуЮ'ІІІ 1 а ІІІІшу•н1 Jt.'ІІІ І І их фортепіяновий ако~І Портрет М. Лисенка з програми ювілейного 1905 р. нід•tас ревО.lЮІtії ін "\,,р<ІІІr.-І.І.:О\1_\ 

концерту в Києві 20. 12. 1903 р . !\.лобі", ню1й нровадив вe:tІJJ,.V ку "•'УРІІУ. І'JЮ· паніІшент. 
Закін•ІИІ!ІІІІІ універСІпет lRб.') року, .'ІІІССІІІ\О ·- -- ---- \ІадсьІ(у і но:1ітичну робо1у. 

п'шов на сїужбу, нк ~tнІрошtН ·y.дшl-.u ...... ~u.J..J.i-..ti'rmм\Тi'i'""ї1'mrnt-+F1n'I'V'~~~~ СІУ ·~111і спр •ііня'ІІІ В Іtі роки .ІІисенко :Jансна tав \~І.:с на ·1 1 ,:р>-
ІІtІІІІі. С.Іуїt<ІІВ .lІІІІІе :tва fЮІОІ. Не бую :~ахоп- , пр те ~і .'І".,.~~,....,~,.....,..".,.;;._"-"+.і......:;t'1П1. ннn .ІіІ{ , , ·п 'і . в на ~~-
.'Іеннн ІІіЕю роnотою. Иого арІІІСТІІ'ІІІа 11у 111 а ча.'ІИ Н<І\ІОВ 111 111 ііого, щоб він посr<Ів•Ін шо ш.:ий час л·о lІі~ІС'ІЧини; іі ІІОІtр<ІВІІНІІІІ>LІ. ;tСІІІІ•, 
pi!il.'I<IC\1 до іІІИІОІ·о, ilO 'ІОІ'О він вважав себе оперу на ВС.їИКіЙ СІ~ені . .'fИСt'НІ{() ПOC.lVX<l ВОІ. і, JJORCJ1H_\'BCH на баТhКіВІІНІНУ 1 а І у І І І ]І О tОJJЖу
ІІОІСІІІІ«ІІІІ:". Іlе бv;1 а 11 vзика. Під вп.1 иво, 1 сво- д'ОговорившІ1Сh зі СІар!ІІІLJ.:ІІ\І про збі.їьшенн>І вав свою 'ІУ3ІІ'ІІІУ нраню. Р-ін :1:1а JІІн новиіі І.ІІ-
їх r І ринrе. 1 ів-українІІів' JІнсевІ(О вирішив за- :Іібретто ще на 2 дії, дописав \ІУЗІшу, і 1873 нуо< "ЗбіршІІ'а українсь•<ІІ. ніс~·и1. , наІІІІС:tв 
І;інчун;JІИ свою ~rv·~!І'ІІІV освітv. З ІІією \!СТОЮ року вперше вистав.їено 'ії в І(и'івсько'І У 'Іісь- 11узику ;ю одноаюової опсрн "ІІо"ІУfНІО" ю,:у 
він -ви'іх:1в до Ні~Іt''І'ІІ1;ІІІ, ню-б записатися Л'О К0 ' 1 У театрі. закінчив кі.'fЬJ{а днів 11еред о1ер1 ю. 
вищої \Іу:~и•Іної ІІІІ<О'ІІ1 в /ІяйrщіІ·у, яку вважа- ТІо різно' 1 У зустрі:111 І~Ю оперу принге.1і И Лисенко ю1ер (j-го .ІІІСТОІІїіlУ 1!11~ р. :{ І\l'-
'ІІІ 1 0 · 1 і :~а наііІ(ращу в І~вропі. За два роки вороги. Особ.шво росіяни іі жи;tн н~:: ІlІІ<О::!.vва- .'ІІІЮШ су\JОІІ і жа.1е~1 х·орОІІ>І.Іа ні,., ~·кр<•їна 
в•Іе н нн у 11ііі консерваторії, ·лнсенІ(О проввив •111 С.їів і СІ;JІтів У газеті ''Кієв1ннин", щоб по- свого СІІіІщя. Ве•Jнчезні ШІСІ• ІІіt]Ю.ІІ', ІІрС1СІав
себс \!J..: 1:1'ІаІІОІ!ІПІІЙ 'ІУ:JИJ(а і З дуже добрН\І Г:Іузувати над Н'ОВЮІ JЮС\ІГНеІІІІН\1 VJ(f1JЇHCb- НИКИ ВСіХ Зе\Іе.rь УІ<раЇІІИ, ІІJ111ЇХ<ІІІІ ві l.І.аТІІ ОС· 
уСІІіхшІ :~аІ(іН•ІІІН свої ст у дії, одержавши пре- І( ОЇ ~1узию1 . та її вартістrО. r І о ява ніє·і опери ,1 ан ню шану 1 О\ІУ, х 1 о 1 ак 1\о'\а в ~ною УІ( раї
"rасні ха рактерисІІІІ<ІІ віл св·оїх професорів, на с11ені "іського театру "а.·Іа неаби5ІІ(С :ща- ну, свііі нарід, хто до осІ аш'у u'і.·t.І·І в 1 н \'Сі свої 
ю<і ІнІСоко йо1·о оніни.'ІІІ. Тут же, в ЛяйпІІіІ·у, чення. Це ж бо були наролини нової :·!узи- СІ1.'ІИ іі здоров'н длн добра бал,ківtІl'ІІІІІ. 
він внер111е нрt1СІушш до своєї компознторсь- ки, української наІІіона:tьної опери. Вепика зас.'ІуІ<І .'І11сенка на по'Іі \І\'{JН\11. Він 
ко'і л.іи· 1 ьнос111 . Незабарm1 .'Іисенко виїхав до Петrрбурга, бо першні-і почав аапнсуватн іі обр(Jб.шІІІ укра-

І R(iK роІ(у .JІисснко написав ~ 1 у:н1 ку ло "За- де брав :1екцїі інстру~Іентанії v чідощ)го тоді їнсьЮ шІ родні ніс ні. Він псрІІІ.ІІ іі на ш1сав "~
повіту" Т. Шев•Іею-:а й опранював · та 111 шав професора \{онсерваторїі Ри~ІёьІ(ого - ](арса- зику до "]{обзаря" Т. Шев•Іt'ІІІ«І. Нін ІІсрІ І ІІІіі 
"3бірнІІІ< українсhюІх наролніх пісень". J(QBa. створив українську наІtіона н,ну шн;ру. Нін є 

І І о J<ІІ<ін•Іенні консерватор"і, ЛисенІ(О вер- }f\ивучи два рою1 в Петербурзі, .І!•1с~ю-:о іі почап<О\І нової епохн в українськііі \І_\"3ІІІІі. О. 
нувся до 1{ 1 1 єва іі діснв посаду професора ~~у- та~І у.1аІІповував J(QHJteprн, які знерн,v:ІІІ на І{ошиІІІ, і ІС Стенею<о два світової с.Іавн 
ЗИJ(ІІ 11 І{иївсьІ«ruv діво•ІО\ІV інституті та в чо- себе увагу петербурзьІ(ОЇ пуб:ІЇІ< 1 1 1а \ІУЗІІчних диригенти - його учеНИJ(И . 
. 1овічііі учите:1ьёькій се~Іінарії, ·зароб.1яючн кіл. Пізнавши ве:нший та.1ант :ІисенІ(а, петер- ЯJ( ~ІУЗІ1Ка, JІнсею,·о \Іає :t.ІЯ у;,р.tїнсьІ(ого 
поряд 3 ти~І прнватни~Іи .1еюtію1и як піяніст- буржани на~Іага.'Іися перетнгнут\І іІого на спій вароду 1(0.1ОСа!Іьне значеннн. бі tІ.ІІІl', ніж на
педагог. бік. А.1е Лисенко не піІt~ов Ї'І на pv1<y і 187:1 ніонат,ні ~ІУЗІН<и іНLІ ІІІХ н аро;tів, І'ОІИ в:JІІІІt на 

Тут, у 1\ІІєві. проловжує свою праню над р . повернувся до Кнєr~ГІ про·trJижуr.аІІІ свою увагу ті у~JОВІІ, в яю1х дово!І!ІІІОСІ, .ІІисенконі, 
ВИдаННЮ! лруГОІ'О ІНІПуСJ(у ";{бірНІІJ(а yl(pil ЇН- ~ІУЗІІЧНУ діЯ.lЬНіСТЬ На рі1Н0\І V груН І і, Jl.l.l СНО- 511( укра ЇНСЬКО'ІУ J(О:ШІОЗІПОрОві, 1 В0J1ІПІІ Іі 
ських пісень. Пише таІ(ОЖ ~ІузиІ(у до "Коб- єї батьківщини . Він да,;і прашпе нк педагог, пранювати. 
заря" Т. Шевчекка 1а багато хорових пісень. видає збірниІ(и народніх ПІ~t'ІІЬ, знераючн у- Згалуючи ііого в :19-ту річниІІJО ОІСрІІІ, бу
f\рі~І того, не покнла є своєї J(ОНJtертової піят,- вагу на пісні обрядові (" Мо.1одо111і". "І{упа.lь- де~ю нartiяпtch, що скоро прІІііrtе •Іас, 1\о:ІІІ :ш1 
НОСТИ, В.lаШТОВу€ В \ІіСЬІ(Q~ІУ театрі НИЗІ( у СЬІ(а СПрава") ТОЩО. JOЧCІ<<lE:,IOCh ВіЛІІОВіЛНОІ'О Jl.'IH НЬОІ'О ВС ІІІІ<ОІ'О 
коннертів, ЯJ(і проходи:Іи з ве.1ИJ(И\І успіхо,І. 1Н'їб р. ноявиво1 згаданІІіі Ю'(С нарсьІ(ІІіі шtстщІ видаНІНІ повної збірЮІ ііш·о творів 3 

Ці 1(0НІtертн '1а.1и на тодіrнню 1\ІО!ІОдь вс 'ІІІ'ІеЗ- указ, яки й заборонив уІ( ра їнську ~юну. Зда- JІОКlаднюІ ЖІП тєписщ1, хараюериСІ ІІІ{ ОЮ 1 1 
ний вп.1ив, 5\J(ИЙ будив приспану наніо1-1а.1ьну ва:юся, все. пропа.1о, все зюювІ,:rо. А.1е не 3а- oнiHJ(OJO ііого ген ія. 
свідО)Іість. )ІОВІ' уІ(раїнсьІ(иіі співень, яюні да.Іі : JН)рив, Дvже бажаню1 бv:ю б ,щоб наші \І\':ІІІКО.lО-

1812 роІ(~ .'Іисенко написав оперу "Різдвн- да.'Іі в.lаІІповував свої коннер111, Хt)•І с.1ова н ІїІ ~в'нза:111сн :з ВІІДавющтваІІІІ 'ІЄКСІ1~'онів та 
на Ніч", взнвІІІИ текст до неї від Миха й rу<І Ста- піснях пере І<лала.'ІИсь на ~JO(J(OBCb'\Y \ІОВУ. Так В\Іістили та \І свої статті про в І ща 1 нішнх на І них 
ри ньІ(ого. В дійсності була не оперета на 2 лії, бу.'rо до 1R81 р .. І<о·Іи ю1ер 0.'Іекснщер JJ. [!і- 'ІУЗИJ( та про уt<раїн сьІ(у ~ІузиІ(у. Досі в JІ І,о
і її вистави.1н в супроводі фортепіяну в при- еля його С)Іерти наста.1а з~юга нисrав111а опе- ~'У напря~tІ(у нічого ніде знайти не ~южна, 
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Князь Ернест Баранжер Президент Світової Аt<адемії Мистців і Вчених 

Світова Академія Мист-ців • Вчених І 
ІНАВ ІУРАЦІйНА ПРОМОВА АКАДЕМІЧНОГО РО КУ 1950 - 1951. 

ІІодаою з незначню111 скорочення- що nоходять із незрозу~1іння засад · делюкратії, і сприяє появі нездорових осередків, які фа
ШІ про~юву кн. Е. Баранжера, през и - 1 і з незрозу~Ііння необхідности спокою дvxv й 1а . 1ьно породжуюlЬ суспі :1 ьні хвороби, до віН-
ден 1 а Світової Акаде .\Іії Мистців і Вче взає~1ної пошани. . . · · і ни вк.· 1 ючно ... 
них, яку він виголоош в Ри~Іі 15. Х. Необхідно, щ?б душі :1юдей перейнш1ися по- ; Суспі.'Іьне )ІОраJІьне й духове переродження, 
] 950 при інавrуранії акаде ,,Іічного ро- чутт~~~ .вз~НІНОІ пошани. яка, зроджуюч11 :ІЮ- що стоїть у наших цілях, напевне не відкине 
ку 1950 - ] 9:-і 1. До Іtіє ї Світової Ака- бо в 1 ГІдНІ СІ ь в кожно)Іу, зб.шжує і об'єднує ку .1ьту краси. Ми повинні любити однаково 
де)Іії в .1ютні ц. р . обра но на ві11е - всіх в одній сnі . Іьній дущtі ;ця осягнен~я од-. 1 неі )ІНстен:ша, бо в кuжнол 1у куточку зе)І .' Іі, в 
президента 110 к.тясу української л і· нієї спільної л1ети, - зближення на ПІдставІ кожно~ІУ найда . Іьшол 1у селі кожний ~юже щось 
тератури проф. Є. Онанького . В про- шк1ецтва, ку:1ьтури й наук~І , ~б:1иження, да111 д.'ІЯ справи спільної ~у .тьтурн, бо по всіх 
~юні вияснюються характер і ні :1і А- якого всІ лоппь, але якого ще зовсш не~1а... уск.~дах народжувалися виняткоЕfі .Іюди. що. 
ка :tе~ІЇі. Редакція. Мистецтв.а не. ~южн~ задушити .. геній не п_о - своєю поезією, мистецтво~1 , наукою щось зро-

ЕІ<сне :Jеннії, Пані і Панове! 1 ни нен терnпи юяких Інших ВПJІивш 1 натисюв, би .'ІИ д:Ія порятування світу з· апокаліnтична-
Мені нез вичайно прІІЄ\ІНО привітат11, в і~ 1 ені окрш тих, що походять і з його І В'ОрчоІ·о по- 1 о виру нездорових пристрастей. 

Світової Акаде~1Їі ,\\неІ ців і Вчених, визнач- :Іу~І·я, що розnа.тюють в його духові Божі ~~у- і{асуючи, бодай в ідеалі, всі ті кордони , що 
них представників !1 а : 1ії і Закор1ону , що тут дрІсть 1 воля. наК.'ІаJІи ню1 політичні конвенції, і розг:Іядаю-
зібралися. ~\1истец1ВО пров_одить борозну, що в ній роз- чи всі наР'оди з точки погляду їх дійсної вар-

Всі~І ВіІtе- Президента~І акаде ,,Іічних 1<:1ясів, квпають nишнІ квпи, якими прикрашається чо- тости, ~Іи Дивипшемося на весь світ як на сні
що успішно сnівnрашоють, завдяки висоті сво- :ю відповідної на~їі. ~сі )ІИстці бу .ш. найбі:1ь- :1н1у Батьківщину всіх тих, що спр;1яють ро:-І
їх пог.Іядів і ш.·1яхе1 ності серІlЯ й ду .чки, д.тя ШИ\ІИ твор~Інчи, шою, nравда , бунпвничю1и, ви 1 кові знання і ку. 1ьтури ... Із етичних за-
поступу й розвнтку Акаде~Іії, ск.1адаю ~юю а:Іе, н~впь. в nor~н1 часи ~ерелюги з:юбн й :южень інтернаціона .тьного характеру зрадІІ -
безумовну подяку. ворожнечІ, ЮІІ:Іи вони - сно ш сл•овm1, своїм•І :Іас я наша ве:н1ка ку:1ьтурна організація. Сні-

Вартість нашого с . юва в якості ІІілі ,· до кольорами, сuої~ш різцями , творити доро- Іова АІ,адемія Мистців і Вчених неребирає на 
якої воно прагне. І ' ОІtінні nід~Іурівки найбі. ІьшюІ па~І я1 ка~І еві- себе високу чес гь і відповідний тягар представ-
Народи живуть не .шше з )ІатеріяJІьних ося- 1 У · А сюво їх завжди с.тужи:ю ві:Іьннм співо~І ляти в світі t<ультурні вартості людського . іН·· 

гів, і тенер уже зага.1 ьно ви знано , що джере- навчання. Із С.'ІОВО~І народи.тися фі.т •ософи, телекту ••• 
ла найвищого добробуту походять з nоступу знайш.ш надхнення поети, відчу .ти його в сво- Ця Акаде~1ія, натурально апо;Іітична, \Іає 
студій, з удосконапення .тюдсь~.:ого су~1.1іння , їй ~Іузнці .\Іузики, занато~Іізува.ти його вчені , своєю ці.l!ІЮ снівnрацювати для поширювання 
і з nіднесення духа, що стоїп, nонад всяю1~1и воно завжди повинно за:Іншатися ві .тьни~І і чн- і ноетуnу дисциплін мистецьких, :1ітературних 
подінr.ш й речами. стим. і наукових, як сусnільних знаряддів для ку.ть· 

Ре:1ігія, .\1истеюво, Наука з~ 1ушують ;1 юд- 5Ік~цо не. ві:1~не~ і чисте с.тов~ вшюв.ІятилІу ІЬ турного по о у пу й духового зросту. 
- -t:ькніі дух·овю1іі сві1 , і шшілізованніі світ знає, . ІЮДІІ че НІ, SІІ'І доаюl ЛRО деоро :1Юдст:ва,- Акаде.Іія, охоп.чюючи все .1юдське знаннн, 

що він свої'1 Фі:юсофюt, свої~І Мистця~r , с во- воно говоритшІе тільки про пого,rtження 'Ііж ню1агається осягнути поміж :Іюдь~Іи почупн 
ї'r Учешш і своїл1 Святю1 завднчує , що нар·о- пюдь~Іи, про порозу~Ііння. бі .'Іьш успішної со.тідарности, щоб nривест~І до 
ди так між собою зб:1изилися , що відчули при - Ексце.Іенції, Пані і ІІанове! Іісніших зв'язків ~Ііж вибранішюш верстнашІ 
спане бажання Любови. Любови, як найчнсті- М~ст.ецгво нідносить дух і ~ка~ує йо~ІУ най~ різних Націй. 
шого rю.1у)1'я, яке очищує :1юдський рід від чиспшІ ~Ію, д.Ія яких захопв ного на землі f Іуб.тічне відч1:11 у вання студш ~і доловідеН 
усяких нашаровань, ЩО його ОІІОrанюють , що Все~ИШНІИ; кхльтура звертає нас ДО ~Іистец- наших Академіків і інших осіб; виконування 
в'яжуть його nориви до гарно го , до доброго,: 183 1 д•о поезrІ , а все це разом фор~Іує людсь- концертів; склІн<ування літературних та нау
до Бо>І<еського . ·1 ке знання. ко вих конференцій; влаштовування курсів у до-

Світова Акаде~1ія Мистців і Вч ених повинна Так ду~Іає й наш міністр народнього вихо- сІ<оналювання в літературах , мистеІtтвах, в сту 
бути тю1 світляюш щнІкmІ, що ·ожив:ІЮЄ на - нання , .проф. І' оне,:!Ія,. який. в інаВІ·ураційній діях наукових та професійних; конкурси на 
родню свідомість. Вона ставить собі за мету - про~ІОВІ на кою-ресr фІлософІВ сказав: те~111 з різних дисциплін із нагородами д:ш nе
осягнення всіх тих цілей, які свобода і де~юкра і - Поба~аймо, щоб поезія повернулася в на.. ре,южців; nідгот•овлювання й в.1аштовvвання 
ті я підказують і пору чають, в свідо~юсті, що :J ше життя .. ~ ви~овала мистецтво! '> виставок образотворчого лшстецтва, а також 
її завдання полягає особливо в вихованні й в В ІСТ'0Р11 снпу ще так недавно , був такии виставок лшстецтва промислового та ре~ІіСНІІ
зближенні народів. Світ іде фагально до свого ~ІО~Іент, ~оли, здавал?ся, приходит~ кінець. Але чого; відзначування титулами тих, хто визна
нового призначення. . . са~Іе тощ, як над бщною людсьКІстю, здава- чнвся яки~1сь геніяльни~І твоР'О~І, все не зна -

J(ожна доба характеризує1 ьс н факта~Іи , які .1о~я, вже заширя.та С~Іерть, ~Іізерія і мора .тh- ходиться в проrра~Іі нашої Академії. 
глибоко вп.швають на хід подій . Війни го:юд нии розклад, копи , здавалося , вже не~южлива Визнано відповідни~І nризначити сті:н,кн Ні
плач, спустошення завжди йшли за ~ибним~ і ніяка відсіч, піднісся ~.~лос, щоб. влити в неї не - Президентів клясів, скільки існує диснип
ідеала\Іи . Саме тому, ми бажа є,ІО, щоб народи нов~" жиня , на~хнути 11 новою юрою, в~аза- пін, із відповідною ко~ІПетенцією, офіційно вн· 
краще пізна.1и один одного, щоб могли успіш - ти ІИ правдивин шлях - це г6лос сумлІння. знаних громадською ду~Ікою та бі:Іьш ви знач-
ніше співпрацювати над осягнення~r більш до - голос Бога. ними особал1и в Італії і Закордоно~І. 
гої д'Обн ~шру. Rін роз в ' я зав вуз.111 нашої ~1ізерії , освідо- ]] .юди нашнх студій будуть дискутувапtсн 
Марно на,tагап1сн виправдувати суспі:1ьні мив на~І наші помилки, примусив нас плакати, на спеція .тьних Акаде~rічних зібраннях по І{ра-

конф.Іікти f) ізнишІШІ господа рського стану та і той наш плач був нашим очищенням··· щих залях Сто:1иці. А:1е хай мені буде дозволе~ 
боротьбою к.1ясів , підставою всього З.'1а є Ми не хочемо більше розглядати народи в но не входити в технічні подроби'ні, які мо-

неосвідшІ.'Іеність народів . залежності від їх кордонів, або від їх госnо- гл и б занудити. Все ж. перше, ніж закінчити 
Світова Академія Мистців і Вчених це - дарських )ІОЖJІивостей , - ми хочемо розгля- ці с :юва, хочу висловити своє глибоке задо

ніби гю1арня, в якій ~1ають стоnитися найкра- дати їх лише з точки погляду розвитt<у t<уль- воленнн з уже осягнених успіхів. Нації еві
щі сили наvки, культvри, 'Іистецтва в спі.1ьwо- тури, sжу вони можуть дати світові. Ми хоче- тv ~южvть віднайти себе в нашо~ІV гаслі: "Пі
\ІУ начірі Зага.1ьного - .10бра. Досі було багато мо, ~об всі люди були свобідні й щасливі в знаватИ'ся, щоб любитися". в u.ій - високій ідеї 
nерешкод д:1я осягнення ці є ї цілі: перешкод атмосфері згоди й взаємного розуміння. ми покладає~ю наші кращі надії на ~Іайбутнє 
інтернаніонального хараюеру, що походять CJJ'Oвo ~1ає ве .'шчезне значення, особливо в люлськости. Прошу то~ІУ пильно з усією Ва
го.товно з нідеутности почуття взає~шого до- наші часи бурхливого народження й розпале- шою інте.тектуа.1ьною вартістю співпранюва
вір'я ~1іж нарпда~Іи, вони забороня.ти на~І ного заходу. Слово~І ми п~редає~ю nрийдеш- ти зад.тя трію~1фу духа над ~1атерією, щоб при
нав'язувати стосунки, необхідні для осягнення нім народам ідеї, виховуємо ~юлодь, але ж, готувати поле, на якому всі ідеології змогт1 б 
згоди; і перешкод унутрішнього характеру, завдяки слову, це виховання буває й хибним (Закінчення на 13-ій стор.) 
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Допомога. "КодУСу'' І 
ІІ. В. На "У«раїнсь«ий На,у«овий Фонд" у 

Львові 

І 25.000.00 ДМ 
ll. Г. Виплачено у Німечч.ині «ер-nа«етами 

Обидва останні Загальні Збори "Комісії До
птюги Українсько~ІУ Студенству" в Ерлян· 
rені і Фюрті схвалили одноголосно постанову: 
звернутися до всіх колишніх стипендіятів "Ко
ДУС-у" з проханням про зворот стипендій та 
допо~юг, що вони їх 'Отримали від "КоДУС~у" 

nротягом останніх десяти років. Президія "Ко

ДУС-у" при різних нагодах прю;-адувала сво
Ї~! коmІшнім стипендіята~І їхні зобов'язання. 
але не ~ІаJІа досі належного успіху, т·о~Іу, nов
торюючи теnер Публічно свій заклик, дозво
пяє собі одночасно поінфор~1увати громадянс
·rво про 'ІИсло стипендіятів та висоту випла

чених д'осі су~І. 

Ue звідо~І:Іення із зрозу~1ілих еміrранійних 
причІ!Н не нілколІ докладне й об~1ежене тільки 
ло даних Uентралі "RоДУС-у" в Ні~Іеччині · й , 
''КоДУС-у" в Австрії. Не , охоплені звідомлен
ня~! стиnендіяти й стипендії наших братніх 
"КоДУСів" у Бельгії , В. Брітанії, Голяндії і ~н. 

1: Число виплачених стиnендій (разом з біль-
шими допо~юга~ш) ' 

а) За роки 1940 - J 945 в І< раю і закордоном: 
Рік і семестер 1\ рай Закорд. У сього 

1942 177 184 361 
зи~І. сем. 1942-43 532 222 754 
літ. се~1. 1943 523 206 729 
зим. сем. 1943-44 588 242 630 
літ. сем. J 944 557 · 240 797 
зим. се~І. 1944-45 117 117 
літ. te~1. 1941) 29 29 

Усього 2377 11240 
--------------------

:2. Бельгія, зах. Преосв. о. Д-ра І. Бучка 
3. Еспанія, зах· . Преосв. о. Д-ра І. Бучка 

41 і ЗУ АДІ< Фснду Допомоги У«раїнців Канади і 
41 ; ін. 

4. Ірляндія, зах. Преосв. о. Д-ра І. Бучка 
5. Англія 

6 ЗУ АДІ{ (круга о) 
2 ФДУК 

250 
150 

9 
· 9 

кер-пакетів 
кер-пакетів 

кер-накетів 

кер-пакеті~ 

6. Швайцарія 
7. Франція 

2 п. Дубилько 
2 Приватні 

8. Канада ] 

9. Пінд. Африка 
10. Швеція 

1 Усього 
1 

418 кср-пакетін 

у сього 139 

У сього: під 

а) 3.417 стипендій 
б) 2.692 " 
в) 1 :і9 

6.248 стипендій 
Н. А. Вмплачено стилендіянтам (без доп о-

~юг на інші ІІ.ІЛІ, ~І. ін., но. харчеві, відпочинко
ві оселі, студ. орг а нізації, ви давнишва і ін.) 

а) в рр. J 940-1945 в краю і закордоно:~І: 
рр. 1940-42 245.000 зл. п. 122.500 РМ 

" 1943--ІА 2.276.200 1.138.100 
" 1945 360.000 180.000 " 
" 1945 (в Берліні) 25.000 " 

Загал щІ 

під !І. А. 
під 11. Б. 
під 1!. В. 
під 11. r. 

у сього 

нартоспt 20.900 марок. 
ВІІПлачено в усіх позиніях 

1.70::1.355.83 ДМ і 228.976.54 ші:І. 
18.359.05 ДМ 
25.000.00 ДМ 
~0.900.00 ДМ 

1.767.61-±.88 ДМ і 228.97б.5± шіл. 

У ню су~ІУ не зараховані підмоги в натуралі
ях, одягах тощо, зо"рема дуже видатна допо

~юга, виєднана "1\оДУС-ом" в ЗУАДК для сту
дентських харчівень "КоДУС-у", вартости кі
лькадесятьох тисяч ні~І марок. В са~ю~ІУ тільки 

1948-49 ЗУ АДІ{ видав для харчівень у Німеч
чині 5,618 фунтів смальню, 89 rальонів •оливи, 
236 ф. крупи і більшу кількість мучних про

Усього 
----- - дуктів, консервів, мила тощо, в Австрії що~Іі-

2.881.200 зл. 11. 1.465.600 РМ сячно по 780 ф. товщу і 780 ф. цукру. Фонд 
--- ------

б) в рр. 1945-50 на еміrрації (у Німеччині): 
рр. l~Hfi-4f-i 87.608.00 РМ або R. 7fi0 .80 ДМ 

" 1946-47 213.8!ili.08 РМ або 21.>!86.61 ДМ 
' 1947-48 22 .::7--0;-85 РМ або 22.5Т . ~ М 

Допо~юги Укра їн Іtі в Канади дав "КоДУС-ові" 
н боитансhкій зоні для студентства 500 ф. тов
щу. 

:В~<інці. треба згадати, що за давні~І щ:ц:щ~~ 
"''f'imrrn!Rr.11:rrmi ё'і'Тfnендіяги "Укр. Наук. К'-0;\Іі-

б) За роІ<и 1946 - 1950 на e~Iirpauiї (без за-\ Усього 
кордонних стипендій у Бельгії, Голяндії, Фран-

тету" у Львові л1ають обов'язок звернути ви-
527.244.93 РМ або 52.724.49 ДМ брані свого часу в Галичині стипендії й допо-

~юги. Так само стипендіяти, що за рекоменда-
нії, Англії і ін.) за академічними роками: в) в рр. 1948-1950 новою (ДМ) валютою аією і захода~Іи "КоДУС-у" отримали поваж-

1945-46 1946-47 1947-48 1948-49 (у Ні~1еччині): ні стипендії з інших фондів, повинні пригада-
290 490 588 7 48 І рр. 194 7-48 1.040.00 дм 

122.758.14 дм 
61.233.20 дм 

ти собі обов'язок допомоги тепер "!{оДУС-о-
194~-50 1950-51 у сього " ] 948-49 

4 71 105 26921 " 1949 по 31. 12. 50. 
ві ", щоб дати йому змогу допомагати новому 
контингентові. 

в) Число закордонних стипендій, виєднаних 

Преосв. Кир Д-ром І. Бучком або "КоДУС-ом". 1 Усього 185.031.~4 дм 
Коли перевірити число стип~ндіятів. то вия

вляється, що більше як 80% стипендіятів за
кінчило з допомогою "КоДУС-у" свої студії, 
а поважна частина К'олишніх стипендіятів уже 
~Іала б з~юrу приступити до сплати своїх зобо
в'язань. На жаль, колишні стипендіяти '~КоДУ
С-у" забувають про свої зобов'язання, чого 

1. США 42 ' 
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СВІТОВА АКАДЕМІЯ МИСТЦІВ І ВЧЕНИХ .. 
(Закінчення з 12-ої стор.) 

зvстрітися. і злитися в одному ідеалі Любови. 
І(я Академія - інтернапіональна, бо вона і 

~·ає Генеnальні Делеrації в більш важлиних 
1 

Н<ІІJіях. Але вона народилася в Італії, тисяче- І 
літній колисці цивілізації, і з 11ієї Італії вима
хуємо ~Іи нашим полум'ям надії й свобrод-и для 
всіх народів, бо JІи~ілізація Італі'і, розпроме
нівшись по всьому світі, зробилася спільним 
пля всіх добром і тому може слу·жити за спіль
ний зв'язок. що єднатиме всіх в одному все

снітнь•о~ІУ братерстві. 
Сподіваюсь. шо ue об'єднання ~Іистuін і вче

них із усіх кінвів світу буде найбільш успіш
ною пропаrандою для встановлення довгої ло
би ~1иру, збулованого на людській солідарнос
ті_ що знаходить своє здійснення в присутнос

ті представників з vcix рівнобіжників світv в 
ньому Вічнm1v Римі, що зсинтезовував у собі, 
протяго~• століть, найюпці tІивілізаuії почvт
тщt права, яке його пересякає, і почуттям спра 

вед.ТІИВОСТИ, ЯКе НИ~І Керує. 

Uим ~юї~І виклад'ом маю честь. Панове, про
rплосити відкрити~! акаде~Іічний рік. 

- (3 італ. €. о.) 

Усього: під 
а) J .165.600.00 ДМ 
б) 52.724.49 ДМ 
в) 185.031.34 ДМ 

1.703.3б5:83 ДМ 

В Австрії: 
1947 
1948 
1949 
1950 

39.100.00 
84.871.00 
88.524.00 
16.481.54 

І доказо~1 є те, шо в останнь·ому акад. році 1949 
- 50 із стипендійних зворотів надійшли до Ка-

І
си "КоДУС-у" 140 марок, а в поточному роні 
1950-51 звороти постуnають також у дуже 

шіл. 
1 

скромних р'ОЗ:І1ірах. · 
шш. і Треба сполішнися, що новий апель і подані 
шіл. лані про число стипендій і виплачених сум не 
шіл. лишаться без належного відго~юну. 

--- -- ---~ Проф. Д-р Зенон Кузеля 

228.976.54 шіл. Го.лопа " КоІ\•ісії Лоломоги Укр. Студенствv". 
- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 

ІІ. Б. Виnлачено на "Український Науковий 
Фонд" при UПУЕ (для науковнів) 
1946 53.749.69 РМ 5.37-t.97 ДМ 
1947 51.501.18 РМ 5.150.11 ДМ 
19-18 58.64:з.68 РМ 5.864.37 ДМ 

И48 
1949 
1949-50 

16.389.45 ДМ 
702.62 дм 

1.011.98 дм 
255.00 дм 

163.894.55 РМ 18.359.05 ДМ 

Централя f{о~Іісії Допо~юги Українсько~ІУ 

Ст у денств у (КоДУС) повідщ1ляє, шо з почат

Е'ОМ березнн LT. р. переносить свій осідок до 

Сарселю під Парижем, куди nросить зверта

тися в усіх справах Товариства на адресу: 

Prof. Dr. Zenon Kuziela, Sarcellas (S.et О) 

27 rпе des Bauves, France. 
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~истецька виставка ·""' --- ~~ ......... "...,."",___ _______ _ 
На дуже прихильні признання заслужила собі І Взори до вишиuання 89 таблиць. 

висококультурна і _,шреза, П.'І а штоІ3ана укра 'ін 
1 

З цього зіставлення видно, що найбільшу 
СЬІ<ОЮ гро~Іадою в !{урітибі, в Бразілії. Скро- 1 на~?агатшу . групу творили вишивки. Т~му 
мне часописне ого.1 ошення І !'О !t:І л о вістку про наИJмпозантюше виг.1ядала заля , в якій на дВ'ох 

те, що іовар~ство Прихильників Української гол~вних і кількох бічних столах були розло 
Кульгури з~ __ дІлош м l!ИІ<ОШІННЯ~І існуЮ'ІОЇ при жею буковинські, гvцульські, бучацькі, яво
нь~ІУ ~І{И Л.~й 1 Qпі_!і_и _н~ ршські, полтавські мотиви, які прегарним зі
JІО ~ю--.z.. влаштовує в днях від ~серп~н І стаl!леннfш красок і способом вишивання (xpe-
1!J50 р. першу виставку народнього мистецтва. стик, низинка, гладь) манили око глядача. 
О'Іже, вперше за час існу13аннп української Взагалі, відвідувач, вступивши до залі, розгу 
емісрації l! Бразілії, свій і чужинецький світ блювався, не знаючи "від чого починати". йо
"'ав з~югу приглянутися зблизька украї~сько- го "'аннли прегарні килими, розвішені на сті 
~'У лшстеlІlву та оцінити його красу і безпр11- нах, _чудові образи наших ~шстнів, ікони , при 
І<ладне багатство наро;щьої творчостИ. Всу- _ браш декоративними рушникаш1 , прегарні за 
переч недовірливому став.'Іенню своїх (як зn"и- навІси на вікнах, дбайлина роз~1іщені між ви
чайне!), та навіть "стри~rаності" лея ких· осіб ~ивкаш1 дереворізьби (_касетки, альбо~Іи, рі з 
з "пришшrювих ,\ і'ОТІІ вів" і ні І tіятивна Секпія у НІ гунульські коробки), прибрані в гу Іtульсь 
своїй упертій послідовності, провела підrотов- кі строї щшеІ<ени . ПР'овідники опікvючися від 
ку внс1 а вки бездоганно. В улаштуванні ви ста- відувача~ш проводили даючи вичер~ні поясне
нки була пm1ітна дбайлиnість, яка доказvвала, н_ня при кожно~ІУ хочби найменшому предме
що кеrп~аничі виставки не проминули нічого, ТJ. Спиняючися при вихолі перед ~Іапою Ук
що дава.'ІО би щтчину д'О яю1х небудь закидів. раїни даnали відповіді на шпашш чужинців 
Свої~І ро :mо.'ІОженнюІ, рою1іщення~І експона - відносно українських справ. 
тів, ВІІСl ;r вка нагадувала наші старокрайові Справжнє- здивування никазували нідвідvва
ІІІ->ОІ'О ролу ішtрези і ні в чmІу їм не уступа rtа. чі, коли їх просили ше до трь.ох да .'Іьших 'кім-
у лоточюІх розі\ІОвах на те~ІУ виставки чу- нат. Уважат1, шо вже в тій •одній бачис1И сті-

1'0СЯ J!ешшушене ствердження: ніяка пропа- льки, що і\ІО! '!' ІІ б із захопленнял1 відійти. Та в 
rанда, ні усна, ні лисана від початку існу- черговій кі~ 1 наті перед їх очи~Іа інша картина . 
вання уt<раїно, t.;ої колонії в Бразілії не прн- Тут перєв!l)!\ :н-оть церковні ризи. На Ч()1Овій 
несла ;tшІ укр<Іїнської справи таких успіхів, · ЯІ< ст і ні пр С І 'ЩJНО тканий прqпор з портретт1 Ми
олнот І Іжнена вРслш•(:l ш1 ролньо!'-о ~ І истеІпва . т роrю.'ІІН<І Шептиць"ого. Іtе в~асність І<ОЛJІШ
Л.о нn ого прнзн:1вJ '!Нен cno ·i на основі с-пtер- ІІІ •ого lllкi.'lhнm·o Товариствп в Антоніо Олін-
джень чужиІІС'fІЬ'''ІХ ІJ; тtні;tуnачів, які :-Jалюбки, 10, яr<е н ІrРіі спосіб вшанувапо ттб_vт М!'тро

. ирш10 3і пудіНншІ :>,анікав:Іеннют вдрв ·Ія- 'Jто :rт}Іїl в J)ра "1 і .'Іі 1' 1CJ22 покv . ::іаг::~льну vвагv 
,'111(>і у кожш1й пре_щ1ет на nиставttі. Нейчовір- ::вё'!Л<lЕ вr:' :'и~·их JЮЮ'ірів кн.!им · ткаю~й - Сес: 
!1!11\І злав<~лося Ї:.І, щоб 11і перлини нашого ~Іи- тра~ІІІ С'Іужебниuями в Ітапарі. На проп<леж
стеttтВ", ІШІІІРвки і тк<І ІІ ИНІ1, були витворо:.r Еій стіні теж їхньої роботи виш11вка передпре
Н;Jшого llJIOcтo -,юд .1ІІ. " '!Цо не за на рід, де він стольна з::шіса (зам і сть іконостасу) з вишити~r 
ЖІІве, '"' справді всі вони ~ІІІстuі"? Ось питан- налистІ "Святан Свят11х~'- А побіч, висок·оі' 
ня, відІІоІ<ілі на які треба було давати заторку- ~шстецьІ<ОЇ вартости юши~І з КиївщІ1НН. На 
ючи нашу історію від часів Володюшра, (щv кi Jrtтi< ox СТО 'ІаХ розложені інші експонати: на 
його портрет ш~шався у різьблених рямах) до одному дереворізьби з перевагою декоратиn
визвольних з~Jагань дієвої УПА. них тарелів і хрестів, на другому виши-

. ULo ж уявляла собою І[Я виставка? Інініято- вані речі для церковного ВЖІІТІ<у, на третьо~rу 

кераміка. Побіч на стіні , килими в гуцульсько
му стилі, а далі стіл з касетками, р ізьблен11ми 
рюшми і друковані взори . 
Тут відв ідувач закінчує свої оглядини. Ту1 

БИС.1ОВ1ІОЄ він свої завваги, щодо недол і кіn 

ВИСТа В '< " , З ЯКИХ ТіІІЬКИ ОДИН ~ ОДИНОКИЙ ~ 

пове. жнІІоІ . Чо\ІУ не люжна ні чого купити? І 
спр:-в с і, нюно б була з:-юга купна експонатів, 
то лродов '-І< лвох r!ерших днів була би nистав

ка 2Jiii:l!il!OBf1Ha. А що найважніше чужинепь
юІй ПІЯJUJЧ не є без смаку. Він цікавиться і ви

сок'о нін .. ть ориІ 'ін~льні, нічи~І н е зфальшовані, 
справжні нАші уІ<раїнські мотиви. його разить 
такса~ю як і нас усяка чужа домішка . До об

русо, ІІtо його бачнть під чорним сервісом, гля
дач ставиться з такою ж са;~юю увагою і по

нагою як і кожний з нас. Подиву гідна, ніжна 
ВИШІІВ !' а По .'Іуботківським взором викликає v 
нього глибоке зачудовання, особ~иво, ко~и 
ЙОМУ ПОЯСНЮЮТЬ, ЩО UЮ іІІОЗОJІЬНУ роботу Bl!-

1-IOHa.rta сільсьІ<а дівчина продовж ;3 ~Іісяців. 

~- Чи справді ue можливе? Продайте! 
~- На жаль, llЬOi\ I Y не :.1 ає цін и. 
Дру 1·а занвага, ~юже й слушна те, що вис

тавІ<а тривала короткий час, і що не урядже

но її в І І _ ентрі л1іста . Та все ж таки ще раз тре

ба підкреслити, що виставка не тільки викона-

ла, але перевищила своє завдання. 

В ж та в ку відві _rr'1 .1JІ) кругла 1.500 відвідуна. 

чів. Ha tJІi давн і е~ І іrранп•, що були ко.тись 

співтnорL!ЯіІІИ цих народніх скарбів, а відтаІ< 
виїхали на чуж и ну, зі сльозюtи в очах огля-

да.'ІИ "свою" виtІІивку, "свої" тарілки, "свої'' 
одяrи і CJ i зворушення~ ! казали: "Тут пахне на• 
шою рідною хатою". Чужі з захоп.'ІеннюІ піл.

крес. t юва.їн, що nони наніть н е прнпуска 111 
що існуюІь ШІ світі такі ч удов і р еч і , Я І<і є ви 
тво ршІ л юдської спраІІьо вано ї рук и. А профе
сори ІJІІ<іл, ню відвідува JІН В'Іставку ~р~а~з""о""л..;..І-з~------ "'1 
учня~!!~, вписувіІ .~Іи до книжю1: "Може:110 ска-
зати, що наші враж іння з виставки на.Іежать 

до найкращих у н а ш о:.~у житті''. 
Справді, і\ІОЖ~і\10 бути горді за наших пред

І<ів, за таку спадшину . Питаш-І я лише в то:.1у, 

щоб ~ І и ню спаюцину і вклад у н alfly культу

РУ уміли і хотіли використати на чужині для 
ствердженнн доброго і ~ І ени нашої Батькіnщини. 

-ик. 
ри поклали собі за завдання показати найкра- і четверто~ІУ вишивки для х'атнього вжитку. В 
щі витвори народнього мистецтва, витвори не- куті на прибрані~І вишивками столі. ікони в рі-гJ • І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І І І І І: І І І І Іі І ІІ І ІІ І ІІ І І І І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І !І І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І !І І ІІ І І І І І І І ІІ І 'І І ІІ І ІІ І І І І ІІ І ІІ І ІІ 

,,)альшоnані ні чужою кольористикою ні запо - зьблених рю1ах: Христос і Марія. Прапор Ми-
зиченюІ "oraкo\l". Для полегшення нього зав- трополита, портрети за~1учених Владик і вза
дання пок.:шкано оніночну ко~Іісію , яка пере- галі ці :Jа обстановка вик.'lикають v глядачів по
глянула nci еf'спонати і вирішила, які з них мо- важний настрій, тюІбі.1ьше, що при _поясненнях 
жуть іти на виставку. Належно підготовану ви- ВОНІІ знайо~uІяться з важкою до:Іею нашого 

ставt<у відкрито коротким виступо~І хору і ви- на роду. 
ступами таинюристів (пластунок) в 1іародніх В черговій -- третій кі~tнаті загальну увагу 
строях. Ue нілкриття відбулося в окре~Іій з а- привертають чу до ві українські строї - ~ чоло
п і , з якої учасники перейшли до сусіднього вічі й жіночі сорочки, гуцульські І<ожушки. 
будинку школи сестер Служебнинь. Офінійно- киптарики, б.ттюзки, декоративні рушники між 
го вію<риття доконав на прохання Г•олови Т- якР ~ 'ІІ зберігся унікат з Кривого Рогу . Захоп
ПУІ<, представник влади,перетннаючи тради- лення гляда'Іів викликає стрій старшої жінки 
нійну стрічІ<у, при вході у виставоні залі. з Попта вщ11нн позначений високомистецькою 
В чотирьох просторих шкі .1ьних за .1ях роз- ~·ережкою сорочки на рукавах і на прило.1і. І 

~Ііщено з ~ІистеІІЬІ<ЮІ оtако~І 60~ експонзти , знов дещо '< Л Рреворізьбн, виробів, інкрустоnа-
що бу.:1н в .ттасністю 38 осіб. Експонати, Пf)ді - 1111х соло~ІКОJ-{) ~ коробки, альбо\нІ, хре сти. 
:rені на групи, уявляли собою таке з1став 1 ен- І вренпі четверта ' й остання кімната, уряд-
ня: жена НІ< прийо~ша. Нона завершує враження 

Вишивки різні 334 ГJІял.ача . Тап•1ан з чудовишІ подvrш<а~Іи. над 
Кер;тіка ~ ] 7 тапчана іІІ КІІ.ПИ~І, на ньо~ І У ікон~ при б рана ру-
Кили~Іи -- 12 шнико~І. поті~І різьблений радієвий апарат. Над 
Тканини ~ 9 вікна~Іи і дверя~ш чудові завіси, а посередині 
Дереворізьби 79 стіл, накритий "АІузейниАІ" обрус о~' з · Полу-
Малярегвс ~ образи 35 1 ботківсьющ взором, а на ньо\lу чорний кав'О-
Мосяжні вироби 4 ; вий сервіс , оздоблений вишивкаш1 корачико-
Різні 23 , вим nзоро~І. Між віІ<на~І И декоративні тарелі -

РОЗШУКИ 

Деркача Гриця з родиною ( Калина, І ван і 
Петро), який виїхав .з села І{оошрин пов . Rу
чач НJ37 р. д'О Параrваю, пошукує Іван Деркач. 

Яцуна Петра з Медведівець . пов. Бучач, я
кий вv.їхав до А рrентіни, пошукує Е. ЯІІук. 

А. Грицишин в Канаді пошукує своїх рідних, 
які живуть в Арrентіні. 

Василя Демянця, що виїхав до АрІ·ентінІІ 
193-± р . з села Горохолина пов. ·станиславів, 
шукає брат Іван Бурrгардт, Бразічія. 

Гриньна Кузишина, що виїхав до Арrентіни 
з села Олесин пов. Бережани, шукає брат Ми
кола Кузишин, США . 

Дмитра Савлюка с. Миколи народженого в 

селі Журакі повіт Надвірна к. Станиславова, 
який вІІїхав до Арrентіни 1932 р., пошукує 
братанок Степан Савлюк, що живе тепер у Ні-
меч чині. 

Зголошення до Ад~ І іністрац і ї "Овиду". 
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Спілка УНЛіМ 
Авторський вечір. 
В міжчасі жваву праtію проявляла при Спіл

ці Студія ім. Л. Курбаса, виступаючи успішно 

РІЧНІ ЗАГ АЛЬНІ ЗБОРИ з "Лісовою піснею", про що також писа:юся 
ЗаІІовіджені Річні Загальні Збори Спі.1КИ у- уже в попередніх числах "Овиду". 

країнських Науковців, Літераторів і Мистнів Касовий звіт подав скарбник п. М. ГаврніІЮК. 
в Арrентіні відбу.-1 ися 22 квітня 1951 р. в до- Від Ревізійної Ко~tісії подав звіт п. Ю. Тис. 
~Іівні Українського Кпюбу в Буенос Айресі. В дискусії над звітал1и пролюв.1яли пп. Бога-
Збори відкрив дотеперішній го.1 ова Спілки п. цький, Ласовський, Бандура, Тис, Вітошинсь
проф. Є. Онацький у приявності 20 членів, . а кий, Сацюк, Драго~Іанова, Денисюк і Онань
проводила вибрана Зборами предсідниця п. д-р кий. Як У звітах, так і в дискусії найбільше v-
0. Драг0,1 анона. секретарював п. ред. Б. Віто- ваги присвячено потребі пожвавлення діял.ь-
шннський. ности Спілки. 
Про дія:1 ьність Спілки в 1950 р. звітував го- З л1етою усправнення прані Спілки. переве-

:юва п. проф. є. Онацький. в день Загальних дено з~Ііни в статуті, а зокрел1а док.сrадно з~Іі
Зборів Спіака нараховувам -t9 членів. у зніто- н~н~ :гі точ~н, в яких гов•орнться про праню 
во~ІУ рон.і відбу.1ося ~4 сходин, з нього 2 прР- ~Іддt.1ІВ. Згщ~о з новю~~ постановю1и. стату
свячених організаціііншІ справа~ 1 , а 22 з доп о- 11 у, npauя Ста ки .буде. ot:l~ІІJ снентратзов~на 
відюнІ ч.1 енів Спі.жи та запрошених гостей. (звужен.? .автонщш? вІддІ.~ІВ :а .з.1учено .тпте
Прав.lіння !~ідбу.~о 13 засідань. Реферати виго- ратурнии 1 ~урна.1ІстичНІІИ І~ІДдІ.1 разо~І). 
:юсІІЛИ: пп. проф. є. Онанький 4, ред. Гр. Го- На п~дСl а~І пер~недених зл1~н статуту в~бра
."Ііян 3, Ю. Багацький ~. проф. І. Бандура, проф. но .нот завІдуючІ органи СПІ.'ІКИ. Правтння: 
]{. Бу.1Ьдин, доц. Т. Буката, реж. ю. Григорен- пп .. д-р О. Драго~rанова rо.'І'Ова, ~1rp. О. Cr· 
ко, д-р О. Драгт1 анова, 0. Запорожень, І. Ка- цюк - заст: го.1ови, доц. Т. Буката секре
чуровський, О. Керч. в. Ласовський. інж. В. тар, M.r Денисюк" . скарбник, проф. І. ~а~~у
.JІевиІІький, проф. Ю. ПоJІ5щський, ред. Ю. Се- ра, ~·., lасовськии 1 Ю. Тис - члени. РевІзtина 
релнк, Ю. Тис по олно~ІV. КО)ІІСІЯ: пп. проф. Є. Онанький rо.1ова . М. 
в "Овніlі" чч. R і 9 за 1950 р. були подані Гав~И.1ЮК і А. Ка.1ИНО~СЬЮІЙ. Товарис.ький 

док:Іадні дані про дія.1 ьність Спілки і бvли по- Суд: пп. П. Сююверськии, Ю. Боганький 1 Гр. 
дані реферати, ВІІГО.lошені ло 31. R. 1950 р. Від Го:нян. 
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ОГОЛОШЕННЯ 

OIJNI_ 
#І '~Л І Z О N Т ІЕ 

український ілюстрований журнал 

Видае І редаtуе Микола Денисюк 
Статті, підписані повним іменем або ініuіялs

ми не обов'язково висловлюють думку 
Редакuіі. 

Адреса Видавництва: 
МУ:К:ОLА DENYSIU:К: 

Curapaligiie 790 
Buenos Aires - Rep. Argentina. 
Умови передплати на 1950 р. 

Подаємо ціну за п. число, пів.- І річну ntpeдnJІ. 

Арrентіна- apr. пез. 1.50 8.- 15.-
Бразілія - Ііруз. З.- 17.- 30.-
Чіле - Чіл. пез. 5.- 30.- 60. -
Англія і Австралія шІJІ. 11- 516 111-
Німеччина - ДМ. 0.50 3.- 5.-
Франuія - фр. фр. 30.- 160,- 300--
США І Канада _..:..: Дf)Л. 0.15 0.80 1.50 
Інші коаїни оіRч. дол. 0.15 0.80 1.~0 
llllllltltlll ... flllltlltiiiМNIIIIIttiМIМI.IEDi 811 d ІІХ І І 

"Овид" - не кидає фраз! 

"Овид" - подає цифри і факти! 
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АЛЬМАНАХ РФК 
(Ради Фізи·чної Культури) 

того часу виго.1ошено такі доповіді: 1. 9. д-р 

О. Драго~Іанова: '' Арrентінська література" 
(доповідь пізніше ВІІдрукована в "Овиді"); 
2!!. !J. ред. Гр. Го.1іян: "Іде<ологія в літератv
рі" 1-rна частина; 6. 1!1. ред. Гр. Го,1іян "І tе
о:югія в :1ітературі" 2-ra частина (доповіщ, 

ПрогоJюшуеться набір до Театральної Ст у- 1 ~~q ст. ко.1іповий кредовий НІ<:Іал 3 ві в на· 
ка~ІІІ vcix споrнових товариств; вС1ІІЮІіі 

дії ім. Леся Курбаfа. Студійцями можут,~> ста- <іюm•<Jт пбк:rа 'ІИНІ(а в .'lвох кпясках.:. Мю.1 
х.ев. 111:11. Вндавниuтв·о "Мо.1оде ЖІІТтн". Ціна: 

пізніше друкована в ''Українсько~ІV С.1о
ві"); 13: 10. ред. Ю. Середяк: "Сучасна укра
їнська преса на чужині; 20. 10. ред. Гр Голіян: 
"Си.,Іа проти СІІ:ІІІ" (доповідь пізніше дру
І<оваН<1 ~~ А.lЬ\Іанаху Т-ва "Просвіта" в Арrен
тіні за 1!1:>1 р); ~4. 11. арт. ~Іа.~. В. Ласовсь-

ти особи обох стате-й-від 16 р. життя. 

Записи ведеться кожної суботи в приміще-

нні Українського Клюбу при вул. 24 де Нові
І 

ембре 4.38 в год. 18 - 20 до дня 27 травня Н~·31. 

кий: "Ексолус нашої епохи"; 10. 11. О. !{ерч: . Дирекція 
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ЧИТАйТЕ! П~РЕДПЛАЧУйТЕ! 

"МІТЛА" 

"МІТЛА" 

"МІТЛУ"! 

ue перший український журнал 
сатири і гумору на американсh
кому континенті! 

- це реальна сила в поборюванні 
большевицької пропаrанди і п'я
тих колон! 

"МП ЛА" - це роз·рада сірих буднів~ І<ОЖного 
українця по цей бік залізної за. 

вісн! 

ГОНІТЬ ВІд СЕБЕ БІДУ І СМУТОК-

"МІТЛА" ВАМ ДОПОМОЖЕ! 

БІБЛІОГРАФІЯ: 

"ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРА'QіОЗНАВСТВА" 
Мюнхен - Нью йорк, 1950. 

Зошит 12. ст. 881 - 960. Ціна 8.- ДМ або 
2.50 дол. 
ЗМІСТ: 
ВІДДІЛ ХІІ: ТЕАТР, ~УЗИКА ТАНОК. 
(докінчення) - З. М. Пастернакона і І. К. 
народний і ш1стеuький таН'ОК. 

ВІДДІЛ ХІІ: ЮНО, ФОТО, РАДІО. 
] . !{іно Т. С. і І. Костенький. Галичина і 

е~Ііrранія Б. Левинький; 2. М11стенька фо-
тографія на Україні -- Р. Крох~Іалюк, І. К.; ~. 
Радіо~ювлення - К. А. Р. Савинькиі<\ , В. Мар

кvсь. 

. ВІJІДІЛ XIV: НАУКА, ОСВІТ А, ВИХОВАННЯ 
І. Наvка. - І. Витанов•Іч, R. Дорошенко, Г. 

Махів, М. Мішенко, О. Оr.1об.1ин; 2. Освіта і 
Кожне число багато ілюстроване! шкільн 1щтво _ за в. Білновю1 . Л. Бі1 енькнй. 

Річна передплата _ 10 пезів д. Дорошенко, К. Безкровний, І. Герасюювич. 
(в ЗДА і Канаді- 1 доляр, в Англії і Австра- 0. Тер:теІІЬ~І~й, М. Гарас, В. "Сі~ювич, А. Шт:: 
лн - 10 шилінrів, в Бразілії_ 30 крузейрів) chClн. ~· Ку~1ио~ич, В. Мv:1ри~.: В. Ос~ронськии, 
Жадайте показові примірники для себе і своїх І П. Іса1в та ІНШІ; 3. ОргаюзаІІІІ ~юлод1 укра
близьких. Купуйте "МІТЛУ" в розпродавців а- І їнс~ю1й п::астовий. улад - В: Янів; Спілкі! У
бо шліть замовлення безпосередньо на адресу: , краt.нськоІ .малою- - за В. РІч.инью.ш; Іпео~о-

Mr. Julian Serediak 
Casilla de Correo 7 

Casilla de Correo 7, Sucursal 7. 
Buenos Aires, Rep. Argentina. 

1 пчн1 рухи 1 Товариства наІtюна 11стичне ее" 
. редовище .. В. Янів; І{а~Іенярський рух М. 

1 
Стахів, "Обнова" - зз Є. ПереЙ\JОЮ, Ор111 -
за PortaнmІ, КщІсо"О,l І. Коше.1івень, Стv-

! дентство (початок). · 

ll!VI :і. ,101. 2.5(). 
ЗМІСТ: 
R. І . .Антnн11ч - Пісня з~Іагvнів. Іван ]{рас-

ни~< Rстvпне с1ово, Елвар~11_ }/{аnсhКІІЙ 
пrюm. ІвСlН RобС'І1СhКИЙ, його f)О'ІЯ і ·шачення 
ry 1\1 Vf(J)i[ ЇНоhІ-'() ї mізичної KV.1ЬTVf)11. R. м. -
Y•<n!IЇHChf(JІii cnnnт на е~Ііrранїі пn П світnвііі 
війні 1:1 Ря~1 Фі3ичної KV.lhTV[)И, 0\Іе'ІЯН Rv
ЧilJІJ,,:><й Кnп!ІНРЙ "'11ч.- 0--ЯІ< Легкn~т~е
тнка. J вон І{пасн•"<' RіпзюJf(~ mі,ичної Спонr~ 
ностн. 0-нк Го•п•й на .1h01\'. Ро,ІСlН Рогожа 
- Л~ІІІеті1ппвn. Pn,І:-JH ПрJІП'<~Н Птшанh
ЮІЙ Cnnnт ст~n~н ]{іJ<та - l.llaxoR~ ЖІІТТЯ в 
пока'< 1 94:) 1 ()І~. БоrтІйН Скnпобог:пиі.і -
УІ(nаїнська п•пІІс-r,,f(:-J R Ні~1еччнні ро. 19..J.f) --
19J7. Яоnс-Іаn ,'\н1nvхович Cr()'!()P~ ситків
'(" (пінr·-ппнr). (),ІС'~<ТІІ БvчяІІЬf(ІІі1 і О .1ег Ли
С\lК Ві ІІfінмнJ<~. Сте11:ш І{іf(та і Яnnc-J:tв Xn
noп·i ~h З";:~r:>НН\1 RЯ петнісп., в "1: ,,пfіnнііі 
спп;:~ннnсті", (),er Лися~; - КоJІІівк:~ (R:~скет-
fіо 1). CГP'l:JH \{і··т~ nз~ll1(a 10 СП()!)Т()НІ\Х то-

н~ rнств. Я1юr ··р. в Рак Ста нnнІІТJІе Ра 1111 Фі-
~~~чної J{v·ІbT\'Il" в vкn:-JЇНСЬ'·'()\І\' rnoчa 1Chi(0-
'1V житті. О. Нп 'Тvт 1\встпія!. Яnос1:1Н Ан-
1рvхович У•:nаїнсьІ<е rпоптnве ,,·півют-
тнn. Н. Н . Річні К\'ПСІІ JІРлагnгін Фі:тчної 
Кv. Іьтvrн. Евген Rіпч;.к Спnпт "і)І< vкп:-~їн
rьІ<И\1'1 ПО.1ОНеН''"" в Рі"іні - ТІ <І 'JЇЯ n·т('Г .1н
('qf( Спnптові irilн. ТНІ{ОП<Ь - "()тrЇ\ІПЇн1а 
пп". О. R. ;:\qнп~ГІІ '~. ''С\ІіJІJІ<()Ю, О-як 
R<~жкі! i!T.1C'TІJ•t:J і f'\nl(r. R М. Фі,"чна К\''1h
турі1 R е~ІЇІ'Пі1ІІііінііі пvб.1ЇІІІІСПІІІі ЯnnпCln Ра•< 

Фі~нчш1 І<V''hT\'ni1 ІІі1 с.1\'Жfіі н:111ії. Юоій 
Фе·І•ооович ~ іІ'Іhnінсьf(их \І:1ІІ1Півn•<. 

~а,•nв-,ення пnнЙ\І:Н': ВиСІІ'ТІ<nн<І КнІІГйОНЯ 
0.-п!І "Mn"o1e )f{иття". в Аnrентіні R•1.1авнчн
тво М. Дс•Інсюка. абn Крайові Прс.1станюнщ 
R-ва в поО.1ІІНОКІІХ країнах, 
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ПАХОЩІ 

~ 
В nершІІІ . с~~і1 6і .-., 

Jl&TEPAT)'PHOI 6І8JitOTEKit · 
виАдуть tворк украУиськкх aatopla: 

10. Тис - "Симфои.Ія зем~І" (Історичні ~арк
ск з циклю "УJ<раї.иською Землею ) . 

О. Драгоманова - "По тоА бік евІ~ у~. ( nовість 
з життя українців в АрrентtнІ) . 

А Галаи - " Пахощі" (новелІ ) . 
о: Бі,ос;:віт - "'Сtнткментальний po~1aнtt (но· 

во.1і ) . 
м. ЦуканоІJа - "Бузковнй цвіt" (новелі}. 

В n (' рІІІ ІІ І сер 11 ЛІТЕРАТУРНОЇ БІБЛЮТЕ КИ вийдуть твори українсЬІшх авторів: Ю. т .: с - ''Си:v~фонія землі" (істори•tні нариси з цик
лю "Українською Землею") , О. Драгоманова- "По той бік світу" (nовість з життя . україн ців в Арrентіні), А. Галан - "Пахощі" (но
велі), О. Білосвіт- "Сентиментальний роман" (нове.r.і), М. Цуканова - "Бузковий цвіт" ( новелі ) . Кожна книжка ЛІТЕРАТУРНОЇ БІБ
ЛЮТЕІ<И псявляється у двобарвній картоновій обкладинці. Мистецьке оформлення Бориса Крюкова. 

Приймаємо nередnлату на n'ять книжок nершої серії ЛІТЕРАТУРНОЇ БІБЛІОТЕКИ. П('рша серія матиме разом коло 700 сторін, яка в 
одноразовій передnлаті no зниженій ціні коштує: Аргентіна 25.- apr. пезів, Бразілія 80.- крузейрів , США, І{анада і інші країни а.

доляри або їхня рівновартість в іншій валюті. Замовлення ела ти на адресу: 
Editorial Mykola Denysiuk 

с. Curapaligiie 790 
Buenos Aires - Rep. Arg·entina 
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Вже появtmся в оправtІ 

\f.!HU Н КЛОПН!ІЛ 
ШУКРАІНОШАGСГВА 
~ 
~ 

ПЕРШИЙ ТОМ 
монументальноrо 1'8~ 

ЕНЦИИПОПЕПІИ 
УИРАЇНОЗНАВСІВІ 

Чес:nа18 1 - а трьох 1'011811 - • ••• 

Видu , І 

НАУКОВЕ ТОВЛРИОЖВО Ім. ШВВЧМЧ 

Ціна nepworo тома JP4 10.- .JII08. ..,_ , 
Передnлатники ІС8ЮІ'ІІ sва-

Ч• Вк в•е стал• aepe.uaa~ 
Вичерпних інформацій Y.ldnln'lo В.. 

~ ~ В-во »МОЛОДЕ ЖИТТ .. Q!9 MONCIIEN. .. JW~-

ЗJ.\ІОВ:І енни з Ар І ент і н 11 у В-ві "Овиду" 

НОВА КНИЖКА ПРО УПА 
У восьІІУ річниuю nоста ння Українсько ї 

Повста нсько ї Арм і ї В - во "ДО ЗБРОї " видапо 
о«ремою кн и жІ<ОЮ с погади, н а nи са н і в пов 
станськоІІУ зююво~ІУ бункрі н Україні СТЕ
ПАНОМ ХРЕНОМ, іZО~ІанднрОІІ О'!НОГО з Тіlк
Пічних Відтникі в УПА-Захід "Гонерпи". 

Нова кю1жка п ро УПА не докуІ І е нт із 
жорстокої дійс ности в Україні. н е в ідб:іІ1СІі 
героїчного Ж ІППі одного понста нсьІ<Ого бунк
РУ на Рідн1·х Зеч:іях. 
Читайте! Давайте до nрочитання іншим! 

Поширюйте книж•< у n. н.: 

СТЕПАН Х РІН 
"ЗИМОЮ В БУНКРІ" 

(СnоГади -хроніка з 1947 - 48 рр.) 
Ціна в Арrентіні 8.- apr. nезів. 

Замовлення і гроші слати на адресу: 
Editorial Mykola Denysiuk 

с . Curapaligiie 790 
Buenos Aires - Rep. Argentina 

------------------
T.Ue.rea Gra!. "CI{A}{PION'', Joaquin V. GoJll&loz 2876 - Т. Е . 50-7376 
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