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Десять років минуло від бою під
'Бродами. Така відстань часу вима_
гає від нас особливо святочно шна
нувати пам'ять загиблих товаришів
зброї. Є вона теж відповідни~І ча

Національні нещастя 300-літньої
ненолі це етапи життєвої проби ук
раїнської нації, які хоронять нашу·
субстанцію перед знищенням.
Ми

-сом для того, щоб спокійно вже, без
особистих і . гурткових прнстрастей
оцінити бій під Бродами як чин з'єд
наного ~Іужнього спротиву іv\оскяі;
чин, що маніфестує абсолю 1·нv по
літично - національну зрілість rенс
рації другої ·1рстиr:и ХХ. віку, всу
переч змові проти ідеї незnлежної
Украінської Держави,
з~юві, яка
існувала впродовж поліпІчних і во
єнних подій останніх десяш.тіть се
ред воюючих імперій.
Скажемо собі відкрито: з>Іvва П!'О
ти України існує і нині. Д.1я ;~ілого

Чоршш Море~І у

світу є

байдужою

доля українсь·

бачили

лич ного

~ю-

Росії.
Наша віра, наша безктшро~Іісова постава.

вона ганчірка пропаrанди, а з ~_ю...,с_·--~--=...,...-1

Ма л. Б. КрюІ<овв

Бій під Бродами,

ковсьІ<ого пролетар і яту

-

став но-

вітній партійний вельможа. Віджюн

Петро Ка рпе нJ< о -Криниця

Путь вірних

,

і наша приявність на полях боїв і поза ними не І
заспокоює їх, а навпаки тривожить. Ти~1 пояснюємо мовчанку про кладовища У. Д., про УПА

·

npo збройний виклик Москві. Ми маємо бути
·тільки об'єктом в калькуляціях нинішніх потуї.
В такому аспекті, 300 років неволі, полі
тична і матеріяльва мізерія ХХ віку і потуж:1і
боєві засоби світу можуть виюшкати враження,

що справа волі нашого нароJІу ста.~а кінн.евою
-трагедією нашого існування.
Може, й було б' так, якщо б у нас самих ,,е
1снува;ш сили ку ди ~югутніші від паннерних
дивізій, атомавих батарей і сотень піхотних ди
візій.
Ue наша віра у здійснимість української
ідеї, в життя чисте і в божеську правду. Вона
освітлює наш історичний шлях і кермує нащи~ш
вчинками. Вона дозво'ІЯЕ на~І бачити нашу ук

раїнсьІ<у ~ійсність та1<ою, якою вона буде зін~

тра. Вона дозволяє нам ба<rити злочинну ідео
логію Москви з її нечистюш паролюtи брех
ні і пі]"(СТупу, та кволу поставу Заходу, без при·
-<:трасти, і без віри в себе.
Uя наша внутрішня сtиа духа дає на~І піз
велику правду:

Існування і особоність українського наро
лу ніІ<И\1 не є загро,.(ене, тічьvи на\Ш самими!

Не грізними є спеку.тяtІ.ії потуг, до.ки ми
самі бачимо кантупи нашої України. тверді і
сповнені життям, ·багатогранно світлі. Не зml
мають нас ні$Ткі траrелі ї, гrрогrані б'ої, катас
трофІІ і наніона.ттьні ''пизи. З них мп, сперті на
наші духові сили. внй rте,ю ще б і 'ІЬШ мvжнімн

в піс.1анющтво націn

напьноrо існування наро1у.

української

Але чи не є це
останній спалах
свічки, яка має погаснути? На на
ших же очах кюr'яніє революція в
московському терорі З прапору сn
цінльної революції залишилася чер

1

їхніх по:Іітнчних і госполарських спеку:ІЯІ\lИ
нині в червоній, а з авт ра, може, в ве.1икій білій

із me ·гпибшою вірою

воскресіння

ТОБОЮ потугою.

r

же, до африканських І<олоній. О.'Іе не
до України! Нинішні потуги цікан.'Іяться, ЧLІ ЛІІІ є вигідним об'є:пом

нати

над

держави. Ue збудився народ і взяв
зброю в руки. Ще раз Москва заво
лоділа землями і ще раз стала еві_

ня. Маємо враження, що ~ІаЕіфеста
ції свобощ1 стосуються, lІІОЖс, до да

народі''·

державу

XVIII столітті, і

111осковські когорти в Італії і Фран
ції сто п'SJтдесят років тому. В той
час, тим; хто тривожився безчинніс
тю
народу,
говорив
Сковорода:
"Спить народ? Хай спить. Кожний
сон пробудний!"
Ми були свідками революції і ве

кого наролу і питання його існуван

лекосхідних азійських

московську

Ue

На грані сл1ерти й благ життя звабливих
Їх душ б'агат тя с.пішпь кожен зір,
Бо їхній світ

-

прещrкі шторми й зливи

В юдолі зла й облуд тупих шальвір.
Неr.Іає й є вони, безстрашні, всюди еопдати волі, краю вірна рать:
В запиб'ях шанн.ів, міст і сіл спорудах
А скрізь, де треба стежі їх стоять.

...

!{оли ж лунає крок пря~шй і віщий
На бруках площ, ховзьких ·проходах брам Зухвалий день, що снить про грози й хвищі,

Ї~І б'є чолом, як раб своїм панам.

R

них щастя зблиск, мов знадна синь оази,

Мов соння скрес -

нвіте в бездоньочах .. .

Їх зброя все: пістоГJь, рvшнштя, м'язи .. .
(!1\lТІІХ змагань жорстокість їхній шлях.
Во"ІІ rnv дмш рвучи сплетіння хащі в.
!путь п:1ече-в-п.тече, і кожну мить
Готов з них кожен в чорну ринуть пащу,

Щоб в~асни·• ті.ІШІ звіра запушить.

Л1я ннх, що зав>'<ЛИ й скрізь на все готові,
!Ро бачать путь я r.·езrтутті злих завій,
Не~•ає . слова "віJІстvп" зrrачна в мові ·
Тверда їх ~юна і наказ тверrrий!
Такими йлуть вони. суворі й добпі
Нояого дня, нових відс.'Іон пролог.
n~иве назvстріч Ї!\1 ц:аnлап'ІІЙ обnій,
~ з нюш блпск :-.rечів, і з нтш

-

Бог.

ще раз московська імперія криваних
парів. Імперія матерії, гонена терорО'І, коюпа
борашr і смертю. Нових деспотів опанував жа':.
Сповнені злочини спотворили їхні обличчя, і
вони, наче дикі звірі, загнані в кут, сіють жах,
щоб втишити свjй власний, щоб' з-перед своїх
безсонних ночей усунути марево шибенипі.
МосІ<Ва боїться спротиву, остаточного спроти
ву укрn їнсьІ<ого народу.
Тому
святкуваннЯ'
3С0-.'1іття неволі наказане Москвою, тому ви
нишування па~t'яти Конотопу, Крут і Бродів.
Бій під Бродами не був епохальним боє"
світової історії. Не булf! ними ні Крути, ні Біl
зар. Але обличчя світу міняють часто не тіль
ки епохальні події . Приїзд Леніна в запломбо
ванщtу вагоні означав мільйони замучених ч
Україні. Крути, де згинуло три сотні юнаків.
далп нам величну І<артину непоборного дух<1
нації . Вони дали силу новій rенеранії, що ство
риnа для ~Іайбутніх поколінь леrенду Броді;~.
Ця rенерація другої світової війни своєю боf
вою жертвою не дозволила, щоб майб'утні по

коління говорили про нас те, що висловив пое г:
Прогаяли ве ГJИКі дні
Скалічені й маленькі люди.
Заслинили у ганьбу й бруд
Велику віру й на руїнах
Отарою ~1андрує люд,
Що мав зродити Україну! ( €. Маланюк)

r

Ні!
енеранія новітніх українців великої
вірп не зрадила. За нами є Тернопіль, Гута Па
няньюІ. і Броди. За нами є бої на землях інших
народів, бп український спротив Москві kнуе
всюди і завжди там, де є українпі: бої в Бан
ській Rистриці, піл Фельдбахом і /,ГJяйхенб'ер.
rm1. За на:\11-r є бої Української Повстанської
Ар~Іі ї! Uя постава народу дає нам певність, що

'rужніІі безкочпро:~-tісовиЙ шлях доведе нас
ОСТаТОЧНОГО ТрЇЮ~Іфу На

і~шерії.

10

руїнах МОСКОВСЬКОЇ
Ю. К.
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Юрій ШЕРЕХ

Укра_інська еміrраційна література
(Закінчення)*)
Нез~Іірно ~1енше '1ісце в українській е~Ііграційній літературі мали твори заnеречно-критичного характеру, твори, спрямовані на розвінчання тих чи тих явищ. В

ням того , що література сnравді в ui роки nри- таку ускладнену, і Іван Багряний у своїх·
нертала до себе увагу й говорила нове сково, . "Тигроловах". Твори такої побудови знамену.
-бож nародія ніколи не буває активною й ці .. : ють зб'ільшення в українських nисьменників ін
кавою в роки літературного застою і відста · 1 тересу до гостроти сюжету, що, як відомо, був

осередку ува~и

стояло весь час позитивне, шукання позитивних ' вання літератури від інших ділянок культурно ' завжди вразливим місцем української прози.

ідеалів , позитивних героїв, позитивних типів. І го життя. З-поміж численних лародій і літера- ; З цього погляду · сюди ж таки прилучаються і
1
Це поза всяким сумні.вом можна вважати за о~~- турних фейлетонів виділяються пародії Теока перші спроби писати прозою Юрія Клена (опо
1
наку духового здоров'я нашого письменстuа, 1 ("Карикатури. з літератури"), а особливо Л. відання "Яблука" "Літаври" 4-5, "Медаль-

. яке здав~а в протилежність російськомувідзна- і де-Маріні (в збірці "Буря в МУРі") ..Якщ? пер- ~он". - .':,Арка" 1947, ~ і особливо "~кація"
чалося бІльше нахилом до ствердження справ- . ШШІ часто можна закинути вульгарНІсть 1 при . і Ною дю
13, 1951 ) . Вщмовляючися вщ уся
жніх вартостей, ніж до неrації й висміюваннЯ

~tітивність, висунення на перший плян момен-

кої

стилістичної

орнаментики,

такої

типової

злим сміхом. Одначе і ділянка нищівної крн- І тів біографічного, а н~ літературного характс-

для більшости прозавих творів останніх деся

них років. Тут варті згадки передусім прізвища Степана Риндика, Юрія Косача і Олександра Смотрича. Повість С. Риндика "Пшениця"
(досі в рукописі) , гостра, хоч і не зла сати-

гідне вміння схоплювати особливості стилю
різних письменників, а через відтворення цих 1
особливостей уміння показати якісь важли 1
ві грані особ'истости парадійованого письмен-І

ючи фразу чітку і точну, Юрій Клен ніби по
вертає прозу до її первсіної субстанції, до оповіді про події в їх послідовності і зв'яз
ку. ІїІого проза нагадує своєю чіткістю, зосе

ра на емігрантських "людей nовітря", що жи-

ник а. Поскільки мова йде вже про віршові фор.

редженістю і економією зразки прози Вольте

чим. Далеко злішою сатирою є n'єса Юрія Ко- І ного й талановитого лірика-гумориста Порфірія
сача "Ордер" (в рукописі; йшла на сцені теа. Горотака - nід цим витаданим персонажем хо ·
тру під проводом Вал. Блавацького ) , яка є без- 1·в алася група авторів, передусім Юрій Клен і

передчасна смерть зупинила в самих початках
діяльність письменника як прозаїка.
Той самий рух до дезорнаменталізації про.

пощадним ляпасом по всьому пристосува~сько
му, безпринциповому й готовому на ,;еревІ ШІ<:~:

Леонид Мосеuн.z~з.
..
!:<оро.ткии.: с~.ематичний nерегляд укра! н-

зи, до, коли можна так сказати, "оnроження"
прози помітний і на творах Юрія Косача. Ок

з.у,~ати,

с~коІ

як

р~мі ще типово орнаментальні твори в дусі ха·

Р~ . Правда , . рормально письменник uпереюс , в~н тут пода ни~, дозволяє твердит.и, що наша
дІЮ в роки юинІ!, ал~u фа~тично вес~ иого ти . лпер<пура в u.~ рок': осягла провщну ролю в
1
паж- _чисто ешrраши.нии, нту ми 1 доз~оля-, пvхо.вому житп сусш~ьства. Гострота наладок

рактернетичних для Косача в роки перед вій
ною і під час війни ("Чудесна балка", почасти
''Запрошення на Uітеру"- "Заграва", 4), вид
но, не задовольняють уже й самого автора, і
він дедалі більше від них відходить. Досить

1

тики-сатири представлена в літературі повоєн- ру, то nародії Л. де-Маріні виявляють подиву: тиліть, почавши від часу імпресіонізму, буду

вуть фантастичними проєктами і торгують ні- І ми гумору, то не можна не відзначити культур- 1 ра або Кляйста, і можна дуже пошкодувати, що

служити

кожному

ново~tу

господар:-

є~ю собІ розглядати тюр як сатиру на eм1rpn-

шю.

емІrращ.иuноІ

прози повоєнних

роюв,

)-{а ттературу є нІчим ІНшим, як потвердження .Іt

rr. ього факту.

Оповідання О. Смот.ри.gа ("Сволочовський

Коли поглянути теnер на нашу

прозу і драм атургіJQ з погляду мистеJ~ьки-сти-

дом" у збірці НQвель "Ночі" і зб'ірка новель
"Вони не живуть більше") уже вихорять за

пор'-івняти

його nерший роман про Богдана

левого. то треба буде прийти до висновку, що і Хмельницького "Рубікон Хмельницького", вп
тут вона не тільки не nер:бу~ала в стані за- даний у роки війни, з повоєнним "Днем гніву",

л1ежі сатири. Це свого роду клінічні спостере-

стою, а навпаки, виявила цІкавІ риси розвитку,

ження над виродженням обивателя в совєтській

з одного боку, йдучи в річищі розвитку евро- економнішими

щоб поб'ачити, наскільки змужнів авторів стиль .

стали

засоби

сvrестивніш-юr

системі, але не тільки в ній. З хірургічною бе3- · пейської літератури взагалі, а з другого. пле- слово. Якщо раніше автор на~ ага-вся впливати
пощадністю і суворою точністю автор розкри. j каючи ... а !lочасти відновляючи традиції націо .! на читача мелодією 11.ілих речень і ритмом роз

ває в душах своїх персонажів риси здичавін-

ня, отваринення, звиродніння. Еnіграфом до цих І

нащ,ноІ лператури.

і логих устуnів, то тепер він стає лапідарнішюІ

у той час як дехто з письменників дотрч- і надає куди більшої ваги окремому слову, ри
оповідань могла б бути Тичинина фра~а:. ~~~~ і мувався тради~ійної реалістично-побутової лі- сі, пунктирові вражень. Хо: рештки стар~ї ор ..
страшно! Людське серце до краю общюло . ні ї нашого письменства так само за давньою наментальности ще виразю в багатьох МІсцях,
Своєю жорстокістю і ~рако~ хоч би і\кри :хо- трад!'fнією пе~~еплітаноУ ліричними партіями, одначе загальний напрям розвитку визначений
бразичливого гумору ..!;1.1 опо~щанн~. н~ють юбп __:__ маємо тут на 011j насамперед "Діти чумаць- не менш промовисто.
в'!ходят~ поза тра~ицtІ укра І нсьІ<о І лпера;,ури,

!{ ого шляху" Докії Гуменна ї і "Війну" Федора

В цьому русі до о ру дування лаконічними,

щховаю зокрема ІМенами Котляревського и Го-.

ДудІ<а. інші письменники розвивали традицію

але виразними штрихами, до ощадности слова

голя.
Тут до речі згадати також про гумористичну ділянку нашої літератури. Вона не виділила за повоєнні роки помітних осягів. Гумо-

реалістич1 · ого тюману в nізJ-Іих н<~.прямках. Пе р~хіл від п обvтового роману JТО ідеологічно-со ..
ціяльного знаменує собою розвиток Уласа Сам ..
чука. Ше в "Юності Василя Шеремети" еле-

і "колючого" ритму фрази й цілого твору письменникові стають у пригоді окре~Іі засоби
кіна, мистецтва ХХ сторіччя, а також роз
роблена ·На самперед в американській літерату

ристично-сатиР'Jічні Журнали, не виключаючи
й кращого з них, _ "Лиса Микиту", редаrованого Едвардом Козаком і блискучого в ілюстра-

~tенти побуту, може проти волі автора, явно рі техніка "внутрішнього монологу". Застосова_
переважають над моментами ідеологічного ст з- ,. ні вже в "Ноктюрні б моль", а особливо ощад
новл~ння героя творv юнака і над момента .. но й доцільно в "Дні гніву" засоби кінових

тю і оригінальністю текстів. Книжка фейлетонів Івана Керницького "Циганськими дорогами"
має свій стиль, сказати б так, пастелевого , прим'якшеного гумору, але їй б'ракує узагальнення, вона надто злободенно-таборова. Остання
риса стосується і до ревій І. Алексевича, пи-

"Ості" побvт стає на своє місР.е: він поданий монтажу їх, перескоків дії, ефектів прожектор
і тvт дуже широко, часом е~ майже гомерівсь- ного, так би мовити, освітлення, яке дає змогу
кою повнотою· й доІ<Лацністю, але нін тvт vже динамічно. вихоплювати то одну, то· другу ча 
ті.ттьки ілюстрапія до ідеологічних сvnеречнос~ стину пілости, створюючи враження швидко
тей . ло ілеологічних змагань. Хаою<теnистичН!) І го руху.· - дозволяють говорити про те, що н ·
одначе . шо ІТ.Я настанова на ідейність не збід- той час. як одні nисьменники шукають дниа

тивній частині , -

не відзначалися

дотепніс-

ми 'і леологічних

суперечностей і

колізій.

у 1",напливів",

швидкого переміш~ння плянів і

саних для Театру-студії йосипа Гірняка, в я-

нює хаnактеnів. Навпаки, в романі ідеї існvють

ких. правда, автоРові, надто з доnомогою ак-

не самі в собі, а через конкретні характери, че .

пруженого сюжету, інші хочуть прийти д:ь по

торського хисту' Ії!. Гірняка, вдалося створити

rез зvмоn.тrену ннvтрішнім єством персон<~.жів

дібних наслідків зміною

теплими й лагідними фарбами образ хитрого й

їх поведінt<v.

ня фактів і подій. Наб'лиження прози до кіно

мрійливого "малороса" Мамая, яким він вигля..
дає в своєму еміграційному перевтіленні. Поrайнівському пуантований і колючий гумор виявила в своїх поезіях Ганна Черінь (3бірка
"Крещендо"). Більше, ніж інші гумористичні

І леологічний роман будує і ВоТJодимиn Вин
ниченко ("Нова запові тть". ви а а ний сnершу v
rf1n<tHІІVЗhK0~1v rтene'<.тrani nід назвою "Nопvеап
rnmmaпiiPment". Тvт t<онd:тікт комvнізмv й каniт~тr;::1~•v і тvканJ-Ія третьої силц між ними ро::;-

сценарію ломічається не в самого Юрія Коса
ча. Може помірніше застосовані, але в прин
uипі такі ж тенденції ми зустрінемо і в "Арка ..
дієві Ярошеві" Гліба Східного, і в оповіданнях
Олександра Смотрича .

гоонені в тиnоких. хоч часом наїнних іІТео.тrогіч

Усе ue --різні nрояви нахилу до динаміза

жанри, розвинулася літературна

пародія, що

зв'язане з літературною дискусією і є свідчен-

•) Початок в "Овиді" чч. 3-4 і 5 -

мізації нашої прози в засобах розбудови на.
методи насвітлюван ..

J-Іо- nо'Іітичнцх nаnтіях. а11е самі ІТ.і паnтії впле- ції української прози, і те, то вони констатуі те~·і n гостnv с"'емv напnvженогп сюжетv анан• тv"но-кnимін<~.чьного nоманv. Схе,Іv приrод-

1954 р. НИJІhкого rщ1ану вла rю використаn. ~ хоч і не

ються в різних письменників, не залежних один·
від одного, і при тому застосування їх варію-

(Продовження на • 8-ій стор.)

Ч. б. (59'.
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LHY OBGANIO! ПН LOS llNISTHRlOS
DENOMINACION DE. LOS MINIS TERIOS DEL PODER EJECUTIVO
"Articulo 1: - El despacho de los nego- Miпisterio de Iпdпstr!a у Сошеrсіо . араrесеп
cios de la N асі бn estara а cargo de los siquieti- ahora dos Miпisterios, о sea el de Iпdпstria у
tes Ministerios Secretarias .de Estado: І. RelaЗАКЛИК КОДУС-у
ciones Exteriores у Culto; Il. Interior у JustiМинає другий рік від дня, коли на чужій
cia; ІІІ. 'frabajo у Previsiбn; IV. Educaciбn;
V. Asistencia Social у Salud P{}blica; VI. Comп землі спочило серце великато друга молощ,
nicaciones; VII.Obras Publicas; VIII. 'Гrans засновника КоДУС-у на чужині й довголітньо ·
porte; ІХ. Насіепdа; Х. Agrecultura у Gana- го його голови проф. Зенона Ку~елі. Щоб' вша
<-leria" ХІ. Industria; Xll. Comercio; ХІІІ. Fi- нувати пам'я;ь Покійного чином, якнайтісніше
naпzas;
XIV. Ejercito; XV. Marina; XVI. пов'язаним із його працею в ділянці допомо
Aeronaпtica.

El nuшero de Miпisterios que lшsta ahora era de 21, ha sido rf\'lпcido pues, а 16. Se
notaп los siguientes сашЬіоs: los Miпisterios
del Iпterior у de Justicia hап siclo fпsioпados,
.al :М:iпisterio. cle Salud Pl'1blica ha sido asigпa~
da Ja tarea cle Asi)Stencia Social; еп lпgar del

ги українській молоді, на Загальних
Зборах
КоДУС-у '1.7 вересня 1952 р., з ініціятиви пред
ставників вдячного своєму добродієві студент
ства, вирішено створити його Опікунові живий
пам'ятник. Таким па~1'ятником має бути стипен
дійний фонд для студентів, що вивчають укра
їнознавчі науки, ділянку, передовим представ_

el de Сошеrсіо. No figuran еп la numeraciбn
del A1·ticпlo 19 los siguientes Miпisterios: Asun
tos Politicos; Asuпtos Есопбmісоs; Asuпtos
'fecпicos; Defeпsa Nacioпal у Comerнcio Exterior.
Еп cuaнto al Miпisterio de Сошеrсіо Exterior, sus fuпcioнes hан sido asigпadas al Miпisterio de Сошеrсіо.
Ен lo refereнte а lo otros cпatro MiпistP
rios СJПе desapareceil сошо tales, о sеап los de
Asпнtos Politicos, Есонбшісоs, Тсспісоs у de
Defeнsa Nacioпal, se entieпde que seraп coн
Yertidos en Recretarias Asesoras del Jefe de
Esta do. 1,я. TJP:V Orgaпica cle los Miнisterios de
ta ч tte по ::; оr·прашоs аqпі, 110 mепсіона el fпtп
ro "statпs" cle esttts Secretarias а crearse.

ником якої був професор І<узеля. Сума, до~1
зібрана

(220

дол.), недостатня. Тому презид_1я

КоДУС-у звертається в роковини смерти сл. п.

Чи стали Rи ~"<е членом

YviJa їнської

Кре_

..дитової Коапери IНJJf, яка пrацює при вул. Ма
са

150?

Чи знаєте, що метою Кредитової Коо

nеративи є дати

своїм членам

найдешевший

у · я~с

б'm~·r.;"o живий '!Іам'я.тни-с професорові

Кузелі! -і ;а , ·ликає складати nожертви на сти
пендійний Фонд його імени.

Пожертви наасилати на адресу КОДУС-у:

27, Rue des BAUES
SarsellesjF. et О.- FRANCE

«редит?

Укра їнсьІ < а

Голови до широкого громадянства з нагадуван

вул . м

('

Кредитова

1 [} '1, ьусlІОС

Кооператива

Аіірес,

дає

прий~І і1 с ощ <.~д ності та відкриває поточні рахун
ки.

Всі потребуючі українці

повинні користа

ги з пос~уг своєї установи.

ського Хмельницький був на особливому поло

Ст. Килимник

женні в полоні, мав вплив на оточення та виз
начних осіб, дуже швИдко опанував турецьку

Історична , постать
- - - -- - - -

--

-

мову, навчав дітей якогось мурзи слов'янськ~.""_",_""__~".,
мов; пробував організувати бранців до втечі,
але йому не пощастило .. -. Про це короткі замітки появилися були у Маркса, дослідника Кри
l\IY (тільки не в Карла Маркса). Дальші дослі-

----

Бог дана Хмельницького

ди академіка Кримського припинилися з почат-

ком російської революції.
Богдан Зиновій

Хмельницький

це

дуже висока історична постать не лише для Ук_
раїни, а, сміливо можна сказати, й для світова!
історії. Він, коли не перевищує, то ціл_!<ом до.
рівнює історичним та леrендарним
постатям
Гарібальді, Вільгельм у Телю, І{ ромвелю та ін ·

тим пмібним.

Від рядового козака, славного ватажка ана-

толійських походів, -

проходить він через ран -

rи польського дипломата, чигиринського сотни·

ка, Запорозького гетьмана, і, врешті, стає голавою Козацької Держави, Гетьманом України, основним рушієм

політики

при

позички,

східно-европейської

XVII сторіччя.

Хмельницький

жець, з 1648 року виростає у світову постать,
якою цікавиться ввесь евролейський християн-

.ський та азійсьІ<ИЙ мусулманський світ. Звіль_
няє з польської неволі свій народ, У далеко нерівній боротьбі перемагає на той час велику
примітивні маси

стаf!

історичною

' особою, світової слави героєм, почали подава.
ти, що він походить з роду Богданів володарів Молдави XV віку.
Про молоді роки, рідних Хмельницького,
його оточення, виховання, здібності та нахили
- історія нам зберегла дуже мало фактів. Ві

домо лише, що першу освіту Хмельницький о

держав у Київській Братській школі, потім за г:ольськими дЖерелами

-

вчився в єзуїтсь

ких школах Ярослава та Львова. На . той час він
~тв б .r!Искучу освіту й бездоганно володів, крі,.,І
рідної української мови

-

латинською, поль

•

Відомо також, що запорозькі козаки лю.
бцли й шанували молодого

козака й викупили

і його з неволі. Повернувшись· у Рідний

Край,

Хмельницький опинився спочатку не в реєстро

вих козаках, а на Запоріжжі, у тій школі війсь_
кового

та

життьового

гарту,

де

стояла

єдин&

-мета: "За віру, волю й правду" -у Козацько.
му Ордені. Тут пізнав він Запоріжжя, тут піз

нав він і тих лицарів, які сміливо й з усмішкою
дивились смерті у вічі, які прийняли
посвяту
служити своєму народові і вмерти за нього. А

н.арод український був

у справжн.ьому пеклі,

кою; міг порозуміватися й німецькою мовою.

у нечуваній польській неволі. Сини цього на
роду томились у туре.цькій та татарській неволі
й продавали їх на евролейських та азійських

Основи виховання, які залишилися до кін
ця його життя, любов до України, до прав

vюлодий лицар.

ською, а пізніше

Спочатку маловідомий, скромний запора-

польську державу, об'єднує

ніше, коли

-

турецькою та французь-

ди й волі - він таки одержав у Братській шко
лі. Про його розумові здібності можна судити
за тими дотепамІ-J, які так влучно вживав Хмель_
ниuький.

неорганізованого народу, створює нову еліту,
Ще молодим. близько 20-літнім юнаком,
організовує цілком нову державу на евроией- вступив Богдан до козацького війська, але ко
ському континенті й примушує гонорових коро" ли сю• е невідомо. Знаємо лише те, що 1620
лів Польщі писати
козакові-хлопові та його _ 1621 ро. він, у складі козацького вшська,
дружині Анні улесливі листи благання про по· брав участь ·у польсько - турецькій війні, зокре
рятунок.
· ма під l\Iщe1Jnю , де героїчно поляг йогz)
Богдан З. Хмельницький,
славний
гетьман України Козацької Держави, син Чи-

батько, а сам Боглан попадає до туренького
по"nнv, ле й щюбув два роки в околиuях Кон

гиринського сотника МИХАйЛА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, народився в кінці XVI сторіччЯ, близько
1595 року, а місце й точний час народженнн
Хмельницького, як і його походження, докладно істарії невідомі. Одні подають, що він походить з містечка Хмільника на Поділлі, другі
- що з міщан чигиринських, а треті, - що з
Люблінського воєводства герба Абданк. Піз-

стантинополя.
Пrо перебування його в турецькому полоні , краще сказати . про йqго там життя, також
дійшли до нас с•< vпі віло"'!ості. Академік Крю1-

ський поставив бvло соб'і завдання перегляну.
ти кримські архіви, в справївивчення й дослід
ження життя українських бранu.ів у татар, зо
кре~1а, Хмельницького. За твердженням Крим-

ринках у вічне рабство. Це бачив на власні очі
Відціля з Запоріжжя, організовує Богдан
Хмельницький ряд морських походів; наскакує
u.я горстка козаків на Анатолійські береги, виз
воляє б'ратів з неволі, показує силу козанько 
го духу. Особливо славний і героїчний похід
під

1629

проводом Хмельницького,

в і д б' у в с я

року , коли козаки б'у ли під стінами Кан- ·

стан'Гинополя,
турецьку

коли навели

столицю

й

панічний жах

примусили

на

турецького

султана шанувати їх, як реаЛьну силу, рахува

тися з ними . Численні ряди невольників повер
талися назад, і віз із собою козацький загін ба
гатющу здобич ...
Ці походи на Чорноморські береги принес
ли славу козакам і їх ватаж:<ові Богданові
Хмельницькому.
Польський
король
надає
Хмельницькому ранr Чигиринського

сотника.

стає він відомий у Варшаві, у всій Польщі. Пі
сля цих походів Хмельниць~<ий ще довший час
перебуває на Запорожжі, а пізніше повертаєть_

·

Стор . .(.
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Захист від атомової зброї·
З надзвич а йною швидкістю йде розви'І'Оt{
авіяuії. Най:\юдерніші системи досягають у л ь·

1

Англії на сьогодні створені т. зв. "заброньова· 1 стрІльна через антени,
приєднані дu радару;
ні дивізіони", закуті в крицю військові одинищо зветься тепер "радарова стежка''. Т епер

тразвукових швидкостей.
Страисферні _бомці, ве.1икої мобільности та нищівного бойового найбільш ефективна американська 01 стещ1
бардувальІ-;ики можуть несподівано заатакува- 1 вогню. Складаються !Юни переважно з танків "Command Gпidance" вживає одноразово дві1
1

ти атшювою зброєю; це є можливість сьогод-І "Центуріон" середньої ваги та доданих б,1ін-

радари: один для стрільна, а другий для атаку

нішнього дня. І хоч rіроти такого нападу при- дованих са~юходів з повнш1 устаткуванню! для
готовані винищувачі різних систем
казкової І самообслуговування. В час атшювої війни во
швидкости та надзвичайної рушійної сили, та 1 ни можуть
бути пристосовані до аттювої
чи ~южуть ВОНІІ переІLКодити напасникові , за - зброї. Коли йдеться про протиповітряну оборо.

ючого. Німецьке кол1андування в
І !ЧJ- poui
вживала систе~Іу, подібну до "Сошшашl (;ні
tlance", але стрільна-ракети були різних тн
пів. Так, наприклад, ракета "Енsіан F--!" Мес

кутому в броню , скину ти свій смертоносний ван
таж на вибраний і певно на[І.ілений об'єкт?

ну та середники знищення повітряного транспорту, то ТР.еба коротко спинитись на історі;

серш~tідта в 1600 кг. вагою, досягn.та '!Исоти
13 км. і вибухала на 1!' 0 ~-етрів від 11 ілі. Ракеrа
розвитку т. зв. "стрілен, керо_ваkІих у повітрі" · І "Rheintochter" важила І. їОО кг., порушувала 
Почин цьому зробило вище НІ~Іецьке колtандуся 4-АІа ~ютор~ми. Ракета "Rclннetrrliщ1.· " в 450
вання в останню світову війну, але дос.тіди в кг. вибухала на 10 л 1 етрів від ці,ті . Але ракета
цій справі в Німеччині йшли ще від 1925 року . "\Yasseгfall", телеколІандування
якої б'у,то

Старі плястичні системи протиповітряної обо

рони натрапляють на непереборні труднощі:

1) Зенітна арти.1ерія має

"практичну стелю''
своєї ефективности і на певній висоті вона без.

1

діяльна; 2) наЙрух.1Ивіші винищувачі на своє Статистика німецького ко~tандування встанови- / подібне до систе~ш "Веаш Нійе 1·" була приана

ПІдняття в повітря д!!Я боротьби з бо~Ібарду- ла, що на збиття німцями одного ворожого болІ.
вальникашr, що теж ~tають величезні швидКО(· 1 бардувальника ви.трачалося 5.000 пострі.1ів. На-

чена для руйнування апаратів, що оперува:ІИ
на висотах в 18 ю1. та ~rали швидкість бі:ш
ті, потребують певного часу, а це загаяння ча. 1 слідкн такої протиповітряної об'орони, звичай- 1.000 км/год. Така ракета важила 3.:500 кг., d
сто веде до трагічних наслідків. Це все приму - І но, були не на користь німецької індустрії, що радіус її дії мав 50 км. Це був той крок, на Я
шує шукати нових шляхів до протиповітряного

була тяжко ушкоджена від повітряних нападів . І кому зробили зупинку нічецькі дослідники

ннн з атомавої фізики й дуть на допомогу в цій

повітрі", що виявилися

справі. Уже загально відомо, що вищі військові чинники всіх країн шукають нових методів не
тільки нападу, а.1е й захисту , як на землі так і
в nовітрі. Як приклад, можна навести те, що н

способо~І захисту, але цілковито опанувати ~ с:аткуванням її фабри'< ації та інженерно -тех
цього способу не з~югли. Це зробили пізніше ючни~t персонало~t потрапи.та до совєтів де то~!
анг.тійці , використавши його в системі "Веаш персонn ·1 продовжував роботу, вш 1 ріяну ні~rе
ll-iйrr" , яка полягала в тому, аби спр5шову~ат:r , цьки~ш винахідннка~ш. Так, наприклад, З. Гюн.

Jl

цііі

захисту і то якнайшвидше. Найновіші досягне-І Тоді вони звернулись до "стрілен керованr:х у гал, уз і . війсь_ко~~ї техніки. ~? !акінченн.! тру
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рентабельнин

1

1

лівській гвардії. На жаль, і про цей період пе-

свпово1

вrини,

ракета

\\ assrt'fall

3

у

І r ІІ/ І ІІ І І І І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І tІ І Н І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І tІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І ІІ І І ІІ ІІ І ІІІІІ І І І І І І І ІІ І 111І І І І І І' І І , J і І ІІ І І І ; І І І 1 1 1111 І ІІ І ІІJІІІІІІІІ І І ІІ І ІІ1 ...

ся до Ч_игирина, упорядковує свою спадщину , І про що свідчать деякі хроніки й тяжкий ~юральбатьківський хутір СУБОТІВ.
ний стан, який мав Хмельницький j зв'язку із
Через деякий час Хме .1ьницького покликаR о:ертю своєї першої дружини. Від цієї друкоро:rь до Варшави. Спочатку служив він при жнн11 було у Х~tельнинького три сини: Тю1іш,

кабінеті коро.1я Жиrмунта ІІІ-го, потім у коро- Остап і Юрій, та

го1

дві доньки:

цеві її взяти. Таким чинтt, удалося Х:.Іельнк-
цько~ІУ дістати в свої руки "заповітну" грююту.
Як бачимо, Богдан ХмельншІький був спо-

Катерина

чатку наче б то відданий польсько\Іу коротег.і

дружина Данила Виговського, та Олена, дружи-- J та урядові, але вес ь час він дбає про поліпшен

!

р е бування Хмельниіrьк ого при королівському
на приятеля Х мельницького, Івана Н ечая.
н я, а к р а ще ск аза ти , про привернення прnв і
дворі, історія знає мало. Можливо, що наступні
Свою родину ХlІІельницький дуже .1ю6ив, привілеїв казанькін верстві та взага.1і всьо Іу
досJtідники ще заглянуть у тогочасні архіви'ко- завжди тепло ставився до дружини та дітей, а- украї н сь к тt у народові . У сі ні с п рави він 1Іріяч
ролівського двору, коли такі збереглися.
І ле поруч з цим був відданий справі визволення І узлагіднити й вірив, що Річ Поспо;шта таки пі
16:~2 року бачюю Хмельницького в складі сво~о народу, сГ(раві зміннеюj я Війська За. де на поступки, і козацтво та на ее 1ення У країnосо.1ьства від Запоріжжя у короля, він к.1опо- порозького.
. ни до~южут ь ся свого.

ч~ про поверн~н~я прав .і, привілеїв козакал~

1645 _ 1646 рр. король Володислав IV за- ·,

Україна ж у той час кипіла гніво~І і нена

ПІЗНІше, 1636, 16-З? _т~ lo .;8 рр. х~Іельнинькии дулtав, без пrшередньої згоди Сей~Іу, розпочати вистю до" польського ладу , до шляхти, 11!-0 Заlиб'ерс участь у ск,тадІ шших пос~тьств._"
-. / війну з Туреччиною. Особливо до uьог.о схиля- І вала кра~ та знущалася~ насе:~ення. з mрн пра
КорО-'1Ь бачив дипломатичНІ та вшськовr ла · його в таємних зносинах Венеція. ДиплшІа- вославноt. Укра 1 на пощбна була до паровог_о
здібності Хмельницького й довіря~ йому свої тично розпочати цю війну ~ 1 усіли козаки. Для котла~ шо ось-ось ~1ав вибух~ути, бракувало ТІ·
тайш~. 1645 р_ послав й~го у Фра~щю для пер~- uієї мети Володислав IV покликав до Варшави льки ІСКри . І ця ІСкра знаишлася: поча.1ася
говорІВ з графом Бреж1 про прииняття козаКІв авторитетних п редставників. козацької старши- ХМЕЛЬНИЧ Ч ИНА.
на фр~нцузьку службу під час війни _Франu_і ї '! ни _ Ілляша, Барабаша та Богдана х~ 1 е,1 ьниУ Хмельницького був невеличкий хутір
Еспанtєю .. -~ настдок ци_х пер~говорш послано цьокого
(останній був тоді військовим писа- СУБОТІВ. близько Чигирина. Цей хутір діснвся

до ~ранщ1_ 2400 козакш, яю брали участь в ре)І) і звірився Ї~І у тає~шій розмові про на\tі- Б_ Хмельницькому в спадшину від батька. Поль
осащ ~юнюрхена принцем Конде.
.. r;и п.1 янованої війни.
ська шляхта пересвідчилася,- що Х~Іе:Іьницький
. Пtд час прот~п?льських повстань в Укра:Сваволя польських магнатів переходила
був на б'оці козацтва і взага.1і українськогою 1630- І638 рр . ІМ я Хмельнинького_ не зустр1; всякі ~Іежі й була так велика, що король само . І народу. Його почали прозивати "зрадника~!".
чається в списках повста 'ІИ.Х, чолtу Історики и стій но не міг керувати державою і ~1 усів роби Скористався з ~; ого відсутиости по.1ьський під
nрипускають, що Хмельницький у них повстан

ти те що підказувала та хотіла шляхта. то~ІУ

староста Чапли:rський, що ненавидів

що .Хмельниuький з метою мати доступ до ко роrrшського двору та поль_ського ур~ду в справах засту~ни~тва за коза~в.та ~кра Іну::-;;- вда.
ван, що вtн безсторонюи 1 об єктивини .

шися на козаків не лише супроти Туреччини ,
але й супроти магнатів і взагалі шляхти.
Тоді ж, н а на р аді, Володислав IV дав коза ..
кам таємно грамоту на відновлення старих ко -

!{оненьпольського, напав на Суботів, розграбу.
ва в його. забрав другу (нешлюбну) жінку. з
якою Хмельнинький жив після С\Іерти АнниСомкіпни, повінч<Івся - кею. і так скатуван ее-

НИ!(ЬКИЙ підтршtував

дійш с1а, б'о вербування військ виклика.то стра- І \Іер.

нях участи не. бгав.

Піз ніше

ста. чо

Хчеlь

відомш.1. коро.~ь і вибрав -єдиний шлях рятунку , поклан- І ниuького, за згодою старости чигиринського

. Документально відомо, що 1646 року Хмель. зацьких прав і привілеїв. Справа до війни не . редущого Богданового сина Остапа, шо· той по
народні

протипольські

nовстання, але робив не за таємними вказівка~tи
короля Володислава ІV-го, який задумав змін-

шение обурення Сейму і коро.1ь при~1ушений І
Хмельницькнй став шукати правди на су
був відмовитись від своїх військових плянів, :t- ді, але Tn\1 тільки посміялися з нього. Тоді чін

ннпr І<оро.1івську владу Речі Посполитої й при-

л е гра~юта в одного із згаданих старшин, тобто

брати до рук сваві.1Ьну шляхту за допомогою

Барабаша , таю1 з алишилася. Після прова .1у пля -

роля

козаuтва.
Під час війни короля ВолодИслава ІV-го з
М осковською державою, Хмельницький завзято воював, хоробро бився з москалями, за що й
одержав від самого короля високу нагороду - -

нів короля на Сеймі, Хмельни11ький задумав дістати тv грамоту хитрощюш й використати її
для виборення прав і привілеїв козацьких. Запроснвши до себе Барабаша, частував його міц.
ншш напоями, а коли той нілком сп'янів , зняn

І<'ИЙ та Чап'Іинський встигли поінформувати Вищий суд та польський уряд, що Хмель н инькиіt
"є зрадник". Т омv Уряд та Вищий суд нічого
не допомогли, а король, почува ю чи с ебе б езен
лю1, наче б то відповів: "Дпвуюся, що козакп

рр. Хмельницhкий одружився з багатою переяславською купЧ И'<ОЮ Анною Сомко. Але не матеріЯльні інте .
реси були у ньтtу шлюбі, а сп р авжня любов

ло Барабашевої, щоб передала грамоту, немоа
би ue послав Барабаш. Побачивши таку важну
річ свого чоловіка, Барабашсна без вагань показала, де схована гра~юта і дозволила послан.

П овернувшись ні ? чю1 з Варшави Х"еlь
ницький вирішив. що треба братнея за зб'рою іі
лише зброєю здобувати козацькі і взагалі .1ЮJ(.

"зо11оту r Іаблю за хоробрість".
У часі. б'лизько 1629- 1630

з його рvки пеuст е нь і послав довірену людину

звернувся до Bиruoro сvду. до уряду та до ко

v

Варшаві. Але, як видно, Коненьпольсь-

мають з б пою в r;уках і неспрстожні самі се б е
захистити! " ...

Ч 6 .. (59).

"ОВИД" -
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--тер, німецький винахідник, ЗСІбраний совєтами,

був винахідником найдосконалішого совєтсько-

го літака під назвою "М. І. Г'." Коли йде мова

лро морську фльD1'у

СССР, то там

спочатку

ІІІІІІІІІ'

1954

ІІ ІІІІІІІІІІ!ІІІІІ; . ІІІІІJІІІІ І ;І • 'ІІІ І :. 1111 ·• J оr ІІІІІІІІІІІІІ •ІІ!Іt

Стор.

.

5:

1І,ІІ І ,!І1 ' ІІІІІі • ІІ~1І І І 't . ІНІ 1111 ~'І І ІJ 1111'1 11111 r111 ІоІІ , ,І . І І • 11, І

кмjгод.,а оперують вони· на ви ·оті 23 км. В га. І ІІІОЖе легко наздогнати й знищити будь-який лі
лузі експериментування над ракетами "\Vhitc· І так. В останній навколосвітній подорожі англій
Sands" відбуваються безперервні реформи ,. а,І:: , ської ІЮролеви ЄлисаветИ, її Чоловік, принu
вони все ж творять основу протиповітряної о Единбурзький, перебуваючи в' Австралії, одві
борони США. Телеуправління таких ракет по·· дав поле для стріляння в "Woomera". Там в йo

вживали ракету С-2 ("Ex>vasserfall"), а потім
"Taifun", якої ;німці не встигли вжити. Ui ракети служили для оборони аві І' Ма·так · "Sovve'ts.
ky" в 35 тисяч тон водозмішенням. Біля 1944
року почали в США вивчати телекомандування
в каліфорнійському інституті технології.
Першим практичним асягом було те, що ра··
кети "\Vaccorporal'' досягали значних висот,
~ідтоді пройдено довгий дослідчий шлЯх. Так
.стрільно-ракета "Larc" є знищувачем із се.рії
для морської фльоти. "'Геrтіеr of convair ''
ракети з телекомандуванням системи "Beam Ri.

лягає в тому, шо їх положення в повітрі керу.
ється електрохвилями, які висилає радар, а в
той же самий час інші електрохвилі спрямqвуються на ціль. Сr1еціяльний лічильник радару
одно. часно вираховує всі дані просторового по.
ложення ракети й цілі та спрямовує їх до зус·
трічі. Найновіша ракета "Nike" в США випробувана в провінції Нове Мехіко; де не кероване стрільно знайшло великого літака на значній висоті, теж керованого на віддалі, і знишило його. Више командування США вирішило ус-

го присутності було продемонстровано наймо
дерніші англійські стрільна- ракети, устаткова_
ні те.леупрqвлінням. Там же він ознайомився з
літаком типу "Yiadivick", теж керованого в по
вітрі на віддалі. На підставі всього вищесказаного, чи можемо ми бути певними на сьогодні •.
шо вже знайдено радикальний засіб' боротьби
з повітряним напасником? Здавалось би, наче
так, але, коли припустити, що та ж сама ракета
- захисник, також . може бути пристосавана і до
нападу з доданою до неї атомовою бомбою, то

ниць. В США був поб'удований спеціяльний ін·,ститут для вивчення аеродинаміки, системи те.декомандування та ознайомлення персоналу з
технікою користування ракетами. Франu:ій теж

міст за допомогою · ракет "Nike". Англія, що
ЗО% своїх: видатків на летунство витрачає на
протиповітряну оборону, теж вирішила продукувати "Nike", як краший тип ракети-стріль-

рі з винаходами для захисту, йдуть винаходи
зброї для нападу. Всі відомості, шо появляються в пресі, це вже є пройдений етап військово .
послідt·их експериментів, · хоч і засекречених.

має свій тип ракети "Matra" як і Швайцарія
"Оёrlісоn" з телекомандуванням. Але з усіх

на. Uя ракета ниявляється дуже кориСІ·шо і 'J
інШих категоріях воєнних дій, знаходячи вжи.
ток, наприклад, в звичайній артилерії. Ue стрі-

Але скільки ~их експериментів, · шо відбувають
ся по лябораторіях, і є ще в процесі дослід

der", є на устаткуванні бойових морських оди-

дих уряджень найвідоміщим є ·апарати

"Nike''

таткувати

протиповітряну

оборону

Дуrляса, де швидкість nакет · перевищує 2.000 . льно, швидкість >'Кого досягає

більших

справа 'виглядає fle так просто, бо завжди в па

·

жень, ми не знаємо.

~.600 км /год.

,

·
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СТОР. НАКЛАДОМ В-ВА М. ДЕНИСЮКА.

ЗАМОВЛЯТИ У ВИдАВНИЦТВІ АБО В ПРЕДСТАВНИКІВ В-ВА В РІЗНИХ КРАЇНАХ.
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ські права. Він зібрав впливових козаків і пе.
реканав ~х у необхідності загально - українсь
кого повстання. ,Він так запалив усіх
своєю
.nромовою, шо всі одностайно вирішиЛи помсти
тися за наругу. Тоді ж обрали Хмельницького
rетьманом і просили керувати ними. Керівницт
во він прийняв , а від титулу гетьмана відмовив
ся. Тоді ж Запоріжжя уповноважило Хмельни

;дького ПОJХаТИ В Крим і умоВИТИ татарСЬКQГО
хана до союзу з козаками. На жаль, один з у.

часників цього таємного зібрання, Роман Пеш
та, доніс про u.i задуми Хмельниu.ького корон.JІому гетьманові
Потоцькому, який · видав на 
каз: негайно заарештувати Хмельницького та
його сина Тимоша. Несподівано Богдан Хмель
ницький · зі своїм сином Тимошем опинився у

в'язниці. Але за допомогою свого кума, полкан.

..іІИКа,

Кричевського,
Хмельницькому
з
си~
ном пощастило втекти з в'язниці і продовжувати
розпочату справу.

·

.з

11

грудня

1647

року Хмельницький разо~І

Ти~юшем знову прибув у Запоріжжя, а- віД1·і-'

ля невдовзі вони виїхали до Криму. Окремі іс.

•оричні джерела подають, що тоді в Крим ви
їхав лише Тиміш з уповноваженими. 1\ле біль
шість істориків схиляється, що в ,такій важли
вій справі мусів виїхати таки сам Хмельниць ..
кий. Кримським ханом був тоді Іслам- Гірей. Він
дуже ласкаво прийняв
Хмельницького, але · в
-справі війни з ІJольщею дав
нерішучу відпо

відь. Однак дав наказ перекепському мурзі Ту
гай Бею йти з Хмельницьким, не оголошуючи

офіційно війни Польші.

.,

..

•

. &; •а
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явну, в протипольських діях. Справа Субртова
та дій Чаплинського це лише момент, який
остаточно розв'язав руки Хмельницькому шодо

негайних і рішучих дій супроти Польщі.
Як людина глибоко дипломатична, Хмельницький не починає безпосередньої боротьби
з Чаплинським. йо~І у не це потріб'но. Він дуже

Хмельницький веде хитру політику, кожночас_
но повідомляє й запевняє- короля у вірності ...

Король вірить словам Хмельницького, а канц
лер Осолінський стоїть цілком по стороні козаків і заспокоює короля. .. Тимчасом Хмельни.
цький шукає союзу з іншими державами, реформує нашвидку, на воєнний кшталт, · Укра ї- --~~---

добре знає, що ніде не знайде співчуття та. по- І ну, розбиваючи територіяльно на полки та сотрятунку. Але спочатку діє офіційно, через ви~ ні; призначає, а з,аразом і вивчає відданих Укший суд, уряд, короля. Попереду ж усе спляно-

раїні людей

вана, приготовано.

ворожий елемент, розсилає універсали, обнаді-

Зібравши чільних козаків, Хмельницький,

•

·

б

. ,.

як дІйсно талановитий промовець, як гли окии 1

знавець козацької душі та настрою українсь

кого народу, одразу їх підкоряє. Козаки готові
йти за Хмельницьким у вогонь і воду. Здавало
ся · 1б, запорука успіху достатня. Але Хмельни
цький прекрасно розумів, що в rаких випадках

одне

Запоріжжя неспроможне буде відстояти

права' народу. Переконавши Запоріжжя, Хмель_
ницький знову розсилає по всій Україні стар

ців - лірників, запорожців, утікачів з польсько
го раю- готувати до р.lшучих дій український
народ.

Uя справа ~аладнана, але на повстанські
сили,
невиму1птруваної,
недисциплінована)
маси цілком покладатися не можна. Ось чому
Хмельницький підказує думку запорожцям про
нео.бхідність союзників. Хмельницький
доб'ре
знав стан Польщі, настрійпольського війська та
магнатів; знав він добре й те, що для поляків

та1 ари -

ц.е велиЧ-езний пострах. tlpи першій

зустрічі з польським військом
Хмельницький
пере\Іагає, і це йому потрібно було для піднят.
тя духу свого війська ,-- козаків і селян та та
тар-союзникjв. Реєстрові козаки переходять до

18 квітня 1648 року повернувся Хмельни
цький у Січ і поінформував про наслідки своє!
поїздки в Крим. Народ на Січі з ентузіязмо~І
привітав Богдана і обрав його старшим Війська . ньоГо, решту він знищує ... Uю військову так:
Запорозького, хоч гетьманом, як побачимо далі., тику він застосовує й далі, лід Корсунем, де
Хмельницький почав титулуватися далеко піз. вщент розбиває головні польські сили, забира
ніше. А тимчасом запорожці
розлетілися по ючи ло полону наніть лольних гетьманів. Uих
· всій Україні підготовляти людність до всена
браннін посилаЄ в Крим, шоб показати безсил
родного повстання. Богдан Хмельницький б'ув ля Польщі. І<рим, одержавши вістки про такі ве
великим патріотом Укра їни і все своє життя ликі . перемоги та ше й самих польних гетьманів,
власні інтереси підкоряв інтересам свого наро відкидає всякі С:І'мніви; і вже сам хан їде на до
ду, інтересам Війська Запорозького. Марно де. помогу своєму союзникові Хмельницькому, на
які історики подають, шо Хмельницький почав що вождь козаків і розраховував бе "' помилкодіяти тоді, коли зачепили Й(')ГО власні інтереси. во.
· хмельницью:rй ув.есь ча.с брав участь, і тайну і
Досягаючи великих nереможних
успіхів,

ватажків,.

-

ює людність. ·

видалює з України

(Закінчення буде)
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Висилаємо всім передплатникам "Овиду"
Г 1 відбОР".>Ш . КНЮКОі< CT:lH ЇХНЬОГО р(lхунку.
Просимо боржників переслати належні суми на
а.1реси наших представників:

Авс:rралія
Fokclшn

Library & Book Supply
J Barwon St .
r:Ienroy W. 9 Vic.

Англія

П cra 'nian

Bookse1lers

49, Linden. Gardens
I~ondon
Арннп:'fіа

W. 2.

·

Edito1·ial Mykola Denysiuk
с, Curapaligtie 790
Bttenos Aires
Бет.rія

Union des Traolleurs Ukrainiens
f'n Bclg·ique
72, Bd. Charleщagne
Eruxeles
Франція

Ulr. Mykola Kolankowskyj ·

186, Bd. St-Germain
Paris .(8t)
Бразилія

Ре :М:etodio Netchka
Саіха Postal 24

Prudentopolis- Parana.
·
Mr. Mvkola Denvsiuk
G. Р. О. Вох 1476
New York І, N. У.
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О. Керч

о. Северин Сапрун
Колись ото підчас розмови з нашим

дру-

на . Цегельського, проф. М. Михалевича, проф.

ла з лаштунків незрівняної д~ко~аЦІІ дюстро-

д-ра В. Барвінського, Лева Туркевича, д-ра С.

вого закруту проти ГородниЦІ, шд звуки гар-

Людкевича, д-ра З. Лиська, проф. М. Колессу,

rом Іваном Т. на вічну тему ностальr!~' виринуматного крещендо

А трохи згодом, недалеко від того театру,...

Є. Козака, Зенона Попеля, проф. Ш. Шухевича. І скрипїла шибениця, лунали останні слова при

мала душогубка на нічних

проф. Р.

Любинецького,

проф.

речених німцями на 01ерть патріотів, постріли ..

Щ

Москвичева, 1

.

.

.

' Те шз~Іш~ ~ІИ зустрJЛи "о.

С

.

апруна в захщ.

хвилях ріки і в ніЙ мала постать відважної ма- ' проф. М. Прокоповича, д-ра Волошина та ін. І ному и~ош. КІльки людеи змарнувалося поте і нашог~ р га . Мати перевозила на той бік
.
"
. т~апило ольшевика~~ у руки завдяки 1угим ва~
д ук Г
ої А ії Севе ин а
Вислщ Конкурсу був такни: з дириrенпв 1 Jпзкам завдяки манну, з яким так ваЖІ<(}
~юстра пщору;ни а . али~~·ь.~ б Р~ к їнJькій сільських хорів відзначено Якубяка Володими-і було розлучатись,. . . І в о. Сапр1уна бу-

~пру~а.

ЖlНЦ~

д~дю и сод І "и ~~ рl~!к Рт~хеньІсо ра з Печеніжина, і дириrента містечкового хору 1 ли

0

адьор?ст ' мшю ии

скарби.

.

І він

мав

·

тугі

ва. 'Іізки,

наби-

з Ходорава Прокопяка. З диригентів репрезен- ті нотами, партитура:~ш, унікальними записами
насшвунав
шсню.
·"
·
·
м иколу к олессу. І укра1 нських шсень. в·ІН встигає в
··
тацшних м1ських хорш скитаJІЬЧlИ
Пісня дзвенить у тому музикальному вусі зав- Найкр.ащ! хори· дістали статуетки,_ чаші, т .. зв. лихоманці передруковувати,
перепису~ати т.~·
1
жди, пісня стає ~І_етою, ~оча СевеІішн Сапру,н І мандршю н.агороди, те ca:we- ю~значею ди~ І н?ти.- Бо шо ж то буде, коли скарб украІнськоl
став священиком 1 БогоВl -ra ЦеркВІ присвятив ригенти. У СІ диригенти кр1м того юстали поср1. І шсю загубиться на пустельних дорогах ски
своє життя. В Дрогобичі, де був о. Сапрун дов. блені бату:и та по 500 зл. Після проголошення тальця?
голітнім керівником

руч

Музичного Інституту, та

нагород, вщб'увся фестиваль, на якому

основником і дириг~нтом хору ':Боян", залИш~лись десятки спш·аюв, дириrенпв та любитею в
лісні.
Коли ~ш зустрілись у Львові з ·о. Сапруном директором Інституту Народної Творчости, у цього палкого ентузіяста співу і діяча
на полі пісенної кулюурн Галичини, зродилась.

була 1

приявна донька ко~.позитора, п .. Маріянн~ Ли-1
сен~о. На ~естиваш ~~ступ~в ~щзначении хор І
затщицьк~и, леJІ.!ки сшв~ли 0~, пряду, пряду .. : І
Станиславш~ькии хор
Р,~,мка. збирав рясюІ
оплески за Що то за грІм
Ф1лярета Колесси
та "Крилець" Матюка. Шкільний хор з Крини.
ці під проводом Р. Левицького відспівав лем-

Та це не одинока прикмета того українсь

кого священика. Він ошшивс~ по~а межам~. св?
го краю, серед чужих людеи, яю до укра1 НЦІВ'
ставляться, кол_и не з п"ре~ирством, т"о надтr)
байдуже. Але юн, гарнии, 1мпозантнии, з лобрими манерами, швидко орієнтується. Вивчає
чужі мови й надзвичайно швидко їх опановує ..
Це він завдяки чарові своєї особи та товарись

ідея краєвого конкурсу хорів, що й вдійснено н кінську· · "Здале_касме приїха.тtи". Гуцульський ким прикметам, здобуває.для себе та групи на1942 року, в сторіччя народин Миколи хор з Косова,_ шд орудою Ганни Когут, викликав І ших священиків не лише довір'я і впливи сере~

·житті

Лксенка. Основною метою і завданням конкур-

шал~ну оваЦІЮ. Надзвичайне ~ра~ення зроб1ш І чужого духовенства, але й у цивільних та вій

су, крім святкування u.их роковин, було: підви-

яворшський хор, виконуючи шсю Леонтовича.

щити культурний і ~шстецький рівень українських хорів у Галичині, популяризувати cepeQ
галицьких хорів твори великого українського
композитора, та, притягнувши до творчої допомаги українським самодіяльним хорам кращих
майстрів хорового і музичного мистецтва, долести до покращання праць хорів і тим самим
піднести значення хорової самодіяльности в наf;----_..l~іональному вихованні. Участь у конкурсі мог.

ськових властей.

В кінці найкращий репрезентативний хор з Дро 'І
Це він передає для французького генерагобича, в складі 60 співаків, з недавно померла на окупаційну зону Австрії папське благо
mш дири;;ентом. Б~.гданом Пюрком,
відспіва~ . словення. Це він заприязиюється з mранuузькантату
Печеюги
Угтщького, в супровощ 1 ким консулом і завдяки йомv перевозить через
двох форте~іянів.
1 абсолютно недоступний
французький кордон
Са~Іе заюнчення фест~валю залишило неза- 1 десятки священиків і світських родин. Вже В'
бутнє враження у пубшки. Перед хором, що 1 Парижі, упорядкувавши приблизно матеріяль
складався з 1200 хористів, виступив о. проф., не становише перевезених земляків, - о. СапС. Са_прун, привітаний :хвильовано~ публі: рун організує хор, з яким виступає в паризьких

ли б'рати всі співочі товариства краю. всі хоро-

К?Ю: 1 оплескам н~ було юнця. Хор сюн~ив своі І церквах та по радіо.

що) і нарешті хори виших та середніх шкі.'J_ Кожюtй хор, що зголосин свпю :1часть у конкурсі.

Укра їна, що це співає наша земля.
о. СапруІ-Іоні вручили срібну диригентську

ві гуртки сіл і ~Ііст (при читальнях, нерквах то- тею, а нам у зат здавалося, що це сшває вся j

мусів

підгQтувати

твори Лисенка.

шонайменше

три

Повітові чи окружні

хорові па'!ичку і квіти.

Комісії,

1

·

.

.

.

.

"

В тому хор1 сшва_є союетом вщ~~ши тенщ:r
Василь Тисяк. Х~р уСІм дуже подобається. На
·

/ Службу Божу, сшвану х?ром о. Сапруна, напливають маси парижан, яю з захопленням слуха-

1

що мали оцінювати хори перед допущенням їх і

ють нечувані доти мелодії.

до конкурсу, мусіли дотримуватись таких rсри-

І

співаність хору і 3) зовнішня форма хору й його диспипліна. До повітоних конкурсів допуще- '

[смерть наймолодшого сина. Опечалений батько
І перевозить дороге тіло з надморської місцево-

теріїв: 1) nравильна інтерпретанія пісні, 2) зі- 1 ДІМА

но найкращі. хори, перевірені . сільськими чи

містечковими комісіями, до окружних -

повіто.

вими, а до краєвого конкурсу У Львові - допущено хори, що дістали найкращу оцінку окру-

'жних комісій.

До конкурсу зголосилось

450

хорів з цілого

краю, З яких до краєвого остаточного конкур
су попушено

найкращих хорів

26

Галичини,

Лещ<іRщини й Посяння. У числі хорів, шо...мали
змагап,ся у Львові за лавровий вінок, було

сільських хорів та

10

купсом

4

лапушено

мало!І1іських.

16

Поза І<ОН- '

великоміські репрезснта

ТРІвні хори. IJe були ТІрогобинький "Боян", ста ..
ниеланівський "Бо~ІН", станиславівська "Дум
ка" і львівська "Сурма".

Конкурсоними піснями були три компози
нії М. Лисенка: "Ой, діброва, темний . гаю". :
"Ой, гай, мати" та "Час додому, час".

Липень

1942

р. львівські вулиці залиті сон

цем. Тими вулицями пливуть, немов коЛьорові ·
струмочки, гурти хористів у · мальовничих стро.:
ях, з Гуцульщини, Поділля, Посяння, Лемків-;
щини. Пливуть і львов'яни до будинку Оперно- '
го Театру. Заля театру заповнюється. По сере. J
JlliHi першого балькону сидять ч.тrени жюрі, між
Нfі1ПІ бачимо й о. Северина Сапруна, д-ра Євге-

СИНКОВ І

Пригадується сумна хвилина в особистому

житті "першого

лириrента

Краю", трагічна

сти до Парижу й тут хоронить. Усім, про все

І турбується особисто о. Сапрун, навіть про ки-

тайку, бо ж померло козаченя, як з гордістю
згадує свій рід о. Сапрун. у церкві св. Володи-

Синку, маленький школярику,
Любий горобчику мій,

j ~шра правиться панахида. З'їхалися всі укра1

Як би хотіла сьог~дні я
В шtсолу з тоб'ою піти.
Бути, як ти ось, маленькою,

,

їнські свяшеники з Фраю~ії й співають над мо-

. гилою. Але співають не особливо, не організо.
с
. нано. Музикальне в,rхо о. апруна не ~юже то. .
І го слухати. і з очима повнтш сшз вш приєдну-

І

Завжди питати "чому?",

! ється

Вірити: книжку з малюнками

І

Зайчик із лісу приніс. . .

1

цо гурту співаючих і починає дириrува-

ти. Ми забуваємо, що ми на похоронах. Ми на

концерті.

,

Синку, маленький школярику,

І

Виростеш, днями колисаний,
І не помітиш, коли. . .
Будеш все більше задумливим,
Іншими будуть "чому",

і сил, повний плянів пран.і над украХнською піс.
: нею мистець умирає. Падає, як зрізаний (}лисІ канкою дуб.- його f!e стало. Не стало прекрасІ ног~, такого ентуюястl!чн?го ди~иrента,
що

Днів не вернуть, не спинить. . .

Книжку не зайчик -нестиме вже,
Ти купуватимеш сам...
й може колись, вже бабусею,

-

Так, як сьогодні тебе,

Внука вестиму до шкоЛJІІ и
. Знову згадавши слова:

~ ВfІучку, мал~нький школярику,
Любий горобчику мій,

проишов важке життя, сшваючи и
розносячи
І чудесну українську пісню по світу.

,.

~идимо з друго_r.І проти плаІ<_УЧИХ верб і в

шумІ пальм, у шуМІ nалючого в1тру вчуваєть- .
1
1 ся мурмуранло хору під склепінням Сен-Жер-

j менської церкви, і чудесне сольо
"розбайник а благорозумного" ...

канту

про

1

Як би хотіла сьоrо.11,ні и
В школу з тобою пітlІ.

І нагло цей енергійний, ловний життєвих

..

і

С_идимо і слухаємо, зачаровані, б'о, здаєть.
ся, сшває наша земли ...

Ч. 6. (59).

"ОВИД"- 1954
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СТОРІНКА ДОБРУС-у

Проти поневолення Украі'"'и
ДЕКЛЯРАЦІЯ

УХВАЛЕНА НА ВІЧІ, ОРГАНІЗОВАНОМУ ДЕ МОКРАТИЧНИМ ОБ'ЄДНАННЯМ БУВШИХ РЕПРЕСОВАНИХ УКРАЇНЦІВ
- ДОБРУСОМ, ПІД ПАТРОНАТОМ УЦР, З ПРИВОДУ ТРЬОХСОТЛІТТЯ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОї УГОДИ.
Ми українці, члени української колонії,

БОРОТЬБИ

і культосвітніх організацій у волелюбній Арrентині, категорично протестуємо проти цинічеміrрантськими

УКРАїНСЬКОГО

НАРОДУ

ЗА

СВОЄ ВИЗВОЛЕННЯ З-ПІД МОСКОВСЬКОГО
ЯРМА.

ного фа,1ьшування червоною Москвою та ро ·
сійськиl\ш

Є ТРИСТА РОКІВ НЕВПИННОЇ КРИВАВОЇ

-

представники всіх її громадсько - політичнftх

·

Треба пригадати світові і Москві, що з часу

колами історичноі І проголошення

1-го Універсалу, декілька років

пран, и про Переяславську угоду та про дійс- j підряд Українська Національна Держава та Л

ний стан України за залізною заслоною.
Широко розголошуючи брехню
про ніби

радісне святкування 300-річчя

1

ЛІД

СОВЄТАМИ

Ми пригадуємо світові про те, що:

В першу фазуІІ-гої світової війни

були

створені українським народом партизанські за
гони та УПА, які боролися з однаковим завзят

тям проти гітлерівської та сталінської тиранії:
Що пізніше, в цю другу війну, були ство

рені українські військові національні формації,

народ билися з Москвою вся.кими родами збро! ,! які боролися безпосередньо на протибольшета що ця Держава була визнана дев'ятна4іl.ятю вицькому фронті всіма родами зброї;

"воз'єднання" І державами світу. та що так само, як і пісшr

Що нова українська

політична еміrрація

українського народу, Москва переслідує такі
поттично - пропаrандивні цілі:

збройного виступу гетьмана Івана Мазепи в союзі зі Шведами проти московської деспотії,

нараховує понад триста тисяч, та, як така, 'має
в своїх лавах десятки тисяч безпосередніх свіа:

паrанду за кордоном, мовляв, .Україна не має
історії і не мала перше своєї державности, була частиною московської держави, а в 1654 ро-

І БУДЕ БОРОТИСЯ ЗА СВОЮ СПРАВДІ ВІЛЬНУ, НЕЗАЛЕЖН~, СОБОРНУ УКРАЇНУ.
V. Застосування московськими комуніста\І!;І

більшості жертвами злочинної політики Мое
кви, зорганізовані в ДОБРУС-і, СУЖЕРО й інших українських організаціях, являються ак-

кого народу, нищення його інтеліrенції, культури, віри, застосування штучного голоду, що
винищив сім мільйонів українського селянства.

Ми пригадуємо принагідно, що мільйони
українців, бувших полонених і "Остівців". 11
силу Ялтинської угоди, були насильно поверну

а) Послаб·ити національно у:<раїнців і їх про-~ УКРАїНСЬКИй НАРОД БОРОВСЯ, БОРЕТЬСЯ ків про кремлівські злочини. Ui свідки, які є в

ці лише знову "воз'єдналась".
,
б) Завести в об л уду світ,

-людожерами масового терору проти українСІ:-;- ' тивними борцями за прозріння світу.

·

що підбиті цар_
ською Росією народи тільки було "приєднано",
та що вони досягли квітучого роз~впу і ку4ь-

турного розвою лише під Росією та

зокрема

яке противилося колективізації, виселення, роз

ті аліянтами на большевицьку "роді ну", що б'і

під пануванням московського комунізму в тю<
званих "Совєтських Роспубліках- СССР".

стріли та засудження на повільну смерть міль_
йонівукраїнців у совєтських канетах, кличут:,

льшість цих . українців стала жертвами больше
вицького "правосуддя", фізично знищена, або

ВІЛЬНИй СВІТ ДО СПРАВЕДЛИВОСТИ І ПРО

за суджена на повільну смерть у совєтських ка.

ЗРІННЯ.

цетах та на каторжних працях.

в)

Затушкувати перед

світом

жорстоку

правду про криваву, невсипущу боротьбу ук-

раїнеького народу та інших народів, що перебувають в орбіті імперіялістичної Москви.
ВІЧЕ стверджує, що:
1. Великий Гетьман Богдан Хмельницький
боровся за волю українського народу, за його

д~ржа~н~, національну ~ р~лі~ійну

VI.
1

неза:"lеж-J

Ми, українці, живі свідки кривавої бо-

Віруючи в прозріння світу, ми не забуває-

льшевицької практики, учасники
Визвольних мо про ганебну Ялтинську угоду, про багаЗмагань першої і ·другої світової війни, в річ- то сот тисяч українців, що стали жертвами мосницю 300-річчя Переяславської угоди УРОЧИ- , ко~ського народовбивства, про багато сот тих ,
СТО ЗАЯВЛЯЄМО:
.
яю, часто на наших очах, кінчали життя, перети

ЩО В РАЗІ НЕМИНУЧОГО ЗБРОйНОГО

н~J?,ЧИ собі жили. Треба було багато "К-е~ште

ЗУДАРУ, МИ БУДЕМО АКТИВНО БОРОТИСЯ
ПРОТИ БОЛЬШЕВИЦЬКОЇ ТИРАНІЇ, ЗА ЗВІЛЬ

юв для того, щоб припинити l'.Ю криваву ор
гію. Треб'а було війни в Кореї, щоб США і інші

писати в Переяславі угоду, (яка по суті б'ула НЕННЯ УКРАЇНИ ВІД МОСІ<ОВСЬКОГО ОКУ-

держави на своїх синах пізнали большевицьк·

військово

звірства.

юсть, 1 пльки в силу тощшюх Історичних 1 по.
JІітнчних обставин був змушений 1654 року nід-

-

оборонним союзом, як рівного з рів-

ним) з Москвою. .

j

ПАНТА.

УКРАЇНЦІ!

ТОЖ БУДЬМО ГОТОВІ ДО РІШУЧОЇ, БЕЗ

Переяславську угоду і обіцянку дотримуКОМПРОМІСОВОЇ БОРОТЬБИ!
вати її, дану на євангелії, Москва в короткоКОРИСТАVІМОСЯ З 4-ОХ СВОБІд АТЛАН.:ІІу часі віроло~шо зрадила.
ТІйСЬКОЇ ХАРТІЇ, РОЗКРИВАйМО СВІТОВІ
РОЗРАХОВУйМО, ГОЛОВНО, НА НАШІ
ІІ. Помітивши зраду Москви, Великий Гетьман. ОЧІ НА ТЕ, ЩО НІЯКОГО "ВОЗ'ЄДНАННЯ'' ВЛАСНІ СИЛИ, НА НАШ ДЕРЖАВНИй, ПОт
відразу почав шукати військового союзу з За- УКРАЇНИ НЕ БУЛО. І НЕМА! ЩО УКРАЇНА ТИЧНИй РОЗУМ!
хідно-північними та Східними державами і го- НІКОЛИ НЕ БУ ЛА В СКЛАдІ МОСКОВСЬКОї
Г APTYVIMO НАШУ МІЦЬ! ЄДНАйМОСЬ~
тунати Україну для боротьби з Москвою. Тіль- ДЕРЖАВИ, ТА ЩО ПЕРЕЯСЛАВСЬКА УГОДА.
ТІЛЬКИ В · БРАТЕРСТВІ І ЄДНОСТІ ДО
ки передчасна смерть Ве11икого Гетьмана (26. П ФАЛЬШУВАННЯ, ЦЕ ТАКИй ЖЕ ОБМАН СЯГНЕМО НАйВИЩОЇ МЕТИ, ЗА ЯКУ ЗМд
серпня 1657 року) стала на перешкоді збройно- ЗБОКУ МОСКВИ, ЯК І "ДОБРОВІЛЬНЕ" ПРИ- ГАЛИСЯ НАШІ ПРЕДКИ, БАТЬКИ, БРАТИ VI
го розірвання угоди з Москвою.
ЛУЧЕННЯ НАРОДІВ І ДЕРЖАВ ДО СССР.
МИ САМІ.

Ще підчас підписання Гетьманом цієї уго-

ди, з українського боку були противники її в
особі видатних полководців, як Богун і інші. А

Ми пр_игадуємо ві:'lьному_ "світові і .. М~ск~і,

що так як 1 в другу Св1то~у вшну украІ~Цl вІдмов:"lяються б'оротися_ за" штереси кремтвсь~_•Іх

u

•

Х~РІ ЖИВЕ ВІЛЬНА , СОБОРНА УКРАЇНА
В СІМ І ВІЛЬНИХ НАР()дІВ СВІТУ!

лише через 2 роки після смерти Богдана Хмель- катш, що замучили м1~ьиони невинного укра 1 н- І Б
А"
ницького, гетьман Іван Виговський розбив 150. ського населення.
уенос ирес , дня 4 · 7 · 1954 Р·
тисячне московське військо, що обложило укра

Демаскуймо "Москонеького Сфінкса"!!!

їнське місто Конотоп. Цілий ряд гетьманів, як
Дорошенко, Іван Мазепа, Пилиn Орлик, Павло
Полубуток і інші, а з ними і Лицарський Орден
України- Запорізька Січ, боролися проти мос

Проф. РОБЕРТ ПАКЛЕН

Загадк~ Сфінкса

ковського гніту.

ІІІ. Андрусівська угода 1667 року царської
Москви з королівською Варшавою є
зразком
безсоромного зламання угоди і зради Москви.
Відомо, що Андрусівською угодою Укра У
на б'уJІа поділена: всю правобережну Україну
було віддано Москвою Польщі, а ліва зали

·

шилась за нею. Запорожці мали служити і ца ..

реві і королеві. Андрусівська угода це була
відверта зрада Москви, після чого Переяславсь
ка

Пекучі проблеми світової політики в нарисах
Без шкідливих ілюзій та оман- За лаштунками "Росії"_ "СССР", або

трохи аритметики та географії
і політичних ремінісценцій

Uіна

чя існування угоди.

Як безnеречний доказ, що 300-літня Пе

Екскурсія в минуле, трохи психології

---:-

Захід у трансі

-

"Сві.

ВИJ.І.АВНИЦТВО МИКОЛИ ДЕНИСЮКА

300-річної тривкої тяглости, як і немає 300-річ

IV.

-

Крик Касандри

\ОВИЙ мир" -З чужим паспортом- Загадка сфінкса- "Ісrорія вчить"

угода перестала бути чинною, отже немає

реяславська vгода не існує, а існує триста ро
J<iFt боротьби Москви за поневолення України

-

10.- apr.

пез.

Кошти пересилки платить Видавництво. Замовлення і готівку слати
на

адресу.

Mykola Denysiuk,

с.

Curapaligie 790, Buenos Aires

С1ор. 8.

"ОВИД" -
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УКРАїНСЬКА ЕМІrРАЦІйНА ЛІТЕРАТУРА

( Продовженя з 2-ої стор .,

1954

.

. . ..

.. .

.

Ч. 6. (5!)).

. . .
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, стає національною, підносячися водночас на · що наша поетична традиція старіша й сильні.
І рівень европейської.
ша , ніж прозова, що тоді, коли ми мали в пое-

ється зовсім явно за ТІ ежно від рівня майстерносНавіть коротка й стисла аналіза провідних
ти того чн т ого автора , дозволяє говорити пр о творів нашої оповідної й дра~tатичної прози .

з і_ї Шевч~нка й П. Ку~іша, м~ не мали нікого
р1внова~псного в проз1. Тож 1 тепер, хоч май

те, щu не процес з акономірннй. Щождо його

о1же ,

же н_азюгнана швидким розвитком прози, наша

корисносrи , то 1ут не може бути двох думок :

розвиток цієї прози, як органічно вона вира<;-

поеЗІя все таки де в чому не дала себе випе

са~tе нанруго ї дннамікн здавна бракувал о б а -

т а є з попереднього

редити.

показує нам, який

цікавий

етапу і

і здоровий

перегукується з

гатьтt , навіть найкрашщt у~ра ї нським проза- розвитко~І світової літератури, де так са~ю по_
Насамперед, тут мусять бути названі два
швt пюра~І , особ:шво ртtанов і, і це нев игідно м і чається тенденція до "ідеологізації" й "ди- твори надзвичайно глибокого філософського
відрізияп о й ого від ро~Іану европейського і нюtі з ації " літератури, до відкинення зайвої звучання й своєрідного задуму: роман в акта 
американського. Не ~южна не зіставити з на. орваментики , до сконцентрованости, одне вах Тодося Осьмачки "Поет" і історіософічна
хило~t до ку.'ІЬтивування сюж ет ности й динаміq - слово , до , сказати б, справжньої прозовости. пое:tа . Юрія Клена "Попіл імпері_й", друкована
ности

n

нашій прозі і несподіваний, як на тепе .

Ід еться тvт одначе

не про ма л пування чужих

дос1 тшью1 в численннх уривках

рі111ній с т ан , інтерес д о драм а тургії. Досі дра · ,!J ітератур: а про розвиток у єдиному напрямі , в
матургія бу.т а розлtірно менше опрацьованим єдиному рюмі світового культурного життя , .•rітерату р шш rатунко~r у нас . ТеатраJІьність на- 1іл ьки в кожному . окремому випадку са,юстій ·
ших передових драматургів -

Тобілевича і Ле-

но

1

не остаточно

викінчена передчасно померлим автором . Ось.
м аччин "Поет" річ якоюсь мірою автобіо
графічна. Але страждання юнака й поета, чая·

з власних джерел, рівнобіжно . але не од-

л еного совєтською шстемою, автор зумів вир.

сі Укра ї нки бу.та , юасне, річчю дискусійною . на~ово. ·
ва1 и з по.~ітично-злободенного аспекту і перс
Ті.тькн в rюодиноюІх творах В . Винниченка іМ .
Ue не значить, що все гаразд у нашій про- нести ІІ ш~ян критики світобудови і протесту
Кул і ша наша д р ю: атургія д а л а незаперечно
сценічні з ра з ки в исокої .тіт ературної якости.

зі і не~Іа чого їй закинути. Попри _всі її ося.j проти космІчного n аду. ~е ca~te гл ибока в_іра ~
ги навіть на найкращих творах бш ьшою чн Бога породи.та тут одчаидушНІ богоборсью зой 

Та навіtь і кі.т ькісн о дра~Іатургія посідала в j ~r еншою мірою позначаються риси провінцій · ки, як б'уло це свого часу в Шевченка або ~ай

нас непроn о рційн о \І а 'Іе ~tісце . З досвіду яки_ н о ї n ай л уватости; браку культури в деталях. , рона . Поет , що знає: "Єдине все, що в нас 1 що
хось чошрьох рокі в т ру дно робити якіс ь прu. Ч и іі ile про дрібні, але неприеші анахронізм~ п н~д на~ІИ " , який. отже , в людині б~чить. субстан
ІїЮЗІ І на )tайбv гне . ал е хотілося б щоб не спо- " Ості " У.таса Самчука, чи про недоречносТІ й ц1ю Бога, як ту ж саму субстанщю ВІН бачить

діnаннй вияв n ел нкого з анікавл ен~я дра,юю і / r : еправдоподібності сюжетної будови в "Новій і в усесві1і, пш самим на рівні сучасної філо-·
персходу до цього жанру навіть таких письмен ників,

які

:юсі

праІІЮвали

тільки

в

ділянці

оновідної нрози і. пое з ії, був явищем не випад-

з апові .т і" В . Винниченка (Приміром , коли . ге-І ~о фі ї за:'ере·!~ючи і матеріяліз~.І і !деалізм у
гой твору з аписує

стенографічно

розповщь,

Іх

примпивНІи

протиставленост~,

ПІдноситься

я ку .. . ч1паю~ь з писаного. Отже,_ для чого ж І водно: ас до того, u..ІО викликає свпотв~рч~ суб:

ковщ 1 і був би закріп.т ений у дальшому . Бага-

тут стенографІя?), чи про брак м1ри в деяких

стантю

оповіда н І!ях Юрія Косача чи Ігоря Ко стецько .

f'Ka в ньо,tу rснує, на прю:

пертуарної поrtітпкп українських театрів.

го,--' в~е це є ніщо інш~, як брак тієї елеrант-

Я кинуlИй шнроктtу узбоччю

ної

ярів і круч, і гнівного Дніпра

то тут з а;rсжить,

звісно,

ві д існування і

ре-

Говорячи про дра . tатичні твори , слід згада-

виюнчености, яка вщзначає кожну довер -І

ти, що і в них по~Ііча є rься нахиJІ до сюжетнос. І шен у ку.т ьтуру .

ти. Правда. переважають ще твори напівепіч -

·
Наша проза вже може дуже багато, але їй

Jtять ЖОJ'На" Y;taca Са~tчука, "Дійство про Юрія
Переможця" Юрія Косача ) , але такі речі, як

нер . Ти:о.~ часом новаків у світі завжди зустрічають за їхніми манерами, і тому ці, з першог•J

су?станшєю,

часткою

Яt-."01 вІн Е

1

крізь ревища, неначе тічку 'Вовчу,

що десь над падло~! серед степу гра, -

1

ного характеру (драми Івана Багряного, "Шум- І бrакує вирівняности. сказати б так, добрих ма

перед тобою. вічносте, не змовчу
свого прокляття, як ота гора,
де безневинну душу розпинали

"Дш.аха" Людмили Коваленко, "Ворог" і "Ор- nогляду, дріб'ні речі в суті справи дуже і дуже

і .!!ЮдсьІ<і, і міжзоряні аннали.· . . (5Н) .
у Ось нtчки лоліtика пі.ztНЬСИТЬей 1J ..,.".1'!1"11._.
тоних "зв ' язках" і розголосі. Другим і не мен - зага .тьнолюдської своїм розмахом і значенням
ше важливим виявом нашої провінційности n поезій, набирає широких філософськи-узагаль
пітературі є те, що вона, г,1ибоко і цікаво по- нених звучань, ні на міліметр не втрачаючи на 

,.,__ _ де " Юрія !{оса ча дають право говорити про шкодять українському: лисьменству в його еві-

справжЕє опанування письменниками пружин
драмапічного сюжету, а в п'єсі Ігоря Костець.
кого "Близнята ще зустрінуться" (надрукована
скорочено в "Арці" , 1948, 2 ) u:я майстерність · казуючи внутрішньо-українські пронеси, дуже
доведена )ta.lo не до віртуозности .
рідко підноситься до того, щоб поза їх україн Повсртаючися до оповідної прози і до про- ським вияво~t усвідомити й показати читачеві
б.1ем її сюжетности, слід кинути погляд на тво- їх всесвітянський характер. Часто хотілося б
ри, внтрю1ані в ~1анері , що має спільне з тра- більшої філософічност~ твору, більшої Г.'ІІІдиційною україщ:ькою етнографічно-оповідною бини узагальнень і більшої легкости асоt1ін.
nрозою і, безперечно , виростає з традиції цієї цій.

лаєности ,1 юдським болем і сvб'єктнвним ло
<;уттю 1 . Коли до цього додати- ще несамовиту

оrгані.зацію мови, де мистецькою рукою ви .
мішано з незвичайвою сміливістю традиційно
"поетичне" і те, що традиція вважа.1 а за непри
пустиме н поезії, то стане ясно, який своєрі.rt ·
ний і мистецький твір дістала тут українська
поезія .

останньої. Саме І'.і твори ще від часів Квітки.

Саме на цьому останньому базується між

Основ'яненка і Марка Вовчка відзначалися сво-

іншим культура таких жанрів , як есей , нарис,

"Попіл імперій" Юрія Клена не сягає ані

ЕЮ сюжетною крихкістю і невпорядкованістю ,
часом навіть розхрістаністю. Були, nравда , тут
спроби гострого сюжетного стрижня. в будові
твору, ~tає~ю на увазі "Перекотиполе " Квітки-Основ'яненка , почасти твори О . Стороженка,
- a:te вони .тишитися без продовження, поодинокюш спізодащt в нашому письменстві. Тим
характеристичніше , що тепер і в прозі , яка ви-

мемуари, .і не випадково, що ці жанри перебу.
вають у · нас у цілковито. недорозвиненому стані .
Зд авалося б, що кому-кому , а українцям є про
що писати спогади. В дійсирсті одначе ми не дістал и в повоєнні роки жадних повновартісних
спогадів. Одні з них зіпсовані партійною з асліпленістю, упередженістю
тенденційністю, інші розпливаються в морі фактичного ма -

таких вершин 110етичних дерзань, ідучи в річн .
щі загально визнаного, ні такої глибини по 
чуття і узагальнення. Одначе u.e дуже цікавий
історіософічний твір, де, б'ез наскрізного ге 
роя, отже, n nляні зображення окремих істо 
ричних картин, чергованих з авторськими меди
таніями, показано загибель імперій у ХХ сто·
11ітті і провиджена ралю України в майбутньо 

w

ростає з традицій етнографічної прози, стає ви- теріял у, не вміючи надати йому внутрішньоі

разнюt нахил до сюжетности й динаміки. Так організації . Навіть розмірно

є, наприклад, у напружено~іу оповіданні Петра

кращі

му . Уривt<И з поешr. як вони досі друковані , не

спогади І завжди рівної вартости і рівної міри відшліфо

( "Мозаїка кваАрів в'язничних" М. Бажансько-

ванос1и, але є серед них дуже цікаві, особли .

Навіть 1 а кий типово розволіклий письменник_
етногr;афіст . як Василь Чапленко , пише книжечку оповідань, побудованих як коротка сюжетна анекдота ( збірка "Муза").

~~ ають ані безпосередности життєвого доку мента, ані виплеканости літературного твору , JІИшаючися десь посередині між цими двома жан.
рами. Зовсім погано 3 нарисами і есеями. За ви-

чині і її не~rинучо~tу· розпадові (Uя частина
переважно ще в рукописі).
Уже в епопеях Осьмачки й Клена виявля

А.!!е особливої майстерности вияву досяГають ці явища в "Старшому бояринові" Тодо ся Осьмачки. Тут сполучена гостроту сюжету
традиційного
"ярмаркового"
розбійницького

нятко~І блискучих есеїв Є .. М(аланюка ) про
Юрія Липv і про Ольжича й М. Антіоха ("Вежі", 1, "Ор.1ик" 1947, 7), тут просто нема ща
назвати. Всі інші спроби в uьo~ty жанрі на .

Балея

"Антошко"

(в збірці новель "tlaн") .

прнгодницького роману

3 гостротою

го, "Сnогади про неоклясиків" Юрія Клена ) не

во в частині, присвяченій гітлерівській Німеч

ється характеристична для української поезії

на еміграції в повоєнні роки внутрішня релі
гійність різних відтінів. У Осьмачки вона вияв
nяється у формі своєрідного космічного бого
борства, у Клена -в надії на визволення, що

малюнку стільки незграб'ні. і примітивно протокольні або 1 його пrннесе святий

r раль.

Подібні явища ми

романтичного твору в дусі українських повіс. так са\ю пr·имітивно роз11вічені nоз ·rяписп1ми І поміти~ю і в ліриці, передусім у виступах Ва

тей Гоголя. 'Стиль, пройнятий конкретністю ба-

прикрасами, настільки позбавлені здатности до-

си.тія Барки ("Апостоли" і "Білий світ"), Олек

чення і синкретизмом сприймання , так само ви-

тепних і глибоких асоціяцій, що взаrа.1і 3 есеєм

си Стефановича і Михайла Ореста ("Душа

вання й відтворювання дійсности. З цього поглялу цей твір становить собою справді новий
етап у розвитку нашої "етнографічної" про-

З.
Д'!я Василя Барки хара•<теристична своє.
Натомість похвалитися філософічною гли- ~ рідна біблійність стилю, коли він не відражубиною й своєрідністю бачення світу може нз- ється заІJучати до поетичного словника найбіль

являє

незвичайну сконцентрованість схоплю.

нарисом нічого спільного не мають.

І nоля").

зи, коли вона перестає б'ути етнографічною , а І ша поезія в своїх кращих проявах. Не секрет, J

wi

і

"прозаїзми", а ло синтакси ---найбільш про-

'

"ОВИД"

4. 6. (59).

-
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з ові конструкції розгорненого складного ре.
чення, і коли світ він сприймає крізь призму
притаманної
Бібл'ії сполуки любови-жорстокости. Багато в чому В. Барка виходить з традицій пізнього Шевченка.
Олекса Стефанович далеко ніжніший, ін..
тимніший, його архаїзація витриманіша, він не
так охоче оперує різкими стилістичними контрастами. Навіть те~<tа Божого гніву, тема апо;<Іалjшична, якій' він придімє біагато уваги

(Цикл ' 1 Кінецьсвітнє"), звучить

'

і t
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цього слова, аромату і ваги. Характеристичне
одначе також і спадання в поезії протилежного нахилу _ нахилу до пластичности, до малювання словами, до посиленої предметовости в
поезії, такої властивої зокрема неоклясициз~юві. Якшо не брати явно епігонські поеми Леонида Мосендза "l\анітферштан" і особливо "Во
линський рік", то ~южна тільки в двох поетів
спостерегти нахил до такої манери: в Яра Славутича і в Богдана Кравцева. Ярові Славутиче..
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чости. Коли застосувати такі критерії, то
все такп й тоді не доведеться червоніти за осн ..
гнене. З повним почуттям відповідальностп чо
жна сІ<азати, що наша література дала нашо~ІУ
суспільству нез~Іірно більше, ніж від суспільства дістала.
Особливо
наочно це тепер.
Українська
еміrраційна література не rосідає жадного со
лідного видавництва і жашого стаfІого і знач ..
ного літературного журна.1у, прJвадженого лі

у нього рад-

ві ця манера. скільки можна судити, властива

тературно кваліфі~<ованим і безстороннім ре

ше як пересторога люблячого, ніж як вияв гро..
мового гніву над Сінаєм. його джерелом є радше на~ощ;а .пісня, колядка, щедрівка, навіть
.пірично-ніжІ· а кот-tскова, ніж складна амальгаMJ. сти.1ю n.:вного Шевченка.

оргаьічно. Після учнівської збірки "Співає колос" він опанував и_ю маtс~еру в збірu.і "Гомін
віків". ДаJІі він зробив спробу позбутися цієї
манери, перейшовши на ро,1античні баляди (в
зб'ірці "ПравдоносР_і"), але ІІ.е йому не вдало·

дактором. Після років Рілг:-овитого мовчання по
чали час від·часу виходити в світ книжки суча
С.ІШХ аю-0-р.ів Серед них -є-- ви"начні появJf, Я і<
от "Сад Гетсюtанський" Івана Багряного, "Рай"
Барюr; "Д~ш вічности" і "Чорна долина" алек-

Поезія Михайла Ореста менше зв'язана з
українськими джерелами. Вона виросла голов ..

ся, і в новій збірці "Спрага", поскільки він не
дає чисто словесних орна~tентальних екзерси-

сн Веретенченка,. четвертий нщ "Дітей чу~шць ..
кого шляху" і "Мана" Докії Гvменної, "Лі

не під впливом німецького символізму з нотками "srhuпe Seele" в ньому. Поет схильний не

сів, він повертається до своєї старої ма·нери.
Богдан Кравців (збірка "Кораблі") виробив со_

ричнrrй зошит" Вашrма Jlесича, "Влада" Євгена
Маланюка, "Плян до двору" і "Китипі часv"

так протестувати проти світового зла, як утек-

бі цю ~Іанеру, ~1абуть, не без впливу Максима

Тодося Осьмачки,

ти від нього, і. його справж"Ї~ІИ друзями висту-

Рильського, але він у ній незмірно послідовні-

цюка, "Вибране" Олександра СмотрИча та ін.

пають не .Іюди, а .1ісові дерева, шо для кожно..

ший від свого ймовірного вчителя.

Одначе всі. JІ.і І<нщкки з'явrrяються з великиші

го з них він знаходить особливі слова. Внрівняна форма.1ьно, його лірю<а наскрізь етерична,
понадземна, і погану послугу робля.ть йому 1 і

Д.тrя обох oue названих поетів 1ипово, що
вони відчувають деяку неповнонінність неоклясичної манери, і тому вони обоє намагаються

труднощами, більш або ~tенш випадково, з'яв
ляються як пооднІ-fо'<і появп, а не пк ;танкн ІІЇ
лісного пр01r.есу. Власне літературного про

порадники, шо штовхають його до духово-чужого йm1у неоклясицизму. При таких спробах

її наzшірну, так би мовити, інтернаціональнісп.
чи хоч "інтеревропейськість" надолужити під-

_

його єства вірши.1иша, розтягнені, риторичні й

козаків і т. п. в Яра Славутича, "фолкльорні"

поет про1укує вюtучені, засушені, далекі від

бідні дv~tкою.

креслено національною тематикоЮ:

сонети в Богдана

"Лрка" 1947, 6). Від властивих йому давніше
історіософічно-патетичних філіпік декляматив.

на те~Іатичному матеріялі укра їнськ0го походження, а намагається поєднати сонетну форму і пластичність зображення з елементами
фо!Jкльорного стилю, еле~rента~ш нароJІНОЇ пі..

но-аюrеїс-шчного характеру

сні, яка, як відо~ю, наставлева радше ~tузично-

він удається те-

і
і

І!е
чn

рез не- і тепер НІІЗV.а творів, вартих виданни

1

безнадійно чекає нагопн поба·шти світ.

прикладу згадати з '!уже багатьох речей;

Несполjваний нахил до афористично-фіJІо- дуже LТ.ікаві тим, що поет тут не обмежується переховуються в письменншщшх

софічної аірики виявив Євген Маланюк ("Камінь"
збірник "МУР", 1, "Осіння весна" ---

Олекси Са

ІІесу, о:rк таІ<ого, лосі 1·с в:'!новлено,
нІайбільше лихо. А.тrе поза ТИ\! -

портрети

Кравцева. Осташ1і зокремп

"Злат-жолудь"

:'J.·rн

що

портфе.1ях,

роман Докії Гуменної "Зруйноване гніздо",
збіоку оповідань В. Домонтоnича, "Попіл і~ше
лій" ІОрія Клена і його ж збірку опов]дань,
збір1.:у поезій і "Повість поо Хаrжів" Леоніда

Лш;ана, зб'іrжу поезій Наталі ЛівиРькоУ.- Хо·
,'!одної, збірку поезій і перек.па.'lів Оксани Лн ..
що експерилtеНТDльного хаrактеру, можуть при-, тvринської, збірку гоезій Євгена Маланюка
вести до дуже рікавих нас.1і1кіn.
І "Серпень", повість Стоепаl-1а Ринлнка "П~снн

nep до прозорої відстояности рількеанства, до магійно, ніж пластична. Ui перші спроби, пою І.
стисло;· сентенційности гномічної лірики. Він
може єдиний з сучасних наших поетів-філосо.

фів, v коrо в нентрі світу лишається людина і
Це шукання національного в поезії в Сла-, ця". _збі~ку поезій Олекси ~теФ~,новича Ст~;
може навіть Я са~юго поета, який не чекає а~Іі вутича і Кравцева не випадкове. Майже для, фанос 2 ', другу ч.астину пов, сти ~оnночорІІІ
страшної кари світові в Страшному суді, ані всієї української поезії на еміrраu.ії, за ви- Васипя Чапленка 1 багато, багато шшого.
приходу світлого Г раля, рятівника світу і чис- нятколt може одного· двох поетів, характернеУ кра~х нового . п~се~ення . пе~спек:инн
тих :rvш v світі·
, тич не звернення до національних джерел. Од- І письменнию_в безрадюшІ, нІж нають ште ін ен
Бели~е багатство виявляє сучасна україн- ні сягають у літопис (Лятуринська), інші до, тів іншого d1axy. І<оли ~·алqр чи сІ<vльптоп .. чІІ
ська _поезІя, з стильового погляду розглядана.

ПоезІя патетичної деклямації
предстамена
твор~'ш Свято~лава Гординеького (збірка. "Ог-

J:Іем І смерчем ), Івана Багряного (збірка "Зо-

.юнІй бумеранr").

свйтого письма в його церковнослов'янсько~ 1 у
одязі (Стефанович, БарІ<а), треті до архаїчного фолкльору (Лятуринська, Барка, Кравців.

почасти

Славутич), четверті -

до новішого

Леонида Полтави (збірки фолкльору (Багряний, Веретенченко, Черінь).

музика ~·ожvть обслуrовvвати чужv .авди~орно,

І<ОТ!И наvковеРь може стати ~о пnаю в чужІІ'\
навчаю.,них і наvко.вих чак.па'Іі!Х. то д;ТІЯ rmсь
менника, чия твпрч1сть до rлиfін~и зв я~аня С{

жшпю. nerexiд на чvжv авrrитор1}(1 щ1йже не

"За мурами Берлі~ у", "Жовті каруселі"), тіль.. майже всіх ваб'ить Шевченко, який справді з у-

\ЮЖтrивнй. Питання не вяnте rпР.ніqльної vn·'-

ки u.я де~лямативюстІ: у Багряного вбирає в ее-

мів увібрати в свою поезію колосальну широ-

ги. Якщо \!И не Уочемо зліквілу11яти nстато"но

гов1рноІ ~юви з ІроНІчними пуантами, то роман:

і дати

~тію больJнеnикі11 і іншпх

мапєю ритму. Лятуринська любить стилізацію
наших старих поети_чних джерел, Веретенчен-

найходовіших народно-пісенних формул. Ні, повернення до джереа відбувається на основі ви-

бе ~жpe.~tl елеме~пи ~11сенности, а в Полтави то чінь українських традиційно-поетичних джерел
їм нову, перед тим нечувану синтезу.

су. Для творчости Оксани Лятуринської, Олек-- Треба підкреслити одначе, що н.е аж ніяк не оз..
си Веретенченка і Леонида Лимана далеко б'іль· начає повернення до тралинійного для Шевше .властиве навіяння магією віршавої музик11, ченкових епігонів романсового переспівування

ко ближчий до рит~нки народної пісні, хоч во- соких: технічних здобутків як Шенченкової по..
на в нього завжди пльки ледве вгадується крізь .езії, так

і

нашої

поезії

европеїзаторськогс

vкоаїнськv літератvрv. СJдійсffЮ}(ІЧИ

1'11'1

щшню

rюrійr~-о~<их vnядіІ 1 ,

то 1\/И повинні знайти засоби прганізапії пись
мetІI-fJ-JІ<ir< v нових обстянинях.
V РЬО\ІV світлі набvває осnб'ТтrІJого значеп
ня ~тіж іншим (хоч Jre ·,_;е ~·о'ІІ<е fJ'vти го.1очнrш

3аспбтт і заходом) налаго!Jження -rпоавп пере·

Іt'Т<:РІін тRnniІJ v~<na їнсJ-.•<их nиrh\ІЄІ·ІНикіІJ цп Ч\'
жі 'юви і зн'язr<v їх з чvжпнРячи _ кn'!еІю11!.

ритми ~ляси_чної системи віршування,
і в
цьому ІНдитдуальна принадність його вірща.

етапу (символізм, акмеїзм, футуризм, неоклясицизм). Тому ue означає не повторення ;~.инуло-

л~ повернутися до згаданих ще перед цим поепв, то вони теж радше належать до декляма-

рідним і водночас стояти на рівні доби, це в
наші часи не таке JІегке завдання. Коли наша

!-'РІІІНХ гпт,а.rrсгких організацій і. письменнинь
··нv 1-f<ІСЯ\•rтереfІ.

ступеня напружености, на межІ то з кр_uком,

найвиші осяги нашої поезії ми можемо сказа--

ти в одній фразі. МУР взявся був зорганізува-

Лиман. залюб~и використовує недоговореність. 10 і не спрощення, а даТJЬше піднесею-•q нове
обрив штонацrї, згасання віршавої мелодії. Ко- озброєння української поезії. У~tіти бут~ своє
тивної школи вірща: доведеної. до останнього проза наближається До

такого стану, то

то з Ф~.льцетом в Осьмачки; патетично-промов- 1и, що вони цього вже дійшли.
ницькоІ, а подеколи говірної ліричної в Бар..
ки: ораторсько-повча1ьної в Маланюка. -AJie

• •;*
Наш короткий перегляд

про

Пеnн'іІ rпРана посі не мог.тrя fіvтп постав.ттеня.

f'-n ,..,И"Р-3F '"1 'ln ат''" "'иnоІ<nго (flінансvнання.
lfli''IO ""VГ~"'"О. ,.,, Т''"' ?nоб.ттено )Jtалюгідно ма
1(1.

~1айже нічоГо. і !'.е вепикою чірою прnвина
Зроблено так мало, що все можна пере 1 ічн

ти зустріч українських письменнпкі 13 з пись~1 ен

никамн іНІРих народів, що перебували v н;~1 ечзакінчено. Коли чині Зустріч була призначена· на 6 · жовтнн
Івори Стефанонича і Ореста стоять уже на ме- зважити, шо йде про праРІО яr<ихось чотирьох 1946 р. в Байройті. Вона не відбулася через те,

жі ~tіж дек.1ямативно-говірним напрямом і му- років і при тому пrо праu.ю в до краю неспри.. шо особа в ЦПУЕ, яка мала повідщтити чvжи'<

зичРо-чагійним.

б
··
б
·
·
ятливих умовах осо ист о 1 не езпеки, матерІя. пись~tенникін, занедбала ІІ.е своє завдання. При ..
Властивий прозі спад орнаментальности по. льної незабезпеченасти і антилюдяного сr<уГ!- були тільки білоруські письменники. Пригото

значився виразно і на українській поезії. За чення по таборах, то здобутками можна справ- в~ну для І(ЇЄЇ зустріЧі доповід про українську
винятком( Ва:rима Лесича, не можна_ назвати ді пишатися. Але зрештою tІИТачеві, своєму чи ютературу Юрій Косач згодом видав німецькою
жадного поета, який кохався б тепер у візерун- чужому, б'айду)•rе до умов, в яких твор.ив пись- ''ORoll) під назвою "ТТkrainisrhr I.;iteratш· (1<' 1.
ках с.1ова, взятого як самоціль, заради його, менннк, він аuінює ca~ri ре'!улhтати йогп твор-J Ge!,!:rн \vart". Попри те, Що в ній є багато спір-
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Юрій Тис

PRO PATRIIAE LIIBERTATE
(Історія Українк:ькоrо Війська, вид. І. Тиктора, Ві·нкіпеr,
Перед нами ве л ика книга, совісна збірна
праця наших сучасних істориків. Видавець І .
Тиктор вивінунав цей твір якнайкраще: великий формат, мистець к е оформлення Мирона Левицького, 832 сторінки друку, сотні добірних:
ілюстрацій, фотографій, карт і плянів. Книга
складається з двох частин. Перша , що охоплює
історію війська від княжих _ часів по визво.тьн.і
змагання, це передрук видання І. У. В., яке по.
явн .тося у J lьвові 1936 р. з аходом І. Тиктор а .
Автори: І. Крипякевич, О. Думін , З. Стефанів
Друга - це воєнні події й історія українських
військ у час другої світової в і йни і суміжних

·

років. Тут зІ · аходюю історію Карпатської Сі-

1953).

Як . видно зі змісту і викладу цієї великої · смерть люди не брали так трагічно, як сьогодвійськово-історичної праці,
наміром
видавця. ні. Вони знали, що всі події мають свою ~1ету
було дати українському громадянству популяр і свій змисл, а війни були тільки дочасними про
ну історію нашого війська, від найдавніших бами. Цьогосвітнє лихоліня не захитувало ві
часів до сьогодні. Книгу розраховано на масо_ руючих і не відвертало їхнього зору від справ
вого читача, і з неї може скористати кожний, вічних, від наближення до Бога. Такий христи
наві1Ь без історичної підготовки. Таке рішен- янський світогляд глиб'око закорінився в ук
ня видавця цілком слушне . У нас прявилося до- раїнській людині і дав їй сили перейти через
сі дуже ~1ал о дійсно фахових військово-історич- поразки і нешастя впродовж історії, аж по ни 
них праць, а наявність самих істориків у цій ді- І нішні дні нової атомоної епохи.
лянці не переходить числа кількох. Кожна диІнакшими були поганські впливи: там май 
сципліна, а з ТЮІ і військово-історична, вюш- бутнє виро с тал о перед очима в т~~ших фарбах
гає підготовленого грунту, на якому одиноко Не дарма ж віки чергувалися: зодотий, срібний,

може вирости плеяда любите1ів, дослідників і

залізний

чі, УВО, ОУН , І. Української Дивізії УНА, . наукових сил військ·ознавства. Без широкого
УПА. Авгори: Мирон Л евицький , С. Ро с о х а, М . за ці кавлення
військовим.и
справами, власне,
}{апустянськнй, Jl. Шанковський.
без популярних щщань на належному рівні,

[ в ре н·~і , бе з "Бійськовиків високої кляси, -

- - - - -- - - - - · ___ ___ _

роз-

"С.тюві о Полку Ігоря". Там, де живе ше Оби-

в і й цієї дисL•.ипл іни є нем,ожливий. То~ІУ І. У. В.

УКРАЇНСЬКА ЕМІІРАЦІйНА ЛІТЕРАТУfА
(Закінчення з 9-ої стор.)

... В тому світогдяді люди будують і

нищать, гинуть за справи, що для наступних
генерацій є вже пустим звуком, а час покриває
все патиною забуття. Виразно бачимо це в
да і ){{еля і тьмутороканський бовван, там іс

на.тежит ь оцінити, як чин доцільний і, віримо.
б агатий J-І а наслідки.

нують хоробрі русичі, але "часи ні до чого" і
"стогнати руській зе\ІЛі, часи пригадавши да -

ногf'. і хибного, свою корисну службу ця б роТак, визначивши
піонерський
характер
шура справила.
І цьо:-о т вору, не )!ОЖНа погод итися з думка~ш
З пуб:Іікацій чужи~ІИ мовами видали свої_м дея ких реu.ензентів , які ставлять до uього твокоштом аб·о кошто:\І українських підприємЦІв рУ суворо наукові вимоги. Все таки відгуки на

в ні" . Тенденція кращого вчора, гіршого сьогодні. В~ ~йсuях, де переважає християнськні-і ..
світогляд, там "радість і веселість і готовість
з а Христа боротися", а в ~Іайбутньо)ІУ "славі

німецькою мовою переклад свого оповідання І п оя в у ІУВ є корисні, б'о вони ложвавлюють ви.
"f-;t'<'hs Lє>пchter ппd der siebente drr Mond" JІ.Ііну - думок у ділянці військознавства та уточІгор Костецький, а переклади з Яра Сл авутича нюють не дуже то вироб1ені критерії цієї ди"~piegє>l шнl Еrпє>нсrппg" і з • різних поетів сципліни.
..---~ (ielb пшl Пlан" В. Дсржавин . Треба сказ1Та не в тій площнні хочеться поганоnити з

тій не згинути ніколи".
Такі думки насуваються, коли читає~ю Іс
торію Українського Війська. Далекі nостаті і
події · стаюп-. нам рідними, і ми з ауважує~ю
що іст01Jія.тхе t•e є шось н>лко' реальне, а1е і~

ТІ! одначе, що видання поза чvжинецькш1и ви-

читачс)І про Історію Українського Війська. Хо-

не є абстрактне. Не повна дійсність і не повна

Ре потрапляють у >~ережу кольпортажу даної

ка твору

скрайностя~ш. характеристична в світогnя'!і ук

<Jрганів, а якщо кудись _І потрапляють, то зустрічаються там з недоюр'ям , як усяке сююви-

бов'ю до безіменних сотень і до визначних історичних полководців.

давництвюш :ч.айже не досягаЮть

~Іетн. Вош-t че~ю звернутн увагу на те, як кожна сторін-

уява. Це зо.1ота середина по:-.tіж об'о~Іа ІШШІ

навіває на нас апюсферу своїх ча.

країни, не пробивають. дороги до критичних І сів , з багаLІуЄ 1 ас знання~t по'lій, сповняє .тю -

дання.

u

І

раїю•я. В реалітетах історичних подій-воєн, що

,

часто проходили в нас гранню бути ·- не бутп,
''И навантажені нематеріялістичнимн вартос

Середньовіччя. в нашій уяві стоїть воно тю~и . вірою ~--''iLr.uю духа, перетривалп. нсбез-

3 книжок, що виншли чуж~ми ~ю~ами в Ч:f: перед нами, статичн~. те)ІНе і жорстеке. А все

пеки І траГеДll f!ароду. І так до сьогодю .

жих ~аки ~ идавництвах, нам ВІдОМІ пльки "д~ 1 ·

ж, такий п гляд виробили собі ми тільки на під-

Козаtтькі часи. Куди ближчі вони ню1, і як:

каз~ти, бІл ьше, НІ~ сумнии. Qдним ІЗ наиваж.

рідною кул ьтурою, іншою як сучасна, але в

ми боїв, і меткі чардаки у налеті на турків, і

Jшюших завдань ттературног~ ж~:.тя в

даль-

духо в о~Іу аспекті не гіршою, як наша. Це ба-

Дикі

шо~~~- лишається, поруч. оргаюзацн поважного
украlнськ?го _журналу 1 !<нижково;о вид~вниц-

чшю на кожній сторінu.і ІУВ. Коли ж іде про
нашу минувшину тих часів, то перед нами сто-

Хмельницького чи Мазепи. Вони були "оздu
ба отчизни", їхньої "любої матки України".

статп ЮрІ я Ш~р~ха про проблеми театру Еш ставі не r остап. . ;х осудів минулого століття, і добре, здається, знаємо ми н.Их воїнів і ПО1КО1Н'1~;sт ТЬеаtє>r~ І роман Воло~Иі\І~ра Винничен: згідно з нинішнім станом науки, він неправиль- 1 водцін сТІавИого війська запорозького. Читаю
ка ~опУ_еаu Coп:maпclє>m:nt · ПtдС:f~юк, uшо 11 ний і кривдячий . Адже ці віки відзначалися своє чи про їхні баталії, ввижаються нам їдучі ди

тва, орrаю ~ ашя переклащв на чужІ ~юви

з

татарськими

загонами,

і

полки

їть потужна держава з військоВІши. культур-

в;йсько . що створило свою деожаву і борони

штування ІХ У чужих видавництвах.

ними і господ арськюш зв'язками з іншюш дер-

JJO

Наш короткий огляд літературного життsr
української е~ІЇГрації в перші повоєнні ро~11
випадає закінчити згадкою тих пись~tенниюв,
кого ми в ці роки втратили, великою мірою
в наслідок нашого недостатнього ними піклу ·
вання, недостатньої до них уваги, байдужости,
невміння або й неб'ажання створити для них
v~юви люд ського життя і творчости. Це: Юрій
Клен (30. Х. 1947); Катря Гриневичева {26. ХІІ .

жава~ш світу, з общ1а . центра~ІИ
тодішньої
культури Візантією і Римом, а даді з ФранJ І.ЇЄЮ , Італією, Угорщиною, німецькими і скандинавськи~ІИ краями.
В нашій свідомості існує це наше середньовіччя в рисах літер, що їх вивів на пергамсні
самотній монах , в мініятюрах пса л тирів і літописів, у їхній черві ні і золоті, в рисунках ди вних без перспективи і звичайної ню1 пропор-

194ї ) ; Леонід Мосендз ('13. Х. 1948) ; Андрій

щ1 предметів і осіб. Відчуваємо пульс бороть-

"нвіченин" у фортифікаu.іях учень князя ~айн

( 24. VII. 1947 ) ; В. Домонтович {18. би, рип.t розквіту й упадку державного жю-

Гарасевич

1

в.та-

Поля

її проти ляхів і Москви, військо з особлп
вою дисІншліною, але з дружнім привіто~І:
- - Злорові були, панове молОДlJ.і!
- Здоров б'ув, батьку!
Як добре знаний нам рубашний грюр, а з
ним і погорда до життя, коли йде про справу,
о u их отаман:в і полКОІjодців, що їх імена зна
вv відтворюють атмосферу тих віків: Криво
ніс, Ганджа, Півторакожуха, Солтан. А побіч
них шл яхетний лиu. ар Михайло Кричевський і

тературою покищо лишаються неоцінені, їхні
твори не зібрані і не видані повністю, зберігаються часто в одному примірнику по різних архінних збірках, приречені поділяти всі примхи
долі, що їх ~1ають
зазнати ці збірки. Адже
втрачено вже по війні єдиний примірник недрукованих драм Миколи Куліша! Чи не станетьсЯ'

м ена , і їхні дівчата, заквітчані вінками, слу·
жать старовинним бога~·r. Цей конгломерат ус-

ріха Ооанського - Мороз-Мрозовицький. Іхнім
гаслоч було: pro patriae libe1·tate.
Це були люди, що любили бойові труди і
небезпечне життя. І знову оu.ей український

тупаючого поганства з християнством так ви.
разно виведений у "Слові о Полку Ігоря". Свою

rч'топrяд: nошана і почитання минулих героїв
"предків славних", і гордість за власні воєнні

втюву д ають для нас і тогочасні імена: Ждан,
Доб'риня, Буйтур, Богута. Аскол ь;r, Ярополк.

чини ("Uj зе~'.ТJі взяв я в.часною шаблею мо
єю") і вjра в майбутнє, бо ж "за віру прадід

Переживаємо

нv і за отчпзнv милу" йІІши

rрації, хто "між нами жив"?
Але доля мертвих письменників у нас не

турніри заІ<ованих у залізо воїнів. Твір, що видав йоГо І. Тиктор, наблизив до 11ас ті мало ві-

1914 рокv покликав до бооотьби перші україн-

щнrі й давно прогшюнілі віки оnисами боїв,
ілюстраuіями літописів і фрагментами битв.

сь1<і легіони "Сопt1:а "l)f'D1 sпero" Лесі Українки знайншо своє з'lійснення v великому зри-

IV. 194S). Їхні заслуги перед українською лі- тя. Це часи, в яких живуть ше поганські пле-

так само і з ТИ.\ІИ, кого ми втратили вже на емі-

Бідрізняється істотно від долі живих.
Мюнхен, жовтень 1949

---:
Ке~tбрідж, грудень 1953.

з ни~ш

життя, їхні бойові

1

J

їхнє твеоде,

тоуди,

лицарське

бачюю .1ицарські

В тих далеких часах війни і бої, ·рани і

v бій.
ІJвалuяте -стоТJіття. Після Великої Руїни і

rювrолітньої служби чужим, б'ойовий вербель

(Закінчення на 11-ій .стор.)
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Вустріч мистців США

•

ана ди

І

- - - -- --

· - -- -

- -

(Від нашого кореспондента)

Думку зустрІЧІ українських мистців,

яю

проживають у США і Канаді здійснив Комітеr

·

ми "домашніми"

відпустами,

чи

ярмарками.

З'їхався народ, вислухав полевої Богослужбн.

(А. Курдидик, У. Самчук, М. Бажанський, Н. Рі. · зустрівся зі знайомими, з'їв старокраєвих го
пецький та інші члени літ. мистецьких клюбів

лубців, або американських "гад-догів", послу

Ідея д;уже доб'ра, хоч не нова, бо подібні
зустрічі відбуваються на канадійській землі від
часу, як почала наплИвати нова ем1гра'їі1я. По-:.

легшив трохи кишеню і поsертає до місця свого
нового поселен~:Щ.
Остання зустріч мистців мала інший харак.

яснити це можна бажанням зустріти знайомих

тер. Це була культурна імпреза, яка мала на

в США і Канаді) в днях 3, 4 і 5 липня 1954 ро-· хав (або .Й ні) промов, декляраuій, хорів, по
ку в Торонто..
.
дивився на безсмер1ного гопака, чи козачка, об-

чи рідних, які живуть у Канаді, бо

.

мешканні

меті показати зіб'раюй громаді наших мистців

річіо, Де Фаля - Танок вогню і власну прелю.
дію. (Шкода лише, шо виконавці не дали біль

ше нових, сучасних творів. Більш доцільним бу.·
ло б оформити виступи наших мистuів у дій
сний коЕuерт в замкненому приміщенні, у кон
церт, якого слухають ті, що цього бажають, хо

чуть і вміють слухати, а не як "тло" для зус
трtlі,__.дШLЯt<о.ї можна4уло да-r-..и~виR-уп дух(}ве ..
оркестри та кількох хорів. у нас мистецькі кон.
церти "під голим небом" покищо не мають за

с?бою ніякої традиuії (як, наприклад, у ні~І
Цl'І3) і наша публіка трактує їх як щось подібне
до "фестину". А коли взЯти ще під увагу, шо

США можуть без nерешкод їздити до Канади

і ї.хній духовий доро(}ок. Першого дня, в субо

громадяни Канади, або ті, що мають спеціяль-

фіка і скульптура). Виставка

ні перепустки, які ду:Же тяжко дістати.
Дотеперішні зустрічі ма J: и відпуставо

враження, було 166 експонатів, у цьому чисJіі
багато нових імен мистuів. Шкода тільки, · що

можна дивуватися, що всі точки програми су

розмови старших, які з утіхою віталися зі сво

чями вояцьких постатей, яких ми знали особис

скульптура була слабо заступлена.
.
В неділю, на великій, гарній павиставовій
плоші була властива зустріч. На естраді грала
канадійська духова оркестра, а народ "від Кав
казу поза Сян" сходився, чи з'їздився з усіх
кінців США і Канади. Віталися, балакали, діли
лися своїми вістками про "старий край", словом, був рух і життя.
·
·

т_о, ~тояли під їхньою командою, а, може, ще й
нию
багато з них зустрічаємо на
вигнанні.
Ідуть роки підпілля, процесів УВО і ОУН, ско

льними

тоді як з Канади можуть їздити до США тільк~ ту, було відкриття виставки
_ яр-

марковий характер (коли порівняти їх 3 наши-

PRO PATRIAE LIBERTATE
(Закінчення з 10-ої стор.)
ві, у воєнній службі відрадженій державі, у
боротьбі з .Фантомом маси і червоного гніту.
Це сторінки багато ілюстровані, з облич

лихує народ

1 ак а

близька історія Карпатська ї

України, видживають у пам'яті останні перед
В?єнні місяці, сповнені нервозним вичікуванням
юсток. А вони Приходили з гір, і раз розпирали
груди гордістю, але частіше предчуттям нової
трагедії. Врешті вересень 1939 р. Читаємо про
похідні групи ОУН, про (}ргані;з.;щію 'військо
вих частин, про бої УПА. Сумлінно й докладно

описані події зв'язані з організацією І. Укра
їнської Дивізії, роки її збройних змагань, від
акруження під Бродами аж по кінець другої

світової війни. З подиву гідною сумлінкістю
о?раuював Л. Шанковський історію УПА, в я

(~щлярство, гра
робила

гарне

По відкритті, коротких промовах і привітах
почався концерт зі сольоспівами, інструмента
точками, балетом і гумористичним мо.
но.тюгом, який заступив невідкличні у нас дек
Jfямації. Перед нашими очима продефілювали
за чергою наші визначні мистці,· числом 18.
Були тут "старі" знайомі, як Максимович, Хри
стя Колесса, Голинський, Тисяк, Дарія Карано

вич, Йосип Гірняк, були молодші, як Мінський .
Зайферт,,Цісик, Стефа Федчук, ЯроІ)lевич, Лю

б'а Левиu_ька, Гошуляк. Вероніка

Максимович.

Н. Носенко, балерина Рома Прийма і наймолод.
ший з мистецької братії Ромчик
Рудниuькиі:і
"чудо-дитина", не з реклями, а дійсно геніяль
ний хлопеuь-піяніст. (Грав: Скарлятті Ка:~-

біль~ зворушливі сторінки Історії Українсько
го ВІйська, тому , що вони так близькі ще до
наших днів і тому, що мусимо клонити· голови
Як відомо, наша співачка Іра Маланюк по
перед таІ<ою жертвенкістю вояків УПА Перед чала свою мистеu_ьку кар'єру у Швайцарії, в
їхньою погордою до смерти і такою палкою Цюріху, де вона співала в опері повних 5 ро
любов'ю до вітчизни! Потверджується цінність

ків. З того приводу швайцарський мистеuький

впродовж віків. Реальна дійсність щораз то наказувала закинути ду~шу безнадійної, здавалщя, боротьби. Але ірраціональне рішало історію_. На прю механіці воєн і матеріяльній
потузt, со1·ням дивізій і модерній зброї, стали
знову в роках йієї війни сотні і полю-і української збройної сили, і зуміли протиставити
українську ідею силі мертвої матерії і імперіяльній калькуляції.
·
На останніх повоєнних роках уривається
Історія Українського Війська. Це вже наші те-

ку із останніми успіхами нашої артистки. цю.
ріхська газета "Тагес Анu.айгер" з 10. березня
ц. р. у відділі "З музичного світу" пише: Ар
тистка Іра Маланюк, ·незабутня з років її пра
ці в цюріхському оперному театрі, після її ас.
танніх успішних гостинних виступів у Ліссабо
ні і Неаполі, була заангажована до мілянської
опери Ля Скаля, і в найближчому місяці буде
там співати в ряді вистав".
Але ми трохи випере·р.Jіи факти. А вони
такі:

перішні дні. Залишається віра в те щ,о наступ-

світ уважає нашу артистку за "свою". У зв'яз~

украІНського

народу.

Віки, що проходимо сторінками Історії Українеького ВіJЇ.ська, це геройський шлях наро-

ду і доля Незнаної Землі

вже давюше

їми давно н.ебаченшш друзями та знайомими.
Тому то ті, що хотіли слухати к.0 нцерт, вийшли
цокривдженими. Та це. була перша спроб'а, на

якій і самі аранжери дечого навчилися, і насту-·
пним разом, при новій зустрічі

мистuів, буде·

краще.

В понеділок була сесія мистців з доповідя
ми: д-ра Витвиuького про сучасний стан укра
їнського музичного мистецтва
(головно, під
соннем сталінського неба), доповідь дуже ці
кава, хоч усіх проблем він не порушив. Дальші
доповіді були: про театральне мистецтво (В
Ревуцький), про пресу (Кедрин - Рудницький),
про образотворче мистецтво (Д. Горняткевич).

Під кінець сесії відчитано численні привіти та
схвалено і підписано декляраu_ію мистців з вільного світу. ;
f'
Цього дня ·увечсrрі
відбувся ще
"гранд

баль", що закінчив цю дуже вдалу імпрезу,
учасники якої роз'їхались додо~tу підбадьоре-·
ні та скріплені на дусі.
пй

є модерною оперою і належить до
тяжчих у
виконанні, тймто факт запрошення нашо! ар
тистки до награння тих арій свідчить найкраще
про високу клясу її співу.
Закінчивши награвання згаданих платівок,
наша артистка скоро після цього виїхала до
Португалії, ку ди її запрошено співати у ко.
ролівському театрі в Ліссадоні. Виступала· во
на там у двох вагнерівських операх "Трістан і
Ізольда" і "Майстерзінгер ", у ролях Брангене
і Магдалини. Виступи її пройшли з великим
успіхом, ліссабонська преса помістила про них
дуже прихильні оцінки, м. ін. газета "Діяріо де

Нотіціяс" з 19. 2. 1954 писала, що виступ ар
тистки у "Трістані і Ізольді" підніс на високий
рівень нілу виставу тої опери.

вона була

запрошена 1

сшвала

Коли
ни,

Іра МаланЮк ·виїжджала 3 Ліссабо

одержала

контракт

на

ВЦ!:тупи

у

слащюму

мілянському оперному театрі "Ля СІ< ал я".

Її

там у королівській Сан Карльо опері від кінця

запрошено ту ди

грудня1953 до половини січня

опері "rеттердеммерунr", у ролі Вальтрауте.
Виступ співачки у прем'єрі цієї
опери в
Ля.
Скалі пройшов з повним успіхом. Поміж при
хильними рецензіями на її в!'Іступи слід· згада
ти рецензію в газеті "Міляно Сера" з 9-10 бе
резня 1954. У висліді її виступів у виставах

"Terra incognita", бліка

як звали її давніше. Це земля, що її ймення
не існувало на старих мапах, яку відкривали
подорожники і описували з подивом. Ця українська земля ще тепер у політичних комбінаціях імперій нашоГ<~ глобу є незнаною землею.
Але вже стала Україна полем великої напруги і апостолом національної ідеї, б'ороненої
спільною поставою народу в змаганнях

народу, то не

проводив веселий сміх і крик дітей та голосні

Скоро після її виступів у Лондоні, Іра Ма

не воєн~е зусилл~ закінчить остаточно добу І ланюк в~їхала на вистуПи до Неап~лю, _куди
поневолення

13.000

У спjхи Іри Мал~нюк

юй знаходимо б'агато невідомих нам фактів,
головно з боротьби післявоєнних років. Це най

української душі, ·ша залишається незмінною

на зусrріч з'їхалося коло

1954.

Музична пу

Неаполю її добре знає й цінить, і її

цьогорічні виступи в опері "Трістан і Ізольда"
Вагнера в ролі Брангене були її дальшими по
важними усніхами на тамошньому терені, а не.
аполітанська преса вмістила ряд прихильних і
похвальних рецензій на її виступи.
Після її виступів в Італії, наша артистка
повернулася до Німеччини і у Радіо Баден- Ба-
ден награла на платівки арії з опери Белі Бартька "Герцог Бляубартс Бург".'Згадана опера

співати знов у вагнерівській

цієї опери, театр Ля Скаля
заангажував ар
тистку на виступи в місяч.ях квітні і травні ц.
р. Вона виступала в ролі Ольrи · в опері "Єв
геній
Онегін"
Чайковського,
співала в італійській мові.
n

....

~
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Книжки та жу· риа.ли

!укра~;~~~ ~{:Л;і~~:;~~~;х дитина могла без
більшої

Вінніпеr, 1!154. стор.

Теорія Шахматова про "спільноруську прамову" зустрінулася з рішучим запереченням та
науковою критикою збоку таких авторитетів -

1-50.

•_ - '-- _ - - - - - -

шкоди для

свого національного

здо.

ров'я стравити й такий "виховнийн харч. Її .віr-

-----П. К о в а .1 і в. Українська Мова та її
становище серед інших слов'янських мов. На\(ладо~І Тва ''Рідна Школа" i~t. М. Шашкевича.

6. {59).

•11 І о а· ••·· І,,.,.,.,

хавувала природа, батьки, оточення, пам'ятки
минулого. Диrина ж, приречена рости й жити
в далеких краях, серед чужих людей, часто без

славістів, як Міклошич, Ягіч, Мейє та українсь-

батьків, потребує багатої, а

ких славістів, як проф. Тимченко, проф. Смаль-

лютно правдивої книжки.

1

Стоцький та інші.
.
Проф. Тимченко назвав цю теорію Шахмато.

передусім абсо-

Під таки~1 заго.1овком в серії "Славістіка"
праць Інсппуту Слов'янознавства Української Вільної Акаде~tії Наук за редакцією Яр:

ва "мовним мітом та фікцією", а проф. Смаль-

Руднинького, нещодавно

нова

Стоцький, відкинувщи групову теорію (Шляй-

запа:vt'ятає, який то гарний, великий, ~tноголюд

праня нашого відомого мовознавця проф. П. Ко-

хера) для слов'янських мов взагалі, а тим са-

ний край

-

вийшла в світ

валева. В 11.ій стисло- науковій праці, на підста.
ві філологічної ана1ізи та детального огляду
прань вілтшх славістів, проф. П. Ковалів переКО\1.1/ІВО доводить, що українська ~юва вtд
най.Jавнішнх часів займала належне, окреме
діІя неї ~ticP.e n родині інших с.1ов'янських мов.
На особ.1нвv увагу в об'говорюнаній прапі
проф. П. Ковапева заслуговvє розгляд теорії
російського с.1ав;ста А. Шахматова про "спіль-І
но - руськv одність." Шах~rатов доводив, що
спі 1ьно слов'янська родина мов видітРа 3 себе

І{нижка Ю. Сірого не вимагає ніяких поправок і ~:а буть нік~>Ли не за старіється. Укр<r
їнська дитина, читаючи Р.Ю книжку, не тільк~

-

Україна. Не

тільки довідається,

мим і спільну всім східнослов'янським племе- скільІ<И в ній рік, морів та гір, які багатства в
нам прамову, твердить, що в праслов'янську до- надрах її землі. Дитина зможе порівняти здо.
бу не б'уло жодних ізольованих груп. (ст. 26 -І рє_>Ве й гаоне nідсоння Уr·раїни з іншими під
27).
соннями. І коли уважно вчитається в рядки ці
Для підкреслення ще більшої необгрунто- єї книжки. :-.юже, позбудеться почуття прини
ваности теорії Шахматова, проф. Ковалів в сво- ження, таІ'ого частого на місцях нового пасеїй праці докладно розглядає також міркування ,1ення. Ми ж не завжди були бідні. Наша зем
білоруських вчених
(кривічів) проф.
Янка
ля 1'юже прогодувати й усіх тих гордовитих
Станкевича та Давидовича _ Городзенського, ч- а\Іериканнів. німuів чи англійців, і кого ще б
кі переконливо доводять, шо й білоруська мова І ~·огла вона прогодувати!
тако>t< ~tає своє окреме міспе в родині інших
А як дитина ще й призадумається на."(

1

єлину "ону ехі 'ІНО-С,'Іов'я.нсь'<у, що пізн'ше ліс.! слоn'янських мов і була uілком незалежна від

rrрочитани\ш рядками, то, напевне,

тапа назву "спільно- пvської" і що СVЧЯП-ІЇ І буп.ь-яких про~tіжних стадій в її розвитку (ст
східно слоn'янські ~юви р-озвинулися вже ·з ціЕ'ї 29). Дплоди вищезгаданих білоруських вчених
східно- сюв'янської прамови, а не безпосеред- також v великій мірі
послаблюють теорію
ньо з прююви спільнослов'янської" (ст. 20).
"спі 'ІЬІЮруської пра мови- Шахматова. "Mn.
Uією тепрією Шах~tатов відбирає
право же~ю в кінці ствердити , - каже проф. Ковалів.

причини скитання й недостаткін. І затямить і
r·e заб'уватшrе ніко1и. хто позбавив нас рідної
хати І!а нашій чарівній землі.
Книжка прегарна ілюстрована поезіями та
nое-Jічною прозою !-'•.аших писиrенників пр'о

котnій-буль зі східнослов'янських мов- росііі.

-

степ. ГТолісся, Карпати. та чіткшш, дуже гар

ській, укра їнські й та білоруській стяти нарівні

налпtсяч.'Іітню

що всі спnв'янські нароли \ІаЮть свою по

·

історію, кожний має свою іс-. РО піпібраними фоторепролукція:-.ш.

по 1 ьською, торичну традицію, К?жний витворив собі сво~ І

з і~шишt с.'!ов'янськими ~юва.~Іи -

Fезд?ганне графічне оформТІення П. Хо

чеською. словатrькою. лужинькою, бо'Ігарсь -~ питоменну йо~Іу наuюнатьну культуру, отже 1 подного 1 образна

кою, ссрбп-хорватською,
інакше

словінською.- -

не

прийде до

\•она

книжки доповнюють

свою окрему ~юву. Між цими мовюrи зберіга- • ней кvльтурний і з любов'ю написанпй

як .rІІtше в триєдИН()\ІV поєднанні в т.

ється ще деяка, так би мовити, сестерна б'лизь-

твіr

нашого Ішпатного й заслуженого дитячого ав

зв. "сп. іІJьнопvській пра~юві". llJax~raт.oв нама-І кість, шо нагадvє про колишню праслов'янську тора.
гаnся ловсстн. шо "єдине пvське пле\І'я" в 9. одність" (ст. 44).
Велике спасибі йо,tу за ню пре~<пасну

_сто·1іт1і ~озпплосq н~,тон ~.·rе~Іі_~ні ГІІуf"и· пів-

де<ш.v. пшшчнv 1 схшнv.: 1 хоч вони зберігали

t.

1 ~----,.,..,.~----~

ІІі міо.кування ~Jlановн_ого Автора_ ~~.?м· ук-1 книж1 у!

ра І нцюt, требп добре заrюшти та поствІно кс.

тепrпоnіяльний зв'язок l\tiж собою. та все ж жи. руванrсь,бо ще й тепер деякі російські кола на

л~ у вілокDе\Jленочv колі е~онт.rічних інтере.

е~rіrрані_ї всі~tа сила~.r~ намагаються нашу мо-

сІв.

ву знен.Інити, права

прrлJИкаючи лп

світів (ст 21\.

трьох

тзних

кvльтvрних
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Editorial Mykola Denysiuk
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ПППVЧЯ[)НО

J1ИК.'Іа nен а.

вже Jlокійного Ю. Сірого.

·

На 'ІСЖИТЬ

Перу

-

гювені шкільних та nозаткільних

Cepcl1

·"

_, · "

·

·

·

··cтnn и та rеогра<І11И, ттьки ненелику К1ЛЬК1СТh

їх ~южна nуло пати в nvки дитині ,та ще й ло

~

~

.•.

Мабуть не помилш!ося, коли скажемо, що

видання проф. В. Кубійовича,
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гічних з:т Ї'-'ав1ень.

не друга кгижка про ве~тезнання Укра їни, до-

:.::

~
.·
:+:

на рівнорядне місне нашої ~юви в родині інших

~~ С.'!ов'янських ~юв, а тим самим піднести її зна-

·

Ціна

що в першу чергу ~tала на меТІ вка'<ати читачам

;•;
':

::: виготував ло друку нову, більшу наукову пра;:; ню п. н. "Прnблеl\ІИ Фор~tуваншr укра ї не ької
;: І мови". Спnл.іваєчось. то знайдуться щирі ме· · ценати vкра ї нсько ї науки і лопо~южvть llla;: новноl\tу- Авторові видати й t•.ю потрібну і важ-

Шукачі запротпреного щастя

Дчобарвна обt.ладинка роботи

'+'
;:

;~ признання і вдячність проф. П. Ковалеву та Ін.

~::

Мертві еві-

~

:.і

.:
Закінчуючи ню коротеньку бі-бліографіч·•· нv заl\Ііп<у. !ЖазаРим бvле висловипt належне

:.: чення, 5Н< таl-'ож ппдскуди і вправалити ширші
HatPoro зага.1у н сферу науково _ філолІ)-
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1 1 звузити та звести лише

~·~~ опублікування цієї цінної і. актуапьної
праці,
.

сьоме число Літературної Бібліотеки

~·
- И-.1}1 ~

до ролі звичайного ":-.ta 1оруського на річчя" є-

·
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ду япля.тrнся

або сухими. або застаоілю.ш пе-

ре•:лаЛЮJИ П()'ТЬСЬКИХ, І\ІОСКОВСЬКИХ ЧИ· ЯКИХ Ще
та\' птшь. а

б

о

б
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.._ 8.- 50.-100.Німеччима " ДМ.
О. 50 3.-- . 5.Фоанці" фр. фр,
30.-160.-300.-СШд і Katmдa дол.
0.20 1.- 2.Jmпi країни рівн. дол.
0.20 1:- 2.~ .. mP!1frl'll

St!scripci6n:

$ ](),Anual $ 20.'
- - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - -

Tftulo de Propiedad Intelectua1
Ф
1
...... ';'

З39.8к2
u

FRANQUEO PAGADO
Concesi6n NQ 4489

~ ~ ~-----------~~

I1J

't'ARIFA REDUOIDA
Conseci6n NQ 415rl

--------------------~--------------------------------

Talleres Graficos

"C'Iнtmpion",

.Joac,uin V. Gonzalez 2375,

Т. Е.

50-7375

