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Чf&КА ОПЕРА З;' __ §§і& іSАш. ~~ааа..т-t. 
"УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ" 

ЧесьюІй КО\ІІЮзІ;тор Во:юдІІ\1ИР Амброз нашtс<Ів 

оперу за ві;н;\ІОЮ дра\Іою Івана Франка "Украдене 

щастя". І Іре\t'єра uпер11 ІI~uЙ;JJ.1_: з велІІКІІМ успіхом 

в оперGвих театрах Брно та Олс:-.юуце. 

Автор опер11 звернуіlся з :н.стс:-.І до робітнІІків те

атру і:\1. Франка в Kиfui, у як(щу п11ше: 

",'{ія;Іьнісп, Івана Франка :-.1ене зацікаuи.1а ще 28 
рокіu ТО:\1у. :чи зна.lІІ ІВ.іНа Франка ще з ТІІХ часів, 

1:\0.lii ВіН, ЯК І·&.lІІЦЬКІІЙ .УЕ!1:-:·;ІІеЦJ,, JЮЗО:\1 З іНШІІ:\І\1 C.lO·
ll'ЯH<lМII ко.lІШІньої Авсгр І боровся зJ. праuа І·ноб.lс

ннх слов'юІсІ,юІх наро;tів. Тс:\ІУ :\ІІІ ввюІ-.:алн йоІ·о лі

тературну д.яльність б.н;:н,кою на:-.1 і рідною. його 

ПОВіС'ІІ і др<НШ, ЇХНf :\!.УЗІіЧНС 0'-fJOJЩ.leHHЯ ШИРОКО Ві

..].0:\Іі серед чсхос.1сващ,коІ·о народу. 

На доказ повагІІ ,·ю цьоІ·о великого укр<Іїнського 

поета, з якю1 я ссобІІсто .lІ!стувався, бо особисте зна

йо:-.tство не бу.1о \ЮЖЛИВІІ:-.1, та на доказ визнання ва

шої велнк()Ї творч,JЇ л.ія.т11,ності, разом з Спі.1кою че

хослов:щько-радянсІ,кої дружбІ! посн.1аю Вам один 

прю1ірн11к п;1рппурн д.1я рся;Ія опери ··~'крадене щас

тя". 
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Микола ЩЕРБАК 

Синові 
(Уривки) 

~. 

Ти ще в шпиталі спиш, мое дитя, 

Проживши тільки день на білім св:ті ..• 
Які в:нки сплете тобі життя, 
Чи лаврами, чи терном перевиті!? 

Які шляхи-дороги зміриш ти -
У чужину чи в р~дну Україну? 
Життя прож;-!ТЬ - не поле перейти, 

То ж спи і сили набирайся, сину! 

А як пnокинешся у ліжку· голубім, 
Hrtrtчrt і клич - хай кочк усіх розбудить! 

Вдихай .пов"тря вс·м еством своїм 
І пий спрагн1.1о материнські груди. 

Вдихай і пий! ВелухаАся і дивись 

На св'т цей. повний музики і муки .•• 
Хай над тобою сяе неба вись 

І Боr тримає ми."осердні руки. 

** * 
Птах засріблt1тьсп - ти спжиш очима, 

Глля гойднеться - ти ловиш рукою .•. 
Що це співа над тобою, з тобою -
Промінь із нє-ба чи радість незрима? 

Що П3ОзираЕ првв"тно крізь зелень -
Uв"т барв'нковиfі? Рсмашка на ниві? .• 
Сину! Нехай у дзвінкім переливі 
Буде, як п"сня, в:к тв:й веселий! 

** * 
Ти усміхаешся, ти простягаеш руки, 

Ти щось говориш сонцю І весні, 
Ти ловиш св:т, великий і стозвуки й, 
Мов зайчика, що rpae на стіні ... 
Мое мале! Я сам ловлю, як хвилю, 

І світ, і світло - голубий розлив! -
Хоч рано, сину, наче казку милу, 

Свое дитинство в полі загубив. 

Улас САМЧУК 

Іван 
• 
1 

Де ж ти загубиш'? Тут, на сірих бруках? .• 
І що ти знайдеш, сину, в чужині?! .• 
..JІови ж цей світ, великий і стозвукиА, 

І усміхайся сонцю і весні ..• 

** * 
Про.1ине хмарка... В~тер голубий 

Ша;>nне за поли тиху тополину .•. 
в·трила в:рні рвуться до плавби •.• 
Це - щастя, сину! 

Прорізать далеч, гостру і густу, 

І, п'с.1я мук та спраги до загину, 

Зустріти дім і рідних у цвіту -
Ue - щастя, сину! 

** * 
І<ош1сь, як виростеш, а я вже, сину, 

Не буду біля рідних берегів, 

І ти п'д вечір, в .1агідну годину, 

Очима пробіжиш uей вірш, цей спів, 

То не сумуй, - не треба сумувати! 

Утри сльозу, що затуманить зір, 

І Ади в поля, у ліс - природа-мати 

Бу.11а й мені розрадою, повір .•• 
Любив я слухать, як шумуе нива 

І рн"йно дуб із вітром гомонить, 

Як над Дніпром пройде спІвуча злива, 

Гойдаючи схвильо.вану блакить •.• 
Я млів од щастя, як у темнім просі 

Озветься перепілка серед піль, 

А на траву спадуть прозорі роси, 

Неначе сон, як радість і як біль. 

Я не дослухав... У терпку хвилину 

Взяли мене до іншої плавби •.. 
Таке життя! Такий цей світ! .. Мій сину, 
Ти додивись, дослухай, долюби! •• 

6. VII. 1952 - 6. \'11. 1953. 

граф 
(Уривок з ,,Осту .. , том ІІ-й) 

Ранок застав площу св. Софії безлюдною. На 
костистому бруку валялось кілька лотоnтаних тру
пів, кілька нерухомих машин - одягів, плякатів, 
каміння, паперу. Сонце вибралось з туману ліво
го берега і кинуло жмут млосних тіней по верхах 
будівель. Булава Хмельницького nростягнулась 
до самої брами храму, холодний вітер назустріч 
ліниво ворушив листками ночі. 

Місто щойно недавно замовкло, закрились вік
на, зареrлювались ворота, усе живе, що могло ку

дись зникнути, зникло. Лиш не все могло це зро
бити. Іван Мороз, наприклад, що власними очи
ма, власними вухами бачив, чув і пережив цілу ту 
ніч, раннім ранком не знайшов своєї захристії св. 

НОВІ ДНІ, ГРУ ДЕНЬ, 1953 

Івана Златоустого у тому вигляді, у якому _11 за
лишив. Двері були вирвані і потjк паперів витікав 
з них просто під вітер. Не цікавився, що там ста
лося, не пішов шукати свого клунка, а подався 
вверх по Кудрявській без напрямку і мети при
гнічений втомою безсонної ночі. Лише присісти, 
прилягти, хоч би шматочок спокійного місця. 
ГІригадав навіть цвинтар, що видався йому ідилій
ною затокою. Страшна байдужість, драпіжна зне
віра опанували ним до кінця. 

Опинився на пригірку Володимира над Дніп
ром. Першу ліпшу, ще мокру від нічного туману, 
знаходить лавицю і присідає. Простори ріки, зем
лі, Труханокого острова, гирло Десни стелилися 

І 



перед його зором. Чавунний Володимир зі знаком 
кари римлян освяченої хрестом спасіння непоруш
но стоїть на площині. 
Коли і як звалився і як заснув - не пам'ятає. 

його тіло, зламане по половині у пім'ятому, ватя
ному ка беняку, лежало ніби недбало кинутий лан
тух, нижня його частина, у підраних невиразної 
барви штанях, звисала до долу, сухі, барви сірої 
глини, чоботи, ніби визуті, валялися під лавицею. 

Прокинувся нагло від дивного почуття, що дов
ший час, крізь сон, турбувало його. Був і приго
ломшений, і здивований. Здавалось, він лежить на 
виду всього світу. Сонuе вже зійшло і на сторч 
світить. Бі.1ІЯ його ніг на тій же лавиці сиділа .'Ію
дина з великим костистим, погано голеним облич
чям, у старому чорному капелюсі на сивій чупри
ні .. Іван від здивування здеревів. 

- Простіть, - промимрив він і дивився вели
кими, ще сонними, майже переляканими очима. 

- Драстуйте, Іване Григоровичу! Так, так. Це 
я, - промовила людина дивно, скривлено, іро-
нічно. 

- Ви? Граф? - вирвалось у Івана. 
- Як бачите, - відповів той з усмішкою. 
Іван не знає з чого почати. Граф йому пома

гає: - Не дивуйтесь, Іване Григоровичу. Буває. 
Ха-ха-ха! Коли це ми в останнє? Здається, також 
на ... Христос воскрес? - Що? 

)Картує чи справді? Здається справді. Привста
ли, почаломкались і присіли знов. Дивились один 
на одного деякий час. Граф з іронічною посміш
кою, Іван питально. - Не дивуйтесь, - промо- _ 
вив граф. - Нічому не дивуйтесь. - Іван обвів 
поглядом графа з голови до ніг. - Так. Діла, -
проговорив. Йому хотілося встати і відійти. Не 
встав і не відійшов. Іван вичуває, що ця зустріч 
не випадкова. До чого вона веде? Граф посміха
ється. - Ну? - каже він. - Між іншим зустрі
чав вашого сина. - А! - відповів Іван. Нема 
більше слів. Мовчанка. По хвилині граф: - Не 
можна, Іване Григоровичу, дивитися на :щей світ 
звичайними очима. - Так, - каже Іван. - Це 
життя треба брати по-філософськи. Це властиво 
і не життя справжнє, а сон життя. - Іван підняв 
голову. - Так, - казав граф далі. - Сон. І ко
ли ви будете дивитися отак просто, мацати речі 
руками ·- не повірите. Чи не хотіли б зайти до 
мене? - Іван заг<tльно подивився на графа, але 
не відповів. Граф продовжував: - Нічого, кажу 
вам, Іване Григоровичу, не лякайтеся і думайте 
не одним днем, а всіма днями і не з землі, а з не
ба. Чи розумієте, що значить це слово Київ? Во
но значить схід сонця. І гляньте: чи не є це дій
сно схід? - і він показав на безмежний простір 
лівобережжя, що над ним, ніби кусень круглого 
вогню, горіло світило вселенної. - Або гляньте 
знов на того чавииного князя, - казав далі граф. 
- Тож він так само гнав нас нагаями отуди-о де 
той обеліск, щоб візантійські комісари обернули 
нас на правовірних... - Зустрівся зі здивованим 
поглядом Івана і говорив далі: - Нам ті чужинні 
ідейІ<и хоча й затісні, але Бог не дав нам права 
бути кравцями на міру. Бачили тієї ночі? Вилази
ли. Зі шкіри власної ... 

- Хм, - пхикнув Іван і ніби посміхнувся сі
рим ротом, його очі глибоко, мов могили провале-

2 

ні, другий день без їжі. - Якто? - промовив 
Іван. То значить любити нам затісно? - Граф 
забурчав, ніби лев, що його вдарено по зубах. -
Гмм ... Не тому. Ми двобігунові. Христос сам на 
собі ніс свою земну кулю, без вісі, без бігунів. 
Ми ж так не потрапимо. Нам треба рівноваги, ро
зумієте? Правда з одного боку є правда, але і 
другий бік - неправда. - Ненависть? - питає 
Іван. - Коли вас триматимуть у правді забажаєте 
неправду, у .1юбови -- забажаєте ненависти ... 
Контрасти конечні, щоб пізнавати лице. Нена
висть - другий бік правди, її мінус, і коли б 
християнство якось знайшло компроміс з тим, во
но менше ненавиділо б, а більше любило б. 

- Ну, а Маркс? - уже сердито з голодним 
огнем в очах вимовив Іван. 

- Те самісіньке. Женеться за правдою, деж те 
друге. І лютує, і ненавидить, і сіє зло, а того й не 
хоче розуміти, що людина це суміш, як і все, зре
штою, що на землі... А можливо і у всесвіті... І в 
лиці самого Бога? Ніколи. Проти людей. Воюємо 
негарними засобами проти самих себе. Ще не зба
гнули де центр тягару, ще не прийшли, - казав 
граф і далі мимрив щось, мов п'яний. Іван уже 
прихильніше дивився на нього, потім . обидва, без 
змови, встали і пішли. Іван похитувався, весь зі
м'ятий, ніби довго ва .. 1явся на дорозі під ногами. 
його ноги тонкі, високі, хистки, халяви заширокі, 
один чобіт у носку показує зуби. Граф усе ще 
міцний, роки, здається, не чіпають його, іде рів
но, довга, сіра, вичавгана капота, на ногах аашла
пане нечищене взvття. 

Ішли поволі, ніби прохоДжувались, минали ін
ших, що вже там то там ~'являлися. Погляд Іванів 
прояснювався, думки відсвіжили. Бачив молодих 
людей: парами, що ішли підруку і сміялися, бачив, 
як летіли голуби, бачив вітрильники на Дніпрі. 
Граф ішов поруч і говорив, щось з історії. щось 
абстрактне, намагався відтягнути Івана від цього 
дня і uього місця і надати йому більше виглядів, 
більше перспективи. Він так і казав одного разу: 
- Коли б наші люди та мог ли трохи відчувати 
перспективу, вони не потребували б бути все та
кими великими. Замість великих переворотів, вони 
робили б великі машини .... 

Тож хочемо догнать і перегнать, - буркнув 
Іван. 

Не знаємо лиШе кого ... Кажемо Америку, а 
переганяємо самих себе... Американець вірить у 
діло, а ми в небесні калачі і, можливо, навіть у 
груші на вербі. Щось, як Колумб чи Коперник. 
Фантасти. Людина, мовляв, може і без штанів, бо 
ж у раю ніяк не личать фраки. Наші суперники 
тим від нас щасливіші, що потраплять бути і без 
штанів і у фраках одночасно. Я сам бачив у Лон
доні голу людину з циліндром на голові, що спі
вала на площі "Алілуя'', хоча там за один поl.і]ілу
нок на вулиці арештують. 

- його не арештували? - запитав Іван. 
- Арештували, розуміється. Але то не був бо-

жевільний. Дістав три роки в'язниці, але й виграв 
сто чи скільки там тисяч долярів, бо це був аме
риканець, що заложився на цю суму, доказуючи, 

що людина у своїх діях може бути необмеженою. 
Благородні наміри. А думаєте, що наш Іван Іва-

(Зак. на стор. 25) 
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Петро І<ЛРПЕНКО · J<F"ИtiИUЯ 

Устим 
Хвнща ::м·ша.ІJася в тьм~ сп'вн:ччя 

З Брамс:1 м • nярсьинм таниом черга п'ять. 

Звуки - у віюш, мов uтквиря в обличчя ..• 
Ш:tби, 1дається, від звуків дрижать. 

Світло так с.їJішпь р~зис! .• Волохаті 

nа~ьц: нервово гертають листки ... 
Б" лий щодешши .. Яи душно в и:мнаті! .. 
Звуtш - у в !іна... У зшитку - рядии: 

.. І пrиг~да1ась наша зустр:ч незабутня. 

Ми т·,,ьюt трет й день у І<иєві. Весна. 

Л у дУМІ·ПХ С(" '~"'·-· Дороги каламутні, 
lllo п-І:вс.тt сюди ... І я така одна. 

Стою пtд б:tштою каштана суб1ч дому. 
Бревю ь духмяний всч'р... "Здрастуйте! Отаи 

Ж·'в'ї\І сус д~мн, а it дзсі незнайомі •.. '' 
Я ;,ж здрнгну.11~сr:: усміхливий юнаи -

nept>дi МНОЮ... в· ДП.'ІИВа.'ІИ дні На прощу 

Г·t~·хої віч~ости, й народжувались дні, 

І став юнак д-я мене другсм найдорожчим, 

Любс:н·ю першою озвавшись у мені .•. 

О, мій Устчме! В спогв~.'І:й каламуті 

Ж;птєвих зб.1уд нам щастя випити дано: 

Ти ось уже - в педагогічнім інституті, 

Л я мrдІtчного - студенткою давно ..• 
н·г, ЩО ТаІ"ЦІОЮТЬ, ГУСТе ТУПОТіННЯ 

Луttко - в кімнати шорстку тишину, 

н:би з пітьми хтось гострюче каміння 
В пащ; сіяючі в:кон швирнув. 

Г·пш гримлять? Заарканену жіниу 

Юt1ЬМИ татари волочать презлі? .• 
Пальц; нову відкривають сторінку 

в білому зшитку на чорнім столі: 

..• За що, за в:що ~я дия.вольська поиута? .• 
Арештували батька вчора уночі, 

Сьогодні вигнали мене із інституту, 

І залишилося одно: сиди й мовчи! 

Так перерізано моїх надій дорогу, 

Немов .'Іанцетом непотрібний нерв. І де ж, 

В чиїй душі на цій земді шуиать підмоги, 

І до яких св:й ирок скеровувати меж? •• 

Я розказала все у розпачі Устиму: 

Що ми втікли з села у J<иїв - иуриу лі, 
Що батько мій, иоли країна крилась димом 

Війни, в Петлюри був - це знали у селі, 

Що ми, до І<иєва, зм·нили п'ять околиць 

Малих і більших міст... У ее розповіла. 
І мій У спtм, - непосидючий комсомолець 
І пролєтар, - замислившись, не міг чола 

Свого підвести довго й глянути на мене. 
Я ждала вироку, як жде страждань иінця 
Напівпритомний пацієнт, жарінь шалена 
В яиім чергується із холодом мерця. 

- Ну, що ж, - він міцно стис мою безвольну руку, -
Я не лишу тебе, ніколи не лишу! -
І ось я радісна, в обіймах дужих муии, 
Сльозами зрошуючи кетяг слів, пишу ••• 

Хвища. І звуии - з навпротнього дому, 
Звуии - мадярський танои черга п'ять 
Б'ються у віина, яи птиць невідомих 

Зграя недобра - і шиби дрижать ..• 
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Душно! J<імната здається, мов илітиа. 

Св:т ло... І світ ло здається різким ... 
т;нь незуrа;Jна від пальц·в - на зшитку. 

Білий щоденник і чорним - рядии: 

• •. Сьогодні йшли ми по Шевченківськім бульварі •.• 
Т3м, де мед11чний інститут .•. Згадалась днів 

1\\оїх студентських метушня... І, яи прнмари, 

Сплнвл11 всі емутин переміряних шляхів .•• 

Неначе сп:згади, каштанів мертве листя 

J<ружляло й п~дз.1о на вичовганий бруи, 

І таи захоплено ма.11енька наша Христя 

П:)го .:юви.'Іа у долоньки ніжних руи. 

U(' пес бу.'Іо таие звичанне і незвичне. 

І був привабливнй, до болю дорогим 

Бу ~ьваt> Шсвчеttиа. Інститут ш•дагог:чний 

Ми пром:-tну.1и, де учився мій Устим, 

І h.--:л' йш.1и ... Тепер - озброєна вітрами 
ес·ння н:ч взяла вже місто у полон. 

Христинка спить, самз, яи .. 1ялька - між ляльками, 

І може сниться їй про листя дивний сон. 

:\і\ муж готується до лекцій (він у шиолі -
~·чителюе). Я на иухні лиш одна. 

І от записую: на звабнім видноколі 

Мого життя - таиа жадана пtшина. 

Я не надякуюся Мойрі за цей спокій 

В душі, журою потолоченій моїй .•. 
~,сти ме, вимріяне щастя иарооие, 

І<лянуся нашою дочкою, дорогий, 

Що нав:ть смерть нас не зуміє роз'єднати. 

Любов безсмертна, як життя! У иожну мить 

І 'Іас, я вірна задишусь: жона і мати, 

Яи роду нашого закон і честь велить .•. 

З дому навпротнього - звуии злов:щі, 

Вривчасті звуии - у вікна ясні. 

Хвища шурстить, і ось раптом ця ж хвища 

Виє вже в ночі гучній далині. 

Голосно! Диио! І потім, свавільна, 

Тихшає, ніби стає нежива ... 
Пальці щоденнвк гортають повільно. 

В пальцях тремтячих сторінка нова: 

. .. Страшна ця оргія війни у Подніпров'ї, 

Середньов:ччя це, восиресле на землі, 

д~ ш1ш руйновища, повніють ріии кров'ю, 

І тінь rойдаеться н~мецької петлі! 

Я ~апишу, щоб пnм'ятать на віии вічні 

Неуявимс людознищувачів зло: 

Вони поз'їхались палить, до цього звичні, 

У кулеметному оточенні село, 

Яке змінили ми на вимучене місто ••• 
Гарячий дим і стрілянини тріскотня, 

rранатні вибухи, прокльони і зміїсте 
У небо полу:w'я знялось - на сионі дня •.• 

Я опритомніла в хатині ліснииовій 

(Устим дав кров свою для мене!) уночі: 

Щось шепотів повстанцям ліиар сивобровий 

І він стояв, із автоматом на плечі -

Мій дорогий... Але сказать не мk ні слова, 
Що вже дочии нема, що в попелі села 
Ті притоптано - пелюстку волошкову •.. 
І вдвох... Лишилися ми вдвох... Нам путь лягла. •• 

з 



Ніг тупотіння вв\рвалось оглушне 

Тих, що танцюють під звуки .. 1ункі •.• 
Душно в кімнаті холодній, ой, душно! •• 
БіJlИЙ щоденник і чорним - рядки: 

... У всескоряючих тривог коловороті 
Відбушувала, скаженіюча війна. 

І на питання непокоїсте: - що ж потім? 

Прийшли сtштальські табори і чужина. 

Якесь нез.вичне прочування огорнуло 

1\\ене, навіюючи сум, і я не та, 

Що рік, позаторік тому ... На серце чуле 

Злягла незнана ще, терпкава тягота. 

Ох, ця Баварія, мов урма чи пустиня, 

І я - стеблина у пустельній сіризні! .• 
Боюсь майбутнього... Прова.1лям чорно-синім 

Воно все сниться, уяв.ТJяеться мені ..• 
Але навіщо цей докучливий неспокій 

Мене стискае перевес.1ами хвилин? •• 
Уже ж нас трое знову ..• Ми - не одинокі: 

В нас народивсь, як життестверджу.вання, син •.• 
Хвища - у вікна: невговтна і люта ... 
Повінь ударила звуків дзвінких ••. 
Вдарила й - що це? - нічого не чути 

Тільки ляскоче відлуниетнА сміх. 

Гуни рад:ють? Украдену жінку 

Половці кіньми волочать презлі? •. 
Па .. 1ьці нову .відкривають сторінку 

В білому зшитку на чорнім столі: 

... Так от який він, океан!.. Зелено-сіра 

Гучить глибінь, в душі розбурхуючи щем ••• 
На реях оружиетих вітрів, як жовта гіря, 

Висить, гойдаючися, місяць... Ми пливем. 

І<рикливих птиць за нами зграйка невесела 

Полюе пристрасно, торкаючись води, 

Немов думки, в яких вирізьблюються села 

І силюети міст Отчизни, і сади, 

І все, усе... Мені здається я ніколи 

Не повернусь уже назад ..• Глибочина 

Підносить скирти хвиль гримучих дооколL •• 
Вогні... І палуба... й безмежна далина ••• 
Хвища - у вікна січе посивіла •.• 
Тупіт і музики хвилі тремкі •.. 
В пальцях сторінка змережана біла, 

Чорні на білій сторінці рядки: 

... Нью-йорк - чудесне місто! Другий рік ми в ньому .•• 
Я на Мангетені цвіту серед споруд .•• 
Тут і від бруду тошнота - не те, що вдома -
Це особливJІЙ і приваблюючий бруд! 

Врости й живи - не скептицизмом пілігрима •.• 
На життьовій сновзнувся линві - умирай ••• 
Ніяк не можу зрозуміть того У сти ма 

Чому овижається все більш йому свій край? 

Дурне бунтарство! Неуміння підкорити 

Собі реальности хижацьку суєту ••. 
А цей мадяр .•. Ну, не дае мені І жити ••• 
Такий упертий ..• Мае душу золоту ... 

І мае каделяк... На ріверсайді дім теж .•• 
Співвласник фірми, де прибутки - міліон •.• 
Учора вимовив так солодко: ''ХодІмте ж ••. " 
І я, здавалося, пливла в казиовнА сон ••• 

І от чим більше приглядаюся до нього -
Стае він ниразно якимсь мені близьким ••• 
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Я полимилилася у виборі дороги, 

Бо що насправді мій розгублений Устим? 

А.ТJе... Я борсаюсь тепер, як у тенетах 

Перепелиця - в лабіринті почуттів ••• 
Мій Боже, правий, де той шлях, дорога де та, 

Якою б Ти мене, вщасливлену, повів? •. 

Музики радісний грім долинае 

З дому навпротнього... Північ... Метіль ... 
Тихо в кімнаті... Нікого немае ..• 
Тільки щоденник розкритий і біль •.• 
Душно! І тиша наїжилась... Дзвінко 
Падають тиші густі пелюстки •.• 
Пальці нервово гортають сторінки •.• 
В білому зошиті - чорним рядки: 

... Жахну под:ю довелося пережити: 

В передсвітанок, як із праці йшов У ст им, 

його звалило авто з ніг несамовите, 

І щез.ІJо десь, на в:тровінні голубім ••. 
Чи випадково це? .. Три місяці в лікарні •.• 
І вдома - два, хоч і здаеться - цілиА рік ... 
І заощадження новивітрились марні, 

А в:н... Який тепер із нього робітник? 

Та і потрібен він мені такий навіщо? •• 
liloro й думІ<и мені чужі про рідний край 

І зак.ТJинання цього світу ... Ще зловіщий 
Загостить час - і арештує ефбіай ... 
Я ці слова пишу в помешканні новому 

(Усе протекція!) на ріверсайті, де 

Навпроти дім його, о, ні, не д~м - хороми, 

І лип рясніючих подзвіння молоде. 

І часто кеделак шугае, мов привіту 

Палкого оклик, що з захопленням ловлю. 

І він, мадяр цей, не дае мені і жити, 

Оцей дженr ль мен, якого може я й люблю ... 
Хвища змішалась, не знаючи втоми, 
З Брамса мадярським танком черга п'ять. 

Звуки - у вікна, з навпротнього дому, 

Шиби, здається, від звуків дрижать. 

Світло так еліпить різке! Волохаті 
Пальці сквапливо гортають листки .•• 
Білий щоденник... Як душно в кімнаті! .• 
Звуки - у вікна... У зшитку - рядки: 

.•. Чи з чорта поміччю чи Бога, а кінчаю 

І<лубок домотувать вагань, і ставлю хрест 

На всім, що е і що було .в нас, хоч і знаю 
Це все в Устима викликатиме протест. 

Хай скаженіє! Рід міА багнув споконвіку 
Неперебірливо багатства й права - жить ••• 
І от ніякою мораллю крови крику 

Я теж не можу (та А не хочу!) заглушить. 

Що на віку своїм прийшлось мені зазнати? 
Нічого доброго! Який же судія 

Мій крок огудить і в безчесті звину.ватить 
За те, що хочу жить по-людському І я? 

І де той кодекс у згромадженні сторінок, 
Який вину лиш у мені б одній знайшов, 
І<оли любов у цьому світі - тільки ринок, 
І тільки бизнес, розрахунок - не любов? 

Чому ж лишатимусь я винятком, що хочу 

Врости в цей грунт, і в заспокОЕнні забуть 
Мої, черемхою не випахнені, ночі, 
Мою безрадісну і вІхолисту путь? 
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... Бреде зима... По пІдвіконню ходить вітер._ 

Шугае каделяк за вікнами - вже А мій. •• 
Про все домовилися: просто і вІдкрито ..• 
Мадяр? Нехай мадяр на линві життьовІй! •. 

Зі мною син... І я іду... Без повороту! •. 
Який І як мені ще квітнутиме май? .• 
Ну, що ж, Устиме-. Так не хочеться скорботи ... 
Прости... Не гнівайся на мене - і прощай! •. 

- Як же це? Чуеш? Вернися! .. - Грохоче 

Реготу буря, як моря прибІй-. 

Очі великі... ЗдивованІ очі ..• 
Плавае дим у таверні їдкий. 

Так, зрозумів: це вlн ще раз в уяві, 

ТІлькищо читаний, зошит гортав •.• 
- Пане... Нех зе мном пан випе!.. - лукаво. 

- Бросіла? Випей со мной! .. НІчерта! .. 

Віскt.. Склянки... І коньяк... І мадера ... 
Боми... Бліді сифілітики-. Дим ... 
Різко У ст им підіймається, й двері 

Хряскають різко за ним. 

Хвища голосить, і вІтер у груди 

Б'е, щоб печаль остудити жарку •.• 

Кроки повільні... Дорога - в нікуди ... 
Ніч омертвіла - в сліпім тупику ..• 
Брамса мадярський танок ••. Ніби з ляку, 
Серце завмерло, відчу.вши цей дзвін .•. 
В сполосі мерклім уяви заплакав 

Син. 

Кроки повільні ... - Це що? Телефонна 
Будка на розі? .. - І рурка - в руці. 
Номер накручено-. Порожньо й сонно ... 
Чиста застиг ла сльоза на щоці. 

- Небо? Прошу канцелярію Бога! 

Викличте Бога!.. Говорить земля ..• 
Пекла пожежа залляла дороги .•. 
Чорт воцарився! .. - І вітер швирля 

Снігу колючого приrорщІ в очі ... 
Будка розчинена .•. Рурка - німа ..• 
- Значить, і Бог озиватись не хоче? 

Що ж це, виходить і Бога нема? -
Руки тремтять, як від корчистих болів. 

Ноги холонуть і хвища гуде. 

Хвища і регіт. Устим збожеволів. 

Нью-йорк, серпень, 1952. 

• •••• 
Леонід ПОЛТАВА 

Дума про кабзаря 
Двадцять чотири танки тигрячим стрибком ки

нулись -· і прорвались на захід. Танки не тяжкі, 
по два чоловіки в команді, короткорукі . гарматки 
діставали недалеко, але все таки це був тріумф: на 
три десятки кілоl\tетрів, під Харків прорва.ТІась ра
дянська влада! Колона вантажних автомашин, що 
втопали у безпросвітній дорозі, потрапила шд 
точний вогонь гарматок. Сонце барилося за па
горбами і палаючі авта присвічували шлях танкам, 
людей опанувала дикість, несзмовите бажання 
гнати вперед, туди, де на обрії відсяювало у пер
шому сонці височенне місто, попалене, попечене, 
своє. Від захвату забивало дух, люди не тямили 
себе. 

Ворон і Воронов. Жартували з цього в частині. 
Навмисне їх посадили в один танк. Ворон -- з-над 
Дніпра. Воронов -- з-над Волги. Чорнявий -- і бі
лявий. Кароокий --- і синьоокий. Безпартійний 
велет-коваль ---- і партійний, колишній механік, -
oue Ворон і Воронов. 

Тяжко було Григорію Ворону. Плечі - ширші 
танка, колінами впирався в гарматний замок; ста
левий люк, що зверху, зашлемованою головою 
підважуван. Давно тягло з Азії в Україну, та між 
чужими було спокійніше якось, і заробітки не 
колгоспівські. Удома залишив Григорій старого 
батька, посилав йом угроші. а батьків брат -
хатину відступив і ''на музики в село старого 
виводив .. , - так дядько до Григорія писав. Бо 
сліпий Ворон був на всі руки майстер, сам скрип~ 
ку робив, сам і грав на ній перший раз, кожне 
весілля обігруван новою скрипкою. 

Воронов - ху дастий і низькорослий, гострий 
на слова, носив їх повні кишені, колись механіку
ван у Харкові, а потіІІІ партія підвищила, та він 
від того не по вища в; вважав місто сво їм, бо в 
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СРСР - усе своє, од Москви до самих окраїн, 
рвався в Харків, наче до рідного. Як з таким не 
подружиш, та ще в однім танку, та ще й на 
фронті? 

Їдем? 
Їдем! - 1 Ворон, не бачучи обличчя водія, 

знав, що той у цю мить весело підмсргує. 
Берем? 

Берем! - і Воронов знав, що в цю :.ІИть 
Григорій Ворон набирає повні груди ш;шітря, і 
тоді стає менше повітря в широкому пот, здоро
вий. чортова мазниця, добряк і тихоня! 
Ще кілька італійських підвід розвіялося з ди

мом. Сонце пішло вгору. Просто перед ссбою в 
долині побачили танкисти село, повішених на май
дані та довгі жерла протилетунських гармат, на
ведені на груди червоним танкам. Напевно той, 
тичкvватий, що самотньо на горбовині бовванів і 
зник: - сповістив німців. Дві години !\tинуло, як 
кружляли в запіллі, - два танки, ніби часові 
позначки, залишилися чорніти на зе~шому цифер
бляті. Командирський, пострілюючи вниз, побіг у 
поле, в прогалину між двох сіл. За ним широкою 
погнутою лавою - крицеві побратими. 

Двадцять два танки :\tа.1и один шлях. хоча й 
різні думки. Хто хотів свою Україну, хто -- собі 
Україну. Про політику ніколи не говорили :\tіж 
собою Ворон і Воронов. І як говорити, чи таке 
й на думку спаде, коли ворог - один, навколо. 

Повнеати на гілляці нікомv не хочеться, ні від 
чужих, ні від своїх. Ані -грудей наставляти під 
занадто важкі три грами. І танки гули дружньо, 
одним голосом з двадцяти одного мотору, бо двад
цять другий - пішов разом з людь:\ш під воду, 
пробуючи перебігти крихкий містоЧок, виконуючи 
гострий командирський наказ •.• 
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Що не добили кулі й набої -- те добивали 
здиблені коні. Довга транспортна кінна колона 
звивалася зміюкою, дибилась, пробивала боки 
дишлами фургонів! - Гальт! гальт! - верещали 
на мадярів німuі, ускочивши в панцерне авто і 
втікаючи. Назустріч їм вибігло ще кілька коліща
тих панцерок, побачили, що непереливки, застро
чили з дурної голови по танках і, ледве вичекавши 
своїх, гуртом дали вноги. Червоні танки погна
лись. Ліве крило залишалось вкінні, бо довелось 
шикуватись в небезпечну колону, шлях пролітав 
через закурене боє~t село, - так Ворон і Воро
нов опинилися в самому кінuі крицевого ключа. 
Зненацька пудона рука Григорія штовхнула у ва
тянкове плече водія. 

- Що там? - крикнув Воронов. 
- Дивись! - рукою відповів Григорій: та сама 

тичкувата постать, що бовваніла на пагорбі -
стояла перед ними, зовсім близько, вчепившись 
переляканими очима в червонозорий танк. Воронов 
різко осадив машину, не приглушуючи мотору. 

- Наші бойци! Наші! .. Ідіть, ідть, - забель
котів тичкуватий і по безкольорових очах не мож
на було пізнати - з радости чи з переляку тряс
лись його довгі мотузяні руки. 

--- Що сталось? Хто ти? -- по-російськи, став
лячи триповерховий дім, крикнув Воронов, виги
наючись із люка. 

-- Там, таі\І... --- мотузяні руки показували за 
ріг мазанки, похиленої від горя хатини, - там 
враг совєтської власті, там... два! 

Часу на роздумування не було, колона десь 
гнала вперед. Та партійний квиток примусив Во
ронова вискочити з розігрітого танка, а за ним, 
захопивши автомата, сплигнув і Григорій Ворон, 
роздвигнувши півсеJІа плечима. 

- Там, -- ще раз промовив тичкувап1й і руки 
його сплелися, справді як мотузи, зашморгом. Він 
уже видко отямився й вишкірив зуби: - Співає 
антисовєтські пісні!.. Прийшов у село й аrітує, 
хтось їх підвіз, із хлопчаком... а я тут случайно 
остався, я са:\І більшовик, безпартійний, конечно, 
но більшовик. І в рагу не по пущу! .. - задихаючись 
він струснув довгим, обвислим ш1льтом і, підбі
гаючи, потягнув танкистів за ріг хати. Григорій 
Ворон цупкіше стис автомат. 

Під золотими осінніми вербами, що відгороджу
вали безтинні хатини від шляху, спиною до трійки 
сидів старий. Широченні, колись дивної сили, пле
чі розпирали свитку. Сива непокрита голова, під
стрижена під стрішку, трималася рівно і навіть 
гордо на тугій оголеній шиї. Старий, видко, про 
щось думав, глибоко й зосереджено, і тому, ніби 
нехотячи прощаючися з думою, повільно-повільно 
повернувся на кроки. 

- Спасибі, люди, що не забуваєте... А де ж 
мій хлопець? - Старий павагом підвівся і тоді 
стало видно кобзу, що лежала в ногах, зіперта на 
клуночок, і його обличчя: кругле, міцне, обрам
лене сивими пасмами і - незряче. 

Григорій Ворон зблід і опустив автомата. 
- Ти співаєш? -- струснувши головою, різко 

озвався Воронов. 

- А співаю. Чого ж мені не співати, як ті ду
шогуби повтікали? Можу, бо с.тюбода прийшла, 
і заспівати. Що хочете, чи старовинних козацьких, 
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чи може веселої? .. - він підніс руку і перебирав 
пальцями повітря, наче струни. - Оживайте, лю
ди, - ще додав; його по гідне лице посміхалось, 
а незрячі очі дивилися кудись у небо, може прос
то й на сонце. 

- От! .. - сіпнувся тичкуватий злорадно. 
- Ах ти ж, сволоч! - розлючено ошкірився 

Воронов і шарпнувсь по револьвер, якого, разом 
із кобурою, залишив згарячки у танкові. - При
стрель! 

Григорій Ворон, зненацька незв_ично-пружно 
по звіринному, скочив до сліпця, 1 смертельне 
очко його автомата завмерло на грудях Воро
нова: 

- А як не пристрелю? Скажеш? 
Тичкуватий засіпався, позадкував, ховаючись 

наполовину за низькорослого Ворона. На обличчі 
сліпого промайнуло здивування і якась, більша 
від смерти, тривога. Вітерець тріпав його сиву 
чуприну, а сам стояв непорушно, могутній у своїй 
закритій силі. 

- Пристрель! Або тебе пристрелять! - Воро
нов кам'янів, обличчя перемінилося в гранітну 
різьблену маску. 

- Доведеться, -- дивно спокійно відповів Гри
горій Ворон. -- Ну, прощай, Воронов... Був ти 
мені за друга, а я й не знав, що ти така сволоч, 
- і автомат довгою чергою заглушив слова: Во
ронов з тичкуватим лежали навхрест на землі. 

Патуманіли~ш очима глянув Григорій на сліпця, 
що стояв непорушно. Обличчя його не змінилося, 
тільки високо звелись брови... Григорій кількома 
стрибками досягнув дверей хатини і вдарив ку
лаком. Двері відчинилися в ту ж мить, видко гос
подар стояв під ними і все бачив. 

- Хазяїне, - Григорій ткнув його пачку де
сяток, - візьміть його й пригляньте ... Живим бу
ду - за все віддячу. - А тоді швидко підійшов 
до старого, охопив долонями незрячу сиву голо

ву, пекучим цілунком поцілував у чоло: 
Прощайте, батьку. Це я, Григорій ... 

- Знаю, - промовив сліпий, оббігаючи паль
цями обличчя сина. - Голос у тебе змінився, чи 
не перестудивсь? 

- Не спав, у танкові... ми ПР?РВ_:Злись ... 
-- А ... - дрижачою рукою слшии г.'Іадив сино-

ве плече. -- Іди, як треба... - і Григорій ступив 
крок назад, ще вдивляючися у величне, карбоване 
обличчя. а потім круто повернувся і, перескочив
ши через трупи, побіг до свого танка наздога
няти колону. 
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А. ЛЮБЧЕНКО 

ЩОДЕННИК 
Сьогодні мають привезти до Львова Лесика. 

Сестра п. 0., з якою бачився днями, і яка не 
має дітей, дуже хоче взяти його й Остапа 
до Коломиї. У Дрогобичі він ходить до шко
ли лише двічі на тиждень, бо школу перенесли 
за два кілометри. Годують теж погано. Д. ду
же нарікають, дарма що родичі. І так от, взяв
шись переконувати, заrітували мене віддати 
малого до Коломиї. А я тепер передумав, за
непокоївся. Краш.е б малого не зривати з :\-Ііс
ця, до якого він звик і де йому зрештою не 
погано. Три тижні тому, коли його привозюнІ 
до мене, він виг.1ядав ці.пком добре. Він по
правився, поповнів. його там люб.11ять. Одне 
тільки: тепер Д... не дадуть своїх харчових 
карток, оскільки Остап чи ка там уже не бу де, 
і хто-зна як тепер у 0-в харчуватимуть мало
го та скільки вимагатимуть платні ... 

Хоті.1ося б мені з Лесюком не розлучатися:. 
Може, візьму я його до Криниці з собою. Мо
же назад одішлю до Дрогобича. Ось уже тре
тій день міркую і ніяк не можу розв'язати 
цього складного завдання. Найбільше зава
жає мені в усіх моїх справах моя клятуща 
хвороба. Коли б не вона -- як легко все ви
рішувалося б! 

6. З. ( 1944) Понеділок~ 

Вчора год. об 11 ранку поїхав до Дж-би. 
Привезено дітей. Лесик сховався за двері, а 
коли я ввійшов до кімнати й привітався з ін
женером, він вискочив з-,за дверей і стрибнув 
мені на спину. Дуже впшений, що мене зно
ву бачить. Була гарна погода, і я, взявши 
Лесюка та Остапчика, пішов з ними гуляти 
до Стрийського парку. Дивилися на Jlещета
рів і на катання на саночках з гори. Потім 
гралися: х.1опчики били мене сніжками, а я 
їх -- дуже це їм сподобалось. Вертаючи до
дому, питаю Лесика: "Може тебе назад до 
Дрогобича одвезти?" "Ні, ні, не хочу" --- аж 
злякався, і додає: "Я вже краще поїду з Оста
пом до Коломиї". Тоді питаю: ''А чого б ти 
найбільше хотів? Ку ди їхати?" "Я хотів би 
бути з тобою, тату, -- куди ти поїдеш, туди 
і я." Це було особливо зворуш.1иво. Він ду
же скучив. Потім, у хаті весь час тулився до 
мене, сидів на колінах, цілував мене і просив, 
щоб не йти. ІЦе ніколи не був він такий ніж
ний. Аж тремтить за мною. Чи не почуває, 
що насуваються тяжкі часи, боїться розлуки. 
Питає ще: "А хто тепер у Києві -- німці, чи 
більшовики?" "Більшовики", -- кажу. "Ой, 
а де ж баба? Що з бабою?" -- занепокоївся 
малий. Я його заспокоїв. Він, виростаючи, 
стає допитливішим, чутливішим. 

Сьогодні зрання був у мене Д. Г. Він при
возив автом свого брата -- лікаря Б. і до 
мене завітав. Поговорили трохи. Ооповідає, 
що коли я сидів у в'язниці, В. був у нього, 
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жалівся, що його, мовляв, галичани спочатку 
піднесли, а потім кинули (~одумаєш ~ ве
личина!), а згодом, коли мtж ними заиш.1а 
мова про мене, каже В.: "Це тут у Галичині 
галичани зробили з Любченка великого пись
менника, а там, у нас, він був майже непо
мітний і не вважали його талановитим." Та 
й ще говорив про мене погано, неприязно. 
Це -- син мого приятеля! Це -- той В., якому 
я колись раз-у-раз шоколяд таскав, а після 
арешту батька грішми допомагав. Все ж таки 
хочу думати про нього краще-- отже, думаю, 

що це він говорить під впливом тієї бездар
ної білялітературної- шантрапи, що тепер сю
ди понаїздила. Д., між іншим, вичитав його, 
покартав, сказавши: "Саме тому, що Любчен
ко сидить тепер у в'язниці, ви не маєте права 
очорнювати його, а навпаки -- говорити му
сите про нього тільки добре, бо ви ж його 
знаєте віддавна, і до вашого голосу бу дуть 
прислухатися." Я вже віддавна помітив, що він 
(В.) псується. Він пішов надто легкою доро
гою, нічого порядного з нього не бу де вже. 
А.1е я, поза всім, не сподівався, що він та
кий ... 

Бої з більшовиками відбуваються у Підво
лочиську. Львів знову почав евакуюватись. 

7. 2. (1944 р.) 

Вівторок, вечір 7Yz год. У палаті--- тишина. 
Сусіди-хворі сплять. Почуваю себе значно здо
ровшим. Вчора оглядав хворих у нашій па
латі професор-німець (директор усіх клінік) 
Шу.1ьц. Мене привітав з тим, що хвороба моя 
не є явищем органічним, aJ1e-- передусім нер
воз шлунку і кишок. Сьогодні мій лікар М ... 
повторив мені те, що сказав ШуJ1ьц, призна
чив на завтра ще раз рентrен, порадив надалі 
суворо додержувати дієти, не па.ппи, не пити 
і мати при собі .... (нерозб. слово. Ред.) тз 
JІієчку, щоб на випадок квасати одразу ж про
мити як слід шлунок. Якраз я собі вже при
дбав і те і друге. Д-р сказав, що завтра мене 
виписує з JІікарні, оскільки я вже можу без 
неї обійтися (втретє переборов я тяжку на
пасть -- адже в перших днях мого перебу
вання тут конче хоті.'Іи мене оперувати - я 
таки справді маю щастя, доля ще дбає про 
мене!), -- а, крім того, наближення біаьшо
виків, мабуть примусить мене кудись виїзди
ти - однак потрібен час для налагодження 
справ. - А де ж більшовики? - питаю. -
Зайняли Збараж, рвуться до Тернополя. -
Отже, справи погані. Я хутенько склав деякі 
речі, щоб завтра менше мати мороки, і ху
тенько рушив з лікарні. Заїхав до видавииц
тва, віддав книжки. Питаю про новини, про 
ситуацію. Кажуть мені, що поки що нічого 
небезпечного нема, що Збараж дійсно заня
тий, але радянськими партизанами. Проте ба-
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чу в цих відповідях якусь публіцистичність, 
не почуваю LЦирости й переконливости -- нав
паки, невпевненість. Хотять самих себе підба
дьорити. А Ю. С. став якийсь холодний. 

Звідти рушив до Д. Там теж занепокоєння. 
Пішли п. О. і я з нашими дітьми до дентиста. 
Вирвав Лесюкові одного зіпсутого зуба. По
тім повів Лесюка до парикмахера і там по
стригся. Jlecь страшенно задоволений, LЦо хо
дить зі мною. Сестрі п. О. я подякував за 
співчутливість і бажання взяти Лесика, але 
заявив, LЦО тепер час дуже непевний, тому я 
сина лишаю при собі і цими днями вирушаю 
з ним на Криницю. Ще раз подякував усім і 
докладно обrрунтував, LЦО саме так мушу зро
бити. Ніхто з них нічого не заперечував, му
сіли погодитись. П. С. пообіцяв допомогти 
мені з від'їздом. Але згодом розговорилися. 
Про те, LЦО Криниця, тим паче для мене, є ду
же небезпечна (і LЦОдо більш. аrентури і LЦодо 
поляків, які на випадок більших уск.1аднень 
конче бу дуть мститися). Я вже маю з Кракова 
дозвіл на Криницю, багато хто знає вже про 
це (бо справа йде офіційно через УЦК) -
отже, й вороги мої напевно про це знають. 
Дуже небезпечно! А LЦО стан мого здоров'я 

І. ЛОБОДА 

покраLЦав і лікування в Криниці для мене не 
обов'язкове, -- то я сміливо можу рушити 
кудись в інше місце, а загал хай думає, LЦО я 
до Криниці. Думка непогана, але побачимо, 
LЦО скаже завтра рентrенізація. 
Ішов сьогодні повз в'язницю, у якій сидів 

нещодавно. Бачив вікно моєї одиночки ч. 40 
-- помітив ту надLЦеплену трошки доLЦечку 
на коші вікна, яка створювала шпаринку, LЦО 
через неї не раз споглядав я шматочок по
двір'я, увесь мій зовнішній світ. Він був такий 
малесенький, такий обмежений, але тим буй
ніше грала моя уява, несучи мене далеко поза 
цей куценький світ, у якому було кілька полін 
дров, трохи трісок, трошки соломи на снігу, 
а під час оддиги --- калюжка, оточена д~аг
листими берегами сірого, ніздрюватого сюгу, 
де відбивалась латочка неба або під вітерцем 
морщилась поверхня, біг ли дрібненькі бриж
ки. І все це бу.1о таке дороге, LЦО, здається, 
заради нього, заради можливости бути з ним, 
спостерегати його, любити його, -- я тільки й 
прийшов на світ. Так, у в'язниці я по-новому 
відчув життя, я, безперечно, збагатився. Сіс
ти б тепер десь у тихому куточку і працю
вати, працювати ... 

КОЛИ ДОЗРІВАЄ СВІДОМІСТЬ ••• 
•.• "Наповніть свого духа й ці
лу душу ідеями і враженнями 

. " ваШОГО СТОЛІТТЯ ••· 
rете 

Людина так легко звикає до всього: безсонних 
ночей, гуку гармат і потужного реву моторів, до 
божевільного наступу й безвладного відступу ... 
Звикає. 

І сприймає всі незгоди химерної долі покірно, 
щоб втратити все те, що дає їй право на назву 
-- людин а. 

І зовсім не дивно. Чи ж не ми з вами приречені 
на існування в добу найвеселішого тріюмфу люд
ського звірства? .. 
Ще трохи і ви ... втратите здібність думати. 
Зрештою, хіба ви здібні думати, коли шолом 

стискає сталевим обручем ваш череп. Коли плече 
вічно муляє ремінь гвинтівки; коли гранати, пат
ронташ, протигаз... витягають із вас останні жили 
і немилосердно обчухрують стегна?! 

Вибачте, але тяжко бути людиною. 
Ви ж, просто-напросто, автоматична лялька. 
Хіба ж ви вояк, коли ви навіть не знаєте, чому 

у ваших руках гвинтівка? 

Ба, ви ж зовсім не розумієте, яким чином і чо
го ви опинилися ось тут, у безконечному потокові 
сірої маси людей, гармат, тягачів, танків ... 
Як це сталося? Чому зачерствіла ваша юнацька 

душа, а змучене тіло почорніло від дорожньої 
пилюги, змішаної з їдким потом? Як довго ще 
буде на вас оця брудна й гидка до бридоти ун~ 
форма? 

Ні, вам таки тяжко впізнати себе. Вам наказали 
одягнути її, уніформу, -- ви зодягнули її. В ім'я 
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чого? ''Батьківщина в небезпеці!'' 
Хто ж це сказав? Тепер ви й справді пробуєте 

думати. Довго й завзято шукаєте змісту того ча
рівного слова десь у хаосі підсвідомих думок і ... 
не находите його. 

Чи справді у вас є Батьківщина? Ваші скроні 
стискають сумніви. Ви ще не знайшли бажаної 
розв'язки, а вже опинилися там, де двигтить земля 
від дикого реву заліза. 

Прифронтова смуга. Десь далеко, вгорі, пере
можно гу дуть ворожі ескадри. 

Мить. І глухі детонації вибухів колишуть бу
довами. Ще хвилина. Ще. Гуркіт. Море вогню -
L.le палахкотить, конаючи в смертельних судорогах 

величезні бу до ви п'яти річок. Дим. Вогонь. Пекель
не сяйво но[Іі танцює над містом, вогненими язи
ками проліза є крізь вікна, двері; розріджує те
мі нь зелених алей, скаче по хідниках, вулицях ... 
Лиже з зловіщим поспіхом трупи жінок і дітей. 
Довкола тріск, крик. Несамовитий крик розпачу 
в порожнечу ... 

Ваша душа розриває пута байдужости. Вона 
кричить і цей крик розпачу відчуває кожна фібра 
неспокійної душі. В очах мерехтить каламуть, наче 
сяйво бурштину. Тремтять засмаглі губи і ледве 
чутно шепочуть: "Ворог. Клятий ворог!'' 

І тоді ваші руки по-новому стискають гвинтівку, 
тепер ви з якимсь упертим завзяттям відрубуєте 
кроки за лафетами гармат, безстрашно повзете в 
диму з гранатою ту ди, де зс1хлинаються, клекочуть 

ворожі кулемети. 

Ще мить і ви скажено січете із автомата по 
наступаючій лаві зелених мундирів, б'єте до ос
таннього патрону... Шаліє розбуджена, понівече-
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на душа і ви без надуми кидаєтесь з божевільню• 
ревом "Ур-р-а-а-а!'' на багнети. 

Ви наступаєте з гнів-:м, відступаєте, стиснувши 
шелепи, бо ненавидите того. хто обернув вашу 
землю в руїну. згариша, попіл. 
Ви в·дступаєте. І відступають розбиті, розшарпа

ні в нер Іших боях незчисленні з' єднання Червоної 
Ар:\tії. А за вами розтоп.1еним чавуном, залізним 
пстоко~t рсз.1илися по широк·м степу ворожі армії 
у ша:tенсму наступі на схід. 

Степ lШ'ВЧІНЬ, стримуючи гн:в, вичікує ... 
І-\раю1 ь звоюжену землю зал:зні потвори. Ідуть 

у переможно!\tу :\tapui загартовані в боях криuеві 
б~та.1ьИони смерти. Гор;пь степ. Плачуть обгорілі 
жита rанк- вою росою, сте.1яться непрог.1ядні ту
;\Іанн, а безмежні ш.аяхи все ворушаться й во
рушаться ще незнаною в них степах сараною. 

.lзвенить брук великого міста. У кованих чо
ботях ідуть повурі чужинuі. У руїнах .пежить 
спа:1ене м· стс: дlВ!ить. кидає останні снопи світ.1а 
назустріч раню--ві: св ·т.lо маuає зе.1ень :\tундирін, 
скаче по приз:\Іатичних. закам'янілих обличчях. 

Дєсь ШР дсвго гарчить кулемет ... 
'"!~а брук так са:\ю дзвенить, як і перше й у смер

те.lьній агонії все ше корчаться будови-велети. 
А над 1\І:стоt -- прокляттям трикутнику сто.1іть 
-- реве новюr акордом симфонія Бетховена. 

Біжать дні. п~дкрадаються ночі. Гупають гар
~rати. І знову нові ,\Ііста і села ... Дим. Прокляття. 
Стогін. Ви в~дступаєте .. Нарешті вам дають відпо
чити по тяжксму маршу. 

Втомлений сідаєте під хатою на .давно вже об
валеній нрисьбі. Позаду наростає клекіт бою. А 
тут? UЦо ви бачите тут? 

Ваші ноги зміряли не один десяток кілометрів, 
ви вволю нанюхалися їдкого пороху, й звикли· до 
.мелодії о.1ив'яних джмі.1ів. 

І ви дивуєтеся, чому ви ще живий, як довкола 
вас уже давно бракує знайомих з походу облич. 

І ось тепер ви знову: приглядаєтеся, слухаєте, 
шукаєте. Ви шукаєте ту ''квітучу батьківщину", 
про яку ще так недавно кричали гуномовuі. 

Чекайте, де ж вона? .. 
І наче у відповідь: 
''Дядю. Дядю червоноармієuь!" 
У вечірних сутінках ви бачите пару брудних 

рученят, що несміливо тягнуть вас за полу ши
нелі ... 
"Дядю ... Хліба! Лише шматочок ... " 
Випростовуєтеся, відганяючи мрійливу втому, 

приглядаєтеся. Збоку вас стоїть восьми-дев'яти
річний хлопчик. Він схилив свою голівку, ховаю
чи оченята в дорожній пилюuі. Тільки тепер він 
мовчить і якось винувато щось собі малює босою 
ногою в поросі ... 

Ви здригаєтеся. Дитина ж голодна! Поспішно 
витягаєте з кишені останній шматок тяжкого во
яuького хліба й втискаєте його в оті маленькі ру
ченята. 

Ви також голодні, але ж перед вами дитина. 
Дитячі оченята жевріють вугликами. Вдоволення, 
радість передається ногам, які пробують прудко 
бігти до хати. 

Нарешті вони досягають дверей. На ваше зди-
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вовання вою1 раптово зупиняються, хлопчик по

вертається до вас і ніби випрадуючи свій вчинок: 
''А я ... Я не для себе. Ue - для мами. Бо вони 

хворі ... А тато 1\tій, -- пояснює він з дитячою гор
дістю, - також червоноармієuь!'' 

І поки ви спам'яталися, зникає за дверима. Вас 
душать сльсзи. його тато також... червоноар
мієнь. 

Та раптом ... Що не? Ви бачите ще щось, щось 
таке, що підганяє кров у напів!\rертвих жилах. 

Ви бачите людей у І..:Jьому селі. Свіжих, відгодо
ваних - людей у uивільному одягу, при зброї ... 

Зв 'дки й хто вони? .. Чого ж вони метушаться, 
кричать, проклинають і лаються? Кому вони по
грожують? .. 

Ревуть корови, :\Іекають жалібно вівці, вере
щать пронизливо п:дсвинки, тарахкотять, риплять 
вози, навантажені зелотою пшениuею. Шкутиль
гаю-ть у Х:\Іарі куряви вслід за худобою .сивого.1ові 
діди -- погоничі. 

Ue - спереду. А позаду - випдно вмостив
шися на горі пожитків, pa~1;\t з uілою родиною, 
важко возе; дають "владу імущі''. Баскі коні рвуть 
твердий чорнозем. Ui також відстуnають? Чому 
т= ль ки вони? Та владна !\ІОва далі рї"же вуха й uо-
котять тачанки, погойдуються дрожки, підскаку
ють бідарки ... Вони відступають. Бо ж їм тут ні
чого робити. 

Буйні жита догоряють на пні, бурякові й кар
топляні поля переорані. Плуги, сівалки, косарки, 
молстаоки - потрошені. Знищено все, що немож
ливо було забрати і ... великий чин доконано! 

Все ближче й ближче гримить канонада. У ри
даннях здригається безбаронние село ... 
Що ж бу дуть їсти жінки, матері? Оті чорноокі 

хлоп'ята? .. 
Хто ж відповість за нечуваний злочин спаленої, 

ограбленої землі? 
.. Совєтская власть!" -- кидає з гордістю лю

дина озброєна автоматом і партквитком ... 
"Будь же ти проклятий з твоєю властю!" Ле

тить навздогін за тачанкою начальника розпучли
ве прокляття літньої ко.пгоспниuі. 

І ось тепер ви відчуваєте, як швидко й впевне
но дсзріває св:домість. Ви зробилися за кілька 
хвилин багато старшим за свої роки. Ви знаєте 
тепер, чому крича.1и гучномовці про ... 

''Подиймайсь!" Розриває душу захриплий го
лос сотенного . 

. Кілька хвилин і ви маршуєте в гуспи розетріль
НІЙ ту ли, де uокотять ворожі скоро стріли. 
З ваших грудей разом із скреготом зубів добу

вається біль: кого боронимо?! 

Тепер знову стали людиною. Ви знову стискаєте 
міuно гвинтівку, бо над селом і містом·- подвій
не коло ворога. 

Зловіщ?' виблискують багнети розстрільні і ви 
;вердо в1рите_: зникне навала зелених мундирів 

1 облич-шрамІД і прийде час, коли оцей багнет 
навіки пришпилить в масному чорноземі синьо
малиновий каштет півночі. 

.. Подимайсь!" Ue слово для вас не нове ... 

Вінніпег, 1953. 
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Іван РОЗГІН 

ВОЛ. ВЕРНАДСЬКИй - ПЕРШИй ПРЕЗИДЕНТ ВУАН 
БІО-БІБЛІОГРАФІЧНИй НАРИС 

Молоді роки, виховання, освіта. 

Народився В. Вернадський у 1863 році, в родині 

вюначного українського економіста і статистика. Ди

тячі роки провів у Москві, де батько займав катедру 

в універснтеті, і в Україні, куда батьки виїжджали 

на відпочинок майже щороку. Ue давало можливість 

молодому В. Вернадському не лише милуватися красою 

української природи, порівнювати її з російською, але 

й також контактуnатися з українським населенням, в 

першу чергу з селянами, що були на той час правди

вими носіями і резервуаром українських традицій, де 

п.1ека.1ась українська мова, пісня і побутові звичаї. 

Початкову й середню освіту здобув В. Вернадський 

у Москві, а високу в Петербурзі, на фізико-матема

тично:-.:у факультетові в університеті, який закінчив 

у 1881 році. На час навчання в університеті був добре 

забезпечений від батьків, тому мав можливість цілком 

віддатися науці, виявити всі свої наукові здібності і 

зарекомендувати себе як непересічного дослідника ще 

за студентських часів. Зразу п:сля завершення освіти, 

він почав працювати в дябораторїі Докучаєва, брати 

участь у грунтазнавчих екскурсіях та експедиціях, а 

в 1886 році став доглядачем мінералогічного музею 

університету, цього царства ніби мовчазних, а насправді 

багатомовних мінера.1ів. У лябораторії Докучаєва і в 

музеї, зародились перші його творчі ідеї. У 1888-1890 
роках перебував закордоном, де вчився у Мюнхені, 

Парижі і Швайцарії. Uікаво тут відзначити, що почи

наючи від перших кроків своєї наукової діяльности і 

аж до останніх років свого життя, для В. Вернадсько

го не існували кордони, у нашому розумінню. Він у 

всіх столицях світу, у всіх університетах і академіях 

Европи, почував себе, як удома. Він скрізь був потріб

ний, бо мав своїх учнів і посдідовників, скрізь прова

дилися його досліди. Він один з тих щасливців, що 

д.1я ннх не існували ніякі "заслони", ні залізні, ні інші. 

Він навіть вільно контактуnався з нашою еміграцією 

в Чехії, Німеччині й іmпих країнах. Наукова кар'єра 

В. Вернадського буда справді блискучою. У 1890 році 

його обирають приват-доцентом Московського універ

ситету по катедрі мінералогії, у 1891 році він виконує 

магістерську дисертацію, у 1906 році його обирають 

ад'юнктом Академії Наук в Петербурзі, у 1909 році 

екстра-ординарним, а в 1912 році ординарним членом 

Академії Наук. Досі він сполучав академічну працю 

.в універентеті з науково-досдідчаю в Академії Наук 

в Петербурзі, а в 1911 році залишає університет, пере

їздить до Петербургу, де віддається виключно науко

вій діяльности, яку провадив до самої смерти. 

В 1917 році В. Вернадський захоплюється україн

ським визвольним рухом, переїжджає в Україну, до 

Києва, і бере участь у розбудові української науки, 

складає перший плян організації Української Академії 

Наук в Києві і обирається першим її президентом. 

Після окупації України більшовиками, В. Вернад

ський вертається до Петербургу (кажуть, що його 

примушено владою негайно залишити Київ, чи вірніш 

Крим, де його застали більшовики), організовує ра

діологічний інститут і керує ним аж до 1939 року. У 

роках 1923-26 виїздить закордон - до Польщі, Чехії, 

Франції. У тих країнах читає університетські курси і 

працює в радіологічному інституті Кюрі-Складовської. 
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У роках 1927-29 ще раз виїдить до Франції, Голян

дії, Норвегії, Чехії і Німеччини. Працює в Академіях 

наук, керує працями своїх учнів. 

Не дивлячись на те, що В. Вернадський перебуває 

поза межами України, він увесь час бере участь у на

уковому житті української Академії Наук, за.1ишається 

її активним чденом, і надхненником молодих і старших 

дослідників. Умер В. Вернадський 6 січня 1945 року. 

Ми про самий факт довідалися .1ише з світової преси, 

але й досі не знаємо про обставини, при яких пере

стало битися серце і перестав діяти розум цього генія, 

світового природознавства. 

Наукова діяльність В. Вернадського. 

В. Вернадського, як ученого і дослідника, не можна 

пор:вняти ні з ким з сучасників, а тим більше з по

передників. Він був не лише знаменитим природни

ком і світової слави досдідником кори землі, а й філо

софом природознавства і творцем нових галузей при

родознавчих наук: геохемії, біогеохемії, радіогеології. 

В. Вернадський завершив ідеї ц=лих поколінь і створив 

науку про землю, всесвіт і життя, як єдине ціле. У пер

шій своїй пр<1ці в 1891 році на тему "Про групу си

лікатів і ролю глинозема в силікатах", подав теорію 

будови кремн=я і немов би програму наступних дослі

дів, що їх провадив аж до 1927 року, над цим дуже 

важливим складником кори землі. При тому, все пред

бачене в ц1й праці, здійснене або самим В. Вернад

ським, або його послідовниками. Тому його праці, точ

ніш теоретичні обгрунтовання, лежать в основі розу

міння, не лише природних силікатів, а й продукції 

керамічної промисловості, в першу чергу порцеляни. 

ДосдіДжуючи мінерали кори землі, В. Вернадський 

розробив новий фізичний підхід до кристалографії, і 

по-новому пояснив процеси кристалізації. Між· іншим, 

цю ідею тепер стверджено рентгенографічною мето

дою. У докторській дисертації на тему: "Явища зсков

зування криста.1ічних речовин" у 1899 році, а також 

в "Основах кристалізації" у 1903 році, він цю ідею 

блискуче обгрунтував. 

Наступні праці з мінералогії, що подані в знамени

тій праці "Досвід описової мінералогії", яку почав у 

1908 році і продовжував до кінця свого життя, В. Вер

надський з дивовижною повнотою охопив усі хемічні 

сполуки кори землі в ·тім числі й плини та гази. LLією 

працею він здобув собі світове ім'я . 

Починаючи з 1910 року В .Вернадський розпочав 

серію дослідів з рідкісними мінеральними елементами 

в живих істотах і тим започаткував нову науку - біо

геохемію. У 1924 році розпочав докладне дослідження 

геохемії радіоактивних речовин, а в наслідок цього, 

як також на підставі попередніх праць, по~новому об

Грунтував значення явищ життя в корі землі. Uій проб

лемі в;н присвятив останні роки свого життя, при чому 

й тут він застосував для дослідження свою нову, ори

гінальну методу математично\ 1 енергетичної аналізи 

явищ життя. Такі наслідки наукової праці В. Вернад

ського, коли говорити загально і стисло. Якщо роз

глядати ці наслідки за окремими ділянками, то вони 

цілком зрозуміло, виступають повніше і зрозуміJІіше. 

Перейдемо до перегляду спадщини В. Вернадського 

так, як він її творив. 
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У ділянці мінералогії вперше протиставився погля

дові на м:нерали, як на статичні системи природи, а 

впомість висунув ідею, ща мінерали е динамічними, 

немов би "живими клітинами" кори землі, чи окремих 

мінеральних спr .1ук. Свою еволюц:йну теорію мінера.1іВ, 

він виюгв у кап·тальннх працях: "Спроби описової мі

нералсгії" ( 1908-1922) та "Істор=я мінералів кори землі" 

( 1925). Завдання мінера.1огії за В. Вернадським е вста

нсвленЕя хем~чнС'го складу мінер~лів, виявлення умов 

хем=чних реакцій, які призведи до генези мінералів r 
їх п:jрагенезі, себто, до розм'щення і згруповання у 

зв'язку з гео.-огічними процесами; вивчення умов, при 

яких м:нер"'mІ :_:~мінюються в р'зних геологічних фор

маціях і сферах. Головною методою дос.1ідження в мі

нер:-:л~г:ї він вживає хем:чнrї аналізи і синтези міне

р.1Л в. алС' Р"'.:>ом з тим вв-ж1е потрібним досліджувати 

м·нrрали "в П-"•1і", де вияснювати їх парагенезу. 

У д:лянц! геохf'мії, в науці про історію хемічних 

r.'ІемеІ!т·в на н."шій ШІанеті, В. Вернадський розрізняє 

в будові нгшої земної оболонки або геосфери, що від

Р.7НЯютьrя одна в·д другої фізико-хемічними власти

востями і термодинамічними умовами. Гессфери, за В. 

Вернадrь!lюt. ue д=.r-янки рухливих фізико-хемічних рів

н~ваг. Між геосфер1мн. як м·ж зем.1ею і космосом, 

відбув1ється обм'н ~!'м·чннх елементів. Тому він роз

п~діляе всі елементи пер:однчної системи Менделеева 

на шість груп, у залежности від їх геохемічної ролі в 

бу дов і і процесах кори землі, а саме: благородні гази, 

б.1агородні метали. циклічні елементи, розсіяні еле

менти, сильно радіоактивні елементи і рідкісні еле

менти. 

Циклічні елементи (С, О, Са, Na, Fe та інші) беруть 
участь в кругообігові речовин. "Ui циклі зворотні лише 
в головній частині атомів; частина же елементів постій

но виходять з кругообігу. Uей вихід закономірний, 

себто, кругообіг не е цілком зворотний" ("Нариси гео

хемії", 1934 р.). 

Вивчаючи хемічні елементи в розсіяному стані, В. 
Вернадський вперше застосував спектральну аналізу 
для розв'язання геохемічних проблем. Вивчаючи хеміч
ний склад кори землі, морів та океанів, а також ат

мосфери, В. Вернадський уточнив їх склад і розподілив 

усі елементи за їх розповсюдженістю в геосферах на 
декади, встановив точніш, наявність рідкісних елемен

тів у корі землі. У "Нарисах геохемії" (1924-34 рр.) 
він подав історію кремнія, силікатів, мангану, брому, 
йоду, вуглецю та рідкісних елементів у корі зем.'Іі. 

У дІлянці радіоактивних елементів В. Вернадський 
перш за все відкинув теорію Канта-Лапласа про наяв

ність у центрі землі розтопленого ядра, що нібито 
складається з прамагматичної маси. Він вважає, що в 

центрі землі відбувається "міграція хемічних елемен

тів за рахунок радіоактивного розпаду". Uим же 
спричинюються всі вулканічиї і тектонічні явища. 

Радіоактивні елементи містяться головним чином в 
гранітовій оболонці, тому під нею утворюється вогни
ще магми під впливом радіоактивного тепла. 

Надаючи великого значення радіоактивним елемен
там як джерелові енергії, В. Вернадський, починаючи 

з 1910 року, розпочав шукання радія і урану і розпо
чав перші хемічні дослідження їх. Він також висунув 
проблему визначення віку порад за радіоактивною ме
тодою. Про значення радіоактивности для майбутнос
ти свідчать слова В. Вернадського, сказані ним у 1932 
році: "Ми підходимо, каже, В. Вернадський, до вели

кого перевороту в житті людей, з яким не можна по-
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рівняти все нr·,tи раніш пережите. Недалеко той час, 

коли' людина одержить у свої руки атомову енергію, 
таке джерело сили, яке дасть йому можливість бу ду

вати свое життя так, як вона захоче... Вчені не повин

ні закривати очі на можливість наслідків їх наукової 

праці, наукового прогресу. Вони повинні себе почувати 

відпсв:д~льнимн за наслідки їх винаходів. Вони повин

ні пов'язувати свою працю з кращою організац:нJ 

всього людства. ("Нариси і промови", 1922). 
У ділянці біогеохем] В. Вернадський, вивчаючи біль

ше як 20 років хемічний склад окремих порад кори 

зем.1і і хемічний склад рослин та тварин, вперше звер

нув увагу на значення живої речовини для історії рез

витку зем.1і. Особливо звернув увагу на історію пере

м·щення, розс:ювання і концентрації хемічних елемен

т·в у корі зсм:~і. в:н п:Jставив систематичні досвіди д.1я 

вивчення ролі організмів у переміщенні хемічних еле

ментів кори землі (б:осфері) і ствердив виключну ра

лю живих істот у цьому процесі. З того він зформу

.1ював ц=лу науку - геобіохе:\tію, якої досі не існу

В1ЛО. В. Нернадський звернув увагу на існування ор

ганізм:в, у яких концентруються окремі мінеральні еле

менти, як, наприклад, за.1ізо, сірка, фосфор, кальцій 

та інші, на ве.1ичезну ралю мікробів у процесах вивіт

рювання гірських порід і на утворення цілих покладів 

мінералів при участи орr·анізмів. Він дав визначення 

біосфері і довів, що гранітна оболона в зем"1і - це 

"перероблені осадочні породи", себто, колишні біосфе

ри. Він стверджує, "зв'язок живих організмів з хе

міею земної кори. Величезне значення має жива ре

човина в біо.югїі і механіз:\tі земної кори. Усе це ска

зуе, що розгадування життя не можна зробити лише 

шляхом вивчення живих організмів. Для цього потрібно 

також звернути увагу на першоджерело, до кори зем

лі". (Біогеохемічні нариси, 1940). Вивчаючи ролю орга
нізмів у житті кори землі, В. Вернадський прийшов до 

висновку про ролю вільного атмосферного кисню в 

біосфері і значення рослин, як продуцентів цього еле
менту в природі. Грунтуючись на інших дослідниках 

про ролю рослин у перетворенні променистої енергії 

сонця з кінетичної на потенційну, В. Вернадський по

казав ролю цієї енергії в перетвореному організами 

вигляді в геологічних і геобіологічних процесах кори 
землі. 

Крім блискучих ідей з геохемії, геобіології, радіо
логії та інших, що увійшли в науку як клясичні при
клади, він внеловив низку чисто філософських ідей і 

тверджень. Зокрема, він вважав, що життя існувало 

вічно, що воно ніколи не виникало з неорганічного 
матеріялу, і ніколи не зникне. За В. Вернадським 
існує "жива сила, якої не можна ні синтезувати, ні 
знищити". 

У ділянці гідрології В. Нернадський, вивчаючи воду, 
як складник земної кори, подав її мінералогію. У своїй 

"Історії мінералів кори землі" він докладно зібрав і 
узагальнив свої і своїх попередників дані про ралю 
води на нашій планеті. Він показав, що природні води 

тісно пов'язані з твердими речовинами кори землі, з 11 

газовим режимом та організмами. Хоча кора землі е 

дисеметрична у відношенні і різкого поділу води й 

суходолу, землі і морських, океанічних та інших вод

них басейнів, - В. Вернадський стверджує єдність і 
взаємозв'язок природних вод землі. Тому, він доводив, 
що гідрологія наука не лише про природні підземні во
ди, а й про надземні та атмосферні - про всі води 
в біосфері. 
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У ділянці історії природознавства В. Вернадський 

теж залишив помітний слід. Читаючи курси історій 

природознавства в університеті, а також займаючись 

історією природознавства як наукою, він зробив дуже 

багато, зокрема для висвітлення ролі природознавства 

в історІІ розвитку кудьтури. Зібрані ним матеріяли 

частково опубліковані в "Нарисах і промовах" (1922), 
а решта .1ежать у рукописах і чекають краших часів. 

Він учить, шо розвиток науки є суцільним еволюцій

ним процесом, без конфліктів і "діялектичних стриб

ків". У природі він не бачить ідеологічної боротьби 

і зовсім відкидає будь-яке значення соціяльно-еконо

мічних умов для розвитку науки. Процес науки зале

жить від та.1ановитости особливостей та їх діяльности, 

а не від так званої "економічної бази". 

Фідософські концепції 8. Вернадського. 

В. Вернадський, як природник широкого діапазону, 

увесь час ц кавився також і філософією природознав

ства. Ше на початку наукової кар'єри, він написав і 
видав книжку "Про науковий світогляд" ( 1902 р.), яка 

мада великий успіх, особливо серед молодшого поко

.1іння природників. У цій праці він подав основні на

прямки тогочасного природознавства, методологію при

родознавчого думання і досвіду. Через два роки, а са

ме в 1904 році, В. Вернадський випускає в СВіТ нову 

працю, суто філософську - "Про філософію Канта", 

у якій дав розгорнуту картину філософських Кантавих 

узагальнень, а також свої коментарі до них. Uікаво 

відмітити, шо завдяки своїм філософським узагальнен

ням певних явиш у природі, він перший гідно оцінив 

значення відкриття радіоактивности і передбачив, шо 

воно призве.1о до "кризи" спочатку фізики, а пізніш 

і всього природознавства. 

Цікаво також відзначити, шо всі свої філософські 

праці В. Вернадський не творив відірвано від своїх 

либораторних дослідів, а на підставі їх, тому філо

софські концепції В. Вернадського не творять якоїсь 

надбудови в природознавстві, або видуманої схеми чи 

системи, а становлять істоту самого природознавства, 

його фі.юсофію. Філософія В. Вернадського, це логічне 

обгрунтовання н<:с.lідків його либораторних і польових 

.з.ослід:в, пов'язування окремих явиш у природі в одне 

ціле. 

Ми зупинимося на деяких проблемах, шо на нашу 

думку є найважливіші і цікаві у філософії В. Вернад

ського. 

Нейперше, він стверджує, що досі ніхто з природ

ників і філософів не звертали уваги на ролю органіч

ного життя в природі. Сучасне природознавство не має 

належної уяви ні про значення життя, ні про самий 

пронес життя, якого не можна порівняти ні з одним 

досі відомим фізичним явишем. Особливо не дооцінена 

роля життя в історії земної кулі, зокрема в історії 

земної кори. Життя вічне, як вічний всесвіт, його ніхто 

не творив і не нищив, у майбутньому також штучно 

ніхто не створить і не знищить. Створено певні форми 

і прсяви життя (наприклад, живі істоти, у тому числі 

й людину), і ці форми мають свій початок і матимуть 

свій кінець, але життя не має ні початку і не матиме 

кінця. 

Процес життя ніколи не відбувається ізольовано 

від простору й часу. Всяке фізичне явище можна зу

пинити, зробити зворотним, але життя (ні цілком, ні 

в окремих деталях) ніхто ніколи не зупинив і не по

вернув від кінця до початку. Життя взагалі і в окре-
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мих деталях іде в одному напрямку: від початку до 

якогось завершення. Після того починається новий 

цикль, шо має туж закономірність, але то вже не той 

самий процес, а інший у часі, просторі і матерія.1і. 

Отже, і простір і час для біолога, це не те саме, шо 

для математика. Перший мусить розглядати ці категорії 
у зв'язку з якістю і кількістю процесу, що в ньому 

відбувається, другий, саме навпаки, абстрактно, відір

вано від того, шо цей простір виповняє. Основне по
няття в прнродознавстві є не простір, а всесвіт, шо 

має якийсь ш.1ях розвитку, і так само, як життя на 

землі, не є зворотним. 

Таким чином, В. Вернадський зовсім іншим шдяхом 

дійшов до передньютонівського уявлення про всесвіт, 

як єдність простору, часу, матерії і живої сили, ми б 

сказали, Духа, шо животворить. 

Шодо ро.1і життя в природі (на землі і у всесвіті), 

то він теж вис.1овив цілком нові думки, грунтавані на 

власному досвіді і спостереженні. 

Зем.1я не компдекс, чи мішанина каміння, води, га

зів, у яких перебувають живі істоти і відбувається ор

ганічне життя. І перші (мінеральні речовини) і другі 

(живі істоти) взаємно пов'язані і являють собою не

подільну єдність. Рос.1ини, використовуючи для своєї 

поживи м:нера.1ьні речовини, синтезують з них у своїх 

організмах скдадні органічні сполуки, що в свою чергу 

стають nоживою для тварин і людей. У свою чергу, 

рослини виділюють вільний кисень, шо потрібний не 

лише д~1я газового обміну живих істот, а ше в бі.ТJь

шій мірі д.1я геохемічних процесів у природі, які зв'я
зують цей вільний кисень, а в наслідок цього утворю

ються різноман:тні комбінації хемічних е.1ементів. 

Життя на зем.1і, каже В. Вернадський, не є якимсь 

випадковим явищем, а навпаки, воно належить до са

мого механізму кори землі і виконує в цьому механіз

мові важливу функцію, без яких вона (кора землі) 

не могла би існувати. 

"СІ!Ла життя", шо 11 В. Вернадський ототожнює з 

біосферою, керує всіма процесами органічної і неор

ганічної природи. Для прикд.:Іду та ілюстрацн своїх 

тверджень, він подає численні факти, відомі з повсяк

денного спостереження. Наприклад, про "сиду" і жит

тєву енергію біологічних процесів на землі свідчить 

інтенсивність процесів розмноження живих істот на 

землі. В. Вернадський вирахував, що деякі бактерії 

пересуваються з швидкістю звуку, а розмножуються 

так інтенсивно, що як би не будо перешкод ддя них, 

то за півтора дні вони вкрили б усю земдю суцільним 

тонким шаром своїх тід, себто живою речовиною. В. 

Вернадський вирахував, скільки б треба було часу для 

окремих живих істот, шоби вони намножилися в масі 

стільки, як наша п.1анета. Виявилося, що для слонів тре

ба всього 1,300 років, деякі водяні рослини намножи

лись би до ваги земді за 24 з половиною днів, а зб у д

ник холери за 42 години. Коли до того додати, що в 

цьому процесі ВІІНикають різноманітні, і часто диво

вижні форми органічної матерії, кольори, запахи, сма-' 

кові сполуки, отруї, в:таміни і безліч інших, які навіть 
досі нам невідомі, шоби матн уяву про "силу життя" 

в природі. А коли до того ше згадати, що є живі істо

ти, які існують при трьох тисячах атмосфер, або при 

мінус 200 ступенях холоду, чи ста і навіть више ступ

нях тепда - уява про життя стане ше повнішою. Усі 

ці факти лише підсилюють логічні міркування В. Вер
надського. 

Процес життя йде, як вихор, увесь час захоплює 
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у свій ко:юверт все більше мінеральних сполук і пе

ретворює їх в організмі. Життя з часом поширюється 

н1 неві ділянки і проникає в T<J.Ki місня, де раніш його 

не було. 

ВеJ!нку вагу прнді.1яє В. Вернадський у своїй філо

софії і для людини, як новому факторові в природі і 

житті зем.1:. Людині, як розумній істоті на.'Іежить земля 

і всі сили природи. Вона їх пізнає і розбуджує "при

спані си.1и''. Людина принесла у життя землі новий 

ритм, що тзк сп:взвучний природі, вона творить новий 

етап у розвитку органічного світу, синтезує штучні 

nродукти живдення. Людина допомагає природі, у до

сконатоє деякі природні процеси, наприклад, се.r1екцією 

відбирає кращі види рос.rшн і тварин, а гібридізацією 

творить навіть нові форми живих істот. Нарешті, лю

дина створилJ науку, як частнну біо.югічного процесу . 
розвитку людства. 

В. Вернадський своїми філософськими працями не 

Ігор МУРАТОВ 

JІише широко узагальнив свої .1ябораторні і по.1ьовоі 

дослідження, а й ствердив, що прийшов час диферен

ціяції філософії на окремі галузі людської діяльності. 

Підсумовуючи сказане про В. Вернадського, ми хо-

чемо побажати, аби наша молодь на еміграції, вивча

ючи кдясиків nриродознавства, пам'ятала і про цього 

велетня світової науки, що його породида українська 

нація і виплекала українська природа. Докладніше про 

В. Вернадського -· у працях його учнів - А. Ферс

мана (Життєвий шлях В. Вернадського, 1946), Н. С1а

вінова (Вчення Вернадського, 1948), Б. Личкава (В. 

Вернадський, 1948) і інші. 

Серед нас, на еміграції, є талановитий учень В. Вер

надського М. Єфремов, що продовжує розробляти на

укову спадщину свого учителя. Цікаво б на стор:нках 

цього журналу побачити наукові досягнення таксж і 

М. Єфремова, як учня В. Вернадського. 

НОВІ ПОЕЗІІ 
ВЕСНЯНА СЮІТ А 

1 
Бурульки дзвінко падають на тротуар: 

Весна, весна ..• 
Громаддя білих хмар 

Віщуе снігопад. 

Але дарма -
Що мокрий сніг? 

Мину ла вже зима, 

Із півдня дме, 

проліски синіють 
в твоїй руці_ 

Як я тебе люблю! 

Ти хочеш -
травнем стану 

і встелю 
Перед тобою цвітом шлях? •. 

Повію 
Південним вітром .•. 

може, хоч тоді 

І губи ці, і очі молоді 

на мить одну 

Спада з дерев зимова пелена ... 
Я так тебе люблю! 

торкнути я посмаю! 

Весна... Весна ... 

2 
Теплі зорі, тепле небо, 
Надвечірня напівтьма. 

Може, все сказати треба? 

Може, знаеш все сама? 

Ліхтарі якісь незвичні, 
Бач, як райдужно цвітуть! 

Посміхаються зустрічні: 

"Це закохані ідуть" ... 
І, оточеним юрбою, 

Тут в цвіту мені й тобі 

У являється, що двое 

Нас закоханих в юрбі. 

Ух же в парку не злічити: 
Бо ж і зорі, і весна... 

НОВІ ДНІ, ГРУ ДЕНЬ, 1953 

Мабуть, сотням так ходити 

До світанку, як і нам! 

БАЛЯДА ПРО ДІВОЧУ ПЕЧАЛЬ 

Ані зради не було, нІ омани, 

Щастя 

не розбив їй 
третіА хтось. 

Снилося й наснилося: 
він скаже їй - кохана! 

А почути 

не довелось. 

Значить, мало для щастя 

згадок про школу, 

стажу 

І<омсомольської дружби. 
І<різь роки 

вона пронесе 

Нерозділену н:жність, 
бо він про любов їй не скаже! 

Він не дюбить Н. 

ВІн не любить її 
от і все. 

Як це просто - не любить. 
Як просто. 

І як неймов:рно! 

Про щасливу любов 
репродуктори 

солов'ї, 

І<личе музика в сад, 

манить в затишок 

присмерк вечірній, 

І в цей вечір 

ні віршів, 

нІ пісні про горе ії! 

Тут би тему змінити мені, 
тут би подруг-порадниць привести 

Та й розважить Н, 

догодить рецензеmу-ханжі ... 
Але перший цей сум 

все одно 

піде з нею крізь весни, 
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А будуть ночі безсоннІ, 

спробуй про це не скажи! 

Я порад не даю 

за сльози не докоряю. 

Я любив, 

страждав, 

постарів, 

а серцем не всох-. 

Добре знає й сама: 

від такого 

в наш час не вмирають, 

Посумуємо з нею, 

легше нам буде удвох ••. 

** * 
Був я з друзями у парку, 

В затишній алеї. 

Показав їм фотокартку 

ДІвчини моеї. 

Похвалив один з них: гарна; 

Мовив другий: мила! 

А яка вона насправді -
Ім незрозуміло. 

Я сказав би... Але - нащо? 

Як їм зрозуміти, 

Що вона у мене краща 

ВІд усіх на світі! 

МАйЖЕ СЕРЕНАДА 

Ось захоплений дощем, 

Що узявся хтозна·відки, 

Не озброєний плащем, 

Під балконом гуртожитку 

Жду й прождав би цілу ніч, 

До зорі дивився б, мила, 

На той кручений панич, 

Що з подружками садила. 

Це суцвІття голубе 

І рожеве так сплелося -
Не розг ле дж у я тебе ..• 
Лиш русявого волосся 

Милий кучерик майнув 

В мить, коли вітрець війнув .•• 
Може, виг линеш на мить? 

Чуєш, дівчино-вІдрадо, 

З репродуктора гримить 

Романтична серенада: 

"Пісню й кров свою віддам!" 
Ллється музика натхненна, 
Це ж тобі І<озловський сам 

Солов'єм спІва за мене! 

Тільки я не Дон Жуан, 

Ти ж не донна й не Ніссета, 
й не порушу я твій плян 

Ніжним настроєм поета. 
Над конспектами сидиш, 
Ну й екзамен, ну й розлучник! 
Я прийду ще раз, пізніш: 

Попрошу якийсь підручник ••• 

Ігор Леонтієвич Муратов, кілька поезій якого ми 
містимо вище, - народився 1912 року в Харкові у ро
дині службовця. Перша книжка його поезій вийшла 
в 1933 р. Скільки ми собі пригадуємо, Ігор Муратов 
розпочав свою літературну кар'єру в журналі "Про-
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літфронт", який видавала група М. Хви.'Іьового після 

"Літературного ярмарку". До війни І. Муратов був ві

домий як поет, хоч по війні він пише й прозою. І в 
прозі він також має чималі успіхи: його книжка "Бу
ковинська повість" (1951 р.) навіть нагороджена Ста

лінською премією. 

За даними Української Книжкової Палати І. Мура
тов до війни видав дев'ять книжок загальним накладом 

65 тисяч примірників. Від 1946 р. видано 13 його книг 

загальним накладом 166 тисяч примірників (в т. ч. 

"Буковинська повість" накладом 30 тисяч). Крім того 
його "Буков. Повість" видана ще по-російськи накла

дом 605 тисяч примірників. 

Вирішили ми познайомити наших читачів з творчістю 

І. Муратова не тільки тому, що він відомий і талано

JШТИЙ поет, а ще й тому, що І. Муратов, здається, 

один з перших, що розпочав "новий курс" у підрадян

ській українській поезії - курс чистої лірики, позбав

леної всякої політичної пропаганди, що за останні де

сятиліття було майже нечуване в СРСР. 
Вже за якийсь місяць-два після похорону Сталіна 

появились деякі ознаки відходу від радянських канонів 
поезії. Але аж Ігор Муратов заявив цілком недво

значно: 

Значить, мало для щастя 

і згадок про школу, 

стажу 

І<омсомольської дружби. 

- Авже ж мало, - скаже кожна нормальна лю

дина. -- Навіть дуже мало! І про це осмілились гово

рити поети. Треба розцінювати цей факт не тільки як 

знаменне явище в поезії, а й як ознаку внутрішньої 

кризи російського комуністичного режиму: нові дикта

тори вже не можуть утримати народ і мусять посту

патись. Відбувається у якійсь мірі відродження народу 

і переродження диктатури. Дуже рано сьогодні стави

ти прогнози, але що російська комуністична диктатура 

перебуває тепер у стані загальної і затяжної кризи -
нема жодного сумніву. Було б дуже помилково робити 

висновок, що диктатори пом'якшали і вирішили дати 

народові полегкість. Перш за все диктаторам такі якос

ті (самим "м'якшати") не властиві, а друге - цей про
цес кризи виходить таки знизу, а не згори. 

Перед нами отавський часопис "Отава журналь" за 
13 листопада цього року, а в ньому власна кореспон

денція з Москви від 13. 11" під дуже вимовним заголов
ком: "Росіяни одержать купу кохання в нових рома

нах і п'єсах". У ній говориться, що журнал "Театр" 
твердить, що радянські люди хочуть бачити на сцені 

пристрасме кохання, а не старечий молочний кисіль, що 

обертає кохання в предмет теоретичних дискусій. У 

статті "Кохання, втілене на сцені" журнал навіть по

яснює види кохання: повністю щасливе, безхмарне, 

кохання з рожевим забарвленням, легко захмарене не

порозуміннями (на зразок водевільного) і, врешті, най

повніша форма - нещасливе кохання. 

"Артисти, - говориться в статті, - уміють від

ображати майже все, але вони розучились плакати, 
журитись, пристрасно кохати й ненавидіти... Радян

ський глядач чекає від наших артистів та драматургів 

характерів, що втілюють велике, пристрасме кохання." 

А ну спробуй тепер не кохати? .. 
На цю тему обзивається й ·"Комсомольська Прав

да", розглядаючи роман Ніколая Томана "Секретний 

агент". Критикує автора за те, що він примушує сво

го героя говорити коханій дівчині не про кохання, а 
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Докія ГУМЕННА 

Перервана 
(Закінчення з попер. числа) 

... Я мрію про добрий ляльковий театр, мій вла
сний. Думки про нього я не покидаю. Тому то 
так хотілось би мені побувати в Зальцбурзі й від
відати тамошній німецький театр маріонеток. Це 
відомий театр Айхнера, має досконале устатку
вання, добрих виконавців і гарну традицію. Я про 
це все знаю із спеціяльної літератури, яку я ко
лись стягав з усіх можливих джерел. Я б уже за
раз щось робив із своїм театром та біда: хоч 
удень із свічкою шукай поміж нашими мистцями 
талановитого та винахідливого майстра ~1яльок. 
Зачали ми були дещо робити вже з Ласовським, 
та - ніде правди діти - оскільки цікаві були 
його проєкти декораці,tі, остільки мало вдатні про
єкти ляльок. А може й це б прийшло, може б у
війшов у стиль і в смак, та прокляті бомби і 
UUльосберr усьому поклали край, бодай на якийсь 
час. Найкраще вдали б ляльки Едв. Козак та М. 
Бутович, але де їх узяти? А ляльковий театр -
діло велике й цікаве так у організаційному, як і 
мистецькому відношенні. Поява доброго лялько
вого театру побудила б до життя цю специфічну 
галузь драматургії, якою є драматургія лялько
ва, а на яку в нашій літературі, у відмінність до 
інших літератур - цілковта посуха. 

Бачите: торкнув тему, що на серці, й ледь зу
пинився. І не тільки про це хотілося б виповісти
ся дорешти, Е ще чимало нових тем, про які ніяк 
і ні з ким говорити. Хотілось би врешті мати си
лу та змогу. засісти, шарпнути за кінчик н~тки ~ 
розмотати Ul кокони дорешти, до останньо1 дум

ки, до останнього слова. Мене дуже втішив ваш 
лист, - він до певної міри наче б ішов назустріч 
моїм затаєним тугам, дав надії на якісь перспек
тиви. Як би це було ідеально, коли б і справді 
можна було б і в Зальцбурзі знайтися, і людей 
доречних навколо мати (хоч і небагато) і мати 
змогу щось написати, сказати, друкувати. Але чи 
не в небесах ви, п. Д., витаєте? Чи справді Е такі 
можливості, як ви пишете, чи може це і в Вас ту
га грає ралю справдешности, бо якось боюся ві
рити, що хтось, окрім Вас, там цікавиться цими 
справами і в такій мірі. Якщо ж справді так є, то 
оскільки дасте мені хоч трохи відповідний заку
ток до життя й праці, можете на мою співпрацю 
й співдію вповні числити''. 

про те, що "щось негаразд з нашим розк.1адом", ма
ючи на увазі не що інше, як ... розклад руху потягів! 

Але "Комс. Правда" глибокодумно заявляє, що це ціл

ком неприродньо. 

Ми ж мусимо визнати, що так писати в радянській 

пресі теж ніяк неприродньо. І ця неприроднітсь є вия

вом не пристрасного кохання між народом і диктато

ра~ш. а пристрасної боротьби між ними. Питання хто 

кого переможе? Поки що в наступі народ, а дикта

тура у відступі. Про це свідчать хоч би й поезії Ігоря 

Муратова, які ми сьогодні подали до уваги наших чи

тачів, передруковую•ш їх з журна.1у "Вітчизна" ч. 8, 
за серпень 1953 р. П. Волиник 
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. . .. 
ПІСНЯ НаJІІІ 

Вже зовсім хворий приїжджає він, за допомо
гою Ростислава Куліша, колишнього свого учня, 
до Зальцqурrу і оселяється в другому таборі 
(жовтень 1945 р.). При перших ознаках поворо
ту здоров' я А. Коломиєць пристрасно береться за 
роботу -- складання есперантська-українського 
словника та короткого підручника есперанто. Од
ночасно -- задумує літературно-науковий орган, 
якому після довгих обмірковувань дав назву 
,.Керма". Комплектує зміст першого числа, сам 
редагує, сам переписує на матриці -- справді не 

шкодуючи своїх сил. Одночасно замовляє в сто
лярній майстерні табору спорядження для ляль
кового театру, дає вказівки й рисунки та стежить 
за виконанням. Маляр-мистець М. Бутович робить 
ескізи ляльок до п'єси "Оксанка-бранка, пасту
шок-вертушок та чародійний батіжок'' (Написа
но в Турці 1944 р.) і обоє приступають до фор
мування голівок. Театр уже майже викінчений, 
надходить час проб... Одночасно виступає, як те
атральний критик, під псевдонімом К Кожум'яка. 
подаючи кваліфіковану оцінку роботі Зальцбур
зького операвого театру під керівництвом С. Бу
танського в статтях "Обабіч завіси'', друкованих 
у тижневику ,.Нові дні''. Одночасно виступає, як 
театральний рецензент. Одночасно на прохання 
пласту написав п'єсу одноактівку "Були й буде
мо'', що виставлено було її на св. Миколая. Одно
часно закінчив перший варіянт комедії .. Голова 
комітету'' та дитячої п'єси до лялькового театру 
"Зимова казка'' та розпочав ряд дрібніших тво
рів, а також кілька публіцистичних статтей про 
еміграцію, про владу в Україні, слов'янство тощо. 

Видає книжку для дітей ,,Казки'' (в-во "Нові 
Дні'') і підготовив до друку збірку поезій ,,Віч
ний лавр''. 

Все це робилося в перервах між нападами хво
роби. Здебільшого лежав у ліжку і боровся з на
ступаючою на організм недугою. Недуга зне~и
лювала його тіло, але як тільки відпускала, знов 
був енергійний, сонячна-веселий, дотепний, при
страсний до роботи і непримиренний до антигро
мадських проявів у нашому суспільстві. неупоко
рений, неrнучкий, непідкупний. 

Роботи завжди було так багато, що не мав ча
су й лікуватися. А матеріяльна компенсація? Він 
і не дбав ніколи про неї, непоправний, дивний 
безсребреник. Навіть у шпиталі він не покидає 
праці, -- готує до друку 2-е число "Керми''. ,.Ко
ломиєць має три сини, а четверту доньку'', -
жартома казали про нього ті, хто знали його при
в'язаність до цього журналу. Отже, ця ,.четверта 
Коломийцена дитина'' цілком переходить через 
його редакторську руку, останній місяць свого 
життя він віддає буквально їй. Зі шпиталю на:.І.
силає він проредаговані, а часто й переписані від 
руки матеріяли, докладно інструктує про кожну 
деталь. Смерть наступа_є 21-го 7. вночі, а 19. 7. 
письменник пише в записці: "У відділі хроніки 

бракує ще "На видавнича му конвеєрі''. Маю, 
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а.11е вже не зможу переписати, бо по уколі мене 
цілого трусить''. 20-им чис.1ом датований великий 
лист, де він обrрунтовуе й захищає свої позиції. 
Щодо об'єму ,,Керми" і характеру тематичного. 
І кінчає цей свій останній лист напередодні смер
ти так: 

"Це мое становище. Я від нього не відступлю, 
бо уважаю його за слушне, ясне й чесне''. (Мо
ва йде про протиокупантський напрямок "Керми''. 

Воістину, про А. Коломийця можна сказати, що 
він помер у бою, на фронті, із зброєю в руках, 
мужньо. 

ІІІ. 

Такий життєвий шлях А. Коломийця. 
Різноманітність, універсальність творчих заці-

кавлень його така велика, діяпазон такий широкий, 
що не знаєш, чому перше віддати перевагу. Поет, 
драматург, режисер, публіцист, мовознавець, еспе
рантист, громадський діяч. Для кожної ділянки 
потрібна окрема стаття. 

Завдання цього нарису - лише зафіксувап~, 
покласти скромний початок опрацьованню твор

чости й діяльности письменника. 
Як поет А. Коломиєць вперше виступив у "ЛНВ" 

(1928) та в "Нових шляхах" ( 1930-1933 р.р.). 
Твори цього періоду мають всі ознаки модерної 
поезії, з модним на той час захопленням звучним 
чужоземним лексиконом, новотворами, з шуканням 

новітніх рим та ритмів, нових естетичних канонів. 
У тематиці - мотиви клясавої боротьби ("Дев'и-
·тий вал''), громадянська війна (,,Погром''), бе~
притульні, бідняцький світ. Інтимна лірика вия3ля
еться головним чином у раз-у-раз повторюванііі 
прив'язаності до рідної Бережниці, Погорині, Во
линської землі ( ,, Схотілось", "Перший грім'', ··о, 
краю мій", "Поліська первісність") та етюдіе
краевидів з філософським забарвленням ("Захід", 
,,Трагічна монотонія", "Липень", '"Неминучість''). 

Цей період був наче підготовчим етапом, шко
лою, розгоном до наступного, - громадської лі
рики й сатири, що можна датувати роками 19;37-
1942. Ліричний голос поета вже не тільки розпові
дає, як він бачить світ, але мужньо карбує сrює 
став.1ення до явищ і свое місце. Ось ,,Мементо": 

Жити так, щоб 11е гасла жадоба краси, 

Жити так, щоб творить архітвори, 

Смолоскипом пройти у майбутні часи, 

Духом твердим і кроком нехворим! 

Хочеш плакать? - Умри, нам не треба калік! 
Нам людей, як молоти, треба, 

Нам - хребтів, що не гнуться не рабсько, ні вбік, 
Треба геніїв - братанців неба. 

Невідома нам доля спочилих в трунІ, -
Наше те, що сьогодні збудуем. 

Хай потуга значить наші кроки і дні, 

А відвага - слова хаА гартуе! 

(1923-1942) 

Сюди ж належать ,,Нова Абісинія", "Ч?.rний 
рік", ,,Молитва", "Пісня про змову'' та іншt. 
Другий тематичний струмінь ue - сатира-пам

флет, що найбі.1ьше виявляє громадський теJ\.ше
рамент письменника і становить uілком оригіналь
ний жанр. Це - ,,Повернувшись від виборчої ур-
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ни", "Черга і мегафон", ,,Вихідний день", "Секрет 
поета", ,,Сон", ,,Вони", ,,Мовчи". 

Третій тематичний струмінь - філософськёl .rrі
рика -- .,Три смерті", ,,Вічний лавр", "Люди і 
квіти··, ,,Завтра", ,,Із записника", "Слово про ту
гу". 
До uього упритул стоять поезії останнього ро

ку - 1946: "Мов гості весільні'', "Колись ми ди
ви.rrися в зорі", "Пхаемо тачку життя", "Запоnі1 ., . 

Збірка поезій "Вічний лавр", що підсумовує 
весь пройдений шлях А. Коломийця, суворо й не-
щадно відсіюе молодечі потуги, о відбирає дуже 
мало поезій з того часу ( 1929-1933). 
Стежучи за датами, там бачимо виразно два 

періоди: 1929-1933 та 1937-1946. 
Отже, 1937 року поет вертається до поезн, а.'Іе 

вже переоформлений, змужнілий. Філософська лі
рика, що несміливо б ре ніла в виборі теми-пейзажу, 
осоіванні Волині серед ,,заумних контрадансін і 
консонансів" перших років, тепер посідає перше 
місце. Вона то нещадно глумливо твереза, майже 
байкарська, то елегійна, але все конкретна, хоч 
трактує чисто "вічні теми" - (,,Туга", "Три 
С:\tерти'', "Квіти і люди"). 
Щодалі, - все більше й більше виступає о

сновний мотив, батьківщина, Україна. (,,Нова А
бісинія'', "Покидали діти матір'', "Чорний рік''). 

Такий, далеко не вичерпуючий, у загальних 
рисах портрет А. Коломийця _- поета. 

Недалеко від поезій стоїть повість ,,Тіні над 
прикренями'', названа ще "nогоринська рапсо
дія'' ( 1932-1933). Хоч uя річ написана переваж
но прозою ( з подихом ритму), переривзнаю ча
сто віршем, але її аж ніяк не можна віднести до 
Jlрози. Ця ніби повість - поезія в прозі, ритм її 
то глибшає, заховується під змістом, то явно 
проступає наверх. Поет оспівує Погоринь, Волин
ське полісся. Зовнішньою темою повісти є дани
на мрлодечим захопленням - боротьба за місце 
в житті активної і творчездатної сільської свідо
мо-української заробітчанської маси із вірнопід
даним владі "малоросійським'' глитаєм. З погля
ду дослідження розвитку громадських рухів на 
Волині uя повість цікава тим, що вона подає ге
незу української партизанки на Волині. Втім, сам 
автор, сортуючи свої невидруковані твори за мі
сяць перед смертю, вклав її в одну теку із своїми 
ранніми поезіями та п'єсою "В імєнью'' об'Едну
ючи їх в один - давноперейдений - етап. 

П€са "Іменем'' також трактує ідею клясавої 
боротьби - вже у великому місті. Де, так би мо
вити, розгорнена його поема "Дев' ятий вал" 
( 1930). Цікавий цей твір для нас тим, що, хоче 
чи не хоче того автор та денденційний читач, -
твір об'єктивно змальовує соціяльне розшаруван
ня. Поруч з крайнім зубожінням і пониженням 
людини ( ночліговий дім, жебранина тощо), -
існує державна безжальна машина, як апарат для 
здійснення цього пониження. Отже, явища, що 
через них суспільство переходить. Мине якийсь 
час і неважливо буде, знати про переконання ав
тора, але uікаво буде побачити в мистецькому пе
ретомленні живий відтинок хвилювань нашої до
би. 

Та п'єса дістала першу премію не за тематику. 
На перше місuе поставила цю п'єс у оригіналь-
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ність побудови. п· t"t~~ 11~~ має жодного~ героя; вся 
побудована на масових с[j)енах, зветься - "в'яз
ка з сімох картин". У п'єсі діє лише маса. Тру_д
ність поставленого завдання й майстерність, з я
кою драматург розв' язав щю тру дність поставили 
п'єс у на перше місце. 
П'єсою "Іменем'' завершується перший етап 

творчости А. Коломийця. Письменник ціною при
страсних шукань, помилок і тяжких розчарувань, 
все ж виробляє собі незалежний світогляд, без
настанно шліфує себе в віршуванні, у драматур
гічній формі, у гострому публіцистичному слові, 
у прозі, - неначе готуючись до складніших твор
чих завдань. Неухильно йде до драматургічного 
жанру, вивчає в Варшавському театральному ін
ституті закони сцени, закони побудови драматич
ного твору. Вільно володіє віршем, має легкі пе
реходи від одноtо способу вислову до друго~ 

І наче глумлячись над недалекозорими й тупи
ми , ,прияте.'lями .. , що вже навіки приліпили йому 
ярлик комуніста й до сьогодні це твердить, А. 
Коломиєць робить скок від ,,Іменем.. до "Єрети
ка". Від ідеї кясової боротьби до вселюдської і
деї гуманізму, до заперечення божевільного са
мовинищення людства людьми ж витиореною тех

нікою та приборканими силами природи. А. Коло
миєць десять років тому провіщає сьогоднішній 
день, день розбиття ато:\tу, день заклику амери
канських вчених до світу - спинитися, задума
тися над розв' язаними силами нищення. 

Глибоку філософську ідею п'єси передано в 
живій драматичній формі. П'єса ця, безумовно, по
винна з' явитися на нашій сцені, як документ до
би, як твір, що відповідає запитам сьогоднішньо
го дня і одночасно трактує вічні вселюдські теми, 
а отже й укра їнські. -
Працюючи режисером, А. Коломиєць ясно усві

домлює собі бідність репертуару, неспроможність 
відійти від побутово-етнографічних рямців через 
брак п'єс. І от подальша творчість А. Коломийця 
спрямована на розширення репертуару, створен

ня европейського і одночасно українського харак
теру театру. 

Жива й весела комедія ,,Розкопи'', що трактує 
тему об' єднання представників усіх земель Укра
їни (еміграцію, rаличан, волиників) на базі нашої 
історичної минувшини, подає галерію життєвих 
типів, є і побутова, і водночас сучасна, бо пока
зує не той типаж, що був на початку ХХ століт
тя, а скажімо, передвоєнний. Ідея об'єднання ані
трохи не втратила актуальности, а навпаки, ще її 

набрала. 

Розширюючи репертуар, А. Коломиєць написав 
оперету "Новий одяг короля'' в 3-х діях за одно
іменною казкою Андерсона ( 1942 р.). З щією о
перетою сталася така оказія: музику до неї на
писав композитор Янішевський, але тепер текст 
у архіві А. Коломийця, а музика з композитором 
по їхала де інде. 

Вибір саме цієї казки не випадковий. Тут бо 
трактується саме ті ідеї, що б,лизькі й милі духу 
письменника: блюдолизи, кар єристи та боягузи 
бояться наявної правди і ладні фаль~ифікувати 
дійсність, аби триматися на теплих мtсцях. Ця 
вічна сатира після обробки А. Коломийця обросла 
сценічними ефектами та ситуаціями, вбралася в 
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музичне оформлення й стала цінним набутком но
вого репертуару. Живий жаль бере, що ми такі 
бідні, що наш глядач не може побачити на сцені 
такої глибоко-ідейної речі і водночас тонно-ве
селої-дотепної оперети. 

Близько до оперети ,,Новий одяг короля'' те
матикою та блискучою грою ·думки стоіть і сце
нічний жарт "Суд над Дон-Жуаном. Письменнико
ві вдап:ося несподівано обновити світовий сюжет 
про Дон-Жуана, зробити цілком самостійну річ 
і так вдало перепJІести вічні теми з комедійними 
моментами сучасности, що справді ще в читанні 
річ ця дає враження великого роману із склад
ними перипетіями, інтригою й сюжетом. 
UЦирота духа А. Коломийця проявилася в тому, 

наприклад, чого зовсім не чекав би читач, ба на
віть приклонник творів письменника попередньо
го періоду. КоJІись трубадур клясавої боротьби, 
естетизуючий новатор лексики, віршавої форми, 
тепер захоплений світовими сюжетами та вселюд
ськи!\ІИ темами, - він виявляє себе незгірше, як 
письменник дпя дітей, знаходить доступну мову, 
к.1адеться йо:-.tу під перо легкий вірш, весела фан
тазія. Маємо на увазі з більших речей. його казку 
"Громадка гномика Дадка'', "Казки'', п'єсу ''Каз
ка те:\tного бору.. вірші, друковані в часописі 
"Школярик'' та ,,Світ дитини'' - також під псев
донімом Марко Крилатий. UЦе маємо на увазі п'є
су "Про Оксанку-бранку, пастушка-вертушка та 
чародійного батіжка .. , написану для .ТІялькового 
театру .1егким віршем. 
Ця п'єса, крім своїх поетичних і сценічних я

костей, справжньої казковости - має ще однv 
вартість: вона є цінним документом для того, хто 
зацікавиться світоглядом письменника. Може в 
ній, як ніде інше, в досконало простих, з тради
ційно-казкової комори взятих, образах подав А. 
Коломиєць свою світоглядово-ідеологічну концеп
цію. Пастушок-вертушок, себто, народ, у всій 
своїй простій і правдивій наївності сміливо йде 
на героїчні подвиги, - визволяти Океанку-бран
ку з пазурів Яги-дітожерки. Після складних пе
решкод він іде на змаг із Драконом, символом на
сильника, хижака і гнобителя, а абстрагуючись 
нід сюжету казки - ,,фірера'', "Батька народів''. 
Ось уривок із п'єси - наказ-лист Дракона до 
.1юдей: 

Гей, ви сміття і непотріб, 

Дурні, ледарі і лотри 

Досить вам уже гуляти 

Час вам гинути, конати! 

8ашІ співи, мова й крики 

Все набридло! 8awi пики! 
Де не плюнь, все ви та А ви! 
Ось вам мІй наказ новий. 

Жити вільно лиш мені, -
Танцювать, сп:вать пісні -
Все мені, а вам, - нІ, ні! 
Хто б закпив з мого наказу, 

Смерть тому страшна відразу, 
А ~а те, що ви ще живІ, 

Що на власній ви ше ниві, 
Що у власній спите хатІ -
Буду з вас данину брати: 

Сто дітей мені щороку 
Гарних, чистих, тлустобоких, 
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До дітей ще А матерів 

Та по тисячі корів, 

А всі гроші-самоцвіти, 

Нині вже мені ЗJІожити! 
Істи вільно раз на день 
І ні скарги, ні телень! 

Святкувати вже неділі 

Ви щоб більше вже не сміли, 
А· за те мене щодня 
Славить мусите в піснях. 
Чи при праці, чи в розмові 
Будьте все хвалить готові: 

Я - найкращий, наймудріший, 
Я - суддя найсправедніwиА, 
Я дуwу вас, я вас нищу, 
Ви ж кричіть, що я - божище, 
UЦо всяк_гинуть з вас гоТов 

За ті сльози, ганьбу А кров. 
От І все. Наказ кінчаю, 
Істи хочу і чекаю. 
Вмить данину на вози 
І в мое лігво вези! 
А спізниться перwиА пай, -
З димом піде весь ваw край. 

Чи не постає перед кожним інший образ, чи не 
є це карикатура на сьогоднішніх ,,божищ"'? Пра
во людини, добро людини, воля народу по один 
бік - хижак, імперіяліст, захланник, дракон -
по другий. Іде великий бій між двома потугами. 
Перемагає сміливість, незламність і віра в свою 
правду скромного, веселого народнього героя, па
стушка. 

Така мрія письменника, така віра і такий зміст' 
його власних змагань, - творчих та громад-
ських. 

4. 
Ми простежили життьовий шлях .письменника, 

легко торкнулися аналізу дарів його художнього 
слова. Як довідку, треба додати, що три п" єси 
письменника за~убл~но. Одна - в Бережниці, 
друга ~ Ва ршав1 ( шд назвою "Мікроби"), а тре
тю на~1слано було до критики Городиського, де 
вона и загинула. У Бережниці зосталося листу
вання з дружиною. 

Яка цільні.сть, яке перегукування життя й твор
чости, яка вІрна мембрама - те слово! 

Проте, цей образ неповний бу де, як не згада
є~о т~т про його ~аукову роботу, публіцистичну 
д1яльюсть та оргаНІзаторську. 

Працюючи режисером, А. Коломиєць зостаєть
ся вірний собі, слідом за практичною працею під
сумовує свою практику, піддає її аналізові та 
синтезо~і. Внаслідок з" являється теоретична стат
тя-розВІдка "Посланництво театру" ( 1944 р.). 
Напевно, це був початок великої теоретичної ро
боти, яку так і не дали події, міжнародні струси 
розгорнути. 

Працюючи в шкільництві. А. Коломиєць укла
дае підручник "Звучня" · ( 1942 р.). 

~:Удучи в 1937. р. членом міжнародньої органі
зацн есп~рантиспв, палко закоханий у есперан
тизм, як ІДею миру й співпраці народів вже в о
станні роки свого життя укладає він' підручник 
есперанто для українців у 18 лекціях та україно-
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есперантський словник. Цієї роботи закінчити не 
встиг. 

А. Коломиєць був не тільки майстер слова, вче
ний, педагог, промовець. Рідке явище сполуки те
оретичної мислі й організаторського таланту в о
собі А. Коломийця знайшли повне втілення. Тіль
ки цей організаторський хист проявлявся не в ме
тушні засідань, обіжників, наказів, а в слові-про
мові, у слові-статті. його журналіетична робота 
має ту характерну особливість, що письменник у
мів звичайні, ніби бу денні, явища, вихоплювати 
із життя, їх аналізувати, вилущувати їх суть чи 
ядро і оцінити, а потім синтезувати, подати вже 
в світлі наших перспектив і змагань. Сам не ка
р'єрист, далекий від шкурних інтересів, безсереб
реник, він був непримиренний до явищ антису
спільних, примітивного зниження завдань емігра
ції та її культурно-освітніх закладів. Відважно 
проти того виступав, маючи на те повні права. 
Цим духом пройняті бу ли і його журналістичні 
виступи, навіть там, де мова йШла про цілком те
оретичні, принципові категорії. 

І тут мав він багато ще чого сказати. У посмер
тних записках знаходимо тези кількох задуманих 
статтей на теми~ що хвилюють кожного з нас. 
Це ж в умовах майже 11Jілковитої самотності та 
відсутності змоги опублікувати свою роботу. Я
кий блискучий був би він у відповідному оточен
ні, серед рівних собі умів! 

Багато праці - велика скромність! Не робив 
він барабанного бою, галасу і брязкоту, робив усе 
потиху, ба й са~ був у приватному житті скром
ний, делікатний, тонкий. Не робив із життьового 
покликання грошорабського підприємства, а на
впаки, як заповів, - умер з порожнім гаманцем. 

5. 
1. Значення такої літературно-громадської по

статі, як А. Коломиєць, полягає в тому, що він є 
виразник центральної дороги української громад
ської думки. Багато орієнтацій, напрямків є в у
країнській громадській думці - але ведуть впе
ред ті діячі, які самі йдуть нентральним шляхом 
українського життя: орієнтації на нашу власну 
духовість. Про це письменник виразно заявив у 
книжці "Шевченкова ера'" ( 1942), та життьовою 
практикою невідрипу від свого народу. 

2. Значення А. Коломийня полягає в тому, що 
він є одною з жертв цієї нашої пахмурої сторін
ки української історії. Ні по один, ні по другий 
бік кордону ціле покоління не може проявити 
своїх талантів, мусить бути або підпорядковане 
наказам згори, йти на службу до окупанта, або, 
як виробить власний незалежний світогляд - не 
мати де проявитися. А проте -- творчий дух пе
ремагає й це, пнеться до росту, цей ріст і посувае 
життя вперед. Життя А. Коломийця є докумен
том, доказом - як нам бракує власних державних 
форм, інакше ми гинемо, не давши того, що мо
гли б дати. 

З. Значення А. Коломийця ще в тому, що ВІН 
ніколи не був самозадоволений, все шукав і ви
різьблював свій світогляд, часто ціною помилок 
і болючих досвідів. Тільки в убогому, обмежено
му міщанському оточенню, при рабському огля-
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Проф. В. Дубровський 

Тюркський Азербай.джан 
(Закінч. з попереднього числа) 

Комуністи-націонз..1и з Грузії, як також Азербайджа

ну й Вірменії, були проти утвореимя Закавказької Фе

дерації, при чому порушували питання навіть про ви

хід КП(б) Грузії зі ск.1аду РКП(б) і вимагали дозво

лити вступ КП(б) Грузії до Комінтерну на правах 

окремої секції. 2 ') Причиною такого супротиву щодо 

утворення ЗакавказІ.Jкої Федерації бу.ю ясне розумін

ня грузинськими, азербайджанськими й вірменськими 

політиками. що раніше. ко.1и вони :\tали свої окремі 

національні компартії і нікому не підлеглі ЦВК-и і Рад
наркоми, то Грузія, Азербайджан і Вірменія були в 

далеко меншій фактично залежності від Росії, ніж у 

той час Україна, Білорусь і Середня Азія. Зі свого 

боку російські комуністи добре розуміли, що для них 

е надто складне завдання керувати Закавказзям через 

Закавбюро ЦК РКП(б), яке було ізольоване від без

посереднього контакту з ЦВК-амн й Раднаркомами 

трьох закавказьких респуб,1ік і тому було примушене 

користуватися для цього посередництвом ЦК нацком
партії згаданих респуб.1ік. У разі ж організації загаль

но-федеративних органів Зак. СФСР, Закавбюро РК 
П(б) могло б легко проводити директиви ЦК РКП(б) 
через Союзну Раду Зак. СФСР, як справді це й ста

лося. Така система Зак. СФСР. керована Закбюром 
РКП(б), пізніше Закбюром ВКП(б), проіснувала з 1932 
до 1937 р. JІише 23. IV. 1937 р. ЦК ВКП(б) постано

вив: "Ліквідувати Закавказький Крайком ВКП(б) і упід

леглити безпосередньо Центральному Комітето.ві ВК 
П(б)-ЦК КП(б) . .\зербайДжану, ЦК КП(б) Грузії і ЦК 
КП(б) Вірменії.28 ) Так російські комуністи за п'ят
надцять років спромоглися асимілювати засобами своєї 

партійної диктатури "незалежні" закавказькі респуб
ліки.29) 

Таким чином, на прикладі ставлення московського 

ЦК РКП(б) до Азербайджану й інших закавказьких 

держав можемо бачити взірець імперіялістичної так

тики російських більшовиків, спрямованої на задурю

вання, присиплювання й спотворення національно-виз

вольчого руху тюрків-азері, грузинів та інших народів, 

з метою панування над ними. Л.1я цього їх сполучу

ється в штучну "федерацію", щоб розпалювати й ви

користовувати міжнаціона.1ьні тертя в середині такої 

"Федерації" на корнсть третього партнера, що радіє 

з того. Це перший етап диригування новозавойованими 

націями. Так само тепер Москва хоче зробити й з Бал

канами, спо.1уtшвши в "федерацію" болгарів, македон

ців, сербів, хорватів, албанців, . а може й ще кого-

.11.анні на хазяїна, можна ставити на карб творцев1 
його шукання істини. 

4. Значення А. Коломийця полягає і в особи
стому прикладі. Коли він зумів прожити чесно й 
принципово своє життя, то нема вибачення й уся
ким ,,сампросебедбайкам'', що дезорганізують і 
деморалізують наше суспільство та перетворю
ють громадські процеси на знаряддя особистої 
вигоди й плиткого честолюбства. 
· Тому й шануємо пам' ять письменника та грома
дянина, що він і творами, і особистим прикладом 
скеровує наш загал на вірні шляхи, якими повинен 
іти повновартний, міцний духом український на
род, - а отже й ми, його частина на еміrрації. 

НОВІ ДНІ, ГРУДЕНЬ, 1953 

небудь. Міжнаціональні тертя в середовищі такої спо

луки - надто міцні з уваги на активні традиції вікової 

ворожнечі поміж цюш народами, - дадуть незрівняні 
вш·оди для російських "праведних" суддів і посеред

ників поміж ворогуючими спі.1ьнотами у федерації. 
Коли ж буде виховано численні вишколені й цілком 

слухняні кадри для національних компартій то прийде 

момент ддя розв'язання такої "федерації" (бо справжне 

братство упокорених народів невигідне для Кремля) і 
утворення "незалежних" союзних республік під прово

дом. нацкомпартій, як місцевих відділів ВКП(б). 

5. 

Не зважаючи нз. більшовиків і всупереч ним, азер

байджанські тюркі зробили за післяреволюційні часи 

значні кроки поступу в ділянці культурній, соціяльній 

та економічній. Нарід, що прокинувся для самостій

ного націоналhно-державного життя. ніщо не може спи

нити в йо1·о русі, чим би не перешкоджали і як би 

не спотворюв'з..ш цей рух російські більшовики. 

Насамперед, в Азербайджані, що е першою нафто

вою і другою бавовняною базою СРСР, відбулися ве

ликі позитивні зрушення щодо письменности його на

се.'Іення. Перед революцією 90% людности Азербай

джану бу.1о неписьменними (по-російському), а серед 

жінок таких було 99%. За даними попечителя Кавказь
кої учбової округи, у 1908 р. вчилося в Азербайджані 

107.000 дітей. при 2.100 тис. всього населення, що 

ск.1адало 0,5t;1(1 до всього населення і 7% до загальної 

кі.1ькости .дітей. У цьому відношенні тюрки значно від

ставали від росіян. 58о/с дітей яких вчилося і навіть 

від грузинів (31,7%) і вірменів (27.2%). В 1914-15 рр. 

мережа російських шкід в Азербайджані характеризу

ва.'Іася такими числами: 

Кількість У тому числі тюрків: 

шкіл учнів кі.1ьк. у % хлопц. дівч. 

Початкова освіта 942 62.788 22.161 35,2 20.299 1.862 
(92%) (8%) 

Середня освіта 32 9.643 1.137 11.8 999 138 
(88%) (12%) 

Крім того, в Азербайджані було 786 суннітських 

і шиїтських шкід при мечетях з 10.409 учнями, де нав

чання провади.1ося рідною мовою, але на арабському 

навча.1ьному \Іатеріялі (Коран). У 14 професійних шко
лах тюрки також складали надзвичайно низький від

соток: 5.8% в нижчих профшколах і 4% в середніх 

Те ведичезне зрушення. що сталося за чверть сто

ліття піс.1я цього, характеризується такими числами 

стану навчання наседепня Азербайджану: 

Кількість учнів У 1914-15 рр. У 1938-39 рр. У скі.1ьки 

разів бідьше 

Усього 72.431 626.706 у 8,6 разів 
у початк. ШКО,13Х 62.788 142.681 у 2,3 рази 
у середніх школах 9.643 483.208 у 50,1 разів 
у середи. школах 

у до пом. школах 817 
для дорослих 36.848 

у ВИЩИХ 

учбових за кл. 10.807 
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Із запrльної кількости учнів - 375.000 тюрків, а се

ред них - 150.000 дівчат. У 1939 р. в Азербайджані 

було 1774 початкових шкіл; 1204 неповних середніХ; 

шкіл; 520 середніх шкіл; 80 спеціяльних і вищих шкід 

та 620 шкіл для дорослих. На потреби освіти в Азербай
джані було витрачено у 1924-1938 рр. - 1.586 міл. кар
бованців. В одному 1939 р. на потреби Наркомосу було 

з республіканського бюджету виасигновано ·З 10 міл. 

карб. За відомостями азербайджанських органів народ

ньої освіти, письменність азербайджанського насе.1ення 

піднеслася до 90%; у тому числі певне піднесення пись
менности спостерігається й у тюрків.3о) 

Окремим цікавим і важливим досягненням Азербай

джану є утворення письменности для асирійців, тали

шів, курдів. тзтів, пахурів, лезгінів, аварців, удинів та 

інших народів, що раніше не мали письменности зов

сім, та організація шкіл на 15 мовах цієї країни.31) Як 

певну заслугу Азербайджану, треба відмітити також 

той факт, що місцеві тюркські діячі були піонерамн 

переведення тюркської письменности на латинський 

альфабет. Школи Азербайджану поча.тш переходити на 

латинізовану абетку з 1924/25 р .• а преса й дистування 
державних установ бу.1и також латинізовані в 1929 p.3z) 
Отже, щодо цього, то азербайджанські тюрки випере
дили не тільки всі інші тюркські народи СРСР, аде й 

саму Туреччину. Полегшення навчання читанню й пись

му тюркською мовою при переході на латинку несум

нівне. Але такий перехід має й свій негативний бік для 

тюрків, що його вони розуміють і відчувають: при 

переході на латинку: 1) для молодшого покоління за

чиняються двері до старого письменства свого народу, 

що продукувалося в арабській транскрипції; 2) роз'єд

нуються різнородністю вживаних латинських абеток 

сучасні тюркські народи, у той час як арабська транс

крипція колись для всіх них була спі.1ьною і тради

ційною. Це, несумнівно, вигідно д.'Ія антнісдямської й 

антитуранської політики ведикодержавної Москви. Ue 
питання ускладняється тепер ще й тим, що Москва ви

явдяє тенденцію, щоб уже датинізовані національні 

Іальфабети перевести в дальшому на російську абетку, 

щоб цим відокремити підвладні народи від Західньо

~вропейського культурного впдиву. (Тепер уже пере

ведено. Ред.) 

Хоч Азербайджан у культурному відношенні пасе 

задніх порівняно з Грузією, країною багатовікової на

ціональної письменности, але кадри тюркської інтелі

генції за останню чверть століття зросли в ньому дуже 

швидким темпом. У 1939 р. в 14 вищих школах Азер
байджану (·крім університету, що існує в Баку від 

1919 р.) вчилося вже 12.530 студентів, а в 98 техні
кумах - 25.023 учнів.33) У цьому ж році в Азербай

джані було видано 1046 книжок, з яких 636 тюркською 
мовою; виходило 45 журналів. у тому числі - 18 
тюркських, і 136 газет, у тому числі - 81 тюркська.34) 
Помітні успіхи зробила тюркська література. Усну на
родню творчість, досить ще розвинену й попу лярну 

серед тюрків. репрезентував ашуг (народній співець) 

Гасем з Гаузу.3s) Кі.1ькість тюркських письменників 
зросла до 60, при чому, крім поетів, у ці роки вперше 

в тюркській літературі з'явилися прозаїки. Серед тюрк

ських поетів і прозаїків останніх двох десятиліть тре

ба згадати як найвидатніших: Сулеймана Рустама, На

зарлі, Абуль Гасана, Мамед Саїд Ордубаді, і драма

турга Джафара. Джабарли.3б) У Баку було засновано 

Азербайджанський відділ Академії Наук СРСР. Була 

створена тюркська національна опера ("Шах Сенем", 
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"Кергиз" композитора Мусліма Магомаєва та ін.). Крім 
того з.аснувалися й дія.rш 13 стаціонарних театрів різ
ного жанру,37) а в 1939 р. кідькість їх збільшилася до 

17.38). З метою реклями радянських культурних досяг

нень в.1аштовувалися в Москві т. зв. декади націона.1ь

них мистецтв. Гастролі азербайджанських мистецьких 

закладів відбулися в Москві у квітні 1937 р. Отже, від
носне кудьтурне піднесення і активізація тюрків-азері 
в сучасності не можна заперечувати й забувати при 

оцінці майбутніх перспектив д.1я народів, паневолених 

російським пануванням. 

б. 

Негативним явищем д.1я національного культурного 

розвитку тюрків є той факт, що піднесення їх пись

менности й освіти було щільно пов'язане з штучною 

русифікацією їх, бо середні школи - здебільшого, а 

вищі - поспіль провадилися російською мовою. Нав
чання нерідною мовою, особ.1иво нз перших початках 

освіти, давало часті рецеднви неписьменнасти або при
наймні неповновартісну грамотність. Тому обстежувачі 
стану освіти населення націонадьних республік СРСР 
нерідко констатувати невідповідність офіційних звітних 

відомостей дійсному стану речей: ті, кого вважали, за 

шкільними посвідками, вже письменннм. насправді та

кими ще не були.39) Тому успіхи ліквідації неписьмен

ности серед населення Азербайджану мусимо сприйма

ти критично. Відсоток письменних у віці 9 років і вище 

складав в Азербайджанській РСР, за офіційними даними: 

на 17. XIJ. 1926 р. 

чоло в. 

33,2 
жінок 

16.4 
всього 

25.2 

на 17. І. 1939 р. 

чоло в. 

81.5 
жінок 

64,5 
всього 

73.340) 

Таким чином, за цими даними, Азербайджан щодо 

письменности стояв на сьомому місці, після УРСР. 
РРФСР. Груз. РСР. БРСР, Казах. РСР, Вірм. РСР. За 
іншими джерелами, стан письменности в Азербайджан

ській РСР у 1940 р. був ще кращим - 90% письмен

них, при 15% їх перед революцією.41) Менш сумнівними 
треба вважати дані перепису 1939 р., за якими в Азер

байджанській РСР було осіб з середньою освітою -
234.481 і з вищою освітою - 21.592; таким чином на 

кожну 1000 осіб населення в Азербайджані припада.1о 

73,2 осіб з середньою освітою, і 6,7 осіб з вищою осві

тою.4z) Отже. за пропорційною кількістю осіб з се

редньою освітою Азербайджан перед останньою світо

вою війною стояв після Грузії, України, Вірменії, Біло

русі і Росії, а щодо осіб з вищою освітою - після 

Грузії й Укрзїни. Навіть враховуючи те, що значна, 

можливо й більша. частина цих кадрів була не тюрк

ського походження, все ж таки таку насиченість Азер

байджану інтелігенцією не можна не вважати позитив

ним і прогресивним чинником для розбудови тюркської 

держзвности. 

Для ветановдення питомої ваrи освіти тюркською 

мовою серед загальних показників освіти, треба про

аналізувати приступні для нас чисда глибше: динаміка 

загальної кі.1ькости учнів в Азербайджанській РСР ха

рактеризується такими числами: 

Міста 

1928-29 на 

81.746 

Села Всього 

15. ІХ. 1937 1928-29 1937 1928-29 1937 
180.444 109.081 400.714 190.827 851.15843) 

Швидкий зріст кількости учнів сільських місцевос

тей, несумнівно, йде в рахунок пошИрення освіти тюрк
ською мовою. Але відносно питомої ваги тюрків серед 
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всього наседепня Азербайджанської РСР кількість уч

нів. що навчаються в школах ще далеко не вирівня

лася, хоч і зросла взага.1і. Тюрки в Азербайджанській 

РСР, за персписом 1926 р.. складали - 62,1% насе

лення; між тим серед складу всіх учнів у 1935-36 р. 

тюрків було - 60':'/о, а серед складу учнів 5-10-х кля

сів ще менше - 53%.44) Яка національність навчалася 

за рахунок тюрків в школах Азербайджану, особливо 

міських, ----=- то легко здогадатися. 

Русифікація тюрків через навчання по шкодах не 

була ще гострою в 20-их роках. За переписом 1926 р. 

з усіх письменних тюрків - були письменними рідною 

маnою - 96% при загальній їх письменності- 8,1 %.45) 
Взагалі тоді процес русифікації ще мало зачепив на

роди Закавказзя і мсульманські народи Середньої Азії. 

Зміни. що прийшли після того за тринадцять років, 

можна в деякій мірі уявити собі за даними 1939 р. по 
Азербайджанській РСР4б): 

Мова навч. Кілк. шкіл у них у тому числі в кл ясах 

що дали учнів 1-4 5-7 8-10 
відомості 

Всього 3.415 615.323 425.125 161.451 28.747 
у відсотках 

Тюркська-азері 80 59,8 64,3 53.5 28.9 
Тюркська та ін. 6.1 17.1 15,1 19,7 31,6 
Вірменська 7.6 10,1 8.5 12.5 21,2 
Російська 5,1 9,5 8,9 10,8 11,9 

З цієї таблиці бачимо, що поширення навчання ро

tійською мовою зростало рівномірно зі зростанням уч

ня й переходом його до вищих кляс. Те, що в групі 

шкід з викладовою мовою "тюркською та інш.", не

сумнівно, прихованою є російська мова по старших 

клясах, - робить процес русифікації школярів через 

повну середню школу особливо наочним. У той час, 

як починають навчатися рідною мовою 64,3% тюрків, 

кінчають навчатися нею дише - 28.9%! Така є доля 

тих народів СРСР, що в момент революції і потім 

не розпоряджа.lи високо розвиненою національною 

культурною й достатніми кадрами національної інте

лігенції. Навпаки, в Грузії і Вірменії процес шкільно

го навчання заснідчує поглиблення націоналізації його, 

що несумнівно за"1ежало від вищої інтедіrентности цих 

двох націй. 

Якість учительських кадрів (освітній ценз їх) та

кож є нема"lовюІшнм чинником д.'ІЯ успіхів національ

ного шкільництва. Так, на 1. І. 1939 р. в Азербайджан

ській РСР не мали повної середньої освіти: 5,7% вчи
телів 1-4 клясів, 1.3% вчителів 5-10 кл.; 3,8% завіду

вачів початкових шкіл, 0.1% директорів неповних і 

повних середніх шкіл.47) 11е сталося, очевидно, вик

лючно за рахунок т. зв. '' висуванців" з членів ком

п!lртії і комсомолу, що їм надавалися зазначені шкільні 

посади невідповідно до їх освітньої підготовки, а ли

ше з міркувань їх партійної приналежности й полі
тичної благонадійности. Такі ''висуванці", несумнівно, 

яв.1яються найстараннішими русифікаторами. 

Взагалі переломовим моментом, після якого почало
ся одверта й посилена русифікація всіх національних 

шкіл, було видання про це спеціяльного закону-поста

нови UK ВКП(б) і РНК СРСР 13. ІІІ. 1938 р. "Про 
навчання російської мови в неросійських школах". 

7. 

"Коренізація" державного апарату Азербайджанської 
РСР. тобто заміщення посад в установах тюрками, за-

НОВІ ДНІ, ГРУ ДЕНЬ, 1858 

.шшає ще багато до бажання. У 1931 р., за відомостями, 

що їх зібрав П. Рисаков, в Азербайджанській РСР бу

ло всього 37.2% тюрків серед співробітників республі

канських і районових установ.4&) Якщо при цьому 

ще взяти до уваги, що працюючі в установах націо

нали займають або репрезентативно-декоративні поса

ди "голів", "начальників" (коли це є комуністичні 

бонзи), або вартових, двірників, післанців, прибираль

ниць тощо, коли це є непартійні тюрки, - то можна 

ясно уявити собі що всією адміністративно-оператив

ною і господарчо-економічною діяльністю керують ро

сіяни-великодержавники (партійні і "специ"). 

При такому стані цілком природнім було, що свідо

міша частина тюрків прагнула набути вищої або фа

хової освіти, щоб мати можливість бути тими служ

бовцями-"спеціядістами", що їх досі навербовувало

ся переважно з росіян, вірменів або що. Питома вага 

тюркського азербайджанського студентства серед сту

дентського загалу свідчить, що тюркська нація не є 

в цьому ділі підготовки національних кадрів назад

ницькою. На 1. І. 1935 р. серед всіх студентів СРСР 

налічувалося 45,6t;t,- студентів-неросіян. У той час як 

rюрки-азері серед наседепня СРСР складали 1,16%, 
вони ж серед студентства СРСР складали - 1,31 %. 
У цьому відношенні тюрки-азері засвідчили свою ви

щу конкурентоспроможність, ніж. наприклад, українці 

(відповідні чисда д.1я українців: серед населення СРСР 

- 21.2%, серед студентства СРСР - 14,3% ), посту

паючися лише перед такими активними щодо свого 

культурного самозахисту націй як жиди, грузини, вір

мени, по.1ЯІШ.49) В абсолютних чис.1ах динаміка зрос

тання тюркських азербайджанських кадрів видна з та

кого порівняння: у 1929 р. їх було - 1.800, а ·У 1933 р. 

- 7.000.50) Коли ж ми візмемо Закавказзя окремо, 

то побачимо, що серед основних національностей його 
тюрки-азері не на першому місці. Ось питома вага у 

відсотках корінних національностей серед студентів ви

щих шкіл, технікумів і робітфаків на Закавказзі: 

1925 р. 1933 р. 1935 р. 
Зак. РФСР 

вірмени 20,4% 25.1 о/о 21,6% 
грузини 39,2% 40.3% 42.0% 
тюрки 20,4% 19.7% 19,8% 

АзербаАдж. РСР 
тюрки 54.3% 57,1% 54,1% 

Вірмен. РСР 
вірмени 94,9% 91.8% 90.7% 

Грузин. РСР 

грузини 72.4% 77.4% 77,1% 

Інші національності Закавказзя були представлені 

сеrед студенrства зовсім незначними величинами: та

тари - ОА%, абхазці - 0,5%, осетини - 1.2%, греки 

- 0.1'/о, курди-ієзіди - 0,2%, асирійці - 0,02%, з за

пільної кількости студентів на Закавказзі - 107.440 
осіб.sІ) 

Але не треба ставити в вину самим тюркам недо

статні темпи опанування ними підготовки власних на

ціональних кад.рів. Величезну ролю у цьому відо
грає шовІюспІчна практика російської адмІюстращt, 

що тенденційно сприяє вступу до вищих шкіл росіян 

і утру днює всякими способами цей вступ тюркам та 

іншим корінним народам. Наркомос Дагестану А. Тахо
Годі ще у 1930 р. протестував проти того, що в бро-

ньовану кількість 

націй з окраїнних 

місць для представників місцевих 

республік до вищих wкіл РРФСР 
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приймали р о с і я н з цих окрайніх республік, а одки

дали під різними причинами самих коріняків.52) Така 

практика є можливою щодо тюрків в самому Азербай

джані, доки на керівних посадах сидять там росіяни

"партійці" й "специ". Так, до всіх вищих технічних 

учбових закладів Азербайджану у 1933 р. бу.1о прий

нято лише 43% тюрків і 15% вірмен, - решта само

очевидно, - росіяни.5з) Те саме спостерегається і в 

ділянці підготовки наукових кадрів. У 1932 р. серед 

аспірантури московських інститутів був лише 1 тюрок, 
що запевняло для росіян повну монополію на профе

сорські катедри у вищих шко.1ах Азербайджану при
наймні на десятиліття. Той мотив - недостатня під

готовка коріняків по середніх школах для вищих, і в 

вищих - для наукової кваліфікації, - що його при

водять росіяни. на виправдання своєї конкуренційної 

вищости, - дише доводить. що вся система освіти 

для коріняків ор1·анізована росіянами так, щоб полек

шувати їм зберегати своє упривілейоване, панівне над 

покореними народами становище. Тим більше дово

диться дивуватись впертій наполегливості коріняків, у 

тому числі fi тюрків-азері, що встигли досягти в дІЛІ 

національного розвитку між першою й другою світо

вими війнами значних успіхів, порівняно з часами Ро

сійської імперії. 

27) С. Ди манш те й н - 10 лет Советской Кон

ституции. М. 1933, ст. 29; 10 лет Зак•авказкой Федера

ции. Тифлис 1932, ст. 15-19. 
2е) Див. "UK ВКП (б) и Союзное правительство о 

Киргизии". Фрунзе, 1937, ст. 84. 
29) П р о ф. В. Д у б р о в с ь к и й - СРСР як фе

дерація. "Наук. Дослідча Катедра Москвознавства ", ч. 

4, 1946, ст. 8; друге ви.дання - Вінніпег, 1947, ст. 

10-18. 

Інж. К. ТУРКАЛО 

зо) М а м е д о в М и р з а - Ве.·шкая Ст.а.1инская 

Конституция и право на образование, Баку 1939. 
ЗІ) М. Б аги ро в - Азербайджанская ССР. '·Прав

да", від 15. VII. 1936. 
зz) Див. час. "Револ. и Национ. ", 1936 р.. ч. 2. 

ст. 47 

зз) Лив. пуб~1ікацію "К:рьтурное строительство 

СССР". М. 1940. ст. 256. 
34) Тамож, ст. 260. 
35) '·Револ. и Национ. '', 1936, ч. 2. ст. 25 . 

._ Зб) Тамож, ч. 2, ст. 48. 
37) Тамож, ч. 1, ст. 46. 
за) ''Ку.1ьr. строите.ІJьство ", М. 1940, ст. 184-185. 
32) Напр. серед націоналів, що працювашІ на бу-

дівющтві Метро, - див. "Рев. и Национ. ", 1935. ч. 2. 
ст. 81. 

40) Культурное строительство СССР. М. 1940, ст. 7. 
41) Х. Ли б ман - Совет национальностей. М. 1940. 

ст. 26. 
42) Культ. строите.1ьстно СССР. М. 1940, ст. 8. 
43) "Расходи из соц.-ку.ІJьт. мероприятия по єди

ному гос. бюджету СССР за 1 и 2 пятилетки ". М. 

1939. ст. 56. 
44) r. м а р ь я х 11 н - Бюджет и нац. ПО.'ІИТИКа 

СССР. М. 1938, ст. 68. 
45) С. Ди м а н ш те й н - Итоги разрешения нац. 

вопроса в СССР. М. 1936, ст. 7-10. 
46) Культ. строитедьство СССР. 1\\. 1940, ст. 73-74. 
47) Тамож, ст. 86-89. 
48) '·Рев. и Национ.", 1931. чч. 10-11, ст. 14. 
49) Тамож. 1Ю5. ч. 10. ст. 52-53. 
50) Т:-1мож, 1935. ч. 4, ст._ 13. 
51) Тамож, 1936, ч. 1. ст. 65-68. 
52) Тамож, 1930, ч. б. ст. 87. 
53) Тамож, 1935, ч. 4, ст. 14-17. 

Чи правлу написала п. Л. Івченко про мої спога.Іи ••45"? 
Я не думав у ближчому часі повертатися до своїх 

спогадів "45". Після деяких зауважень і розмов, що 

постали були на початку у зв'язку із ними, я написав 

до них післяслово, і гадав, що тим справа вичерпана. 

Аж ні! Примушений забрати ще раз коротке слово, 

щоб нарешті покінчити з тим. Примусила мене до 

того п. Л. Івченкова своєю статею в передостанньо~tу 

числі цього журналу. 

Загально про те, що написала п. Л. Івченкова, по

винен сказати, що це вона зробила, за відомим їй 

:висловом, тільки "по злобє". Бо ж інакше того роз

цінити ніяк не можна, коли на п'ятьох сторінках ве

личезного формату оцього журналу розписати й при

писати мені несодіяні гріхи. Та це мало з тим, але ту 

явну неправду п. Л. Івченкової, що її вона допусти

лася, може побачити кожний, коли тільки парівняє 

подані в неї цитати з моїх спогадів із тим, що справді 

в мене написано. Ue я примушений зробити зразу, на 

самому таки початку, бо то вже виглядає в п. Л. Ів

ченкової трошки більше, як "по злобє". А таких най

головніших є дві цитаті. 

Перша - за письмепика М. Є. Івечнка. У неї по

дано: ••усі в родині мали бути на послугах". А в мене 

написано: "У ее тоді мало бути йому на послугах". 

Де тут "в родині"? Чи не шапка горить на голові? 
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Не в моїй натурі різко висловлюватися, але мене ди

вує, звідкіля це в неї взялося? Я не хотів, коли писав 

спогади, розшифровувати деяких місць, але для ясно

сти п. Л. Івченкової тепер примушений. Щодо того, 

чи міг М. Є. Івченко бути диктатором у родині, то 

мене сзмого бере великий сумнів. А за його крутень

ку натуру я написав на підставі власних спостережень 

у редакції "Пролетарської Прав·ди". І, власне, там 

хтось охрестив його, як людину з диктаторськими на

хилами. А.'Іе тільки під час його творчої праці, бо за

галом М. Є. Івченко, як я й зазначив у своїх спога

дах, був сумирної вдачі. Щож до його "духовної ви

тривалости", то було таке. Великий приятель Л. М. 

Старицької-Черняхівської, після того, як вона написа

ла на слідстві, що на згадуваному в статті п. Л. Івчен

кової зібранні, при вшануванні пам'яті С. В. Петлюри, 

встав був і М. Є. Івченко, він не хотів і дивитися в 

її бік і не вклонявся їй, бо сам він це заперечував. 
Хоч, скажімо, З. Г. Морrуліс, що також був при

сутній на цьому зібранні, не заперечував, що й він 

уставав, і зазнав чималого глуму від однонаціональ

ного з ним прокурора Ахматова. Тепер про "психіч

не зрушення". Чи є це божевілля? Коли людина про

ходить важкий, стражденний шлях життя, чи може 

бути й психіка ці.1ком нормальна, не рушена? Та ж 
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ми всі 45, хто в більшій, а хто в меншій мірі, вийшли 

з цієї страшної біди з надщербленою психікою. Ми 

залишилися не божевільні, але із зрушеною психікою. 

А М. Є. Івченко й поготів, бо мало того, що пережив 

те саме лихо, а потім опинився самотній, усіма поки
нутий, і навіть найближчими йому людьми. Ue справді 

трагічне становище, що не могло тримати в рівновазі 

його психіку. І тому не дивно, що й фізична відпор

ність його організму підупала. Я вірю, що він помер 

в~д карбункулу. Одночасно скажу, що я 1945 року, 

у м. серпні в Авrзбурзі на Юденберг штрассе 8 чи

тав п. Jl. Івченковій, іще в рукопису, написане про 

Михай~1а Євдокимовича, і вона тоді це схвалила, тіль

ки просила додати твори, що їх він написав, як пись

менник. 

Друга цитата - за проф. Кудрицького. У п. Івчен

кової подано: "І<удрицьиий був недалеиий". А в мене 

написано: '' ••. був дуже недалеиий і виразно визначе

ний до відходу на вічний споиій". І справді проф. М. 

А. Кудрицький у дуже недалеиому часі помер. Чи ж 

не яскраво виступає неправда п. Л. Івченкової? Сло

ва "неда.1екий" у розумінні російського слова "нє

да.1ьокій" (про людину) я не вживаю, бо то не укра

їнске його значення. А цитата п. Л. Івченкової наrа

да.lа мені спосіб слідчих ГПУ-НКВД, коли вони да

вали читати свідчення іншого підсудного тільки до 

певнего місця, далі пильно закривши аркушем паперу 

чи газетою, щоб не можна було дізнатися про епрзв,І~

ній зміст написаного свідчення. Не треба мені звер

татися до учнів Микоди Антоновича Кудрицького; йо

го я сам добре знав, бо разом викладали в Медінсrи

туті. Я його поважав і дюбив, бо він був не тільки 

добрий професор, а й добрий, як людина. Тим то ме

ні просто гірко, що п. Л. Івченкова закидає мені, ніби 

я "кидаю брудом ще в одну мертву людину".· Та, 

Боже, крий від таких коментаторів! 

Пані Л. Івченко береться навіть заглядати в сере

дину самого процесу, хоч я того не ставив собі по

кищо в завдання у своїх спогадах, і визначає най
слабші ланки - Дурдуківський, Підгаєцький і Шило. 

Так ось мушу зазначити, що колобок почав розмотува

тись якраз не від цих осіб. Ue . чиста фантазія й П при
пущення, але вона подає його, як факт. А я точніше 

знаю про ко.1обок, і це є в мене в іншій праці, що 

ще лежить у рукопису. Так само до фантазійних вига

док п. Jl. Івченкової належить те, що арештованому 

приносили передачу в льох, коли його кидало туди 

ГПУ. Мене, що перепробував три фазі цієї "знаме

нитої" установи, не вчити про її порядки. Мені іноді 

й без сидіння в льоху, бува.1о, по три-чотири тижні 

були заборонені передачі, а в льоху - то вже нема 

чого й казати. А я там нічим не різнився від інших. 

Сцена з очікуванням у коридорі ГПУ перед паба

ченням із своїм чоловіком у п. П. Івченокової -
щось дуже роблена й штучна ситуація. Нема чого 

мені про неї розводитися, а тільки скажу, що А. Ні

ковський підписав "признання" багато раніше від ча

су того побачення. Звідкіля я знаю про це, кажу в 

згадуваши уже праці, що ще у рукопису. А тепер 

загально треба сказати, що п. Л. Івченко, як кажуть, 

ломиться у відчинені двері, бо в своїх спогадах "45" 
я не раз підкреслюю, що про саму справу СВУ не 

пишу тепер, а подаю тільки галерію осіб, що сиділи 

на суді, із спробою обережної характеристики їх. Як

що в когось, і в тому числі в п. Л. Івченкової, є про 

когось точніші відомості, що можуть дещо виправити 
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написане в мене, а найголовніше - додати до напи

саного, то за це може бути тільки подяка і від мене 

і від усіх українців. Але біда в тому, що в п. Л. Ів
ченкової також усе базується на чутках, і до того ж, 

як бачу, менше вартих, аніж я їх мав. Бож навіть 
інсді, мавши точніші відомості, я все ж таки окреслю

вав їх з обережности словами "я чув", "казали". Ми 

жили в Україні в тяжкій атмосфері, коли кожним ке

рувала п;до~ра до іншого, тим то ця підозра могла 

падати на будьякого, навіть і невинного. 

Я чув про небогу В. Ф. Дурдуківськоrо - Лялю 

Павлушкову (рідну сестру Миколи Павлушкова), але 

не наважився подати це, навіть, як чутку. Тим часом 

п. Л. Івченкова подає це, як факт, про її шлюб з ге

пеушником. Якщо це подається, як факт, то чому не 

можна припустити, на підставі тих відомостей, які бу

ли в мене, що Галя Ніковська вийшла заміж за гепе

ушника? Тим бідьше, що вона була комсомолка. А що 

її бачили нужденною 1936 року, то й це не дивина. 

Хіба мало було випадків, що гепеушники кидали своїх 

жінок? Це не новина й п. Л. Івченковій. Можливо 

тому й "становище її було трагічне". А зрештою, ко

ли б воно було й не так, то правдиві відомості могли б 

тільки розвіяти неправдиві передніші розмови, і я 

був би вдячний за це. 

Читаючи в статті п. Л. Івченкової за А. Ніков

ського, що йому вона віддала мало що не четверту 

частину місця в ній, можна побачити, що це її осо

бисте теоретичне роздумування, без найменшого під
пертя будьякими не то що фактами, або хоч би яки

ми нсвими "чутками" чи "розмовами", крім одної, 

що якраз стверджує те, що я написав у своїх спога

дах за нього. І це якраз доводить, що вона зовсім не 

знає А. Ніковського. До відома п. Л. Івченкової, що А. 

Ніковський ніколи прем'єром УНР· не був (це істо

рична довідка), а був тільки короткий час в емігра

ції міністром чужоземних справ. Голови начальників 
НКВД Балицького чи Успенського могли летіти, а го

лова А. Ніковського могла залишитися намісці. І тут 

нема нічого дивного. У більшовиків усе можливе. Ко

ли 1939 року раптом треба було створити (вийшло 

так, що тимчасово) Карело-фінську республіку, а не 

було на волі підходящої людини на її прем'єра, то 

взяли з казематів НКВД Куусінена, зробили прем'є

ром і все. Отакі чу да бували. То що вже говорити 

за А. Ніковського. А над Єжовим також було "на

чальство". Тим часом можна порадити п. Л. Івчен

ковій прочитати листа А. Ніковського до поета П. Ти

чини, де він пише, що живий, живе зовсім легально 

в Ленінграді, і що навіть написав уже повість з перед

революційного життя ("Український Голос" - Канада, 

перший чи другий рік по другій світовій війні). Може 

це й фальшівка, я того не знаю, але такі відомості 

я мав іще в Києві, і від лйдини, якій я не мав підстав 

не вірити. І писав я свої спогади в Києві, тим то з 

тих відомостей, що їх я мав іще там, а не "з перека

зів - головним чином уже на ·еміграції". Отож не 
слід було б п. Л. Івченковій лускатися в теоретичні 

розумування про те, чого вона справді таки не знає. 

Я знаю А. Ніковського трохи більше - і про його 

співпрацю з Є. Чикаленком і про його редакторство 

в "Раді" (бував тоді в редакції). Ue дуже розумна 

людина, дуже-дуже здібна, але, на превеликий жаль, 

не дав він того, що міг би дати, бо, сприятелював

шись з бахусом, мало працював. І взагалі дарма п. 

Л. Івченкова зазначає, що "він (тобто - я. К. Т.) хо-
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че дати психологічні характернетики людей, з якшш 

до процесу не зустрічався, або зустрічався дуже ма

ло". З Київскої групи я знав усіх, - багатьох іще 
з передреволюційних часів, а решту зразу від 1917 
року. Тим то за них я більше й .1аю, а за периферії;t
них скромно, бо мало знав, а.1е декого також таки 

знав. 

Не подобається, приміром, п. Л. Івченковії;t, що акад. 

Слабчепка я підніс до "громадських академіків". Кож
ній незлобній .11юдині зрозуміло це. Я вважав за ціл
ком слушне при нагоді згадати про той час, 1<o.11t бІ.1ь
шовики почаJІИ прибирати ВУ АН до своїх рук. М. €. 
Слабчепка Академія ще раніш вибрала бу;tа в аІ<аде
міки, але влада не затвердила; як, nриміром, у Jtе
нінграді, не затверди.1а була найвидатнішого за тих 

часів фізика, проф. ХвоJtьсона, бо він був дуже реJtі
гійний і зовсім не таївся з тим. А тоді, tюли "гРо
мадські" установи повистав.1яли на академіків таІшх, 

як Скрипник, Затонський, Шліхтер і інших, отой на
дійний е .. 1емент, то вже незручно було, поруч цих лю· 
дей, не затвердити таІюго М. Є. Слабченка, що ман 
великі наукові праці, про що я й написав у своїх 

спогадах. Я був у Комісії, що підготов.1я.1а матерія.111 

за всіх кандидатів в академіки до засідань Академії 
і добре знаю, шо хто подав був із своїх праць. 

За П. О. Єфремова я не мав відомостей і тому на
писав тільки, яким він був на суді. То туt уже n. JJ. 
Івченкова, не знаючІІ, чшt дошкулити мені, обвину
вачує мене в тому, що я не "дбав за те", щоб при

збирати за нього фаІ<ТИ, а саме, що він жив у Марію

полі й що, як І<аже вона, "npocшta свою ма~tУ доnо
могти йому". Виходить моя nровина ь тому, шо Jt не 
спитав маму п. JI. ІвченІ<ової про П. О. Єфремоsа. 

Як це несолідно й несерйозно! А я в свойому nісля
слові радив, щоб кожний, хто що знає, додавав би 
до того, що я знав і написав, а дещо може i;t виnра

вив, якщо мої відомості були не зовсім nравдиві. 

Коли кажуть, що американці люб.1ять гроші, то це 
ті.1ьки підносить їх в очах інших, бо вони вміють їх 
"робити". Важко зрозуміти, чому це так укололо n. 
Л. Івченкову? Що проф. Г. М. Іваниця був "сріб.1о
люб", то це таки не стосувалося до СВУ, а тільки 
відповідало настанові моїх спогадів. А він такий бУВ 
бо вмів також "робити" гроші; це на мій nогляд бул~ 
добра його прикмета, і не один заздрив йому, хоч і 
частенько викликала в редакнії "Про.1етарської Прав

ди" жартів.~1иві дружні зауваження: "це не Іваниця 
працює, а його ножиці". Проте, я його дуже цінив і 

ціню, як науковця А великого патріота. 

Мені здається, що я вже занадто багато уваги від
дав стзтті п. Л. Івченкової. Уже двох сфальшованнх 
цитат, поданих на початку досить було б, щоб довес

ти її вартість у цілому, і через те може й не варто 
було так розписувати. Але я це роблю не для п. Л. 
Івченкової, а для тих, хто хотів би щось знати про 
тих наших людей, що за них я кінчаю такими словами: 

" ... це становить велику втрату для української науки 
й культури. Могили їх загубляться й будуть незнані та 
неоплакані, але пам'ять за них у кожного свідомого 
украІнця nовинна будити найсвятіші почуття". П. Л. 
ІІІЧеНкоЬа; ма будь, не .nо читала до цього місця, бо ж 
nише: "Він (тобtо й. К і.) зовсім не турбується по
kазати, якого страшного удару по нашій культурі бу

.і'І() завдано цим nроцесом, які великі сили згинули ві.Lі. 

ньоtо, ~ було перерЬано бурхливий nроцес відро .. 
дженнn, що розпочався ] 1917 року€, А я, крім по .. 

..13НОГО кінц)~ СПОІ·адtІf-, ІІРІІ КОіЮІО~ІУ У'І<lСННКОВЇ судо
ВОГО процесу :НЗначаю, яку то цінну, та в якій га., у зі, 
силу становив 11~ .в українському ренесансові 20-их 
років. Бо ж ношІ ' ~овелося торкнутися місць заг.lя
даННІJ п. JJ. Івченков.?і .V внутрішнє життя в ГПУ, під 
час суду та с.1ідстна, ro девелося б ~а.1о не все за

nеречувати й сказатн, що- не Іlрав.1ін і Брук бу.1и го
.1оnними с.1ідчими під час <:лідства СВУ (це вигадка), 
що nід час перерв на суді юі .вільно розмов.1яли один 
з одним і про що хотіли, тн~· ro не було потреби 
проф. Utеnотьєву "тицькати·· щосЬ/ ~· руки М. Є. Ів-
1ІенІ<а, І що всі мн внпробували piзt~~j види транспорту 

- чорний nорон, ваговіз, особове авто: а дехто, У то

Му чи~лІ й я, навіть... віз. ті.1ьки запр1 '~"жений не во
.іаміі, а kіньмн! Отаке чудо ХХ віку. Так· само дове
.іосй б йиnисаtи її непос.1ідовності; примір!JМ, на са

~юму t1oi.!atкy своєї статті п. Jl. Івченкова ,,,ише, що 

в моїх ct1ot·aдax "дуже мао~lо сказано доброго 1.'\>О всіх 
учасНиІ<ві CRY'', а кі.lЬІ<о~ш fІЯдкамн да.1і: "Ті, кого 

ЗАМОВЛЯйТЕ КНИЖКИ 

П. Волиняк, лан!І, читанка для 4-ої кляси l.OJi 
Діма, Росяні зорі, поезії ............................................. 0.40' 
В. Русальський - Після облоги міста 0.40 
М. Цуканова - Шовкова рукавичка .... 0.2.1 
В. Чапленко - У нетрях Коп ет-Да гу . . . . . . 0.50 
М. Івченко - Напоєні дні . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 
Т. Осьмачка - Плян до двору . . . . . . . . . . . . 1.50 
А. Кащенко - Під Корсунем . . . . . . . . . . . . 0.60 
П. Карnенко-Кrиниuя - Підняті вітрила . . . . 0.40 
С. Парфанавич - У Києві в 1940 poui . . . . 0.80 
Б. Олександрів - Мої дні ...........• • · 0.35 
М. Гоголь - Сорочинський ярмарок ....•. 0.30 
П. Волиняк - Земля кличе ........ · · .... 0.25 
П. Волиняк - Під Кизгуртом . . . . . . . . . . . . 0.20 
П. Волиняк - Кубань - земля українська, 

козача . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40 
О. Стороженко - Оповідання .......... · · 0.35 
Літаври чч. 1, 2, З і 4/5 (разом) . . . . . . . . . . 1.00 
Д. Гуменна - Куркульська в ілія ........ · · 0.26 
А. Любченко - Щоденник. Ч. І . . . . . . . . . . 0.80 
В. Скорупський - Весняний гомін . . . . . . . . 0.25 
В. Стефаник - Вибране ........ · · . . . . . . 0.35 
П. Горотак - Дняболічиї параболи ........ 0.40 

МАЄМО ТАКІ ДИТЯЧІ ВИДАННЯ: 

І. "ДВІ КАЗОЧКИ" (1-юве видання) нароДІІі 
казки з гарними малюнками, кольорова об· 
юІадинка. стор. І б. uіна - 20 центів. 

2. "ЛИСИЧКА - СЕСТРИЧКА І ВОВК ПАНІ
БРАТ" (нове видання), народна казка, з ма
люнками. стпр. 16. uіна - 15 цеІПів. 

4. "ЯІіІЦЕ-РААЦЕ" (нове видання), мародня 
казка з малюнками, кольорова обкJ1адинка, 
ціна - 25 центів. 

5. "МОЯ ЗБІРОЧКА" (нове видання), - ба
гато ілюстрована книжечка, де е народЮІ казка 
"Костинии син'', віршована казка Наталі Забfпн 
"Сорока-Білобока", пісня-гра з нотами •ябпувь
ка'' - текс Н. Забіли, муз. П. Козицького. ЦІна 
- 25 центів. 

При замоВJІениі на $10.00 і вище - опуст 25о/о. 
Замовлення й гроші слати: 

"NOWI DNI'', Вох 452, Terrn. "А" 
Toronto. Ont., Canada. 
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К Турка;rо зw.m, усі· мають добрі характеристики .. , і ба

гато дечого іншого. 

Та біда не в тому, чи я щось не так написав, чи 

п. Jl. Івченкова, чи навіть хтось інший, а біда в тому, 

що ми не навчилися ще солідно, серйозно й розумно 

критикувати й полемізувати. Дехто думає, що прикрі

ше він висловиться з приводу якоїсь помилки чи навіть 

іншої думки, що брутальніше "загне", то це буде 

ефектніше. Ні. Навпаки, для культурної людини це 

найменше переконливе, і тільки являє собою полеміку 

дуже низької моральної якости. "Критика" п. Л. Івчен

кової не тільки злобна й невисокої якости, а ще має 

і демагогічний характер. Ця демагогія розрахована на 

необізнаних із справою людей, і проходить червоною 

ниткою через усю її статтю. Вона називає мене "зби-

рачем чуток і пліток .. , тобто "nліткарем", що "згадую, 

чого не знав", і навіть мала що не "аrентом". Можна 

було б, безперечно, образитися на неї за це, а.'Іе Бог 

із нею. 

Я тільки дуже хотів би знати, хто коло п. Л. Івчен

кової стояв, коли вона писала свою статтю? Бо ж то, 

як я вже сказав, більше, аніж "по злобє". 

Від редакції: Вважаємо, що на цьому варто закін

чити цю суперечку: ми да.'Іи слово п. Л. Івченковій, 

ми дали слово й п. К. Туркалові для оборони. 

Радо вмістимо доповнення й уточнення потретів 

діячів СВУ, які подав К. Туркало в "Нових Днях", 

якщо хто спроможеться їх зробити. А дальшу диску

сію на цю тему вважаємо зайвою. 

Іван і граф 
(Продовж. з стор. 2-ї) 

но вич такого б не зробив? Лише з одніею різни
цею: він забув би надягнути циліндер... Розумі
еться, вважаючи, що всякі компроміси тут недо
пустимі, а тому йому не дали б три роки, а зро
били б з нього блаженного, - ха-ха-ха! 

Іван зробив також подобу усмішки. - Але і в 
нас все таки земля крутиться, - промовив він. 

- Серйозно беручи, так, - казав граф, коли 
вже вони вийшли на сам шпиль пригірка побіля 
Михайлівського манастиря, що його саме почали 
розбирати. І звідки розгорну лось ще більше про
стору, ніж перед тим... - Цього не думаю запе
речити, скорше навпаки: коли б у нашій історії та 
не трапилось отих Батиїв й Темерланів... Отут на 
цьому місці стояв замок. Прийшли Батиї і знесли ... 
На лорожне місце дали манастир.. Тепер ось ба
чите: зносять манастир... Місце хочуть запхати 
будинком ЦК КІІl(б)У. Історія не даруе таких пе
реміщень. А думаете ми виграли, що з-над цього 
Дніпра пересунулись на багна Гнилої Води? Три
ста літ грасувала орда по наших головах і вірте 
мені, що Америка була б не колюмбійською, коли 
б не ті герці. Зрештою, вона й тепер у добрих 
руках. 

- Думаете, що її не можна відкрити вдруге? 
- запитав наївно Іван. 

- Ха-ха-ха! - засміявся граф вдоволено. 
Та пробуемо. Фантазії не бракуе, чи хватить за
собів. 

- Такі речі інколи вимагають найскромніших 
засобів, - каже Іван. - Я переконаний, що ко
ли б Кортез мав кораблі нашого часу, ацтеки не 
мусіли б умерти. 

- Ха-ха-ха! Правильно! І правильно! Пере-
гнать, це ледве чи вдасться, але відкрити? Правиль
но! Тут і вербовими грушами можна поорудувати, 
але ось ми і дома ... 

Вулиця Горвіца, колишня Велика Житомирська. 
На третьому поверсі. З одніеї кімнати. Гравюри 
Дюрера на стінах. Івана запроводжено до ванни, 
дано йому кусень мила і рушник. І коли він вер
нувся, побачив стіл, на нім "всяка всячина'' вклю
чно з шинкою і пляшкою чистої. - У мене, зві
сно, не хутір, - казав захоплено граф, - але як 
на час і сумління - хватить. Присідайте! 
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Граф дійсно піднесений, весь аж сяе. Іван як 
тільки що знятий з хреста, весь у рудих ааро
елях, але руки чисті. Граф налив чарки. Привіта
лись і випили. Іван лише пригубив. Граф проте
стуе. - У цій моїй подобі, я міг би не видер
жать, - каже Іван. - А! Подоба! Так моріть! 
Голод, між іншим, найбільший наш ворог. Біль
ший ніж буржуазія всього світу •.. Прогнали з ху
торів Морозів, а інших таких дурних не знахо
диться, ха-ха-ха! 

- Голод, кажете? Ворог? Не ворог, а прия
тель. І зброя! - каже Іван, що почав негайно, 
навіть від тіеї краплі, п'яніти. - Голодом світ 
поб'емо, весь кр~лесенький світ. Перша з перших 
справа! - швидко вилази в зі себе Іван і набирав
ся зухвалої відваги. - О, ні, братику! Голод, 
це ... Прекрасно! На кулаків, на Берлін. На Париж. 
На Лондон! Го-го-го! - мичав Іван крізь жуван
ня, по-дитячому вимахував рукаю, що в ній цуп
ко держав шинку, а потім ближче підсупувся до 
графа і інтимнішим голосом говорив: - Не знаю 
хто ви тепер - граф чи не граф, але хочу ска
зати: Морозів вигнали з хуторів і правильно зро
били! - пристукнув він по столі. Граф засміявся, 
засміявся також Іван. - Налити ще? - питав 
граф. 

Налити! - прохрипів Іван з шинкою в зу-
бах. 

І правильно! Люблю! - рокотав граф. 
,.І ті дурнісінькі міліонерчики, ті ліберальні 

ідіотчики, ті курячі філософчики... Ха-ха-ха! Од
ного разу... Елегантно за бомбають вони на наших 
приладах спасіння. - святими зробимо, - меха
нізащію, націоналізацію, кооперацію, колекти
візацію ... З вух до п'ят медаликами обчіпляемо ... 
Братику, братику, що то буде за потіха, як ша
н.овний Мандерфільд та займе одно з найпочесні
ших місць у кабінеті святого Саватія на острові 
блаженних, що на морі Білому. 

-- Люблю! - викрикнув граф, а очі горять. 
- Ми їм, голівудським варварам, докажемо, де 

саме стерчить розум, а господін Чаплін не чорти
ком, а чортиням на ниточці задригае під нашу ме
льодійну балалайку! Ха-ха-ха! 

Ех, і люблю! - з реготом вистогнунав граф. 
Два мільярди років на планеті і не можуть 
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каналії, збагнути її nризначення. Хай живе Іван! наnів червоний, напів Р?Же~ий - наш рубін, ко-
- викрикнув Іван і зовсім виnростав спину. рона, центр ваги. А вtзьмпь чехів! Не чехи, а 

- Браво, браво, ІЕане Григоровичу! Зовсім по- скарб -- "наші руске братші". Другого Бенеша 
моЕму! Це по-моЕму. Ще по одній. не знайдеш у віках - і мудрий, і впливовий, і де-

- Хоч би й по дві! - вторував Іван. мократичний. Ліберали, братику, для нас хліб на-
- І до діла. Діло маю до вас, Іване Григорови- сушний, це ще наш лисий покійник казав змусити 

чу... їх пройти з нами не аршин, а два, а ні то без них 

Іван Григорович не дочув. Він скінчив шинку і через них. Вивів так на п'ятий поверх, показав 
і старанно взявся до ковбаси. його зуби завзято вікно і стриба.і. І стрибне! Хай попробуЕ не стри-
працюють, до рудого підборіддя долучились ро- бнути... Поляки, питаЕте? Щож поляки? Прекра-
жеві терени щік, сірість уст змінилась на бузову сна, охолоджуюча лімонада, ні ее, ні те, попиндю-
блискучість, очі обережно піднялися зі своїх ям, чаться, попиндючаться і здіймуть шабельки. От 
туманна млявість заволікаЕ їх ясність. вам і Европа - ,,шаrні і всьо в рукЕ твоЕй -

- Мозки, як ваші, не сміють дармувати, - владичествуй'' - чи ж не мудро казав Тютчев? 
казав граф. - І не там їм місце. Усе зробимо - - Але ж при чому тут старі кальоші -- Іван 
кажіть! - викрикнув граф. Іван ніби прокинувся. Мороз? - враз вибухнув з рожевого туману Іван. 

- Як? - запитав він швидко. - Лишенеuь - раз. Гречкосій з роду в рід -
- А так: за кордони нашого обширного отече- два. Ворог народу - три. П'ять сотень гріхів -

ства не хочете? - чуЕ Іван з туману. а ви в апостоли рядите. Та ж я вам там такого 
- Куди? - перепитуЕ, перестаЕ жувати, очі наплутаю. Пішлете в Берлін, а опинюсь у Буенос 

стають круглими. Айресі ... Або в Сибіру. 
- За кордон, - повторив граф, а обличчя І- - Но, но, но! Не дуже, не дуже, Іване Григо-

ванове розпливлось у його очах, ніби воно не в ровичу! Знаймо, що говоримо. Мороз скрізь на 
фокусі. своЕму місці, дивіться лиш на молодшого братика, 

За який закордон? не гаразд такими помітати. А опинитесь - верне-
- Та за кордон. Звичайний. мо, наші руки стали довгими, сягаЕмо і до дна о-
- О! За кордон! Ха-ха-ха! як же так, Феде- кеану, якщо зайде потреба. Налити ще? 

ре Федоровичу? Кпитись над бідним Іваном. Чу- - Налити! - злісно прихрипів Іван і задубів, 
дак ви, їй-богу! Ха-ха-ха! '·· вперши погля~~ у гравюруu Дюрера. 

- Яке кпитись. За кордон і баста! Першо~ю' Граф наливаЕ, дебела и?го, з~росла рука злег-
клясою... ка тремтить. Іван зриваЕ шгляд t ловить те трем-

На Івана нападаЕ хижа веселість, він регоче, я тіння. А_ грив~ його голови н~стовбурчил~сь, під-
жеребець. - Ех, ви і граф! Ну ж ви й... І навіщо ло га, сп ни, вtкно, гравюри гоидаються, юби вони 

· · · б · · на розбурханому морю 
ВСІЛ.ЯКt там драгш - ерпь 1 крито. 1 · ф · · · 

- Е! Е! Так не думайте. Під дурного хату? ван схопив гра а за руку t пролив горtлку. -
Ні, то ні. Я справді думаю з вами добре. Стоп! Досить! - Граф глянув на нь?го гостро .. -

- Зі жартами, щоб не було смутно? Чого хвилюЕтесь? Дреф~те? - Я бt~ьше не п ю! 
-· Ну, й дітьо! Пропоную діло. СправжнЕ. За- - Що значить, не п ю? - Не п Еться. От не 

мість Сибіру, ОнЕглагу, пропоную - Берлін, Ila- л. ДМИТЕРКО 
риж. СідаЕ до потяГу, їде ... Божком буде, а тут н 
хлопця зроблять коржа. 

Іван дивиться на Демідова, очі ростуть. - Це 
значить як? На ... На провокатора? 

- Ах, які слова! Вісім років у цій юшці і не
грамотний. Самі ж перед хвилиною казали про 
різних тих... Яка провокація? До нас горнуться, а 
ми їм поможім. РозуміЕте? Пригорнім, визвольмо. 
Західня Европа. Така собі мозаїка слабо зліплених 
пізнобарвних камінчиків, а червоних між ннми 
тьма. Справедливість - бачите. Вопіюща кривда 
пролетаріятові. Шукання рятунку потопаючсго. 
Мільйони простягнутих рук. І що ви, Іване Гри
горовичу, їм відмовите. Може штовхнете чоботтн 
у прірву на пожертя гадам невинних, страждучих, 
полоненних дітей - що ви, що ви! Від кого, від 
кого, а від вас такого звірячого очерствіння не 
сподівався. Яка, питаю, провокація? Самі хочуть! 
Самі! РозуміЕте? Самі! Зовсім так само, як свого 
часу ми з вашим Сопроном хотіли... А чи нам ... 
Як вам виразніше сказати? Чи нам, скажемо, мен
ше потрібно Гібралтару, ніж іншим смертним? Ка
жете, не по дорозі. По дорозі, все по дорозі, всі 
Атлянтики добрим людям по дорозі. А головне 
все по спілі груші. Франція ще там брикаЕться. 
але готова. Бріян не Бріян, а чисте золото. Берлін 
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** * 
Чорнобривцями і рястом 
Наша юність одцвіла, 

Та пригадуються часто 

Квіти рідного села. 
Чорнобривці, материнка, 
І шипшини запашні, 
й тиха дівчина Маринка, 
Що згубилась на війні, 
Та, що півники червоні 
Малювала над вікном, 
Що до неї вірний коник 
Завертав із козаком. 
Що про неї ми співали 

В темну ніч на колодках, 
Потім пісню поховали 
У стопочених житах. 
Та бувае, на часинку, 

Все згадаєш, як було: 
Тиху дівчинку Маринку, 

Чорнобривці і село. 

Із збірки: Любомир Дмитерко. Багряний ранок. По
езії. 1941-1944. Київ. "Радянський письменник". 1945. 

4. VII. 1943. 
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n'ється і шабаш! - nустив графову руку. - У 
мене тут, казав, така жилка, - затнеться і хоч ти 
вмри. - Ну, так що ж! - казав добродушно 
граф. - Хребет зламають. Зуби вичистять... І 
жилку від того... Відмайструють... А навіщо? Ко
му з того хосен? Мені, вам, пролетаріятові світу? 
Бенешові? Не хуліганьте, а робіть, як кажу, -
буква в букву. Виграєте. У нас стріляють у по
тилицю, але ті найгірші і тих найгірших, а мудрі 
живуть і виживуть, а вам, кажу, влада належить
ся, як і штани, не розкривайте рота, а годіться. 

Ну ж ви й скеnтик! - пихоnилось у Івана. 

Що значить? 
Не вірите у nрості дороги. 
Переросли простоту. Діло земної кулі. Зрі-. 

каємось батьків, виганяємо з гробів предків. Бе
стії. Надлюди. Громадяни радянської соціялістич
ної по всьому світі, на всіх мовах і всі наші. 5t 
сам три рази на Сибіру за це побував, юродиним 
став, графа на молота зміняв, кручу собою і сві
том, і не віру в ніякі більше теореми Архимеда. 
Що хочете? Коли в огні - в огні. Що значать 
сльози, чи ахи, чи молитви, чи прокльони? Сам 

ДМ. ПРЕГОРНИЦЬКИЯ 

стань огнем, сам гори, сам пали, злийся зі стихі
єю. Дурнями барки тягнуть, оnісля визволяють, 
щоб їх ще дурнів запрягти до плуга чи до потя
гу, а тут сам визволяйся, вилазь зі шкури, коли 
тісна. 

Іван мовчав, рука його лежала nростягнута на 
столі nоросла золотавими рослинками. Чарка го
рілки прозоро і криштальна іскрилася в його 
тьмавих зіницях. м· язи щелеnів вигравали nід за
рослою шкірою. Час стікав до смеркання. 

- Ні! - вирвалось у нього. Ні! Коnати канали 
- так. Шnіонити - ні! Чорт з нею зо всією зем-
ною кулею! Іду! 

- Ах! - nосміхнувся граф і привстав. Повnлі 
стуnав по кімнаті. - Ну й ідіть! А у мене он по
рожнє ліжко. 

І nіду! - каже Іван. 
- Кvди ж nідете? 
- ч·и ж мало доріг в радянському союзі? Ви 

знаете і я знаю. Ви не боїтесь, я не боюсь. 
- Доnобачення, Іване Григоровичу, - казав 

байдуже граф і nодав Іванові руку. Іван потиснум 
її і, як був, вийшов. 

Про могили базарських героїв 
(Свідчення нового еміrранта) 

359 національних героїв розстріляно і nоховано в 

містечку Базарі, а не nід Базаром, як чомусь говорять 

і пишуть на еміграції. 

Базар - це тиnове волинське містечко з населен

ням до трьох тисяч осіб. Посередині містечка була 
площа, на якій стояла церква, у якій були замкепі 

полонені вояки перед розстрілом. 

На nівдень від церкви, не далі як за 470 метрів, з 
правого боку Мар'ятниської вулиці в жидівському го

роді, було випано дві ями, у яких й спочивають ті, 

що життя своє за нас віддали. 

Жидівська садиба розташована так: звичайна міс
течкова хата вікнами і головними дверима на вулицю, 

поза хатою маленький двір, хлів і nовітка, а далі садок 

і город nлощею бі.ІJя півгектара. У цьому ж городі, 

у самому кінці, поперек городу викоnано дві ями дов

жиною по 25 метрів, шириною по 2 метри, віддаль 

між могилами З метри, а глибина мені невідома. 

Розстріляних вояків чекісти вкладали поnерек ям, 

і дальшу від вулиці яму закладено повністю, а nершу 

тільки до половини. Могили присиnана як поnало без 
жодної форми, а незакладена nоловина так лишилась 

відкрита. 

Весною 1922 року жидові не сnодобалось, щоб в 
його городі був цвинтар і він їх вигородив, тобто 

західне праело переніс на схід могил і могили оnини

лись за городом, з'єднані з громадським вигоном. 

Один старий жид nротестував nроти вигороджу

вання моги.1, доказував, що вони нікому не шкодять, 

а коли nобачив, що його не слухають, то голосно 

українською мовою сказав: "Не слухаєте мене, то 

робіть що знаете, а nобачите що колись над цими мо

гилами будуть наnисані золоті слова, тоді ви мене 

згадаєте, але буде nізно." Ці слова були nереказані 

да.1еко поза Базаром. 
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Пізніш могили заnали, заросли бур'янами та бу дя

ками, а nорожню половину я~и закидано всяким сміт

тям з ~істечка. 

Колективізація знищила огорожу, де яка була, і мо

гили лишились зовсім на відкритому nросторі. Жиди 

хоч й користувались nрисадибною землею, але ще 
дальше відсувались від могил, а могили ще бі.ІJьше 

заростали бур'янами. 

1941 рік. Більшовики втікли, а німці обійшли так 

що Базарщипа фронтових nодій не бачила. Німці за

няли Київ, а в Базарі їх не було. Аж у вересні місяці 

із Овруцької артекомендатури прибуло три німаки, 

nробули в Базарі лише один день, випадково зустрі

ли одного із розкурку лених, що уже встиг приїхати 

із вигнання і наказали йому бути головою району. 

А сnодобався він німцям своею вродливістю: високий 

ростом та гарними козацькими вусами. 

Новосnечений голова Іван Іванович (nрізвища не 

пригадую), крім вродливасти нічого не мав: був він 

ма.ІJописьменний селянин, і не знав з чого йому по

чинати. Все ж він вирішив найперше упорядкувати 

братські могили. Зорганізував шарварок, викорчували 

довголітні бур'яни, навезли трохи землі і привели мо

гили до християнського вигляду, а поза цим голова 

ніякої роботи не розпочинав, крім упорядкування влас

ного госп~дарства. 

Селянство Базарського району використало ситуа

цію і зразу приступи.'Іо до розподі.1у колгоспів за 

принципом: хто сильніший, той і ліпший. Протягом 

місяця все було розтягнуто, хто мав силу, той зразу 

здобув коні і обставив хату стіжками різного збіжжя, 

а хто слабший, мусів задовольнятись тим, що йому 

лишається. 

Свідоміша частина населення району без відома Іва

на Івановича звернулись до Житомирського об.ІJасного 



управління, головою якого був адвокат Яценюк і про
сила допомогти їм припинити анархію в Базарському 

районі. 

Обласне управління уповноважило мене виїхати в 

Базарський район і створити місцеве управління 

Л.о Базару я прибув 19 вересня 1941 р. і не без 

труднощів розшукав голову Івана Івановича, який був 

дуже занятий у свойому власному господарстві, а про 

організацію будь якого управління не хотів і слуха

ти. Проте удалось його переконати про конечність 

організації місцевого управління та поліції. 

За місяць праці все, що будо потрібне, зорганізо

вано як в районі так й в селах. 

Протягом цього ж місяця остаточно упорядковано 

могили, добавлено землі, поставлено ве.1икі дубові 

хрести, оброблені найліпшими майстрами, поставлено 

ЗО-ти метрову щоглу, на якій майорів український 

прапор, проведено електрику, яка освічувада могили 

увесь час, коли місцева електростанція працювала. 

Три жидівські хати з надвірними будинками, які за
слоняли могили від вулиці, було знесено. Проти могил 

поставлено гарно оздоблену широку арку, садок трьох 

жидівських садиб з'єднано, вичищено і приведено до 

порядку, а всю цю площу навколо могил бідя 1.5 га. 

огорожено. Зроблено все, що було можливе. 

У жовтні місяці створено комітет д.1я підготовки 

переведення свята в день 20-х роковин -- 21 листопада. 
Плян переведення святкування було погоджено з 

обласним управлінням у Житомирі. 

Плином передбачалась відправа служби Божої та 
Панахиди над могилами, але не тільки в Базарському, 
але й у сусідних районах не було жодного священика, 

а хотілось щоб святкування було найкраще. 

Не без труднощів 13 листопада Коростенська Ортс
комендатура видала дозвіл і бочку бензину, щоб при

везти Архиерея із Житомира, але в Житомирі його не 

було. Тоді налагодили автомашину і через західню 

Валинь послали до Холма щоб привзети митрополита 
Іларіона, бо про владику Полікарпа у нас тоді не було 
ніяких відомостей, але ж не пощастило, бо в Рівному 
уже був Райхскомісаріят і нашого посланltЯ повернули. 

Задаволились тим, що із Житомира привезли о. 
Андрія -- настоятеля Собору і ще одного священика. 

В с. Скуроти зорганізовано великий хор під керів
ництвом широко знанего вчителя співу Л.м. Недаш

ківського. 

В Чопавичах підготовили духову оркестру з ЗО 
осіб під кер:nництвом Білошицького. 

У Базарському, Чоповицькому, Малинському, На
родицькому і Хабенському районах постановами райо

нових управ день 21 листопада проголошено суціль

ним святом і увесь транспорт віддано до послуг ба

жаючих відвідати могили. 

Цілий день 20 листопада з усіх сторін валками по
чали сунути прочани -- підводами пішоходам, а 

ранком 21-го уже неможливо було переїхати через 

Базар: усі вудиці забито підводами, площа навколо мо
гил заповнена. Поліція із перелічених вище п'яти ра

йонів у числі 250 чоловік увесь час позмінно тримала 
варту біля могил. 

Рівно о 10-й розпочато Богослуження. Крім двох 
священиків із Житомира, прибув ще один старенький 
із Київщини десь. 

Як пролунали перші возгласи із Служби Божої то 
тисячні маси присутніх завмерли, бо 12 років не чули 

слова Божого, а молодь то й узагалі не чула. 

28 

о. Андрій після св. Євангелії став на могилі і про

голосив дуже змістовну проповідь, присвячену му

ченицькій смерті 359 розстріляних. 

По закінченні Служби Божої і панахиди оркестра 

виконала похоронний марш та декілька жа.1ібних пі

сень. 

Промовляли ще четверо циві.1ьних промовців. 

О 3-й годині офіційно святкування закінчено. Ор

кестра виконала український гимн, але люди не роз

ходились -- пізно ввечері Базар був ще переповне

ний. 

У 1942 році святкування не відбулось, бо Гестапо 

не дозволило та ще й дошукувалось ініціяторів свят

кування 1941 року. 

У 194~3 році не дочекались того дня, бо 10 листо

пада Базар уже був евакуйований. 

Але нема сумніву, що населення Базару і сусідніх 

районів дотримає своєї обіцянки, яку воно висловило 
над могилами під час демонстрації в день 20-ти річчя 

розстрілу в Базарі: над могилами при першій мож.rш

вості збудувати церкву на славу Богові і на пам'ять 

про 359 героїв, що в боротьбі України з комуністич

ною Росією поклади свое життя. 

ВШАНОВАНО ВЕЛИІ<ОГО І<АНАДІйСЬІ<ОГО ПОЕТ А 
Одним з найвизначніших сучасних письмеників у 

Канаді е Едуард Дж. "Нед" Прат, професор торантант

ського "Вікторія Каледж", нагороджений літературною 

нагородою генерал-губернатора за поезн у 1952 р. 

"Ніхто з нашої генерації не заглянув так глкбоко в 
серця й душі сильних людей Канади як "Нед" Прат" 

-- заявив його друг з молодих літ -- Леонард Брокінr

тон, промовляючи до гурту колег і приятелів, які зі

бралися недавно, щоб вшанувати цього поета. 

"У своїх поезіях він оспівував машинові залі, льо

довики, океани, жертвенність, канадійський захід сон

ця, Дюнкерк та залізницю," -- говорив д-р Брокінг

тон. (Згадану літературну нагороду признано Пратові 

за поему "До останнього цвяха", у якій він відтво

рив труд на будові залізничої лінії СПР на заході 

Канади). 

Як висловився д-р Брок!нгтон, літер<J.тура стала для 
д-ра Прата самою правдою людського серця, бо "в 

усіх його епічних поезіях завжди звучала лірична но
та спокійно-сумавитої музики людської природи." 

Колишній студент, а пізніше й колега славного 
поета, проф. Нартрап Фрай заявив, що д-р Прат умож

ливив Канаді висловитися поетично. "Нед працював 

з такою напслегливістю, яку ко.1ись належно оцінять 

в історії культури Канади." 

Батько Неда Прата був убогим священиком в Нью
фаундленді. Д-р Прат ішов його слідами, поки прибув 
до університету в Торонті. Щоб роздобути гроші на 
студії, він продавав патситовані ліки. Д-р Бракінгтон 
звернув увагу достойної авдиторії на те, скільки ве

ликих почестей придбав Нед Прат "Вікторіянському 

Каледжові" своїми знаменитими студіями. 
"Ніхто з тих, кого я знаю, - говорив він, -- не 

е більше обдарований, як він. його словник такий же 
багатий і шляхетний, як і його характер. Він сполучу
вав нові дієслова і нові іменники в нове велике бу
дуюче мистецтво." Тепер у сімдесятих роках свойого 

життя д-р Прат мае найбільшу з усіх нагород: пошану 
свого народу. "Він е джентдьменом, який більше додав 

до життя, як одержав від нього." 

("Канадійська Сцена") 
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НАШЕ ЛИСТУВАННЯ 
П. Волиняк! 

Пришліть, будь ласка, "Диябо

.1ічні параболи" Горотака. 

Чи не знаєте, де можна придба

ти ліричну збірку поезій Олеся? 

Чому Ви часом не вмістите його 

віршів замість отої сучасної писа

нини від якої болить голова? 

Шодо Вашої рецензії на концерт 

бандуристів у Торонто ("у Торон

ті" за Во.1иняком; бідні ті люди, 

що вивчають українську мову у 

Фі;щд.ельфії за Вашою читанкою), 

то вона дуже нагадує писаннну 

сільського кореспондента ("сіль

кора" в одній країні, пригадуєте?). 
З Ню йорку мені пишуть, що в 

першому відділі кланяється Китас

тий, в другому Божик; ніхто вже 
не диригує і всі сидять. Присутнім 

американцям сподобалися особливо 

червоні штани. 
Так кажете "коломийка" викону

ється на двох-трьох нотах? Я га
.11ичан не люблю, але Ваше писан
ня виконується в такому випадку 

на одній ноті. І приїлося воно мені 

вже дуже. 

Ю. Сеник, Окланд, Каліф. США. 

Вельмишановний Пане Сеник! 
Міщу Вашого листа без жодних 

змін і поправок. 

Ми трохи розходимось у погля

дах, бо я га.1ичан люблю. Особливо 

Calvett КАНАдІйСЬКИй 
3АПИСНИК 

Число 14 з серії •••• 

Це одна з серії стапей, написаних спеціялньо для новоканадІйців 

ТЕЛЕФОННА СЛУЖБА 

В 1876 році містечко Брентфорд було місцем першої у свІТІ роз
мови на дадеку віддаль. Llю розмову перевів на восьмимилевім мідянім 
дроті, за поміччю нової машини, званої "телефон", її винахідник Олек
сандер Грегем Бел, новоканадієць, зі Шотляндії. Два роки опісля, було 
відкрито в Гамільтоні першу телефонну станцію. 

В основі, наш телефон ще сьогодні працює на тих наукових за
садах,. які відкрив Бел у 1870 році. Одначе від то(о часу багато де
чого трапилося в канадійській телефонній промисловості, а знавці на
ставлені на можливості дальших поліпшень. Канада належить до тих 
країн, які перші мали автоматичне сполучування та через-атлянтійську 
службу. Канадійські модерні далековіддальні сполучення можуть пере
давати до 18 окремих розмоn у тому ж самому часі, а нова коротко
хвилева передавальна сдужба між Монтреалем, Торантом та Оттавою 
може справитися з такою ведикою скідькістю, як 600 розмов у той 
самий час. Роз~юви з особами, віддаленими сотні мидь відбуваються 
сьогодні без труду, за допомогою піднесеної слухавки. 

Треба теж згалатн про лоступи в радіо-телефонії до- та з кораблів 
на морі та поїздів на бігу. Рухова служба з телефонами, залученими 
в автах, є тепер поширена в більшості канадійських міст. 

Від закінчення другої світової війни наша телефонна промисло
вість майже подвоїла свою спроможність. У 1951 році пересічна 376 
розмов припадада на одну особу в Канаді на рік, або 1,694 розмови 
на один телефон. Зага.1ьне чисдо розмов перевищило 5 мільярдів. 

Канада має доволі велику, одначе дуже спроможну телефонну 
rс'ітку, яка охоплює 2,904 різних льокальних систем, з яких багато є 
приватною власністю. Найбільша з них "Бел Телефон Кампени", є кон
трольована приnатними акціонерами; інші телефонні системи належать 
до федерального уряду, провінційних урядів або муніципальних влас
тей. Віддалені сільсью околиці обслуговує кооперативно вдержувана 
ситема, яка лучиться далеко-лучбовими лініями з більшими телефон
ними роздільними. 

Канада є одною з небагатьох країн світу, де практично кожний 
•м,оже мати телефон у своїм домі за помірковану місячну оплату. Чо
тирнадцять мільйонів населення постійно має понад 3,5 мільйона те
лефонів і кожний з тих апаратів може легко сполучитися з 96% всіх 
телефонів світа! 

Видавець цієї газети радо привітає та передасть до Дому Каль
верта всі Ваші завваги та побажання відносно подібних статтей на 
майбутнє. 

Наступного місяця: ЗАЛІЗНИЦІ 

Calvett D , s т lll Е R s 
AМHERSTBURG, ONTARIO 
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В. Божика. І вже в свій час писав 

у "Н. Д.", що В. Божик у капелі 

треба - перегляньте комплет жур

налу. 

Збірки Олеся в мене нема - пи

тайте за нею в старих книгарнях. 

Може має "Сурма" у Нью йорку. 

Шодо "сучасної писаними", як Ви 

пишете, то хоч голова у Вас і бо

лить від неї, але містити "й буду, 

бо журнал зветься "Нові Дні". Ко

ли не міститиму сучасників, то до

ведеться переіменувати його на 

"Старі Дні". А це зв'язано з видат

ками: треба бу де намалювати но

вий заголовок і зробити нове клі

ше ... 
Шодо "в Торонті", як я пишу, і 

"в Торонто", як Ви пишете, то я 

виходжу з основного, так би мо

вити, духу нашої мови: вона (у 

відміну від російської й польської) 

не терпить мертвих слів. Через те 

ми не кажемо "в пальто", "в кіно", 

а "в пальті", "в кіні". Не кажемо 

"по радіо", а кажемо "радіом". 

Шодо чужих географічних назв, то 

вони здебільша лишаються невід

мінними. Але в нас у Канаді слово 

Торонто вже е нашим словом і я 
ного відміняю. І раджу й Вам від

міняти, чим тільки прислужимось 

розвиткові нашої мови (зменшимо 

число мертвих слів). 

Один канадійський часопис був 

"висміяв" мене за те, що я напи

сав "у Винніпезі", треба було, мов

ляв, ''у Винніпегу". Винніпегу (міс

та) у словнику Голоскевича нема. 

А.1е там є Гамбург і в Гамбурзі, 

а не в Гамбургу. Отже, буде і у 

Винніпезі, а не у Винніпегу. 

Шодо того, хто з нас схожий на 

"сількора", то маю сумнів. Сількор 

в СРСР ніколи не припускав, що 

хтось може мати відмінну від ньо

го думку. Хто на те осмілився -
той ворог "партії і правітєльства". 

А я, бачите, на Вас зовсім не гні

ваюсь та ще й Ваші "гніви" на 

мене оприлюднюю, а зовсім їх не 

FREEMAN'S RENTAL СLОТНЕS 
випозичае 

повинА штобниА виряд для чоло
вікІв І жІнои. 

Найнижчі ціни на все місто. 

256 CoUege Street. 
556 Yonge Street 

КІ. 0991 
КІ. 8270 

at Wellesley. 
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ховаю. 

Щодо тих, що вчаться з моїх 

читанок у Філадельфії, то замість 

уболівати над ними, купіть собі чи
танку Матвійчука і за її допомо

гою затримаєте старі рутенські ча

си, старі дні і стару поезію і вже 

тоді у Вас бодай голова не болі

тиме від "сучасної писаними". 

Щодо "коломийки", то можете 

нею обмежитись. Я ж все таки 

Хоткевича хочу. Вину за те я по

к.lав не тільки на В. Божика, а й 

на Гр. Китаетого - подивіться кра

ще. Справа не в тім, хто "кланяв

ся", а хто підготовляв відділ кон
церту. 

Вам моє писання "на одній ноті" 

приїлося кажете? А мені Ваше "на 

всіх нотах" ніяк не приїлось, бо я 

таких листів (ще й на більшій кіль

кості нот!) мав багато лише пер

ших два роки, а останніх два я 

вже їх не мав і навіть скучив за 

ними. 

Дякую за замовлення й щирого 

(не сумніваюсь у тому) листа. 

"Дияболічні параболи" висилаю. 

З щирою повагою до Вас і до 

Ваших поглядів і смаків П. Волинян 

Всім тим нашим читачам, які за
питува.1и, чого "так скупо і в та

кому місці" повідомлено про смерть 

го.1ови УАПU Блаженнішого Мит

рополита Полі карпа, пояснюємо: не 

мали матеріялів, а число вже було 

на машині. Тому дали те, що змог

.1и. Матеріяли ж з Парижу прийшли 

до нас за два тижні по виході то

го числа. Щодо місця, то думаємо, 

що в "Н. Д." поганого місця нема 

взагалі. 

Перевірте Вашу наліпку на жур

налі! Поруч з Вашим прізвищем 

стоїть якесь число - то ч. жур

налу, яке у Вас останнє заплаче

не. Ue ч. 47. Пригадок писати не 
бу демо, а стримаємо висилання 

журналу. Коли Ви не можете сьо

годні заплатити, то напишіть, щоб 

ми знали, що від журналу Ви не 

відмовляєтесь. Редакція 

З НОВИХ ВИДАНЬ 

ВИСТ АВІ<А УКРАІНСЬКОї КНИГИ 
У ВИННІЛЕЗІ 

Заходами 

станиці у 

пластунок пластавої 

Винніпезі організувана 

книжкову виставку. 

Надзвичайно приємно відзначи

ти, що наша молодь виконала таку 

велику, серйозну й цікаву працю 

як виставка української книги. 

Виставка була відкрита в п'ятни

цю 23-го жовтня привітанням при

сутніх кошовою А. Бідоус і рефе

ратом проф. Л. Білецького. Містить

ся вона у власній пластовій домів

ці, яку куплено в цьому році. Чо

тири кімнати домівки заповнені ви

ставленими книжками. У центрі ви
ставки є копія старовинного збір
ника Святослава Ярославича, який 

в оригіналі писаний рукою з пре

красними кольоровими мініятюра

ми, копія передає це дуже добре, 

а також одна з перших наших дру

кованих книжок Острозька Біблія 
( 1581 р.). Обидві книги є власністю 

митрополита Іларіона (проф. Огі

єнка), який ласкаво погодився да

ти їх на цю виставку. 

Далі пішли відділи: 

Збірка "Україніка", те що напи

сано на різних мовах про Україну 

по-англійськи, французьки, німець

l<И, італійськи, еспанськи, чеськи, 

польськи і т. д. 

Перекладна література: з різних 

мов на українську. 

Українська література: різні ви

дання "Кобзаря" Т. Шевченка 
від старих видань маленьких, 

кІ-(шенькових, петербурзьких, мос

ковських, видання за редакцією Сі

мовича і, нарешті, сучасне видання 

УВАН за редакцією проф. Л. Бі

лецького. Гарне сучасне видання 

І. Франка "Захар Беркут" Держав

не видавництво України, 1950 рік, 

як і великий том Лесі Українки то

гож видавництва ( 1951 року). 17 
книжок вид. Тиктора з обгортками 

праці М. Левицього і ціла низка 

нашої давнішої й сучасної літерату-

ри, як прози так поезії. 

Українська наука: Видання УВАН 
серії: славістика, ономастика, Істо
рія України вид. Тиктора, Історія 
української літературної мови ми

трополита Іларіона, Історії України 
різних видань. З серії Укр. мистец

тво: С. Васильківський і І. Труш 
з обгортками В. Кричевського, ви

дані в Харкові 1930 року. Голубця 

"Укр. мистецтво", та багато інших. 
різні словники: Уманця, Голоске
вича, Кузелі і Рудницького та інші. 

Із збірки проф. Я. Рудницького 

"Правда" 1847 року, "Ранок" 

1928 року, "Емігрант" 1914 р., "Сту

дентський Вісник" 1925, 30, 31, 
окремі числа "Укр. книга", 1922 р. 

Подєбради, "Літопис укр. друку", 

1930, Харків та інші. 

Дуже цікава збірка ілюстрованих 

українських журналів літератури і 
мистецтва: "Арка", "Укр. Мистец

тво", "Око світу", які вже не ви

ходять, так і сучасних як "Нові 

Дні". 

Жіночі журнали: "Нова Хата", 
"Жінка", "}Кіноча доля" і сучасні: 

"Наше Життя", "Жіночий Світ". 

Різні видання УПА, між ними 
'Трафіка в бункрах", співзник та 

інші. 
Журнали молодечих організацій: 

"Січові вісті", "Сокільські Вісті", 
"На Варті", "Січовий Ш.1ях" та ін
ші. Дитяча і юнацька література: 

казки, оповідання, читанки "Барві
нок", "Лани", "Дніпро" П Волиня

ка. Збірники "Весна", "Літо", "О
сінь" М. Юркевич... Всього не пе

рерахуєш ... 
Закрита виставка 25-го жовтня 

доповіддю проф. Яр. Рудницького, 

у якій зроблено загальний огляд 

української книги і кількости її в 

Канаді, а також звернено увагу на 

найстарші книги, привезені до Ка
нади з України - писані, друко

вані і фотокопії. 
Тут треба з приємністю зазначи

ти, що молодь найбільше цікави

лась виставкою і завжди було її 

там повно. 

Катерина Антонович 

Марія Юркевич, ОСІНЬ, збірник для дошкілля та 

дітей нижчих кляс, видання Учительської громади та 

кооперативу "Базар" у Філаделфії, 1953, стор. 48, ціна 

70 центів, обкладинка роботи '? '? '? 

Своїми збірниками М. Юркевич намагається набли
зити дітей до природи, що має велике виховне зна

чення, особливо у наших, американських та канадій

ських умовах, коли діти здебільша бувають у міських 

обставинах, та ще й в обставинах американського міс

та, яке ніяк не сприяє ані виробленню спостережли

вости, ані, тим більше, виробленню гуманних почуттів 

і розвиткові духовости взаглаі. Саме це завдання й 
мала М. Юркевич, укладаючи збірник "Осінь". 

Марія Юркевич - сьогодні один з найвизначніших 

і заслужених наших педагогів (колишня вчителька зі 
школи Дурдуківського, а пізніш викладачка вищих пе

дагогічних закладів Києва). Та разом з тим Марія Юр

кевич є автором уже чотирьох збірників для дошкіл

ля та дітей молодшого віку. Вона зладила збірники 

"Весна" (циклостилеве видання), "Літо", "Зима" 

"Осінь". 
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Серед авторів, твори яких уміщені в збірнику, пе

реважно сучасні автори з України й еміграції, за ви

нятком Л. Глібова. Тут є твори Н. Забіли, Р. Завадо

вича, Л. Полтави, М. Рильського, С. Маршала, М. При-
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гари, В. Бичка, Яра Славутича, П. Карпенка-Криниці 
та інших. Основною заслугою збірника на мою думку 

є факт, що автсрка, укладаючи свій збірник, більше 
ерудувзла ltажицями, н:ж пером: збірник все кращий 
за твір одного автора, бо у збірнику дитина знайде 
різноманітність сти.1ів та тематики, багато лексичного 

матеріялу, взагз.11і збірник поможе вчителеві, виховни
кові й б::пькові-матері виховувати дитину всебічно, 
виробляти в неї смак до .1ітератури. Цим часто нехту
ють недосвідчені і малокультурні упорядчики дитячих 

шкільних читанок і дитячих збірників, намагаючись 
якомога б:.1ьше написати самому. Наслідки цього нама
rання інколн бувають жахливі: виходить книжка, яка 

часто-1·усто не тільки не сприяє дозвиткові дитини, а 

своєю убогістю мови, стилю, смаку і тематики навіть 
гальмує його. М. Юркевич цим ш.1яхом не піш.т1а і П 
зб:рник "Осінь" від того тільки виграв. 

Чи треба шукати недол;ків у цій книжці? Є критики, 

які конче хочуть їх знайти. А хто хоче, той знайде. 
Вони є й тут, бо все можна заперечити (при бажанні, 
звичайно) якість якогось твору, все можна вишуку

вати щось, що "не по-моєму" зроблено. Та це зовсім 
зайве, бо "Ос;нь ·• М. Юркевич, як і всі їі інші збірники, 

сьогодні є єдиним посібником того роду і сьогодні 
він є незаміниммм у всіх наших школах, виховних 

устансвах та організаціях і в хаті кожного батька

матері, що хоч трошки дбають про своїх дітей. 
Мова збірки в основному добра, правопис сучас

ний, отже, з мовного боку цей збірник дає гарантію 
батькам, що їх діти не вчитимуться якогось провін
ція.lізму чи жар1·ону, а таки справжньої української мо
ви. Можна б і тут зробити кілька завваг, але вони 

не будуть істотніми. Хіба варто було б звернути ува

гу на с:юво "коханії" діти (стор. 5), яке, на мою дум

ку, у цьому розумінні вживати не можна. Наша мова 

дуже швидко розвивається, удосконалюється. В Україні 
вже давно розрізияди значення слів к о х ат и й л ю

би ти. Кох ати все -вживалася (звичайно, авторами, 

що мову таки знають і відчувають) у взаємовідчут
тях тільки представників протилежної статі. У той час, 

коли дієслово л ю б и т и має універсальне значення, 

виключно духове, а не статеве. Ця семантична плута

нина внесена в нашу еміграц:йну літературу просві

тянським галицьким примітивізмом, якому не могла 

.опертися квола культурно (в своїй масі) наша стара 

еміграція. Uьому не можуть інколи опертися і наші 
досІІТь вду~1ливі письменники, як, наприклад, Л. Пол

тава, який неправильним вживанням сдова к о х а є, 

зіпсував прекрасний св:й вірш "Наша батьківщина" 

("Нас кох а є б ат ь ків щ ин а Україна", стор. 14). 
Наші письменники однаково "кохають" тепер і сока

витих молодичок і Матір Божу, і Україну і чарку та 

закуску, і батька і що хочеш... Одним словом, "всьо 

равно" ... Таких завважснь, щодо стилю і мовної куль

турн взагалі, можна б зробити до збірника М. Юрке
вич чимало. Мовно-літературна якість залежала тут 

не від самої уrюрядчиці, а від автора твору. Хоч мушу 

ствердити, що М. Юркевич, добираючи твори, з цим 

таки рахувадася. 

За своїм технічним виконанням збірник (друк, роз

міщення матеріялу, ілюстрації) "Осінь" є підручною 

книжкою для вчител!в, виховників і батьків, а не для 

дітей. За це треба винити не так авторку, як видавц:в, 

яким забракло тут не тільки коштів, а й видавничої 

культури та досвіду. 

Я з приємністю рекомендую цей збірник усім тим, 
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хто працює над вихованням наших дітей - сьогодні 
він є єдиним, а тому й незамінним. Авторці-упоряд
чиці можна дише подякувати і псбажати дальших 
праць у цій такій важливій для нашої еміграції ді-
лянці. П. Волиняк 

Проф. Андрій Яковлів, ДОГОВІР ГЕТЬМАНА БОГ· 
ДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО З МОСКОВСЬКИМ ЦАРЕМ 
ОЛЕКСІЄМ МИХАйЛОВИЧЕМ 1654 Р. (історично-прав
нича студія з нагоди 300-ліття договору (1654-1954), 
видавнича спілка Ю. Тищенко та А. Білоус, Нью йорк, 
1954, обкладинка П. Холодного, стор. 120+8, ціна 2.00 
дол. 

Це перша праця на сміrрацн, присвячена цій такій 
важ.'Іив;й сьогодні для нас темі (у зв'язку з російською 
пропагандою з цього приводу в Україні). До книжки 

додано портрет Б. Хмельницького та його автограф. 
СПОМИНИ ЧОТОВОГО ОСТРОВЕРХА, хроніка так

тичних в1дтинків УПА: "Лемко" і .. Маківка" 1944-1948, 
видавництво "Ло зброї", Мюнхен, 1953, стор. 156+12, 
обкладинка репродукція з п!дпільного оригіналу 

машинопису. 

Проф. Г. Ващенко, УКРЛІНСЬКИй РЕНЕСАНС ХХ 
СТОЛІТТЯ, видавництво "На варті", Торонто, Канада, 
1953, стор. 80, ціна 0.90 дол., обкладинка ?? (мабуть 

Я. Гніздовеького). 
Ця праця намагається перекреслити всі наші куль

турні, політичні і літературні осяги доби т. зв. "роз
стріляного ренесансу" (1921-1932 рр.), особJшво "стяг
нути з п'єдесталу" М. Хвильового і хвильовнетів вза

галі. Це робить працю не науковою розвідкою, а на
писаною на замовлення партії. Для малообізнаного 
з цими справами читача, особливо для молодого, книж

ка проф. Г. Ващенка є дуже небезпечною, бо не тільки 
звужує його світогляд, тенденційно насвітлюючи факти, 
а й узага.'Іі виховує почуття меншевартости. Можливо 

пізніш розглянемо цю працю докладніше. 
КАЛЕНДАР ''СВІТ ЛА" НА РІК БОЖИй 1954, видав

ництво і друкарня оо. Василіян, Торонто, Канада, стор. 
176 (разом з оголошеннями), обкладинка ??? (мабуть 

М. Левицького). 
З усіх дотепер відомих нам календарів-альманахів 

"Світла" це найбільший і найкультурніший збірник. У 

ньому є чимало статтей на церковно-релігійні та іс

торичні теми, написаних католицькими священиками 

(переважно), є кілька маловартісних поезій (часом на

віть без підпису). Художня проза у збірнику зовсім 

відсутня, що безперечно знизить почитність його. Ви

дання ілюстроване, чепурно й охайно видане. 

КАЛЕНДАР-АЛЬМАНАХ Т-ВА .. ВІДРОДЖЕННЯ" на 

1954 р., Буенос Айрес, Аргентина, стор. 160 (разом з 

оголошеннями). 

Нам здапься, що цьогорічний Календар-Альманах 

т-ва "Відродження" не такий багатий та різноманітний, 

як минулорічний. До цього спричинилися дуже довгі 

статті (напр. ц·кава розвідка Є. Онацького "Україн

ська дипльоматична місія до Ватикану" на 34 стор. та 

інші). На художню літературу в альманасі віддано 

цілковиту монополію О. Звичайній, яка на уривок з ро

ману заняла цілих 20 сторінок. Твір, уривок з якого 

тут міститься, дуже розтягнутий, чисто пропагандив

ний, а не літературний (навіть підкреслення й розряд

ка вживається часто, як у партійному обіжнику). 

Є в Альманасі й зовсім прикрі редакційні помилки. 

Напр., на стор. 117 вміщено вірш М. Терещенка "Зне

віреним" і подано, що М. Терещенко "розстріляний 

у Києві 18 грудня 1934". А між тим, М. Терещенко, 

81 



хоч і був на волоску від розстрі.1у (та й хто з наших 

nисьменників тоді не був загрожений?) теnер б.1агоnо

. 1учно живе в Києві і за nовоєнний час (від 1946 по 

червень 1953 р.) видав такі книжки: "Вибрані nоезії" 

(5 тисяч накладу), "Правда" (5 тисяч), "У битвах і 

трудах" (10 тисяч), "Ужинок" (10 тисяч). Очевидно, 

що редакція nокористува.1ась з "наукових" праць не

совісних і безвідnовіда~1ьннх всезнайків. 

Те саме і щодо В. Мисика. Один вірш і повідом

.1ення про розстрі.1 якого в~Ііщено на стор. 120. Між 

іншим, і ми nода~1и бу.ш у ч. 11 "Н. Днів", що В. 

Мисик розстрі.1яний. Мн не nевні й зараз, що він жи

вий, але нас інформува:ш наші читачі, що його ім'я 

зустрічалось у радянській українській пресі nовоєнно

го часу. Шоnравда в офіційному зведенні Української 

книжкової nа.1ати ім'я Іі. Мисика не згадується. Отже, 
це ще треба б на.1ежно nерсвіриш й уста.1ити . 

Назага.1 же Ка.1ендар-Аль~1анах т-ва "Відродження .. 
належить таки до змістовніших видань цього тиnу. 

ФАРБИ 
і 1· 1!\ 

ТАПЕТИ - (WALLPAPER) 
Власник: ОЛ. ОХРИМ 
t<упите найліпше в 

METROPOUT AN Р AINT &: W ALLP APER СО. 
795 Dundas St. W. - ЕМ. 4-6597 

Toronto, Ontario 

У Кана.Іі маємо 
свобо.Іу слова 

ПРАВО ОДИНИЦІ ВИСЛОВЛЮВАТИ ОДВЕРТО СВОї 

ДУМКИ Є ОДНИМ З НАйЦІННІШИХ ПРИВІЛЕїВ КАНАДІй

СЬНИХ ГРОМАДЯН. ЯКЩО її СЛОВО НЕ МАЄ НА МЕТІ ПО

ВАЛИТИ НАШ УРЯД, АБО ОПОГАНИТИ ДОБРЕ ІМ'Я ІНШОї 

ОДИНИЦІ, ВОНА МОЖЕ ЗАБИРАТИ СЛОВО ВІЛЬНО й НІХТО 

НЕ МАЄ ПРАВА її ЗА ТЕ ПЕРЕСЛІДУВАТИ ЧИ КАРАТИ. 

СВОБОДА СЛОВА Є ОДНИМ З НАйЦІННІШИХ ПРАВ, 

ЯКИМИ МИ ВТІШАЄМОСЯ В КАНАДІ. 

КОРИСТАйМО ВСЕ й ЗАВЖДИ 3 ЦЬОГО ПРАВА! 

O'KEEFE'S BREWING СОМРАМУ LIMITED 

НОВІ ДНІ, ГРУ ДЕНЬ, 1U5З 



ЛІТЕРАТУРНИИ ВЕЧІР ОКСАНИ ЛЯТУРИНСЬКОУ 
JІітературно-мистещ,кнй к.1юб у Філяде.1ьфії при

св;пив у суботу, 21. листспада ц. р. свій черговий лі

тературний вечір творчості поетеси Оксани JІятурин

ської. 

Слово про Н;JШУ пІІсьменннцю, яка теж здобула 

собі !\Іісце у мнстецькому світі своїми працями з ді

лянки різьби і народноr·о мистецтва, ск;Jзав ред. Богдан 

НОВІ ПІДРУЧНИКИ ДJІЯ УКРАїНСЬКИХ ШЮЛ 

1. П. ВолинЯІ< - БАРВІНОК, чш:шка для 2-ї клясrr, 

стор. 96, ціна ~1.00. 

2. П. ВолинЯІ< - ЛАНИ. чІпанка для 4-ї КJІЯСІІ, стор. 

96, ціна $1.00. 
3. П. Волинян - ДНІПРО, читанка для 5-ї кляси. 

стор. 112, ціна $1.2.5. 
Усі ЧІІТJІІКІІ видані на гарному папері, багато ілю

стровані, напнеані сучасною літературною мовою за 

ак:tдемічннм правопнсом. ]Lo кожноr·о тексту додано 

завдання і вправн для самостійної праці учня, що 

в.1еr·шує пр<щю вчителя і робІІТь їх прндатннмн для 

навчання дітей дома. 

Тексп1 літературно доскона.1і, переважно к.'ІЯСИКІІІ 

кращнх сучасних пІІсІ,менннків. 

УВАГА! УВАГА! 
Вже вийшли з друну і продаються тані ннижни 

для дітей: 

М. Трублаїні - llP"O ДІВЧИНКУ НАТАЛОЧКУ 
СРІБЛЯСТУ РИБКУ", стор. 16, формат 10х7 ца.1ів. Ве

лнкі на uсю сторінку і.:rюстрації, обкладинка в 2-х ко-

льорах. Ціна .................................... 0.40 
1. Тарас Шевченно - ВІРШІ, стор. 44, формат: 

10х7, 42 ілюстрацн 1 портрет Т. Шевченка роботи 

Сшrщенка. Кольоровий друк, обкладинка двокольорова, 

гарний папір. Ціна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.90 
2. РАйДУГ А - збірочна для дітей молодшого віну, 

стор. 16, формат 10х7 цалів, 26 ілюстрацій, гарний nа-

пір, кольоровий друк, - обкладІІнка в 2-х кольорах. 
Ціна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $0.35 

Книгарням, школам, кольпортерам - знижка. 

Замовляти: 

Замовляти: 
NOWI DNI 

S.o.x---452, Term. "А", Toronto, Ont., Canada. 
~NN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

"ПАХНЕ МЕДОМ І >КИТ· 

НІМ ХЛІВОМ- ДРЕВНІМИ 

]АПАХАМИ РІДНОї 3ЕМ· 
ЛІ". Так говорить письменник Волошин 

Якщо хочете пригадати свою батьків

ську хату і їі запахи, то купуйте хліб, 

булки, всяке печиво тільки з україн

ської пекарні 

Dcmpster' s Brea d Ltd. 
1166-1168 Dundas St. W. 

Toronto 
Те.1ефон: LO 1196 

Кравців. Він у безпосередній формі, прикрашеній пое

тичними зворотами розказав про своє перше враження 

від поезій Лятуринської ще до часу другої світової 

війни та й про особисті зустрічі з поеткою. Іlршювець 

підкреслив, що у Лятуринської відчувається нашу рід

ну зем.1ю більше, як 3 інших поетів. Він твердив, що 

сам, шукаючи за Украї~:ою в українській поезії, знай

шов її в небагатьох наших поетів, а передовсім у Ба

жана і JІятуринської. Фраrментамн з поезій JІятурин

ської Богдан Кравців підтримував свої твердження. 

Богдан Кравців теж подав думюr інших 1 ;ІІШ1Х по

етів про творчість JІятур;:нсJ,кої, тловно RаСІ!ЛЯ Бар

кн, який на одному із її в·ршів написав: Жінко, це 

Бог поднктував тобі цю поезію! 

У мистецькій частині вечора артистка ко.1ишнього 

Львівського Театру JІіза І!Jашаровська продеклямувала 

деякі з ліричних поезій Оксани Лятуринської. Іlрегар

ва дикція п. llІашаровської дозволила передати ці щи- · 
рі поезії якнайбільше безпосередньо, хоч із легким за

барвленням акторської гри. 

Кілька патріотичних віршів поетки, головно з істо

ричної тематнки прочІпав Остап Тарнавський. 

Веч:р в·в 1·олова Jl тературно-мистецькоr·о Клюбу 

Нuлодимир ,1орошенко, яюrй вказав прнсутнім на тяжкі 

у~ювшнr, у яких тепер іІ\ІІВе Оксана JІятуринська у 

1\\ ·неаполісі. 

НОВИХ ПЕРЕДПЛАТНИЮВ ПРИЄДНАЛИ: 

Є. Llюpa, Летройт, США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ф. КорсунІ,, Філаделфія, США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1\\. С., Jlетройт, СІ ІІА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Н. Столяр, Брентфорд, Онт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
К. Скір~ю, r·амільтон, Онт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
А. .'\1\альченко, К.НІвленд, США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

НА ПР·ЕСОВИй ФОНД ЖЕРТВУВАЛИ: 
І. Костенко, Торонто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~2.00 
О. Роїк, Радвей, А.1ьта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~2.00 
Р. Баб'як, Виндзор, Онт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *1.00 
Є. Цюра, Детройт, США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~0.50 

Лякуєr.ю всім згаданим тут особа!\t і кличемо всіх 
наших читачів постаратись до Різдва хоч одного но-

вого передплатника. Реданція 

"БІЛА КНИГ А ПРО 

ЧОРНІ ДІЛА КРЕМЛЯ" 

Том І - книга свідчень, 

що містить 548 стор. дру
ку, понад 100 ілюстрацій, 
друкована на гарному па

пері, в полотняній опра
ві з золотим тисненням. 
Ціна $5.00 з пересила<ою. 
Окремі замовлення ске
rовувати на адресу: 

NOWI DNI 
Вох 452, Term. .:А" 

Toronto, Ont., Canada. 

Гуртові замовлення слати 

SUZERO 
79 Ulster St. 

Toronto, Ont., Canada. 
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НАйКРАЩІ РЕЧІ І ПО НАйНИЖЧИХ ЦІНАХ КУПИТЕ В УКРАїНСЬКІй КРАМНИЦІ 

G. Luk' s Electrical Appliance Contpany 
Маемо велиІ\ИЙ вибір елеІ\тричних й газових 1\ухонь (Мофет стов), 
холодильниІ\ів, пральних машин, машин до чищення підлог та 1\ИЛИ
мів, радіоапаратів, диванів (честерфілди). п'яно~І\ордіони та інше. 

ГАРАНТУЄМО: НИЗЬКІ ЦІНИ, ВИrІДНІ СПЛАТИ, ГАРНУ ОБСЛУГУ 

ТА ДОБРУ ЯКІСТЬ КУПЛЕНИХ У НАС РЕЧЕй. 

~~- 797-799 DUNDAS ST. W. TORONTO, ONT. 
- Телефон: W А 9228 

•=• •••~tJ.-.cJ.-.cJ.-..tJ.-.c..-..c~cJ.-.І~t..-.cJ.--.c..-.c•.-.c•.-.c..-.c~..-.c~t.._,.cJ.-..t,_..c.-.-.c:~~t...-.1...-.c~J.-.8-t.._.t.._.t)~J~~ ... 

КУПУйТЕ! ПРОДАВАйТЕ! 

Доми, ~підприемства і всяІ\і інші нерухомості 
за посередництвом найбільшого в Онтаріо 
уІ\раїнсьІ\ого бюра посередництва 

R. TESLIA - Real Estate 
Бюра в Торонті: 

1. 863 Bloor Str. W. 
ТеІ. КЕ. 9459 

2. 575 Queen Str. W. 
ТеІ. W А. 2646 

Бюро в Гамільтоні: 

1294 King Str. East, 
(Ріг Майн) 

ТеІ. 93559 
8 Два роки гарантії. 

НАйКРАЩА НАГОДА 

В ТОРОНТІ ЗРОБИТИ ЗАКУП 
ВАРТІСНИХ ФУТЕР. 

Не тримаемо футер на другий 
сезон... Ось ціни на цій випро
дажі. Корнетайте з цих знижок! 

WERE NOW 
FUR JACKETS $ 99.00 $ 49.00 
Russian SQUIRREL CAPES 

175.00 79.00 
ELECTRIC SEAL 

(Dyed Rabbit) 189.00 95.00 
GREY PERSIAN LAMB 

(Sides) 249.00 125.00 
BROWN PERSIAN LAMB 

(Paws) 299.00 149.00 
MOUTQN_ (Processed Lamb) 

269.00 135.00 
RACCOON (Blended) 349.00 175.00 
MUSKRAT (Blended) 395.00 195.00 
PERSIAN LAMB 

( Dyed Black) 450.00 225.00 

В Позамісцеві, відвідай- Reliable Fur Со. 
те нас перед закупом. 

MдNUFACTURINC Проводимо асеІ\урацію від вогню, асеІ\ура- • Відчинено щодня до 
цію авт тощо. 9 вечора. 

Обслуга чесна, СІ\Ора, фахова! • 4 можливості купна: 
готівка, бюджет, від-

ложення, нредит. 

FURRIER.S 

:68 Queen W_ WA. 2341 
- at Batll•~r.<t' ,, '•' ,, 

ГАРНІ ІіІ ДОБРІ РЕЧІ ПО НАйМЕНШИХ ЦІНАХ КУПИТЕ В УКРАїНСЬКІІіІ КРАМНИЦІ 

Royce Radio F urniture & Со. 
ВЛАСНИК: ЛЕВ ДОПТА 

Маємо велиІ\ий вибір меблів, радіоприймачів, елеІ\тричних та газових 1\ухонь, хопо

дильниІ\ів, пральних машин та інших господарсьІ\ИХ речей. 

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

ОБСЛУГУ. 

Наша адреса: 1529 Dupont St. Toronto, Ont. Телефон: LL 0175 
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