


zzuZJr:Esnzzaunzusszazazzazzazazszssжszzzжzuzcs 
z z 
z z 
z s 
1t 
z 
:lit 
z 
z 
z 
z 

,z 
z 

:,z . 
• . 
z 
z • 
s 
: 
s 
z .. 
z 
z 
а 

а 

• z 
а 

а 
z 
z 
:lit 
а 

а 

а 

z 
а 

z 
z 
• z 
s 
z 
z 
z 
:а: 

z 
= z 
z 
z 
z 

. . 

Іl!СЯЧИИК 

МИСТЕЦТВА 

P1tc ІІ, 

. ч. 7. 
Лиnе!tь 1946 . 

МІШХЕН-ФР~ 

- - - .. - .. - -

І . НАУ.КИ 

. ' 

ж 

а 

ж 

s 
~ 

ж 

z 
z 
z 
s 
z 
z 
ж 

:а 

s 
z 
z 
~ 
z 
z 
z 
ж 

s 
:а 

z 
z 
z 
:1 
z 
а 

z 
ж 

а 

ж 

z 
z 
z 
s 
s 
z 
z 
z 
z 
s 
z 
z 
z 

ВИДАЄ ВИДАВНИЦТВО "АКАДЕМІЯ'' 7 ФР.А!шш а 
а а 
z ·'· s 
п ж 

z z 
z а 
Z~~~zzzzzszzzzzж~~XZZЖ~Z2~~ZZZXZZZZXX~ZZZZE~~azS 



·Теодор !(урп~ та: За сп:~. в до nоеми .. • , , , • , • • , , • 
Тодось Осьце.чІ<е. :· :З AJI'Ьne.x , , • • , • , • • , • • • 
МихаfІіло Орест: Душа • , , , , ,. , • , , , , , , , 

Вадим Лесич: До поет:~.в . , , , v , , • ~ • , , , • , , 

B:Lpe. BoвLt: Пластуни • • • • , , , , • , • • 
Петер Дерф.nер:. БатьІ<овl .РУІ<.И , .. , , . ., , , , 
О. Оп:ьпич: ·Папеов:топог1_чна po~l.'l'Ji.fi[ , , , , , 

Dp1tt Кооач1 Театр t~а1ни . , • • • , • , , • • , 

f ' • • . , , ' . ' . . 
' , . . 

B~cиnL Лев: О,Опесь . . . . . . . ' . . . , . . . . 
В ,йетрQВ: "Проб.nека О.п-сся" ·· , ' , . , , ' . . . . . . 
Б .. НиІСО.юс:z.во)І<.иіt.: Знов денІі ,. • .• • • • • • • • • • .. 
д .. Р Яроспав Рудницьt<ий: У':кра!ноьаа ек:а.r'раці.а·· в даерКВJІ~ 

Оn~сево1. С$~ири· , , • , , , , 

з 

6 
6 
7 
7 
в 

1о 

11 
16 
2о 

28 

Ро:ман Кедрина: Р1дне • • • •. • • • • . . . , . .•• зз 
Д-р Степ" Баран: Чужинець про fi<pe.X.вr • • • • • • • , 34 

Опена Те.n1га: Веч1рна п:z.снв 

· Остап Вишня: ВеJІИ:комученn. 

Іван Манипо: Жаб, , , , 
Реценз:z.! • , ~ • 1 • 

• • , . 
' , ' , 

.... ,,,,,,44 
t t t t t t t І ІІІ 45 

' , • • • • • • • • • • • ' 48 

• • • ·• ' • • • .. • , • ' • 49 
Лlтера~урно-мистецьва хрон:~.І<а • • • • • • • • • • • 57 
Висл1д конкурсу uа.дра~атичн1 твора . • • • • • • • • • 59 

• • , • • • • • • • , • • , • • • • • , бо 

- - - .. 

Адреса Редакцз.! tt Адиз.ш.отрац11 ;· "Ridne Slowo• w.noь.en .. 
F::oei!м..o.n, ss---кв.ser.tЩ , ». Р. Lage r. Ukra 1n1sohes -Коm1 te в. 

• 
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. ·. · Зaon::t.D до -поеми 

наzПіоа:о 
.. .. 

ТЕОДОР НУРЦ~~А: . . .·І- '·' . : . .-~~ ·: 
... -

вад КlCTOU И::t.ч ••• В::LИИО Dlдкpate ••• 
JІІУ!fить з. Dз.тер 1. Дунай, ·.. . 
І JtУдрост·и Jнtrna саискрвt ок •. 
Над сюз.тсш ноч1 глибина •• ·• -
І JC.ttЯifYЧII: ~риота 1 фат11« . 
Заснула D·гpysax суета, 
Лиа ТlВЬ СDЯТОГО Йосафат6r: 
Над :м1стом тиха 1 сnята., ·• · . 
І ЗМlЙ DOГHiD СИЧИТЬ несит•І 
з-вад зrару ·cnanИ 1 добра •••. 
І сз.D D zурб1 .при бурrу ·rете; 
Та cRaи'.s:нln у·пар~у Брамс •• .- • 
І порох DПaD на тоuи ЗJІ·ОТ1; 
ЗастигJІи пера t<patt .. ~т о.па, ~ • · 
МудреЦЬ DlДI{JISD :ИТТЯ На ·ПО"ТlІl, 
Над ()tepтD вморщиD н1мб ч~а,., 
І такJ ЯІ< plR 1· як дnа, ях DlOlK .~ 
Та caua D1чности хода: · 
Ппиnе JІR D_ce по ие61 кlсJІць·, 
Та сама. -~п1.ниться DОда, • 
Та сама кроD 1 б1г 1отор1І, 
Той самий днз.D п' ян~ в чад·, · 
І хавуть т1 z· ЬдDlЧИl зор1 
Иа.ц сном poзcnltHlHИ.Ж ·сD1ч:ад. .•:. 
І Dce nогнем IXDlтe І(ОJНша, · 
Tl oaw1 шторми· б'j)тЬ Dlтрз.ь •. 
І аюдсtDо родитЬся 1 гине •' · 
Я. ВИИ1, DЧОра, ~R З DlRlD •• ;· 
І noe одно seDpnть 1меиня, 
Іо поn:нить sм1~тоv І(о~ен G1r,: · · 
І zоаеи, кр1с с1Їиснущп:1: в· z:менях, 
ІАе, •об жити n· еоро,.Ьбl, •. 

. . 
Cttop. З. 



C'l'op. 4. Pl,цJJe Схово 

'Чуt!:І. бОГИ ! ЧJ':S:OUJ Д ОМ1, · 
чr~ий огонь у жаrан~ях ••• 
І сня~~си хучерии m~оми. 
І п~,цбор1д~я ~ рем1нцяж, 
Тризубом свя~ен1 шинел1, 
Що ne..xвy'l'J; небом 1 Днз.nром ••• 
О, и1, не сnо~ою нам жел1й · 
В ~обу •о~в 1 дижих помстІ •• 
І nостають з 1 ~/аr'з.нац1.й 
Т1 ,ци1, що час їх не затер, 
Яи ~е-аа рам см:~.явсь Ітн~ца, 
ЯИ триСSуиsл рев1в: На смерт~J 
Вста:ат.J> т1 ,цн1 .. страmн1 И кouat1, 
Як ро~пинав у nуштах вз1р. · 
HR бУ~и днем нриваз1 tрати, 
А УRраїною Сиб1р ••• 
Яж "З 1-r' І " ст ря саз J1aJuиr:r .С.пqр.&7 Ф 
~ е•вад ви~~ Дн~пра 
~ ~!'оер на Г OJIГO'l"Y' 
!І иа смерть у сотий раз .•• 

Та ки прий~еv з ~ор1г ~о хаtи, 
Зій~т~си задум 1 v.ета, 
І усм~нетіся Скорбна Ма~а 
На.ц труп-::>)!; :ВІ)рога :в Ш!'!ах. 

Заrрав знов земяя n1снвми~ 
Веона заR~lт•иться на вое. 
Пари~1в б1хьт 1 Ротердам1з 
Вам день у~е не nринесе. 

На,ц klстом н1ч- 1 згару С'l'Р.fПИ 
С~оят~ .цимами еа в1пно~... · 
Та В1.цень Ль~ова не зас~пи~ь~ 
Н1 Юра гордий Штефансдок ••. 
Щоденно згадRи, начr- мощ1, 
МИ ІІО~И:М рlДНОЇ BCUJrl, 
І р1дний лоn1~ нам доро~~иІ, 
Лк ве:1 й стату! чуж1. 
Хоч тут, ЯJ( то.м, з1р oR I<ІIJІBln, 
І синя оr1нь, геИ би там, 
Та • нас т1 зор1 ще ясн1т~ 
І и1ч ор1бхяето-зо4отп ••• 
У час л1турr1И л1тн1х ночеІ 
В нас дввонить Rраще cono~~~~ 
І Rpa~e ~1с у нас шеnоче, 
І rраDть перпи на тра•1 ••• 
А ~их nояз.а, д~ маR у жит1, 
ТаRих сад1в, де ЦDlTY сн1г -
Нема Нlде D усьому СБlТ~, 
Hl В КВЗЦl, ПрИDИДl, Hl n· CHl. 
А ТИХ П1СеНЬ НЄМRЄ Й TlHl, 
JI{O ~.Х Зl10~И:В ПlД D OJ'!1. пах 
Нв.ш В ердз. , Barne;p l Пучч-1 н:1 

-В... ~-,.па ~J!p)IO.X .. ~ .па..JЦ,Х. .... 



Rекае д~~ так повних жертви, 
Rека Трисил таких ~ Бульб, 
Щоб так ПЯDВ&ПИ В ОЧl скерт1, 
пtо6 та~ JІ»били боротьбу • . 

с~ор. 5. 

Нема! •• Скр1вь б~~ь 1 cru ие»павввІ, 
І аимк1 бруки 1 в1три ••• 
Та а серц1 в нао нема nровиии, 
Вак елочин рук не ва баrрив • 
ЄдиииИ гр1х, який ми·кавк, 
Л.и~ 'карав~ься кечем, -
То ЯИІІ ЯІJбОВ. ДО С:ВОІ"-0 І<рО, 
•о в оерц1 р1кама тече. 
І б1яь росте 1 тугу крав, 
~опоче ириль:ми, наче птах ••• 
О, тоІ щ.иу' лиш знав раю, · 
Х!'о вагубив ,цо нь оР о u" • 
Туsити в В1дн1 - ве в Париz1, 
П'юч• ва франки, чи рубл1 ••• 
Бо саьози nицаря·у cnlЖl -
Це т~~ьки т1нь о,ц·наmах оn1з, 

Та Й СЛЬОЗИ '1'1 • це ~DбBl ро81, 
Ровпукв z вихор 1х не рве, 
Бо т1хьки той ще пла~ать моае, 
Хто мав сльози 1 живе. 

Над м1стои и1ч ••• Останн~ с~рофу 
Дописують траг~чних ронд 
Воrк1 отарого Остбангофу 
П1д вибухи пе~еnьних бомб, •• 
Немае ~якп, лии н1здра авта 
Г~рать, як ·нори воnот~, 
Й п~в - К,упьчицького '1 Фавста -
Гостить прийдеться в темиот1 • .-, 
ІР J)ЧІСИ годин дзвенять, ак р1ки,. 
І дзв1н летить у глибину, 
І Ч8С ЗSCRnenЛDЄ ПОВlКИ 
CepnaRІCOJf д1ltсности 1 сну. 
Згаоают~ в1р хоподн1 стр1~и, 
І б~1дне н1ч у иишин1, 
І вое, чиУ серце набоJІlло, 
Мов ф1жьм а'являється у сн1, 

В1деа, :rpyдeиtt 1944 •. 



О~ор. 6. 

ТОДОСЬ ОСЬМАЧКА 

В АЛ.ЬШХ 

На СS~л~ 1JУГИ сн~жа.них високих г1р 
Схи.пяються веч~рн~ зор~ 1 

Р~дне Слово 

І б~р гуде, неначе,· турк~т дв.Jt.HlX .п~р, 
Похованих в сн1;га:t 1ст ор.~ й. 

А серце :в мене .нтrє 1 г1ркне ~ боJІИть, 
Когось чекаючи зучора, . 
Але не хоче уважати. нав1ть н1 на мить 1 
Про що туркоче б~р на горах. 

І я хоч 1 не знаю зв1дки пов1йне 
Із-за гаїв висока xyra, 
Але вона, я знаю1 викличе uене 
жаданного стрlчати друга. 

І я nобачу кр1зь стих1ю в чуzин~, 
І хрізь байдуж1сть цю нав~исну · 
Tl радощ1, що причуваються·менl, 
І друга до грудей nритисну. 

Але щиnав 1 морозить ноги сн~г, 
І поїзд тужить у далин1~ 
Що все життя моє сnинилось без дор1г 
В недомальованlй картин1, 

А я м1~ небом зоряним, одягнений в кожух, 
І u1z землею сам надвор~, 
Мов здав.пений у nал1турках двох лежу 
Печитаних н1де ~стор1й, 

З бажанням, щоб zаданна д1ва без розмов, 
А п1д г1тарний т1.пьки турк1т, 
взяла uене, поц1лувала, nот1м знов 

'Поклuа !rихо в nа.JІ1турви. 

І я аби в1д nоц1лунву nот1м·став 
В дор1zн1й книз1 невмиру~м, 
І шеnот1в про серце чуле та уста 
Вс1м читачам своїм гря~м. · - .. - .. -

МИХАйЛО ОРЕСТ 

Воду, закохану в небо, темна зек.пя по.пони.па: 
Парою ставши, вона в р1дн1 висоти лети·т~t. 

Але закон1:в дов1чних їй само~ть не а~опати: 
Знову на землю дощем nадав смутно вона. 

/31 зб1рки "Дуиа 1 доха"/ 



С!!ор. 7. · 

,ltO ПОЕТU 

._ •' фо· І-t~.оф1 :в nepC'feJU. прааваче:о • 
. і88' a~t ІJ7~~ 1 даерва~ах cs1•. 
.... ..ца сжриJІеиь утрачеиu,. 
оац. а•~ .zoa'IJ7· до иlt' • 

Cni'Jfe ао ва11е ово";. схиа.сеtж.оа вtчи~с-rь 
J .. , ~ .. ова~І ва сараках ве-.~а ср~~.и1вь,·~ 
А 011raua, 'fQ'IQ. '.~ DО'РІІК соицек аасв.1.чею: ·
&otaQ't• t' uo ·~ ttlpaJr1'1~ :коа а:уrиІ поnа. 

J ~ ~'~ Clpaeao», КJ~дю І wp .. oro» 
Пowu:a»9~ • ctee CAJil пов ~.иьви:t чехаш. •. • ,,, ... .,. •••ru.ье.во иерха1. дopors. . 
І .rrpoo•epauttt СК1'r&к• П)'отву • к1ааа •. · 

моаааа.1 о.JСК1»ть ВС7'11, 8&I'JOJ11. "1 •а ~а. о, 
Корос~~~ь а осаи8JІ81 беасоикиц1 каж, • 
• А аа odp1l роеиае:u :оиJІDв orr' аиеаІ,. 
Х~ 7 X.U..,_ ДОІСіВ про~еСlННИХ 8aKOJC • .. 
І ta~ea во» ~~сть - zорстоку,rаесаав7. 
1~ ко~ 1 •есаа - иа р1дн1І векж1! 
ІоІSр~ ио•~ •. Іuпочуть весияІЩ-ИИ весааки, 
з·u.uaa»~JІ у V' S'1'8X yxмlJIJIЯK KMl!U • 

" 

Р8еrьоа 4уряиа .,уга·паu,· б~дник акитааьцак, 
В вe~ouOJteиJ..к с.иов1,. JЦО D.царить яв rр1к, 
І sа»о~р1чие - тремтюче читавко nааьцкки 
7 ка.а•!'У ~1РИЧВІІК ВИНОМ :вечорlИЬ • 

Поасве~~иа иеврик1оть еак:в1тчапих веоеи 
Є:ваав•ВJ.U.ІJК просочить зеJІену чуnи:ь, -
Чор~а Y,1ra рваиеtься nlсняuп восвресв~и 
І роsча»~•, sx~te оаалнИlс~ь отчизв • . -...... -

... 
в.е раиов ооице JHUCOJ!И» е хОJІиби 
І tO.И'!'Jt д&ІlИJСО небоu синьоохв, 
rеи 81tep 8 rlp .бlzить. zурчаtь потохи 
І п1иоь вvиааюtь ске~н1 скиби. 

верхв 8ВрОZЄВ1ЯИСЬ 1 заrорlЯИ.· 
І •рааа хмар, 1 неdосхия лх ва~ра. 
Гое7Jtесь а путь, в:ви:ва~tе с1р1 аа~раІ 
ХаІ да,41 чисяя7ь Rроки ~опцям о~1аам. 

- - -



С11ор. а. 

ПЕТЕР ДЕРФЛЕР 
\~~ 

~ !:-~r-~ ... +-,. ···~ . . . : .. ·:';''~·: -~~f'·· .. 
:= ... ,, •• t'l --.(~····· -r', • "~~ ·"''"':,":: ... fl 
117 :, ···'··-.1 І·•· ·····~". · .. ,,. :. :і : ') : іо···· . t • : :: і,,... :: 
у• І : ; , ; \ : : :\ ~ ;• \•' : \ t: •:- ''• :: 

, t t! · · : • ~ '. 1 :11 ; .. ~.. '. ~ f•' 1: ':, • .. 
, ·-. .• ·1.~-'ll ~: і.І •.:,,;, U ·.:,. '•t,,.•' •.\ .. ~ І,\• 

Р1дне Слово 

r~··:· .. , •·; ;-о, ~\ r: 
І:\\~! і:І: і\Іі ~·: 
І! ;Ііі !f' !~.У І' :! 
:І ... І\ • :: ., •. :! :: .· {1··'· ·····1: ... .. ... -..\,.'\;;"' 
!J "······ 

1\ожиоrо разу; ІСоли на npi1IClHЦ~ фер~І здlfі·,rався 61ль бли
sькоі розлуt<а, 1, наче сірими сутlнІСа:ми, опл1тав блис:к осlн
нього соиця й золото достигаючих фрукт1в, повторювалось те 
• о с ь , ~ого я по можхивост1 униІСав ~ що все знову nовер
т·ааось, А що я ие nочинав розмови, то батько сам :кликав мене 
до вели~ого жруглого стопу й nитав: "І, nот1м, с:к1ль:ки ж гр~ 
мей то б1 noтpl би о?" . 

Ту~ кеве хапав 6олючий сором ~ я стояв перед ним зн~я
ко:вl.пиІt. Я був yze досить великий, :мо! брати й сестри· зароб
ляJШ вже, а я z усе ще :користаLся з nрац1. :Еоїх р1дних.Але я:к 
И8 .ХОТ~ЖОСЬ KeHl. ВИСlТИ ТЯГарем на ЇХ СПИНl! Щоправда, Mll не 
були б1дакаки. Ми говори.пи: наш д1к, наш1 поля, хуки. По:м1:::t 
сус1дв~х наИманих будинк1.в наш здавався nрив1твим 1 добре го 
доваиим велетвек серед нужденних карлих1в. І все z у нашо~~ 
розк1mному господарств1 гро~ росли б1дно й неnевно. Траnля-

. ·лись нещасли:в1 виnадки, град, неврожаИн1 роки. Кожної години 
моїх ферl.й я бачив, як останн1 сили в1ддавались nрац1,ях 
~ди.пи й турб~апис~ для того ср~бла на виnлати nодатк1в 1 
прохарчування • 

Але мов тонке розук1ння становища не могло зам1нuти хоч 
найnотр1бн1.DИХ видатк1в на мою nодорож до м1ста. Н:к я вже с~ 
б1. n1.дрв.хував, :мен1 знову було nотр1.бно добрих грошей. Проте 
я )(~якmаJ) й каsу: "Н й так,. тату, завжди "бурr'еле", а гроn 
:все йдуть!" · 

С.пово "бурrеле" нев1,цоме в н1мець:кому словниІСоБl 1 на
Вl.ть uаб розум1в Иого жи.mе з зага.п:ьного 'IORY мови, як м~сще-
вий нар1ст. Нам же воно в1доме було ще з дитинстпа, як 1 по
в'язана з иею родинна 1стор1я про нашу т1тку Вальбурr або 
npoo~o Бурr'а. 

Ц1.поку )(lCTY бу.па в1.дома вока своїм иистецтвом заощад~ 
вати. Казхов1 реч1. оnов1.дали про її вм1ння жити, так би мо
вити, Божою росою, хрихтами живитись, з латІСи нов1 реч1. т:ка
ти. 0ПОВ1Д8.JІИ, ~ІС ВОНа З HЄЙUODlpHOD турбОТЛИБlСТD ПlДбирала 
загублену шляхом гусячу n~р'їну. І все це задля лишивого nф& 
H:Lr'a, а за крайцер бу.Па вже ладна· з церкви n.пигнути. Ото:z 1 
говорили :ми иа кожного,· у :кого ощадн1сть перетвор~.: .. "Іась на 
nристрасть "бурr'еле". І часто татов1 заRидп матер1 И наш1 д~ 
тяч:L, батькам" коли ми спостер1гали за.Dелику їх "обереzнl.Ьть'' 
звалися вzе"бурr'еле". 

Бать:ко n1ддобрив мене: "Скажи лиш, ск1льки тоб1 noтpl.d·
нot Ти не nовинен знати б1ди - я цього не хочу. Але z неnот
рlбнl видатки робити ••• r,·ти ж знаєш .•. Сам бачиш, як мусимо 
один одно.му доnомагати ' • · 

В:Lн говорив не до~го. І слова його не були з тих,що до
ходили б мен1 до серця, П1д час розмови в1н витяг свого жов
тої шк1ри гаманця, розnравив його зморщеНl сІСладки,nеребирав 
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з. рахував гроn. А погJІЯд мз.й, як зn'язаниИ, зуппнився на 
батькових руках. Дз. тректяч1.; хоч батько був l!lцним 1 зo
DO:lJ.t ве постарз.JІ.оD . ХЮДІШОІJ • незграбнз., покрученз. :рунп з 
ранамп Dз.д укусу коиа або nор1зу косою на nальцях.Червоно 
-брунатне нафарбуDмо !х сонце, покриnи моаолз. й пухлини. 
Як часто, ще капевькик хпопчиком, а боявся за ц1. руки,ко
.пи вони надто близько а.rа.пи до вапьц1в иаmиви. А вюечор1, 
КОЛИ ВОНИ СПОЧИВаJІИ иа ЙОГО KOX1HSX1 Я ГраDСЯ НИМП 1 по-д• 
тячоuу дув на скалки 1 nиразки. Це 6уяи добр1 м1цнз. руки, 
це булu nпертою nрацею блаrословевн1 руки. Але іх дрижан
ня роби.ttо мене nеред ними слабким 1. вуzденнИУ. Я заnмираD 
1 юоф: тягиуD т1 rрошз. 1 що день в день cиJiyDaJiп :иене о•
днти, майже як та вз.дома т1т:ка. 

А в кз.ст1 вибJІискуЕали сотн1 вз.кон крашІиць з. надихп 
розк1шиз. речз.: "В1зьии :мене J" Тут чулись соJ.rодкаDз., в.пес
JІИВЗ. голоси цуJСерень, проти ЯІПІХ повставаяа х.uопчиІ<оDа 

rордз.сть з. не цусІ<а.па іх б.пизько до серця. То лижалось ~1-
вчатам з. дамочІСакІ В1д а.пост1 зачеnився б в1п об бри.пи 
бруку, коли б D1B хоч заглянув D одну а таких кракницьІ 

Але меПІ!Сав в1н на овочевому рИНІСУ· Коли х.попчик голо
дниІ nоверта.Бся з1 поли й вс1давсн до прац1 на своєму в• 
сокому rанковз., до нього доносились ХDИЛl райського n~xy 
рОЗК1ШНОЇ СаДОDИНИ: ~ОDТО-ЗОЛО'l'ОЇ, черВОВОЇ Й СОRОDИТОЇ 
ЧОрНОЇ.ЛlТОU 1 ЗИМОЮ DИ8p3.Danи ОDОЧ1 Ц~ОГО чар1ВНОГО Саду. 
А ос1нь розклада.:п:а с1рим бру:ком мощ1 ц1л:1 гори·чорниц1.й 
малини., що nосм1ха.uись черпонпм хусткам сеJІЯнов. На іх 
CD:L:.-.~.иx щоках ко.пихап.ись т1н1 ябJІУІ<, що nахли мз.терІІною 
скринею~ 1 груш, що нагадували домаmн1й садок 1 чар~а~п 
mсолл:ра. Інод1 Dlн в1дкривав сn1й гаманець, що не тepn1n 
сонлmного св1тла 1 скарби якого тод1 танули, як травнеnи~ 
сн1г. Виmн1 nриходили D найголодн1щу пору й тод1 na рпн
КОD1 ЛИШе Й Dl-iДHO було ,ЦlТЄЙ 8 паперОDИІІИ M1DleЧI<alПI D ру• 
:ках 1 червонами губами, що ганялись ва червоною й чорною 
принадою грайлиnих кульок на тоненьк1И стебелuн1. Тод1 то 
й виt11~ались п'ять пфен1r'1n, або хоч гроишк. Проте, коли 
ХJІОпч::ша надто часто вапрошуnе.ли брати І<уплене, тод1 над 
його гаманцем з'яn.пнлись тре:мтяч1 батьков1 РУRИ· Батько 
ставиn над хлопчиком CfDopy й неп1дкуnну сторо3У, що nо
вертала оч1 зад оn оленого ХJІоnчика. D б1к барnистих долпн 1 
р1дн~~ nасовиськ. 

Були D Anr'cбypзl tf'1НПІ1 JБ.f4CЬI<l сади,що вппро:мlнmва.JІ!е 
ли силу зва!:и й угоnору. Книга.рз. виставляли nезаслу~ено 
улюбn.енз. ВИШІ, р0ЗМ:8.ЛЬОD8Н1 З111ИТІШ 1НД1ЯНСЬК11Х lСТОр1Й_, а 
на базар1, nоруч ~аринкu И дрантя, можна було ва к1лька 
грошей д1стати р1 зного чтива ц1лини фунтами. Н не j.~J.г про

йти МИМО ЦИХ 1НД1ЯНСЬКИХ 1СТОр1Й 1 не nрогллнуnmи ІІJ>ИНаЙК• 
Hl іХ СВ1ТЛИТ: 1 ПИІІІНИХ 88ГOЛODl\lD 1 драматпЧнlmИХ :М1СЦ:Ь 1 ЩО 
як прикаНІ<а хизувалися на опраn1. Я коптав цю nрІП!анку ра
зок З DYДKOD: ЙDlOD l R~D8D КНИ~~у, ЩОб ПОТlМ ЦlЛІШИ ТИ• 
wями страшенно "бурrеле', "nоститись"~·· 

TaR 1нод1 гаряче бажання пересjїлюпало мене 1 .т1 тре
мтнч1 рукп, що все ж JІИІlались моею могутну,ою сторо:!еm.,Во
на залижала мене JІише тод1" ко.пп старющ, npaд1!0DИ'I'l · 
бд:tоJШ на з б~руюазrи .ЦЗІЯ кене хоч одну лппr.rю t<pa.n.пnнy меду. 
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С Аооа•• аі881• "'••• 888Х *ОКХІМ8 Рf8&КИ е dездоган
•о duьa ае•_.. •• ...-- 11,vrpoaa о•о1 пстш хаси. 
AR • •oarw• м R••t8 ....... 11811 I'Pf01 І WІJІ:вз. · робоч1 
".., Х ХО88 _. е ,.,_, .,._. оа ... іа '~аах·ка~ерlа,~о чи 
•• ьоахав1 ·~ а ~· ~еое ~· t1x.D1 .woa ~·.У~• на tвою 
""_, І ~•о• oda.... еором~ха1 Аер&Іа аеч1рвьоі пори? 

Іеа• • 68.'11, а 8tCt'Jrrae а. хепJ.ІІ'О'lОJІаке до zиття юна~ 
no· 1!01' ... &• ••• чotto аоао :ае е'бирuо. оьравJІsє с:вsто вро
.... аа• aaore аоао ие e1s~o, ra о~••~• бееп1дставн1 зимо
~•• '~1 • .... ао дYa&D~npo '~~·~ PJXJ вароду,баtькlвщи
... ~ atapae, оре І ааро~аае, •о б~аrосJІоааяс, ко.uи il ба-
~ми uepeaa»tьc• •есио І uя:х.е'Іио, ~to nроте кусить скла
"ІоІt • .,-au, аол• хе eaasa»tt• бlо• а повторення Свято-
1'0 а..., .. , ~ 

И а»Оаю обрае коrо 6а~ь••: оnоК1йи1 бжакиtиl o~,зl~'
ue Іоаоооа, роаеа1 аuи ~о еекл1 схи.uеио!. старечо1 гоJІови. 
AlJe. а •ооь ов • .,., 1 aaayD t'З. ру~еи, иа n1 Воевие1t1 11 ща
СІ8ІJ ro~-., ІlДRрив xol оч1t 

о. ОІЬЖИЧ 

З ~os~oay аи~ора переха&І сnец1я~~но 
~ха "Р1~коrо Сжова" 

PaJtJtф Бруквеа 

ПАnЕОНТОЛОГІЧНА РОВІТВЯ 

Де~ - прямокутииа ма~оsо~о схяа, 
ВеRика грудка ІСинутого си1rу. · 
На ясв~сть дум, На мавстат чо~а. 
Ка CtfЗ.JІ просториі! 1 роекри'Іу ~atиry. 

ttpocтe JСаК11ІІіЯ 1 • J!l( ПрОСТ~ CJIODa, • 
В1дбите .uиста, - ае~еотв 1 ~~ -
Воно в~учи~ь, мов kf8ЛR, що xosa 
Ще кугику ~~ибинноl аадуuи. 

ЧИw·заступити ц1 ~егкз. радви, 
Проsору радlСТ) т8орчого спокою, 
Р~чев1с~ь 1 уnевиеи1ст~ руkи? 
То виІ!деа .,. '·~•· з еатииаrого пок ою 

І део~ка рое1, ~ес~, де ки о..рек 
до рук газету, в поо~с1 вlx'•~r, -
Тебе роз1тве .пеааии аурек 
BeadJtaгaиa еІСстааа аtеитату, 

.. - - .. -
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ЮРІЙ ІОСАЧ 

., .... !~ !. ~"... ' • .., ~ . . ..« ~lll."lt s... OOhifJ /11 ,,··- .. · .l.t 
Ьа пре•раова Jn.Ч иаро.цzеина ково1 епохв, яаа uкп:юDЧа 

1)1,11 • R&po.-zeau 110801"0 C'l'ИJIDI 
BJW&e с~ .. о·приспухатись ~ праrп:ада~ись до ие~чиого 

... ~. !'ВХІ ss1, кеадати1 творити·и08е, п1д~вюють иовев. 
ВЩОІІ1амаа, &.~;ахав ,~;uио в .а~1.в. І· ,І;руt'е: аоаи. в пот1 
•оаа, вакаr&І'І'•о• xtrocь творt!ти "иО!! е", позичаnв в тих, що 
~е воае опра1д1 Іl..JUCpuи ,цп:я себе,· І<ОJІИ І<роl'І1ткофрацею У· 
пертого фlalctrpa виn:atys 1,цею псевдовового, Повороту до 
1918 р. ие коsе бrfи. Реакти~уваниа експресtоИ1аму. продов
Sf-Іаииа CDppe&JJ:1ЗКf там, ,це DlR ОКlН~ИВСJІ, бе&un!АН&,ХОЧ 1 
оф1рва корова. Хто боіться "иl,цс~ати",·хапае~~ся с.удорьzво 
еа КаІеера й Гаsеи.левера, ахе забуВав, •о 1хв1 c•apra,txиl 
хов:Фа1ІСта, 1XJD. nробJІеки теnер ииJІQ., ,цa.ttei<l в1д иас, бо пе· 
pear1 иаки, І в1-.о не в таt<е в opoze иистец!'»')', JDC а.-ава!'D 
оо61 "tteJtuaк", ве бу!Іии веJІикии. Ф1Х1С'1'ер роsук1.е, •о й,цеть-

. оа про иоІиІ с~и~ь. Ф1n:1стер знав, що тре~а Іт• "• во~ 8 
~обои" - роападу атоиа 1 теор1ї хsант1в, теор1і o~octa Фl• 
8JIЧИGrO І дУХО801"0 !'ОЩО. В1Н Н80СПЗ.Х СІСJ18Д88 форu:J.ИИ ИОВОІ'О 
стах», ue вадареки о - xtelt стиJІь веорrаН1.чииІt. В1,цхри!'tа :не
ма, вааиааеtьс• иао41~аиня) ~оsторенкя, nl,J;UlK»~aвиa. 

А' l'tDAaooк епоха ие zде, Твориво отИJІJ) :rотове. Це хаос 
И&А РJ"іиаки, це 1иерЦ1.в: ще ·Dчорашвьо1 даиаul.JСІ DlІв:в, це про
рооsаю. весеи на рnаа•щах, де вое ще ие t~aae, оик буде 88&
rpa, Sl.te 11 !18 тuе, ЯJСИК буJІО ВЧОра, Це СЬОІ'ОДИ1 в.-оrа.ЦИО 
саро~ае, аае І багатше, неек1рно багатше, R1Z поn1ттs ек
спрес1о~с!'1І; .в:ваоь тверд1ша·~дииа о~оlть перед иакв, ос
tо••••сь у дик1 І зrар1 в1йни, н1z тоІ тоА18И11 lвтеаltент
сІ•иІ бJІ1диІ Г1икеuак чи блазеи Шаейа, .-еоь аса1ае сонце 1 
OJC&Z1KO •е • прост1~ коаl.і'zиття. Бо 4JC ве ди»но, а все s 
п~вио~ в·ц1в1 дzурrи 'кас, в ц1сі по11д1 мао,~· • скерт~ 
чи в sкary, чи·в авичайних буднях, •иби~сь rаки а»дава, 1 
серед к1JІ1ОИ1І, здоrадво·иеnотр1биихt серед х1а1.ои1в, що~ 
падкоао &ОС':ааись при DІТ'1'1, века еаивах а»деІ, '!'ааа при:к
меІ'а часу, ко:ке й парадОJСсмьиа. JlІІдииа :вибороаа соб1 в щІ 
а11Н1 право бути rеровк. JlІ).ци:ва иавчихась Jl.ДO!'OI)aatи себе 
І свою nравду, JІю,~;аиа sдo6yna соб1 npu о, в2.,цчува11п BCJ) 
С:ВОІІ 8B 1 BB8RlC'1'~ 18 бе&dукнlD~О П8Н1.ІSХК 1 С~О~ОДИ1 й· 8&8!• 
ра каитабок uаоовос~а, суспlльиос'І'и, ке В'1'раЧа~• себе, ео 
»реи~l чик бу~ь вс1 споруди сучаоиоо!'к, иоаа аека nо88И1• 
-.у до буд1ввачого І орrан1затора іх - zедани? 

·І тому ие злахати иао 11е1аuи ауперхатаотрОФ а~окио1 
•odi; ве пра~·оzо:мsити nоmиреваи .цаuена2.аки ae.JІenpoottop2.a: 
к1арохоскос а11дивп зростав в духо:вомr аопеат1 nропорЦ11Ио · 
~о ет&ПlІ n1дбо» воск1чвхх простор11, а дzере~о сиа, аерио, 
що а1ж•чить арокеиsми иеобчисnениах енерr11 - все •е иа•е 
серце, иаж •и~еиеат. 

• .. -
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Я XOTlB у Т~ ЗВ'ЯЗку розважувати про театр. Що saB~ 
сnовнює невимовним ~ре~там, пиимсь священник навідаиням,- •6 
вневолmв до мовчаsиоrо; хоч 1 хвилюючого п1~Иому? Театр - ця 
могутня таіна та!н :u:ис'l'ецтва, театр - дя1 с:киs~а !ІУ.ІtРОС!l'И й 
молитовного nал~от1нив, цеІ осередок, де зустр~ч~ютьса 41-
Н11 строго-лог1чиих :ковструкЦ1Й кио~1 й сп1раа1 1рраЦ1оиахь-
ного. . 

Театр в :u:инулоиу. 5о л~'l' теа'l'ру. ОбJІииuо котлох - 1зк~:вJ 
лаборатор1йно-хопекти:вних формул, визначень. С7ттвв1 - 1кеR& 
Ось нерозкрита ще й дос1 тайна Ібсена, визво~епнs nlCJia по• 
SИТИВlСТИЧНО•ПJІОСКОГО псевдотеатру СИТОГО раИТ'Є другоі ПО• 
ловини 19 ст.· Ось· хви.:r~ю~:~чий Веде:кз.ид з йоrо витоичено•иеsек
ною хвороблив~с'l'D, ната:ков1отю. пось Гавптмаи, що рве,вlдри-
вав ваzк1 :как1н~ ПJІити, виввохяв сиnу, иоrут~ст:ь, др1котиу 
дyJit:f .11юдиии-прnиииого. Ри:к моря:, гуд m.даеwих хузе:в:ь mc у 
••велянд~"" несамовита., xuypa сага Фnор1яиа І'авра. Ось Ро:u:еи 
Роплян з його театрок-епосо:u:: -.диого розваzуваина, харавте• 
ри" б~й :характер11, переJ<оиев:L обnиччя .Робеоп'вра, Сен :!юста. 
трубний ~олоо·даптона, nики р1зии:к1в, ваюиеи1, буха~ вцут-
рlm~м ~orнeu. · · 

Театр кlхд~б'я. Ця~жи оалонИ1, ~сторичн~; антих~зуюч1, 
морм1зуюч:L, :LрОЮ.З}"І)Ч:L, · роаве.zаюч:L, учу.ЦВІ)J)Чl. Савуар, ·Сам 
f:.I.~'pl, Ленормаи, Павr.ОJІ~, П1~аидеио, Нз.ходею" Катаs:в, Ан
дерсон - що иам по цих 1иевах. 
Голов-не-- :каса, rо.11овне успu. · 

І на вдиниІ • Пан театру /в1д боzк~ Пана/, парадоксую-· 
чиИ старий сноб Бериард Шов, nок.иижавий rJtУвувати в 1стор1і, 
з Геро~в; з хю,цства, з Цезара й Жанни ,ц'Арх, кваз1кодап~вий 
велетень. Вlд його баис:кучоі, а~е й бездушно!, безбоzвиц~воl 
дlЮІеІ(ТИRИ вив одитьса друга І третя r'еиерац1я ,цра:u:а!rурГ2.:в -
ДlЯЛе:КТИR1.В а • 

ОRреме м1сце заtвяти хочуть·И1uец:ь~~ ем~rра~І~ І по
:каnз.туля:цlйНl драив.турги - Врехт, ВоJІ:ьф, З1бер~ерr. A.Jte все 
це анахроНlзки- с~ вваzа»т~ся соб1 т1х~хищолро6уджеиими, 
заснувши десь.охоло 1933 р., ,цруг1 иаосп1х поиаваD~~ся в ре-
RВlзит 1вм~в; бо хочуть бУти модними. · 

· Неперечно, психоанал~за, перевороти в иауЦ1, теор1~ DЛJІ
нха, ,це БроІя тощо внесли багато нового. ~е ~ба ~нсцеиlsо
вана "Вина й .. :кара" чи "Брат-и Карамазови" не психоана.usа? 

Нема н1чого ~хюгlдИlиого І Fnpocт оrидн1mого, коли ки~ 
· ц:L хоПуть бути ориr1на.пьними, але sа:.r1сть в~ДІ<риваRІ:І постача
ють нам :вииучею., аnрз.орио :ёихухан1 пробхеwи, неоДJLlнно "кс>-
дн~" • . 

· А вони проото ДХ!!У'7Ь сноб1s:мом :монпарнас·~хи:х з.І.Шо~еи
т~в" nерверзних щукап~иии~в легаоl·хар'ври И щастяч:ка. 

н~, не це, ве це - с~ихь доби, 
Го:кушсуnюс 1в стада t<·а:варняно! псевдобогеки, юнав 1в 

лн:кованим, фривовавик в~оссв:м :кроп1тко намагавться с~ати н~ 
ваторам. В1н виrадуv стр1хгоnовио-несnод~ва~ вар1анти сюzе
тів, в~н ровр1еуе вопосаt ва ~исв:чу частин, BlH одушевлениМ· 
власвою "генlв:хьИlс~ю", хонструув зн1гзбиваюч~ І<адри:людина 
що.в~ратИJІа пам'sт~, людина, що в:Lд:крила машину до чи~анйЯ·' 
дуиои, вар1нн~ перевт1ленвя, вар1в:нт xoмnnexcy Едипа ~ т.д. 
Але це все mтучие, кз.стерно не-мистецьке, бреииве..: перверзие., 
неокачне. 

Природно, гомункуnюс це :ве hаво, це не творець, nовниИ 
радости І скор~и, повен сиnи И в1ри, творец:ь,що, за Бетгаве-
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ком, axaes .. 1 6 когут~ не були пере~ороfХ о•1•ових ~11, 
aai•Of'Y1'tt1.8()1) аапи:иається - .пю,цине.. 

-- -
І or ха бl&а сакоі реч~. 
Pee.JUeк /n.e :vховнв. назва/ .. сtиJІ:ь CП()JC11Jna, бJІагодуа

ІІІСt еаох, oru• рапт' в, незбунтова.иих про.пеt"ар1.•, парвеg 
•оа•с» ~в тpe~tt.oro :визnоJІеного стану, сьоrодв1 а четве~7ого, D' R'IOl'O, Cs-uь ситих, нероме.нтr-Ічних иащІ. Сорреа.utвк !'еХ 
JМО•ва, ·~~раа иаава р~зних 1sм1в/ • це стиж~ перехоwу еп~ 
·pr61zaя. епох, аит1~куватих, ~а~арняно-~аб1иеrиих псеа~о11~· 
•pи:вatte41.J. 

І аахииаDrься· все s "романтичи:t" иаЦ11, "роме.вtnш." 
суо~ьст»а, убог1, к•втежн1, ахвиаьоваИ1, опрагпеИ1,неsдо-
амеn, · · 

В ІІУJ(&ИИRХ Пра.І,ЦИ 1 ІСра.СИ, Б "tOpж'OIIHJJX ~BC~tpacttei,З,!• 
~~~··n1 суспtnьства сам1 дис-rс1Ік1. Іх еnохи • саке 
~ебатrавви, сп1ри1сть. · 

'ІОд1 а' авцвться Шенстр. 
PeaJilsк це? Сюрреа~1зк? Натураn1вк? Е«сцрес1оИ1sк? Ро-

маатвак? · 
В1~ це просто - театр. 
Що 8 теа~р, абстраr1DЧИ !lД р1ВUОПИО~ИОСТИ lRrepttpe• 

~1, иа.ару:вань доби, р1зних сnособ1~ дивиrис~, •lа~в,ре
афаtи? ,. 

Це 8 ~раrед1в для пере~ття. TpareдlR яж д1Істао ~ » харах~еру, Яи ~воб1й чи многоб1~ 1де~. Все 1нае ие1с~оти~ 
Не1сwо~ие » teatp1 ДивитисьJ 1стотне nереживати. Не~ааио 
роапов1дав дир, К,, що гRлдачl не досадхуваав до кlица·вис-
,а•в "Вароди~оrо Manax1x", потрясепня &,у~о таке вежике, •о 
•они мус1аи вхходити. Один nольсь~ий ~ореспокдеит У спо~
.-ах а· Укра! ви навивав "Ma..ne.xlя" тв opo:v, в .acotto СР s иеоако• 
•и~d, •rаІд~каць:кий ва~опал1вм". Це теs переnте.J!Dди 8~1-
хааи а театру, бо lк не треба бу.nо дивитио~, воак вzе ~е~~
!!А~ ~pare,no, ДlЙСТlІ О • Ц1 прИІ<JІаДИ 1.1IDC'l'pyi)TЬ D еJІИЧ Іс. """Ку• 
аJ.ІІ& б1.пьае п1z оотки :u:oпorpaФ1.tt, Воnи ~JІDО!'ру~»ть ae.an ~~
attpм~aoro ІІИС'Іецт:вв. :вааJІМl, Иоrо декок1 чну 1tУдР1 О'l'Ь, 

Х1ба не ~е саме д1вт~ся в Шехс~рок, а 1ниак• позаqа
совикк драматурrами? Г.nядач1 зао~оияють соб1 aq1, .вибlrаDtЬ 

1' can1 - деков пос1в іх, ~~а~~~ ~ po'l'~q вики. 
Mouen чарування й nотрясепня • схпадовиІ д.u розух1к• 

ва tеатру·І ф&а!ор с,иn». Пробозаио р1аио П1дх1н~ваfи loro. » р~з~ часа,·ПропоиоІІано на~рах1зх • к1а ааже~ І сцево~ 
еиаи р1аноо~и. Пропоновано штr-арство: в темати~; в пробае
киос~1, в ка•ииер11, ревв1зи,1, в тех~ц1 вааrаа1. Пропоио
аано експрео1ов1зм - деформац1ю suття. І •~ Коzи чаруванна 
~ потрасевия ве йде з д 1 и 1 , а· а sови1ва~оrо, s Вlрту-
озиос'и • вся ця v.ar1я - поп1Uхова. · . 

Пр1моЛ1 розпо:в1дає про·одну JСреа~ю Е•еовора дJ&е.Бова 
J'ража • Вероиt ДжуJІьетту. " ... Сяова · nat1tau~1жв !1 •ров' D 
1 керtвою вnаяа вона sх1иц1 на зеиаю. Вкерzа 81 сzорбоrи по 
керtІ1К, І неначе нертва п1двепась то~1, хо.nи вzе вс:а. о•~,~ 
za зrаиеио б~а неі, тремтячи п1~ве.nась воиа 8 rpo~; в ко• 
ря ав:а.,...18, '1 вих nотопав Ромео. Не о..цвопо.-авJІІІ себе,,.о m• 
ИОЧ1. бхуІСаJІ8 ВОВ8 !fJIИЧXS.UИ .! П1.ЗИО ДlЙШJІа додому 1 МОІ у ОЮ.. 
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Вова soe ще буха Джу~~в~ою, а не Елеонорою Дуве~ .• " 
,Це ие:має nравди nepezит'l'B - нeJLS. мис~еЦ!!:ва. Де неуа 

споенпя актора з людИною; вимрз.яноІJ поеt-ак, '!ах некае ю. 
nотрясеннв, н1 чарування. 

·Д:в:ереJІо театру, як з. мис'l'еЦ!'ва :вsaгSJU - прозр1.нюr 
.цушз.. 

--. ... 
І р р е а л :z. в к .. · отиJl:ь ново! доби .Терк1н ие:взr;r

~иІ :z. плосхо-иузь:кий. НехаИ з. тав: 1рреал1стичний теа~р, 
тоІ, що заперечув дз.йсн1сть. 

Себ!'о д1ИсН1сть~ в хвилиною, ко~и драматург передав 
11 иs· к1._н,. nерестає бути д1.Исн1стю в осР в:ктивноиу рову
~~, а став д1йснз.стю ~ - драматурга, nоета,реzисе
ра, актора. Щоб чарувати, щоб nотрясати, щоб ЗJ!,УШ~ати 
маси nереапвати трагедз.ю, дз.Иство. В цьому плян1 взятий 
тее.!t'р упрощув вез. пробJІеuи, що аа них ламаеться СТlJІ:Ь~и
описlв 1 без потреби, І витз.в:куватз.сть сю&етного варз.ян-

. 'fY й вроn1.'1'.Ка рафз.но:ванз.ст:ь 1де! - цих з.деr 1. не Т8ІС ух~ 
І багато :1. вс1 вар1янти sводят:ь.ся до тр:ьох-чотирьох ос .. 
но~вих, Душа бо упрощув, пе комплз.кув, І nитаиnя рехвз.з~ 
~у, бутафор11, технз.хи. Осередня проблема о л о в о · 
1 переп!І!е оnово, иаs1т:ь на гоJІ1.й сцен1_, на доІІІІСах r'~~to-
бyc.y, уСиsав, ~ИJIDS чарує ~потрясає. · 

CJIOIJOJiecl·Y:кpafнки, в траг1чноuу пере4."ИТТ1. В. Бла
Іа~кого, ozиno. Хто cxaze, що· йому не достав хиттє1оі 
правдв? АЗІе 1рреапьна ч1.тк1сть, майже маг1чва ~тR1.С~) · 
перекоrжа мертвий, здавалось би,·хоч 1 д1.йсниИ метер1яn. 

Проб.пеиа lрреаJІьного театру І· що не ив.в нз.чоІ'о ·спз..u.
в~о 8 ~~йс~стю; в проблемою, поставленою сьогодн1 руба 
пере.- кис'l'ецтвок. ПроСSJІе:ма в 1 з 1 о н е р с ь и о г о 
~earpy, д 1 йот в а дух а • Недаремно У сучасне~ 
ирство "в.цз.Jtuas бlй з д1йсним" /Б.Дор~ваJІь/. · 

на-о роеколеииs атома спричиняє ~итв1р нєб~аnоі е
вергl!, то яку ·z _eнepr1D створить тод1 театр~ роsколов.и 
в1sуальву nам'ят~~ п~ро,циьоrо стереотиnа? 

--
Театр та!пи. Украінсь:кий театр та!ни. УхраІнсьиа п~ 

ее1я nереживає оце дивн1. зхами. Mlx nовз.ддю ПlсенRосrи,· 
1нтепехтуал1стичних вивиQчень, утЕерд~в~!С~. nоеа1в сер
ця, JІlрпа самотн1х :кeJiliJ, боrо- 1 правдоJІ1.1СаJІ:ьииц~ва,по
ез1я спз.ритуаJІ1.стична /М.Орест 1 Т. Ос:ь~шчка/. І театр, ~to 
е ~~льни поширеною І драма~изоnаною поеs~я~, вхохить теz 
У "кра1ни свящепн~, в ласхав1 висоти". Кра!пи lрреааьио• 
ro • мр1И, В1З1Й 1 У&Г11. ВаВlТЬ одна З ОСТ&ПИ1Х П'ІС 0. 
Kop~1tfчyt<a иоси':rь наз.ву "Мр:Lя'~. 

M1z експресз.он1стичпою, здеформованою д~Исн1с~а те~ 
а~ру М.Кул1mа схиве л1та обJІогу, пороzнеч:~.. Театр бор
саетьоя·» еІСJІевтичиих JІІ'11Саннях .. 1 так 1. Hl-- недостача 
сиитези1 недостача ке.нон~в, що б:ТJІИ б nотр1би1 ІІоІ'о ммо
дечоJq" 6у.аПНІ) 1 lHO.Цl peaJilЗUi реr1ОНЄ..ЛЬІ!О-е~:~ог~ф1ЧИИІ 
пр1DL1'1'ИВ 1 1 Нt:.мі..о. .. .!.i).І:f"-rCG~т~ -ц-'1_ ;.:....,_t.,j"В~т~:ь • 
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У.ЯВJІ.ІІЮ.СО61.НОВИЙ рраЇНС:ЬІСИ~ театр 1 Д:LЙСТВО ,цуm., 
Руй:НtІ.Ц3:Я M.l<.YJilMEJ; ·-;-.'це а.нтите~а етнографlЗМОВl И дра

иатурІ'1ЧИОМj"' о.пес1:воnу · /вИн:>тич~аRlВ с·тЕу /. Мало знання, :ма
ло чуття, мало схро:мнос'!'и, лобова атаRа не nроблем - 1нпо• 
:rr,цepaбlJilй. !1r.ttиац1я М. · Ryл1ma заІС·lнчена. ЧеRав:мо синтез u. 
В1дродиенJІЯ с JI о в а , nepm за все. Hexatif зазвучить БН:h
І<О•терп.пяче ЯJ у JI. УІ<раlвRи, чеJСаненим :ме талем яІС 7Б е•.сю• 
дах ю.лапи або Л.Мосендза. Але ТР-пер.- BlДBaZНlme, щирз.mе, 
багатJіlе. 

І хочемо пустої сцени~ зовс1м: nустої як Ії "Нашо~ ста
рому u1ст1" Торнтона В1льдера, ц1й cnpaв~R1~ uоем1 про а• 
uерИRаноt.ке щодення налого :м1ста, метаф1.зично насв1тле~tt-, 
Є !'ам сцеJ!а, що :rв.гадує грец:ьJСl трагед1.ї ,цол1: молитва лю;.. 
дей· серед порожньої сцени, :..11нка ·в. 61лоиу 1 хлоnча.R на :кр1.
СJІ1, :т~ ,ЦОС.ІІГаDЧИ НОГаМИ П1.ДJІОГИ 1 nоруч Л1.ТН1.Й ЧOJIOBlR. . . 
Смерть з. zиття. Бог 1. життя. І тlJІ:ЬJШ з:J.ЕДЯІСИ рефnекторно• 
му свз.тлоз1 гри аІСтор~в створrоє~ься незвичайна, nройиаюча, 
МSГlЧНа др8У8ТИЧН1.СТЬ, ' 

·Із зовш. - ·в нутро. н~ ефект техпlІ<тr, а чудо ,цуn. Не 
. ерос, в. етос дра.ии. Чи це ne героїчш1М театр таІ<ож? Зс.бу,ц!r 
мо, що героями JlОзtуть бути т1ль:Ки :мечами брязкаюч1, львино
головl Аrамехпони И Гектари. Може ще б1льmе героїз1~ в cRo· 
рб1, що веде людство на· верхог:~.р'л радости. 

Театр таїн:~ .. це театр noe3l!, rrocJClJI:ЬJCИ nоез1л :най
нз.mrз.ше мерсживо людської иисли.· 

Театр таіни - це д1Uств о 1деї. Ідеі нов ого ренеса~су ~ 
nомно3.\:еного на дИІИМlзм пристрастей, вол:ь 1 харо.ІСтерlВ .A.:n:e 
:КОЛИ Цl ТрИ 0С.Т8.ЮІ1 ЧИRтШІ<И .. Це TlJIЬJ<И наі'fЗОВПlШ:!lJІЄ ВНУ
трlDІНЬОГО, то наИб1JІЬш nнyтp:t.mHl){. Rругом /геометризуючи а~ 
с~ра:ктнс/ в nроблем1 театру ІJ:Ів.їни буде все х таt<и лю,цсьRа 
душа, що б'ється в1чно, 1. вічно nоІСазано це найбlльmи:м:и з 
.цра~tатург1в серед трїІзвуку: .пюбоs, смерть 1 ІСраса • 

.. -
Театр Каnьдерона створиn.з.д~альниИ св1т, що н1чого 

сn1льного не ~ае 1з життям. В1н nридав до61, що тод1 вми
р~ла, веч1рн:ього В1_дсв1ту. 

Ірреальний 1 1.рреал1стичвцй театр·сьогодпз.- цє·Еос 1 

це ран.·~1:: B1.ДCBl'r доби, що починається на наших очах • 

.. --

" 

• 
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22.лиrmя 1944 р. no вс1х укрвінських зеуn.ях рознеслася 
сумна в1с.тке. про смерть :великого ·УІсра.їнсьного nоета, страд
ни~а-скитальця на чужин1, в Праз1, столиц1 Чесько-слоnаць
КОl держави, .1\е прожив в1н маі же. половину ·свого життя. 

о.олесь ;сnравжнє lM'.FI О.ле:ксандер Кандиба/ нар'JДИВСЛ 
на Слобоzа.нцин1, в ceJІl, де Иого д1д був орендареn паНС"ЬRОі' 
го ма.є:тІСу:. "Його plдtn м1сця- сугуба..провtнцlя, верхорtччя 
Сули, трикутник м1ж Лебедином, Сумами та Б1лоп1лляк,оRолиця 
"заштатного" м1сте. Недригаttлова. ·В Мого найблиzч11~ оточенн1 
- н1чого, що б сти~~лувало ранн~И розвитоR.творчости:нt лю
дей, н1 :книг, 1 nерша :пшола його "мало:м:lстеч:кова", "мlвєрна 
й обридлива" з немилосердною иа.т1вне:ю.1 безнастанною " дон
бєшою", Т1ль:rси в Дернача.х, ··В середн1tt хл1боро6сь:к1~ ІІІRОЛl 
/п1д Хар:ковом/. будяться в ·nоета л1.тературн1 1нтереси:~1н В1t
дає: з К.Треневи:м: /пtзнtmе автqром "Владини", соRовитим ро
Сl~СЬІСим белетристом/ mк1льниИ ~нал, проводить театральн1 
вистави /маю ц1 в1дт.юст1 Вlд· одного з mк1льних товариm1в 
Олеся/ 1 nр,обує: свої сил~ одночасно в поез1ї рос1йсьв1ff lу-
:країнськtй' 1/ . . , 

П1 еля закtнчеюrя хл16оробської школи 1 ветеринарного 
1нституту nриИ:Няв посаду земського статистика в Харнов1 та 
не nо:кидав nрацювати на лtтерат.урному noJІl, одначе nисав псr 

езtї здебtльmа · росtйсь:кою: мовою. Щоt!но nоJітавське .свв:то ст~ 
л1ття вистуnу КотляревсьJСого, а оnісля вtдtсриттл пам• ятни:ка 
Котляревському в 19о3 р. ви:кликало в О.Кандиби· громадське
nlднесення. Там n1знавсл. в1н з р1зними nостами tt письмен~и~ 
:ка:м:и. Зат1;ї цар·ського уряду nроти у:краЇІ!сь:кого хара:ктеру 
свята nротБерезили молодого ад~nта nоезtї, що був в~домиИ 
т1льки тtсио:м:у колу nриятелtв 1 вел~ли Иоиу n1рвати лtтера-
турнl зв'яз:ки з Треневим та з його вn~ивами 1 рlщуче зв,я~ 

затися з харк1вс~tсою українською rро:м:адою 1 стати ~ра!нсь
:кин nисьменником - п1д прибранюt l:м:'ЯІІ Олеся. В 19о6 р. rіе
ренlсся nоет до Петербурга, де думав перейти з харк1вського 
в етериварно.го 1.нституту до· Воєнно-Медичної Аlсадемtї. Там: в 
19о7 р. петербурзька уtсраїнська громада, в1таючи Иого я:к но
вого надхненного nоета, допомогла йому видати nep.r збtрку 
поез1.И: "3 zурбою рад1сть обияJІась". П1сля цtвї збtрки ви
дав Олесь ще ~лька лtричвих зб1рок, одну збtрку драматичних 
етюд1в, так само в висок1й м1р1 повначених лз.ризмо1.r 1 книж
ку сатиричних nоезtй на nол1тичн1 теми • 

.. ---·---------1/ м.зеров: НоеЗlЯ Олесл l сnроби нового її трактування."До 
Д:ж:ерел". У .В.1943 .стр.2Зо • 



с~ор. 17. 

П1оаа 1917 р. пере1ха• Oxecs иа ек1rрац1~, nосехивоа в чесьх1І Пра-
811 де за свое» урs~цькою працею ие кидав пера ~ ~xraa• иоа1 
аО1рва а1рачних nое81й /аа·иа~.: "чУzивою"/, а •р1к· ~о~о 11р•о•авr 
1с~о~е вuaol У•раІха tt .а. "Мииу.11е Укра!.в• ·в ш.овях, JCUZ2. часи• • 
Ц» І OOMIUU. ІОГО BCS1PJCK друко:ваио у JlІtBO:Вl. В ОС'!ав::вl ровв ОВОІ"О 
.. ,~• иаа•оа• noe~ •••xr пое~ичиих баІак 1 аааоа AXR'дltei,К18 •••
ки •~'~ие ~о~е ааІкае "Мио~а:вець Хр1и та lo~o·now". З loro переа• 
.иа..1а aall1tвa "П1оиа про ГaltJІ»a'l'y" Г.JІьовІ"Фе.а~. 

Муеу Qaeoa •вхо.ав україиоьхиІ о~еп иа кеа1 отаро1 СХобоаа~
ви 1 rе~ьма~иии. 

В ~ИtkВС!В1 •е .... да:вио, давио воаиоь 
Я ви01r е жати 1 день каІовиІt ••. 
Иум1в tpaвoD о~еп иоsиовиІ, 
Ск1JШо.а деиь, n1сн1 .пились •• ·• 

весь dozнl CBl~ ОU1ЯDОЬ, paдls ••• 
PaAlao соице, ниви, хуки, 
І я ве вИИlо .ао,я-мrхи, 
І аадавеи1.пи в оерЦl з:вухи, 
І ро81ТНJВОЬ м1й пер•иІ оn1:в ••• 

Поеt' сам вазІ а» себе 1tиховавце:м от err:t. Зкuжу: 
Зробив.ись р1диик бr~том 
В1тру, проо~ору 1 трав, 
B1s кидав иудиу·роботу 
І в степ у-rз.І<ав. 

ва ао~ аеаеиоrо c~eny Пlзиав мо~Фдий 1деах1с~ вевичерDИу жра
е.,. nрвр~• 7храtв• :L m.до BrrJIDoм враnвь її став в1.н пое!'ок Yapal· 
ии ка ЦJ.ае .. ,., •• 

В loro оаwсоао·~1рвчихх поеа1sх ~артиии природи пepeMRВifl ~жв
Оохвк poayк1JIX8Jt 1!. Особ.аuо пр_егарюами краока1l_и авопtІоуе поеІf 
пркро.v Хриq: 

Оср1~а•и1 к1овцеv гори еяищать,· 
І •едри 1 сосни казки аелеотять, 
І двви1 пз.скз. 1к оп1ва:ють·· в1три, 
Що ааааок n1дспуха~и з мори з гори. 

0с .. Вl·К1О•цек rори б~и-ать, 
Оор~баеи1 к1оацеu сосни шумлять, 
А коре ~ сердиться І лає ~з.три, 
Іо ааакок Іоrо n1дслухають в гори. 

Поеr •••••• себе рокаиtикои, обоzувачек nрирода. його аа,хвев
в:r DoeiiJ "':ta~ Jtnnpoк" O!'UJtaJIИ . .Пlтературвl ~ИТDВ ПОРJЧ "J11COBO! 
П1CJQ.8J[ecl J•pa1u• tta "T:a.иeff sа6Jтих пре.цк1в Коц»dввсьJtО~о,о,ааq8 
.,.1.р Оаеса c~o!.t'ь·auzчe двох назвавих твор1в. У ньому !fеа~рааько-о-
пероІай рОМ8ИІfИ8Ке . 

Аае 11д nоеткаоrо аехопtИевия nриродоD nepel•o• пое11 .-о прu
~ввоrо zta'!OOJ реІОЛDЦ11 19о5 Р• Bze в передрево.11ІЩ11nІ ао вис!'J'
nав вз.и s СSоІІИКІІ ~ао.иака • 'Іаве.х ко.под~ 1 раво:v: ·а ке» В:І.ЖЧJВU ..,.. 
с1к своlк еоtвом nрамк:аи І 1t1дп.11иви ревояІщlйио1 енерr11·.пое~ св1.• 
~око daaa· В1ДД&'ІИ СІОІ O.ИOJSO аа fJ1!yzfJy peв·onDЦlltBOIIJ' 11J(p0~88IDID 
o•oro народу. В •ао1 ре:аоnюц1.1 бажав в1а, •об ааово &"no кечек lor~ 
то,-1 rOJioca 111.И м:акеви1 о.пове. аа похваяу peвoai)JU%: 

Ява •paoar В1дродzеиия ира!ни. 



С!'ор. 18. Р~,цие С.по:в о 

·Та поеr JO'kB:В про иац~онsльну, а не соЦ1JІJ!МІJ' резоаІ)Ц:LD, 
ЖВ М.КОЦЮ6КНОЬ~ИІ, TOU7 З~~СТВ.В D~Д ре:ВОХDЦ~! 19Q6 р0Кf1 ПИ• 
шучи: 

~ s,- ~де боротьба· з ~olu ираD; 
В~~ху СОб~ Я В борНl 8~дшуХаD1 
СJІавою я ctJoX рани загою ••• 
Дайте, борц~, мен~ иращую зброю! 

Ідеолог1чиа основа, ~я~оХ ОJІесь розnочинав с:вою nоетич
ну д~яnьн1сть, це Мого рсща~тичн.е завохання в У~раlн~, ~ого 
зд~бн~с~ь романтично, ентуз~ястично аахопJІпватися декоратив
ниuи еп~зо,цами Бlдродження р1дного жраю, рад1ти а його усn~
х~в, боJІlТИ з його занеnаду• 1/ 

Ееnике значеmІя nров1диика в ревоnюц1~н~й робот1 нQсв:~.
тлюв ОJІесь у ,цракатичн11! nоеш n .н. "По .цороз1 в казху". в 
си:мвоJІ~чнlй вартии1 шуІ<аt-:ня стеuи в г.пухоиу n1c1 в1н ук~в 
прозоро И сия:ьио nре,цстаззитn ва:аиU ИJІЯх nров:~.,цниІСа.Брак вро
ауиlння для його 1деа.пьноrо nориву у обvеzеноі, пригн:~.ченоі 
лихом юрби. !і переходи до в1ри St обожання вождя п1~ його с& 
мопевним покхикоu 1 коротжиU реsоJІDЦlйний па~ос ~ раптоDий 
упадок при перших прояDах cJia"Coc'l'И й ва:rаиия у "ючитеJІR" • 
передав noe'l' незвичайно р1ахо І вИрааво в цьоиу творз. а ори
r~наJІьною формою. ЧИкаJІо й автобlоrрафl'<lНОГО ВІ<JІ8:В Охесь у 
рефлентивну постать героя, •о пливе ва под1ями. Пробл~му nро
n~дництва порушив поет ще в час~ революцз.і 1917 р. в nоев~1 
"Jlеб1.,ць": 

На tSoJiorl спаха зграя аебе,цииа, 
В1чна н1ч чорн~JІа ~стояв туман ••• 
Спаяо все навколо, ·тl~ьхи б1хиМ 4е61д~ 
Тихо-тихо сходив кров'ю своіх рви. 

Тихо-тихо схо,ці'в·-6~іий .71еб1дь хров • ю 
То здавивши рани,·кри~з розв1каn ••• 
І в знеси~ бився •.. Зграя лебедина! 
ЧИ хтонебудь в веб1 хебедя згадав? 

Пз.схя цього року, в часи ПlдІому та n1caa упадку УRра
lнсьиоХ державиости поет не ВІІада.є на ,цуоз.. У збз.рц~ пnез1tі 
"Ч:у:а:ивою" в·з.н звер'!авться до свого народу в па.лІСою, повноа 
ВlрИ 1 Вl,ЦОЗВОD: 

--.. -·- ... ---·--

Народе-Стрsдиику, навчи ~ нас в вигна~ 
Любити св1й Єрусалим ••• 
Навчи в соходкому страs,ца~ 
Пройняти серце нии. 

Щоб на чуzивз., иа,ц р1чкаuи, 
Покпавmи кобзи ХВJІ:Lбвз., 
Ми тихо сходили СJІьозами 
В жа.1111 no р1~1й стороІU. 

Народе-Страднику, навчи 1 нас в ви~нанн~ 
Любити ODl~ ЄрусаJІик; 
Навчи D со.:в:од:коку етраzдаивl 
ПроМнв:ти серце ним. . 

1 І О .опесь .В~бlр поез~и /19оЗ -1923/ · а1 вступноІ) с~а.'r'!'ею м. 
Грушевського,накJІа.доu С.Ла.вроБа.,стр.ХУІt168.Прага.,без дати 
друиу. 

• 



Р~е саово Стор. 19. 

І Іuаеа oи:aort ~·е noelft nферцях eJSttix еем.аn1в, earm.-
a»t 6аІ~аах 1 кебайдужах та нак~икує: 

Нових 1 с~1в 1 д1п бпискучих, 
Нових озброєних над11, 
Ваааи~ 1 пориз1в моrучих, 
І грому в бурl мопод1~! •• 

По~16ниІ 6оІовиІ тов б'е 1 8 иаступних еб1іок поеs1І , 
О'І 1 а Dlpaotaвol 10~ор1! Украіни /"КняZl часи /, в жа1І •е 
д~е~ьоя поваzниІ тов учитепя 1 ~еrкиІ сти~ь опов1дача • 
С4овакк JCJІJJ&a ЯpoonaDa Мудрого nро:мовляs пое! до 7Jера1нсько-
1'О суоn1.11ьо~ваt 

Ие свар1tься, zиUте в вrод1: 
Т1хьки кир абере усе, 
А вееrода, каче D1тер, 
Все по nояю· ровиеое. 
~ ке буде~е во1 разок 
ЙТИ ДО СП1ZЬИОі мети, 
Ви, .церzа.ву зруІИ)'13аваи, 

• Подастеся у ов1ти. 
Ви роеrубите ту земп~, 
Іо прид~апи вам батьки, 
І тииятикетесь всюди,· 
Л. DИГН8ИЦ1 І zебраки, 

Деа.1 а1'ературозиавц1 поставипнея до кувв Oneoa до
ои'ь o•entвqвo І веrативио. У вступн1І ста••1 до р~яисьаоrо 
видании твор1в поета,П.Фипиnович ваsиачив худоzвю,lдеохог1ч
ку Х морааьиу смерть Оаеся. 1/ ЦеІ погnяд n1дтвердz.уе ~1~~
ки 'l'рохи екодвФ1.аоваво 1 микопа Зерои.: "Я ІtYilY привиа.~иси,•о 
кайzе nmcoк приймаю нив1.ur:ню оц1m<у П .П .Ф~пиповича.. Дая мене 
•сво, •о пер.а~ ухра1нський поет доби "меzи двох рево~DЦ1І • 
б1а~аою час~иною свого мистецького набутку ие nерестуnив мe
Zl 1917 Р• 1 дав нин1.ивього чи~ача мав 1втерео здеб1аьаоrо 
1.оторично-а1.тературний", 2/ Та обидн1 оц1нки в1диося~~ся ~о 
•ао1а поаовиви 2о-их рок1s, коnи nоет ~е ппвииЬ сип sив ва 
ОJСИ!'8J11tЩИИ1, сповнеииtr тугоJ) еа. р1дним ІСравк. U.Зеров са:м на 
nрих1.нц1. овосі с~атт1. ставит~ся до поез1І Опеся црихв~ьн1ае 
1. прианав а ньому nоета талановитого й обдарованого, •о nо
дарував украlпськ1.І а1тератур1 нов1 д~а неі обрави, ри~ми 1 
авукову гру, аае акиІ через р1зи1 причави ие утворив соб1 в~ 
оокоrо 1 одо~ояниого сти~ю 1 к1нець-к1вцек дав ие ~аа бага• 
т1о речей, •о витримапи огняну пробу останнього десити~1~тя•. 8 У М.Зеро~а ~осить nравди. Та в1н ие охопив ц1по1 творчо
сrи поета, аиаІ n1c~a 1925 р. ие кидав пера 1, хоч сере~ ва
zккх zиттьових обставив, давав украінсь•ому сусп1аьству ~~ 
аиІ корм. lo.~to форми, стмю І· :мови,ка·ttzе ие nостуnив в1и в1д 
toro часу az ,цо смерти вnеред, Одначе, беручи loro ~ворq1сть 
в ц1аому, oal,~t с~вердиtи,•о Олесь вбаrатив уараІнську а1рику 
новими 1 ц1нвими мотиваuи, р1mуче·й остаточно вирsаю•и іі в 
невиразних nересп1в1в вародиоl n1сн1, його х1рика набирає ~~ 
оте~ьхих Фор~ у зови1аньому 1 внутр1mиьому сповеси~ вид1. 
Оnеся хоsка ва~вати майстром нової форuв, симвох1сток s оси~ 
вах, в еасобах творчости • . -.. ------------~ . 1/ ОеОиесь.Вабрав~·твори.Редажцlя та встуnна с~атта П•Фипип~ 
вича."І<ихrоопtuа"."JІ1тературна Б1бn1отеки".Ки!в 192;. Стор. 
:xt1II t158 • · · 
2/МаЗеров. ор. c1t. стр. гзо. 
З/ u.зеров op,o1t, стр. 237. 



··~·~· ... 

JtJI08J'O~a е приDоду ОЦ1НІ<И ;:о.песя, я:к поеІІ"е... D 2о. рохах 
f.r.8a иробаекою роеиеzуюання дDох tенерац1й, дИСh7С1~ю про 
--'a8ft81. · uахи уира1нсь:ко1 поез1.1 ~ На q:ьогодн~ cnpara ~ан но· 
OWolІ&. ДKOИJClJ) обеJІНЄ:НО- D минуле. КрИТИКОУ :керує CDlДO
IIiO•& cuoe1 tJ1ДПОD1дальности перед :минуnи:м. 

І !Joe • тuи остатоЧної лености D питапп: про Олеся !!а 
o•orop1. иекав. Кохне в noiCOJilHЬ з6ер1гає сrаИ tигnJ~.'ї; :.:в. u-
aeoa, · · 

Даа O..ecetJиx оучасвиrс:t.D, ."1JIS rенеро.ц1ї "м1х·дrо~ prзno:ri!.'
~··І 'O,JPІ&aono дц мих.ГруmеDсьаого вбо !С .ДJІЯ с '·.с;фремоDа ' 
а.еоь • "пер•орадний та.пант", "пер~~ря:дни!;! л1рих"о Іі~етичпа 
D:J.Ct& (meo,J ие m.дJiaraє :кадному срш~:с~. ПоІ;)nоцlюшм золо
еом Д8Dе .. ,ь A3R c~acииrclD рядки О~есеDИХ поез1.ll~ 

Ввиввчевко D проз1 І ОПесь D лоезl1 ре~рР-qеитуют~ для 
ЄфрекоDа ухраівсь:ку .п~тературу поча~RУ 2о.стсл1ттн~ 

Одв1саи JІесю Yttpalнr.y 11 ро:зд1л1. 13 -о~~ до Во .poll1.D, К:1· 
ЦD6ІUІсІІхого D р. 14-ому до ~k~ poaJ.D.J Cc;p:':..f! t::фре~ов D с:::;) ... 
11 •І O!Opll yspa1HOJ»J(OГO J7.ИC)ЬU.8I:!CTD~ '· /19! 9 .St .І!./ ПИ!!Іd про 

. Oaeos D роаД1.д:~ 15-ом:и": t!na початку поnого DlttY~ tt,в гурт~ 1.!()-

• аодих ве.JІВХ пас:ькевних1 n с~.~ с;ім .r.з. те :ра. 'І урnим. хист о "А: осо6л.п:з о 
nаавачаютьсв дnа пись~ею•nю1_. ІЗш:пшче!r!tо D noD:tcтяpcтD::. l'a 
Oaect. у поеа:11, а 61JІЯ цих r:epmopядua~L теzо,нтз.D гурт)ют.ьс.:: 
2.11111, часом DеJІИ:вовад1.Ип1 силuf mo D · ц1.лоq A.aDт!J си.:rадпиі! 
обрае аз,,ераmп Молодо! У:кра!н~!' /с .29о/. 

В протихеzвlС'ІЬ цьому'· дл11 наступного:. п~cJis:penoлzщз.fltвo
tto DOBOJI:LИВS, ДJІЛ tенерац:!.Ї U~:f · )J..DOX DОЄИ1 Олесь J:t\ДC.ii ue 
поn. Іст1ШУ поета DSI!'l!O nl)J; oyш~lD. Нв.Мзаuзят1n з <Rtece
D~ аита~ои1от~D ~оп1~ть стD~рдити смерть по~та~ З apY.ym~D 
чaoonиolD це ~uерд~енил переходит~ иа стор~нхu nlдp}~Ч~RlD 

~О~Ор2.1 ~тературИо "BeZИRa ~eDo~IOЦlS 1917 р. ПОХОDада 0Re
os", 88JID~Sв OJI.ДOl>OUeDИЧ /Са2$2/. "О.nеСЬ Не DИТрШ18D DO~ .... 
кеи:аоl про·би реnо.июц11", nODтopmc ЗероD. · 

-.кеокаясика" переймають na себе lRl~a~nr.y 6оро~ьбn:Ро~ 
меzовrючись s1 ср ріки поnереддИ1\аки, D ваІІ~JІl зиагань, Мпь:, 
ЗероD l[З..Цев ва:виде.тк Олесе:о1 · ":оузьк1сть поетич~r'!П. o6ptiD ~· 
/"до Дzереа", :ои~. 1943 р.,с.2Зо/, "б1.~1сть на дlоrер.,турні 
О'!ІDq.ИИ" 11 /о .231 І, "теми, о бр~ ви й ри"!'ми ис иоп1. И ие CDln'' 
/о .23 1/, "иаб1р sуzитпх :кJa:u:e" /о ~233 /, "ремантиву тjюхи о• 
бв:оатевьсьаого тunу",~~ПР~ооходzений n~~caz~ /с.2З~/, " об
меzевlсть старим обр11з87 :м:а'l'еr1.я.11о:м" /с.2З5/ :l т.·д. 

Наnедених цитат, е~аєтьсл~ Цlлхо:м АОси~ь~ ще~ покааати 
D ак~ nпяв1 ~ що саме було веприйnятнnк D Олеся дла nоао
JІ2.КВЯ 2о-3о .poiC:t.D. OлeceDl За:киl!~по про!11Р."Цtл.зrз.зи ~ · Petloн& 
.z2.стичвиИ кодерн1е:м О.'Іеся стає об' GI,тou ,цJlR наnа.ц1.D. 

На с.ьоrодн~, D 4o.poiCSX, D ПlСJІЯІJовнниИ час вемав одно.:. 
сtаІиооІІИ .D по:rжя.цах вв. OJieca. Предстаювв:вв "стараоІ"о" по
аоаlвва продо:о~ть ~дтрикуюати траАВЦlЮ веаахитааоІ"о "·о
~еоефlаьстюа "• іх приІиат~я Оиеса оста~очве І беаукоDве.о~ 
Ц1.ВК8 ОяеОS 1 ЄфреКОDВ•ГрущеDОЬКОГО вбер1гав AaJ1 ВИХ ODOIO 
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It:LJПCODJI'l')" ПОDНОD8рТ1СШ.СТЬ • Щодо "сереДН!JОГО" ПОRО.Пl!ІИЯ, '1'0 
оире:и:а. :критиии, що penpeae!Iтymт!J це nоколlшІя, так сако еоп» 
:ко вахищаDть "аео:кллсичнl" позиц1! •. Вони не т1nки не зрl• 
иаються ваперечевил Опеол у ЗероDа-Филипоюича, але Dоnlють 
заl"острити поrм.ци оотаШІ:а.х. ПоDJ,JІемось, ди nринла.цу,на ус
~ DИсхоюлеивя В.Дерzаnипа або !.Костецького. Н:а.що D. Опеся 
ве 1снув для них. lx неприйняття Олеся тах~ безумоnне, .. аи 
цриМклттл у npe.цc~anпиxlD "старшого" nокол:а.ння. ОлесІІ,на і~ 
дrкхr, zадва не тека для иритичноі с:атт:а., Вови .падн1 трак
т.УD&'l'И ОJІеся, п re в nullius 1 quanti tett nsgligeable , ".і!~дину 
/•nоета/ аа бoptl'o:u." · . ме, поруч з т~:и, 1нш1 нритики, nолем1зуюч» а. З ероDИУ , 
ро~авт~ спробу •е ра~ переоц:а.нити ц:а.яnостl И естетично реа-
6~1туnати· Олеся. Вваzемо на статтю D.Костюха n· "Наших дн~ 
О~е»и.ц.вuи, JtO спроба кистец:ької реаб1л:а.тацз.І О.песл, sк по
nа, оеиачuа.б разом з тим УОМИDlСть комnро!.!).СОDого роз
D'ваанвя диаеки: якщо не ц1лиИ Олесь, то. ПринаймНl, "nибра
авІ" t. IUC 0'1' 1 )tJIJI nримаду 1 Ц:LЛІСОМ МОШІИІJИЙ DИбраниtt МиlС .Во
рОИИИ"• А.цае z ки знав:ио, що багато nоєт:а.в 1 nисьмсннпІСlD, 
И&Dl!'Ь nepDOJUIRCПИX, DХОДЯ'l'Ь D :LCТOpll> JІЗ.ТературИ ве· C'YJfYП• 
И104!ІJ ODO!.X 'l'DOplD, а JІИJІе K:LJI:ЬICOJla ОRремими· DlpJI18J(И, TlCI) 
або lНХО» в61ркою,·аз.лькама циклями. Чи моzе "Dйбраниtt О
аеоь" не коzе бути, й 1снув т1JІЬ!Ш або-або: або ц1..пиУ О.пес~ 
або НlJІ:Іиl!? · 

на zaxt»,y нас непереюедєно анхетно1 переDlржси ХИС'l'ец:ь
аах окакlD 1 уподобань серед }mmoї громадськости. Ane,. =кщо 
nвяти на уюаrу Dиступи .п1т epaтoplD 1 журна..п1ст1D ва· о.станнu 
;у'рН&JІlСТСЬКО-ПИСЬМеННИЦЬІСИХ 3 1 Їsдах l КОнфереНЦ1.JІХ, ТО .ЦО• 
юе.цетьсл nизпати, що mирокиИ громадс:ь:кий зaran ще U дос1 
С'!Оіт~ на о.пеоlDС:ЬІ<ИХ,. иаDlт:ь- точІ-аmе - на nерсд-олесlnсь
ких ПОЗИЦlЯХ, На ПОЗИЦlЯХ иароДНИЦ:Ь~ОГО 1 rplНЧeHKlDCЬR0•8'1'• 
иоrрафlчного реr1онап:а.вму. Ма.по сRазати: с т о і т ь ва 
ЦИХ ПОЗИЦ1RХ; СЛ1Д СТDер.ЦИТИ: D О Й О D В И Ч е oбC'l'ODS 
lx. Uи були СDlд:ками бойоюих атак, снероDанИХ на одн1й · а 
•их ковферевцlй однакоюо як nроти статт1 Уласа СаУЧУХа,так 

1 nрот І! худоzн:ьоі nродукц11 Юр1я Косача... Го.ЦиJІоса б пocJUr 
~•ся при цьому також на nрахтину наших Dидаvвицстn, •о пер& 
авдають марка Вовчка або, n~д тим чи :а.нmик nретексток, С. 
Руданс~ного~ 1 н1ного з.ншого, Романтиха Кащенка, цього ух
раlиlзованого Вальтер Снота 1 Фен1мора Купера, nеренесеного 
иа уираlисьІСий "tPi'HT. "добрз. nочуття" Б~"Іер Стов в їі "Хиж
Ц1 дад1 Тока" визначають к1ру, р~вень 1 vez.y л1~ературно-ка 
с•ецьких виаиавь. ГероlІСа, еuоц1онал:~.ем, 1 1 перщу черrу яи 
ваІб1nьаа прис~пн1сть дпя вагалу, • це в тв. сухупи1сть ви
ко~, що іх пред' ав.и:ав ,цо nисьменнmо.в паmа. грока.цсьв:а.ст~. 

ОЧевидячки, •о за даного стюІовцща рече~, в боротьб1 в 
рецидивами реr1оная1стичпого народництва, аоез1а Олеся збе
р~rав всю свою вагу й свою актуа.и:ьн1сть аа до сьоrо~ии~о
rо .цвя, Ще·И на сьогодв1 мо.цери:а.зu Олеса· коzе бути бойовик 
праnоромІ •• Значения появи О.песл в рраінсЬнlй m.терв.тур~ 
по.ttягв.в в ствер.цzеив1: поев~я. є; Dоца в як noes:a.s; вова 1С• 
вуе в.своій творч1й самодостатност1~ ви мистецтво. 

Пол:ва Опеся в рраівськ1И nоез1і пр'ийшnа, ЯІ< од:кро:веІІJІJІ, 
як розкриття! Народництво sanepe~ano nоез1ю саму no·coбl 
И дпя.себе. Теорети:ки народиицтва не визнаnапи поеs~l,вееа
nеzної в1д практичних завдан!J народиицтва як гроив.;ttсьво! 
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~ок~риак, Обо~о~~• тезу про нерозчленован1ст~ "народу","пое
'1'&" ~ "поезll", народництво, nочинаючи ~1д Ryзuma, ств·ерджу
•апо поеа1~, аа ~екю, ак насл1~ання, nересп1в народноі nl• 
CК1, Вово обсто»еаио ~отоzн1сть nоез1ї з Фоnа.u~орио-п1сенвою 
'1'80~CTD на~ 1 розrаадаио поета не XR ~ворчу lН.ЦИВlдуал~
вlоtt• а •• аапво~ача васакперед, як фолRльориота в першу~ 
р~. Uравцвпов1 хrдоzньоі, естетичної вартости не надавахоса 
a&.JPIO:ro еиачеиня, Пр1звище пись:меннИRа вваzахи хище за псев
JtOJU.K JІ&pO.Q' • 

3 по~&'1'ИОК 9оо.рокlв двадцятого стол1ття народництву npo
~80'1'&8 ~е&аароІаваІ МИхопою Вороним модерн1зм. Твори ВороногQ 
проза Вивваченка І поез1ї Олеся в•sвихись як вт1лення ц1єі ~ 
101 '1'е~і • у.раlиоьк1й л1тератур1. ЯНщо народництво ототоzн~ 
ІUО каро.- 1 поеtа, демократичне "куzицтво" й кистецтво, то 
ко~ери1•• ва перsвІ ппян висунув особу, особист1 почуття 1н• 
.-u1.ца, .а1раек, а1чих неsуковлен~й 1 н1 в1.ц Rого не залежний, 
.мо~ер~&k сtвер~ав· оако.цостат~сть 1ндив1дуальної творчости 
поnа. OcoCSa поеrа, а не иаро~ була визнана за джерело творчо-
о'•• 

Муzац~~о М осе~ирваина були догмами народиицького пог~я-
д1 ва а1~ературу. Модери1зм стимулював в письиенс~в1 в1дх~д 
•1.ц ома. Вlи в1добраzаа nочато:к nоступового Вlдовремлення ее
аа 11д ~о~а, роехеsуваиия селянства й 1нтеп1rенц1і• дедал1 
асе б~~•е п~~ивй процес урбан1за~1 1нтел1rеиЦ1і, пере~.ц 
~~enlr8вЦ1l е поавц1й иерозчленова~~етнографlаку ва заоади 
nа~1Ікоста, · 
· П1окя переставажа буtи nрограмою. Що б1аьие, 1втеа~rенЦ1я 
а~рачааа св1й еа'явоs з селом, то менше вона вважала на n1сн~ 
Дороаевич каа pa'lJ) стsер,цити, що OJiec11 "р1пrуче й остаточно 
аврааа 11 /пoealD а невиразних nepecnlBlB народно! п1си1"·/с. 
255/. Як•о ки· й sвaJдeuo у Олеся :к1лька зраsк1в фолвльорно•ttl· 
оеа~ ПОЄ81Й1 !О 80ИИ СfаВОВJІЯТЬ У НЬОГО ВИЙИЯТОК, а HlЯR не 
прааадо, а пор1вияин1 в Іого попередни:каии. 

ttre~~~ о.- сеаа r" прокл.s:кув Олесь вJІастиве гасло часу. в1к 
ваваzуеться сказати те, що· повинно було nрозrучат~. ак вихлии: 

Пхаває•в'єтьсл вад р~чкою·ила, 
Ваблють, вси1хаючись,лухи ••• 
Дай кев1 руку, 1 геть о.ц села, 
Де нах· дались т1ль:ки муRи. 

Дай кеи1 рукуL 1 в поле б1ж1к, 
В степ rоцубии та широкий, 
Так серед нього~ п1д небом яснии 
ЗsаІдем ки вт~ху ~ спок1й. 

ХаІ "~~УК•" а'.s:вилио~ в цз.й поез1ї лише я:к прикусовий асор
ткке~ рИМJВаииs, ~ прикушено вибрана рима вуковила необов'я
sиов1С~JІ sМlощу ц~лоrо ряд:ка, демаскуючи техн1чиу недосв1дче-
·и1СТ~ noe~a. -по-при все те поез~я в типовою для Олеся. типо
во оаес1ас~ка поеаtа, аявдиа~тно-настровва# в поетичио-прик~ 
шеиою узагал•иеи1стю детап~в /небо-ясне; степ - широки~, лу:ки 
вс~ют~ся/,, •о в н~й цеsтр ваги перевесено на суб•єктивни~ 
Jilpиsк, · 

· •nое~·особистих переnванн~в" /с.ЗоЗ/ твердить про Охеся 
с.ЄФ»емов. На "ад1би~сть :1 прихильн1ст:ь .цо особистих тем 1 с, 
252! з в~аотивою .цпя нього ллп1д~р ою манєрою висховлюватись 
вказув у ОJІеся Оп .ДороШRе:еич, А .. LІnмраИ пробує розгорнути цю 
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тему на тл1 широко нанресленої ним 1сторико-лз.тературноі 
схеми~ В1н пише D cDoitf "Українськ1tі л1терв.турз." 1928-го 
року: " Етнографз.чций романтизм наших поетз.в 4о-6о рокз.в, 
з явним нак1ром до стил1зац1ї народної п1сн1, не в спро~ 
мозз. був передати nс1єї е:моцз.онмьної И отитстичної . 
складности европеИоького романтизму. CYDopa муза Шевчен
ка й програмеве nерсифз.наторство народник1в уникали суб'
єктиDноі лз.рики настроїв, сnравжньої, так би ионити, лз.
рики, - D т:ворах Олеся·nона залуна.па з нечуваною до того 
Р:lЖНlстю та 1нтимп1стю. В цьому значенпл творчости ол1еся l В ЦЬОМУ секрет ЙОГО В€ЛИІ<ОГО ВПJІИDУ Н8. Cy"CCaCHИRlB" Се 
117/. . -

Поети, представники ~к романтичного народниц~ва 4о~ 
6о рокз.в, тах з. nозитив1стичн·ого народницт:sа 7о-9оо ро
хз.в, СТИЛlЗУDЧИ СDОЇ ТDОрИ ПlД народну ПlCBD, ЗаПОЗИЧаЛИ 
СВОЇ образи З усної вародної nоеЗlЇ. Олесь образи ДJІЯ 
своїх поеs1й бере з л1тератури. ФоJІІ<льорнз.й усно-народ-· 
нз.И традиц1ї Олесь nротиставляє л~tературву, ·селянсьхо
просвlтянсьхз.И nоез1ї - 1gтелз.rен~Ку й мз.ську. О.песь в1~ 
мовляється од nрограмового учительства народницького ра~ 
дихалз.зму й в1дnов1дно до того·nозбавляє свою поез1~ ди
дактизму. 

Традиц1оналз.зм був в.пастивиn олесев1, але не фолкх~ 
ристичний, як народникам, а л1тературний. Традиц1онаn1зк 
лз.тературних образз.в у Олеся бу:в nроявом його антитради
Цlона.nз.sму. 

"Зужитз. нл1ше!" tшдае Зеров на адресу Олесеюих об
разз.в, Згодимося: так - зужитз.; згодимося: так - клз.ие1 
Але саке д~ зуzитз. клз.mе були для олеся знаряддям боротr 
би nроти всевладної тенденцз.ї "змужичуват.и" л~тературу , 
яІ<ої дотримуnалися свого часу й дотримуються ще ~ ~ин~ 
народниви та їх еn1гони. 

Отже тут потр1бна остаточна лсн1сть: або Олесь "пер
шорядний .nlpИR" /ІФре14ов/, "nравдивий Dlртуоз н1жної лз.
рики" /ДороПП<еDич/, "найвидатнlmий л1ри1< доревопюц1t-tноі 
доби" /Ша:мраИ/, а бо "н1який ts:e талант" • НІ~ що ж талант" то 
"хл:J.mова зуzитз.сть образз.n", с:констатована lJ Олеся Зеро• . 
nих, nовинна вважатись за одну з властипих ознак його ~~ 
ланту, не за хибу, а за досягненн~ й здобуток, за орга
яз.чну ~анку в систем1 nоет}mи. За nриналежнз.сть с т и -
л ю • Певну естетичну категор1ю. · 

Мова·Иде про кр и· т ер з. й оцз.нки. Зеров D сво
ій статт1 про Олеся, нr.: до:к1р останньому зз.ставляе одну 
з поезз.М Олеся tt nоезlю.В'ячеслаDа !Daнona. Тим часок 
суттю спраюи та:КР. з1стаnлення є неслуmниu, бо Олесь з. 
В'ячеслаr: Іnанович художньо р1з:ноnл.ановз. поети. Вони не 
сполучуван1, Це рз.знояк1сн1 nоети, не за обсягом ~алант~ 
а аа т и п о х • 

· Є поети предетаnники вч~ної nоезз.ї. Вони, насакnе
ред, учен1, тодз. в•е поети. Іх nо~тична творч1сть - nпз.д 
їх уче:аоути, фа.хо:вої оСDlти, знання, творчої· дисш:ПJІ1ни, 
виуqки. Їх майстерн1сть -учена маttстерн1сть. Ф1.nологз.зк 
в засадою їх поетичної обдаро!)аности. Що ж до Олеся, lfO 
D D:lДROJІІeКR:l ДО НЬОГО cnpai:a СТОЇТЬ BOBClM lHllКJІІe ,BlH не 
к~нчаn ф1лоnог1чного факультету. Вз.н не є жаден клясик • 
КЛясична фз.лоnог~я, наука поезз.ї И д ж е р е л а поеез.і 
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йому чуЖl. В1н н1коли не npaг1~n стати поетом n1сля того,як 
n1н етаn би ученим. його nоез1я не є.nродуRтом його Dченос• 
ТИ, тnорчим DИCHODKOM 5 ЙОГО СТУДlЙ 1'С:Ка.рб1D ерудИЦ1Ї, Hl, 
предтечею "неоклясИІС1D" Олесь не буn! •• Не знання, a,D про
тилежнlсть тому, нутряний nринцип стих1йної т~орчости озна
ча~ для Олеся· псnноту розкриття ним себе, ЯR поета~ 

Б1льш1стD 1сторик1n л1тератури nизначають Олеея ях 
р о м а н т и R а , але жаден з них не зробиn спробо роз
крити цю тезу. Вимога безnосередности й наїDности леЖали D 
освоn1 ро:мантичпої доктрини. Са:ме · те.юіш nрагнуD бути Олесь. 
Вlн намагався тDорІtти безnосередн;r;о, природньо, сn1nати wie 
der VO~l Singt, 1 бути, або, nринаЙМН1 1 ЗДВ.DаТИС& НВ.ЇDНИ~ 
В1н тDориD, ях cn1naє nтах: без :жадних праDил. Суnроти nра
ви.п 1 D знеDаз1 до nраDи.л • 

Неоромантична рецопц1я nоеа1ї D модерн1зu1 9оо рок1в 
cnOJiyчyDaлa DCl ц1 1деї: 1дею .nоета., що сп1вав, як птах, 1.
дею безnосередности й наїnности, 1дею творчої свободи. nоета~ 
І те, що Олесь буD аnтодидахтом, це ц1лкоУ DlдnoD1дaлb ком
мехсов~ тих 1дей. "Техн1чна недосхонал1сть аптодидак~а"ио• · 
~е бути nриnатною, б~ограф1чною cnpaDOD китця, але коzе бу• 
ти ti особлиn1стю стилю. В· :модерному :мистецтnt ·2о. ст·олlт~я 

. в она на була Dаги nринципа. · . · · · · 
1І:СОНа, ДИТЯЧИИ ·:М:В.ЛЮІІОR, BИDlCKa ~ра:МІ:ИЦl 1 Т .д. ЛЯГЛИ 

D осноr.у проблематики ~аг.ального JtИdтед'!DознаnстDа. Протsпw 
останн1х чотирьох десятил1ть довк.ола· су!tуnиости цих питань 
наноmrчалася Dеличезна л1•rература • .Я: не xoтlD би, щоб nоси
лання на це було сnрийняте як "nрох1Дна" фрава •. Нас цlкВDить 
д о к т р ин ни й сенс ОлесеDої noeз1t. В боротьбt за е
стетизм nрОТИ а-естетизму Haj?OДIIИRl.D 0JІеС:Ь DDОДИТЬ D' ЗМlСТ · 
сDоіх··поез1И: весну, :11.7рбу, айстри, cyu 1 самотн1сть, небо, 
·сонце, майоnиtt ден:ь, стеn шоnховиИ або иирохий, устален1 о
брази 1дил1ї, стан:дартизоnо.ний, yuoDнo nоетичний, деІСоратиn
ний net:iзa:z:. "Сн1г D гаю 1 але nесною роз~в'вться гай •• • Moze 
долею·· ясною зацв~те й м1tt край". "За зимою tt.цe D есна" ~Олесь 
не бо1т:ься банальности або шта:а.пrу ~ В1п не униї<ав кл~ш. В1н 
утриму-в nоетичн1сть сnоїх nоез1tt.:Поетичну стил~зац1ю ово-
1х ПОеЗlЙ D1H ДОDОДJІІТ:Ь ДО ТИХ :ме:ж" на ЯRИХ DOHa стає YJLODH~
C'!De Усе, що гр~нченкlDСЬІ<е народництпо вихреслюnало з. зи1• 
сту поез1t:t, Олесь заnроDа.цzув з ретельн1стю колекц1о:іера. 

З nоез1ї D поез1ю D1H nоnторює тl сам1 образи. "См~яD
ся ден~" /З/, "Весь б.ожиИ день смlнLс:ь" /З/, "В сльозах як 
1) zемчуrех к1tt см1х" /4/~ "Ваблють, nсм1хаючись, луки" /12/, 
"Буде пром~ння вси1хатисs: .нам" /13/" "П~сн1, 1 с:м1х, 1 ра
,'1\lСТЬ скр~зь" /15/, "rpana вс:м1.халась" /26/, "уск1хи сонця" 
/26/ 1 "CK1D'l'ЬCR COJIOD'i" /Зб/, "~онце С!!lЄТЬС.Я" /З8/,· hXDИ• 
.пя вzе .. ,ц.авно окз.є ться" /42/ ~ "ycr.нmr<и блискучого сонця"/47 /, 
"сонце DСмl.тя:r.:ося" /47/, "сонце см1ялось" /47 І, "с:r.іlєт:і)ся 
н1ч'1 ·/5о/, "ск1я.пось сонце" /56/,. "йому л1лея усмJ.хаіrась " 
/78/. З поез1ї D nоез1ю, з рядка D . рядок~ •• Уся зб1рха "З 
журбою рад1сть обнялась" станduить собою вар1яцз.ї RlЛЬRox , 
духе нечисленних, образ1в. Настуnн1 досл1дники-л1тературоз
в:авц~, що :матиttуть д~я того час 1 явим до:4JJОJІить на те м1о
це, певне nроро.блять D ·yc1t:t nосл~доnност1 . .!t поnнот1 систеуУ 
oбpaslD ~ DJІастиву ОлесеD.1Й поез1ї ~ ·Але я1су естс·.rичну nар-
!'1.Сть кае ця система tt ц1 образи'і . • . 

Ce.ue наша доба nоширила обсяг п_аmого поня·rтя естетич-
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ної партооти. Вона nеренесла його на ~1ляиии r категор:tї,ре
ч:t i1f яDища., процеси, HI<l ще·зо:есз.м: нещодавно розглядались D 
:Мистецтn1., о позаестетичн1 ~ і'w1И наDчилиеи рО81ХlТИ uистець:ку 
ЦlНН:LСТЬ У1Щ8.RСЬКОГО potla:a:cy, сереДНЬОDl чао! n:е!'енди, Іазан
W1.ЙСЬІСОі исоии,- дитячого малюнку, nерсьво1 /:tрансьІ<ої/ к:tнl
я'l'юри,· оц1нюв~ти їх, як 11исоке й доб:tри.е, AODepmcнe в соб1 
мистецтDо поза жаднпм: з:tставленнлu їх з реал:tстичним: м:истец
тnо:м еD:роnейсьІСого Ренесансу. 

Не :кожне мистецтЬо в рее.JІlстич.них, :t. ЛІ<lсть не кожного 
МИСТЄЦЬІСОГО 'l'DOpy ОЦlНЮЄТЬСЯ об' ЄI<'l'ИD,IO'D TOЧH:LCTD зображен
НЯ або Dl,ЦПОБ1ДН1.СТЮ ЙОГО ДО ІСJІЯСИЧНОГО :tдеалу БрОДИ~ БуDаЄ 
у:моnне мистецжn о, мистецтво ос:tбного розум:tJл·тя вроди. fu<щo 
nоез:tл Олеся в мистецтnо,· а nона в те.І<иv., то її нале.mть Dl.lt 
нести до :мистецтва стлл:tзаторсьt<ого. Виб:tр-обрав:tD, t .... pn- 1. 
л1н1й вумоnлено не nрагвеІіням до ~ехн:tчяої досІ< опалости тв о
-ру або до реал:tст:ичности sобра:а:ения, а тими чн :tнmиW!, nряип-
ми або nоб:Lчнимn нас~аноnами·митця. · · · 

Сонце може см:tятися, см:tятися може: Dесва, хюилн, g1ч, 

COJIOD 1 Ї • • • Хмари НА не61 можуть бути ПОСЛlДОDВ:О СИН:L Й poze
D:L тtш само, як 1 хата з l.ї pozen-иw ст:tнаuи І небесно-бла
китни;·.ш дnepи:rla чи D1.І<нами. ДереDа nоблизу хати, Dlдпоnз.дно 
до того" мають т:t cal.r:t <Sарюи: на pozeiJиx ГlJIR~ синє л~стя, 
nричому І<оzен листоІ< - їх DзaNlЛl небагато - розтаmоlJаний си
метрично· й ІJиnисапи~ ч1тко й ос:tбно. ТаІС або nо.ц16но ,цо то
го тnорить дитина" DlЗантlйсьRn~ черцець, яnонський чи Rи~а• 
ський граф:tR, зображуючи CDlT, L якому бог, небо, людина ~ 
1<ОСМОС OДHS.ROLO бЛИЗЬRl Ьf ТОТО:ІНl. 

Чоr.:у ми ц1нии:о картинк Руссо, Сар' яна И Mapt<a Шагала И 
DlДКОDЛЛЄМО D еСТЄТИЧН1.Й ЦlНDOCT:L поеЗlRМ Олеся, КОЛИ DOHK 
тах само nрекрасно наїDн1.? Поетична бnрDист:tсть ОлесеDих nо
езlИ нескладна И безnретенс1~на~ Іх щир:tсть nозбаr.лена лу1(а
вости, D т1и чис•:t М естетично!, Старомодний cu:tт, нки~ ••о
рить 1 ~ якоv.у zиDe nоет, - :tдеальниИ cD:tт чисто поетичкого, 
однаІ<оDо, чи це е СІ.Іlт радости, чи журби. 
. Що було 6 З украЇНСЬІ<ОD ПООЗlЕІЮ, ЯКЩО D Н:LЙ була 6 Леся 

УІ<раїн:ка -Носач 1 не було Олеся-.Кандиби? Я:кщо б Оле.сь-канди
ба не ствердиn, що :tснує не JПrime самотня nоез1я усамотнеnого 
ми·rця, nоез1н lЗОJІЬОDю-rи.х образ:tD, але 1t nоез:tя загально 
сприйнятного, nоез:tя: узагаJІьненої nоетичности ~ обра.:з8.1LИ,Dся 
сnециф1чна. ориr~нальн1сть яхи.х полягав n їх •·е 21 ШІ<оли :за.
сDоєн1М ЗllИЧНОСТl? 

Dорис Гр:tР.ченRо, Агатангел КркмсьІ<иХ, Сnген Тимченко 
noeтn, що про rrиx ::1га.цувано D коzн1і't 1стор1ї 'j"Rра~нсь:кої Jtl• 
тератури. Вопи .пищши · Dlpml :li!f n:>aЦDDaJiи над складанням с.nоn
ника уtсраїнської :моDи. :іХ11110Ї чи 1сторичної, це зрештою n дз.
nому раз1 ·баИдуzе. В кожн:tu раз1 D сюоїй тпорч1:И nршстиц1 
.пеІСОИRограф:tчlrу працю вони стапили г.ище ва nоет;'І:чну. І це бу
ло ПOCJil.ЦODHO З ЇХ боку, OCRlJIЬRli lJ ОНИ Т8І< або !.Накmе' ОТОЯЛИ 
на rрунт:t народниць:Rої доІСтри:r:rи. Слоnо" заnисане З уст наро
ду JJ :Jюенигоро,цц1 чи на ЧернlГlDЩИНl, о.боs Dиnисане з Єnе.нге
ЛlЇ к .П. ст. Dаzило длл ни.х далеко б:tльше, н:tж nоетИЧ!Іе ело-

Олесь не DИ цаD Аа.дного сnопнию.1.. В:tн не склаD ЖD.дної 
n:tльної ГраматИІСИ. Bli:T не. досл:tджуDн.D И:J. грамnтичних, Hl 
синтаІ<сичних форu української моDи. B1n не буu ~оnозпапцсм • 
Адzе 1t D:LH не буD yil.e нарОДНИlСО'І'.(, .Але DlH не СТЗ.D ОДН8.R 1. Лl-
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!L'ера'!'УРОВИаDЦеУ,· ЯІ< ''нЕН)КJlЯС·и~и" · .. Олес~ nиc~D· поезі~ n .П1.д
НОСИD' nоетичне слоnо вище аа cлqn·o, з:а·nисан~ з··.-уоТ;. н;ароду • 
Р1,цне слоn о nз.н ото'l'ожнюnаn а. nоетичним- еЛоnок. ' 

:0,· CJIOD.O рз.~е! OpJ!e скутий 1 
Чужинцям ·кинуте·на смз.х •.. 
Сnз.nочиИ грз.и батьк1.n моїх, 
Дlтьми.беаnам'ятно забутий! 

0, слоnо рlдне!· Шу1« дєреD, 
МуаиІ<а г1.р блакитнооІ<'ИХ, · 
ШоDкоюиМ cn1n стеn·з.D пшроких, 
Дн1.пра мз.z ними ~еn1.й pen .... 

o.Лec.eDl uластива надзDиЧайна уст1.йнен1сть. nоетичного 
cnona. Яlсщо D цьому n1p,m1 ф1гурує "mоnкоги« cn1.n cтen1.n ши
роких•• і ТО D lH.DIOMy: 'mумз,в 'тpa.DOD стеn D10DICODИЙ 11 /11 З жур-
6оюn.· •• ,с.3/, а ще D lJ?;mo:мy "Стеn·голубий 1. широкий" /с.22/. 
Н1, Олесь не nрагнуn арз.зноман1.тнюпати ~ образи сnої, н1. ю 
образах еnlтети. -

Ми могли б ааІ<инути Олесе~1._ тnорчу 1нертн1.сть, беа1нl
Ц1.ЯТИDН1.стЬ, небажання праЦюпати над 1.НДИD1.дуал1аац1.вю об• 
paзonoro ·:м:атер1.ялу, яки .. n1н І<ористується для сnоїх пoea1.tt, 
але пи а1І'ворували б гол·оnне: n1днести: р1..цне слово, як по
етичнv CJIODO, було СМlЛИDИ:М: І<рОІ<ОМ З боRу 'Олеся, -l ЦеЙ зро
бЛеНИЙ ним крон аабеаnечиD йому творчи~ ycn1.x 1 nизванни. 

-Значення Олеся D ухраї·:·rСЬІ<1.Й л1.тератур1. мо~а пoplnю:t•· 
ти al значенІm Котляревського. Що зробив КотляреnсьІ<иМ?Іnав 
.Котляревський запровадив до л1.тератури сеи1.нарську nоез1ю n 
ус1.~ її харавтерн1й жанроn1.й 1. м о D н 1. й ВlДМlн~ост~.о
лесь запровадив альбомну • романсову, · p_eDoJIDЦ1.i'tвy, студентс~r 
ну, nаагал1 1.нтел1.rентську, ту поеа1ю й таt<у, що доти n у
І<раінсьІ<ому письuенстn1 липnлася поза uеsам:и громадського 
вивнання, · · · 

"Перелицьоnана- Енеїда" :КотляревсьІ<~го й зб1раа ОJІесе
вих поеа1И "З журбою·рад1сть обнялв.-сь", nопри всD сnою ·ие
по,Ц1.биlсть; виІ<онали однаRову функц1~. П_риnатн1й поеа1ї,па~ 
тиt<улярноку zанров1., що бу-Б приналежн1ст~ охреuих соцlЯJІЬ
них npo.mapR1.D l не буD DИЗНВ.НИ~ D:JilTep~TrJ>l,. КотляреВСІНИЙ 
1. О.песь вадаJІи прав, в яІ<их їм· ·досl :D lдuоnлено. 

Народництn о в nластиnи~· йОl!У ·донтринерсьІ<и:м риr'ориз:м:о:м: 
усу-Dало з л1тератури специф1чно 1.нтел1.r'ентськ1 жанри, хоч D 
nобу'Р1. їк належало nоче·сне м1.сце. ·Наприклад романс. з· на ро~ 
ницькоі л1.тератури Иого.виключено. О~есь вводить його. Ро
мансоnа стИХlя панув в Иога тDорчост1.. ·Дос1. праDо на Jilтep~ 
туру налеzа.JІо·т1.льки.народов1, модерн1з:м: 9оо.рон1.D нв.мага
вться право на·л1.тературу передати·1нтел1І'енц1ї. Інтелlr'ен
ц~л претен.цув реnреаен!І'уnати народ. Тиu то 1. в л1тератур1 
по11. 2о. B1.JCY тиnов.о 1нтел1r'ентсьt<1. zанри висуваються на 
nерший п.пнн. -

У цьому реформаторське вна.ч_еннн nоез1.і Олеся. 

Дихають тихо ·анац1.ї HlZНl, 
злегка колишуться n сут1н1 ср1бн1.й, 
Диnлються мовчки на :м:1слць,на зор1, 
Диплються в CDlт, ним ясним зачарований /с.2о/. 

ТиnоnиИ романс! АІ<ац11, ср1бн1. сутз.нни, :м:1сячне сіRИ~ь, 
вона аа роялем , його баритон; двер1. одчинен1 на тераау; n~-
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яогий сад. чари иоч~. "О. не диDуйсь, що н~ч така блакитна" •• 
/с .32/. · . 

''Орл~й кпек~т" вабив :аолодь 9о5-9о7 ~рок~в. Олесь буD не 
1н.ий, не 1накmолк1сний за цю з.нтелз.rентську моло~ь тих po
Bl.D, ппоть од плот~ ~ї, думка од думжи, з потуzньою фразеол~ 
г1єю И тотоzиьою образоnою номенклятурою, як от, прим1~ом: 
"В1чно в. страждав по з.деа.лу з. досягнуть йоІ"о не мз.f1" ;с.21/. 

"ТИП~ЧНl nepeZИDaHH11 lHTeЛl.r'eнтa:.peDOIIIЩlOHepa НВ.ЙПІJІИ D 
його. в~р~ яскравий вираз~ МоЖе троШки: перебільшений нecDl-

. домо, патос його ре:Волюцз.йних nоез1й· n1Диупав СD<~єю щир1стю 
й красою Dисл·о:еу, даючи безnеречно видатв1 зразки гроuадлнсt
кої л1риви. Так1 його n~:pmз., як "Ми nлакали на. ЦDинтарl. без
СИJІl 11 • ~И "Jіал~ бна. Пісня" ЯDЛЯЮТЬСЯ ІіЗаГЕіЛl І<рі:і.ЩИМИ В ЙОГО 
тnорчостз." /А.Ша:мрай, с.11 5/ ~ · · ·· . · 

Отzе, мова йде про тиnовl..'JhереЖи~аніtя "Уt<раїнської ~нте
лз.rенцlї З ЧSClD 9о5.~9о7 iPORiD ~ Але не rхерео~lНЮЙНО peDOЛDru,й 
НОСТИ Ц).ЄЇ. З.НТЄЛl.r'ЄНЦl.Ї'! • ·• · Н~ХТО~ .. за дуzе неsnаЧНИМИ 'Х~ба 
Dиttнятка:ми, з цн:ї молод1., що в р()ках 9о5-9о7. куnчилася ко
ло.11Просвз.т", не наnисав би в рубрИц1 "nрофесlя":революцз.о::
нер. Пр0Фес1.Кних революц~онерlD·серед неї було дуzе сало. Ії 
ревооюц~йн1.сть була .аматорською. В революц1ї вона була НІС 1 
в nоез1ї, автодидактом. 

"Олесь не_був лю,циною Р,еальноl революц1йної справи",за
уваzує Ол.Дорошкевич ;с.1557, Я:к •ьдамо_nl.д себе й nереваж
на бз.хьmз.сть т1єї 1нтел1rентсь:кої молод1, настроі якої Олесь 
в1добразив в реnол1щ1ї 9о5-7 po:КlD. Зв1дц~ля геральдична у
моDн~сть образ1D вс1.х олесз.всь:ких орл1в. ЗвlдЦl.ЛЯ неконкрет
н~сть, патетивк,·але розnливчаста невиразнз.сть уявлення, я:к 

станеться .реnолюц1.Ин~ ВlДрод~енsя·країни. "Якось то станеть
ся". "ЛRось, то воно буде t •: • ... "Враз! •. " 

Тах спить орел, - 1 .1?J2.І!З, розиривши оч1., 
Побачить. св1.т, ирасу 1. nрост1р голубий 1 -

І легко. з скель спорхне, 1 D неб1 за:клекоче 
Про DlльнИИ лет орл1в, про ранок золоти~! 

~~ СТаН.еТЬСЛ.АИDО! 

Я в1рю в диво! Прийде час -
І DlЛЬHl й р1вн1. встануть люде, 
І ад1йсняться ~с1 мр1ї в р а а І /с.23/. 

Як надзвичаttно характерне це "в1дк1льсь!" в славетному 
Олесевому Dlpn: 

Яка краса - в1д-ро,цження краіни. 
Ще р1к, ще день н~зад тут чувся nлач раб~в .•. 
Копи Бlд.~~9Е. взя.ласg м1ць шалена, 
Як бурл, все живе· охопила, nройннла, -
І ось дивись: D pyRax зама• ли знамена, 

І Гl.)rn поб1д nn1вa нев~льна. сторона! 

"В бурхлцвих, nод1ях знайшов Dl.R, - nише С .Єфремов, комен
!L'уючи цей в1.р~, - нову nели:ку J.Cpacy, nеред якою сnинився в 
захват1!" І с .з о4/ • · 

Коментуючи цей в1рш, С .Єфремов в~дзначюз D ньому "нову t:tt 

велику красу", • "захват .. поета", але в~н обкинув ту нєD ираз
н~сть однаково. nол1тично1 доктрини й художн1х образ1в,що по
значилися як на-цьому D~ршз., так ~ на ц1лоиу nоетичному до
робко11l Олеся. 
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.f.IJc DИOOJCP. C!'&tJJІ8o сучасне .Олесеnе nокОJІ~ння StQro гроке.д
сьиl DlpИl, юn~ио з тоrо, що С.Єфреиоn а~аходиn коzпивим зая
nити про нп: "Обурення проти насильстDе., гн1ву зе. овриD,цже
них повно в поез1п Олеся 19о5-19о7 рр. 1 .D них n1.н дав таи1 
гарн1 зразки грокадянсьkоl спраD 1 Dисокоі поез1і, до якоі·по 
ШеDЧЄНRОD1 Н1Х!'О ._е T8JC DИCORO не ЗД1.ЙІl8.DСЯ на ·YJCpaiнl." /с, 
Зо4/. Еиоц1.оиk.п~ек Ц1НИ'l'Ь Серг11t ЄФре:моn. В1н ц1нить nочуття: 
обурення· 1. гн:а.n, .'Ми z ц1виио також 1 ду1а.у. Не ·хи•е n1.py D vу
до, D те, •о D 1 Д К 1 Jl Ь С Ь DlЗЬУЄТЬСЯ К1ЦЬ шапена 1 
ГlШІ nоСS1ди засn1юає неn1п:ьна. сторона, a.ne І DeJiиxy тnерез1.СТЬ. 

Те, чого саке бракуDало nоез~ї Олеся. І.· 

БОГДАН ~КІВСЬКИЙ 

- - - - -

. ЗНОВ ДЕНЬ 

Знов день 1 знов дуuхи 

J;3a~1, . тв ер,ц1., уnерт1 1 

Сидиш - не п1днесеи руки, 
Глядиш - 1 оч1 кертв1. 

Хти? Куди? за чим? , ·: 
Ще ,цал1? В безв1сть? Доки? 
Немов ос1нн1й дик 
скрадаєтьсЯ'несnокlй. 
. . 
І раnтом: б.nиси в очах! 
Іти ир1зь спеку Z! вихор! 
виходиш ~ 1 стаеm на ШАВХ, 
Глядиш - 1 гаснем тихо. 

Повол1. Идеm назад 
. у ТlНЬ чужого ,цmсу І 
Навколо смертний чад, 

. І ти, мов труn у ньому. 

І nальц1 ти гризеи! 
На неба узберехж1 . 
НевпинниМ блиск no:ex, 
А ти тут - без noze~1! 

О, дай,. п1mли з небес, 
Із вадр1.в, де ву~ькани -
Вюнвsх, nекучих лез, 

Ха" тнуть ще св1Z1 раии1 

Хай uертвии· оm~ве 
В огн1, що не згасавІ 
Ось обр~~ в~е nливе, 
В1н поруч nроnливавІ 

- - -



Р1,цне Слово '· . 

. ·д-Р ЯРОС'JІАВ F.fДНИЦЬІ<И.tі 

YRFAlHCЬКA ЕМІfР~Я В ДЗЕРКАЛІ 

СШЕСЕВО! САТИРИ 

Стс:р. 29. 

Побlч багатьох 6е.зrіереЧ'НО до,цатн1х мо:мент1в 1 що їх ІНІ&вила 
увраl.наьна пол1тична емtr'-рац~я ц1слн пертої св1то.аої ВlйнІ! так 
у Н8ЦlОНаЛ:ЬІІО-УJ<р8ЇНСЬК.1Й ЯІС l В· З8Г8.ЛЬЯО•:МlZІІО.рО,ЦНlЙ ПЛО.ЩИНl, 
можна було тут 1 там заЕваzити й ·деяк~ в1,ц 1 qмн1 стор:Е<и, бо · • 
ВlДОМО - CB1TJI8 Й TlHl В ЛЮДСЬКО~~ ZИTTl нерОЗДlJІЬНО ЗВ'ЯЗu~~а 
зoRpeua тодl 1 холи йдеться не про ІІ:ИТ'іt.а: од·иниц1, а про л::дсь!~Z~ 
Rолехтив, вm<инутий 1з р1,цного середовища на чу=аіt терен. Тод1 
холи позитивну пр~цю для української спра:ви на емj,rрац1 ~ 1~е раз 
l не· ,ЦВlЧ:L П:LД!(ресJІJJБВ.НО .З пер..!.ОДИЧНlі.Х l неп;:_•j,>lОДИЧdИХ ny~ЛlR8-
Ц:LЯX1 а нав1т:ь :е1дзначено окремоm вниго» ~ул:ьтурно-на}lссз1~ здобутки унраїнства ~а чужин1 м1~ дnома с:в1то~ими В1Мнами, 1 то 
ц1 Dlд 1 вмн1 стор·ИJКИ звичайно nро:м:овчуDано й в они про:{ОДі!-!И J.~:.r
uo уваги ШИрОRОГО CYCIIlJI:ЬCTD8. 1 Хlба ЩО тут :L там ,R.J. ТЛl В1.Д.f!ОВl
ДНО наставлеиої е:мlr'ра.нтської психолог1ї вони ро~росталися :&- ":1-
снl.й сло:в есност:.1." до несn1в~.~1.рних розuз.р1в 1 спл.1т ok 1 "татарсь
ких n1cтoxu про nоодиноких людей чи поодинсRl вияви емlr?~Нтс:ь-
,ного Оуття. Єдино поле їхньої ф:Lкса.цlї - ц:е д1ляІШа сатири, зо
:крема л:~.тературної сатири~ де Бони знаходили евес ~рТl.[;І~ІІ!с-по
вчал:ьне насв1тлення по д"~'МЦ1. ГорацlянсьRого: "Ridentem dioerз 
't'e rum - quis v-e ta.t! 1' " . 

М1ж сатирично-поетичними появами УJ<.Раїнс:ьхої емl!'ра.ц~::: nl
сля перmсї·св1тової в1«ни на ч1л:ьне м1сце вису~ают:ься оезпереч
но твори в.вален~ина·/а: ол.Олеся ., Ол.'}{з.н,цибиї, що нaMCS:l.~ЬlJI F1.
ДOMl з двох вб1рск п.н. "ПерР.зва'' /виданої· в DtдH~/ та ''.tЗІ!Лlт~
JІИ орли" •• /виданої. у Праз17, ffi< n1домо" Ол .Олесь перебувq:о ча 
е:м1r'рац1ї Р В1дн1 й у Пра31 й наn sмо.гу безпосерєдньо пр~~'ляда
тися MTTD ПООДИНОІ<И.Х. ЇЇ предста!Н[ИRlВ та З6Л:ІВ:ЬІ<а "на гарr.чо~·· 
схоплюnати В1дnов1днпМ :матер:t.ял. Правда, сьсгодн:l щt:· зг. сn:..з:е. 
·справа - п1ддавати бJІИ!:"ІlЙ ана;п з:.t nоодино:к1 Вlдlрванl ноuенти 
вув»ко ... осо6истого характеру" що їх. видnигао Олесь; та:к1й І<оu
Фронтацlї його сатирично-поетичної д1 !! оности з об' єнтІш:rrr_ -: 
dт·аном peчetf недостае 1сторично1 перGспеІ\·rиви, т. зв. 1сторичн')ї 
DJІе:І.\аности.~ И -тому наи год1 в Цlй статт1 тор~ат.rз:ся ц1єї cf:"Daв:x .А 
проте не будо в1д· реч~ розглянути бли1tt!е 'І 1з п о ь 1 в ё r с
тИ D Н :L ПрИ К :МеТИ у R:p а і~ С Ь НО! е М l ~ r 8• 
ц :1.1 з ага 11 :ь н о.г о хара R тАр "5)- 1 ~\.бо ЕlДПОDl~ти 
на питання: як:~. недоста~1.й Blд'euнoarl пср~сі у~р~~чсrнаї ·ло
воєнно! ем1r'рац.1ї видвиГ,ае в св о їх св '1'и:р;Р:іІ17tХ пос:з1ях. автор • .11~
л:ьmе питання /до Р.ЄЧl - ду7tе .ВІИ•уал.ьrІе ··~ ч:; визб~:,rлася ,z::р:уга но
вовнна ем1r'рац1я 7се6то те.пер1:v:н1 .'f""ІО.СЕЮШ нАшого "всл~а:ого lс:
ходу" / ведомагав:ь першої й· чn ч"lсо:м: тн?. з бlльmІ!Ла '! .. r.н:& ~і · It! льІ·о
сти - залишавмо за читаче:мs бо tt тема !'IR!'Ш:-r : 1.ркумань н3-·zqa: у-. 
враlноьха ем1r'рац1я в дзеr~зл1 О л е с е Е ~ і ~qr~pu~ 

Назван1 OJieceв:L тв орй: "Пер()зЕа" И 'іВил:і тали о_:~ли'' .... р1ан~ __________ .. __ 

1/ Пор, ~енигу С .Нарз '11rR'oгo: YI,J'?i'vr:,;:,;:'q 1(~·-~1 rpJтt1 ~ .1 ~l~9.го .1~~· .,u..::~ 
ня "Музею Ви8в o:rr'-~~oї БороІ-L би УІ-:ре.їн:и' 1 •• 



Стор~ Зо. Р~дне Слово 

И щодо зм~сту /темати~и/ й щодо nоетичного оформлення. Тод1 коли 
nерший з них - це зб~рна :e~pmlD на злободен:І~ ем~r'рантськ1 теми 
з час~в безnосередньо n~сля периrоі св1 тов ої в1йни 1з виразною з& 
краскою в1денського середовища, другий - окресnений саuим nое
том як "трагед1я D 1 картин1"-заторкує в драuатичн1й nов'язано
стl проблечмику n1зн1шоі /т.зв,"староі"/·ем~r'рацlї nразького 
nокрою. Ти~~ розглядати іх треба нар1зно, 

ЯR Dlдouo, еu1r'рац1я першої св1тової в1йни була передус~м 
пол~тичнs ем1r'рац1и. На чу~~н1 вона була не менш розпол~тикована, 
як удома. Виразно в~дм1чув це Олесь в "Перезnl", наnр.: 

Ск1льки пол1тик1в, р1зних nород!. 
Ск1льки nол~тик1в1 Б1дни~ народ •.• 
Кожний отаман або кандидат! · 
Чуха nотилицю добрий ·наш сват ••• 
Ось де недоленька, ось д~ б1да, 
Преться в nол1ти:ки: миша руда. 
Т1льки "аз-буии" хтонебудь утне, 
Духом ~ореса в~д нього вхе тхне! 
Каже: "спасу, ДОВеду ТlJІЬКИ Я. • ." 
ГJІ.FІ1ІЄШ- ВlІ<чемне, дурне, ЯR теля ••. /Перезва 45/ 

Н1чого дивного~ що й знайти nравильну пол~тичну ЛlHlD серед 
гуЩІ. nOJil·.;. .ичних ор1внтац1й - нелег:ка сnрава. 7 в~рпu. n .н. " Моя 
ор1внтац1я" ма.пює поет вартину типового зм1нни:ка ор1внтац1й.:. 

Ор1 ЄН1'уйиося! Сnаои 61 ! . А дал1 знає те - Антанта ••• 
Але на І<ого? - докаnть І І н1мц1 •.• в решт~ хто кого?! .. 
Чи ле~о це вробити риб1,· Назв1ть ви лицаря-r'lr'анта ••• 
Ноли ва берез1 лежить? Тепер би я.назвав його •. 
Орієнтацl.FІ и1оть рох1в Вlд н~мц1в ••. став в Париж nисати 
Бу~а у мене иа царя, І до Ден~к~Rа п1шов. 
Страшний для кене був Но6ок1и, Пон1с Иому хр1си, гармати, 
Bze не xasy про Носаря. Вlддав народну честь ~ Rров. 

П1зи1и Папащу М1люхова 
Я, наче батька, nолюбив, 
Хоча до нього в1д Гучкова· 
Л коnосал~иий кров зробив. 

Аж - Ревовюц1s! Керенський 
І чор~, 1 дявоn-больmевик, 
І все, чого язик рутенс~кий 
Казати голосно не звих. 

Тут 1 так nол1тична сатира Олесева 
ося~ав кеz трив1яльвост~ •. напр.:. 
Ресnубn1ханство, монарх1зк, 
Каn1тал1зм, чи комун1зм? 
ЗвичаИно - вовкоs1 м'ясце, 
В1вц1 с1нце. 

теnер Ден1к1на немае, 
Юден1ч вnав, Нолtак в neRлl, -
Ор~єнтац~я зникае · 
І берег р1дної земл1, 

Сиджу то тут, то в Бухарешт1, 
Виношу тисяч1 негод •.• 
Ор1єнтуюся нарешт1, 

В останнє вже, на <J31й народ!. 

/Перезва 43-44/. 
гостра й Іе~~?-:~оч ~ще не 

Але nитання виникав, 
~оли вовка й в1вц1 неuав 
Що краще буде для свин1?1 
·схаz1ть мен1.1 · 

Перезва 48/. 
Гостро осуджув поет тих, що в них єдн1сть 1 дух згоди - т1льки 
зовн1mня, беззм1стовна фраза, бо на д1л1 вони сваряться й гризуть
ся. Ц1хавиИ з цього бону цей короткий ~1рш: 

Вони з1йmлися неборани 
В 1м'я найDищої мети, 



Р1..цие СJІов о 

Щоб вс1.м вдииим· фров~ок І~в, · 
І nереrризп~сь, як собаК•, · 
:·Пересвари.пись, як І<оти, 
І J?Озn:овзпися знов, яtс раки. 

Стор. З1. 

/Переs:ве. 37/~ 
Кр1.м поп1~ичноt· пое~а· ц1.хавить •е И еагаяьво-мора.пьна, етична 
стор1.ИВ& ек1rрац1.йиоі медах1. Тут недостаа багато, nочинаючи· 
з на.Uбіnь• ,ЦОІІК}"JІЬИоі справи '' cьouol зе.пов1ди Боzоі" .Вlв: пи•е: 
На :все, rи Боае,·даn nораду~ Ти не заб~ 1 україицв, 
На 11fУКУ .цав гаJС&, На шию са.цючи чужинця, 
На .писа хи~рого ttрииаду Але nomxи йоuу, мояю, · 
І хр1са иа вовка. Ще сьому запов1дь свою. 

/Пе:рез~а ЗР І. 

Деяк1. обраsки потрясають zорсток1стю некорапьности М хю.ц
с~иої п1дnо.и. lx мало й вони в~е не Rриють за собою сатирич
иого yculXJ пое~а, а·nадуть ·наче nроRляття й док1р на гохову 
nровинвика. Так напр. автор малюЄ в одн~ з в1рПІ1в сценку 
в~ивства й реакц1і на це·голови родини-nадхюки: 

~чора :кат зар1зав маму· · А вноч1 я зирк в В1І<рнце·: 
І nов1.сив двох брат1в... · Тато /з катом/ за стоJІок 
Л сховавсь в nомийиу яку ·П1драховують черванц1, 
І до иоч1 та11 си.ц1.в. n, ють 1 б' ю'l.ь йому чOJio:u:. 

/Перезва 22/. 
АВторове ставовище·до вс1х вияв1в ем1rрантської деморал~ 

вац1~ виразво неrативве. Дуже часто вlн 1рон1зує з ycu, що 
патр1отичиики фра&а:ки хотять nрикрити своі особистз. lR'l'epe~и, 
е:к~rраитсьве ~ахштапперс~во, р1Дву засхорузл1сть 1 неnоDорот
н1.сть тощо. Т~ 1 так в1н згадує ~ро те, що_одночасно д:1.ється 
в Р:1.дноку Краю, tt вказуа, що еи1rрац1я не ма.є r~1я1< ого ·в мив у 
на х1д под1й у терен1. · 

А на УкраІиl гаряч1 часи,. 
Треба 1 сили 1 рук до :коси, 
Треба в'язати убог1 снопи; 
Треба орати ~JІЯ~ стеnи ••• 
От СSи вагон1в хоч п'Я'l'Ь 1з б1Ди 
Наших "лойд-дzордЖlв" nосла'l'И ~уди. 
Rоzному дати м1тлу чи косу •• ~· 
Ти ж говорив: Україну спасу ••• 
Маєш нагоду ••• мети 1 коси, 
:КраЙ СБ1Й MlTJI,OD Й КОСОD/СПВ.СИ • 

Пер.езв~ 4:5-6/. 
Щоб не наразитися на вс.ян1· особист1 закиди, nоет ·пок1стив 

наприн1нц1 книжечки "nоясненRя", де з вехикою дозоD тонного 
гумору оnравдує себе чи nоодинок1 в1рm1, в род1 "цей в1рш·кає 
чисто етнограф1чний харе.ІСтер~ ·'або· "це єсть вигадІСВ." 1 т .п. 

ЯR yze згадано, кни:а:ечха n.н. "Вих1тали орл11 ••. '' :каа 1 
тематично И формально вовс1м в1д~1нниtt хараКтер и1д "Пер~зви". 
Генезу it треба зв'язувати в широко дискутованою справою ск~~ 
:кання всесв1тнього украінського конr'ресу_, що за НИ!-{ наt:!завзя
т1ше побивалися деяк1 nредставЕики празьвого ем1rрац1йного о
середку в середин1 Зо-их рок1в. Roнr'pec не в1д6увся, але його 



Cttop. 32 .. Р~,цие Слово 

1дея nocяyzиJta Олесевl ва теку ,цраиатизовано1 сатири tn.д nо
вищим наголовком.· Автор .переносить дз.ю на 'l'ерен "не:в~до:м:оrо 
м1стечка" на 1975.рз.R. Через тироно знаний "Yzac", цебто 1-
дмьню УІ< раїнеького Jii.lнot~oгo. Союзу" в Пр аз з., де автор сак ча
стенько си,ц~в ва столо~ ~ мав змогу обсервувати прерз.sноЩ1. 
еu~rрантс••ого життя-буття • до n~одиноких·сильветок учасни
кз.в кosrpecy,- ие тяжко догадатися, що авторов~ стояJІа пере~ 
очика,nраsька еиз.rрацз.я, коли в~н nисав свою драму. Олес~ ~ 
JСазув,як у вертеnз.,nеред читачем тиnи учасникз.в конrресу,ха
раитеризуючи майстерно їхню· територз.яльну й nолз.тичну nрвва·-
1lежиз.сть; Через розбз.жн:ост1., . зумовленз.·цими рз.зниЦJDLи,кон
rрес не доходить до остаточної реал~~ац~ї. Ось напр. одиц 1з 
:юнаІСз.в заявляє в цз.tt сnрав1 тане: 

"Ми не допустиио.конrресу! 
Ми каємо св1й nров1д 1 воzдr! 
Ми rенерац1л. еувора й молода, 
Нез~омна· 1 тверда, як криця, 
Жорстона, лк епоха, лк вовчиця, 
Державну·керму беремо··· 
І 1нmим взяти не дамо ••• 
МИ знаємо единий клич: 
Все молодим, старик ·ze - иичІ 
Як те см1ття, їх·вииетек із хати!!" 

Н~ nитаиия, ·хто їх годуватиме, хто варитике їк "ко~очко та 
каиН,ИВІШВу",цеК :юнак в1дпов1дає: . 

"Саиз.~се зваримо. На раз1 
Ми маєм сnрав хаз. й пр1vус в Праз1. ••• " 

/стор. 14·15/. 
Серед сияьветок делеrованих на цей ІСонrрес·траnляют~ся 

цз.кав~ ти~и, що їх Олесь змальовУ,їє дуzе до~еnно. Тах напр.про 
rаJІичаи в~н каже /їхн1ми словам~. ~ . . 

Гая. 1. Ми нич не їли. Де тут, пане, 
Якусь нанапну хлоп д1стане? 

Гал. 2. А бомбу пива?! За-длл того 
Нас ~ nриїхало так wого •. 

Міz ,целеrатами ємt груnа Жlнок-чуzинок, що приіхали на 
цей вонrрес 1 не мozy>U1z собою nорозум1тися. Дуzе вираан~ 
тут Опесевз. натяни на те, що наша чолов1~а молодь брала невз.~ 
пов1дних дз.вчат-чуzинок за ж~нок. Ось sва: 

~нІСа 1. во ~ст майн мап? Ах, во ~ст майн ман? 
Ер га~ст Гусах Семенович Іван. 

~вва 2. л не розум1м, я «сем чешка,· 
йсем подкухарzка пана Пешка. 

1-ІІа ,цо 
з-о1: 
:.U:нка З. 

мурии.а /входить ~ 
миче/: 
Пав по: 

ФерштеUн з1, ф1ляйт? 
ОлраИт, олрайт, олра~т! 

Пабло,· Пабло, Пабло! 
Чого ти ореш, чорномаза, 
От, nричеnилась, лк зараза •.• 
Дочка Люциnера s Марона ••• /стор.9/. 

З на:ве,цеиих ІІ1дривк1в можна со61 вже Е ~а.г~=~ JТ!~~шу 7явити 
Опесе:вий сатиричний стиль, блиснучий дor6n 1 таку привметну 
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йому .пегх~сть вз.рша. Поет поІ<авувться тут, i.:zt· !'ОJUСИЙ ·зва11ець 
~ бистриИ обсерватор еи~rрантсьІ<ого життя ~ блискучий сати
ри:к у:країнсьІ<их в~д:нQс~в: на чужин~. Безпер~чио .цея.в~ в його 
в~рmз.в чи nоодинОІ<l м~сця його поез1И оьоrо~ веаІ<туальнз.-а
нахроніаu~, .-е~е· в-се· :і'е.Іеи СS~.пьпа.сть :~tз вих ке втратиЛа с:воє1 
варто.с'l'и t! до. рь.огоДЩшнього дня. ·-це в~р~ з. загаі!Ьвики,. ти
nовими ·дJІ:я. · е:u:~·rрантсЬхої · s.пободенщиви · те:маuИ, · в uа.пЮюсаии :в~-
чво-а:ктуа.пьних ·е:u:~rрантс:ьІ<их си.пьвето:к ~з іхн~ки е:виuв.ки , 

. M8ПT8.JIЬH1,CtrD .Й ДOBR~JIJIJW·, .. .. . .. · · . ~ 

А тому, що n~cu другоі са~~ової·. :в~-йни ки· о:вз.дkи JЦе СSз.
.пьшої ем:іrрацз.і, · я:к ця перша з Олесев п :чао1.:в, тоиу· tt його 
оа.тирична-' nоезз..я на ем1,rран~сьхз. теки .·д.па нас- .1 да.п1 8.I(TY'8JIIr 
.на й хива. Внава•а й пригадат·и її в нагоди рQІ<о:вин 011ерти 
·:їхнього автора·- бу.па Ц.l.JI;&-_ оцих· ря.ДІС-~:в. · · 

РОМАН КЕДРЩІА 

- ~ .. .. 

РІднЕ 
f • • • 

Над Черемошем, так шуклят~ скереви ' 
І тужно І<ло~яться· не.д .. чорпу, де(Sру_, 
.Де дух_ЧатинниИ, де сх<е.Пяст~ peCSp~ 
Зеленим. ~охо~ обросли. Да..пе~о;; 

З pocтaJ?T!r. :~ en :x:u:ap. у .п~ т~~ спеку; 
Так·nра.п1.си -~ по.понииа тenu, 
У zeperh ~~~ди ведмедя tt f:i.e~, 

· І nеред nоn:ком ~з.вц~ йдуть навтеви. . •. . 

.·А ген .- D ерхи.: н~КQВ вастиг.пе коре. 
. •'· Об.пит1 со.нцем., Rутанз. з.uл~ю" 

r . 

. ' 

м·е!rа дощ~D ~ ·туч ~ l"pe..цo·csQю" 

·красуються J3 в1~рах 1 бурях го-ри. 
Чи. бачи·ш там" д~ даJІеч 1 т~ан'?. 

· ГоDер.пя. сива" дужи~· П1n Іван! 

- - - .. -- - -
І • І ~ . ,' 
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Д-Р СТЕІWІ БАРАН 
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38.~R """1Єр80JВ6ИИВ украі НО:ЬRИV ПИМН~Т.В:М ~ ЗВ.Х~)UІ:ЬО-еВ J>ОПЄЙСЬ
ВОку св1~~ в 19. ст, аж АО ?~·8о-тих рок1s бухо зовс1м невелик~ 
ка:Ихе И.lRJ<e. Ми caul тод1 буJІи· в ембр1ональному стан1 :::ацlонаJІь
воrо posвoJ) при несnриятхивих дпя нас nол1тични~,_. обставинах, зо
крема ва украікських землях царсьної з~йманщиви. Про нас знали 
тод1 в Eвporn. posv~pвo uеииrе, .I!R у княх1И .цоб1 з nРршої nоJІови
на 11 .от. в часах Володимира ВеJІИRого 1 ЯрDсJІава Му~рого,а6о аа 
Р01{8ІІОВИЧ1В у ге.JІицьrсо-волинсьІ<1Й дерzа.в1 D 1 З. 1 14. Bli<ax. І 7 

и' я УкраіВJІ було :щцоме довол1 mироко на захо~1 Европи в часе.х 
І<ОЗа:qчиви, особливо Богдана Х.'меnьницьІ<ого в половии1. 17., а о
m.сля Івана ма~епи на nере11ом1 17.118. стор1ч у зв'язку з на
шими TO .. ~JrHlMИ BUaГS.HH.fiJfИ ДО ПОJІ1ТИЧНО•ДЄ'р%8В~:ої CSMOCTllltдOCTИ • 
. з упадІ<ом тих змаrень nlCJIЯ nолтавськоЇ' катаст:рофи 17о9 р. упе.в 
J!a ,цовшиі! час 1 1нтерес ширшого СБlТ'У дл.r:. на:rао1 сnрави. Інтере
сувалися нею бли:nе Xl бе. два чу~:.1нецьІ<1 уряди - poc11tcьк~tf r. Пе
тербуJ81 й аис7рlйськиІ у В1дн1, 1 то го~овно з адv1н1страц~Ино 

. -ПОJІlТИЧИИХ О~JІЯДlВ. ВПОВНl неrатИВНО ПОС~ЕИ~СЯ ~О нас nеред• 
ус1м царс·ьl(иft уряд, що погrе вив соб1 иe'l'OD ПІ')вну .п~І<вlдац1 ю у 
себе унраїнсь:ко·rо питання. Дещо І<:ра~е - тут 1 так нав1ть до ,це
якої· У1р2 ПОВИ'l'И!НО - В1ДИ1ССЯ ДО ЦlЄЇ Пр~бJІеки В.SСТрlИСЬІ<ИЙ у
рв.и;. В АБ стр1Ись:к1fl Україиl' внг.t!uи ух:раіяцl з часок nевн1 иир
mз. M01.JIИBOCIJ'1. ,ЦJIR СВО8Ї ИВ.ЦlОНВ.JІ:ЬRОЇ ОрГ8Н1ЗВ.Ц1і 1. p·1SBOJJ, R:Кl 
у значн1U к1р1. 1 ~:користажи.· час в1д часу, nо~авши в1д друго! 
nОJІовини 19. стор1ччя, говори.JІ~ся тyrt про у:кра1.нсь:ку nроблеvу 1 
~ австр1ttоькоuу nарпямент~ у В1дн1 1 в га~ицькоuу сойм1 у Льво
В11 1 тод1 tt mиршиU зе.гаж дов1дувався ~ещо про неі. Ме.т~р1а~и 
про наш1 2маrання збирали гоzовно р1зн1 ур•дов1 адм1н1с~рац1Ін1 
ЧИЮІИІ<И. l H8.CBlTJIDBaJIИ. ЇХ ПО•С!ОМУ У СВОЇХ рапортах ДО Центра.п:v 
ної влади. Та ,ц.пя чуzьго 'і!Иреого загаду RВ.ІІ8. справа, буJІа нец1 -
кава, бо ма~zе не~1дока. · 

Зайнят1 збереженням сако'"·О вашого з:ац1оиа.льного l.ЦlOWJ nе
ред загрозо» зе.гшз.ди 1 початt<е.:wи пи,омої nаЦl')НаJІьної орган1 за
Ц1і не мали ми 1 б1 JІЬmої cnpovorи давfи.tи ·св1тов1 ана!'н npo себе. 
A~Tlll з тиu иирmиu св1ток поза .цє.в:І<;tмИ І<оnв.vи s Рос1ї !:: Австрl! 
не було в нас uайже ИlЯRИХ зв'RRRlB. 

Az МихаИпо Драгомач1в, що ос1в у Шве.йцарlї як ПО3!11'ИЧР.И~ e
ulrpaн~ nри RlHЦl 7о-тих рак1в мин.ст., 1 дехто з його окруzен
ня, я:к Cepг1tf По,Jtолинl"'ь:киtf та Хвед1р Bosx, що ІІрІZИВf•.JІИ так 0 
nол1~ичн1 ек1rраити, нав'язали nPpшl з~'язки з еr.р1пє~ськиv по
JІlтичним 1 науІ<овим св1том. Е nєpmy черrу зр.,биЕ це М. Драгома
Уав, що доЕгl роІ<И був наDІИМ неоФ1ц1йни:м нац1ональним амбасадо~ 
ром на заход1 Евроnи. ЗавдяІ<и йому ~а1н~ересувввсл уІ<раїнською 
СП?авою в~лини~ французьки~ географ Рекл1, пом1щуючи в свої« г~ 
ограф1чкі~ еици:клоnед1ї ширму розвlдІ<У npo Україну. Оn~сля и 
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Іван ФраНRо, цей одинокий в паm1й л1тератур1. унlв-ерсаnст" · у 
СВОіХ nуб.n~ЦІІСІfИЧНИХ С1'8.ТТНХ В НlМеЦЬІ<lЙ 1 ПО-'ІІЬСЬR1f4 мовах 1 

ЗНайОМИВ ИlМеЦЬІ<l Й ПО.7ІЬСЬІ<l І<ОЛ8. :З УІ<рВ.ЇНСЬІ<ОJ) пробJІЄJІ8.ТИВОІ», 
доторвуючисв в иих теz 1 питань сусn1льного та по~1тичиого ха
ра.JСтеру. На nерел:ок1 19. 1 Zo о BlRl:! робив це МихаІnо Гру.ев
ськиИ у своіх C'IS!I''!'JІX в ·:Р6СlйсьRих журналах 1 часоnисах. 

Фахову пубп~цистичну nрацю :в остюп•1х роRвх минулого, 1 на 
nо~атву б1хуЧого стор1ччя - nов1в наm земляв Федорчук у Пари-
1:1 у французькlй прес1. А.л:е nере.цус1м DОбиs це :моло,D;ий та.па
новитий nуб.п1цист Роман Сембр~тович, 17 цо nомер у В1дн1" ма
буть 19о7 р. В1ч nерший • 1стор1ї ук,аї~ської преси осну»ав 
у В1дн1 увраlиський zурие.х·у н1мецьІСlй :мoвl"X-ItraЬlen ""а о
m.сля " Rt1then1sche Revue" о Там nоведена систематRчнl lнформ& 
цlі про україиоьJСl сnрави з ус1х д1лянок, зоІ<рема 1 про на.и1 
nол1тичн1 змагання. На.йб1.пьше р">бив це zурнм "Rutl:lenisohe 
Rewe ", з П18Нlmою цазвоn "Ukrainisohe Rur..dschau " у В1дн1 
п1д довгол1тньою ре,цакц1єю д-ра Володимира Kymi1pa. Н• с~ор1~ 
ках цього zуриалу nоявилися у наш1й оборон1 статт1 рз.sних ев
ропеМсьних учених 1 ПОJІ1тичних r.a сусnlJІьних Д1ЯЧ1.В. Про нас 
nисав М~:Е 1НІПИМИ ВlДОМИі1 у CBlTl НОр:ВеZС'ЬІ<Иt! ПИСЬl' .. оt:f.ШіИІС Rну!' 
Гаисун, дансьRий І<ритиІ< :Георr Ерандес, швед Єнсеи 1 ЦlJia вив
на НlА~ецьRих учених 1 д1яч1в. Рос1.t!tськиИ св1т перед nершою 
св1товою в1~ною 1 в nерших її ро:ках 1нф~р~а.па nост1Ино про 
УІ<раїнсьн~ сnра:ви "Унраzнс. :кая :Ш:изнь" у Мос:кв.~ в pocl~cь:кllif 
:а.ювз." основана в 1Нlд1нтиви М .Гр~·m~сьr<ого, редаrована Сико
ном ІІетлюроІ)! 

В час~ nер.шої св~тової в1Ини nояви:лося в:а:е б~льmе число у-
'жраїнсьІ<их neplOдИRl.» у чужих \ІОвах. У В1дн1 виходили "Ukrai
nisohes Ko~esp•ndenz-a&tt ", орган УІ{ра.їнсьFоІ Парля:м:ев:тарнаї 
Реnрезентац11 ~ ·nlд редахц1єю nосла В' ячеслава в~~.цзиновсьхого, 
]. ''Ukl'ainische Naoh.r1ohten n' 6рган Союзу визво.пен: я УІСре.їни о 
У ШваИцар~ї в J1ьоsанв1 ,'' L ,Ukraine " 'У. французьRl:Іt. ио:&l m.д ре
.цанц~в• Воло,цииира СтеnаНІ<1ВСЬ:КОГО, . в. Еуцаnешт1 rrUkraina ",по
вазmиИ zурнаJІ•МlСЯЧЗИК у мадяр.СЬІ<lЙ МОВ1 nlд реДВ.КЦ1811 А•ра 
І СR,Цора Страnського. Мабуть nолвилися .. ще деяв1, яхих меа1 не 
довє'!ося мати в ру~еах. НеБ).домо иен1 теz ближче 1 про появу 
нашої n~єси в чужих мовах n час1 м1n nершою 1 другою св~тове» 
БlііlНаМИ В рр, 1919-1939. За 't'e ПОЯВИJІИСЯ: ТОДl р1ЗН1 nу6Л1Rа
Ц1Ї ,, головно про наm1 а.нтуаJІ:hИl ·С'nрави в головних европеt!сь-
ІСИХ мовах~ в nерщу чергу~ н1wецьк1І, АБторами були ужраїнц1, 
якнаnр. Дмитро Дорошенко~ 1нm1, буг дехто 1з чуж.ttнцlв. Та 
все :&. таки хоч 1 поиtиреrіо зна'fІно знання: про УІ<ра~ ну, її ~сто
р1D, nотреби 1 cyqacнl стремл1ння, то не можна сказати"щоб •е 
1 сьогодн1 н~mе lv"я буnо н~д~о nоmrлярне у св1т1. 

о • 

~~----~--~---~-~-1/ РомаРІ Сем6ро.тович, блиsькиlt р'1,ци;:t хар.цинала СиJІьвестра СеІІ-
6ратс~tиче., перший у 1.стор1ї y-Rpa.:LнcьJCoi жу.:рнал1стики nро~~есlІ
ни~ zурнал1ст для чужинецьно1 nреси, дуsе таJІаноsи~и~,Е роках 
1898·19о7 у Bl,ЦHl" СІСЛ8:В матуру В 1896 Ро В унраЇlЮЬІ<l~ дep
:z.aBHltt г1иназ1ї в Перє:м:ишл1, де ,цире~т ор ом бУБ УІ< раї ECЬE:i-ltt mt
сьменник 1 д1яч Григор1И ЦеглинсьRиtt. З ним був я близько зн~ 
йомиtt з часз.в,коли в1н ходив до се.м6~рсЬІСої Г1мназ1ї, де ва
~lнчив шосту кля:су; був там ~од1 на три RЛЯС'И вище в1д мене. 
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Н1мецьвий нац1стичний св1т ставИвся ,цо:нас наспр1аь нега .. 
тивно.· Ми :мапи :вnасти одн1 з nерших жертвою ''16epweEm1в"- 1 ~Q. 
мабуть 1. ф1sичио, щоб зроби!fи :u:1сце на наш1И земл1 для іх nQ~ · 
ст1йного nосепення. Для .того не· в1д' реч1 буде, ·яІ< nодано го-· 
лос :молодого н1мецьІ<ого вченого, д-ра Ганса Фрюхтля~ нег1тле~ 
р1вця, про рОJІю УІ<раіни t.t уІ<раїнсьІ<ого наро.цу в маИбутност1 • 
Та:ких · голос1в про rta.c :в чужинц1в яе доводитьс·я ч~тати. Свое 
становище дf?. иас 1 уt<ра.ї нсьІ<ої ·: rіроСS.леми в зага.л1 пода. є .,~t .. p r. 
Фрюхтаь /Fzuoht.З/ в обширному лист1 до одного з Мf)ЇХ прияте
JІlв, колиеього ,цирентора українсь:кої .гlЖІаВlї .. в Галичин1,. .. ;з 
явим позна.Иокився з nочатІСом останньої cв>-!l'to"Вol в1йни .Цeftt лист 
подавмо в nерекладl·з н1мецьної мови. В1н·звучить: · 

ЛоІtтевавт д-р Фр;r,хтль 
ПоJІе:ва пошта 39827 .д 
ВисопоповажаниИ Па~е Професере! ·І 

Невиио:вио zа.лу~, що' з nричини 9со6истих ·службових обста.
:вии, яких обго:вореgня.иемоuиве, не знайшов я н1 ~асу, н~ на
годи, щоб розпочати з Ва:мИ приоб1цяну ВИ)(lну лист1в. 

Отже рад1.ю~··. що оцим сnQ:В!!Яється зд~вна ~е.п:Lяв:е бажання на
:в, язати особисто. зв' яз :ки з !(о.пами yt<palнcьr<o1' 1нтєл1r'ез:ц1і" 
ТИ)l бlJIЬme, що моХ взаємини з уr:-раїнс:ь:кими установами в Нl
иеччинl бухи ,цавн1mе ~1льки дуже нетрив:к1. 

Р1вночаено хай ·вlлью) меш буде nереслати ~ Вам об1цяну 
статтю· про УхраїНу, яку оrrубJІ].:кував·· я ·на noчa~RY· 39-го року 
в одно!Іу и1мець:кому журнал~. Прохаю/·. щotS. вас не :вра:а:а.ли ,цру
:карсьІСl оmиб:ки, за. яхз. я не в1дnов1~.а~. Ста.т~я ця ІІ'lльки І< о
ротки~ витяг .з 61л:ь:о:юі nрац1 про У~?аз.:{сь:ке nитання 1 о6го
ворює теж нa.i'llcтoт:ril.ml основи >Rраl~СЬІСОГС? ро в в ою .. Це до.льmе 

·· не. на :м1сц1. з. з ц1вї nриЧ.1~ни, що дос1, }3 · Н1мечттин1 не т1льни 
рраїнсьІСе nите.ння в цlлФ!У' свому QбЧ::мl ма.ло Вl:'дQме, але 
на жаль - · 1 яна.ння :u:инулого і сучасіюго .сходу- Евр.оnи · буJІо 
дуже СІСромне, а. це з нашою в л ас ною mtf- од ою. АЖ в , н~йпов 1що :му 
час1 настуnила в цьому зм1на qерез ЛlІСВ1дац1ю Поль~ та ств~ 
рення сх1дньо-н1Уецьких ра.йон1в /r'ав/ 1 Генеральної Г~rбернlї. 

~ЛЬ 1 ЩО ІСОрОТІСИЙ час не .ЦОЗDЬЛИ~·КОЛИ~D·На ОСНОВН7 ~И
Ulну ДуУОІС. І 'КОЛИ Я СПОДlЮСЯ небаром nереїе.д:Е:SТИ·. 8НО!Іу че
рез Лов1ч, то не забуду вже тепер виложити Вам,, nринайменше 
в зарисах, моє становище до та:к званого у:країБсь:кого nитання. 
Вже у вищих І<Ля~ах мого Рl1га.з1Иного часу 1нтєресувався в: ,цу
же вс1:ми питанr=л:ми СхоДу Еврпnи, а оn1сля в час1 моїх ун1вс-р 
ситетсьних студ1й зайнявся основно ц1лим Сходом. Праця над 
сх1дною Евроnою, в :велик~м 1. захоnлюючим .. св1том слов' янства, 
ст~а у мен~ в1д того часу nристрастю 1 серця 1 розуиу"1 ЯlС
що щас-тя буде :мен1 ласкаве, то в. н1И хочу бачити ц1ль мого 
життя. 

На. ~о~ думку, унраїнське nитання с :ваагал~ асередним nи
танням Сходу Европи. Без його розв'язки некислим1 розгорнен
ня 1 доц1льна розв"яеха ц1лої сх1дньоеsроnе~оької nроблеУат~ 
ки. Отже роз:в"язІСа українсьІ<о-схlдньоевроnейсьІ<их nроблеу є 
р1вночасно·й передовс1м д1йсно зегально-еврf)nейсьІ<им nостулн-· 
ТОМ. До СЬОГО.ЦНl 1снує Евроnа ТlЛЬІ<И ЯR ЄТRОГрафlЧНе nОНЯТТЯ 
Немає nоІ<ищо 1сторично-nол1тичної 1 І<ульт:~ної єдности " Ев-· 
ропа'!; її створити" це nрямо завдання маt!бут~ости. 



Р:Lдие · CJIOB о Стор. 37. 

Oтze:.hpone. ие 1снув до ььогодн1, зате 1О!Q"Є Зах1д, як 
СВОЄр1ДН8. 8.ЦИ:І.0ТЬ В р">ЗУ:М1НН1 дуХОВОЇ Й 1СТ')р~10-ПОJІ1ТИЧНОЇ 
SnyRИ И ОДИ8КОВОСТИ ДOJil, ЩО ВрОДИЛRСЯ В СИИ~еЗИ СВ1ДОУОГО 
свого ар1йства гермавсьного 1 романського са1ту 1 об'едн8Ла
ся через cnlJIЬВ:l культурв1 основи в ан.'l'И'КИ, хриrтилнства й 
гуме.вз.ем:у. 3 !ИХ ус1х скла.цпик1 в повстала. три:в!~t). зах~.дна ку
льтурна 1 нац1оиальиа структура, ЯRУ оглядаючиз~t,БНl, сл1д 

без CYJ.mlBY В:ВВZВ.ТИ R€ПO,ЦlJIЬHOD, ХОЧ у СВlДО'МОСТl З8.Хl,ЦВОЇ 
.ПЮДИЕИ 1 Н8.,Ц'l'О ОбТ.ІІХеnОЇ 1СТОрТ4'1НИМИ осудs.МИ 1 деЯІ<1 р:LЗНИЦl 
можуть ще в1.цгравати надто велиІ<у рол!;). Зах1.д в болючих роз
:rривІ<ах 1 зvагавнях ва внутр 1 зовн1 сnовнив свою сВІХово-lс
торичву м1с1ю .. по.mирити nанування 61лоj: раси· над ЦlJIO!C зеJ.!
леD l їі форІІfВе..ти за. заttона.ми tt lдеала)lи вахц~н:ьпї дивlлlза
Цll. До цього потрlбно б;ло ус1х ИоІ'fо нац1о!Іа.л:ьних е~терг1И 1 
.цержа.:вно-тзорчих сих. Сьогодн1 nостар1ли, втомились 1 обr:з-
.си.пи~и його nелик1 nередов1 народи 1 що чергувалися взаР.МUО в 
овоїх претепс1ях ва во.лод1н~ над Евроnою 1 ц1лим свlтом,ко
ж.виtt вар1.ц бу"F pas іJІцерlяльною н:ац1єю: рюшлни, грени, ес
rщ.ндl, nортуга.п:ьцз., вlдерляндц:J.,. фралцузи, аnгл1йц1~ й:l\:Цl , 
иr.веди 1 !'.д. Зро.JtИJІис.к та дозр1ли нов1 І<онтинента.пьнl И св1-
тов о-пм1тичн1 одиииц1: ІІ1вн1 ЧJ.Ut М П1вде:юrа АмериІ<а, СхlдЕв. 
As1x, ев1хьниnися на- вавжди Вlд безnосереднього вnливу. Що 
давн1.ше було хоuиве, нив1 неиомиве: saxlдE1 нац1ї не u.ozy'l!Ь 
'!:1:8 ВlДЗИС:КА.ТИ СВОЮ :М:ОJІО,ЦlСТЬ На RОШТ lНШИХ Н8.рОД1В.ВОВ:И КО
~УТЬ :ще Пl,ЦІtеСТИСЯ: l Вl,Ц'МОJІОДНlТИ nри НОВОМУ' 88.Xl,ЦitO"f 88В
Д8.НН1. 

Давно ,цокоиана еах1,цнз. синтеза нfюпосlбна ,цо НlЯІСоі д:зх~r 
mої n1д:виmки 1 згу:щенн.я. Та ще не вянJриС'тано одної велихоі 
~!оzливости: синтези Заходу з великим сrі1том Сходу, ц1єї ~а
х1дноі 1 слов'янської синтези, з якої зж егодом може п~вста
ти нова вища едн1оть "Европе.". А:Іі: тод1 можна. буде вжити з 
бlJІЬІІИм nравок, як дос1, nонsття "Eв:pqna", az тод1 повстє~не 
Ц,Іі Европа" що є чиксь б1nme, як пон:ят·.rяu геогрфll, цн ев::ро
nейсьиа єдн1ст:ь однаRової духової J ВJдnа~lдал:ьnої за v~~бу
тн&ст:ь злуки, що дос1 в в.лsстиве. т1льки меншому За.ходов1. 
В1льmа Европа аа:втр1mн:ього д·нн :мусить бути для 61лої раси 
старого CBlTY ЦlЛJID CTOJ'lЧ'tJЯ. У Н1Й ВП8.ЙДЄ:. 3З.ХlД CBOG остан
НЄ :t найвище завдання. Аж тод1 виn•)ав,цr> ється абсолютно 1. в nо
ВИ],. претенс1я зaxlдHt:>rt(') св1т~• ·на И~го зи:ачення. 

Ласкава долн вчинила, що ця за.х1дна 1 СХl,л;но-еврош<!с.ьRА. 
синтеза спря:мува.Іrась ·на азlйст-,Rий ех1д. Бо. коли на. вс1:.>.: н~
ши-.л континентах" в Пl:ВНl ЧЕlЙ 1 П1вден:-:1й А1r.:ериц1, в Ав ст1ю.m.l 
1 в Африц1, б1лиИ вплив на все д1лає, то nитання про ОС;ПГ 
значення б1лої раси ще суш!lвне. 

Рос1я, ·ЧИ B')HF.l буде нац1онал:ьно-в f.'ЛИІ<оросlйr:·ьк ою, ЧJ;11 буд·. 
mд советс:qкою зорею, не буде в сил1 триве.ло в1дгр 9JJати pc.ti!:J 
1нтєнсив-пої еJСспаноl!., ·бо вона сама no сут1 свого єства. є не
евроn~йс.ька, а азlИсьRо-татарс.ь~еа.си~а. А яна ро~я у зв'язІ<у 
з ~им nриnаде YJCpa1нl? Українсь:kа нац1я в по слов'япсьR1і! 
сторон1 народом - нос1єч ц1єї синтези ~aR, вк по ст~роч1 3a
XOlJY Є: НИМ nepe дус l)l Нl:а&ецькиtС в:а pl ,ТІ: , в·· ДІ,.)деj. .і Є' В .:..;:..n.Кct ЄБ
ропейська и1с1Р. Учра1ни, 
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1Rра1иа, а ие московська Рос1я, або ця s Пе~ербур~а, 1 
ду.ховою ба~ьк1в~ною схlдно-слов'янс~кого'СВl~У· Чвсто зга
дуваний факт, яа, зnyRa України з Москвою,не спирається иа 
н1лкlй виутр1mн1й р1вност1 єства. Вона бужа ~~ Рос11 поz1-
тичною І(ОНЄЧНlС'РІ> 1. ТlJІ:ЬКИ ,ЦJІЛ Пl.Ц'!!ерzкИ ЇЇ l!ОІ7ТНОС'РИ 1 бо 
царська дер~ва по~ребувала тих n1вденних Rраіи ,цжя виходу 
на Чорне море. Не lснує HlЯRe :ки1ВС:ЬІС0-)(0СІ<О!3С~:Ке nродоszеи
ня, :мос:кал1 є e.зlttcьi<oD расою, хоч в1,ц Петра ВеJІиІ<ого :·}Jо
тин:кованою зверха по-зах1~ьому. Москаль в духово 1н•оrо~ 
ду 1 сnротив проти русиф1кац11 в р1вночасво спротивом про
ти аз1~ства, ГJІибока р1sниця кор1ниться в природ1 краю 1 в 
дуm1 народу. Не тлхко знайти доказ, що м1z вели~tиuи рос1йс~ 
киuи мистцями JІедви знайдеться хтось, хто не походив би з 
У:країни, або принаМменше в жилах яRoro не ми.па б 'УІ<РF·1:а:сь
ка Ісров" хоч вони теж з nричини свога вихован,;а 1 ПОJІlТІІЧ
НИ.."'{ обставин послуговуються па:а:1вною J+О.Вою, /як на пр .lри:sд
ц~ англl~ською/. Край потребує т1ль:к~ сn1кою 1 ста61n~зац1~ 
щоб видати е себе поет1в я:к Тарас Шевченtсо, м.- nяр1в як CJia~ 
НОГО СЬОГОДНl Apxиnemca, або дepЖS.BHИJC1B-MИCJ!ZTЄJllD 1 ЯХ су
час~ИЙ Донцов, чи в1стунка УRраїнського 1дeaJ1lSl~ Леся Укр& 
їtma. Хто трохи озна-йо;vлгний з pocli'!CьRoD л1тературою, в~ае 
теж, що вона завдячує УJСраіяцям в та:коt~ г~го~ев1 або Ко
роJІеюсовl. В1н енаІ', ,це стояла духова ноnисІ<а та:ких куnв 
л:к Пуши1н 1 Лерuонтов, А«ва~вс:ьRи~ 1 ~овсь:ки•: не ~А 
3а.хмареним "fІебом ПlБН:LЧної Рос1ї, а.пє на nlB,ЦHl" нa.zr; берега
ми Дону 1 Дн1nра, в С'l'ароІСозаць:ко:иу св1т1., n1,ц ~гучик сон
цеu, де родлт»ся фантазlл 1. nристраст1. 

Хто uає вайконечн1ш1 геогреФ1ЧR1 й антроnологl~Еl зна~
ня, той легко може соб1 уявити образ України; в1н може nо
пяти, нка величезна р1анидя :мус1ла витвори~исs на. протяз~ 
стол1т:ь :м1:к У:країною 1 Москвою-Рос1єю. УІ<раїнц1 є одиноRим 
народом у велик1й 1ндоевропейсьtс1й гpynl иарод1в~ що задер
~ли сво! nep~lCHl м1сця оселення в Eвp~ttl. Вони оснуванп 
nep~J культурву дєрхаву на сход1 Европи, вони BFJIИ через ~ 
гато стол1ть вnерту 1 незвччайно криваву боротьбу" щоб обо
ро~ити nеред МОНГОЛ•'ЬС'ЬІ<ОD ~RБ~.ЗlЄЮ СВ1.Й ІСраЙ l CBlfa нарО](
ниіt ХЕраRтер. І воли ще в найноs1mо:uу час1" в poRax m.с.пя 
св1.тової в1.йни, в "чотиро:кутнИКJі смерти" та в героічноку 
:t.:ертвенному поход1 ,цопоиогли '1ХОронити Еsропу перед аз1йсr 
ttим больmевизмом • 

. ТаІ< звана "рос1йська Rуnьтура" uає багато завдячити у
:краінськоиу духов1. Бо RОЛ'ИСІ<а. сх1дноев:р~пейськ01'0 RУЛ:Ь'l'УР~ 
ного :а:итт11 стояла не над Воnгою, не в !~ос:кв1, а тим паче 
не в Петербурз1, а.пе над Дн1nром, в Киев1. Чи не називають 
києва в ц1. ,r1ff І?ос1і кат1р' ю рос1І!ських м1ст? 

О~:е ще раз: завдання Ухраїии nо~гає в цьому, щоб в 
назр1в~юч1й aaxlдRlй 1 слов'янсьиl• синтез~ щодо Сходу ра
зом з ~ ut:~ в1догра.'1'и передову ро.пю по сnдноев:роnей
с:ьнlf& сторонl, бyP:Гt"ll. р1вночасно nомостом 1 баст1оно:м. 

Однак понад те все, XO'l'lBrCSи • приписа'!и lв:Cnlpoвa.Rowy 
Україною СХ1ДНОІГJ европейству дальшу, ие vен•е повву зна
чею-."Я ролю в 'Культурному зштт1 сучасности й кайбутньости. 
Тут йдеться знову npo синтев-у" що є бааа.н:-rям Rу.пьтури ц1-
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яоt. el'poпettcьtcoi раси. При~ ериенця гаркои11, :кз:z JІІ>~иноD 1 
nриродо-ю# •о бев C',VIOtl'SY була. в минуло:кr иа Зе.ходt, а.ие те
пер пропала. Тав# в~ в nевним~ що Европа ваитр1ивього див 
:ие моае овначати пов ор оту до nриu1т ~в них отуnиl!_;· JIKl пе
рейдено ва шляху роевою, ~ак здається кеи~ ~в~~ •. що ст~
імо на XlHЦl цив1~1еац1і," що ц1~х~ви~о с~ратиха ~1сть ~ 
прироДники осuоваии особистого И народного uтта. 

НеоховотаииІ техн1Чний nocтyn 1 охорона орrаn1чво sро
,цженоrо 1снуваннн :виключають себе взаєwtо ва !!p,ИBDJIY ма.11> 
бутн1сть .- Т1.п:ьtси там моz:єа ро~ити сnробу правер~тти анову 
втрачену nучн1ст!, Ае, як, :в Украінl або евеитуа~ьно ще на 
_Вапкан1, входить у двадцяте стор1~я над1Киий народ, якого 
в sагая~иому не ~ор~ася ще м1ська цивlлtвацlя. Україна е 
остаин1м ииаткок Esponи~ що nр~го~І дпя вехикого ексnери
менту ,цnя розв' язки за.х1дно-еир~nейсьхоі. ·Rуиьтурноі ~tризи. 
Не бачу ~:1 одного ~ншого народу., Rplм · уRраї >-.::сьІСоrо, ІtО був 
6и СПОСl.бНИЙ ЗfірИЗИКУТВ.ТИ цеУ RОНеЧНИЙ ДОСІНД 1 В:МОUИВИТJІ 
nоиорот захlд!Іої ци»lJI'laa.цli на ц1nDЩ1. про<?тори· ·cxo)ty. Ук
ре.іна пряuо nризначена ;Цо св:ого синтетичного завданІ:·.в.Вова 
ха.е у свому вац1онаnьному харант~Зі виравниІ синтетичииіt 
талавт. Дрlбничко~о мрlйницьІ<є роз,цумуrання иоскатr::е -~. AJIJІ 
уzсра1нц.в: да~еtсе І чу:а:е •. ~в~н е рел~г:+ttниИ ах до остаРнlх 
rJtибин свого серця 1 але не є шn-арачем догк, ~о cau .. себе J.rf
чить ІПС uoctcanь.·Blн бридиться уо1м:, що бурить, що розкnа
даs, ЩО НИЩИТЬ, 8.1И ЛD($ИТ'-І ICOMIIpOMl.C, ВИ.Ц ЦlJ!09'1'J!, ХОГ1ЧИ1 
I'8.p)l0Bl.D. Х16а ~ 1.снуе яскра.ВlШИЙ до:каз, JIR нарр.- nop18HBH 
ия Гогопя з д-·СІfОS~С~JСим? Гого.ttь наnр. синтет.ично уставив 
ово» в~ пу rалер111 тиn1в' у "Мерт:еr1х душах",· в.1н у них :єе 
вагубІІf~С.І ]. його 1tитач тех н.€ блу:кав з автором у вир~вца
ноку o6paa'l СВlту. НатомlСТЬ достаевськиМ ровчленовуе·дуИl 
сво!х .героХ.в. на .. атоми, ·не з16равmи · їх знову в одну ·бlUJIY, 
вnв.да:оЧ7 в _Q·чз.: е,цt~1сть. B1:u ге.іnяJІьний ана..п1ти•. Або nо,цу
к&йко trpo Щ!JІ.Іра. Реп1на, ЯRQГD ·угруцу.ванн.в: ІСоза.І<lВ на ОJІа
·ииоху о6ра.6.~ "JIИC'l' ДО ·су.птана 1 ' в теЖ·:ДОбрим СВ~ДОЦЖОВОU 
сив~е!r_ичного те.JІанту уJ<ра.і.нсьR()ГО миот.ця. Мо:а:на б перевес
~и ~ .(axt.n> розс.tt1ди" як .~·московського народу проявJІЯ
е~:а.оя в aнa.)ll.Bl, . себто в розnорошеюа на nоо,цинонз. р')Зду!...~ 
ванна 1 в рQзн.падl, натом1сть д~~ ухраїнсьІ<ого чар)ду в 
OИSife&l, fОбто в обхоnлен~.l · цз.лости 1 в І< оне труRд1ї .lle .ке~ 
•е !ИраЗFО ДОR$8У8 lCTOplЯ, JIR Yt<pa.i:A:a н:аnр,. · СТБОр~Н:НІК 
сnавноІ аІСадеч~і·китрополита Могили в .Киввз. 1 тБоро:м r:o
aaцьJCoro Фl.ttocoфa СJ<овороди.е в сил1 створити бJ.tаг.од11tну 
ОИИtееу Jtl'l'SJlЬHOCTИ 1 penlr\ltfнOCT~ 1 ~JLИCJIOBOCTИ · :1 внутрl". 
sи~ого ZИT'l'R. Є вона в спроw.оsl.~~д~ести.наново 1 продов~ 
вати перерваниІ свого часУ, ~огонад1йний процес куnь'!урноі 
синтези Cx.o1f.1 1 Захо,цу. . : . 

Старався я дос1. TlJ.tЬI<И в ~овс~м загелових нарисах ви
сва.зати тут своі ·,цуихи 'Вlдносно УJСраїнсьRого nи!І'ання. Мое 
особисте ІІвутр~жне к~т.пьтурне ба.zа.вня • 'ВЗJПІ и )'Чамь в кaft
бyтнltt до.п~ українського руху-•. Чи супроти вище .с:Rааавого 
~ory зробити Вак деяк1 npr)noз.Ицli? Повоп1 кусить• иа.отуnиt~и 
l..нme наста:вленя:я ,цо проблем ох1.цної Евроnи в ~~!іСах 1. в l• 
сторичному св1тог.п:яд1 евроn~~~r-tкої суспlJІьности .Треба ~ре-
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Ж'!'~ зрозуи1 ти, що ЦlJiиt.t схl.цньое!роnеttсьниlt св1т у розr.~lн
в~ сучасr-~ости перес~а.вJІЯеться на зовсl~' нов1 ос:rови 1 з' яв~ 
ляю~ься зовс1и нов1 nерсnентиви як науха на майбутнє~ ноли 
оста11очио вzе pas n1~насться уF.раї:g:сь!<е nитан~~я 1 повє;rз;ет:ь
ся прв.цю ;t!.11.Я. комивої розв'язки. В1д часу nоива Петра Вели
ного є заст1й д1Исного nоступу:, Рух nпетюд, .:to nробив::.є по-
81. воро~а, uоке a:r: то,ц1 повстати, коли зах1дн1 народи нав
чаться вреат1 розук1ти" що в nонятт1 ц1єї велИІ<оевропейсьнсі 
:ЦlJІИ 1рнує ве l'lЗ!JJI<И г1дни~ з~Ц1RА.вленпя ДалеRий Сх1д, але 
!t'eZ 1 Dлизькиlt Сх1д, 8 nepeд~rC1.M Н:аJ:tсSлижч лtt СХ1Д. л~ше l'YT 
uoze Европа де~о sисхати, лише тут можна знайти В1ДШ<Одува~ 
вя 'З зася.з1 св1тового значенпя б1лої раси, що nовстають на 
DIJ1JlXY до вовоrо :впорядкування Евр·~nи. Нове вnоряДRування Ев
роnи не uоже nомиВ"rl'И у:країнсьІ<ого n>-Ітап~я, бо lнв.Rme. моz
иа б говоритИ т1JІ:ЬRИ про нове вnоряДRува.н:нt Зе.хо,цу, Ра=:1ше, 
чи ПlSHlиe Ухра!на мусить бути врешт1 втягн~на в нове nорлд
JСУЕаr~ня Европи. Свої останrн моЖJ1и:еост1 :має тут Европа" що 
вреmт1 мусить paR в~~ти з1 своєї nоJІ1ТИЧної Rретиної ·перс
nевтиви 1 одержати O'l'B r;,ртиІ :вид ~е. ЦlJІИИ l' елиІ<иlt св1т. Але 
xowe поR.Іт'l'Я сХ1дноевр<1n~Иаь:киж справ А..rус~Іть вийт.! в пер
му чергу З ПlВНаННЯ l роЗуУlР.Н~ р1ЗНИЦ1, ЩО l~НfЄ М1~ Б~И-
1t0рео8ІІИ - :МОС:К8.1ІRМИ З ОДНО~ 1 lНШИМИ На.:родаиИ КО.71.3ШЛЬОЇ 

рос1.йсьноі ~:u:nep1ї :-1 дР'~'"ГОї сторони. Хто ·цього не знає або 
не узгляднює, не :має взагал1. н1яного права говорити про ц1 
справи. 

Цей стан не dув дос1 знаний 1 н1медDІ<lй 1стор1ограф1ї 
про Сх1дну Евроnу, не вра~овуючи в це І<1ЛЬRОХ о~ортунlстич
иих nyблltc8Цllt. Я знаю наМнов1пrу 1сторичh-у л1тературу про 
Рос1ю" на ;асаль воrта вм1щається вовс1м у давно Вl,цо;.'п ря:м
:ке.х. Потребуємо сьогодн1 lС1''Jричпого nрt-:дставлення,що в1д-
nов1. Д8. Є НаЦl. ОНВ.ЛЬН!ЛЧ ДJ'}l1CaJL • - -;· -.'. ' : ·: :-' . ·· 

3 ц1еї nричи~и ношуся з дyYROD виготовити 1 видрукувати 
хороТІ<ий ~сторичУmИ огляд Сх1дної Евроnи, в ЯRого осеред.ку 
стонла 6 УJСра~·.на. Думаю" що цього роют сnроба nо-ново~·-7 ба
чити сх~дноевроnеtfсьху 1стор~.ю, що Б1iJie:.::..rro узгляднDБ·~.ла б з 

1.оторичної точхи зору ухра.їпсьне сте.:!!овище, повинна tS а:аа~
ти при:х.альну згоду УRі•а!нсь:кого загалу, тим 61.льmе, що nе
ред форум: цvб.пит,rної оn1.н~ї не могло 6 1снувати n1доsр1н:;л, 
що говориться про власну справу. Вnравд1 1снує тепер у на~~
новlшоиу час~ в нlмецІtІ<1.Й :м:ов1 І стор1л УІ< раїни Бор!!Са К)?:'rЇ
ницьІ<ого, а.ле вона видається меr-11. дещо е.бстре.ктною 1 nерео
чув варт1сн1. зага.льноевроnеttсІJКl зв"лзІ<и. Кр1м цього 1шло 6 
ме: 1 1 про це, щоб nрєд: тавити розв1~ ;'нре.їнсьної нац1ї аж: 
,цо наших дн1в - отхе :включно f'.~ до напрл].{І(у CI<oporr, дСЬІ>ого" 
Петлюри 1 Євгена Коновальця. Бо тут бе~ CJ1l!'.1.BY 1c:rryє ве:11и
ІС8. прогалина, лкJ' треба в юювнити • 

.ш.ал1ю, що уr<раїІ:сьІ<иМ рух поза СовєтІ}ЬRОD УRnаї:::о.ю є ма
буть за мало антивниt. УІ<раїна. свою волЕ мусить теz сама ви
борювати, та.к як робить це Усташ~. длл Хорват1ї. l,~ус~іт::ься 
працюв~ти nляново 1. доц1льво, не заИмаючJСЯ за багато ~ео
ретичними :u:lрхув.'1J-:ня:ми. В цьому poзyulH!il 1снуван-ня УІ<:Jаїн
ської BlUCЬROBOЇ ОрГВПlЗаЦlі МОГЛО 6 З yrn1XOM ДlЯТИ к6нцен 
трично, )їкра1r:цl l!'YClJIИ б тод1 здобупати те;;:. длл себе св1-
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!PO!t'J' опз.п1D. nGдlбri:Q :іцс робит:ься DЖе ц:ьоrо polfJ onpoб·:r :е .АN.ери
Ц1 • .AJie хеи1 и1.чоrо в;е· sз..домо Еро це, .:д,об :LснуваJІа .sпсас:ь }"І<ра
іисьаа цеитрал)па .lttфopuaцllнa ус~ано~а для Европи. А чи ие бу
zо d п.обЕІ.zаs:е ~~1oJie~нwx ttривтел1в, ,.я:ких оправа УRра.ї~~и пов :анн~ 
б кat:r.t.1J R1к·ечqив:а.-, · в:rурту:sати :в товариство приsтел1в У:к;'аїн~ , 
Д'П погJІ~tбnев.ня :вааеШІJІХ :Вl,цносин? Адже на.ц1онально св1д::-.~~е з. 
е.sтивз.С!l'ИЧ!ІО u.ас!'рnєне ухраіnсьІ<е Гj)І')!!В.дянс'l'В о :м:ає низ ІСу уста
иов даа о6ре.еуве.иня доросту 1итеJІ::а.r'енц1ї .F.І:R в Берзаm., · B:t);E:1 ~Па
ри81, в ~по~еаих ДерSе.вах АиерИRи, в Чех11 й М~рав1ї. Ал~ na• 
вад те JCe 'l'реба т ez стрииl'l'И ,цо ду:Хового nров о-р;у тими ч ·tСJІЄ.їИш
ИІІ' ~екосхоsсt;:tсииJфац~оr;ал:ьностт.rи .. 6::а.лорусинs.vи, груз·х:нь::.tи, тур
Jn~еиака 2. т!д. Uосковсьtса еu:::а.r'рацз..к- .их перед tии, тв.Іс 1· да.п:ьше, 
пр8.ЦІ)8 над оsи:виеино c:.rapoi- моск{):всь:ко1 .церzа:в~ о! lдеі. З цз.є1 
аричвии :вв&J.:а» ва иевистарча:tt:&пу· т11ІЬІ<И уR:раінс:ьJ<У п:.ро.пю О:рга
в1sацз.1 Уtсраіпсьtсих Нац1 ОН8П1С'r1В - отz:е в:а.пря~rку п1д :кер~ою : & 
JІ;ордо•а:во:rо ~~· 1986 р. r~s:reв:a 1Сово:вм.:ьця:. Збли~с1.:ося зн-ову ,І;:) 
ход1 ;цукок ttє~:ь:кана С:к ороnадсьвого, Ю<і1го по~'l'.J.ТЬ ~иио nохибоІ<# 
об~овжеuих часок оиаи 1 ~аа~ичпих оmибо~.. повинна 6у'и дорого-
виаеок. · 

виоокопоааааииtf Пазє Професоре, Jt'V1'81!, що ОЦШL -ва С:ЬО1"0.ЦН1 
охаааи а до1оа1 про ~ласти~1 спрази. Не говорив я ~1чого про N> 
спояарс,во, або про поnупnц1Кио-nол1тичн1 питання. Аж~ чи vozy 
к&~• до В~е·сьогоди1 щ~ одно прох~пия? ffR В2 хен1 розЕазув~и, 
Ва• сив · праЦюе 'l'e:! nу6JІ1Циет t!Ч":!О як гР. onoJilT JПС J5 рсраіз:сьІ<их tn}

coпacu. ·Чи ие було б можпиве, щоб Ваш сип уз.я~ cn1ngy участь 
в ІШJІВ:оваиltt wol' пуб.л1ІСS.ц11 хочбн пр.ацею про геоnоя1тич~ ос
:в:.о:аи }1Сраі.в:ОJ.Іtого nростоРУ. Ву ду в~ р;у-.е зобо11' srзаниr,. вцо на· 
в' 5%f в~м1ну дyJLOR з Вs.аим сано:м, $-Ш те~, RО.ІІП Ви будете Jra.CICa
Bl. ~исzажи uен1 n, обие чио.по уt<раї:нсьІ<о.го часопису "Нащ.а D п~
.хо~l , . про oиtt Ви csoro чаС"': меЛ1 s ~.,ад:у13е.JІИ. Хочу tого nерЕJ,ц
мачувати 1 йоrо .пetc!'YPOD еtср1питИ :с.~є l'.О!'не знаННJІ, що є TlJІ:ь
:ra .Jt поча.т:ковз.І ста.-lі~ Ca:мo~poeyu1.no, що ю ::ІІОЧ&СЕО :\:о~ете 'fez 
&робити YZИ'l'OK у ВаlІІИХ уt<рSЇ!іСЬЮІХ !COJ13.X 8 УОіХ ПОВ4щ;,а:" ~-1' 
~l.ІІ~~И lМ.uрОВlЗОВаНИХ, дукОR. Я R~BИMOJ3EO ТlШИВСЯ б, У.ОЛ~ б Я 
сак )(].Г 11es нав, язати особисто (SJ.t1!J:ql es' язІси з v.раі.::юихики Rо-
~ки. Я Н8ДТр ~6J!aRИ~ е~р0ПеSЦЬ 1 ЩОб Не буТИ nepekOHaHИU ~0 
ваzпиве вав.tt_вння, я~tе Уtсре.ЇР.-1 призначено зв.Іtнлти в Цl.ПОС'l'З. ев
ропейсьвого куJІьтурЕого zиття. Мое бажання таке,. щоб по сторон1 
у:крs.іасьrс_ого ~а:роду я u1.r paaou пере:~~.1!ТИ .це!І:Ь ух~а1.г.сьхоі ~OJil. 
Приходять_ мен1. на гадку ,целІСз. m.мц1, :в перПІ1 чергу (.сже.н:::-1~ ве
жихиИ прияsє.п:ь Уtсраіни nолевиtt. kapmaJІ фон Аttхгори, якого ~ров'ю 
І!В.trО1JІася·увра1ис:ь:ка зe1tu. І не сл1.ц sабувати, що в.1769 р. 
охавав Гердер 1 своєму лророцтв1 npo весну сяо» 1 я:Всьних Fародlв: 

· "УІtраіна. бу,цз вовою ГрецlвІ', чудове .. цебо п;:ього иє.ро,цу, його. '.rf
aиR~n:&нa натура, ttoro уроsайнии. Край ~о~ась пробудить9я. його 
иордови бу,цlт:ь nростяге.тйся l'f'H az по Чорне :Море, а з:в1дси в:а 
Ц1.JІИИ св 1 т • · . · . 

А теnер ·бу:ваtlте. здоров1. Upиtfu:z.ть' -~1.ц мене Raйoep.цe~~:Litl по
едоров.uеПШІ 1 вис.повхе:ав:я коєї справ,ц::а. :висоr~о1 rtоиани 

Ваш в1дданиtf · . 
. Д-р Ганс ФрдХ!ХЬ. 

І • 

Про ce.xoro автора повищого зrtorc!t'a ;·знаєно nо.:ки.що - на S8JI~ 
ве6ага·rо. Цє: 6ув Аf:vло,ц:иИ tри.ццл51.Пь ...... L.1І1тm~ учєвий, 1стс•рик, що 



С~ор. 42. 

З В~ДОКо~·нlМЄЦЬRОЮ ПИЛЬНlСТD 1 ТОЧН~СТD С~ДlD.ВаВ lCTO~D СХО
ду ~вропи. ОпануЕав рос1Исьну vову И рос1Иську 1стор1ограф1ю • 
ВЧИВСЯ 1 УRРаЇНСЬRОЇ МОВИ 1 ХОТ~В 1 ЇЇ БПОВНl ОП8І~8ТИ. Знав 
:мабуть 1 тє, що безnосередньо пер~д Dl~HOD 1 з початком в1йии 
ПОЯВИJІОСЯ В HlUeЦЬRll M08l. прО УRра!:ну 1 ЇЇ 1CTOp1D1 1llZ lНШИ:МИ 
1 ве.пик1 RHИZI<OBl nу6ЗІ1Rа.ц1ї ,ц-ре. Воnо,цимира Кубlйовиоqа "УІсраї ... 
не. Ляв:,ц ув;,ц Фоль:к" та .ц-ра Бсриса КруnниЦЬJ< ого - про неї 1 C8.JL 
згадує - "f еm1.хте дер Україне'', що ~или сл значно до nошир~н
ня серед чужинЦ1:в, головно н1мц1в, фа:ктичних. обширних 1 !іе теи
денц~::tних Бlдо:мосте~· npo нашj· землю, уt<раїr~сьRий нар1д_, .Иого 1-
стоіl.ю 1 Мого змаг&зня ах до оста~н~х час1в. Про "Icтopl.D Укра-
1ни' д-ра КруnницьRого згадує 1 cau автор JІиста., харr.кт зризуnи 
її ЯR дещо абстрантну 1 як таку, що за uало узгляднює загАльно
евроnе:МсЬRl. моменти· в нr...ш1~ 1стор1ї 1 її зв' яsoR з заг.:,.зrьно-ев
:ропейсь~еою 1стор1.вю. · TOJ.!Y 1 збирався сам r.anиcaтJ: в н1:r.~ець1<1.І 
UOBl l.CTopliO УІ<р8.ЇНИJ ЩО HS.CBlTJII0BdЛ8 6 ПОДlбНО 1 згада~ НИК 
моменти. ~тор листа не знаю особис!І'о ширших :козх з ужраї~:сьRого 
нау-ЕоnогоJ госnодарсьно·:·о 1 nоn1тичного св1ту ~ вза.гаJІl v.a~ze 
чl.Rого в уtераїнсьRих nередрвий· людей. Xo'l'I1.B в1.н· їх особ~сто ПІ~ 
з::rати 1. я:к бачимо з його JІИС!а~ прохав А..цресс.та, щоб ~Oitf був 
ДОПОМl:іА.'НИМ у нав' ЯЗЄ.НН1. ЗВ' ЛЗІСlВ .'3 УJ(р8.ЇНОЬ1<И1LИ ІСОЛ8.МИ •. д.ОЧ •На 
за~.л- автор аиста 1. добрє ор1єнтувався·у Imzиx аучасккz спра
вах" то nодробищ їх булrа Иому, очевидво, незве.т. З :-~1вї пр:а
чини вийшла пе зовс1к в~р38 оц1.нка·~1ВЯЬRОСТИ 1 ЗRаченяя деявих 
наmпх д1євих ос1.б :нwої сучасности. Це моzна сt<аза.ти передус1.к 
про ОЦlНІ<У ~яльности 1. зна~енrш д-ра Дмитра Донцова, ~вого дl
яльИlсть 1. вплив на ~ормуваnня душl вашої сучас~ої )~лодt 6упи 
nереваzнdнасвр1зь негативн1., В правтиц1 zиття прин·сл~ ванн 
з.це6:tльmа. зовс1к не6є.1tа!!1 для нас вчсл1ди, що не пегхо Іrріrйдєть 
ся їх с:кор~tу"Бати nри тenePJIWЬO)·:y nс.:~х1чноиу иаставлея::;:). 1 при 
фаRтично задержаних орrан:tзадlйвих формах 1 nот.тичному Свl•!'о-
гляд1 серед нашого молодm·1го Пt):КОJІl!~НЯ. · -

Автор nисав пови~ого листа деоь восени 1941 р. БУ1 тод1 на 
с:х:1дно>·:У ф:ронт1, дєс" на Б1лорус1. На о.церхаи1И кною Roп:ti 1ІИс
тЩне зазначено дати наnиса.ннв. Чи буJІа :вона не. ориr1~::ал1 лас тя., 
н~ знаю. На т.~ос nитання до е . .цресата JIИC'l'a, І<ОJ1И 1 ЯІС Зсn:tзнався 
в1н з автором листа 1 ROJIИ P.anucaнo n~ста та·що енає про особу 

автора, о.цєр4.~9.в я 'l'auy n1,цnовз..ць з датою 1о.травня 1946 р.: 
"Дорогий Друже Стеnане! 

З ,ц-ро:м Гансом Фрюхтлем заn1tша:в ся я в березнt 1941 р. в'·!
па,цхово. В1н ЯJС.ось .цов1дався, що я. в Лов1.чу Г1У."".nе.s1йний nрофе
сор - ~раінец:ь, в1дна~шов 1mне 1 зє.просив до себе. Сісазu.в, Jt() 
з·1н змо61Jr1зо.ваний старшина рез~:рви, що BlR науновець-з.сторив , 
що займається 1.CT·)_pl~D ехору' а СП€Ц1ЯJІЬНО Унраїни. В:!.:~ ХОТ1В 
би з:L мною, ЯR УRраїr-:::цен~ ГоворИт!!! про Уt<раїнсьІ<1 сnрп.ви: в цей 
спос16 баzєв бд nоширити свою ор1єRтац1.ю на ~JаїнсьІ<l. справ~ . 
в~': дуже ЦlRЗВ~~'l'ЬСЯ 1стор1єD УІСїJаїви так 1f її :минулоJ.<У, в:І< 1 її 
ма:Мбутпьою 'D01IOJ) у формува.Н!іl с~:о.цу. При цьо·ну зруч"!В ІІе:Нl бро
щурRу п.з. Wва~ссе Блеттер"~ яку видав /НІ<що соб1 приг:дую в Зо 
-тих ронах/ в :Сад Нойштадт-Саапе, де· ви,цавцем був нк.~йсь фон 
[у.тен6ерr. Сип :м:11t, Осип, 1~ав врахення, що це б:;rла за:ма.сtсоване. uо
нарzlсти~на газ~тRа, я~у схоро оn1.сля за~рпли. У ЦlИ 6porfp1 
була С'l'д.ТТЯ "KopO-rRИlf ОГЛЯД lСТОр1.Ї Уt<раЇНИ 11 • Я ЦЮ CTE.TTD Чита8. 



Р~дне CJIOB о Стор. 43. 

Д-р ФрюхтЛ~ представив там RopoтRo, але дrае вжуqио, наше мж
gу.пе. Зоt<рема. ~н!'ересне було· таи зроs~к.~, ·~- 1-стор:а.а УІ<ра
!ни, ії. з~аЧен~ -~ tte SOBC~M1 ~от:{ІІЄЖВ:l C'l'pЄWUSJtJI У· Зl..ЦHOJПeJ:to 
:н1. Jr.6 Р_ос;і; .. - ІJ!Са вс~ __ 1 :всюди· .ЦуиИ;tа-гвоби.па украінс})R{)ГО ._ 1JY-
xa" • · · · ... · · ·· · · :· - · · · · . 

: "По ц~И :poeмo!J·l._~ що· тр-и~ала .цобр1·'·д:в]: rо~иии,· казш б на-
·. ступити .ца.u:ьм1. Але в:д· · ш;цчас1 .цру!' ої· pos·lloвl: А-Р. ~ptr.ь:'-'u ва

. ·~вив з жа.пек; ··щ·o·s·l1:r · в~др:адzе.е ;на с:n,ц; ue • в1.н Ra.З-a.J! -
:вин'аГ~:Q~~и~Ь·· соб:а. с:тр8.ту ~-с·о·сsистиХ ·роеvов tcapecnoи.цeнttl8І> 10 

· кн ою. O'l'•e nершою JСорес·поkдеиц:а. в ю· 'був. ·cue цеІ пист, що у· пов
ному в1~пис:а. в в Тебе. /Про долю в1д/ису еиаеs, тоz не пищу 
про Це/. За ЦеИ JIИG!' ПОДЯІ<у.DВ.JІИ. МИ Я 8 C/4R0)!7 1 прОС:ііJІИ rrpo 
доsв1л nоширити листа и1х 8наМомики. Д•р Фрьх~.п~ дав у вlдпо
Вlдl до8вlJІ. Це бупа noитlDRa з фронту 1. •se пот:а.к не 6yno 
~1д влого жадного nисьма. Сии дов1д~ався про нього ~ редак
Цlі .. ~attcce БJІеттер" 1 одерzе.в !JlДПОБlДЬ, що д-р rа.нс Фр11ХТJ!Ь 
noxar десь ва Б1л~І\ _ Рус1 ос:~.ннІ) 1941 р. _ ·. 

"Д-р Ганс Фрюхтt~ був е ьигхяду 1 в poeuos1 дуzе сиvпат~ 
HOD J!DДИНОІ>: DИСОІ<ИІ 1 бJІЬОН.ЦИН. Мl·г !!В. ТУ! JCOJIO 35 .111!' 1• • 

"де було б все, що могло б'Тобl пригодитися д~ Тnоеї ста~ 
т~~. - - ' . . 

До~п1ввий :S:L,t(nl!c. на~ед.еноrо --в ·'Иoitt 'винз.:пш1JІt · с!l'а!І'т~ ласоrа 
д-ра Фрюхтц.-:! о.церzав и. десь· 8 nочlЙ'ІСОІL 1942 р. У :.:oma, де 
cs~ st адвоваток. Про Jrl,Цnиc 'ЦЬО'С"О Jіиста, що одерZ.:.'\8 ~ого • 
поручен~И поmто:в1й посиJІЦl в1д свого nрилтепя, ие rо~орив я 
нз.Rо}rу 1 np перечJІ'-'а~1 схов·ав tJ!oгo у своіх ~хта.х .. '~.есь иев
довзl затеJІефонува!І до 1 !lе·не ,цо ~.оєї _ІСа:ЕщеJІ.яр:а.ї :аача.пьнИІ< ХОJUІ
сьвого r'еитапо, nодав··свое пр1евище· 1 -свlй с.пуzбоюиt! харахтер 
1 прохав, щоб я иегайио явИВся у ИЬго б~рl. На к1І запит,в я-
из.й саме справ1 мах:~. nриИти до нього 1 чи не ноzна полг.го,цити 
теJІефовlчио~ одерs~_ я в1д-rі:оБl.Ц:&, що це його особи:r-та спр';Ша 
~ що коzпа 1 ї :qоJrагодити т:а.льt<и· уо!Іо. 'ЦЬоТ'о т{ача.льюіRе. rеш
те.по ак1 ос обис'l'О, ан1 -·в виГJІЯдУ' я -ае епF..В 1 в1н зрештою в 
Хоь~ був· д1же І<О_ротво. За явих три '«tвер1'И години я явь:вся в 
ЙОГО бюр~. Розмова 8 нии буJІа дуzе иоротка. на BC~J~ 88ВЕИВ 
мев1, ~о знав~ що ~.недавно одержав !lд такого то з. такого~ 
:аа поручену .пистоsу 'nо~и.пву s ,!ов1ча·; в- ЯR~й буJІа I<ornя об
sирвого лис~а д-ра Ганса ФрЮхтхя на уІ<раінсьІ<~ теии. Спиrав 
!l'ez,. ев1дкИ знаю нада2!ця пос~ІЛІ<И. Вк1нц1 · :ввз.ч.nиво,. ·aJie р1.уче 
за.еда:в Вl.Ц кеие" щоб 11 йо:u:у особисто ще того св.моrо д:кв Вlд
дав присл.аиу меиз. I<on11> .n:иct'a· .ц-ра ~nхт.пя. Питав теz ч~ 11 д&- . 
вав аому чита'!и воп1ю ·цьог:о. лИс,та 1 nоробив ,ЦА..UЬИІ1 ВlдmІси з 
приоханоі хоп11. Одержав :Slд мфне ·'В:а.дпові.ць, вtо н1хто :к:p~Jl І!е
ие присJІаної кен1 ·tсопlї ·до'с1 не читаD · 1 що 11 не поробив нlя• 
аих· в1дпис1! з неї.- а на.давця енаю особас~о :в1.ц І<lJІЬха.десяrи 
1!1'1', ще з час:а.в LLolx ун1верситетсьІ<~Х сту,ц11f. На. ItJtO!.&Y ~ еа
вl:rrплнся наша розмо~а · 1 ·з неї не .сrtиtувано n1яких nро!'оааиlв. 
Ще того сакого ди~ rrе-ре.цав я нatraльюJtl<OBl хоJІмсьІС::>го rештапа 
ROПlD JІИста ,ц .. ра rанса. Фр:ЮХ'l'ЛЛ.' 

Треба доРадатися,. що г1тлер1всьt<s таИна ,ц&:рzавнd. nOJilЦ1.S 
дов1да.пtt.ся з цензури JІИстів npo sгє...цс.,ного nистr1 до мене 2. р1-
JІІИJІа nриспа.ну кен1. :КОПlD ·сконфі-сі(увати, . ·щоб не доnусти~и .zto· 
,ЦaJIЬmoro ії ПОИ1И:рDваннв:. w0голопїёt4ня JHiCT е. д-ра Фpюx~JUt бу.ио 
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зоsс~м иебsаахе дм то.ц1mн1х нац1.стичних коп ~ нв.ІІ1.чЕноі аими 
поn1ти~и суnроти Унраtив. Але ця n~х1~ииа цtп~оеито бу~а nро
тиn~zиа тм, lliO писав иег1.тJІер1вецt 1 пр&rивнwв нац1з1..rу д-р 

Ганс Фрпх~пь про аначення 1 ма~у~ию роию Ухра1ив у иов1~ Фор
кацlї Евроnи, а еомрека евроnейсьвого Сходу. 

Kon1a агадавого ~иста таки з6ерег~ася в адреса~а 1 в1н, 
зробивши Bl~nвc, nерес~ав·и~, д~я ony~~Rr»8нн•, •• т1nь• 
хи д1зиався npo мою адресу. Пy<SnlJ<S.Цlfl на :tlJ.~eцьвot(y терен1. 
01'8-JІа ).(ОЖJІИВ С>І) az 'l'O.Цl, ЯR nровалаJІася деркава І"еррекфм~І< •у І 

QІША TF.JliГA 

...... ,_ 

ВЕtП РНЯ Ш СНЛ .• 

За ~1внами день холопе, 
У 81RН8Х • nepИl БОГRl, •• 
Замкни у моїх долонях 
Неневисть свою 1 гп1в! 

З~оаи В& моr ~OXlHS 
Камlиня жорстоиих дн~в, 
І ср1бnо своrо nолину 
Менl no:r<Jiaди до н1г. 

Щоб Jierкe, розиут~ серце 
Сn1вахо) як В1JІ!ниИ n~, 
Щоб ~и, найм~цн~ший, onepc~. 
Сnочив на мQіх устах. 

А я nоц1хунком теnлим 
М1 я~им, мов ~итячий ск1х, 
Згsиr nояум'яне nек~о 
В очах ~ дум~ах твоіх. 

Та аа1тра, ко~и nростори 
Прор~zе nерша сурче., -
В зади:мпений, чr"рпий :мороа 
Зберу я теее свма. 

Не 81&ьмеm плачу з ообою -
Л nпакати буду n1зн1и! 
ТОбl ж nодарую зброю: 
Ц1.луиок гострий, ЯІ< Itlz. 

Щоб мав ~и :в З8Jl18Hl:м сзис'1":1 -
Дха крину 1 для мовчан~ -
Уста plnyq~, як иистр1л, 
TnepAl, як хазо мече. 
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ОСТАП ВИПІЕШ 
'./ 

t"'\ . ~ .. ~, !»і Q · j .} rJ ''* L-. 11 {:., 
l , .. ~."і. ~ ~ . і :f!· J'rt .. ·~(' ~ ·!tf~ : :t • : . 

І ~{.· І 1~ J!'.: 1 ~·-g ~ t''- !і . . ,.,. 
(~ . . ~~·· і1 . і ... }~./1!'; ~ ... 1- . ~,..,: ·:"Af-'·~.:. ~ ... ~ . ~ 
~. ~ ~ ~= і · . .ПоОузе.в• "1 JІt.вов1, я дtзне.вся, t.,r · J\ ,~ що 1JСраlвс:ьао-nкецьІС1 нацlона-
·~ •.. •/ ' JrlO'l'ИЧBl .f'&8Є!И · B:RJIJIИ 6'fJIJІ 
~· .,~'·' . r'ве.пт, и1 би uеве·.; Ос'!'е.пе. ВІіИНІІ, 

.~~ ,'rj •·· · вакучиJІИ б·оJІ)ИІе.!ИКИ. Так or ·c1tf-i ' ... )..,. хай '1' е, як це и~ справ ді буп о • 

)' 
Сильво дуже ~они йоrо мучили. І особnИ»о одии:сам чорний , 

о~ йому б1n1 1 в рУЕ~~ у нього кинджа.п 1з чиот~а1нького нацlо
нального питання ВИйУ'l'Ий. Гострий - гострий киндzа.п. 

-Ну, - думав Остап, • пропав! 
Подивився той чорний на його та·й nитав: 
;.... Звуть тебе як? 
~ Остап, - ІСа~е. 
;.... Українець? . 
- Українець, - каже. 
Я1с ударить в1н його коЛод:кою :у пайсвв'l!l.mий вавутои ·вацlо

на.пьного я, -Остаn тlJІьки "ве"І І душа його цв1р1нь - цв1р1нь
~ XO'l'l.Пa зиJІетlти, а той чорни~, ttoгo ,цуmу за душу, nридавив 1 
~авай допитувати: · · . · 

- Приsнавайоя, -говорить, -що хот1в на всD·Ве~и:корос~ю 
син~ ш~ани иад1ти. 

- Призиаuоь, • ~оворить Остаn. 
- Привнавайся, - I<aze, - що вс1м говорив, що Пушк1н - не 

Пуп~ :а:, а Тарас Шевчеmtо. · · 
· - Говорив, - 1caze. . 

- X'l'o написав: "Я поuню 'Чу,цное мгповепье?" 
- ШеDченко, - говорить Vcтan. 
- А "Садок вишневий :коJІо хати?" 
- Шевч~ико, - говорить. 
• А "Евrев1й Онег1н?" · 
- Щ~вченко, - говорить. . . 
• A-a-a-af А ~о Пуикз.н наnисав? Гов~риJ 
- Не було, - говорить , - н1якого Пуmк1на, 1 не ~у,це. Оди~ 

го разу, - xaze, • щось таке н1би поцвилося, так noт1u ровдиви
JІися, а »ово nика, "Каnитанская Дочка" називається. · 

• А Лев Толстой? А Дострєвський? · 
- Щоz, говорить Oc'l'an, - Лев ТолетоМ. Сnисав "Войн)" 1. кир" 

- у вашого Руданського. - А Доотоєвсь:киИ, - nодумавм, - nись-
кенник І Зробив "Преступление", "Наказание~' сам ау,ц прИ'іU'J.!8В. _______________ .. 
1/ ПередWІ<овуемо ЦJ)"гуuорес:кt" з1 збlрІСи "Ca:мoC'l'ltfнa д~рtса", 
що її недавно видано у Львов1. Подаємо її ·як зра.зов сього,цш.ІІ-
ньо1 ".пз.тєратур~tої творчости" к~лиmн:ього Остапа Ви.шнl. · 
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- А ваагажз., - nи~ае, - Рос~~ визнає•? 
- В етпограф~-.в:их" • :каzе, - Jlezax. · 
~ В яких? · 
- · OJC ,упиц1 Горького до Покров ки, А МаросеІиа - то »ае 7-

:країна. · · 
-І lC~op~i не·вианаєш? 
- Яна ж,- каzе, - .lсторз.я. кохи Ка'!'ерин'е. ВеJІива" -. то а 

перео.цяМІеииІ кошозиtt· в~Ісь:ка аапор1zсьtсого низового Іван Бро
в:ко. 

• А кого z ~и, - кричит~, - вианаеш? 
• Визна~" - гоDорить" .- самостз.Іну Украіну. тоб гетьман.·· , 

- говорить"- був у широки; штанах 1 ~ полубо'І':к1вськ1й сорочц1. 
І щоб ус1 кз.н1стри були т1льки на "ра": Петлюра, Бандера,Нз.к
чура. Двох т1льки м1н1стрlв, - каzе" -може допустити, щоб на 
"ик": Мельник - та Єндик. · 

- Розстр~ЛЯ'l'Ь! - кричит~, - Розстр1лять, як.такого в~е 
нацз.онал~ста, що ~ Петлюру переnетлюрив 1 БандеРУ перебанде-
рив. · 

Ну И розстр1ляли. 
1'аІ<ого nисьменника заJСатували! НІ< в1н· nисав J · Бozzze наJІ, 

як в1н писав! Х1ба в1н, думnетеt та:к писав" вх 1нм1 пи.ут~?Ви 
lJУМаєте, що в1н: писа.в з~ичаИним·перо:м та чорниnок 1 на зви
чайному nanepl? Та де •и бачили?! В1н бере, було, шnичку АХЯ 
галушок, у чорну сметану :естроuить 1 на тон1с1ньких-тонз.сз.нь
ких mпс:ничних коржах 1 пише. nише, варяницею промокав й увесь 
час п:рисп1вує: "Даu лиха закаСS.лу:ке.м, ааRабхуJ<ам nиха. .ца:м". А 
лк не дуже смз.mно в·zе виходить, тодl. як криRне иа nнху: "hа
воІ J!оскочи мене, щоб чу,цнз.ше виходило". 

І такого письменнина розстрз.ляnи! 
По первR.Х дуже йому бу ло снуч:но. 
Поки живий був, аабз.жить, було, чи до Рильського, чи до 

Сосюри, - сnорахнить одну-другу· nоему, асонансом за.кусуючи.Чи 
вови до його заскочать, - Z1fma, дивись, снку-таку ~.!орес~~ 
на салз. чи на масл1 n1дсмаzить, - життя ~шло. 

А розср1ляний - худи n1деш? 
Одна дорога - на небо~ · 
А там yze куди визначать: у раИ, чи в nе:кло. 
Перших сорок день 1 душа поблизу моталась. А яR·ухе вона 

- аз. бралась у "вишю:у горную", учеnився: й В1!І за нею. 
У не CSec:-rovy вз.дд1л1 кадр1в заЕовнив анІ<ету. 
Зав~ nодивився: · 
- .Ееликомучени:к? 
- Дуzе, - каже, - велижоиуqеник. 
- За УJСраїну? 

.. - За неі~ - :каже.. - за неньку, 
·-В рай ! · · 
Перед раєм, нІ<·водиться" сан-обработка. Ну, nостриrли,п~ 

голили. -Не гол1ть" - просить Остап, - иуса запороzського"бо 

/отlм, -каже" -тяжко буде нац1ональн1сть визначити, позаяк .•• 
згадав тежи д~кувати боговз.!/, позаяк, - каzе, - осе4едець 

сак виn1 з. • • . . 
-Так у який вас, - nитав йоrо еав. роапре~, -рай? CпlJI1r 

ний, чи може, хочете в окремий? 
- А x1CSa у вас, - питає, - тепер не один рай? 
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- Н1; Раи1nе &,ув один, сn~льний для всз.х, та тепер рз.аиз. 
pal ПlJIIJIИ. 

• Спав в ~о~з.·, Го споди t - ffaze О'стап. - НарештіІ.! А я, -
ха~е, - боа:воа, що до:веде~ься :в одн1м раю з·москапями· б~и . 
Мене, - иаzе, - 3 ваи·рай. Самос~з.йний. А:втокефаJІьний. 

- Прошу І - Каzе аа:в~.розnред. · . · 
Заиоди~ь Ос~апа :в самос~з.йний раМ. ГJІаиу» - серЦе зат1• 

naaooJІ. Сакий виеии 1 з весь у цв~·ту. линSистоІ<, рута, и• ата • 
.Хреща~иІ барвз.иоt<. Во.поuи. Чебрець. Євmаи-ез.JІJІя. Тече рз.чва 
иеве.Ичка. С~оїть а:вз.р вад водою. На яр дуб схилився. По тоІ 
~. ropa, по цей бз.к друга. Очерет. Осика. · 

І :в ~1к paJ> на ІН!11еиц1 солов ейІ<о щебетав. 
- Курс)хиІ? - Питае Остап. 
- Хто JСfРсь:кий? 
- СОJІоІеІко, • питае, - курсь~ий? 
Райська· rурз.я; j хубовз.й оп~диичцз.; зразу РУRИ в боки: 
- Що :ви, пане, трясця ваш1й матер1, з ~лузду з'їхаnи, чи 

~о? НивІ курсьвий? Щоб :в увраїнському раю та курськиІ COJio»:Lй ••. 
Та оtокадцать чортlв тому в душу, хто так нав1ть подrка~и Yo
seJ •• Та повиJІазияи ·б йому оч1, хто це·поба.чити :моzе. Та три
ста ttoмy та пуп болячок-nаУnушок! Та .•• 

П~дб~!ІВ.S друга, В ЗаПS.СЦ1. 1 ·черВОНОЮ КИТаЙІСОЮ П1..Ц!Іерезаиа:· 
-Ой uеиз. горе, що не виз.ю так лаятися, 4І< :моя І<УUанася .•• 
- Наш раИ, - зразу z nересвз.дчився· Остаn. 
- Та жи знаєш, бешиха тоб1 в ~~в1т, що ми, як т1~:ки в~~ 

8В1'0Кефали.пис:&' :ВСlХ Rj"pCЬRИX COJIOBlЇB в 1tlД8B8JIИ. Та 'l'И знає•, 
що :а нашому ·раю має право сm.вати т1 аки тоК co.noa1tf, що tоn
лодився не дахз., лк за п'ят]; верстов в1д Б1nгоро,цу. А !'И -
~ський! Та стоиадцяжьІ ••. 

. - Та це я., ... Остаn каже, - не з нацlона.nІtиого, а е орво· 
~ОJІОГlЧНОГО боху. 

- То - то zt 
Ходижь Остаn no раю, роз.цИвляє•.~.,ьсн. 
- До чого таJСи ря.U. Ну, просто то01 рай 1 кви~, 
Вс~ в украінсьІ<иХ строях, грають па. л1ри, ва con1nxи, на 

бубни. · · 
Таицюют11 гоnака та метелиц1. 
Гур~Ї zи:вуть ПО КОМОрах: ЛІ< Т~ЛЬІ<И ЯКУ ПОRОХаВ, так 1 В 

І<ОІІору. · 
Ідять галуШІ<и, вареники, сало, ·ковбаси, I<anyc'l'y, .nокиину. 
~р ють оковиту, варенуху та мед. 
!здЯТ:Ь TlJIЬRИ на ВОЛаХ. На RORЯX Т1.JІ:Н<И верJІНИІСИ-І<ОЗаКИ. 
Паи1:в прости~ люд в pyt<Y ц1лує. Пани nростиИ люд канчуха-

ки J1'YIIJIЛT ь·, . 
Нац1ональн~сть - т~лЬки уІ<раїнц~ та украін1.зован1. и1кц1 • 
Євреїв т1льки один • бувmиИ гет:Ь}ІансьІ<ий l!l н1стер торгу -

Гутнив, одеський банхир, 
Петлюра ввесь час нах:в·ал.ветьса: 
Dсеодво погром зроблю, Не подивлюсь, що кз.н1сте~. 

. - r·я.и ze ви так, -питав вишня, - влаи'l'у:вались' х~о вак 
~ОПОk1І"? 

• А це друзз., -кажуть, - нашз., гестапз.вцз.. Бо це ваа ра~ 
самоот1йниИ 1 и1 в1д І<ого незалежнии ••• 
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• А хто s ва дире.ктора у вао? 
- Вsваис1я. ~демо каmого дорогого nотомва старовииного 

иоsацького ро~~ Г1тnеренка. 
- A-at Ну, тод1 й я тут залииусь, - ваzе Остап. ~·все 

життя uр1яв nан1в в руку ц1лувати. На зеuл1 не до~еnос:ь.х~ч 
у раю но.т1mусь. 

І :кийе тепер Остап Виmня у раю, в ІСарти гrв. в. та сверби
гуз ість. 

Оце найnравдив1ша nравда про настоящого Остаnа Вишню. 

- -
А що z воно за Остап Вишня, що И тепер оце по б~льmо

JНІЦЬІ<ИХ газетах пише? 
Ну, ясно, що це б1льшов ицьІ<а фальm.:-ІВІ<а. 
Бо правду пишуть т1льки уІ<раїнсьІ<о-нlиецьІ<l самост~йн1 

~ Rl в1д кого незалез:н1 газети. 
За nасnо~том сnравжне nр1~вище тепер1mнього Остаnа Ви

шю. "ПaneJI ;через ять/ М1хаИлов1ч ГубеНІ<ов". З РазянсьІ<ої 
област1, хоч дехто заnеР-няє, що в1н насnравд1 1з В1~ьнюса 1 
що Уати його -·польський всьон,цз, а батько - зна:u:епитий єв_
рейсьІ<ий цадик. Останн1 в1,цомост1 не nерев1рею.. Наsовн1 
в1н такий: руда борода, "клl!!у'Dом", увес:ь :в лича~tв.х, трич1 
на день їсть ~ю tt безнастанно грао на ·6[1.JІа:Пайку,. присm.ву--
ючи: "Во садУ·..... огоро,це". . 

ЯХ напише щось у газету, зразу з.61zить до Дн1nра 1. п'є 
з Днlnра воду: хоче виnити Дн1nро. 

Ось·хто таІ<ий - теnер1шн1И Остаn Виmнл . 
••.• Вип•ємо пробачте, помолиаось, nанови,. за упокой 

дrшеньхи веnикоиученика Остапа Вишн1. 
ХаИ бу,це йому земля nepoul 
Самоnииущиu. 

- .... -
ЖАБИ 

/Бай на/ 

Розквакелис!І ТІ=І б~ у б_олот1, 
Що 1м, мовляв, на св1т1 добре жить, 
ЩО 1У СlЯDть· СОНЦЯ CTplJIИ SJIOTl;· · 
Що 1м болото, ЯR людцяu бJІакить ••• 

Та и·ще ~~аала zаба-квакотуха, 
І nовторялй жабенята всJІlд: 
-нехай дрижать слони вс1 клапов~! 
Нехай zиве болото l·нam р1д! 

А що скажу вам я, байкар, - не·раб? -
Болото- гордlСТD лиш для zаб, •• 

Іван Манилс 



' 
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UпаІ.ао Opec~t 117ІА І ДОИЯ. В-:ао "Бреме. СОФ11", :A.at'cбfpr', 
1.946. 11 2 '0'1'. . 

на пере~е•о~• ~oeoro 11~ро~sевиа 1 переоц1аки wатер~аа~
ио-а~t'м•к•х .ap'!OC'l'el, ~ .цоо1 виен·а~ааи пое.,nвl сфер•, 
а' SBJІJJЄ 'l'JtC!R 1 1JСраіиоьІС1.1 поев.2.1 ен·акеина арикмета са:иоа_.. 
~аевня І ке~аt1еиqких аок~еuпяяц1й. с~да са1д в1двес~• 
I'DlBКИft nатос т.ооьv.ачки І ПO~&C'J'JI '!rpa&JI18К" D.Каеиа,оиІf 
8 ЧИСІ'И11КJІ.8 "p08J(~I!HOl'O JCO~l0'!8.ЦOpa" СП1SИ'1'~ JIЄJilR'IJI "ве-
8р11КИІ 081'1' серафима.в". Аае ІІJС.м_о ц1 поети ще nере<'уваютJt 
сере~ •очасвоrо zа~та, ваnа1диnючи иим свое ваvхиевва,оеу~ 
р~ю•tоь ким ~ карта~и Иоrо, ~о м.орест с~ає вzе зово1v о
по~ажlк Dt'l'l!, 

"Шаяхауи ~И'l'ИКИ ие xoqy я хоДи'І'и 
І nравди у •~дей не буду я пита!Jt: 
На роді ~ю~с,воwу ~еаит~ вдавеи несита· 
Роt<о.ве.И10'1'Ь 1. aua:a иере.д1сних заІСJІ&!'І ••• " 

JІюдськсrо 011ту "вrубиого І rtl.Цctynнoro дyaeJJCSиa~t~" &J.B не 
zne •оІ•аєя, е.ае ~ ие хоче ввати, sк 1 "pa,цoJtLІ ием1•аиих 
• eexвo~t.r s.спу.ави1.. •е 'fl.UJCB приро~а в ії оВЯ'lОС~1. І ваа
~од1 е ос~анн1к проявом aosta.~y пое~а s об'яRтввник св1-
tом,. -е и1.е1.ие проJ<азуе в-tи тих1. с.пова, ваІ1.ІІВ1 no7.т'l'SII 
/"Ти BJ18Aapaa", . "Jllto••, "Пo:rtozl JІ~ти1 веttори" lt 1.п. • Аае 
цевтр у:ваJ'и no1'0'1'1B поаа "зе)Івим 1онуваннам" -·у оферl 10":.. 
xoвo-peJІlrtltииx вap!tocteM: "• ваwку не:sимови1к,в ира13 ева• 
~tевиs.м", в posuo•t в "ие'flУ'иим ов1ток" в "oavo!'Hltl weas.i•, 
Мерехиво ц1.в1 спtри'l'уа:JІ1·стично1 п1.рихи нее:виче.Іво 'fOR&e І 
в1а:кеJ uоzпиво, що 1mсо.пи зеина Jюва видається иадІJІО вdo
rO» й над'1'о rayxoJ), ··o·cs nере.ца'l'и, не sаае.nас'l'ив•и Іх, ~1 
о.ани С&17~ооти, •о в ках nер~ував nоет Dl~ьииІ 

в1,ц nут tx, 
. Вl.Ц SJI06JІ 1 іХ КОТИ, 
в1д кар 1 страждань вс1х. 

Захопаевка-рах1с'1'• првр~дою - першиІ стуn1иь виваохенни 
•1д ЖІ!'ТЯ, 81~~апекос~в 11.~ об!лzуючих mпа~в хю~сько1 ~~ 
ж1., другиІ • перебування в зонах оимзо~1ии ще &емвоrо u1~ 
• Лоеsrр1и, ЗlrФplA, ~ре~11 - ах ан~и~ева - JЧHlІC~t~ в о•. 
Фраицисиа, nоче.~ок ~оер1вня И qетверrий ~ c~n1a~: •нав1~ 
~aaнJJ", "уге.дува.вня" иеоqутиого, незрпмоrо СВ1'1'7, ажеr'ори~
В1. ОП ft ПОГО'1'1В К10'1'ИЧН1 ІИДJ.ПНR, Цl ЧО'ІИрИ стуnен1 .QХО8-
ИО1 ево~юц1і noe~a покаеуют! три о~'яа1·в1р•1в, ~о в вих 
М.ОреС'І ~ocara~ lИКОЛИ Ч1'1'~0С~И, ЯК Rапр. І ря~аех: 

" ••. Свlчею 61дпою rорить коа моав,ва • 
З мо~у'l'ИlМ морокоu ажа нер1ана ба'!'ваІ 
Лиs сонце мопи~оа сnромоЖае прикаика'l'Ь 
СJІ1І1УЧИХ ангеа1в неnеремоzку ра~• •.. " 
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Не nопадаючи у приt<рУ єлейну nсевдорел1г1Ину патетику чи"се
раф~чнl.сть", не дбаючи про нев1.длучну в таких випадках ":кра
сивз.сть", поет за.хоппює нас своїм дивним настроєм "нав1даннн' 
духом. Щось 1з шепоту, 1з леготу незрю~их немов :крила~их з. о
тот - сп1вбес1диик1:в поета, з мови 1стот нечутного св1ту криє 
ця л1ри:ка. Інод1, моzеБнаслlдок справд1 ag чернечого в1док
ремлеиня :в1д зекности, поет зрадgув дитячу простоту дуи:ки, 

наї:вн1сть в род1. "АФоризr.ав": · 
О:красою зе:мза, звичайно, в людина; 
Проказою земJІl. є теж вона, людина. 

Так uo:e со61. думати с1.риИ чернець у келl.ї, судоропно сторо
нячись в1д ииття, але для нас·це не в ~l.д:криття 1. не а~ориз~ 
Що гарне, те :водночас 1. добре. Етичний 1деал М.Ореста в Иого 
неsламm.І в1.р1. » тр1юмф Добра /"Але я. в1рю в День Добра"/ 1 
закхючне. ~'Добро Безумне", що звучить як оратор1.я: 

"••• Падає зло в порохи, райдуг рад1ння встає 
Б неба легку височ1нь, дерева не кидають т1н1, 
Р1ки назусп1т течуть, щоб пов1сти дІtерелам· 
Таїни моря, що рвуться з глибин.Свlzоустий,дзве-

нючиІ!f 
Хор ос.Іtйпих оболок піе онову земл1; · 
В н~жних об1t.t:мах аlМJСнулись :r-шнуле й :майбутнє. 

О Свято 
Слави всеславноїІ Смерть мертва. 

І всесв1т -
~TTJ! • 

Якби хтось хот1в пов'язати поеа1ю М.Ореста з нео:клясиіИЗмоu 
"п'ят1рного І'рона", то, ир1.:м визнаЧень боротьби за я:к1.сть · 
як основної при:ккети творчости неок~ясии1в 1 творчости М. 
Ореста, важ:ко було б знаІти ·1нm1 зв' язки .• Ця поез1я стоїть 
y:n:e в етап1 п1сля переборення насл1ддя ·доби неокnясициsку·1 
неоромантизму. Зб1рна "Душа 1 Доля" е mиrouяu нової доби,в 
яиу вступає українська поез1я, зонрема на чу~н1. Це поез1я 
не вlтаJІьн:ости, не романтики актив1з:r.~, а поез1я вир-оких , 
"нечутних" зон дуm1 й духа. Б цьому 1 в своєрlднl"СІN:1ІсниІа<и 
М.Ореста. · := 

' 
ю.:косач 

ВИБР.АНІ БАй:ки ТА ПРИТчr. АвІ'сбурІ', 1946. Стр .1 -72. 

ЩоИно виtіШJІа дру:ком в друнарн~ д.са:вm1на в Авr'сбурз~ зб1ро
ч:ка вибраних байок та притч у:країнсь:к-иж баttкар1:в ХІХ 1 ХХ 
стол1ття. Хто ц1 баИнар1? Чи знае npo них наша ~ромадсь:к1ст~ 
наша m:к1льна молодь? 
Саме ця зб1рочка й знаИомить читача з нашими у:країнсьники 
ба~l:карями, що здобули со61 належне м1сце в· 1стор1і уираїн
сьІсої л1тератури. Петро Гулак-Артемовсь:киьt, Лев:ко Борови
новсь:кий, Євген Гре61нка" Леан1д Гл1б1в, Іван Франко, Борис 
Гр1нченко, Володимир Самз.йленио, Cepг1tt Пилипенко та Іван 
Манило ~ ось 1:мена творц1в української байки, иtо їх вибран1 

. ) . 
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Р:1.,ц:не Слов о Ст'ор.51. 

' 
т:вори зиаftuи cod1., м1.сце з реценз ове.и_1.й И8.МJІ а61.рочц1., а се-
ред .-них 1· 1к' .а сучасного uоподого ухра.інсь•оrо б&.Ікарs І :ве
на Маивпа, що·аеопод1~ано /каsемо:неопо,ц1:ваио, бо байкар1:в 
r:во~ять епохи/ з'явився в сучасн1И унр~!всьа1.І х1.терв~ур1 1 
с:в оі:м "кOJinИ1l ск1хо:м" не ТlJІЬІСИ розважав· иаsих читач1.1, aJie. 
~ :виск1ює, ~иnравплв хиби нашої д1.~сности. · 
Коzний з уІСраїиських байкар1.~ вн1с :в·уираїнську JІlтературу, 
в ухраlнсьІСу байку щось но:в~оq.nеь~~ байки- то пере:ваzно 
перекJІа.,ци деяІСих байов Лл Фонтена. "'Наймодо!Итl:вим баІ!карек 
б~ П.БlJІеЦ~Rий-Носенко, що заJІижив·nам збз.ркик баІох І 333 
байки/ иевисоІСої художньої ц1нности. Пз.д 3nJІи:вом поJІьського 
байваря І.Красlц:Ь:кого писапи байки П;Гумк-АртемовсьJtиІ 1. 

. JІезко Боровиховський, з них останн1й .цав до 25о бaUoJC. 
Але спра:вzнlк·осиовопопожнихом 1 ориr1напьиим творцем ухра
їиськоі ба!fии був Єв-ген Греб1н1tа, що наnиса~ понад два де
сятки ба.ІОВ, ЦlІСаВИХ ЯІt ЩО~О МИСТеЦЬJСОЇ форКИ, Т~ 1 ЩОДО 
rnабоио 1дейного зu1сту, l·через те його байки й'тепер •е 
ие втраttИJІи с~оеї Вартос!и. Та найви,ца.тн1шии байкарек вва
zаsться у нас Лео'НlД Г~1б1в, ·що велавився сво! ки побутоsи11и 
баІ~аJІи з виразии~ ухраїнсЬким нац1онахьним забарвJІеипнм. 
!JUtl баИІtарз. /Ів.Фраrпсо, B.Г,PLWteRRO, в.са:мlйлеюсо, с. ПиJІи
пеико/ не були байкарями-ф~вцлми. То були nисьменники І 

·. роети. Але вони :кми також .хист 1 до байки И цим в1догрв..аи 
подвз.~ну ропю в 1стор1ї ухрв.інсьJСої л1тератури_ .. Ів ~Фраихо 
вбаГатив увраїно~ку байкv на~ближчим до ба.~JСИ 2анром - при-

-- !'Чами /"Притча про :иття'', "Притча про йlру", "При'І'ча про 
врасу" та lи./, виІСориста.вm.и ма:ндрlВНl сюжети, лк зас1б ви
сховлення ~агмьио·.u~дсь'их е11ичних 1отин 1 нац1онмьиих 1-
демl:в. Б .. rрlнЧеШ<~ .наnисав бatti<y "Гран", де осудху-в нест1~ 
ках хюдей, ·•о Мlняють свої nогпяди. в.самlйленко·писав ба~
ки ПlД ВПJІИВОМ фраuцуаЬКОГО байкаря Ллmамбодl, С.Пилипенко 
наnисав ХlJІька байоJС з сучасної дз.Исности. 
А -~епер виступив з своїми- ориІ'l·наJІьними байками Іван Манихо. 
йо~о баІки, зокреwа байви, що вв1ИШJІи до цього ~sб1рничиа 
/"Іlше~иця tt'В. Jioп:vx", "Море М р1.ка", "К1нь та Свиня", ''Меч 1 
аз.риаця", "Скежя1t ·та. 1.нm./, безnеречно заслуговують на у:ва-
17 ие.шо1 уираїнсьиої Грома.дсь:кости 1 могJІи б бути рекоuендо
•аиl .ЦJІJІ УJ<·рв.іиських шс1л ЯJС дидактичний ua.тeplliJI длл худо
~оrо ~итаgня •. Мова 1 стиль баИо~ Івана МаниJІа. вимагають 
ще пе:впоі'tо удо~коиалення, яR с~шно зазнаЧ!JЄ у вступн1И ста
~тl П.О,, а проте й теnер уже wохНа сJСазати, що нам б~вар 
не sбияв вопод1є словом 1 має безперечне право претендуВати 
на лз.тературіІість· uовSІ. А ·це основне, ·,цо чого мають прагну
ttи нц.n украінСЬІСl nисьме"Нники « nоети, L<OJIИ вони хотять 6у
ти ПОВВОЦlННИМИ НОСlЯМИ нультури УRраЇНСЬКОГО СЛОВа. 
Духе в пригод1 для збlрОЧRИ стає невеличка встуnна С'1'8а!!!Я 

fi.O. 11У1Сра1ИСЬІ<l 6аіі!:кар1", де nодаЮТЬСЯ ІСОротеНЬІС~ бlогра
фlЧНl в1домост1 байкар1в 1 стисла. хараR·теристи:ка іх творчо
сти, • катер1ял р:уж.е потр1бниИ для :користування :книхечRОІІ :в 
ІШО.Пl. 

В1таючи вих1д у св1т ц1єї потр1бної кни:єчви, я мyJJГf, однак,. 
:висловити zаль, що зб1рочку видано дуже др1бним друком, бо 
це робить її важкою для читання в mкoJil. З велиJСоD прикрlс
тю -мушу вJСазати 1 на другу хибу,властиву й багатьом 1нmик 
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зб:t.рочкам: поєзJJt, Що виltfmJІИ друІ<ом з~ ocтaittllft: РlІС. Л :u:aD 
на уваз:t. нерац:t.онаJІьве :ви:корисtаиня паперу nри ·друков:t. ~Ч()
мусь друкарн:t. 1., очевидно, автори поез1й·дотри1~ються ду-. 
:м:ки, .що :кожни&! 'l':Вlp, хоч би в1.и .с:к.m.,ца:всІІ з 2 . - .. 4-х рлд:к:t.в, 
мусить займати oJ<pe:u:y отор:t.Н!(у, в :кни2Щ:t. • Я не· ·:маю ,ту'l' на 
уваз:t. заощадженнл·.пвперу 7хоч 1.. такої роз:коn, ІІІС .зайве . 
nитрачаннл nаперу, :ми не можемо со~1 дозвО'дити/., азr.е : nи . 
з:t.р. вражає ·неприєШІий Bjir.nяд :к-л~.zечtеи, ян її роз.г.орну.'ти, s 
бу:кв аль но порожи:t..ми ст орн:t.jами .Hanp . на 8 •:І. й ·стор. ·в мІ ще
на б айва Боро:sиковсьІ<.ого ·~крила у· в~т.ря·:кв.", · JtO ·авладає.ть .. 
сл з 5-ти рлдк:t.в. На 9-:J;й стор. баttка 1'Два плуги" ·wв лише 
4 рядки. На 1 о стор-. бай:ка "МетелиІ<" має 5 рлд:к:t.в ..,.а. решта 
б1лий_nап1р 1 т.д. Хlба ~не можна була др1~неньк1 байки 
т.ого самого автора в:мlСТИ'l'И. на одн1tt ·сторJІв:ц:t. по І<'l1!Ька, 
СІ<lЛЬКИ MOZe ВМlСТИТИСЛ? · . 
Ви. дання :книжечни буіо б досить пристойним /воно уає гарне 
зовн1шнє офорцл:еннл ; янби не оц1 ХК;би,. що на них ми вне.• · 
зали. . · .: 

· П .ковал1в ,. 

ПроФ .n .І<о~а.п:~.в: ~'УЮ?АlнсьНА ЛІТЕРАТУРНА ВИМОВА :і" ПРАво.
ПИС". Мюнхеfl, 1946. Видання циtсJІ·остиJІьне .• · Ст_ор .. · 38, 4Q. 

. . 

В сьоГодн1.ши1х Уиовинах нашого е:м:t.І'-ран~сь:Ко~о жит'l'Я наз
вана в нагОJІовку книnа духе потр:t.бна •. І "Українсьний пра
воnис" З1линсьхого ~ 'tукраїиськиіt правопис" ~з · правопис
ним словю1коІL Н.Руднuц~:ко.го та "Правописни.Іf сnовни~" ;3Ре.-:
,цаrованиМ О .Па.неИко:м:, знаИuис.я тут :в н·еч~~.пенних nрим~р-
ю~ках, тоиу JCHИ:ERa проф .Ковалева духе па ч_ас~, тим· б~JІЬШ~ 
що· кр1:м: матер1ялу правоnисного, зоЕс~м nравильно у~оzено

го на основ1 оф1ц1~но признаного в рр.1943-45 правопиСу 
З1линсьхого, тии·саuим ноJІиmнього nравоnису Української 
А)садемlї Наук /т. зв·. С:крипиик1всьх01"1 аз тор. nодав· основи 
л1тературної аимови, так ду~е потр16н1 на:t..«: ·у той час, :коли 
на е:м1rрац:t.ї zивуть разоu CXl,ЦHl й Зах1дн1. українц:t.·:J. ма
ють нагоду обсервувати свою мову й вимову та контролюва'l'И 
її 1. справля'и~ Тому й питання, чи правопис~ правила n~ 
требують 1 розд1пу про вимову, в1дпадає, а навпаии треба 
цей розд:t.л прив1тати, хоч в1н·налеznть до nlдручник~.г~а
матики. ВаzниИ теж розд1л nро.транскрибування JІатинсьиими 
л:t.тера•ми українських сл:t.:в. Інша спр~~а.в тому, •о треба 
в ц1й .кни~ц:t. дел:к1 реч1·додати, а деяк1 справити. 
Питання nрипод:t.бнення глухих звук1в: до дзв1нких 1 навnаки 
та затрати ,цзв1нкости nриголосних в середин1 слова 1. при 
к~ІЩl вимагає nерев:t.р:ки, - хоч У'Яормах українсь:кої :мови~ 
Синявського в воно немов законом, • тому що на.осно:в1 фо
нолог:t.чного трактування української л1тературної мови не
має саме цього nрипод1бнення звук1в та затраченнл дзв1wх~ 
сти. Так само неправильне в зм'лгчен:нл nриголосн~·nеред 
звуковою групою ·ц в словах чужого nоходження:, .. J:I.anp.xoмl--
C~lя, отиnендь1я. . . 
Зово:t.м слушно автор звернув увагу на неправильну ~~мову 
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/дуzе Х'ЯRу/ 01 ~~ В 8ВХ1ДНИХ yxpalHЦlB /с~.12/1З/. Д~ 
гов1ркову звиЧЖу треба усуну~и з л1тера~ноі вимоии ~ 
ахе й р~вночасно обер1гатися перед зовс1м ~вердою ви
мовою тих звук1в /напр., _Qвято, !'J.JI1fв./. При ТО'!У :вар!!' О 
Пl.ДUlТИТИ неnравильну ВИМОВJ'. /рОЗДlJІЬКf/ 8D~1B ..\!11 А,!, __ 
RR л-z, д-s, nanp. ~zataн /не ~-!8fан, але ПlА-~• , 
РаА!ике:вич /не.Ра&-зикевич/, аяе Вl&-анака, Це ~рапnа-
8'1'ЬСІІ здебlJІ:ЬJІІS У. сх~дних YJ<.:pal.HЦlB .n!до »П.ИВ:ВОJ( РОС1:»-. 
СЬІ<Оі ВИJІОВИ • 1/ . . . . . · . · . . . 
Кр1м того е.в'l'ор вживає .r!J~матичних терм1н1в rozocн~, 
прИІ"ОJІОСН!_ еам.lС'J':Ь 'JІРИіtЯ'ТИХ у "Нормах" Свиа:ВСЬRОІ"О : 
гмосниtt, · приrоJІосний.,·· чи в Рудницького tf З~Jtинського 
І'ОЖОС1ВХ&, ПрИГОJІОСlВКа. . 
В poздlJil правописниХ правиJІ треба пода!l'и а~етау· й ви-
в.снепня про апостроф. · 
До:кJІадно опрацьований розд1х правопис слов•анс~tхих пр:2:
звищ 1 географ1чних наа:в, а ще до:кJІадн1JІІе хресних пр1:.. 
еви~. Та тут 'l'ребе. би вий.'І'И на зовс1:м фонетичq,· .пао~-
ву писання давн1х АОRументlв 1 не в~ивати.Іахов,Іоа~~ 
Іул1ян- ВаJІер1аи /немов у рос1йсь:коvу npa!onИcl/ а Ія
:ков / -lв/., І«оаихм·, ІюJІ1ВН 1 Ве.лер~ІІн" а- та:коz tte вzива: 
ІfИ. Єкатерииа, :КОJІИ в y:кpa!HCЬI<ltl )t.:OBl є T:LJI ЬRИ катери-
~. І 

BRlHЦl ще о,цне завваження. TD..!'a :к-ниuа, ян прв.вописю. 
правижа" повинна бути без помиJІІСи. Ти:мча.сок це дуже ва
:іt!<О в. цих11о~тихевому видан:•·1. І хоч н.а OC'1'8R'::11 сто
рl.НЦl nодано дру:карськ1 no1~ИJit<·и, JШШИJІОСJІ. іх ,цовот." 
ге.даю". з вини дР,у:каря·, Ос:ь вони:· ро_QХодитІІСJІ ·;стор. 2 
u./.f:~ зходиться7" принц1п·/З -:м.~.принципl, ·рєrуJІю•а
!И 1 - м.б. ре(улювати/, 1гнор~ати /4 -м.6.1rнорува
!'И , Ш>'УНІ'·уєть"я І 15,27. --w.~cs. r'pyн!ryвrJ.cя/,.upazьш 
/15 - м.б. rуральнн/, ~1рлянда /25 - м.б. Тlрхя~а"Па
У.JfЬ /2 ·- · u. б ,Павль/,· ІсJІ~нд1я /25 -м .б .ІсJІяндlяJКJІ~йс:r · 
/26 -u.б. КJІяйст/, мед1~:. консчJІlІ:М-/25 -м.б. мед1юu,· 
консил~DІl/, TP!D.!Bl.J>aт /26 - :v._. б. тp1D1І:tt 1рат/" Д].JІJІекта 
/7 • м.б. д1яле:кту;, знак!!· /2о - м.б. знаку/" Гиrе /2"S 
- · :м. 6 ·, Рпга, n1 сьлн · /21 . - м. 6. 111. еля/, J<ахаіи 725 - м. 
б~ JCOJCa!н/, JІЩJІИН1, /12 - м. б. ЩlJІИН'у/, n0JІО~:КВ,і)П /Зо • 
м.б. ilOJil.Kapnf, ПlН!! /14 - :м.б. І1!На/, Wh1gt /16 -:м;б·. 
Wh1 ta /. Вс1 ц1 слова nерев1рев.1 на осно:в1 "Правоnи\J
во~о словнИка" ПаЕе~ка. Треба cnoд~DaTI!CH, що ·нас!'упне 
видангв книm<и nроФ.:Ковв.лева ви1'tдс дрУJ<арс:ь:кимn черен
:аа:u:и 1 тимсамин не мати:w.:е nоtшлон. Вар~ о -би. також ·_да-
вати б.1л:ьше nрюслад1в. . ~ 

в.м.л. 

Д-р Ю.Чорвий: Engl1sh. Англ1йс~ка мова дJІя шн1~,курс1~ 
са)(оnавчапr-rя,НаRладом УІСраїнсьІСої Книгарнl в Авrсбурзl. 
1946.Стор.ІУ 76. 
Пlдручник д-ра Ю.Чорн~го"це першиМ nрилично видрукО»а~ 
ний ~ видаz;и« щдручнии аІ;УГ:Лlйс:ь.кої мови. Автор, вмlо-

;J·з~;;;;~;;'І'реба було· б Dт~яснитІ!· з"е..гаJІовl /пе cn~цlaJD:
O!raМ/, що це фонема. nалятограuа. 

.. 
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!L'ИВ ОВ:LЙ курс у 10 JIЄKЦlRX, ВИЧерпуючи НИМИ НаЙОСНОВН:L!11 
реч:L з аигл1Исьхої грамативи 1 сл1.в~1. У:кпад·ленц1й та
вий, що наnеред 1.дуть ~енсти· nо~-ангп:1йсьвому., а onlCJI.Я 
елова й грама.тичн1 nоясненг:я. Дел:к1 ленц1.ї :м:о-г.ли б бути 
nерем1не~1: ·. ~в.к н:апр. ЦlJІИй усту;Ц "Прав-нла ДJІЯ читання " 
/стор·.1о-.1.1/.у ,цpyг:Ltf левц1і ~.овин.ен цpиtt·rrи на nочатку, 
Я1С ·не }; nepml.Й JІе,ІС,1.ї' тo'.ne_pe.zt .нею у·. :вступних увагах про 
ангдl~Ььісу абетху стор .I~j.. Це· тю.~ б1.7;Іьше, що n1дручнп1< 
·- ЯІС s.ааиа'І!ено в .. наголовку, - ~ризнатт~Ц~~ тех 1. дп:я само
'Н~вчання. Ду~е вамива сnрава, ц~ nер·е·,цача ·англ1йс:ь:ких 

.. CJilB унраінсІІки.ми 6у:кІІами. Автор оnр~стив цю_ сnраву до 
·.~ u1н1.иум.,· nо,цаю<qи Т:LJІЬки в загальних рисах правильну ви .. 
-1lову: рз.шальве було в н'Ьо.го !rа:ма.гання не. nерео~тяжуюати· 
читача багатьиє /й так часто гус~о незрозум1лими/ знач" 
вам~ tt .бУJ(ваки, RI< це звИчайно· ~ува~ .• І<ни~а ~риsначена 
не для cneц~RJI:Lcтa, а для масового. чит·ача й тому таІСе 
стано,вище автора зово1м оnравдане, На жаль,неощт~дана 

·. HЄnOCJil.ЦOBHl~T!t, ЩО !rрВ.ПJІЯСІТ:ЬСЯ ТУТ ·1 там у ТИХ ШНС:ИХ . 
c.ttoвax: напр. на стор. 1 чи~авмо "поулє-нд'1 ~ а на. стор • .5 
"noJilm" /з!J:м.. "поул1m", коли триматися :вже поnереднього/. 
Кр1:м_ цt~ого 1 зуетр1чаються неnосзадовност:L в е.нгл1Исьвих 
тенс~ах,наnр, стор 1 с~ово "Юврейн~~н" nисане через " к", 
а те саме слово на стор. 5 1: ,ц, nисане в~е ч.ерез "c~J 
Rplм цЬого, r'ев1домо, що· ме.Є означати знав наголо_су · на 
словах "гз., lll, в1" 1 т.Д. /стор.З/; .. чи не впхив це ча• 
СОМ чеСЬКОЇ транСJІ1ТераЦ1.і В.ИГJІ1ЙСЬКИХ ДОВГИХ ГOJIOC·lBOtc, 
з чим иан .автор не :м1г coCS1 дати ради? - . .. 
Враzа.є те: веJІИІ<а кl.л~кз.сть др1бних коректорсьвих. . nоuи.
.пок, без· яиих /я.ІС те~ 1. бе~ зо.гал:ьної за:м;~..тхи ··на цю теку 
на стор. 75/когJІо б зовсl'м ~обре · об1йтися. Є -й ·~аR~ичн1·· 
ПО:МИJІВИ В 8НГЛ1ЙСЬВ1.J;! МОВ1.. jнanp, 11 ПР,ЄДМ~'l'. ШІ<lJІЬН~і JІЄВ- · 
ц1і" не "об,цzект" а ·"сабджеRт" 1 1.н.7. . . ' ·· 
Щодо з мз. оту 1 то кaтeplJIJI .ЛеІСЦlЙ сн.7Іада.є 'і'!;С~ ваИчаст1.11 3.8 ., 
речень 1. фраз,.що nотрз.бнІ в щоденноJ.ГУ. ШlTTl.. Д1. реченнЯ 
н:епов ~ язан1 кз.ж собою; тяг;rrих т.еист:tв май_..-ї:е немає /зв. ви
і:м:воu анг.л:і~ського 1 американського гз.1ш1в при ІС1НЦ1. кни-
uи/. Варт1сть книжІ<и· зррслв. б,· коли б був автор подбав·· 
про абетІ<овІfй показник ус1х сл1в в обидвох· мо~ ах /англ1.й-: 
сьІ<о-у-Rра!нс:ьхиft тв. навnачний, яв· це звичайно.·водиться в·· 
Пlдручниках/ ~- Ду~е добре, ЩО ав.тор ЗlбраВ I<OpOTRO ·,на C'l'l='> 
65 р1.зниц1 в англз.Uсьklй 1 америкв.пqькз.И сл1вн1 ;хоч д~ 
ЯІ<ИХ частин сл1в тут не:має,. н~пр. · вислQвlБ для "зал1зни-
ц~", для "nош~и" 1 т.n;/. ·. · · ·· 
В ц1лому треба ствердити, що n1дручнин д-ра Чорного, це 
найзагал'Ьнlша 1нформац1йна книжечха дли. оnанування nоча~ 
І<lБ англ1йсь·ної )lОВИ. З уваги на. недостачу таного ,цовlд
нива·БlН наnевн~ сповни~ь своє nризначе~ня n~д теnер1шнD 

пору. 

Д-р Нр,.Рудниц:ь~иt! 

.... ' 
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Д•р Ярослав Рудницький: УКРА!НСЬКИЙ ПРАВОПИС~ Прага 1942. ~ото
графlчний nередрук. 

:v·ираїнський nравоnис nроф .д-ра Ярослава Рудницького, що nоявив
ся в розnрода~ це одна з кращих юш~Рчов, nризначе~шх для nра
втичного користування nравоnисними nравилами. Іі неве;rиЧІ<lІf кни
~ечц1 /25 стор. 162 / пом1стив автор D за.гадьНО!...'У вс1 npaвonиc
Hl правила, схва.лен1 на npaвonr_,~нlti коr~ференц1ї·~~АН в 1926 р.та 
nубЛ1І<ОВаН1 друком В рр .1917-1931 , В КІІИ:іtеЧЦ1 Я .~JДНИЦ:ЬКОГО не 
впроваджеЕо зм1н, що вв1йшли n1сля 1934 р. в АН УРСР. На Т0}7 
станов ІІЩ1 nрав оnисних Іlравил ст а.JІИ українсьв1 мово знавц1 й нау
вовЦlі що знайшлися nоза рю'каJІ.r.и радянсьІ<ої влади. Тому право
nис Я.Рудницьr<ого Формально не р1зниться в1,n: lюІІих· сьог7оц::1.JИН~х nравопис1.в, нап_р. І.З1линсьаого /ІІІ 1 ІУ ви~~-1943,1944 та ІІ. 
ковалева /1946/. Автор уложив cв1l'f п~вопис так, що nгє·.Rти:чно 
иожуть ню.r :кор~стувt<.т:ися читач1 на вс1х стуnенях осв1т!І. Прак
тична стор1 пка Пра.воnис'У являється в тоиу,·, що авт ор у вlдnовlд
них :м1сцл;к пз.дкреслюе дане 11рав ило та робить аавважеш~я, · яtt нnр. 
"не :вживаі~те дивоnию~rr:;: форм: будуваний,:мал:Юваний" /стор. 7 ./заи. 
будованиИ, 1о~.аль6вапиИ; юте1.1оте.~нlчн:ий спос1б заnам' ята.тn зм1.ну 
·на n:ис:ьм1 приросткв.·з Еа ·сnеред голос1вками к, n, т, хІ !а_!Р.
таниха, коптюх стор.Т5/; nисання и зам. 1 в род.одн.~lн,р.нпр.: 
Руоь: •• 7СТ:'8":"; при nравИл1 Їерехо.цу ~ D-.Q ду"Е.є легко 1 ч1тко 
вире.:п:ене 1сторичне п1дЛоl"~ІЯ ст.; о;; вимова -:!!.9.!- в нарое;тка.х яв 

-ньсь- /ст •. 13/; nєресторо~а перед :з11.~1mування:ц на ростка -А:ЕЦ!! з 
3.HHJij ЩОб НЄ ЗJ•'1.myr.c•.TИ ВlДlМеННІШОD.ИХ 1•,t8!C":IИKlB З Д1ЄСЛlВНШ!И, 
7стр.16~§12,5/; nри правоnис1 qупх сл1в nрюнтІ<а: заnе.:t.!'Ятати 
qрав опис таких груп: -грам- 1 ·~граф-, -лог- 1 ф1л- 1 -ге о-, -гог
;ст.26/. Варто о перев1.рити сnраву писання -йо- 1 -ьйо-,_ ~є-/ в 
словах як серйозний /ст.1о/, м1льйон /ст.13/,.Мольєр /22/, ~об 
виминути кол1з1і з "Правоnисни:и словІПІІ<о:м", редоГованим Панейко11, 
де ~па:;;:.одимо сер1озниU, м1л1он, ?-Лол1єр. Тако-х варто б nодати у
враїнську ви:мову фраnцуsького и "!'а н1мецького й, як1 на nисьJа 
персдаються знs.Rшr. ю. -r · 

В nраВОПИСl ПОДаВ автор терміНИ ГОЛОСlВКа, ПрИГОЛОС1.ВЕа,та ва
ЗИВНИІС'1 рОДОВИК l Т .д,, так Я::К у nраБОПИСl 31ЛИНСЬКОГО, Ця тер
!Іl:НОЛОГlЯ р1.s:нитьrя в1д назв у n1дручниках -сх1дноухра.їнських,.це 
кавмо голосниМ, nриголос.юІй /я.к·у"Нормах"Синявського/, а часо:м 
з рос:LИська голосна, np;&гoлocrro. Терм1нолог1ю r1одають 31Лй!Ісь". . 
ви!!· 1 Рудницький на ос;:нов1 ухвал Ф1лолог1чної секц1ї НТl!!,Ш. у 
ЛЬВОВl, що В1дбуласп на наукових конфереНЦlЯХ в рр~ 1936-37. є 
Це ~epMlHOJ10ГlЯ С8.НІ<Цl ОН СВана HaYJ<OD ОЮ lНСТИТУЦlЕ: D, 
Варто буJ;Іо 6 видаТ-"! nравопис nроф .І:.Рудниць:кого з поб1льмени~ 1 
дсікладЕ1.Ш!!Е прикладним матер1ялом. 
Ha-npИKlHЦl СЛ1.Д В1Д:М1.ТИТИ nотребу ОД!І?ГО ТlЛЬRІі nlД сучасну ncr 
ру,· aJie доброго 1 поЕного видання укра1.нсьюrх про.воnиспиz nра
вил, щоб не було плутанини в подаванн1 та вияспювюш1 деявпх 
правописних nравил та н~И'l'lJаЧати вR.t:no,. при сьогодР:lли-:ьоm· 

. браку nаперу 1 україгсь черено:к, енерr1ї. Цн справtі nовr~Нна 
бутч: прє--дv.ето:м нарад в1д лу мовознавства УВАН та ф1лолог1чно
го фавул~тету У~. 

В .Лев 



Ct'op. 56. Р1дне Слово 

Петро Оl<сане:нко. УКРА!НСЬКИЙ ПРАВОПИС. A.Бr'c~ypr', 1.946. Стр.' 
1 -56. Ц. ~мр. . . 
Правописне питання --вайболюч1mе питання в ва~І v.овн1й прак
тицl. А тим бlJJьme тут, на ем1r'рац1і, ·У.оли наша. грона.цськ1с-;ь 
примуm~на наристуватися р1зним:и правописами, що виnадково з~е
реглись в1д попєре.цн1х час1в. Через те й винина~т~ ~е раз пи
тання: ян писати? яиого npaDonиcy дотримуватися? 
ВаШ(О дати якусь вичерпуючу в1дпов1дь на ТJ;l п_лтанн.ЕІ, ваnо то·
м:у, що коzниИ nравопис має в сво~й основ1 <?Бої принципи, ЯR1 в 
св1й час, ян складалися ц1 правопиqи, ме.ли пєвну вагу •. А ·тим: 

чаоом ~Інття значно посунулось уnеред, свлмися нов1 обстав·ини, 
нов1 умови розвитку українс:аної пац1ї 1- украіпської ;атсратур
ноі :м:оDи. Здавалось би ни-rшкав nотреба створити нову Правопис
ну KoмlClD, яка ~ за~:....Lя:лася r'рунтовним nt:.реглядо:м украіпського 
nравопису. Але z це сnрава тривалого часу. Життя ~ вимагае за
раз пе дати ян1сь правописн1 норми, як1· до того ще й претенду
ваnи б на соборн1сть, о виправдання загально nрийнятого -гасла: 
"Для одного народу - одна л1тературна мова 1.- один правопис". · 
В нашому науковому св1т1: вважається, що та1пй правопис поІСищо 
:мопе зас'І·уnити "Унра.їнсьІСий nрав оnис" 1929 рову, ухвалений Вс&
УІСраїнською Ком1с1єю D Харков1. Ц1дставою для цього вважається 
той 1>акт, що в упоряд:ку-DаНН1 його брали ~часть рраїнсЬІСl мо
во~.-з.вц:t - представнини з ус1х українсьІСих земель. Тому· цей 
правоnис, виходить, найб~льmе й претендує на соборнlсть. 
Цими .днями щойно виИиов з друну "УІСраїнсьzшй nрав omtc" Петра . 
Овсаненна. Дей nравоnис, апробований В1дд1лом Культури 1 Освl
ти при ЦІІУЕ., сІСле.де;ний саме на основ1 "Правопису" 1929 ро:ку 1 
має головним завданням, я:к зазначено в nсрсдмов1, ".боротися за 
чистоту·1 ~яьтуру єдиної для вс1х українсьІСих зем(.,;rь л1тера
турної :мови • Хоч о6межсн1 умопи друку не дозволали упорядчп
КОDl ц::ього Dиданюz подати· максимум ~ого, що потр1 бне для Цl~
новитого опанування основ ·уІСраїІ:сь:кого nравоnису~ а nроте м1-
г1мум ЦlJIICOM забезпечене • Стисло й ІСОротІСо nодано в ц1й неве
личІСlИ роа1аром кни:::rечц1 вс1 наіі!головнlПІl правила українського 
nравопису й nунхтуац1ї. Як правописниИ дов1дни:к для mк1л 1 са
моосвlти, "УкраїпськиfІt nравопис" Петра ОІСсаненІСа безперечно шє 
велике ~начення для широІСого в~тІСу його серед уІСраїнсьІСої е
мз.r'рацlї. 
Особливо ва%tJІивим 1. Цl:шшм є те, що правопис цей nодав собою й 
ту узагальнену грамати~ну терм1нолог1:ю, що її прийняла й ухва
лила до в~тку Всеу:країнська Правоnнена Ком1с1я 1929 рону. Цим 
са:мпм ми маємо мо:.:..'Н1.сть униинути т1єї розбlmtости в тор:ьано.nо
Г1.Ї" я:ка панує в р1аних виданнях на мовн1 теки. Ця тс.рмlноло.
ГlЯ :мав бути заnровад:с~на 1 в .ІПR~ль~о:м:у н·авчанн1, дарма, що л:о
ие хтось ЗDИІС до старої тери1нолог1.ї, в~вання ЯІСОЇ розхо~ить-
ся з принципами· еоборности. · 
Сл~д в~дзrmчити, що друкарнw д.Саз:н! добре подб"ла про зов
Н1ШН1СТЬ КНИШ<И, ПрО ЯІС1СТЬ Па..LІІ;.)ру, ІІУСТИ.ВШИ В CBlT ЦlJШО:М: 
присто~не до Dиитку видання ц1єї ІСН и. 

П. К-lв 



.. 

Стор. 57 • 

. '. ·. ,. ., .. 
~ .>·:' -:л-.. 1 Т Е Р А Т У Р Н О 
.І '1• • 

МИСТЕЦЬКА ХРОНІКА 

.ь 

Фpaim~BCJttc~ ртсОJtиии У sJt • ЯSІ<У з рововnнами І;, Фрапва ви-
в кие~::L. ttиов 7 киев1. н~ІСлндом З 5. ооо np~:!1~ 

нmс1.в ·сnец~ял~ний мяtсат з :~отогра-
ф~вии вИдав~ !.Франка, 1лnстрац~J-до них, з о6рRзжами·з жит
тя письменника 1 його портретом роботи мистця Ка.сьяна. т~хоz 
прИ!'О'l'ОDJІяєтьсл до ,цругу моnогре.ф1·1і D .Кобилец:ьІ<ого про ~ран
:ка, об' ек 1 о аркр1в дРУRУ. Із зданоІ"·о='вже до друку Зо-т:)1!О
~ого ІJида.нпа!творз.в Велmtого Каменяра ви~,цут:ь у цьому pon1. 

. :II.fipшиtt 1 п' итиИ .тоuи, .реита nоявит-:ьсл до.,~з:нця 1948 рокj·. 

·ФраНRlасьв~ •"ери .. '. ·· ЛьвlJС'!І:ка ФS,.nя' ~аде:м:з.ї Наук 1. r.<~o-
Y JlЬI30Bl. . цева 8n~Jf.Кa П!!С~~JеннИІСlв широно В1.д-
. · · с.вят:ку.ваііt. ~ро:новини смерти Іва:-tа 

~ран~~. Із ~оnовlд·я~~· вистуnали: aRvдeм1R М.Вознях на теху: 
"І • ФраНRО - в елетен& 11!.fКУ", nр.оф .ю .Редь:ко п:ро "Пов1ст1. І. Фра
нха" 7, ·син nись).(еннию~., TaJ?~C: Ф.ра:нко ,про "ФранJСов~ твори длн 
д1 тett • ··< . .. ,. 
3 робо~и Сnlлви·льв~~- На не~авн1х сходина~ члєr~в с~лни 
о:ьких письмеи~~в~в.. ~ЬВlВОЬRИХ nисьме~{.ИІ<1В ~_(fтав Пет-

~ .. . 
, ро П~Н1l- свою ноD'У Н'овел~··:-u.червоний 

хрест"" а .п~т .вритив Ю .Кобилец:ьвий маD допов~_дь np6 ·участ~ 
ПИС:ЬМ~ННИJ<~В у ВlТЧИІ!!НЯН~Й Bl~Rl. На че:рГОВ~ СХОдинах" ЩО 
пр~во~~ Hl!}:::r гоJІова т1єї Сru.пки, Петро ковЛанюІ<, · вист)·на.ли: 
М.Рудниц:&ІПІй, Ірина. Бlльде, · Ш:ми.гельський 1 MacJIJIK. 3 nриводу 
75-рз.ччJt з д'ПВ народження В .СтеФаиива виї.з~ила делеrацз.я . 
СП1.7І!СИ до Русова, р1дного села цис.:ЬJ.~еFJнин·а, ;'106 взяти участь 
у вис~авц1, присвячен1й знаменитому новел1с.~ов1 й сn1вцев1 
се~ЯhСЬRqЇ дyml. Органом С~lЛRИ,·замlСТЬ КОJІИЕі:ЬОГО zурЕалу 
"Л1тература з. .м:ис'rецтво'', в "Радян~~ІСий Л:ьв1в". 

УІ<раї!!СЬR1 МПС'l'Цl на У в сесоюзнlй ·мпстец:ьвlй't.ВИС;Та.Вц:L в 
всесоюзнlй виста:вц1 Мосхсв~ беруть ~асть 25 · УJ(}іаїпс1>-
в МрсІ<~1.·, ІСИХ МИС'!ІЦ1В •. СnеЦlЯЛ.ЬНО Вlдзнача-

'ют~ся полотн~·Дерег.уса, Зоі КосУо
дам" я~с:ь:кої, С:в1тлиц:ького та Шоnкунен:кс .• Уt<:ре1нсьІ<у грЕІ.ф::L:ку 
репрезентуют~ працз. ПащеНІ<а, О .к~-:.ttьчиць:t!ої, О ,Курила св., М!-tро
ленха·; .Кратохви.пз., ВlденсьІ<ої, . Да:Мца, Бопдарє:нІСа, Троцк1на. , 
вака:р~атц1в: БоІ<mая, Ердал1, ш·oJI~eltcв." Борецьtиї 1 1!! .СІ<уль.n-
1>УРН1 експонати вчставили д·виндра, Кова.льов, Лисенко,Мурав•Ш 
з. ТоМт. Допо!!lдав nрб у:країнсьІСе мист.е]t!Ра-о васлуІ:ений }.!:.!с-
тец:ь РСФСР Герас1мов. . . 

У'tсра!нсьІС1. Rомпозитори РеDуцьки:2, гoJior;a Сп:z.JІІ(и к~~~nо-
·. .nрацюDть. • • зитqр:z.в УССР, заяDиD, що YJ<i-~-ir.c:&-
. . . · :к1 комnозитори теnер nрацюРJ'l•Ь г.а,ц 

тахими тDорами: М .Вери:к1DеькиМ· ·пише }..'УВИІ<У до оnерИ ":В:L.і.-1" ;М. 
· Гозенпуд - до опери "Ля:мпа Паладцrа", вомпозитор П .Козиць

:ки:й .. до опери "Хмельниць:кхtИ" ·• ·Штоге.ренко, Лазаренко та. 1нпа. 
пишуть симфои:z.ї, оратор:z.ї, нонцерти. JІазарен~ео 1 ДаньвеDl~Ч 
rtpaЦDIO'l'Ь ІІВ.Д НОDИШІ СИМфОНlЧНИ:МИ ТDОР,аМИ, JliOДRIJDИЧ ПИШе НО-

~: ~~~~;~ .цля с:криrmи •.. ~ ,Ее.р~~н~:ьк~~ готує обрпбюІ нв:род-
. ' .·,1 f' 

. ' '. 
~ ... ; . . ·:-·: 



Стор. 58. Р~,цне С.лово 

Любка Колеооа J с~~~о»оі СЛ8DИ fRpalиcьaa П1RВ1СТRа,Аюб-
ГО0'1'0: у Кавад1. ва KoJiecoat rостюDала DпродоІІ:к трьох ~ 

·у преrарно~ палаЦl Dз.цекороли· n парку 
Рокл~ф, б~аа ОттаDи, на вапрошення генера.n~ного rу~ернатора 
Канади ~рафа Ат.понr ~ Кого друzиви хнажни А.а1сси. Вз.,ц наЬи
щого .цоотоf4mпса Канади tt члена .анг.л1Іо~коі :аоро.пt-nсьвоl o1Jt1 
одер:кеЛа иа .. а Ш.JІИЗ.отиа D. дарУнау фотограф11 ге:в:-.rубернатор
ськоl родиаи ,а,буве~ чу~оDИх.•вtт1D. 

Наш1 еа1' океаиок. В Тоfонто·, n · вм1 Месз. ·То;пL nt,цб~acs · 
· прек єра опери UJІиоепка "~арас JІ)ба". 

ОпеР,r »иста~в~ дир.Дмитро Ч,тро 1 його опео~иІ аноаб ,1е. 
НІо~Иорку. Це пер.а вистаnа "Тараса ·Ву.и)ба•_І Кавад1~Вперае 
11.·Акериц1 sхя J!исешсова· опера йuа D Н:ЬІ)•Йо~ 21 .кDl'l'НЯ 1941 
Р.• Мцайпо Гопиис:ьJСd~ DlДомИІf тараіноьвиt! оперний CПlDaJC 
7тезор/ 11дбу11 концертоае тур:не1 по Кана.ц~. ПрибУ'l'ои. ·з вонце:ро 
т11 приева~еииІ на допоuоrу уирnінським ем1tраптак f'З~д-
Hllf Еюроп1. . 
УвраіноІкщt вато.nи~:ьаий хор к1ота В1ин2.nеr /Кано.до./ п1,ц ~~.
~одам ~. Б,Саободи дв1ч1 nис,упае 7 рад1о. Х~р 11деначено та 
ио.rородzеио ваиадtІс:.ииuи маотеuкиии ~о.паQ, . 
З'ів~ украlвО»КИХ zrpвan:LCT18. В'днах 2. ~ з.черnні 1946 

· Р• І2..Ц~DОЯ D O~BOUj В У-
кра!RО!tКИХ табор121 n Htueччma. І •ий ва.rеJІьниІ 3' ів.~t 'Ук ро.! не~ 
иих аrр~~от1в, що перебfDають нn n?4ітИчиtІ ек~rраЦlі. 
3'!а~ каs еробити переrnа.ц та еорrанtВJDати яа професl• 
п'й осиов1 791х роб1. тпихtв преси, В иао.пt.цоtе д:в QХДе!ЧjИХ/аар_~)t 
стюорено "СШАІСУ УКРАІНСЬКИХ ЖУРНА.ПІСТІВ НА ЕШrРАЦІІ" . ОУЖ/ 
та пов.nико.ио до zиттs 11 керuн1 оргnив. У nро21од-1. СУ:Е о~~ 
ио.ttстарІШt! Dlкок :s.· cтazeu рраіноьииІ ~m1n1oт, · СП1.Dроб:s:т~ __ 
ник HDJІOl"O ~Rt1J17 д-р Степn.п Вnрав. 3}lв.ц Dиробиn suсо.дни
Чl !18пpaJaD. пpnttl Ьrz '!0. оформи:а іХ ІШВ&ОЮ В1ДПОВ1.ДН·Jа ПОС'l'~ 
ИОl1е 

Ио. допомоrу ~1ачnм J1Сро.1и• 
с:ькоі кr~ьтури. 

В .АкерИU !1. 11 Kriii~l ПOC'!SD 
"Кои1тет поuочt скитап~цак • 
д1ачак уираlнськоl ху~ь'7Ри". 

Ц~х~ Комt'!ету е подати помtч тик украlно~ким ученим) письме& 
никак ~ zrpнnatoтaк та мистцям, що опиии~иса на е~rрац11 • 
3е.nдю.й ЕDроП1, · · 
Ком:L·тет очо.люв nроф .Видо,цимир Тимоменко, 
3 акерик~нц1~ nходать до ньоrо: В.Г.Чемберден, акерикnнсь
киИ писькевник 1 ~нn.лtст, аnтор нсдапно nиданоі цуб~1КаЦ1l 

· "Dірев~ев"/.Уараl~/; проф. К.А. манн~вr, аитор·nрацt "Dкре -
Н18В дtтератур" І Уараівська ntтература/; проф.М.Бритський 8 
ув1~ероитету ~ Іа1ноІо; М,ГаІдак 8 7Иtверситету в МtннеоотlJ 
~роф. Кирроковедь:, проф. Мек Местер; О.Недвеаь в унtверсите· 
тr·в ·Іn1ноІо; д-р МореІ Сенк)•с: в· унtверситету .Індtана; проф. 
ди,В.Симпсов в ун1ве~сите~ в Саокачеван1 1 Канад1 1 крtк 
то~о Ст; Тикошенко /бра Во.лодикира/, проФ.уаlверситету в 
Стекфордl !а чаев Аuериканоькоі АКадемtі Наук. 
Кокtтет переведе ревотрацtю д1ач1в укра1нсько1 купьтури в 
центра.nьв1І 1 а~дн11 Европt, .цопокоzе і·к дtстат:аоа на· а• 
кepuaнoJt&f 8ек.пю та в.паm'l!уsатис:ь на- прогожу дu них працю. 
Адреса КОМ1'1'Є1''7S Kr.Lew ~briana]q, New-York;· Un1vers1ty 
DepartameAt e"t loa.noJI.ios, Wash1ngton Sq. ,New-York 01 ty. ' 



р~ C.n013o Сто:р. 59 .. 

Покер feprapm reJrJ:!'ni8И.. 8~черsня ц.р. nокер у Аr'не~ен,цорфl 
иа mж~ sаІб1.nьииІ ~ий н1мецьви~ nисьменник rep~a:p~ 
Гавtt'lкан у 84 р. жиnя. В1н поруЧ Touaoa Мана наІвизначn~r 
представваи Н1ке~чиви в св1тоs1І ~1терат~1 .нових час1в. на
писав •1в пиаку драк, оnов~дань 1 пов1стеІ. Баrато~його тво
рів переам~ево на во1 cвl'l'0»1 кови. Ts:aoz ~а ~ра::.нсь:ку :мо
Іf пере:каадево ·його: '1 3атоп.тtений дев1и", "ТваЧl", "В1.внив 

· Геиmе.пь" та 1.Не 
НJ.IieJUKit ПИО!ІК8И!ШRИ RS. .Вnерше П!LС.ПЯ ЗSRliiЧeHHJ! Бlt!НИ ПОД& 
е~r'рац1і в Акериц1. ют11 н1мецьк1 часописи в1домост1 про 

· · . сучасну ex1r'pa нт ську R11lеЦ:ьЕ:" л:t т e-
pa!"YW. ПиІQ"tІІ, DtO Токао Ман· перебував в1.nь:ка ров1:а у Фр9..ч
JU.1 та ШвайцарІ.1, а в 19З7 Р• :ви!хав до ЗДПА 1 ве.х1н~о.--иь с:..>:tй 
чоtи~tо•овиІ роман "Йозеф 1 його брати" т~ видав в1доку no
!lOTi "JІотта :в Вайкар1". У ЗДПА zиве тaRuZ його брат - пись
кеинии ГаІвр~х Каиf •о в роки скитаюtя видав двохтс~овий ро
кав п.в. "Гайвр1х У! Кр1м н~ перебУDаrть !ак Е.Рема~к, 6а
ва~:вий народвий письменник О.М.Граф, А.Войман, А.Вечера,Л. 
Фе ван~ер 1 1нm1. 

ВИСJІІД КОНКУРСУ' 

І • 
ПрогОJJоиенНJІ Уира!нським Jllтературно-Мист·е~Jtким 06' в.цнапнJn.t 
у М~НХеИ1 KOBRJPOY на твори украінсьІ<ого драматичного nись
иенст:аа :вик·.пикв.JІо :в .nюб·имцl» ·1 си:м:патик~в нашої JI1 тератури 
аирокиІ n1дгок1и. У с.п1.д ва цим, nра~нучи разом з намu зба-
~чення р1дної ку.п~~ри но:вими аравкаки мистець~их тDор1в1 
ааоа1дчrючи аи:вим дlJІОм CDlй високий nатр1отием, зложил~ на 
фоцц n~ao~o :коииурсу свої .ласха:в1 поzерт:ви та:к1 УJ<рвінсьІ<:. 
rстаиовu: · 
IDaJIJ.иe Кооперати:вне Об'єднання CnozиnaчlJІ "КОС" у Мюв:хет. 

2.оос мaport 
Ьм:.не Видааництво "ВОВЧЕНЯТА" n Мюнхен1-Фрай:маН1 

. · · · 1 • ооо иарок 
Х:ва.п~на Дирекц1я УІ<раїнського Театру п1д ди:р.О.Урбанського 
:В MDНXeRl-ФpabaHl · : 4ос \ttlPOE 

Уо1м Іерт:вод~~ ва г1дн~й прим1ру ~ииn зрозум1ння ваги 
рое:витІСу нашої· ·JІlтератури на СІСито.л:ьщИнl ск.пада.в на цьоz~ 
U1СЦ1 OBOD НаЙЩИрlщу ПОДЯКУ f. Л М 0 . . 

ІІ. 

ЖЮРІ КОІІКУРСУ' на таори унраїнського драматичного письменс~
:ва, стоючи на nринциm з багаченпя '11Сраїнс:ь!(оі Jil тератур~ но-
:вими nиоокояк1свими 7Dорами 1 не знайmо:вши :в над1сJІа~их на 
KOHRYJ>C ПIJ8Цll% 'l'DO:pl!S DИЩСГО МИСТеЦ:ЬІСОГО pl»HHJ p1ШUJIO не 
признати -н1 одн1й в· них нагороди. . . · · · 
в.в.nаваЦ11RИЙ, Д-р О.Грицай, в.дорошеНІ<о, В.РадЗИІ<еnич • 

. ІІІ, 
УJШО, баzаючи заФlІ<суватИ CDlй Задум 1 mллхотне rrрагне1:нr: 
Достойних ZepтDoдaІSЦl!S щодо збагачення нашої драматичної ~1-
тера'J.'У"Ри, sa:кynиJio ва· поzертБ о~ ану сум-у новиt.!І сцен1 чний ·.:11 :ч:~ 
на!Dизначн1шого нашого драматурга Юр1л Ко~ача ~ пристуnи~с 
.ЦО ЙОГО CROp"OO'O ВИJІВ.ННЯ..... . ~-·-·-. 

- ... -
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O.tteвca Стеnовий: УІ<РА!НСЬЮ: НАРо·дш ТАНЦІ.:> Ети.()граФl.:сt·· 
ний нRрис. Фот о· Б • . CoJJYI< .Ху,цо:квик: · · В. 
Залуцький.СценlзаЦlя·єв.А~дР.ухов~ч.Ав• 
r~бypr, 1946. Сtр.з~. /дР~7; 

ОБРІЙ. Лlтера!'Урно•lсторпчни~ ~люстрованиtt zурна.п.v:.~ · •. 
С1чен!•Лютиtt-Березень·•1946. Р11с І. Редаrув Ko-
J\er'ls. в-в о 11 :W.ypaBJil" • Вайро~т • 19476 •. стр. 26 І • •r 

;видання цинл .·, · односторlН:К. текс'1' • • 

ХРИСТИЯНСЬКИЙ шлях· І PeJil Гlйно-сусnlJІЬИИЙ тижневик. Рl:К 
І, Ч.2о. ·9 .червня 194~. Видає :Греко 
-католицька nарох1я Мlтrенваnь~.Р& 
даrує Koлei'ls .Стр .1·6 .. /ЛlTQI'P .f . 

НОВИНИ •. Бю.ttетень дхя у:кра~нських табор1в. Рlк.І.Ч.6.А
.цреса Редакц1і:Ля~дсгУ,т 1 Франц 3'йффmтр.1 .Реда-

. rye Ко.пе!flя •. Стр.· 2. 7Вид. цикл. 
. . . ~ ~ .. 

M.Opeo'l': ДУША І ДОJІЯ ~ Вид<:tВниЦт.:В() '!~рама Софlі 11 • Авсr'~ 
. · бурr~1946.Стр.112. lдPYR/. · 

Д-р Ю.Чориий: Dnglisn .Англlйс»ка мова дхя МRlJI, кур
оlв, саконаsчання.Накnа.цом У~аїнськоl 
книгарн1 в Авсrбурзl. 1·946. /дРУJІ./. 

Д•р Яросnа.и Fу.цниц:ьt<иИ s УКFА1НСЬКИЙ ПР~ОПИС. ПР,ага 
1942. Стр·,27, /~OT~·ll.PYK7 •. 

З::ЗЕНО. Л1тература - :мистецтво - критика. Чё2 .ЦЕСУС. >у
~раїнсь:киtt Мистецьвий Фронт Молодих. Інсбрук, . 
1946. Стр.Во /Цикл./ 

Марко Вовчок: МАРУСЯ. Пов1сть. Реrенсбурr.·1946.Се~1в 
Украіиська І<ляскка. Стр. ,4о. /Друк;. 

Іван ФранRо: ЛИС МИКИТА •. Реrенсбу_рr', 1946. Сер1я Укр. 
. l,{.плсика. Стр. 192. /дРУR/. · . · 

СТУДЕНТ. ~.6 • Травень 1946~ Lурнал·Украінськоі Сту
дентської Громади. Р. /ІІ.Мюнхен. Редаrув R~ 

. леr'1я. Ст ор.- 56. /ЦиRJІ. 

TEA'l'P. Ч.1 • Травень 1946. ~jтрнал Театрз..пьної· КультурИ 
1 Мистецтва• Вида.ннл Об'еднання Миётц1в Україве 
СЬІ<ОЇ Сцени, Авr'сбурr, Gтр ,32 .Реда:t'ують: ·Б.. Ни~ 
~H~l~C:ЬRИit 1 З.Тагна:еС:ЬRИЙ; . . 

ЗАГРАВА. Ч.1 , .AJ3r'c6ypr', 1946. Видає Лlтературна СекЦ1л 
CnlJIICИ У:країнських ПИсьменниRlВ :в Лвr'сбурз~, 
Стор. 48, /Друк/. · 

Lioeooed -у UNRR4. Teom. lo7. Ре,цаrує Ro.пer'~a. 


