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у темну і жахливу ніч миколаєв· Патр і отизм Т. Шевченка не є 
ськоі реакції вийшов на шлях тяж- лише слова. Всю сиnу своєї душі 
1еоі боротьби проти кріnацтва й ца- вкладає Т. Шевченко, щоби · визвоnи
SJИзму, nроти соціяльного та нац і о· ти український народ з кайданів ли 
нального nоневолення за визволення хоі ночі. Раз-у-раз бухає в нього ля· 
- генііі украінського народу Тарас віна гніву, суду, жалю, віри і про· 
Шевченко. Все своє життя він « Ка· роцьких візій. Цим вогнем він будить 
~ався, мучився, але не каявся» і cni- мертвих, кличе nівживих і навіть ще 
вав гнівні та глибоко -людян і nісн і , що ненародже ни.х синів Украіни на сnо
не тільки пережили його темну enoxy лох, бо см а т и г и н ••· Шjівченко по· 

.і його ворогів, але що звучать могуче кnикує всіх nильнувати краю і бути 
і сьогодня, і на віки-вічні ясними зо- собою. 
;рями світитимуть українському наро· - «Схаменіться, будьте ЛЮJVtl• -
.дові і цілому людству. «Баритеся - nоборете!» - «За nрав-

Час перед nо~вою Шевченка був ду стать- за правду згинуть! • - «В 
~адзвичайно небезnечним. Переm:nав· своїй хаті - своя nравда, і сиnа, і 
ське nорозуміння з Москвою докоти· воля!» - аНастане суд! •. » - « Кай· 
лося до останнього краю. Гетьман- дане- nорвіте! .. » 
щини ·та Січі не стало сліду. Поnітич· Силою свого слова nідніс Шевчен~о 
но ми не існували. затемнену поневоnенням свідомість 
у такий час явився Тарас, дитина народу та забезnечив безnереривність 

кріnацької хати, про я~у його ба~ько визвольних змагань. 
'Відчув, що з нього вииде «або НІЩО, Над усією творчістю Шевченка r:!a· 
або щось дуже велике» . І ця дилема нує одна думка - думка про украІН· 
-стала nитанням не тільки Тараса ський нарід, про його колишню долю, 
Шевченка як особи, але вона стала - про його сучасне становище, npo 
навіть у свідомості Поета - npoбne- його майбутнє. 
мою цілої нації. Шевченко кинув своє Шевченко відновив національно
'Чарівне слово і себе цілого, все своє сусnільні традиції свого народу. На 
життя на вівтар Нації. чергу історичних завдань nо~тавив 

Поезії т. Шевченка етаnи джерелом ві н ідею nовного розвитку нацн. Це 
визвольних ідей, · етаnи ідейним за- його центральна ідея в усіх його Уво
повітом генія·Поета в національних рах. Це його ідейний заnовіт, на за · . 
змаганнях. Шевченко зумів наддати кріппення якого nішпа та ще nіде ба
найвищої nоетичної вартости творам , га.-о nрац і, багато жертв цілих nоко
що трактують теми nолітичного зм істу лі .. ь украінського народу. 
в яскравих , ясномовних , виразних Воля , як ідеал національного жит· 
образах. , ,тя, як засада національної свідомо-
Шевченко - перш за все nроnов1д- сти, ЩQ. керувала історичним шляхом 

ник нац і онального ч ину, аж до най- У Іі р аїни-це невмірущий зміс~ ук~а-
б ільшоі саможертви для Батьк і в- інського нац і онального JК!:!ПЯ 1 зМІСТ 
щини. твор ів вели кого Т. Шевченка. 

_ «Я TCJ K її, я та к люблю, мою Т. Шевченко - наш ідейний nро-
убогу . Україну.. . За неі душу по- відник і nророк. З нашої етнографіч-
губnю», ної маси, його nоезі ї С'Тво рили націю. 
Основне тло, з якого поветає ввесь «Кобзар» є рідкісною книгою серед 

громадянський світогляд Поета - це усіх націй на світі. Ніодна книжк~ 
rлибоке nатріотичне чуття. Більшість не мала такого вnливу на на~одНІ 
його творів nересякнута любов' ю до 

1 

маси, як « Кобзар», що ста~ ун р а ІнСь· 
України, до їі_nрнроди , до всього на- ким н а ц іональним ЄвангеnІЄМ . 
ціанального nобуту; nересякнута бо- . « Кобзар» - невичер_п а не джерело 
лем зз її трагічну долю, безоглядною 1 ВІри в .нашу справу , в • р.и наших ми -
віддан істю її інтересам, · нулих 1 грядучих nоколІнь. 

МАЛАНЮК ЕВГЕН: ТРИ ЛІТА 
(1843-7845) 

По чопrрпадцлтьох літах ро~луrш 3 
()атьківшипою здіttснюєть_ся ВІддавна 
наболіло. мрія Шевчен-ка , .І весну 1843. 
року він, уже славноз~Існи/1 а~тор 
<< І(о.бзарл» й «Гайдама.кІ~ », зустрІчає 
«па нашій на cnoїn оемл І ~. . 

Річ ясна, що поnачив вш пе зовсІМ 
·ту саму «ПрС І(расну 11 безталанну» 
УкраїІfу, що вnижалq.сл йому з д~:е
:кої маястерні Брюлова.. Це б~• ЛІJ. ДІМС
ність без жадного серпанку не :е~. що 
«баЯ-роиічноrо туману», а n бе~ т1є t _не
минучої розnливчастости . та щеатза
ції що їх нату,рально сnри:ипю~ть 
вімаль та чуж 1ша. Поет зустр!всл вІч
па-віч з своїм народом, зустрІч була 
драмати-чна, хоч зовсім ne так~ ка
тастрофальна, лк цього б х~т.rлось 
тво~цям і nрихШІьни.кам теорн про 

« розчарJ·ва.ннв в національній роман
тиці » та про « класове прозріrшя» nо
ета. 

3авжда по-селянському тве : • е.;з н1t, 
він зайвих ілюзі/1 не мав ніколи, І•Іtд
то ж тепер, бувши людипою в ільною, 
освіченою і свідомою історичної траге
дії УІ;раїrш. 

І. 
Шсвчсш;о піr;ошr не був аІіі «оча

рований » , апі «сліпи/1». 
3адимеппй у сліпучий міт своєї 

Уr;раїнн - без чого J(e був би пост?м 
- він, одначе, ніколи не втрачав шд
чуттл української дійсности. В умін
ні утримувати рівновагу між мітом та 
діftспістю крилася і тавмницв його 
творчости, тавмющя ttoro романтизму. 

ВЧЕНКО 

От чо_му трагічного «Зударення » міту з .
1 
rильнпх Гребінчинnх сесли би• та сто- лучJІти tt ожиоІtТІІ спа.раліжова~Іі e.'l • 

дійсністю в році 1 843-му не сталося. г.:щ бп • , нко все ж таки сблш·одеu - менти нації, вдихнути історичне жкт
Ще в ІІетербур І·у в лютому цього року j ственної» . _в остіUШіх їі впсuовках, тя в завмерл.нй націонаJІЬнИй орга
писав він до }!. Кухаренка: « .. • на н.:торюсофн. . нізм. 3авданпя з о:раціоІшльного• ІН>
УІ<раїну л не надіюсь, там - чорт ма І Ша Yir бп той іtторични!l і reonoл1- глsщу - абсурдазн.uе. ~~оскал-і 3<r 
людей .. . Я в марті. місл_ці їду за ~ра- І тичшtй .... фат}~ ~·_країuи n~окл~н;ти вуть мене еІІТу~шстои, tирІЧ дурнеw ... 
шщю, а в Малорос І ю (sІс! ) не nо1ду, 1 враз з н « >Іа.торосІ йсько!І1 » д111сюстю, Нехай я буду 1 мужицьюrn ~оет, аби 
цур їй, бо там , окр і м nлачу, нічого не Уіг би сві .. :щуратІІоІ » т1.;ї .. малоросії ~ \ тілько поет, то ме 11і бі.Jrьше Jtiчoro і не 
nочую» . Подібну оцінку J"Rраїпсьr.ої зовсім, Yir би вн іuш закордон, щоб! треба . . . » Більш -:мепш так са»о, вже 
діІІІ·Іюстп читаємо теж і в .1 исті до ' і тю.t твор1rш ~·крашу-мп ... Але ІІО· ніби заздалегідь предбачаючв ЩНІRрі 
того са~юго адресата а л истопада року rо.1итись а тою ДІйсuіtтю, заспокоїтн для поста наслідки йоrо намаrань, д..v
НН4, ~.:ебто по п ершім повороті ност <І ; ce<k найбі.аьш mшіть «раціош.\.Л.ьиою • ~НІШІ і ІШІЯхтнч - k:oprm М. МnІн· е

вич (о: .. . а sш чорт Пlр:тиче тебе геть
JІ8Jf'УВ&ть та па старш.иІt ., ать • JІа· 
аепинсьхою буJІа'ВОю, тоя!, Тарас, ве 
плач: :московською ду3tою рукою ..• 
поб'ють ще ·й ПЛІlR&ТЬ не да.дуть . . . •), 
і своЯЕ Поета Варфоломей (о:бувм, що 
за правду пркнудять- за деВЯТЮf.u во

ротіщи гавкнути ... »). 
о:Аб'И тільІ<О бутІІ поетом•. сиех:ай і 

иужицьttим • , цебто в тодішкіО Укра
їні .- жи11им иаціоиІІJІЬно, І nіп а..о- · 
же відшукати n nоказати дороту сра
бам незрящии, rpe'iltOCiSUІ» . Віп :nro
жe А мусит1. :щаnти історичппtt в.ихід 
із шляхстсьІtої wертвотtt та міпо'і 
«ГІ\1\ДО.ЮЩЬІЮЇ » беЗІШХОДUОСТ'JJ 3 ~Ор
l!ОЇ діnсности, що n н"ій с Украіпа па
віки, навіки заснула ... 

« ... Хто наті~ЖRОМ 
Піде nеред вами , 
Хто nроведе? ЛІПо, діти, 
Лихо мені а вами! .. 
..• Піду с1шів вплровожать . 
В далеку дорогу. 
Нехай ідуть, - може, ІІаІ1дуn 
Козака старого». 

(«Гattдa.MaRІt») . 
Отже, nерше завде.rrия поетов -

:з в'язати роа І рнані n « малоросійській• 
дійсності доби украі исЬІtоf історіІ . 
Ці f: ї відповідальт:юстн с;nові свідомий 
і\ув не тільк11 сам nоет. 3 неї здава
ли t'oa1 еправу і пабратТІм fty.чim 
(« пам, що n3ялись nротирати очі зем
шшам! . . »), і тarнtn зем.пнк, Яtt про~· 
1·ор мос1ювськ.оrQ.. уні в рси ету О. Во
дsшсьІшй («наІшшс ro дещо том~· .за.
В3ятому петербурж.цю, ю~ . nого драа
ннть - 1\оіІзарю, чrr nроводирю 
усіх пас» - (). v·п . 1844). 
Тrщ оцішп,но - кріJІІЩЬІut, ск за

тн б, «КJІасовn» nідомісп. ІІІсвч нм., 
зу мов.nена noro ноходжепп~аt, ~~~ре· 
kточ3•вться, в міру . д.ухово.го nого 3l)O· 
rту, в свідомість впщу і nrпршу .. в 
відомість наці онаnьИG·ДІрЖ88НУ· ЧІІ 

с відомість врешті он ходuть цаnро
qуд nросту І в т!n щ1осто1'і та ucci.UI.· 
родності еноНІ reпiюt-ьrry фор~уду: 

с:В tвoHl Xf.\TI - СВОЯ 11J)il.IЩ1\. 
І сщrа. і вмл•. • · 

ІНайяrкра.ріnr.п11 nеріод Цього. tlpOftC· 
Автопортрет Т. Шевченка з р. 1844.(аа власноручммм ) су, що його nочатки ІІЖе відЧ;У6&.1ІИЩІ 

ртом 1860. Р· ро.пі rпе ( «-Іваn I1Jдttoвa.», «Дq Оr.цо))'-
Ар:а.. оУВ• ЛH8Jrtta»), Ц\.11.1:ОУ ІШраЗЦ() Пр11ПІ\ДМ 1'J 

ж•.r.тті Шевч lЩА cІLMQ tm 1848-4.1> -рсr 
кп цебто на тоn . nеріод "oro творчо· 
СТИ, ЩО 3 ПWГО ЗіІJШЩІfІЮІ 3Ш R.ТO!t; aa
TifTYJIOMJJ-dй fJoe·ro:м «Три hlt•~· · . · 

з Уча.їни: «Був я уторік на Украі- ідео.лоrі ю ч:и icropiocoфim, :rоча. 6 во
ні ... СІ<ріаь був і все вланав, сnлюп- па на nму'І'Іtіmе ту ді&с.пість си:rrvав
дрували нашу Україну . . ·" дува..'Іа. і обf'руиТQвуВ&JІ&. - 111.11 не 
. Щодо знання Ь nідчуваuпя тієї міг. Не вмів. 
ді!tс ности в цілому історичному її об- Ці.11:о» с:відокиn с-трашної віддаJtі 
слзі, ,то «МУЖ ІfК » Шев'lенко не wа.в со- Іlіж «СВОЄ1>» УкраІною І реальною 
бі рівних навіть серед иаnвищої ін· сМuоросією». віn з усік 11/UXXПermлx 
теліrепціі тодішпьої України. Це nоета. з усік за.uалом свові вorпermol 
знання і це відчування було в Шев- Іt&тури п.ама.rавться tаnовнити ту істо
чсш<а, nерш за вс е, чщше, диnа.ІІічие. рнчцу й ооці&ІЬИУ порmкце'Q', що по-
Шевченко з lloro. повнокровною, су- бa'llUI па б&тькjвщииt. Він нашmєть. 

цільною вдачею не міг сnриймати кі ся оживІtТІІ roroiri11Cьlti мертвj дyuri 
безнадійно - мертвих «noлe tt с.'ІадRого j JУЬ.--раівсьаоі m.uxц і роохри'І'и · очі 
песноnеніл», ni меланхолійно ~ за.мо- omyuн.il .ІtpiD&ЦJoiOA масі, себто cnq· 

Ці три літа. бу.пи, беrще.речnо, .aem· 
TO!ot П06TlfЧHOt 'І.'ВОрЧОСТІl н.ац'ІОНЦІоМО• 
ro NJнів. 

ІІ. . 
ЗаRіпчепа iдetWOtiчn:a коІЩеnціа 

цнІtJІ.Ю сТри Jtiтa» ne з:яви.nа.сл рІUІ
то~. як щюnодіnапе «QТI{pOMifih, rt 
nопередюІи роки щукз.нь. саvот.ніХ 

wук і ваrаю., ро:tш вис11"00оджеишt nід 
:мож~ й петр1ЦІ!tи.х, aJte да.тура:JІь.u:вх.. 

• 
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у авільпелого чужими людмш юпам 
- ілrозі!t. 

Дещо юпак той здоровим розумом 
свош аащкди твердо a rraв. « Переписав 
-о це свою «Сліпую» та 1t плачу над 
нею: який мене чорт спіткав і аа яюrlt 
гріх, що я оце сповідаюся нацаnам 
черствим нацаnсьним словом» (підкр. 
JІJ евчепка). Дещо тривожно відчував: 
« .. . це пр.авда, ~о оr<роме Бога і чор
та в дуШІ· нашІй єсть ще щось та.І<е, 
т~І\е страшне, що холод іде по серцеві , 
ля хоч: тро~и його розкриєш» . І ще: 

.. <щ~не тут 1 земляки, і не-земляки ао
nуть ~урнем ... але що .л маю роби
ти ? Х1ба ж я винен, що л уродивел 
не нацаnом (підкр. Ш-ка) або не фран
щуаом? » Але він ще немов би вагаєть
ся в головному: «Що нам робить, ота
АН!.ІІе-брате: прать проти рожна чи аа
І<апатисл заживо в аем.ц:ю » . 
Ще забагато було перечулености, 

зре~тою ~риродньої у «сироти па чу
жиm». Мшорний мотив цієї перечу
лепости пр.оходить мало не через 
увесь «RоСізар,» 1840 роІ<у, залишаючи, 
напр. , на сКатер)ІПі» яскраву печать 
романтичного сентименталіаму. 
Та й посланіє до Основ'янеmtа по

мtrмо ананої інвективи ( сСмійся,' лю
.тий враже .. ·.:о), закінчується иелан
Х?.~ійно - безнадійно. Праця в Акаде
мп, А!айстернл Брюлова, арідкІІ; ІІ'е!tтр, 
Р,есторан чи Ютературний салон Гре
Сііщш, листуваЮІл й самота - це. ко
ло його · петербурзького житія. 

Виr~.ц пз. батьківщипу коло це роЗ
риває, розширює йоrо, а зустріч з 
українською дійсністю розв'язує ва
гання і хутко кристалізує віддавна 
Jrаболілі й _уже готові до сформулу
вання думки та ідеї. 

. У сентетичній поезії, що творить 
ЛІричний встуn (а подекуди й підсу
МО!t) до ЦJШЛЮ «Трьох .ціт» і носить 

• той са~nй заголовок, Шевченко з бо-
лем. стверджує: . 

«Нев~ликії три літа • 
Марно пролетіли .. . 

УНРА'іНСЬКИй ВІСНИН 
' 

гого, пеnн;щного « І~обзаря», - «3 C~r - _ Який же «Шодсью1 tt матеріял», по - • 
л~шів» , що _ їх Шспчс ш;о надто доuре u :1чпв .Поет л а Gатьківщпні'! 
ІІІЗПDВ J' Петербурзі. Але 3д.астм:н, Відповідь па це знаходпмо пере 
ню образ цctt, n сво f; ~ І У час і, лr іг oGiJt - .'! ОІЗСШ 1з дсmшх фраrментах Посла
матн і не сам нх :Jс м :І : rІ ~ ів. нія - центральп і~І творі Трьох літ, 
3гадатн хоча б, m: н стербурз І ,ІШ в ІЗСJІь~ш щtжтшіІІ посланії Гоголю, 

ІtрІІтн ка зустріла «-І~обзаря» . в ціли~ ряд і пое~ з соцілльпо-побу-
3анадто гордий і паціопальпо-жп- товшш описашr, врешті в плсаних 

вий буn Шевче нко, щоб дуже перей- nізніше на засланню артистично
матися «Однодушшш глумом » і шові- хнб nих npoзoвfrx творах . Але най
ністичним снчаІшлм » « лі беральної» ліпшу й найконкретнішу відповідь 
російсько 'і преси. Але реценз ії т~шого па · ц е запитанпя дасть нам тІЗорчість 
предтечі сучасшrх ідеологів СССР, як і особистість трагічного сучасника 
славнозв і сний «западнік» і «Лівий» Шевчеюш - Гоголя. . 
Бєлінсьrшй, що нюхом доброго тtри- Вже в ' новел ах Миргороду, в апи
тrша і переконаного імперіялі ста від- женім і душні~! їх світі, в адеrрадо
разу оцінив шевчеrшівсьrtу небезпеку ванцх і зредукованих до папів-тва
для Росії, не могли не зробити па д3'- рnнного стану постатях « недолюд
шу Шенчепка nевного вратішш і не ків » , в їх поза-життєвім істноІЗапні 
дати поетові цінної науrш про «лібе- - дає Гоголь rротесково яс1t равпй і 
ральну Росію» . Ця наутtа підтвердила в цілій своїй фантастичности реаль
Шевчеюtові . те, що він націоналміОю лий образ суспільно-націопального 
інтуїцією давпо відчував, і стаЛа йому стану Y1tpaurп початІtу ХІХ ст. На 
в пригоді при зформулуваюrі його еві- тлі соняшне-богатої країни. серед 
тогляду, що такий аакіпчений вираз руїн бурхливого мпнулого западають 
анайшов у циклі «Трьох літ» . в смертельнпй еоп 'маєтки й хутори 

ч. з (127) 

РІЗНЕ ПРО Т. ШЕВЧЕНКА 
НЕДАВНОЗНАЙДЕНІ АВТОГРАФИ Т. ШЕВЧЕНКА 

1. Текст УРПВІtу : «Тихе -nоле ... » на - ~ ратурве Впдаюшцтво. 193 7. В редак
писав Шевченко па берегах аркуша дії В. 3атонсм,ого <ra А. Хвилі; між 
наперу, на якому були паписапі переl ст. 256- 57. 
rшадн Шев •І енкових 11Ворів рос. пое-1 2. П-нею Г. Чшtалешювою анаn. депо 
том М. Н:уроruшпим: - «Два стІІХО- у відділі рукописів публічної універ-•-

твореніл Т. JПевчсш(а в п ереводе / снтетської бібліотеки в Женеві між 
Ни к. КуроЧІшна . І. Дума. паперами А. Ерм~нжара (А. Неrшіn-
Фототиnш цього уривку та пере- / ;ard), швейцарського 1сторпк.а рефор

кладів творів Т. Шевчептш вперше МіЩІі, близького знайомог,о М . Ре пніна. 
опубліковані в атшдемічному виданню Фотографічна копія цього листа па. 
й?го творів: - « Повне зібрання тво - 59 рядках також історія його знайден
ІНІВ Тараса Шевченко По езії. Том: ня зберігаються в «Музеї Бизво.льної 
другий (1847~186 1). Державне Літ~- Боротьбп УІ, раїнrr» в Празі. 

Відношення поета до Росії, mt дер- решток козацької й гетьманської 
жавної конструкції, та москалів, m\ еліти. Енеїда Котляревського - це 
господарів її, визначалося вже на- останній лі зпий цвіт · ті єї уіtраїнсь- пюч!І тим самим перед аагибелю цілу І тувалнея і стали при ШевчеJІКОВі ЛІї. 
завжди, і жадних «Ліберальних» чи кої шляхетчинн, що вже са~\а себе на'lлю. · · перша когорта політичного ві,Іlро
«класовцх » ілюзій щодо «Сnільного (а паро~іює 11 травест:ує . В своїм роз- ·. Зродже.ний з лона. цього селян- ~ дження серед мертвої тиші україн
росіянами) фронту» · боротьби а «да- кладІ вона розпада.,єтьсл на дв і ча- ства геюяльпи:Іt: пацюнальний Поет ського лєтарrу' і гоголівських ча
ра тою>, Шооченко , якщо 1f мав їх змо- стnнn: одну втягає Петербур r - сам писати м е шзюше в передмові клувапь. 
лоду, по 1840 році вже не мав. «да- « атє: чество » Розу мовськиХ', Беабородь- до певиданого в р. 1847 нового збір - «Ти СУієшсл, а я плачу » - nише 
рат» був лише найяскравішим о6ра- R.ів і ТрощнпсЬІшх; друга - піду- пи-ка поем, т. зв., «зшитка ч. 3.». в послалії до Гоголя Шевченко . Це 
асм-символом Росії-Імперії, особливо падає, потрохи розчиняється в аа- << . .. [,!рочиталп собі по складах - закінчена форму.тrа відношенюr 
Росії МиІtоли І, ці єї «ЖивоГ п:іра~rіди І Щ>ілаченій ре!іо.нальній «Малоросії » Енеіду та потипялись коло Ш&m\у до української дійсности синів од
злочинів», що спиралася на «шости- - «родінє» а її Наталка~ш-Полтав- та. й думають , що от коли мп вже · ного народу, Що перебував най
стаХ' тисяЧах органічних машин а ба!- кюш, «НасЬІ\ИМИ» звичалми й пісня- розпізнали своїх мужиків . Е ні, бра- стратнішу а криз, я.кі знає' історія. 
летами» (Герцен), країни, де «можна ми, а її буттям, що а.вужується в тіку, прочитайте ви ,думи, пісні, по- І в ці}f « nлачі » разом з «НЮНІ » (з 
рухатися й дихати не інаrtше, ЯІt тіль- побут, який заховує , оюrаче неви- слухайте, Яlt вони QІJівають, як вони «мужиками») вже не було солодких 
ки з царського дозволу або наказу» разні, хоч і досить міцні реміпісцен- говорять між собою, w•anoн не сни- .зі тхаІrь Гребінки й R.віт:кп, не було 
(Rюстіп). rенілльний поет, проаріваю- ції історично-культурпого життя. З даючи або на дружньо11у беm\еті, ян «благоденствія» олеогр-афічної *Мk
чи кріз микола!вський режим ві чну соціяльюrх відіпадJків цього процесу вони згадують старовину і ян вон ~;~ лоросії » 1t аамог:пльного «Сміху » Го
істоту кожної Росії, пророче ствердив, повстає кошмарна rалеріл Мертвих nлачуть .. . » голя. Цей плач Сіув nротестом . Був 
що його «дума-пісня» · Дуw. · Отже нащад,~ш . велИчного мину- о6удженнлм націОПВЛfПОЇ пам'яти 

«Упаде колись на землю Цвитарна тиша історії залягає над лого обернулися в перевертнів , ди - (Розрита могила, Чигирин , Субо;rів) , 
І притчею tтапе nотtонаною країною. Якщо цю тишу ваків і моч е морд. Герої Трої «КО- був зрушепнщ1 ваткого замлттл 

А багато в моїй хаті ' 
Лнха наробили . .. 
Висуwили ча:дом, дииом 

• Тії добрі ельоан 
·Що лилися а К~трусеЮ 
.В московській дороЗі» . 

Вrа~в дальше про інші теми.- сво
Іх ранніх .творів і, ніби перевертаючи 
нову сторшку свого життя й творчо
чти СТВерf(жув: 

Розпипателл,м нароДів іноді роатшіа є: шум, · то це або му- ~ аацько-руської » траве~тували_сл в ( Вели ний Льох), був вибухом свідо- ' 
Грядущим тиранам». . , знка rбa:mo в .~a~my, або , пекучий 1·ероІВ « перелицьован.оІ» . Ене1ди , а м ості опrук!І.JІого народу (Сон , Кав-

Отож у « Сні » й «ffавкааі », . лк юхто плач кршацькоJ бщи, або п лпий га- запорозька ІлІяда в лшш1м випа,;:щу каз ), врешті «роадертям мальованої 
перед н·им і п і сля нього, роакри,ває по- лас. ·беm\етів , ,де національно-скалі- -:- в. гоrолівсЬІ\оrо Тараса ~ульбу, в завіси , про яку згідно говорять !{у
ет механізм імперії і дає rеніяльну ченІ й М?р.альпо-скарловатілі « слав· прmш - в. попуро-патолопчну' <~та- ліш і Костомаров, про~rетеїстпчнпм 
анаЮзу nскхології російського імпе- штх; прад1щв великих лравнуки · . по- бомишодраrtІВІКУ » Іванш Іваповичш . з nоказом чорної украШської дійспо
ріллізму: «нам тілько с·амя очі коле: гаю» рО()лять те, що можуть- їдять, Іванами НикнфОJJОВича~ш. . Парод Ія сті і «запаленням поетпчпого світла», 
чого вона стоїть у вас, не нами дана?» п:ють і бавлятьс_я 1 « Пере6и ранпям . й номеді я . робиться в ~країнсЬІКім прп л кім, ~І овляв 1\уліщ, «стало 
Росію треба було «громадою» , «одно- щn•штоJ; » . , « І_ досІ нудно, як ага- письмепст~І пайулюблеюшо.ю. фор• видно по всій · Унраіни , нуди з нас 

стайне й односердне >>< валити цілу, ра- да'Ю» .. .ппсатю.1е Поет на засланню мою. Осюшуваннл власІ;ІОІ І сторн , но жен муси ть nростувати » . (Л~ст ПІ 

« І я .л розрівати 
, с~ав потроху. . . , · 
Кругом мене, де не гляну, ne люди, а змії .. . 
І засохди мої сл:ьоаи, 
0\ІІЬООИ моnодії. 
І тепер л~розбuтев 
Серце ядом гою, 
І не nлачу, й , не сnіваю, 
А вию СО{'ОЮ11 . 

Т~к Шевченко сам од'значйв свій 
~ерехід од . «КОСізарської11 молодости 
до суворої ужности, до гіркого до
свіду ~ріщ~rо віку. Характеристичне, 
щ? кр1~ь r;рку. 9упокійність тих вір
цuв тц. 1роюю юнцевих рядків («благо
денс.твіє, указом новеньким ловите») 
брею~ть ніби .передчуття катастрофи 
1847: р. Цілий же цикль «Три літа» 
зовс1м не випадково замнкавтьсл «За-
повітом»). І , ,. , · 

ОбрІLЗ «не лющr, а аміІ», беру<щ лід 
увагу ШевчеН)КОВУ ' термінологію 
(«будьте люди» 1 людкпа, яко «образ 
Божий»), аІІ.ичайно, в Першу чергу 

' треба віднести до .«;І~мляків» типу ото
. ro Гнучкоwиснко-'ве, увічнепого в 
передмовах д9 «Гайдам&Іtів'» та дру-

аом іа символом (<щарем»), а не лише про кляснчп~й тип такого << Преза - в~а.сного народу , йог? культури й а хутора) . ' 
сам симво,л, як це тепер а велmюю ви- ·ваятого патрюта» . ЗвнчаЩrо, 11ра- МІТІВ - .при одночасНІй присутности Цей «плач», що nізніш, пройшов
тратою енерrії, часу й паперу стара- пляютьс~ виїмки. Іноді на тих бен- с:алого перстrажу -:- беаконку~еп- шп крізь полум'я гніву, тужавіє ' і 

. ються нав'язатп Шевченкові · совітські кетах п яне патхнення щось . абу- ЦІйного . Мосналя-~ар1вника, - це обертається в крицю національноі 
досліднmvи. · Звідсіля _; промьопи в дтує і « моче~Іорда» підносить тоаст Сіув проклятий психологічний шлях ~брої, проходить по УкраШі очи
«Чиrирині» й. «~озриті'й МОГИЛі » Бог- «З~ украШ<:ьку. республіку » ... Але фі,lІоросі.йсь~ого ренеrатст~а .. Це був ~альною грозою, тамує чоцес .на
дановІ і регабІЛІТ!Щія Мазепи. Тільки хмшь зникає 1 необережного ГІрІtо шлsrх гоголшщJrни вааг.ат 1 самого цюнального розкладу, спалює сус
на тлі доби, кЬ.11п і чужі, і свої всілл- протверезує слідство і буцигарпл. Гоголя, що см іхом памагався обrрун- пільн11й / пепотреб,. відділ.юв мертве 
тю впхналллп Богдана За « Воасоедп- Тю; - « нагорі » . На дол і - прn- туnати · і « осо.лолити » свою самоn- Bi.J живого і стоплює благо,цатю mо
нетrіе » , а а Мазепи роСіили «Злодє:я» , - душе.не . тяга ре~ напі в -мертвої бійчу ідеоло_гію, доІЗіда.вши сь . аж вже бови тих. що' « СХ fшенуJrпся » і «ста
можна оцінити тепер всю революцій- шляхтн І остаточно затиснуте об- rre p e.д С•ІІ ертІю , якн м гІрни м І отруй - лп людьми » , в зародок ограпі'Шоі-
ні сть і деологічного Itpoтty поета, всю цепьками кріпацтва - млогомілі~- НИ/оf був той сміх n дійсности. «C)Ji- гіr.рархії пації. . 
далекозор і сть його історіософічних по- пове селянство . Воно жпве чим далІ , ховишш на московськпй кшталт », Так започаткуваВ: Шсвvенко- в 
глндів. . тшr більш «самовнстарчальшш » лк називає Енеїду Шевченко, прп Трьох літах нову добу укра-їнської 

своїм життям. Про його минуле спі- всій своїй історачпо-об'єктивній вар- історії, новий історічпо-націоваль
вають йо~у кобзарі (живе, але не- тости, посил,а в собі надто зловісне ний процес, що триває з перервами 
зряче . сум,ліннл нації) і підтрю1ують насіння... , . вже біля віку, потужніючп з кож-

ш. 
Схаменіться! будьте люди, 
Бо лихо вам буде ... 
. .. Настане суд .. , 

, (Посланіє ... ) 
ffpiм ідеологічного прозріння ~

неJним було <Фrат.и . людьми », вп,
тріmюrм А~оральюrn подвигом сто
пити «Людей» в «Громаду», осягнути 

в у-мо.вах , реальної Украіни «о.тrо
стайність і одпосердність» чи, вжи
ваючи· ще більш характеристичного 
й глибокого виразу Шевчетtа, -
«вмІти пан;у:nати» Gва.н Підкова). 

в ньому, в часі, коли ·на н~ого пе ре- « . .. Як появивел RотлЩJевськпй ІЗ длм століттям. 
ходить іст~рична відповідальність за своїм , Енеєм, усі зареготали. . і той Тому то сnій центральний твір з 
націю, -тяглість )сторичної пам'яти. регіт був найстрашніша nроба на- цкклю Трьох літ; що є найІІовнішою 
Твердо законсервований' традицій- шому писаному слову українському. . . ідеологічною сиптезрю цілої твор
ннй побут, міцно вкорінені тисячо- Це ІЗін г;rузує з наших звичаїв, а чости Шевченк.а, Поет а свідомістю 
літні нормИ народньої моралі, зв'л- нащої батh~tівщини... в його Еней тієї відповідальності, що . на неї мо
вані а марєю пісні - життя й пра- про рідну матір ' перед громадою жуть собі дозволІtти лr1ше геній й 
цл, врешті неприступна ля !ювніш- такі речі говорить, що хоч втікай з пророки, присвятИ!В « і мертвим, і 
них ч:иннmtів - 14ова, ось аачаро- хати». . . живим і ненародженим,» )'тверджу
nане коло, що ним селянство окре- Tait вторує кріпакові ffіевчеmtовІ ючи тим історичпу тяглість і не
с~ило себе і боропитІ:ІСл перед печи- - « Кармазинник» Куліш, одJШ а смертельність украwської наці! на · 
стою силою , вина.родовленнл, 'боро- тих небагатьох, що. національно вра- всі потомні часи. 

шев·ч· енко u Реп.н' І· на ра у французькім ОрИІ'інал:і. й росій-' Rапніста . з : якоюсь незнайомою мені уродивел в бідній селянській хатині, 
И КНЯЖНа ськім перекладі. Поанайомившисл з людиною. І-\аппіст говорить нам: ;- к.няжна писала далі таке, що сnід-

. ' Еttнаром в часі свого перебування за «Авжеж абирається сшrьна гр о мо- · чить, як · rлиСіокQ переttняласл вона. 
(Еnіаод іІ nepwoi nодорожІ Шевченка на Украіну) кордоном у Женеві, княжна Репніна шщя, погляньте. на небо». Дійсно долею · Шевченка: - сЦей початок 

.. ,В тім саЮ:м 18~3 р., ~оли Ше-вче:я- гостював. Другий раз заїхав Шевчен- лпстувалас:~~ а ним, шу;каючн в цім великі чорні хмари·, здавалося, гото- дуже гарно підходить до біографії 
Ro поробив знайомости . з усЯЮІмн ко в Я:rотин у .Жовтні 1848 · р. й цим листуваШІі моральної піддержки й ві Сі у ди зірватися наД нашою голо, поета, але та селянська ха,тина не 
моч:еиордамп [гурток Віктора ~~КР~!!- разом проЖив там до 9 (2 1) грудня ; розв'JЮки пе.кучих жптrєвих питань. вою . Одначе мама не піддавалася: була подібна до хатпн каптоца Во, і 
ського - Ред.) ааапа~оипвся _ Blt .а нареrі'rті, · третя ~ого гостина, Tlf!'RY· До нього 11 зверталася княжна Реп- може ми ще вспіємо обійти луку. . . тott сеJІянин, котрому його жінка 
родиною княЗJв Репmпнх . .f,Ік о ов1- лася від 23 rруднл до 10 (22) сtчил ніна а сповіддю про велику подію в Поки йшли ці переговори, надт~гну- вродила сипа, не Сіув Rошаром; це 
ла вжІ! в чаІС .Qвоєі старостл ~ . на 1844 року. Rрім агаданої . копії. він житті >СВО.Го серця. 'ПО'ЧатОJt знаnо.мо- ла в. зірвалася буря, пішов густий був --бідний кріпак. Ви, ~лагородний 
Варвара Pemnнa, Шє'І'J"Jенко. ВІ~ пер- малюва,в іще nортрети иалоштних сти Шевчетtо. з юrлжJWю Реппіною дощ, Rапн\ст схоmш мамину руку й 1 енну ві.Тhпоі кра.їнн,JІедве ~можете 
шого разу зробив а юr.яаш Реппі- · дітей юr. Василя Репніна, Сіра та Вар- неначе вихопленнй з роману. . . побіг, я хоробро йшла за ними кр о- ~ арозумітн в усім його об'ємі · страш-
.юrх ду.же симпатn1JНе в~~~ожіпнst. Він вари, а також два. Ііортретw самої ком, а незнайомець зостався. . . Коли ний амищr цього слова. Цей то хлоп-
держав се.Сіе .скромно •. nросто, але з княжни ВарварІJ. . ми прийшли додому, Rапніст· вер- чик Тарасо і є • rепіяJІЬний nоет Щев-
велИJtою rІДНютю; в Нl.М не Сіу:ло ні Penнtюr, що ау~іли . злучити m со61 нувся до парку аа своїм знайомим; чепко, котрого змочив Д(}Щ ' у Яготи-
ама.rанпл . чванит.ися овоУм по.е1!Іч:пим родовий аристократизм із духовим я вийшла на ~rамин балкон і Швидко ні. О, дороги:Іt учителю, Ж&lП!Іе ц~ро 
nомикмrням, ПL бажання шд1грава- аристократиамом, 1 із високими ідея- nобачила, як вони верталися на- 'е здатие змалювати протилежність 
тися під заrальн'пй тон. Зразу ~ін ми й поЧуващшип, відразу потради- скрізь мOJtpi. ffа.пніст, що осешrnсл у цпх двох мів, що іх я ніколи не 
Сіув дещо здержапиn, але простота й ли оцілити внутрі}пию вартість Щев- нас на частину літа за для свого хо- ава.-'Rплась ба поставити поруч себе, 
сердечність, що панували в rостип- чепrtа й з огляДу на неі п·оставити ро го сипа, попросив дозволу прове- колпб пи'Сала , про це 1не вам, - а 
nій д.омі юЦІаі;В Репніних, в:о:~пнули нарівн~ а соб~ю Сіувrрого кріла.ка. сти свого' знайомого, малЩJа, у ВІ- й теuер моя. рука не така тверда, лк 
на .нього кор~стно: , :й?rо аюшаплц , сЗО1<рема зайшов Шевченко в . при- таль ню , щоб показати йому картини; звичайно. ЦІ два слова: Шевчеако й 1 

нроюrnуло, навпа'Іtп, ВІДчуваючи, що язю; Ja прегарною й розумною · донь- о;евидu:о доаві~ дано 1! в тій хвпли- кріпІ!-к·. о .жах! . Го.споди! де ще так 
fioro оточу~ть добрі .люди, Itoтpt сим- ·КОЮ <ItHSIOЯ, Варварою МН'Іt~ аєвnою, • щ л щойно довщалася, що це артп~т- uотр16RІ людлю .вtра, надін nepeJ·o- ,. 
nатпзують 13 ним, вщ очевидно осмj- · ,що ле дбаючи ·на суспілью пересу- маляр _ і поет, пр~чім павіть біль_ши:tt нання, що тресfа все зноси~и З ~-

, ЛJГВСSІ, завів опtивлену розиону й ди, сміливо протягнула .йому руку поет юж маляр, 1 що називають ~orq Сіови до Бога, mк у цім иещасЛlІІЗім , 
tр~хи не то!о ёа~оrо. дня почав спі- чере~;~ соЦіяль;ну прірву, яка іх роз- Шевченком. Запам'ятайте цв Ім'я, краю? » 
вати украшськ1' шені, сяко-такп ' ді.ц:ювал'а й стала близьким другом, . дорогий учителю, воно належитq до 
аttО)шаиуючи собі па. ' фортепіяпо. ; А сестрою Й втіле:ттм cy1rлimrmr: пое- мого Зоряного неба. Увечері Капніст 

~ відоио. що Ш~вчеп:ко по-мистедьк!f та» - мтв м. Cтopomemto. (Н. Н. одІПJ прийшов до чаю й з тИм чарів-
співав украіlrсьв.і пісні й що його Сторожепко . . Перwі чотири роки ним вирааом, котрий робить tt.oгo 
спів вн:к.юrкав глибоке . вр!tжін:пл. сеплют Шевченка. сRіев. Стари:на» . гарним наперекір гйого . поrаности, 
Зrадуючд про СІІів Шерченка., кttлж- т . . ХХП!). ВЗЯІВСЛ оповідати нам про Шевчен:ка, 
на Репніна rоворила, що цей спів МеІІШе _ Сіільш11 характеригували про його орпrіпальність, про те, що 
з•ди:ву,вав іІ св'овю глибокою щирістю, подібно, як CтopoЖeJIJto, аж до 1916,1 Автоnортрет 1843• fr.x. «УВ» він поет павіть у своіх аовпішшr:х 

' Що .at ІЛ'ІtИЙ, nронизІ!-п.ий: суvом rолос рОІ<У й .-jнші дослідИПJtи жпттл -ДІев.- ~ухах». 
Ше~ченка поневЬщ перейиав на. чепка :ttoro відностm до Jtнл~ / - •Раз у юrнул!J,r році. в тшпі, - IJloб дальше оповідання княжпп 
скр1зь душу. _ Вар,ЩІ.)НІ. fе~іноі. Повnу леність ~ писала кншма до Ей1Іара., - я Сіуло~ля Ейнара зрозуМіле, вона. по-
Перлпdt раз nрюхав р:Іевч.енко до характерІ вщносип Шевчен-м . ti вийшла до nарку з мамою; Сіулn дала ороткі · життєписні вісти про 

Яготина , за по~ою дrд;ича-ме-цела- :к•плжни Pell!liнoi Dld<: що1tно в 1916 правдопод~~но шос:а година; вона . Шевченка, перепесши ttoгo иісце 
та ГрІЩЬха Тарновс~к~то, ЩО вамо- р. р~с. ДОСЛlД~ J:ерmенз.о~. ~идав- була в свощ ІВ~ЛИЩ.І~ капеJІ.ЮСl 8 а~а- уродження ДО Чигирина, сщо грав 
~ у ~евчетtа к~mю а . дортретn ши Ішаку матерІЛЛІВ до ЦІЄl справ!!· журом, лк, з11всіди, А я не ~ив_иласл ~лдпу tt славну ролю в історtі Укра
кк. Реппша, а привІз Щевче111tа до В першу чергу надрукував- . вш навколо, так що мл не заnрим1чува- шй й 6Y'J3 столицею Богдана Хмель
Яrотипа;. приsr:ель Репш.!JИХ, дідич JfRCт · килжни ЕеJШіноі з 27 СІЧИSІ ли, що ділJІ.ося на небі. Ми , не пе.;- н1щького" oдno'ro з rетьма.піlі і героїв 
.0. Ke..mncт, що-в ,ньоrо тодt нмп: поет 18t1 ~· до свого батька Шар;n:л Ейна- рейшли 11 єта кро~ів, як зустрілИ' Укр!l'іни. «ЗакінЧивши, що Тарас 

~ 

' •С.'Іовом · у чотпрнадцятилітпього 
ШевченRа не було ні J.І атері, ні бать
ка, зоставалася при житті тільки ма
чуха диха, як CJI:Jme всі· мачухи. у 
~ого ~улп три сестри tt дна брати. 
~ІН утІкав - зразу до Вільпи коло 
того ч~су, ко;11п ви~ухла польська ре- , 
волюцш, потІм до Варшави опісnя 
~о Петербурtу. Тут він без ~овіщш
ка дорJmавться до зпапнл й проков
~ув його . урІmка.мп, без ладу 
<;трашпе ш'я завсіrдп тяжить ~а n%e 
ТУт П~ИТJ1&ПИ?Іа~л страшеппа ріЧ ....:. 
н не .ожу оІ!овtоти про неі корот: 
ко, - l ось .юлька маларів і одmІ із 
наппч поетш, ЖуІtовський ЗІJ.Цік 
виллея Hilll і вmtymr • -
сором:! О Господи! Хай nn !цогло. Яюrtt 

v маJІа. 



ч. з (127) УНРА їНСЬКИй ВІСНИК 

ЗАГАДКОВИЙ «КОБЗАР» 1844 РОКУ в f!~ї;опнr·по~ІУ виглллі, no•mпae доn- - НnуІ;ОІІ\- СІНІ:заn ЗІІ ним трохн' Г'n'1ІІ<J'ІІІ.10• я перrло~юnе З'Нl 'Іс пня 
Г~' . СІІОВІІСІІ,У ІІрІІІ'ОІІ ~ІІШЛ[ІіВІ(,У: серед ЗДІІІ'.ОВіtІІО, трОХІІ апр;1.11110 J;ОІ:а.1І>. [ФУ І !ІІ і-ГО () rO<ti ЛО рСПОЛКЩЇІ 1!117 

Jl i.JІІ I .\JI I СІІІСЛО'І<І.ІІІІ, В Пf!ОІ'ТІІХ ДС · іПІІІІІХ 111\ІІСрів іс · ТОрІІJ;:l ~1ІІІ>ОЛІІ \{О- - А МО<І:СГІ TP;t; -~~•.11 ІСІО 1101'\Ю'•)' · IJ,c,l.l!l'lll\!1 lll!lfllll Д<ІЛ і.І 15 !І ІІІІ,'1ІШІ• 
рсn'ІІ ' ІІІ Х <.;І>f!ІІІІJІХ ВІІНО'111ЛІІ :З f)н r: ва •. t' І 4 11:1TLry- і \ІО'ІІІ\1,\'іІ:ІtІІ ІІ!ІІГJОІ\і ІІ .1е'ІІ. '!1'1 'lt''ii•<JI·IIX ІІ·.ор:І< ,\' 1\,lt; .~;IJIІ -
(ІQ.~І.ІІІСІІІІІ\ІІ ІІНnаіІІІІіІІІі І'ІОІрс) ІІ М,\'· П!НІ>ІJІОІ<ІІ 3<11[111111; І tС 1 3 1-> 7 р. 1111 1• L1 . .._ 

довгі рОІ: ІІ ІІОІ· рпІІJІJІ<: 110 РJ' І( МІІ((ОJІН · - !l e ІІОІІ О~І;с -~~·ІІ І ІІ JІ,- го норнв І.І І2 І<;)О 1 рЮІ. ' п;vщ І г •fНІІ!ІІtІІІІІl -
3СЇІІ, 11[1\irciR, біІіл і отсt>. !lC< 'I> в УФ.У. . . ('T~·.no.IIT,- Т\ІС С·І,'\ r/1\І',•'·Іо ІІ'ІІІТІІІ'Я. І ' .'І /11.1І І '! І. (ІІ111 .. 1 ІІ :1 121 11111). :J ; ІІ;О [ІЛ(}ІІ 
11 ~!ОЖе t1 ДНЛі ІІО~ІіtІІД(ІУ НІІ.~ІІ JІ{' :JІІІІ· C: J H' J,t;ІІX ;JіСІІЛНрШІІ, ЛіІЛ І ТІН: ~ІІІО ІІерІ'· '" ,, ' • ( . 1 51'\ІІНІ) \11 '10\1 

Х ОВ,У f'Т і>СЯ ІЗ Пf!ІІІЗНТІІІІХ ОХО рОІІЦ:ІІ pj'· Tji0\ 11 ІІ<'ІІІІСІІіlІІІІМ ГО.1 0С'ОАІ 110'1<11< ГО· - І і J , J1,1ІI'II• '1111 •• 1<1 , ' , 1 • · 
ЧfІ.t!ІІО ціІІНі Tfl. \)іЛКЇСІІі 3ііірІ(ІІ « іІІІ;у- ·· І ' 1- ") JІО '> '11 ІІІ J;ОІІ ІІ І: ІІОі СІІ<1,111tІІІІІІ ne." '"'ОІ'О Поста . ІЮрІІ rн ІІІЮ І;ІІІІЖІ>ІІ, ї х <' І1 .1_v , 11 rю мо:~> - :tn rсІІо.н·НІІ ·1 • fiOI',v ".\ ~- 1 • 

НfІ.ІіуЛ». ТО:ЇТО ІІСр t:ЇС'!!ІІХ НІІдіІ'Іh 1\!11\· ПоrтаІІІІr. ВЖС ;щ (іо,q І,ШСІІ ІІ }(іВ, t!urO ЛІІ ! Юl'Т ІІ О< ВіТІІ, аІ1ТОр ІПСТІІО ІiO.c:lBiiU JЛ'Ih 11\l'І' ' ІСіІІ.ОІІІІХ ТІІО [І іИ У JІat;.,:1 )1i 
жо". flом:шдруn3JІІІ n аRто•·rаФн та .. 1•1 1 1.1111 .1-01• а ."\ІС• 11 І·ІІІ' гаr··. 11., _ 1.'>_-,fІ ... І.'ІІ ІІJІІІ ~.ІіІ)'JІІІ:і n. Піrлн І>сnо-. ТІТ лс.н~с врJІТОІІ<ІІІо 3 прІІпатноІ • І<ОЛСІ\- m. '' 1 , , , '• .. . , ~ .• 
•JуІ\оnисІІі J; О ПЇі тnор1в <'В'Іf'ІІ~>а. а І' . ,."01,, " .np"< :\'. _~,,1111 1,_, 1-, nо І .. У 11 а Нал.дніІІІІJІ ІІІІtІІІІі 
t • · • І tії» Ж ІІ !tіІ ,а tі еСілл га. 1 от ВЛІТІ<у vи "· v _ ·• ,. 
С('\)!',1 <ІІІ\ РеПИ КИЙ ТО !\! У С ' П A HOS И ('_' ' 11\<.'' ІІ ,.1·11 t' сл~·v. Іl R ~·n·•~,ІІО. Б) В Іі,\·,~о 1~1\.lІІІ ІО І<.9 ВІІ!\11 · 11> ,\' _ ІІіІІ>JІtІД і - . · • · І !14 І р. 11\)ЧІlЛІLСЬ ОІ'ПlІІ!ІЛ, МОЖЛІІІ\0, J _, -' _ пат •• 
прикрашен 1 и золотом оп раFІ- пре- ,. r. . . трох· 11 111) 111-111 -г 11 ,. ТІІ.' І. uto поч~· в. з.",,_, 5 _:'~" 1•1,11 ,1. в На,1.1НІС І ІНІІІ ІІ tнІІl • • ШlІІ!fС•\е:J1Іе'ІІІІІІІ :l, МаІІдр І ВІШ 11ftШОГО " ' 
t~расно іл>Остр ова н ч и рукоп исІ-!ИИ столітниого юбілята дале1ю на схід. - -А щож,- шe11orin ледІ• н ч~·пю. , - :1G нІtд.l!lІ• ( rt ar> ,11І.'l - 1 :\ І 470), ;за-
зб~4ник вірш ів Поета, датовани й м. Г. _а що;!\, (•удсм і вчнтн•·я . 51" трсіі:І , 1:nr.1o •ом _ :1u 1 < Іtд;шь (ІНШЛ<lд --:-:: 
18 роком. - що~Іt - трсІJа ... Я можу в· е, - н; .5ІІІ•) . Р•І:~ом !і;. 10 110 рс нол кщІІ 

Чнс ·ле· rні (Ііо nонад О) СТ!І f!іШНО, ВЕЛИКА І В ІЧНА КНИГА - як трсСіІІ, - я можу все зроІіІНІІ. І 1!'11 і f!O"~· 25~ ІІІІМ ІІ ь ІІІеІІ'1t;ІІІ;оn~tх 
піІін длн друІіу , ІJІІІ>О ' ІнІІі іmnпрації, M11 n11;e не сл.vх:Ін рівної, док.1ад•юї п;ор ' в ,_. наІ\.1/lді - з .GН .290 nримІр-

. · · « КОБЗАР» Т. ШЕВЧЕНКА ОР'ІЮІІ1 ' ! !'НЛЬ'ІІ ПО'І<ІТІ ; nвІ дІТС(JІІ Та ОПОВіді J;OOІH:pllTOpa !ІрО ІІ!І,Уt;у,- СІІ · JІІІІ:В 
кінцівнІІ пі• лл r;ож·Іого тnору ІІідn н- Юрій Липа : НОТАТНИК . Ноt>ел і. діu. ІІОІіЛіІRШІt лоло • Іі на ryx1 1:ол і на, 1 Рух ІП енче•rІ:оnнх вндnтп. не nшon 
ca•ri nїлом11~1 х;vлож·нtІ;ом-'лJ()rтрuто- Том 11 ., ст. 10-13. 1936. «Народн і й і повторІІmав nотихенL"У своє сщож, по одн і n ,1 інії зрост;v. Rін то СІІдhІІО 
po~r RІІши ~овrвr та nого ро.щче.І! гра- Стяг». кол ІІ трсnа ». :!f!ОСТІІВ, то :!'ІОН, ІІіл;vпалав . 3нлежІl-
фом 51t :овом де-Rаш,м е :юм. (УрнВОJ(). 3а І\ і л 1 , 1;а дніn ноаператор виїхав. ло не nід р і:-ІІІ ІІХ умоІІ ІІІІ , в перШ І t! 

Хоч пізпіІІІе, nід 'HlC !!ренту і доnп- « І{омль СуПf!УІІ» ... П1<ось, рнtпчиrь зоставивш и « 1\об;зар• і cnov а.1ресу мірі під nо.1 і тич11ІІХ. що вп.чнвнли ІІR 
тів 1847 році, Шеr.че •r 1;о н:нrагаnся у чамаnданч ІІІ: У етуде11т11, nін витнг- СуІІруІІові. зр'ст ar.o упадоІ\ •щr·ла n тнр11жу. 1 
заnер<"11ІТІІ < · nої ().чнз1,r; і зв'я:~ки з н;vn :зв і дтн груСінt1 тошш львівського ~ т11r;: в Gari Rід І 'i fiO до 1882 pOl\Y 

3 

;~ nого малярс}.J,ою тnорчkтІ!) па пі -
ста кі rен родуtщіn і з.~m.ІrьІІодОt'Т n
ІІОї ~ІОІІОГ[ІафІЇ 111131\ІШОІ'О !ІJІОф. f(. 
А І!ТОІІОІІІІЧіl, RІІДіІІІО І ЛІіО ТОМ Х 1\-fi у 
ВарІІІІІtІl ь1:ому HuyhOBO\IY lвстнтуті. 

па3ва• 1ю1 н іл tоп ратор>НІІІ, відомі рлд- видn11ня « 1-\о .і:за рJІ>> . ТВОРИ Т. ШЕВЧЕНКА В НІМЕЦЬКІН І'і\'.10 ІЗ нн.1ань 1111'!1'ІеІІ ІЮВІІХ твор і в 
кн « h"а вю1'1)' » , 1 : рн rвнчсні « \с((рен- -ІПо не?- з;tпнтавrя ціr<аво. МОВІ 1 у' наІі.lаді 49 000 прн мірн нІ;іn. R ро- Т. Шевченко. Старець на нnадовмщt 
пr.ому мою1у П1; ов:v ле-Пнльмену>>, та 3амі снь вілповіді І\Ооnе-ратор про- 'Гворн лІІдІІтноrо укрRінськоrо пи<· ь- ках від І ~ з до І9u~ рОІі:V 6уло 40 ApJt .• в. 
-самнn :зміст іmо<'ТІЖІ tіt! свідчать про- •штав n о ~ІУ вірш зnі .1ТІІ. меншша не раз псреІ;.лада.1нсь ла ні- І видань ~- ІІіІ~>.1адt _ - 41 ~.220 при~ІІ[І-
тнлежне : rерел оrшн ІІіх ло· · ить чn.r·ті - Uc ;за()оrоїе І ІО . - це ПІІСІІВ наш. , ме1tЬ"У мnuy. Інтерес до Т. Шевченка 1 ннкін. М·ж 1905 1 19 14 ('ЮЕRМИ 6уло 
портrе ·ні 3ШІльоnі1 ІІІІЯ молодого [1\ ~в- селя · rнн . 'Г іЛJ,J; ІІ nСЛІІІоtt! rелннпп. в НімеччнІІі почан.-я вже віддаnuІі. І !1:1 RІІJ.ІІННЯ ;J паrиrндом - 620.:\01) 
чепка (до речі : нс:JRнчаnно орні'ін>Іль- rynpyн хвнлннку нічого не говорив, По•Іатоt; 3роІіив ~юлоднn та.ланоnитв11 1 при м . 1!115-1!\16 poRrt: 1. вндапня 
ni!), напри1;лад. відома 3 рсnроду І;ціt! мовІін затаїn відднх.. . тірош.сьннn ноет йоган Обр іст, що 1 ( І О ООО). роr;и І 9 ІіІ-І !! І8 : 57 нн данr, 
nостать замrіяноrо nоета, оточеного - Лаnте мені це, -сказав. учител10uав на початІіу іО-х r .оків ХІХ 1 (5"2 500 Пf'Іt м.), роки 1919-1924: 21 
тінямн .. воїх гІІt!дамаr<ів. Вхопнв в оІіидві долоні книжку століття в Чер11 інцях і nознайоwивrя нилапня ( І5f> ООО nри м ), f!OІot І 92f>-

'Гекст :J!'і ' рннrш снілчrпь про ще тіс- так внnшов, утіІ\ від усіх. з УІ<раїПІ'ЬІОІМ nиrьменствоw . В 1870 11!1:10: 14 ннлаІІНЛ (І 44 3.:'120 прнм ), 
ніші :зв' я:зки впконавц'в :1 аnторо~І . а 'Гри дні і Мо "я, і Фrоrя спинnлиr1. f!Oii:V віІІ видав І<НІІжку з дОІ\JІадПОІ() rоки 1931-19:\8: 37 видань (1.188.000 
разом з тим rоnнть ще біль•u загадІ<О· по драбині на горище і стаnляли там 6іогр~tфі е10 'Г. Шевченка і 3 nepeRJІ R · np11 J. . 

Може ще дивніше те, що roтlfi оІ\ра
зі в та рисунr<ів Пое1·а. nopoз,·uпyt -
НИХ 110 l'BiTi ;за !!ОГО ЖИТІ'Я, Т 1\И 3r.t\

ріГаЛИСЯ. дар:uа ЩО дУ!оШІІ про ЇХ вар
ТіСТІ> зовсі w: тому не спrІІSми, щоо іх 
зІіе рігатн ЯfІ до1юrоц.ішrість. У неод~ 
НОМУ ВІtПадІtОВ і тут ДОПОІІІО"Ла il\ 8· 
чеш:ові - маллрева. СJІава Шевченu • 
поета, а жиТія я-кого став ЛІІ ціп· 
ни ІІИ та збсріtалнсSІ павіть зоьеік 
звн•Іайні, б~'девні nред:метв . .. 

. Р. 

вим nого nрІІ:Jна чс Ішя . На nершнn мнскн з їжеJ(), і ІІІОднл забнр~tлн іх дами німеаько]() мовою t;і.~ькох nого І НаМільше ІІІенчелмш твори по
погляд ne ніnи к.опія надрукованих недоторкнутими . Мотл і Фроrя при- творіn («Гам алія», с іван Підкова•, ямя.1ю·л: в Ки~ві (1 15), Льнов~ (6 1), 
уже на· тоn ч11с ук.раїнсь~>их творів та слухаJІ ися : було чути тільt,и , яrt ше- «Ti!paconn ніч » rощо). Пра..вда, ця Чеrніннях (4 RІІJІ.), УжгородІ. (2). 
з()ірок Поета - сІСоІізаря» 1840 р., лr.r.тіла ~'УХа соломІ!, як хтось npor<a- nерша cnpo6a б~·ла не досить в.1а - Харкові ( 72). Оде('і ( 17), Полт~НІ (7), 
«Гаnдамюш» 1841 р. і « Гамалії» ?YHRn сл,ова, як хтоrь зітхnв жІІ.лkно лою. Сам О6rіст розумів хи6и сво~;ї Rатерппо,.лnві (7\ . ПетерtІ;v~аІ . (84), ШЕВЧЕНКО ТА АОГО РІДНЯ 
1844 f!., nле копія nпкопапа чому(·L 1 стогнав, ЛІ\ ранениn у саие серце ... роботи і вва.таn своїv зав.1анпн:11 MOI'RBi (9), Rевлнп. (І), R1дш. (4), Ш . ( ) п ( ) ""' (О) Ми зnаємо, що евчсяко був крt· латинсько- польськи~и .чітер11ми nід ... Студент оt'\удиnrя ЗJІякшtнt!: зІІохотити істориків літера~ури :ю ЛяАnці(у 14 •. p~l І_З • .mенещ • 
загальною на:звою «Wirszy Т. Szew- дійсно, аашуміло вгорі, хтось 6іг по дальших студій над творчІстю 'Г. Т1\ R tlaraтhOx rншнх w1стах па Укра- пакоw .. і ЛІІШС щахСJІуядво-uдио~ - .. 0В:::11~ 

k п · · · · "' · "' ПІ • · ~акордоnом чеанІІ" талант "' ...... .. ·- • сzеп а». роте. порІВнюючи кошю rор1щ1, сягнв дра .. иною на ни3. t nнvІГ . еnІJенка. ІRІ та .- · nензля _ дonovorлa nowy nпаволu-
(;зроІілену, можливо, тим же де-Паль- у ніч, кричучи ~міfіно n здавлено : -;- . 1877 року впnшла ПJ~екрасн роз- Hantliльme 111 в вилапь с1{оtІ_зар• -:-1 тись з невол_і. Але в Шевчеп-к бу.аа 
меном) з друкованпими виданнями, «Ох, Боже ж мІ!!, Боже! Боже ж, МІй шдиа про 'Г. Шевченка ВІдомого пиеь- 112. тиратем у 1.600.450 прим1рnпк1В, ріл л що зостІШалІІсь ще 8 
помітимо, що nереnпr.увач відновлює Боже!» . менпика І\11р~а Францо~. Фрав~оз КО.'ІІІ до ціr.і цифри додати ще _2 1 ве1И:атві нІ' Шевчеm'о іл ятта 
цілі рядки і строфи, внкре<'лені в Студент зрозумІв : визнав Уltр~;~-шськ.ого сшвцsт нащо- заrа.'ТЬnу з~ір~у !ПЕ"вченконих nоез1й, І ~~о~ ~лоІ;отався сам 1 n:Orиn cnofs: 
дР.УRУ царською цензурою. 'Гаr< від- - Це Суnрун. пальним r e1uew. вндаппх mд ІRШІІNІІ ш\гоповками, з . (папр Варв ру Реnяіиу) 
ноn.лепо ціли!! розділ у вірші «ДО І раnтом BCJI ИI<It голова і пів плеча СnрІ\ВОЮ nерекл~tду творів т. Шев- ІІRКЛ ДОУ 307.130 прим., тоді м ТІІМ~ nриятел~~n no~orлn ЙО)( ' Blllt na: 
Оснон'ю.tе! t'КІ!». 'Гак са~ю відноnлепо І чорною. сильветоm _змн гли сnітапкоІ~о- чепка па німецьку wову заnwався та- wo І З:\ ви~апня з наКJІадо"' 1.906.1>80 щоон 8 я у ~ н&noni . д}е р();'1Іn& 
сповненІ ~-аряч?го натр :оти:зму рядки ясне, вІДчиневе nІІtІ~о. _Супрун нерш- Іtож ! nан Фран.ко. йоrо пер~ІUІади прпwірпикІв. ~и род rr аnов 1lt nвn ФJJьор-
«Тараrово_І ночІ ». . . но дихав в ~ьому щкн_І . . маmть чимале лtтсратурае зшtчшня. ула ве~~~ ~о rpoшen хотів яб 
НарештІ, nоодипоttІ поnравки, ВІд· Студент сІв на лІжку: ВІН ЧJll НЕВІдОМИА МАЛЯР - к~всt;ки а зе ~е~ А 

повлення цензурних кvпюр (напри- tІлизько віддих велите11~:ького тіла ее- ШЕВЧЕННОВ І ВИДАННЯ В ЧИСЛАХ т. ШЕВЧЕНКО Вl.'IJ1~ с~нв 11 йпа воп:' б~.11о » niCJJa 
:клад, у сГаttдамаках») vi дописки па ляrшна. Шевченкові ТRОрИ - найбільш по- " . 'ПЗ rрОШ('. ~ ого п ипу Шев"еnо• HeoдHOWj' 3 ПІН' "уде НІЯКОВО Пl> • смерn ЦІЛУ опа..;;uд -. .... 
вільних rторінJ(аХ рукопису, зро6лені - У('е зна](),- сrtазав 'КОВаль С"· ширеві між укrаїtщями, 6о вони по- · . . t 1 .. ,.,.._ 

J пв.тиFь, що чумн тільки загально про_ Ol'tneнo лише в І lб p""'Jtm " .. ..-
самим ІТ1евчеrшом прямо вказують на хим, горя'1коВІІМ голосом.- От де об- стіnпо для нас актуальні. 'Гоwу й ле · n .' .1v 
б • П vа..'lяР<'тво Т. \ІІеn•Іенка 1 що дort шйок - що робити?. 
~зпоrерещ~tп уч_асть. оет~ ~ скла:дап· ман, - додав, дріжучи, - ВОІІИ nри- диво, що ці твори мали в нас досі не ма6 ПJ'О ЦІ() n.арину nого творчо- Ціле житrя cnoG мучпвся Шевчеmtо 
ш цього зfіІр!шt,а, юби щлt,ом шдrо- спали нас ці nороги , ці морди ПО!< ро- паnбільше видань ЗІІоміж творів усіх сти впро().,епоrо, стnлоrо пnгляду . б ї у я й стрІl.жд П'Ь від-
'ІОВаного до друку вавлепі. От де обман! От де обман!- наших нисьм свників. 51кже nредстав- .,. тим, о:гато то м . к • 

· Пovvt.. Дмитt\(\ Антонович У вели_RІn. ~<илоrл в йоІ'о вІршах лнстах т& lП-
ЯRі ж заnдання ставили собі Поет І відірвався від віюrа: лястьсн тнраж досі ваданих OR""WR· 1""" "~ v • ' v r·- пмці cooin npof<yв nоясІНІТІІ всІ т1 ших творах 1 лиruе перед wo 

та. йоrо приятелі, nepenиcyючrt укра- - Обудять й 011радену? - говорив ми внданнлми творів 'Г. ІІJевчеttк.а.. r· 1 · -
пptr<mПR реа які наш norJJядн npo сме""'І'І таІtе внаво.n n.н ст 

іяські тексти латинськш.ш літІ'рІL'ІІИ? у сінях, - і в огн і Уї обу дать, .,...- пов- Диреск.тор львівського Науковоrо Т-.ва ШеRчеtп·'а-wІLJІЯnА такі пев11р апі, не- "' n 
Може таким спосо/5ом вони намага- торював входячи до світлиці. Хтож ім. 'Г. Шевченка, ВОJJодимир Доро- r- 1 дп и Товариству доnо.мо~ 'lf .wеи-3&!ІОВі.•r'ЬІІі, н віть фІІJrьш иві та cn з-
лися формnльно унщщути обnинува- обудить? - спитанея з nритиском і шенко, що ціn справt nрисвяrив cne- пепі. Хто 3 вас знав, що к11д. Ол . нюцІ.м. б ІП 
u<>юrя в передруRові з 6оку купця станув над студентом . ціл.льну увагу в статті с,JІевчеІПtо в · . · An_e ж тою уало уло WІЯ ІІчеп-
~ НовuЦЬJtиR. smий 2~ роRІВ дослІджу- юб увесь украіпсь1t11.й п 
ЛнсенRова, якому незадовго nеред тим Сіріло вже і його було вид;по : впсо- цифрах», яка друR{)вапа tlyna у ве- мв ма.л:я...,.~>к тоорчість т. lІІев.· к~, що л . нв · . • 
Поет мусів nродати у « nічпу влас· 'КОГО в білому nолопшниRу, з затис- шші tІ його праці - сБібліоrрафія r Фі рщ,.а нарІД тоn стоrпав ~ nаІІ ькоw 

чеНК&. п•""""В&В у сtюїn моногра 1 1 ось 'Крім nого творів, ІЦо в ність» «Ко6зар » 1840 р. і « I'R n.~a- ненимн кулаками , страшного. Гово- Шевчеш;опнх твор · в,. каже, що па- r-J ярМІ.·· . 
маки r ? Абож це була сnроба обійти рив, nроt\JІІІнав, трасtя, врешті вхо- КJІад окремих видань творів Поета 3 1914 роІ'у - 650 плястпч!ПtХ тфеnо- нев)шрующ_пмтІ .свІ_дкамп noro бороть-

рів Поета? .. Мало tІуло У ІІІ\С про - би з 'ГІТ" ало:ІL 1 nenp 'В.:tоЖІ ar aswo цензуру, що ставала дедалі все більш ПІІD обидві руtш інтеліrента в свої до!'яrає (в 1938 р.) 4.923.440 при~t~ір- .. • , 
п ., сіnних wІUUІрів, які бн залпШ ІіJІІІ no cцett"Y "an1·caпv .. О""' зп JІомвм jen.. 

суJЗорішою до оета • велнкі шаршаві долоні: nиr;ів, тобто nеросічно трохи більше " ' " ' "J " •v. • У 
собі Т1\RИІ! 1ІеJПІІtИЙ дорібок.·· "'1' !1.. П&ВІД&tІ ne ЖОГО Одне тільки ясно із самого складу - ЯR їх узять? - крикrrув, ЯІ\ ІО.ЗОО прим . на кожuс вuдання, пе·rком, "'• " . • 

рукоnису: Поет намагаr.ться видати - Кого? (10.343), afio річно бли:зько 50.0GO А ROJIИ згадати Rоротке життя 'Г . Поета з~ пару депь ДО йоrо .(' vn ... 
повну збірну своїх твор ів - nідсу- - 'Гнх nорогів, ті морди nокро- нрнм . .Ці відомости nодані за час від Шевченка, ро~;п ЗJІИдн:в і певолі - Скоро ТlЛЬІ\ И ~ерпеК!;о JВІйmов о 
мок nопере.1ньої nоепrGІІОЇ ділльноспІ . вамені. nояви nершого видання с І оGзаря» 8 У жна аро:~у:~~іти. з якни запалои U1свчеп-ка, то nІП з1uнець aвttчanпoro 
Tnliy RІ5ірку nід назвою «Пое:зія Т. Студепт сів, підтягнув під се6е, під 1840 до р . 1939-ro. З11 тн х сто років Поrт не лнmе пнсnn свої пnетнчні пр1rnітапнл заn11тав: 
Шевченка, том І», він про~;ктує надру- соро•шу ногн, і зітхнув, як нлпьJ(а видано було всьоrо - 4 і0 рі;зних ви- тнорп, але 11 ри<:,>·вnв т малював. · · - сНу, 1_до. · · 1 · · Є вж~? · · ж&· 
кувІ!ТІ1 t1 . після nовороту і ;з засланни, перед питаннями днтш1н. цаш., з то<о n Нuддніnрянщині- 34 Аж дивно якось, що лнruе по nісім- ніmест1»-І ~ллnувшп У Bl'tl ЧР~'ЯеП· 
в І Б58 і 1859 рр. Проте обидві cnpo- - НІІукоІо, - сказав, визволпв з (73% ). в Наддністрянщині - 1 десять і кі•1ЬІ\ОХ рок.-1Х 110 смерті Ве- - коnі, зрозум1в як~ кв. 'Гбутu DІдІІО 
би зазнал и невдачі. під простнр11ла РУ~<У і зроб\Ів рух (17%), R зю;ордоІІом - 47 (ІО%). жнr;ого .І nетра наш загал може ма тн І в •дь і ІІромоRІш : - « 1t nем '· -

3бірнИІt 1844 р., що так і лпшнвся м ов nі.1чнняючн двері. На lІІевчеш;ових виданнях яtкnаво вnерше і доt·.1ад11о поонайомнтм·л f{оли ж воно б де.· .• - і кнвувmnn 

яку-небудь владу, я :знаю, що я зро- nам ПІІса.1а; ВІСІМ день я пе виход - І Шевченко заnняв wісце в woiw котрого я не в енді сміливо вбитпt-
бJІJІ /1. бв!» ла з м оєї rtімнати. Протягом І{І>О ссрІ\і, я часто думUJІа про нього, я /І rоворю Яоwу:- сЧн :uожлнво, щоб 

«Так шtрешті він став JПО;t.ппою 'Іасу Шевченко прочитав одну зо Gажала 1\ ому доС•ра J! ба;юl.ла CliWa naw, котрому дІUІО бутп настількн 
для іншнх! no істоті він буn людн- своїх поем 1 всі дам11 були в зах оп- зробнтІІ ІІому дu()ро. nptІТ1W нрп woin до6f1ІІ!І!. дава.1о вдовrнеrшя статn 
вою давно, проходячи через rорн не- .1е нні. Я знову появлтосл на обрію- палкостн, - anpna і можли во пnй- ТJІ:ІІ ЧИ}( nп 6 тепер. Toro дня, нomr 
чуванвх страждань. Він став маля- , uі н спо•Іут~ІІІІЗО розпнтує про моє більше. П отаn і б~;з с.ві.:10мостп n.ьо,го вп наw •1пrв..1н сСлвпую», я таR rarsтчe 
рем за радою одного чолов іка, що неадоров.1я, я знов б~t•Іу noro що дня л в .д ' ІУВІtла заздрісТh Ізза того, що ''" 111.1 1ся аа в с! •Т>'Т він схопнвся , 
заІ!шшся НІШ , і nоетом тому, що шш 

1
.._-: він мені подобаетІ,сл - а.че спо- він більше звертаn увагу на Глафі- вхопив }(ОЮ руку n по цілуnав П; 

народнсся» . юІІпо, саме T!\Jt. яrt І_tе могло n поцин- ру . М оя рад . сп-. бу.~а wоже занадто jнewu що ваw кааати, чн це зробило 
Все t{e n багато ілшого довідалася но будо бутн . Глаф .ра подавньому- доІ5рою, сум починав ~авити недо- weнr вдово.1еяня. Це було з~nne віт

кннжна Репніна в:JІ:е пfсля того. як ttoro сонне, а nона держиться просто бvюr . О.111ого вечора ВІН nycт:ynaa, рн.1о. щntl приспінштн tlпr.-rpпn 6ir 
познайомилася 3 UТевченко.Іі. Оnісля ll з тактом. Раз увечері nіп пропо11ує woro чови&. . Іrшав ще кільк днів і 
вона поїхала з батька~ІИ до Седнсва, прочнпlТІІ нам свою другу поему під я дов,~·юся від wa.wп, котр це не 
мae-rr<y JJ и.зогубів. В часі їх непрп- паголоnr<о~І «Слеnан» . Се~:тра зост~: nоюrда.1а св і к іwн тн, що па од-
СУ-тності ПІеnченко знову був в Яго- дася 3 мамою; . мп н е хотІЛн_. щоб в 11 m n весільні4t вечірці [я в~е rоворн-
пrні, в брата клнжпп Варвар І! та П nрнсутностп читалася рІч, котра .1а в , що нir:te ти пе л-юб:rять б -
братQвої, щоб поднвrппся на пор- наrа.1уnалаб їІt нро етап її очей. І ось Шевченко ' 11118 
трет юr . Репnіна роботи Горнунга, ІІ ІІІ по•Іннае чнтатн . О ІtОЛІІб я могла 
бо в ШевІJенка за мовили .rrni 11опії пср~ДfLТІІ вам усе, що я пережила в 
цього портрета. «Від'ї;зджаюІJи, віu ча~ І І (horo чнтанrrя! ЯІtі почування~ 
обіцяв іще раз nриїхатп на дnа лщ думкн, лм краса, якн!І чар 1 
тижні - nисала далі княжна ,в Яt<•rt1 \ ()· :п, І Моє облнччя було все 
листі. Поті:.~ ми в,срнулися й раз MOitpe від сліа і це було щастям, бо 
увечері в жовтні \ входить ~Іій л М,УСІ :І аб буда кр11чатн, колпб мов 
брат раЗОМ З nаном, ЩО ЙОГО ХВІ!дЮВ!lІ!НЯ Не ЗН_аІ1ПІЛО ЦЬОГО ВІ!ХО· 

Княжна Варвара Реnніна. 
Арх . с~В• 

він тут же й представляв моїм ду д.'Ія себе; я ВІДчувала болісппtІ 
батr,кам : це був він. Оnісля брат го- ! б Ід~, У _грудях. Після читапня не ска
ворнть : - сОсь моя сестра» . .Я прп- ЗRJ!a НІчоrо; ви з.наете, що пrи всій 
гадада йому пашу nершу зустріч мot n балакучости я тря•rу від хnи· 
під дощем кі.лr.ка м ісюtів 1:ому tl ми л~шапnя з.1атність rо~орити. І нІ<а 
розбалаRаЛІІСІ/. Він пока;зRвся . мені м ягка. Gаруючn ман ІJ'а '!lf'\'атн! Це 
простнм j нев нбаr.'!нвrш . Вш ВІдразу була захun.лю~ІІ~ ~І:Уз иr;а , що СПІ· 
став у пnс своєю люднною, одшв1 із n~ла ме~од1nю в~ршІ на вnшrU .rRp
TIIX, котрі такі догідні па селі, кого m_n . мощ, здатнІй усе внс.ловитн. 
прпемно бачнтв у вітальні n кого П::зюше:- коли. я . мог.nа говорити, я 
'fожна зостаnJІятл одного, не боячи- екааала nом у . 
ся що він обра:нпься дрібшщею.J - •Rолн Глафірn прnдасть свою І rнyn теревені n плів дуртщі. lloб 
rл'аф іра. очевндпо nчарува.~а Шеn- nерш_у картину !1 в~ддuсть мепі Іtі ЧІІІІІ~Ін floro раз ве.lІІ Ішм, я хоті..1а 
ченкп: віп ще не був заRохапиtt. але грошІ, !JK вона общнла, л з~tмов.1ю завс1rдн 6t1чнтн noro ВСJІІІtшм: я хо· 
:м іг зако'<атися п-ри nepшin добріn за ш!х золоте перо tt nодарую вам тіла, що() в і ІІ 6yn не;JNіпІІо сnятиJJІ і 
нагоді. Тут прнїха .. 1а моя сестра. j nого» . осянн ІІМ, щоб він шнр11в nравду сІr· 
RільRа д.11ів nотім по її Пf!ІІЇ?ді л до- Перед сном я так гаряче молила- лою незрів ІІнноrо та.аанту. - n хті
віда.~ася про смерть мого дорогого ся, я та-к прпстраспо любила увесь ла, щоб Іtе СТІІ..~ося через мепе. О ХПТ'· 

- Хрущова; наІ!блнжчого дня я захо-J світ,. я ~ула т~ІtІі добр~, - боюся, І росте n лукавство «Я», цьоrо пеuа-
р~·вала на цю неврашію, npo котру 1 fUUJlTЬ лшша, НІЖ в в ДІйсности! сктн.оrо «Я•, котре не хоче вмерти 
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тсрІТІіС слово, Шевченко 3aJ<pиn лице 
рукцми і впавши на ліжко, тлжІ<О 
заридав ... » 

свої маєтності. Тут же у Ромних вr-~ пьоrо, старі людп поrшнрали і лише ' СМАЛЬ-СТОЦЬКИй, 
ликнfі пост був н.tд:ши•ІайІІО 3ах опле- 110 дстшх rелах м о;Іmа 3устріти си-
ннn грою ВІдомого нашОІ'О Солешша І RОІ'О насічншш, тш n з гордістю ска
у роЛІ Чунр,vна з •МоСІ\аШІ·Чарш- ;1:с: «В нашочу сс.1і Ііув Tapar». Л 

Ст., акад. 

ЧИРИГИН Таких щнрпх, дружніх c.rriз не тю' 
то багато ба'ІІІВ українr:ьrшй нарід 
на сnоїм тл"шім, підuсnолr,нім житті . 

111/1\,і » . 'ПІ.І:ІІХ, li:J. ; J;,t.1b , Мі1,10. JlІІ :Jf: ,t JIIIX ІІХ 
Пробувши детшfі час у Гомпах, для У~:раІІІІІ років внтраннлн 3 н>t~!'-

1\І rв•Існко вирушиn на Хорольщнну, І яті гордощі і свлтнш у1;раїнського 
де tt 3УІІ ннн всл n селі Ве!'І~лому По- народу. Але мп певні , що :1 отоІ'О ма-

ШЕВЧЕНКО НА ПОЛТАВЩИНІ !\ОЛі у п_ом іщнІtа Л рк:щіл Род3!flІ!Ш. 1 ленького зернлпzа спогuІІіВ, 3 кі JІЬ -
ІJJирОІ\ИМ степом, моріжком білл У Л р~:ад1л РодЗJШІШ була нсаонлка · 1\ОХ СІ\.)їІІІХ, але гордпх 1 тrІІМІХ с.ІІІП 

битого шляху йде низька людина. А бі()ліотеІtа світової та україІІСІ,кої Іtлл- 3гащш снвоу со І'О тшщлrш :з:шорож
степ на1шоло, нк те море .. . Хвилю- СІІ'ШОЇ літератури, і, він nзагалі nва- ців. LІІросте під .тагі.шим українським 
стьсн тнрсою сріблистою, набігає на жав ('е!іе << ІІо()оршпtОМ» унрпїпсІ,кого ('ОІІЦС~І сrtрнсталізованаІt оІ'іраз ВеJІІr
далский кургап і відІючуєть('Я до кrасн,ого нпеьмснства. 3 перн1пх же І rюго f{o6зapsr. Ro ж і з ~шлого, але чи
шляху, до піг лююши, наче rоuорить відІJідин поста, Ро;tзлпко почав чн- стого Jl про3оrого джсрсл;t, нлнnе У 
їй: <<Ти любиш мене j я ввесь твій, тати !!ому СІJОЇ неа І·рабні нірші, які широких берегах новноводна рі•нш. 
падfію тобі до ніг ... » так .наб[НІДJП! 'Гараr·у Грпгорови•Іу, Олександер Дамаскін. 

ОСТАННІ ПРОВОДИ 

3е.r.еною Полтаnщиною, там, де тече ню вш змушсннn l'iyn виїхати під го
ВорСІ<Ла, Сула і Псьол, мандрував н а- · стишrого «літератора» до ltoгo брата, 
necrri 1843 рОІ<У Тарас Григорович Платона Род<JЯІІКИ. 
Шевчеико. у розrшіті своїх творчих сил, та- Смерть Тараса !ІІев•юнка глпІ'і01'0 

ІПо звабило поета на Лівобережжя? шtнту І! заІІумів !!!енчеш<о побував ~разила та. с~в~ІЛ[()?ала наttІ.uирші 
Крім nизначюrх історичних пам'ятоr<, також і у Перелславі восенп 1845 1\ОЛа УІ<рашсьІ,оІ о 1 ~ома~DІІС1 в~, а 
які він з такою любов'ю ві:ц rворюnав роІ<у , де гостюnаn у свого приятеля наlІбшьше тих, що fio . о ан,lлн .о< оІ'іи-

' на своїх офортах <Полтавський собор А О. !{оза•шовсІ,кого, ЯІ\ому присвя-J сто .. ~ме~ть ко(Jзарн Укр_а 11•1 И ВІдчули 
і будшюк І\отллревського, Густин- тиn згодом своє відоме «Давно те дія- такая, Ч) ЖИІЩJ, серед ш,пх t:roeт мав 
сьюrй манастир під Прилукамн, Ми- лось .. ·" Але коли через 14 роt,ів, /багато Ol'o6иcтrrx прпятелІІз І з паnо
хаІtJІівська церква і збудований геть- перед будинком f{озачмnського спп- мих . Тнм бІльше болючою була 
маном Мазепою Возпесенський собор нивсн візок, і з нього вийшла сІ-rво-І смерть Т. Шев'jенна д.І!я 1\oro товарн~ 
У Перенславі), привабили його на Лі- вуса та Jff!ca людина у білому пальто, шш . по. перу, по роІ\?тІ, нк .панте~ей_ 
nобережжя більш св ідомі освічені н:озачІtовсьІшfі лсдnе пізнав у ніІt І мон::t. r.улJШІt. В oco<'iJ Тараса Шеrнен 
УІ<раїнці. Пояснювалося це тим, що в свого старого прилтелн-поета - таr< ка Кутш втратив свого пайблищоrо 
ті часи на ПравобереЖжі освічені змінило Тараса ГІU1rоровича десяти- прияте.тя, добро го дру~а щ~ з моло?-их 
люди-поміщшщ були поляю1 або спо- річне ааслаппн. . лtт, товарнш~ .. по сшльюй п~ацt ~ 
лячені українці, що до національної Часто бував поет у Миргороді і в К~рпло-МетоднвсЬІzо.му Бр~тстю :а ЗІ 
ук:раї.ЛJСької справи ставилися nopo- Миргородському повіті в селі Мар'їн- сшльного перебування У в язницt. 
же, або в кращому вишщІ<у, холодно. спкому у поміЩика Лук'яновича. у . Над домовиною Поета витоло~ив І~у-
Наrtчастіше бував Тарас Григорович 3олотоrіісьному повіті Шевченко го- ЛІШ прощальну n~омову, в якtй, МІЖ 

ла Пирлтинщині в містечку Я1·отині в стював у селі Прохорівці у свого прия- шшим, сказав таю слова: .- «Ти зо
Іоt:аєТУ<У КІLЯ3Я М. В. Реnніна, а дітей теля професора Михайла Макси- етавив нам один запошт, Т~расе. 
sшого змалював ві].{ чудоnий портрет. мовича. Будь же певен, що мп цей запgшт nи-
3 дочкою Рєтrіна, Варварою М1шо- Особливо ціrщві відоІІості МR.ємо про rюнаємо, мтr не звернемо .з дороги» ... 
ла·вп й · пе еб Л б . . Т. !Певчею<О завжди хотш покипути 1 ою, ого єднала щира приязнь 1 Р уванІ!я поета па у енщиш 1 в непавионН'Й йоУ•У Петербурr і верну-
повага . І після від'їзду з Яготина самих JJубнях. .. 
тара г ІІі " · М . . тися на Украшу, за ююю тю< тужив. 

с ригороnич ще довго не припи- . с.!!я пер.еuу~ання в сеЛІ . осшц1 у Але не суджено було йому вертатися 
няв листуnа1шя а нею. Але, на жаль, -ВШшьхІВСЬІ<ОІ, р1впо сто роюв тому, живим лише тіло ного мали приятелі 
ці листи 'Пропали, як розказують пра- І}Вче-пко прюхав з поетом-лубенцем ведвез;и в Україну, над якою вже, 
цінники Полтавського краєзнавчого Олександром Степановичем, Афанась- мабудь вітала його душа. Надійшов 
музею, куди після революції 1!117 року єnим-Чу'!tбі!-нським в його. маєток в цей момент. . . Коли до~ювнна }{об
перевезли деякі речі з маєтку Рєпні- се.!!о Іскшц1 на Лубенщию. Було це заря була поставлена на катафалк, 
них . У підnалі буднІШу Репніна яго- влtтку року Божого 1843. 3 села всі стояли мовчки, прибиті горем. 
тинсьюпdи сскарбошукайлами» була Ісківець Тарас Григорович з господа- Тоді промовив знову Куліш: 
виявлена металева скринька rt тими рем їздив знайомитися 3 навrюлиш- _ « Що ж це ти, батьку Тарасе, 
листами. Але яготипці зацікавилися 

1 
ліми поміщиКІ~ми. Як розповідав У від'їзджаєш в Україну без червопої І 

не змістом цих надзвичайно ціпних своїх мемуарах Афапасьєв-Чужбинсь- китаJtкп, заслуги козацьІ\ої? Ні один 
для українськоІ літератури та історії КІ:Jй. Щеnченко скоро розчарувався у вільний козак не сходив 3 цього еві-
листів, а, . . папером, і покрутили твобережних поміщиr<ах, хоча мав ту без цієї ост~~:лньої чести! .. » 
йоrо на цигарки. на них великі надії перед подорожжю. Після тих СЛІВ домовину т. Шев-
На Петра 1843 року у старої помі- Осое)ливо ж подіяла на нього сцена n чепка покрили - червоною китайкою. 

щиці Вільхівської в маєтІ<У Моеінці одного поміщика, прізвища ЯКQГО, Потім перевезли її в Україну, де по
на · Пи.рятишцині з'їхалося ПОІШд · 200 нажалЬ, Чужбинськиtt не згадує. Коли ховали в м.огш1у біля І{аnєва, на Чер
гостей а околишніх губерній . БайІtар- Шевченко прибув з Чужбинсьтшм на нечій горі. 
пирятцпець - Євген Павлович Гре- обід до цього поміщитtа, слуга-кріпак 
біІШа, привіз сюди і пащого Кобзаря. саме задрімав у прихожій. По:мітиn-
Зупиrшлися в01ІИ у ttі:мнаті Афаиась- ШІІ це, .rocnoд,ap збудиВ' його ... ляnа- НА МОГИЛІ ПОЕТА 
єва Чужбинськоrо і вона зараз же сом. Поет ледве стримався, щоб не ХРЕСТ ЧИ НЕ ХРЕСТ? 
сповшшасл по І'іереrи прихильникамп вдарити негідника, 1!, обурений, nий
співучого «мужика» .. Але стареана го- шов геть, дарма, що госnодар благав 
слодюrл довго після того вечора не його повернутися. 
могла збаІ_?ІУти, що це за знаменитість У тих же Ісківцях Шевчепко був 
була У неІ в гостя.х. і в 1843 р. восени, в серпні або ве-
В описах сучасників найбільшою pecni, коли заїзджав проїздом nід 

славою в Украіні користуnавел пісЛя поміщика Лук'яновича 3 Мирrоррд
Сорочюrського ярмарку Ільїнсций щипи. В той час він читав Чужбипсь
ЙрмароІt у Ромнах. Иа нЬому можuа кому свої пові твори, між іншим, 
було nочути чудові старі гайдамацькі' сІвана Гуса» і багато розпитував го
думи, пісню про Моро3еНRа і, вза- сподаря про Кавказ, звідки той щой
галі, все те, що так любив Тарас на по повернувся. Останне наводить 
рідній. УкраїЮ. Тому з такою радістю Чужбинського в його мемуарах на 
саме па. Ільїнський Ярмарок він дум~у, nщ вже тоді в наболілому 
приlздпть у Ромни із сипом полІtов- серц~ nоета виношувався його май
лика Свічки, відомого паливоди Ліво- бутюй монументальний · «І{аnrщз». 
бережж.я. Між іпщюt, цього свіччи- Пройшло століття. . . На зеленій 
1шго сn.па він у жарт назИ'Ваn «С8.JШ- Полтавщині десь . у чебрецях степів 
nим nедогарком», бо його батько роз- широких загубилися сліди Великого 
тринькав і пусти\} за вітрuм величезні І{обзарл. Загубилисл сnогади про 

- .. . Хрест! 
· - Ні, не хрест! 
- А я ваУ Jtaжy, що це справжпі-

сінькuй хрест! 
- А я вас запевняю, що ви стра-

шенно nqшшяєтесь! 
ПотошІсні довгою супсрС'ТІ\ОЮ опо

ненти замовкли. 3 мокрих лобів сті
кав nіт. Волосел розкуttоnдилось. 
Після короткої павзн розмоои відн о-
вились: 

- А чому nп ду)Іаєте, що це не 
хрест? 

- А чому JШ каж~те, що це хрест? 
Ця дивна розмова дійсно nі~бува

лась у 1937 році протя~о~ денІІ!ькох 
місяц і в. Сnеціяльна комІtІЯ, ·виДІлена 
ЦК КП(б)У, розбирала важливе пи

тання: 

- ЯІtЩО подивптІІся згори, з пта-

Поема написана 19. лютого 1844 . р. ! r:ynн така справа. Ще з початrш:\f 
в Мо('rші . Там був тоді Шевченко в І S43 . р. Шевченко залумав зовсім са-
13одлнського й у lЦепкина, якому 11 лrостіfіпо, хіІ'іа може під вражіння~.~: 
прm·влтив поему (крш того «Пустку» ПІтернберrовю: рисунків, прпвезених 
Jl « НеофІти »), 6о Ш.еnюш, як зпа~:мо 13 України, впдаш1л «Жнвопш:пої 
з JІ ІІ<:ту гр. Толстої з 2. січня 1858 . р., України » , в Іzо ~ рі)І то вндашrі ба.жав 
це був наJІщнрtшиfі ІІого приятель, у пОJ;а:затн ЛІnдюІ «Осташш нашої 
якому Шсвченно впсоІ.;о цінив жпву Уr:раїшІ ». <<Я її на~rа.'!ЮЮ», ппше !Лев
ІІОСТІІчну шнуру, ветшого артпста fi чеш-со в rшіпrі І S 44. р. Бодлпсь1zому, 
BCJIJIKOГO ЧОJ/ОШКа, 3 HI\IHf побувати Й <<В трех ІШШІШаХ: у першій будуть 
ІІ аговорити було ІUеnчсш:ош наІtбшь- внлп чп то по красі своїй, чп то по 
ІUІІМ ІІ(аt.:тя м . історіі пр1шметпі, n другіІІ - тепе-

3 13однпсьювІ звс.ла !Левченка до ріпшіlІ .'!юдсьІшІt бнт, а в третій -

ПІІІПОГО ПОJІЬОТу, на 6удІІПОК ~ІЮ!Орі
JІJ!ЬІ!ОГО Музею, спорудженого па мо
гил і Т. Г. Ш евченка, то це буде хрест 
чн яка інша геометрична фіrура?"СІ;а
затп б, більше політично б.таrопа
діlІна? 

1933 рОІ\У КИЇВСЬ!\ІІМ архітеиора:М
худОЖНПКОВі-професороnі В. Г. Кри
чевсьіtому та П. Ф·. J{остнрІ\ові за мо
ВІfЛИ лроєтtтп меморіяльпого Музею 
rш могилі Т. Г. Шевчеі!llі.а . Коли оку
паптн побачили, що в rrроєкті. за~то -

еоnана е.1е м е птн ук.rчtїт:ькоrо щr
стецтва, nони знавісні.ш: 

- Це петлюріnщшш! 

Окупанти затвердптr лише той ва
ріяпт, у якому національних елемен
тів будо як наnіІепше . .Але ;здійснен
ня паnіть цього проєкту всіляко галь
)fувалосл. Систематично затримува
Jrпся гроші па будівництво вносили
ся зміни в проєкт, нарешті' заборони
ли відпускат-и залізобетон та інші ма
теріяли. 

Український танок 

Feto •Atlantic» 

йоrо, хотіла. роблти що-небудь для 
ru,oro, tt боячися писати йому, бо це, 
як здається, цітtом пе вдалося, вал
л ся плестл длл 1ІЬО~о вовняпу шар:. 
фу; вовну да.л:а меш иаvа. НарештІ · 
моя братова, в котрої він снідав 
[nлітку й в осен.п вола заttиала в нас 
фліrель, що не притиRав до велико
го доkу], сказала йоку, що я дукаю, 
що sіп .на мене гпіва.еться. Вій від
повіs, що навпаки, й увечері прпй
шов до нас. Не було лікого крU. · 
Глафірп, Тані [сестри Глафіри), мене 
та йоfо, бо паНJІа Рекордон не ра
хується, зокрема коли говорять по· 

російсь.кп. Я привптал.ася з нии, від
да.nа йому шарфу та сказа.тtа, що 
боллаd.Я, чи не гнівавться він па. мe
Jre. Rоли забрали чай, панна Рекор
дон відійшла й wи зосталпс.іt в чвір
ку; віn почав rпути терев~ні і я оttа
зо.ла ttoиy, як жаль, що вm зоставив 
свою самотність тому, що він rово
рить стільки Дурпиць; після цього 

Інастала повна мовчанка, ніхто й не 
nробовюну;n ні слова. «Тихий ангел 
пролетів» - скаа.ав Шевчеnко; це
російська nриповІДКІ!., що означає 

заrальпу мовчаІШу. - сВп • в.мієте 
роюr<>влsrrи з апrела:u:и,- скааала я; 
розповідьтеж нам, що вони вам rо
ворлть, . Віп схопився з місця, побіr 
за кала:м:аре:u:, вхопив листок папе· 
ру, що .пежав па сrолі, .. й nочав пи
са.тп потім подав мені цей папір, ro-

І дар Господній - вдохновекьє 
Должно слєза:ми полівать. 
Для вас понятпо ето слово ... 
Для вас я радостно еложил 
Свої житейсl'tіє окови, 
Священнодействовал л снова 
І сльози в авукі переліл. 
Ваш добрий апrел асеніл 
Меня безмертинки крпламі 
І тіхоструйними речамі 
Мечтп о рає nробуділ:~~. 

я пе могла розібрати, що відбувало-Іним, ро3умпиАІ, рішггим, а.тrе це 1to-, я менше всього хоті.тrаб прочптатІІ те 
сЯ в мені _ ось чому я вам не лиса- м:У не вдаJІосл . UJевчспко ВІддав ме- що. я паписа.щ, але що я волію на: 
ла. Нарешті вони верІ~лнся: Ми си- ш зшиток, увесь писаний його. ру- ос.тш кидатися в січу піж впчікува
ді.тrи за чаєм, коли вш . уВІйшов у кою, та сказа~J, що до цього рукопи- ти й розмtрковуватп, то л цішJіа за. 
кімнату; Капиіст був у нас; побач~в- І су належить Іще портрет автора [Це своїм бруліоном і перечитала це не
ши йоrо, л . CXO'f!ИJ18ICSI ла . весь зmст, портрет ШевчеІ~rш з пером в. РУ~І ·- щас.шве писання паuівrщку й так 
а.'!е запри:мІтІmши, що ВІН звертае ред.], юшй вш 1 вручить :меш завтра. J'епсько, як . читає панна Рекордоп 
до :мене загаJ!ЬІШЙ поклін, я сіла на І Я по~якувала йому дуже здерж~по, Мама похва.rшла стиль, і більше ш: 
своє :місце з дуже неприв:мmrм · по- все вІДбувалося якби .поза мною , я чого; але па її обличчя найшла тіпь 
чуванням. Він, і мій бра~ rовор~ с Ішзала, що ~ам щ~сь йому. ~а дру- т-а. котру я так добре знаю і кот а. 
завжди дуршщі, нарешті по одній гиJt день прюхала кплгпня ~~куато- аавсіrди стискає мені · серце_ р 

, 
варячи, що це - присвята до од-

' ного твору, котрий він вручпть мелі 
ni.aпime. На листку написано, ось що 
в га.рнпх і ме.лоді:ІtННх віршах по
російqьки, а це значить припІІJUJо й 
солодко: "в пам'ять 9. ноября (в 
цей .rt&nь я на.писала йоУу 1J: ВИ· 
:u:івку)І 
Душе с прекрасни:w пазла.чепьєм 
До.ТJжnо пюбить, терпеть, страдать, 

(Це присвята до рос. поеуи Шев
ченка сТризна' (Безталанний), nрп
св'яченої княжні Репніній. - Ред.) . 
«Він передав мені листоІt, я пере

чита;щ; чисто. й солодка радіс'!\ на
повнила моє серце, і колиб я підда
ласл почуванню , що порушило мене, 

я юшуласяб йому па шию. Але я 
сказала собі: треба подумати; щоб 
вИграти час, я другий раз перечита
ла вірші, потому - схоп.иласл з кіс
ця, - він в 'l'Ой час ходив ПQ кімна
ті, - я сказала йому: - •Даttте ме
ні ваше чоло,, і поцілувала його чи
стим поцілунком тому, що це зрабле
но в nрисутпості Тані й Глафіри. Ве
чір, що 3ачавс.я ·так неприємно, аа
кіnчивсл чудово. На другий дель я 
оповіла мамі все а_ вnімкою поцілун
ку.» 

•дальші дні поплинули спокійно, 
він увесь час був зо мпою відкритий, 
але без усЯRої вимушеної елєtанції 
або защщянпл, без усякої сентИ!dен
тальпости; :ми павіть не подавали 
одно одному руктr прп привіт~tнпі. 
Він від'їхав з моїм браrом до Андріїв
ки й напередодні його вtд'їзду я дала 
йОІQ' молитву, що в ній висло.вляло
ся те, чого л бажаJІаб для нього. Він 
нернувся через десять днів, протя
rо:u: IWrpИX я оогаrо дуиала пр{) 
нього, й усе по-росі.йськи; я не мог
ла тоді писати жадною іншою Аrовою, 

нестерппій дурпиці брата я вискочи- ва [Ш. n 1847 Р· пама~юва.в 11 порт- На другий деІІЬ мама пічого не 
ла на канапу, перейшла за спиною рета - ред.], а що ЯR? гостя У нас cкaaaJJa, одначе її обличчя зберігало
Капніста тому, що я була замкнена вона пе бажає бачити шкого з чужих, тоІt самий вираз. Вона гаряче бажав 
3 обох боків, стрібкула на підлогу й то мені довелося; на увесь час узяти щЬб із нею були щирі. а сама замк: 
шшла до АІ8.1ІИ, котрій л сказала, що її на себе. Я сюпчила переписувати пена у впсокі./1: мірі. Знаючи це я по
Василв і Шевченко гнуть такі тере- мов пнсаппя, що його пе можу ва:м дума..та: щоб розсіяти п пепРи:є:мн& 
велі, Щ() я не :моЖу більше видержати. пере~<ласти тут, Оо це бу лоб занадто почуван ня, · прочитаю ій запнск 
Багато пі3ніше, Іtоли ать1'0 вже по- довго.; :мене щось штовхало .писати Шевченка. Це зовсім пе був JriOбJ_ 
ложився, Василь пр! шов до ма\!И цю рІЧ, sr не могла здати собІ спра- пrrtt лист, ал~ заrnюка, де поетично
й :мол братова помикаJJа мене назад шr - що. Во:ио мав н~головок «Дє- вимовюва..тася пошана. перед моїк
до вітальні, · бо Шевченко читатиме вочка) [це частина l!овІс:І про себе] . .дj•шевнпм болем і гірІtість свідомо
свою нову поему, ту, котру nіп при- Пе сJrпв~ докладна ІсторІя мог~ сер- стп, що його талант занадто слабlІ'й 
свsrгШІ мені. я ~у ла та.к певдаволен~ цн, уозд~лепа на 4.- добп: 12 роюn , 18, щоб Вl!С.1овнти почувап.ня, ко і по~ 
ним, що не хот1ла йти; вона меш 25 1 35. 1 на закшчепня; - од.ппока руши.щ його після чптания м~о 
сказала: - •ІJдиж, та це для тебе•. МО І'ИJІ а. Rоли настав вечІр .. я ш~лала копису. Я читала. цю заппску, ЯR pr: 
Я пішла. у вітальні були тільки по- своє писання Ш~вчеІJковІ у ВІталь- репа, я була дуже рада коди скд;У-
ет, Rапніст, Ліза, т11ня й Глафіра, - ню. На другий дюгь я його не бачила чu.1а. Що я передбачала' те 1t ш 
більше niкoro. Каппіст · заПитав ме- ізза ю1~гпні Кекуатово~. але братова ся. Мама була цiJIRoM ;айнятаств.:;о
не: - сщо з вами?) Я СІtазала, що 11 ГлафІра сказала меш, що вш був але хотіла., щоб розуов ц м. 
я погано настроєна. сТреба старатися похмуршrІt і дуже }!ІІВннІl, і що він Вона мені сказа~а баго.~о я. почала.. 
перемогти себе,_ Шеnченко почав; я відійшов зараз після- чаю. Я була в гарного про те Щ0 я зана ВІрного !.1 
була в такім настрою, що мен.і хоті- мами р~ом із юrлгпнею Кекуатовою, ' пуокаюс.я .в ее' дечні ви дт~ леrк.(} 
лос.я все бачити поганим; але я ano- тут меш прпнесли зашrску; вопа .'!пво відповід ;а lt ливШи, я сш
ву була переАrожена. О, який чудо- 6у.ла ві,!( пього . Я не можу ніслати для мене не ч . 1 ' що евчеПR() 
вий ташшт даний йому! .Я не могла вам її перекладу· тому, що в мене її його і вп~вн/~· що~ дуже ЛІО6.10 
з~ержапт ридання, Каппіст мовчав, внпрос.ив !{апніст, що увесь цей вона сказа..'Іа ом~ дОВlрлю. На не 
Лша так саА(О, Таня була сщrве роз- останПІй час був д.'ІЯ мене вашою тіл- що я гово п меш, що говорите те, 
бита, Гпафіра закам'яніла. У мене ню. Я не хотіла читати цієї заппеки Боже' у н~- .та, - безсоромшсть ... О 
Сілестілп очі, обличчя горіло . Rапніст при Лізі Rекуатовій; розмова зайш.щ верт~ть с~ 6 ~1~ва, що палять і вп
пок.тrикав до себе Шевченка, що зу- Про те, що я иаппсала: справа в тім прав 6 ~це . • що тах JIIOб.lD 
пинпвс.я було передо мною, - й тут що я була така дурна, що прочпта.1~ розв~~ч УЦJМ то зрадила праВ;{,У, 
цett мn.1ИЯ. Капніст, котрий увесь - І\е Jliai Кеку!\тові1t. Мама скАаа.'!а шої ч~ст nся про страждаппл, бі.lІ·
серце, почав розбірапr та обrоворюва- мені: - •Я заздрісна; мені одній .ти rвід' ,ш~п котрих н цілком не до
ТІ! поему, хотів покааатн себе холод- не· читаt':ш с-воїх писань •. І хоча мауі так ІІ! .>Іа. п не страшно, що К!\!ІІІL 

Ма..1о анав! пеначеб н досвідчи.lа 
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історію» , Серед роСіопr n академії ждrr бутп святі. Він y:r;c і n поемі «До 
ІІlсвчеrшо праЦJ()Є пильно над малюн- Основ' яненка » сr;аз;tв: « В('е гнве -
ками для <<Жнвопнсної Yr<paїнrr». У с.nава н е поJІ ЯЖС»! 'Гш;с, як fіачІшо , 
квітні 1644 . р. І\У:ІІІ вже готові трІ~ IICper;oimiiІІ:l 1!\евчсІ ІІ; ::t вже ;здаmш. 
естампи, ~ri:i: нюІІІ: «Дг ри БогдановІ ІПо тіЛJ,кr І таr; пост І\С розумів, і 
і українському народові » (в ЧнгнрІші що він доr;ладІrо відріжняв прІІрОі\· 
1649), в котр і м то мал}()ІШУ !Uе~ченко, ннn, фiarr• Iш rn :з: tІІ С І І<lІ \ nіл МОJнrлr.
прсіІСташ І в ту ХВІІШШУ 3 ІСТОрІІ НОГО 3<1 ІІСІШду , ба•ІІШО i:J t ',t liв: « а Я 
;)'r; paїiJІL, «ЯІ; то ~о сnавних поб1дах юродив11й ІІ <t твоїх r~'i11ax марно 
х~rельнІІЦЬІ\ОГО -13 Царграда, І3 Вар- ('.ЛІ>0311 трачу.. . Заснула :'r'І;раїшt». 
шавн і Моекв н прнбую І rюсшr з ве- Якrін вона мора.1І>ІІО не засну:rа ... , ·1о 
лшшмп дарамп єднати Богдана і на- і святая с.1ава ЧнгнрнІІ а не .1 ннула 
,род українсьІ\нtІ уже вольний і силь- б як пилшнt . . . , в хмарі н е нропалn 
ний». ла б, і Чшнрнrr н е був Сін rтn,рцсм 
В лютім 1844. р. був, отже, Пlen - малосилим, і носта са~юrо ніхто н е 

ченко в Мо~кnі, очпшrдячr;н, на те, вважав І'ін юродивим ;за те , що вів н а 
щоб із своїм історичним пор гдником руїнах Чшнрнна с.1І>О3 ІІ пролнJ>а• : , таn 
Бодяrн.: ькнм, якні! до історн чннх ма- н е протІпав 611 ност цих сліз мар11о. 
люнків мав ппсати і сторичні розвід- Але :Україна TaJ( 3аrнула, що для 
ІШ , все до Ішадно обгонор нтп. . . пtr;нх моральних цінноетів у н еї н е 
На підставі ЦІІХ пеВНІІХ б10rраф1Ч· бу.чо вже ШІ!!Ме ІІШОГО ЗМ ІІ СЛу, н а!1м е н 

НИХ фактів можемо набезпе•_шо сr;а:за- 1 шого чуття. тому · 11 поета 'вважала 
ти, що поема «Чигирин » стоІТЬ У нn1\- вона ІпродІІвюr за зовсі м марно 3 її 
тіснішому зв'язr;у з матовапням <<да· ставовища витрачені сльоз и. 
рів Богданові і українському наро- І Отже природно nняс нІІти таr; е з'явн
дові», та з ро:в.rовою Шевченка на цю ще етІІчного :за н е паду н е можна. Maf: 
те~ІУ з Бо;:tян сr,кюr . . воно інші Іlj)ІІ'ІІШІІ. І п оет їх (шаJІі зус. 
На Чнгпрнн Шевчепко ш~е рашше · <<.1пн е (еnятая слава ЧІ!І'ІІрнна) як 

звернув СВО}() увагу. У <<Гаида~аках» пнлнна, в хмарі пррнадас» . 
вкладав вш в уста благочппнОІ 0 rдо- 1. «3а вітрамн холодними », з при
ва: « Ііругом святого Чпгри1:а сторожа чrшп, наслідком вітріn, через вітри 
стане з того с_в Іту, не _дас гь святого 1 холодні, т . 311. вітри з півночі, з Мос
розпшrать» . Вш знав 1 без. роз~Іовн новщи ни. П ід оrіразом вітрів холод· 
в БодлпськІ~М, що Чиrир ~!Н Сі~ в столи- ІІІІХ, •.. малює поет політику МосІІ ОВ
цею гетьманш jтr;рюнн шд Хмельннць-
rшго, аж до Дорошенка, що tІого геть-
мапи будували, що там вони пану

ваJІІІ, і ш.о ш; би воюr встали та по
дІrвилп сь те п ер па нього, то заплюш

ли б тяжко, 6о «НС пізнали б козаць
кої слави убогих руїн» (Свято в Чиги
рині). «У славІrому-nресдавному ~Іі сті 
Чигирині » гетьм а нів вибнрали. Можс
УО Шевченкові повірити, що Чпгирнн 
це здавна «др ут tІого вдинпtІ » , він: tІому 
святuй, U1 ев'І еuко прикладав до Чи
гирина великі надії, що 3 нього вийде 
визволепня Українп 3 мос ков~ької не
волі («над Чшрином мітла простят.тrа
ся, застогнала гора над Чигрнпом » -
Велиний Льох), і тому не диво, що 
віл «На його руїнах с.11ьозн проливав» . 
Отже )!IJ Не ПОМІІЛЮІОСЯ, КОЛИ ска

ЖеМО, що ця найкраща хвилина з 
історії УRраїrш, малюванням якої 
Шевченко саме займався, а з другого 
боку повпий занепад України, якнtІ 
бачив на власні очі вже 1843 . р., ш; 
про це знаємо хочби з листів до J(у
харенка .•. а дaJli факт, що про його 
«єдиного друта» , про «святий Чиги
рнп», про його «святу славу», про 

«славне-пре~авпе місто Чигирин » , що 
«rетмщпи tloro ~удувалп» , де гетьма 

НІ! панували, «Ніхто й слова ие nро
мовить» . . ._ , та ЩО Вік «СПИТЬ ПOBJIТJJ1t 
тидовою, прославши степn, ліси і 
всю Україну». . . - оцей коптраст 
збудив у поетові «душш прокляті», 
ЯІ(і . «рвуться душу запалити, серце 

розірвати -. , srn.i наttшЛJІ бодай участп 
вираз у nоемі «Чигнрин» . 
Які ж це думи? 
Це хочемо тут розібрати. 
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щннн. звернену на те. щ"r. як nи.1пна .\ ~ратія мовчить собі, «Заснула BІtpaYira, 1'\ур'яноw j'Rpи· 
.ІІІІІІ,\' .'ТО і п BI<lpi проІІа.1а1о rн·е те. Витріщивwи очі, JІІtrJ,, І\Ніллю 3ІІІЩ.і.ТТ!І., в J\l\.1f~'ЖI. в ~о-
що ('JII> чн та1; нага.1\ІШ1о fi I:O.llllll<І~• Як ягнята:- Иl'xan , каже, поті ('ерце 11роrвОІЛ<І І 11 д~їІ.1О JІ.ОJІОJШе 
с:rану 'ІшІІрнна ІІ :->і:раінн Ч~·доt<нn Може, так і треба! і т. д. l'ltJtJ()K па11уrтила, а ді1яw па.lІІfІ н сте-
ІІОСГІРІІІНІ1 \Іа:ІІ<JІІО'ІОК. ~lo•·r:ot ІІ,ІІН1 Ві.1 таr:ОГО МОр<!.lЬІІОГО занепалу, Пу ОДДіlдІl ». Jlpi!Г.l!l ІІ , МО • Я до·іре 
ІІІЮТІІВІІП, пopojr;n тій с.тtві, L:OП<l ІІ ЯІіІ!І\ тt>rep Іl!lдав rюегові в очі <'І<різь, цІ,ому могутш.о ry о~р.І:30ВІ ПІ>Оrноr. не 
ri:piзt, шtщнть. 'ГаІшtІ поr.1я::1 nодибу- 11:1 f:ожпому Ероці на ;)-'кра·Іні, лине в r;алюжі, в І'іолоrі ceJщt• ет-ало душтом 
С\!0 В [1\('Н'ІІ'ІІІ :а 'ІfіСТіШС. U> 0-•lllBO Г П'П 1!ICB,V І'lЮ'.ІfІІ Д,\'МКаМІ! В часи (В.іІ- ХОЛОДНИМ, CJНle, ЩО ЗRІІЧІlnІІО )"І!а
<< Розритій могилі » , «Великrм Льоху•, то 1 ··.1аr·и Чнгнрнна Не т:ш nоно ІЮ- жаr;тм·я за огн иІне гарJlЧОІ ,, ~,(joRJІ 
<< Суботові » , <<Ой, чого ти почорніло• :ш.·ь r.y.1o на ,\"t:р<Ііни. І вкаауt> на до рідного ІtраІо, до всього рідного. до 
і т. д . r~JI і'речні іr:тоJ•нчні факти. що ми, народу, за огннще наnнищих етнч ІИХ 

2. }l,p~тn причипа того з'лr,ища '· ц('І;то уt:раїн•·t.І.иІl н<Ірод, нредrш наші rюрннів, стало холодне до в··wro 
f\ЛІl<'ТІІВО ті.lЬ!іІІ НаС.lідІ:О\1 Пер UOl. J:O.llll'h ІІС ~!01\'l!llll, а :J<l T<lt:y ДОJ10ГО- ТОГО, ЛО Т\f'ЬОГО ДОброго, TltK ЩО Т І , 
але t,она JIC1li1fТІ, у са~шх ~ше у1;раш- шнні<'ть, :ЗJ. , вя rую с.1:шу Іюро:rиея а mt У холоднІм дуnлі, иormr т ·н ·р . іl
цях. lle те, що ніхто t1 c.10Bl ue про· .1яха~ш. рІJа~н я :1 орд<НІ11, лнл 11 гпіз;штися в.ж rnдrnкn, noporя, норо
мовнть ... про того старця мало:илоrо, 1 BOJ• r:ров і здоІ'іува.lи волю. 1\fн rш- жі ю\СТJ•ОЇ, ворожі 3 мисли ло piдuoro 
ніхто t1 н е rior;a :.I;e, де він rтояв. . . - .тнсь, отже, r.y.111 ішшшІ, дорожнтt· lt[)fi~\ до рідного народу, до в.-ьо о 
ніхто з українців, rю nr·c гнеться Пf'- таt:юtи Рти•шн~ 11 ціппоетюш, JШ c:ra- доfірого. 
ред с нлоrо ~!оо;овщншІ, в.сі rюятьrя ва і nо..1 я. І! е повrшпі мп nри тіt.~ rпy•·r..tпl а 
про Чигнрин хоч бп на сміх згадати. · В .1уже живім, виrоко поепrчпім ока, що в цім оr.разі І!Іевчсrша ~- •Р•-

Н іхто не гаю;не. пе .1айпе, І or.flll:зi упр.Іви ниви- ~· 1:ра1пи (с:з;tсі- Іна пш·туnаr., таn І'ін сказати, аитивно, 
Н еначе пе було мене ... , ва.1rн. спо.lІІR&..lІІ», сс1;ородІІЛН ») ма- вона пачrІ'і -тn са~о~А в калюжі. в r\fJ~oт\ 

так, що t1 тут треба бп доро:зумітиrя:, .н-ч. на!.І поет завзяту rіоротьбу укр.\- серце прогноІла, ГІlдtnк напустмnа, .1і· 
неначе не було nого , цебто Чигирина. їнrького наро.~· зі своїми суеідами за пн.І надІ~' в степу оддаnа . Це 3'0.1ЖУ· 
ОТftкиJ\ страшний моральний занепІі,J во.тУ•, бороть•іу на два фронти, зuзtш-., r.ть~"Я та.r,же з оf•рR :юм - «Уродила 
уІІрПЇ·ІІЦ іВ. І ЧУ~ >Ч І! r:.lOBOM « МИ І> !1\':ЗІІСрерНВНіСТЬ рута», ТІШ ЩО ІТ?СТ ТІНІ :11\ЗІІаЧ!lt:, ЩО 

І~е я вище внк.лнІ\ало дуже часто П01:0.1іпь пароду а-:к дотеnер, і ночут- подружжя Унра11~и з. Мо ''?nщппою 
r · праведл Іше оrіурення в Шевчен.ка. тя н·торнчпого звя зк · мrшупого з те- 1 зч~llІ ІІЛОІ я з доброІ во~t Укра І ни ll на-
Н . нр., у «Юродивім »: перішнІСТМ1 в народньому житті. Чому слщном того А yre шmе. увеrь т n 

А мн днвн.lн• · r, і мqвчали, ж Уи теnер не такі, як були паші :занепад ~~рал!,ІІІІІ\, ЯRІІй пост fчlчrtn 
Та мовчки ч:yx aJJn чуби - предки? ~ Бо !!а так дооре зорані 11, па .~'кра1ш:. ВІд~уваnся пеwов з до-
Німії, подлії раuи справ..1Р.в:rй нивІ уроднnз рута, що броt. вnасноІ ROJТI. 
Капрала п'яного. . . ста..1аrь во.1і пашоі отрутоІ(). Знов не- Rщ такого о~разу мороз прой 

Або в <<С ні »: :зрівняний поетпчнпй багатомовюНІ душу. ~ т~tку страш~ІУ мора.rтьну nро-
обра:з. . . . настІ, юрпула сл мохІть ~'краІиа! 

Пlо6 цей сюrвол уrім став цілІ•ом Але, що ще riprne, tre 
ясниn у своАо!t!у значінні подружжя, з. те, що Україна «дітям наді111 в 
порівняnмо це місце з дум ки ГП ев- степу оддала».. . Із цп-х !'.JІ i n Шt'n-
чсю:ової сОй, умер старий батько»: че,ша я впчитуІ(), що Ухrаіп діrл 

011., піду л в гаn зеленнn, nосажу немов сказала: не маnт , дітп, не ро-
л руту; біть собі ніякої на~іі на !0n10 ( 

Якщо зіttде .uоя рута, остануся н воnю, бо - «ВОЛІ нarno1 отр:;т· •! , 
тута: так що діти росnн без наді!, діт й, 

Прийде милий в мою хату це~то в суч с ного ШевчепкоRі ноко-
хазяїнувати, . лішrя,.запо.пунав стан nовної безна

А mt же ні, - то я піду доленЬІtи дійности, snшll розмІІJІьовув поет пое-
шукати. тпчпим о~разом : 

Посходн;w. тая рута, в гаї А надію nітер по пол розвіяв, 
зеленів - Х ипя ~ор и рознеrла -

дівчина сиротипа у наймах щоб тим зазн!lЧкти, що вонn її т 
марніє. • • яr. вітру в позті пе rпійма111ть. l{м 

І Котрій дівчині зійде рута, то їІ\ Ук~жїпа дітям надію в стеnу одд 
прпn.:tе WІI.'!RI\ у п хату хазяїнувати. т .. 111. коли Укрn.tн с м nідобра.n_ 

1

3 р ·ти п;уетуть у н с ве іль11і віаки. ~~т~м ycmty. н адІю, то тяw леrч -w1r 
Пр ІІ,.'ІЗ, буває; й таке, що рута зійде- ІЇ BlT р рОЗВІЯТИ, ТИ." Л І'Че WОГ:І8. ВОП 
ае.1енів. дівчина-снротина в паймах розnмистися в морІ. . 
:w рні . Чого не бува6 на світі, oro- Усе до купи незвич ttno nпястмптf 

І .т:тяво в таких делікатних справах, ях по тичний маJlюиок, mtoмy тлж 
1 по~ружжя. Бува ть же подружжя n наn.ти nари. 1 коли не гJІянув поет на 
нещасні. ()така то нещасна рута вро- то~ІІІІІПІ11 мор8JІЬПІІй ст в Украіни, 

І ::1u.1a й ;)·країні, що воп в паnмах ІЮі.ІІІ ви риВіU!ІІ зат терпкі .СJІов па 
І M<ipni ., в ії хаті Москаль хnзяїuу6. ~дресу ~~мих тапи україuщв. ДJІл 

І От к то во.,я України ОТl>УЇJІась _ ІJІ юстрацн т!І.RОГО ~рреков пnя Ше 
1н•ща•'НЮl подруж 111 ям Украіни з чею~а наведу тут <лова. 3 ду ки сВо 
Мосиапем. Тн бачить Шевченко ко- ІудеІ » (24. Х. 1859): 
ріаь усього • ха. ВІДси то : н серц м r 1 

1. руінк Чиrирина, що П&Д в:пи Ра.ОІІ з мк р~ою JТ !>бі, 
поет марно СJІЬО3n тратить, Т8Jt шо .1J кеІ з _лотrn оо o(1t, 
його caworo JrІaюn за юродtmого . . . 3 Онуча, смІття а по ' 
po;nrвoro rnь п т ті с ніхто» (й його в ml'1e тва ... таn r ді. 

слова в:е про:wовить, mхто й не по- Або cOcit rn. XIV»: 
R8Jite ... ): усі вови вваж ють nоета Прорци сnоїк nукавим ч 11, 
!J11RдYPJtyв8TII}( , бо він у іх розумінні Що проnадут вони nмхі, 
марно спьози тратІІТЬ. . . Тут поет Що їх О ач сті і ар 
ті.'ІЬftИ т~нхо іронізує. Він ж.е сам І nри одуші - oмtev, 
rлп6оRО перекон иn, що зовсім 'не J\ровавнr.r, n.n. МСІі1ПІІІ и че 
марно він с.пьоои тратить, а сnлаче- НарізаuІ на люд ьnn дуаr х; 
просl1ТЬ свяrоі nравдм н зеwлі», та Що Іtрпкпе tt р п вс. п щ 
що від того його Плачу такп правда Що пе спасе Іх до6р11й ТІ р, 
вст не! Він г.,и6око вірить у чарі'впу Іх короткий., n'sшпn ro•· дар! 
CILIIY свого nоетичного слова, своїх . .. зробппп 
сльоз. - Руїнп Чкrирина тре(іа ро- . Рух ип шш рюнш, ст ор Jtn 
а wітп в Rопкретпіw, але і в nеренм- · nою надію, й реч т , 
ніw зwяслі, .як р їни країни, і що- Що цар - nam 6or. і цар надія, 
нanxenme Гетьwаищипп в ціnоr"тп. І нагодув і огріє 

Поет свідомий того, що «над зем
JІею летять літа» , і що паслідком того 
бувають на земnі всякі nереміnи 
( «Дніrrро висихав, розсипаються мо
гили ... »), та що врешті « все на світі 
rпне». Він це розумів, це річ прІfРОд
на. Але щоб «святая слава» ЧигирІ!lrа 
«mt пплина линула . . . , в хмарі про
падала» - того так природно вияс

нпти собі поет не може. Бо слава -, 
це етична цінпість, а ;акі ціrш?стн в 
етичному громадянствІ nовшІю зав- «Ой пряду, пряду ••• » Atlaatlo 2. НасJІідкоw подруЖ&Л а Москвою Вдову і сn рот •.• 

тількн це! Є страждання, котрі віч
по відсвіжуються n котрих мов перо 
піколи не моглоб навіть ваv змІІJІю
ватп. Сльози теклн . по мо ім обллччю, 
але Господь був 30 млою і я клпкну
.1Іа до нього. Я згадала, як раз, колл 
я плакІІJІа задля якоїсь песправедлп
востп, в1І меп'і сказали, що я повин
па глядіти на пониження, па заслу
жене мною в даnім разі, як на заков
пу кару ~а багато моїх гріхів , що зо
о<Jталпся для мене певідомmш. Ця 
думка спдьпо піддержала мене. Ма
м:>, заЩ)имітпвши nравдоподібно , яке 
зусилля я роблю над собою, ПОЩ)ОСІІ
ла мене читатп ilt Євангеліє . Мені до
ве.~ося чrrтатп дві глави з an. Павла ; 
вонн так гарnо підхuдилп до мого по
лоя;:енпя, що я уважала це новою 

<lаскою Господа, 1t утішпласл. 
- Але ось я знову побачпЛасsr з 

Шевченком; він нічого пе говорить 
иепі про r.roc писання. і взагалі не 
-розмовний і не простий зо мною; він 
очевпдпо оминав мене. Моя братова 
зо здrmуваппям шrтав иене1 що це 
значить, я відповідаю їй, що сама не 
розумію. Положеrшя було давне до 
смішного: мп маюr впrляд двох за

коханих, що nосвари.'!ІІСЯ. Я постапо
вп:rа положптп кіпець цьому пепо
розумінню, і ра.з увечер~, кол~ ~п. з 

· НИМ буJІП В ДВІЙКУ У ВІТальт l ~ІН 
із полурни виr.'ІЯдом стуnав по кш
паті, я хвплплу зачеRІІJІа, а потому 

ІtІІзала nому : - сЧому вп nерестали 
розМОВЛЯТИ ЗО }(ПОЮ ?) .. -:- <Не_ можу, 
П МОЖУ• , , . - ВіДПОВІДОВ ВШ; ПО· 
тім він запанував пад собою, зуnп
юrвсsr коло фортепіяпу, о котрн(t я 
опнраласsr, та сказав. щ,о ні.ко~ пе 
переживав того , що досвІдчув ВІД то

го часу, колл прочнтав мов ппсаnn~. 
11 nаУ'ятаю. що мп rоворпJІп даю, 
• ,~ nаУ'лтаю. що я запевпюва.rта йо -

го в моїй дружбі До пьоrо та mpocrr
лa його днвнтuся на мене як на се

стру. Я додада ще, що колп він ці-
1\авrrтьсл мною, л можу його запев
ннти, що від того часу, лк л nрид
бала віру, я спокіl\па 1t щаслпва. По
тому я сказа.rrа Jtoмy, що мені треба 
tІтп до мами; він подав мені руку та 
сказав: - • Прощайте, сестро!». При
гадую, що говорячи про міІt твір, віп 
сказаJІ: - <'Гак, це поезія, страшна 
по~зіл).-

На другпІt день у нього був щаслп
вн!! вигляд, зо мною він держався 
rердеЧІІо й відкрпто; я з свого боку 
;1 радістю увійшла в цей ластрій обо
пілr,поrо довір'я. Одначе швадко віп 
зпову став мовчазним і холодним, хо
ча все ще був лагідний, Itoлrt я заrо
ворп.rта з нпм . Я зробила дпя нього 
кі.тька переклцдів. Увесь день мені 
до~одплосsr бути біля мамп, але mt 
ті ькп я зоставалася одна в своїй 
кіМІ!J1-Ті, л могла шrсатп тільки по
російськп, і мої молптви, що в ппх 
віn займав пайбільше місця, nepe
мimrлпcsr нарешті в одну пеперерuв
nу ппзку розсіянь. Я була неначе в 
пропасппці; мене му'шлп Jtoгo хнме
рн, а також - пе скрпю - і його ле
щаслива слабість вmnrватп д.еколn 
заІ!пу ш1лшшу внпа, слабість. котра 
завдавала мені журн, від котрої я 
хотіла вплічитн ttoгo; 1t І~ей стан про
nасюrці зробпв мене млявою й па
решті вкпuув мене в з закам'янілість, 
що налякал11 мене; під впливом цьо< 
го почуваmш я 1t напn.сал вам мій 
останій лист. Я хотіла зараз сліДом 
за шrм післатп вам цей, 1\Jlc увесь 
січень і частнпу' лютого я перехору

ва:ш, потому, колн л ще не вповпі 
одужа.rта, ванедужав батько Jt я че
р 3 ніч дежурпла прп нім; це до :краю 
втомп.чо мене; nотім noкaзnJJocя, що 
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'l'ar;i «І'ріхн с tmовпі » «Панів отнх по- ~rісць серця, що nога-пrаnлн в certti литп .:r.рnднцію tt гос:ріще сфоrму-1 лу rлова, і для кращого розу"іппл 
Г;І ІІІХ» ІІе<·r УІ,раїщ~. що «ПІІІШLЛ;tr·л 1е МІ1Іnть. І І ост М<Н: J)ot·;t 13 серІtі, .110- І:аІ!І 11 Ідсалн 11 борогьоу за ІІІІХ т;tІ;, І ш, 01-0 о(Jразу добре. буде nорівшни це 
J;О.ІІІ І е І, 13 ло6рі і рОІ:J;о :ні», а тепер віл 'ІІІТJ,rл 11 ранлі, і тому ІІавітІ, rюрсд І Іtоо ношІ 11 на_ тйІ\Ому запущеному мі <.:це 3 << Неофітів»: 
JIIIX ГІІJІС, 'J'at<C Гj)ОМІLДН ;!СТНО Укр;lіІІІІ . ІІіІf'ІІІfіІІІІ.І І ІірІІJЮЛІІІІМ СІ І ОМ він fljiO ІІСJJСЛО:ЗІ, ЯJ(ІШ ~ І;[JаІна G ТСПер, ДОІ'JІГ- Jl ОLІІд! ! 

Л ле <·ср це ное га n проrІІt"гu.влснні ІJоІ·а'-ІІранлу ІІ:t .ІІ 'н :·ас. не :щііувас. ІІ)'Л<t ;щвІІіх усніхів, до л гнула волі ... Пошл и мен і 1 -шпс' слово, 

І стапе лr·по перед 1111:11 
На;(л aнrC.l0:\1 СІ'ятюr, 
І зоря, мо.1оді ('ть І!ого, 
Rітає RCLe.1o над ню1. 

ДО І'СJЩЯ І' рОМ аДЛІ[('ТВа, дО ceprtH ТІ І Х « Я б за : нув», роаумістІ.І Л - ЗПІ І- «І В ТШІШІ .)їІР,,УГІl, МШІ . С, 30pto ІІС- СВJІТОЇ ІІ[1і1ВДІІ ГОЛОС ІІОВИ!t, 
«ІІіХТО »,- Н 1\!І.J! ІОЖі, В бОЛОГі ІІС IIJIO · 'ІіtЇІІІІІМ, IIJIIIjJOJtllll~l 1'110.11. Лле ІІОе Т ІІС ~1е.n1г T_Oit». УІ;раІІlа, КОЛІІt;Ь аанаfІТОІП 1 1 ·о.ПОІ' [JОІІ}'МО М І'ВЛТИМ 

lllo ж це 3ро:'ін:юся а t'Т<lрим? 
Чого зра.1ів ОІlе·~ Того. 

Г ІІОІіІІС, 1!0110 Гіlj)!ІЧС, а ІІС дуІІЛО ХО- ІІОЖе 1/іlНіТЬ ІІр І І[ЮДІІШІ СІІОМ 3<1- ІЮJ10Т1•ІІQІП :щ ВОЛІІІ, З ІІаІt О ІНJІІ>НО- 1 ОЖІІІІН і ІІрОСВіТІІ! . . 
JІОЛ • е, В ІІіМ ІІеМа І'U.Д ІПК, а І</lУМ ІІ 11[10- •їІУТІІ, Ііо ду~ІИ ІІJЮІ,JІНТі - II]H)I\JIHTi, ІІОЛІТІІЧІІОГО 11 І;у.льтур:!ОГО ОІ'.ПJІду ДО- Jl O/lllf! дуІІІ і y(Joгit1 С ІІЛу, 

lllo, (Jачнге, СІ'<tf1ІІІ1 ноду~І<Ш 
До()rо m:ecr, r;о~ІУ<'І• :зроііІІт ь. 

нлнті » lliJro 'ICJH'3 ПliOit1 спш СТИJ\И 'ю І :ОІІ ІІ ніЛІІО< 'JІТ І.сн ло морального i'iJ'e снр:шле;rа ІІ ІІ В<t, унr:лл ;;т J,•· л н о- J!lon ог 11 с 11110 за говор нла, 
Юl .V(;JЖЇІІЇ nоІ'О ()О:!JІІІ!'UІОТЬ: у ІІОСЛ1 'ІаІІСІІаду J'І;р>lЇІІ ІІ , ДО ТОІ'О. ЩО «;Jil- еmв ! ТеІІСр І ІСj)СЛОГОМ , ДОВ . ІІ1Іf\ Ч;tС lJloi\ І 'J І ОІІО nламе~· ем r.ЗН .'ТОСЬ, 

_..\ ЩО Ж. ЯК :ЗрО<іІІТЬ ry _-[Otipe :НІ!ТЬ 
то~Іу, ЧІІЛ .l)'Ша і .1уча 

- І ІНЛііf; душа. J ТІІМТО ІІОеТ 1\ІП 3а- •'ІІу:І;\ ВJ;(МЇІІ ;t>>, f'ГІІ!ТЬ lfІІГІІрІІІІ, С ІІІІ ТІ> ЗОВСІМ необрОбЛЮВЗ І 0 :0 З1Мле ·о,,, І IJloiJ ЛЮДЯМ серце рОЗТ ОПИЛО 
глю,•Іу Gсанадіt1пість «дітеі1 » , Ііе:нrа- гетьман. '!'акі дущш нроr;ллгі не ла- тrr6:1. тоІ\ rн•р_с.пІг орати «В ТНЖІ\і упру- 1 н n у 1 ; р ; ІІІні 1 1011 есло~:ь , 

Jo~pO 11<1В'ІІІ.'І <Н J1 .Н~ІJІІ Г І>: 
Нер ~ з такому любо стане, 
Нераз б рв і нко~• з а цвіте. 
Отак r,ущн: в тс~пУ ю1у 
Сr.нте.; r·оне'!І.о ~а1:.1л rre 

діfІ!Іі''Т Ь І ' J10ШІJl;ІІІ СТВа ХОЧе ГІО(JОрОГ ІІ . І(ІТІ• fiOMy C [ Іal'lf , ]JВУГЬСН ду liY :З<L ІІ;1- 1'11», 3 ІІІlf!ОІЛІо!ІІОІО JІ arrp,V ГO'O СВОЇХ J на у 1 ; rн:t.ЇІІі СПЯТІІJІОСЬ 
хоче в нього збудити надію. І , ІІІ!- .'ІІІТІІ, се rще ро;зірват н. Ці лумн o(Jcp- t'lr.n. бо ВІІІ лужс зануще 1 111 n ; і то Те ('JІОІ'О .. . 
!!'Н:1УІО'І ІІ /10 ІІОІІСред ІІЬОі ГІ\ДІ\И «'Ііl/(ЇІІ• І'ІtІІІТ І>UІ ГО.ПОВІІО nіЛЯ ТОГО, НІ\ ЇХ :1 Орати. СТ? рИМ ПЛУГОМ З но ;им ле111і- Лі'іо а « ПрО[:ОКЗ » : 
в і "СР ІІО ІІ ОЛІО розвіяв », ІtюІ:е: « ІІ еха Іі :·о 1·о І ІОГШІОІ'О СІІ.У :з(Jуд ІІІ'ІІ, ~1ср- шем 1 череслом, орапr так, як cтaprrf! 1Jc· ra'l e 11 rшї Jlнinpo ntнro1шn 

1 в тс~шіn ямі ЛІ\ на те' 
Зсде:Іа траш;а ноrоrтс. же вітер все рознос ить» ! І'о:lІІО І' ІІТь, '' І'ВСІtь r;о І·о сну, що ріВІІЯ<:тІ.t·н МОJЖЛІ•- н.~~т І\O.nJJr·r, ор.1в, ті.nьІ\І І гостріше. С'ловn. !!ого .n 11 .л 1 tc 1,, тсr;ли 

~І е - J103Biвa F:: , р0:1110С І!ТЬ ГеТЬ усе · ІіІ\ I'MC JHII . У ТІІХ і :З ХОЛО/\ І ІІІМ ду- І'.ПІf{)ІІ ІС, ІІtоІі !!ІІ'ІІІІІ\НТ ІІ ВІ' і (Jур'НІІІІ і І п rc rщe ІІ ПЩІ.Л ІІ ГЛ ІІ І'іОКО, От?Rе «доб ре жить то:~~у, чия ду
ша 1 дума доЕро наєчилася любить. 
Н_ераз такому любо стане, нераз бар
В І нком зацвіте ... ». 

1 :згад r;у нро 1\ОJІІ І Ш:ІІn свл1·у елаІІ\' І ІЛОМ 3іІ.ІJіr·нь СС JЩЯ, у тнх (Jе:Jдуш- . пвілr., щоn перс.'Ііг rтnв та1:ою r·npaв- 1 ніІіІІ тнм огнем пекли 
ЧІІІ' f1~ І ІІІ1, і пам ' нтr, 11ро rл<1вну бо - rr1x, що Gот- правд 11 не 3ІІают І., а .'Н'ІІОІn НІ І ВОІn, m; 1\~·.na 1:о.nнrь Укра- Холодні душі ... 
тю~иу 11 до()уту бороrr,І\оІо волю, і ' !О <·uor·o . ССJнtЯ Г<t/tfnк н a нyrпrmr , їна. щоб Уr:раіна знов добула соСіі 
про руту_- отруту . .. , щоб ІІро пс все ·аrшх ду~~ 11елrа. 13оІІи снлнть як nолю: 
ДІТІІ ,ДО ВІД!lЛІІ СЛ : HCXf1.t1 рО:ЗіІОС ІІ ТІ> і ГНИЛі КОЛОДИ.,, 
1!ОІ'О ІІлач на r.vїнах Чнгрннn, а также І так у І ІОета беасонп имн ночамн 

ПrнІІІ І І ІІІ [JІІМН сльозамн, гірювш, 
реІJІІ ІІМ н лачем над HeBOJICIO УІ\раЇНН 

А па nереЛО3 і ~О'ІС ІІОСТ і )ІіЖ ІІОЖІJМІ! рОЗВІІТІІ руту 
Я nосію 110ї сльоан, мої щирі й барві"ок 1 хоче тa ror;e , щоб і д і воче 

ЙОГО ПрОСЬбу СВЯТОЇ nраВДИ 1111 «ІЩ думою дума [JOf:M !!ІІЛіТаf:». 
3СМЛі: IJto(j ЇХ « 1Ір 01\ЛJІТІІХ>> ІІІ(QІ'Ь :Jarнo-

СJп,оз п. ~ерце від нього, від nor·o t'лова «3<t{!y-
Mnжe, з і nдуть і виростуть ножі гого. тнхQго. сум ного, богоІ\оя:Jлнвого 

lfCXIlЙ же rсрце плаче, nросить ~;оїт Іі, щоб « Н е рвали ЗІІОІJУ Лоrо 
Святої nравди на землі! ·ернsІ » , «ду ші н е ІІ аЛ ІІЛІІ>>, 11oer 

. о(Jоf{)д'ІІ, r:т rе пенулосл і поета агадало». Вдн-
Розпапахають nогане, гниле rерпс, 11 · ~н·л лобрс n цсn о(іраз. На добре nн-

О rже: тн. нітре, вr·с, геть усе ро:1 - ()еrетьсн ло '!ІІІІJ. Свої~І тихим с'ло
JТРСІІ . ти серц~, плач, npoCii! ])о n е ом береться ві н знову вер:rупt свою 
norтa повна ВІра, що сонце ветанс, І ~правду nе:~таланну. » ... Рік раніше 
прлnда встапе на цім світі, «Підро- була в ІlІ евчеш;а ще якась надія на 
~уrь педолітrш-гетьмапи», і тоді tt 1 те, на це вказують слова:: «Може 

І nицідять сунровату, і 11;.~-~~~~ І ораном~ і <'JJOroм ~оетовюr засіл:rо~r ): 
'ІС {1Сд0:1 І СХОДЯТЬ І ВІІ ростають НОЖІ 

жи вої, о'ІоІnдні, а «а між тими, між ножами 
Коаацької тої І< рови чистої • • рута і барвіпок rозвнваютьrя» ! .. 

Інrрпн, «nовитнtt теnер жидоnоІn», верну знову». Але не мож11а nомнну- Може, може ... 
святої. МалюпОІІ, 1цо n і д нього очеі\ відо-

«д[Jyr 1!oro fЩШІІІft :о, що через педо- ти МОВ'ШИ, що з огляду на зовсім Сво1n nоетнч · Іу nрацю. поет часто 
гляд nедоумів- гетьманів просnав nрогпоєпе се~це, на холодне дупло порівПJnв :J оряннлм та с ів(іоІn. Тдеftпо 
cnor: ю нечнппіrтю , своїм сном, за•щnа- зам ісць серця в аемляrtів дом ін ан - пІІ.f!І\лпжчІrtt о І'і р я:Jові в «Чигирині» 
CTifB стели , ліси і всю Україну, із тою n 1\ого ло.:ІИІІ лягає тшnс·ь rлrortt са ~rнй оІ'іряа у думці « Не 
r!ІУ nробудиться. Отак зовr· ім ло- сумнів; тому аж ші сть рааів він по в- нарікаю я на Бога» . .. 
Г!ч • rо н'лжуться ·з соІ\ою поодинокі торяє « може». Поет не :rаче побоrо- Орю 
думюr ПТеnченка па ~!!>ОМУ м ;с ці ... є:r,сл, чи вдасться йому залу мане C'nitt nереліг, уІ\огу ниnу 
Подане нами зпачшпя елом «rrpo- дІло тюt швидко, як він собі того б Та cito слово: доnрі жнива 

СПFШ - Єf'И » полсшnєтьrл якнайкраще бажав. JІ'олпсь то 1\удуть . .. 
цими паралr.лями : « недо.vшr - зІJла- «Мою nравлу » - бо поюr-що ця Орися ж ти, мол пиво, долом та 
пя·:тили 1\оmиА раА» («Сон» ~ Гори nравда це тільки його ідея , тільк и він го:рою. 
мо\): Rоrдане, «3R'111.rrarпrв-єcи nf'iory сам цю nравду с-обі уявляє, тіль1ш Та засійся, чорна ІііТво, вопею 
сироту ~тtрай:пу»~Суботів); «все зале- його серце її просить, а тож у пі1юго ясно·о! 
хаяли дІТИ Jreдaчr» (Чернец). він її не бачить і не чує. Тимто вона Орися ж ти, розверниrя. nолем 

«Поnити І\ жпдовою:о •. ілf{)стрjється й «безталанна». ТЮ:J"телиrя, 
доІ'іnе зпов такими паралr.лями : «:Ja- І, аабнраючиrь до діла, nоет ста- Та посійсл доб рим жито .... доле:о 
хrнr·ли жидом х11астовські гори» вить соІ\і таtІе заяда1шя: nолийсr.! 
(Чернець): «а преттоrапіІ nани жилам, До старого nл уга, який колись у РозверІІИся на всі боІ<И, пиво-
братам своїм хорошим оrтатші nрода- руках славних прадідів великих до- ' деhЯ"ІР!.О, 
10ть пrтани :о (І виріс я): сrтепи моУ 1\ре орав ниву Уr;раїпу n виорав, І Та посійся не словами , а розумом, 
запродані жидоаІ.,. (Розрита могила). добув їй волю, хоче nоет те пер , . _ nиво! 
Одначе я псрекоі!апий, що коли викувати із r·noгo слова тільюr но- Вийдуть .люди жито ж яти --"-

Пlевчеш;о nващав за потріб :те нста- · ви й лем і ш і че ресло, викувати гострі- І веселіі ж ни ва! 
nити жuдову у свій оІ\ раз моральпого ше знаряддя, бо ці частини старого Розвернися ж, розстелися, убогая 
заnепаду . Ук раУ nи, то він nевно мав плуга, зnісна госnодареві річ, при- j · ниnо! 
іще тюtже па умі зазначити й те, що тупилася. Прегарпий . поетичний Отже волею, добрим жито.,r , розумом 
одним жилам па Україпі прІІ · nовпому оІ\раа пового з11.соІ\у - сnравити 1 (виразно: не- словами!) засівав поет 
зматеріялізованні етичних ззсад до- юmу Україnи: rтарий nлуг із новим українrьку ниву, долею її tюливав, 
бре 1!tиnетьсп. Ух сила таІt наnіть зро- лемітем і череслом . .. ЦtJй образ му- щоІ\ 6ули «nеr.елії жнива». МаtІмо це 
ела, що Чигирин, цеб-то Україна аж си:,мо мати пе ред очима, щоб усе до- доІ\ре па ynnзi. 
«Поnита жидовоm». бре зро~уміти . Лrt же то старий nлуг Сльози в Шевченка це _.:: його пое-

t< Недоліт rш підростуть геть ~rапи ... » орав та r. ІІрІІ.вллв Іюлиr·ь тшву- тпчпе слово, що виливається сльоза
- але ж по праnді тепер гетьмапі в, Уr; раїпу? Пост це вже · показа~;~ пам: ми, гірким , ревним плачем над пед о-

• хочІ\и педоліrтtіn,- нема. 'Га є тради- «різав», «сnисами та шаблями скоро-І леrп-nеволею УІ<раїпи. Цим . сnоїм щи
ція гетьманська, це дій спо тепер є, див», «рудою nоливав» ... 3 ·rачить- рюr слово~r посіІТчим на доІ5ре аора
і з того ясно, що гетьмани можуть боротьбою за воnю, за nравду, за І ному nерело;~і , словом, ~о мов ножем 
бути , так що nоет уявляє собі вже славу , за братерство, :завзято({) 1\ороть-/ нраяло б rерпе, цим ГІрrшм плачем
навіть, що ВОІІІІ будуть, а ЯІt будуть, і'іою за ті виrокі І( озn.nькі ідеа.л н . Ці сл І,о:Jамн мов гострюrп обо•nдmши по
то, може,десь уже й є, тільки вони старі, трn.диціІ!ні ідеми tt боротьІ\а І жауп хоче поЄ'І' ~озпанах.ати пога~е. 

риатп не м ожп n. 1 Бачите па україп
r,ькіtt ниві ІІозат\ і n і з козадЬ!\Ою, чп 
СТО J{) , СВЯТОЮ 11p0D'Іn, З 1\0311 ЦЬ!\Ю! За
r.:JЯТТШі у rерці, бачите подружжя, в 
якім милий у хаті хазяїнує, 1\ачнте ве
селість і втіху зі щасливого добро"О 
жнт rя, т;е дає лrпдям свідомість доб
рих діл, бо «люди добро навчилися 
любить», одно слово - бач ите чудо 
па Україні, ЛІ\С сподінло rлозо nоета . 
Від нього дівоче серце 6оязлиrе тр і 
почеться JІit ри(Jо'!Ька (здорове!), його 
n самого nоета с11 р' зь па УІ<раїні З"а
дують. І поет, чим більше сам вдтrв
лл r.ться у з мальовап иІt своїм rлово~r 
образ своєї улвп повного відродження 
України, тим б:льше ним захоплюєть
ся, образ уяви в його очах n~:ре
міпюєтьrя вже n д і й сп і сть, захопле'
ня зростає аж до повної екст11.з п, бо 
він 1\ачить уже рай па Україні, ВІІ 
твоrепий своїм слоrом, він nрямо ра
ює пад такою nереміпою заnущеного 
ттерслогу в чудову ниву, і з уст його 
вириr.ається оклик : 

Слово моє, сльози мої, раю пr мііl, 
раю! 

Про «ножі обоюдні» і про «руту • ми 
вже гоnорили. Таке зnачіння їх у Об 
розі - аоnсім Іtсне. Пригадаймо соб; 
rіль1ш : рута - «n рийде милий в мо 1fІ 
х11.ту хаалїнувати » . Д.1я <~розуміння 
І'іарnінку я.rt символу панеду ту-r; !Пев
чеІшову думку «Буває іноді старий:о: 

Вуває іноді 1·тnрий 
Не ;~пя.є ('ам, чого ;~радіє, 
:НеІНl'Іе стане МОЛОДИЙ 
І заспіває, як уміє; 

. На :\ІІ!Г відвертаr.ться ОІ\О поста 13ід 
сбразу Р.а!!1. І анову fіачнть він су м
uу .11t1сшсть: сшпь Чнгрна, гн нуть у 
IJ0[10Г!l д!ТІІ, СПІІТЬ ГСГЬ~ІаН СІІІІТЬ 
У~<раїна. А.1е поет :знаt~. що го':r п тіль-
1\ІІ сп.1л:ь - поки встане nравда иа 
ЦІМ СВІТІ. 

'І'аюrм могутнім а~<ордом глпбоr,ого 
nере1ю:rання, що ВС'Тане nравда на цiJl 
СВІТІ , 1 що ~оді встане Ч нгнрнн, вста
не гетьман 1 Вl'тане J-І\раї 1ш, і діти не 
~~дуть ;уже б Ільше у во]Jога гинутн 
кшчає nоет <:вою величаву, чудову, 
nовну наі16ільших душевшtх звору
ш.ень noe ~r y, с нмфонію з шнрочез.rою 
ска.л?ю мнспщь1ю:о nоетнчного n ІІ Qа
ау ящ паnбільш nекучого душевного 
болю аж до наІІвІrщоr·о захоnлеunя, 
до екста:J н, Ііладучн цим головн нtt на
тисІt на правду, на етичну основу від
родження України . 

Через ~равду до волі, а тах і до с.п:а-
ВИ , СВЯТО\ CJJaBJІ . 

Нагробок на могилі Короnіва
Старого в Мєльніку-Протекторат 

свІт.1 . І . llone.nь-CyлiUlв. 

зложи.ли вже Ваш дар 
на НацІональний Фонд? 

ще недолітІtи, пеповполітrіі, й му- ;щ них поnпнпі й падалі зали • нитиrя І «rнпле серце, трудне» своrх зем.n.і,,ІВ, 
сять ідрости та що-йно пе видко папrимп заrоі'іnми для того, щоб доІ\ре І ц1ш гарячим словом хоче він вицідитп Чи Ви 
можуть а'яnитисл. Тим часом іще спи, r·правити ппву Уr; раїпи. Ноnий ле-,з нього сунровату крон, а nалити до 
Чигрюrе! міш і че реr.ло, виrюnапі із Шевчеп- ш,оrо «жиnої коаацьЕої крови, ЧІ-rстої, 

Я.кщо ні, зробіть це негайно ·сьогодні! 
До ~ого «СПИ» нав'язуються чудово rtonoгa словrt, мІtrnтт, тільки nричини- rnнтої»: отже хоче n~редовсі м збудити 

дальшІ ду rки поета: тнrл до 1\ілr, шої видатпоrти mшопу- жннпІІ, чистий, давшй лух І<О3апьrшtt, 
Помолившись, і я б ;3асrІув, таІt ва ної плугом nraцi па а11.nущено ~r у, / сnяте !(ОЛНІППЄ заРзлття Ію:Jадь!Іе, ко-

дуlrи прокляті дуже :заnуrнено~rу, бур'яном дуже аа- ;~rщькі ідеали. Н е:1 рівплпиn миr.тепь-
Рвуться душу ааnалит~ , серце ро~лому ne[Jj)ЛO:Ji. І к н й еІ\rаз .~ажя.ного поетом ~ередус ім 

ро:зrрnати . . . Вднвивтнrя доі'іре в цей претtрас- 1 етичного тлроджепня Укр rнни чеnе3 
«Помолившись» тtаже nоет, і пе має пий nоетичний мялrnноІ< , ми можемо оІ'інову крови в rерці знан о·о (тою), Складаючи 

тут велике атtачіштя. Бо це сІtазано тільки ось що ;~ ІІІ•ого внчнтати: ело- чпrтоm. rвятоJ{) но:Jаттьт;ою І<роn'ю. ДОКаЗ, 
суnроти тuх із холодним дуплом за- · вом своїм nоет хоче nередусім абу-І Для ілюстрації думки поета про си- що 

на Національний Фонд даемо 
дбаемо про наше майбутне. 

ліслати nам перекладу цього .листа /' давю,ом;у був холодним, мовчааппм, rte ·дуже болюче; л не знала, що СІtа
тому, п~о поrапнn, 1\апніст забрав у . байд,ужrrм. Нарешті раз nіп був снл~- за тн, що зробнтrr, щоб потішнтн Іtо
мепе всr ЛlІсти ПІевченка а тrш. щоб ! по розжалеrшй; чоловік, що його вш го; й пригорнула його голову до моїх 
ПОІtааатІІ їх мені через рік Часто в ,· уважав своїм другом і братом, о бра- грудеfІ, 06 11 я.1<1 /!ого, пощJІУВІtла його 
часі моїх розмов із Шев•Іенком віп і знв його грубо , . шrзr,ко, підло, юшув- pyrty, цілувІlJІаб ttoгo погн. Л хотіЛа 
вапевпяв мепе, що n ці~ світі пемож- І шийому дortip про йог~ походження*) і1ому доказат1r. що коли тrаІtшовся 
.1пшо nrІсловити всю свдю думку, вн-1 Гаа увечері по чаю він сказав мені, негідник, котрпtt замісць того , щоб 
ясннти сво-1 переrtонаппя , з чпм я пі- 1 tцо хотів бп uоговоритИ зо мною па -су:мувtти пад такнм страшенrшм nо
RО.ПИ не рахувалася ні в теоріУ ні в самоті . .Я пішла з ним у велику ві- ложепням peчett і радітн, ,гордитися 
практ11ц і. і віп нераз бував свідком тальпю. й тут мій мплнft Шевченко, n почуватn себе щасливпм, бачучп , 
моїх р ізких вппадів. таrшй добрпй і сердечrІий, що, ада- що геніяльппn спп його рідної краї-

•Так вони від'їхали . .Якийсь час валосяб. ніхто нє важивспб завдатп нrr внзволнвся від нього сорому. ста
оnісля 1\а.пліст знову приїхав, але йому lІіль, оповів мені страшенну вить йоАrу 1\oro в nровину, то є істота, 
одпн. Він сказаn мепі, що вдоволе- образу, що її п<~.піс йому лнст цього котра ставить благородні почування 
юrІІ Шевченком, одначе запримітнв, фальшивого друга, й оповідаючи , tt святпй огонь впще вІшадІtОВІІХ об
що в і н не вп впі щирий із Ітпи; віп nлаІtав із болю. Бачити мужчину, як ставnн народження. Мепі вдалося 
упевнився, що Шевчеmtо цереІtопа- пл11.че. зокрема мли гаряче любпш успокоїтп його. Він звеселпвся й 
JШJt в тім, що я сильно кохаю 1\oro. його, почувати. що йоrо понизили, - ожкеr-rвся, переходячи з дивною л ег-
Я поІtазаJІа ltOa.!y цей лист, віп йому rtістю від суlІУ до веоелости. Найближ-
пе сподобався, і він смзав, що поли- *) Шевчеmtо був добре апайомиn чого дня в і н від'їхав, був непрнсут-
шає мені до вибору, чи nерпутнея із абнраче~ утtраїнст,юrх пісень Лу- ні" півтретя дня й вернувся, хоча 

·Шевчеmtові , але тільки па кілька к::t.шевиче:м і часто бував у його ма- крім мене ніхто не ждав, що він так 
днів, щоб ' покін;чнти картини, що він єтІtу . Уважаючи ttoro гуманним діди· швидко вернеться. Я розмовляла з 
іх розпочав, чи цілтtоИ пе вернутисsr. чем, Шевченко прІ~їадив до нього зо ним кідька разів, причім щораз біль- 
Л хотіла вповн.і nіддатися постанові своїм братом-кріпаІtом . Раз у cynopy ше вихоюm наверх потяг до нього; 
ІСаппістu., але він постаповшз зrідно. апму прпслав ЛукашевІfч пішюІ віи відповідав мені деколи теплим 
во мною, що иеrІрf!Їад Шевченrtа зди- свого кріпака в Яготип до Шенчепка nочуваням, але пристрастним ніко
вує всіх до rаштшх, і що тому треба, (30 верст віддалі) в неважній сnраві ли. Глафіра Зо своїми двома брата
щоб він в prryncя, одuаче тільJш па tt гостро паказ.ав ttoмy нерпутнея з мл ~;~ід 'їхала відвідати своїх тіток, 
t>i.'I1> Іta днів. І ось через два тижні по відповіддю того самого дпя. Довідав- сестер її батька, що жnлп близьтtо 
своJ'М від'їзді він вернувся в Лrотип. mнсл про 11ett нелюдсьІtнtt приказ , Полтави; вона була відсутна б і Л'!>шб 
у пад: були гості; він щиро втішився Шев•Іенко розчарувався в Лумше- місяця. Менє розстроїв Уї від'їзд; 
побRчен ням :зо мною . В той самиtt вичеві, Що його уважав веллкнм лі- Шевчешщ що буn при її від'їзді ft 
вечі р .він -від'іхаn за справ~ю, але бсрn.лом у відпошеrші до селятJ. В ін бачнв мій сум, зостався. як здається, 
тілr,rщ ла однп день; кол rr він вер- нІІІnисав у лцсті свій гнів І обурення. цілком байдужим; І\апніст на його 
1ryвr n , мitt брат ів жінкою в_ід'їха..пr заявляючи йому, що арив~е своє зна- , " ісці СІtазав бн мені прrtлтельсьrtе 
до Гfетербурrа. Я багато разІв rово- j 1!омство а ним раз назавжди . Лука- слово. Два дні він був мовчазним і 
рнда з ним, щнро говорпла ttoмy про j шевпч відповів листом, де все обер- холодп1ш , хоч я лроводnла а ним 
поч ·вантІ, що іх маю до ньоrо, ,_ тІt.1Ося Іtоло того, що .в Лукашевича І слпве увесь день тому, що віп пра
паМез rtорпuтпіших, які є в мене, - є 300 щуш таких ймоnів, як Шевчеюи цював у малSІ]Jні Глафірп пад порт
що я почуваю, що моглаб щ}rро люйити 1 ГЧ а л и й . Жтшь п проиавецснін ретамп дітеft мого брата, а я заftмада 
ЙОГО ЖЇІІJ\У, ~либ віп 0jf(OJ!ИBCЯ, ЩО я Тараса ш~вчепка, ст. 39---401. Cnoqy- І їх, щоб вони спділrr ТІ!ХО. 0Дlrаче 
хотіЛа.б , щоо в!н був доориw, чи-с1·им і ., вання RІілжпи Реппі.ноі J_Т С забув : О?танnі J:PI! дні ~toro перебувапил 
ве.пикюr. Ча.сто я бувала дуже задо- Шеnченко _й в ОрсьюІt кршостп на 1 nш був сердечний, по-братпьому піж-
волена пnм, · іюшши разами віл по- засланні. • ний 'і добршt. Нарешті настав день 

( . 

і час його від'їзду. Л зо сльозама ки-j ОЧІКІЦуються з . . . 
Іrуш1.сл іі ому 11 11 шню , лерех рестнла xu не дuве~ос~ченuлм, 1 М~НІ _НІ тр?
J1ому чоло tl він виб і г із кімнати. Від за нього ~ощб бн робнтп собІ доюр 
тоr·о часу я мaJr a від ньоrо однн прнзнатн'ся " 0 я пе nовшша була 
лист, І(отрнН прнвів І\апніста в люті- 1rене та к Щощ 80~10 дуже захопило 
сть, aJJe lWтpиJI л розумію інакше: стала м ·і!я' ва .. я за у ла мою Б іблію, 

' . . • " недбала в ' · І(е - не любовшrlІ лнст; в цш лпстІ да.1 еко менше ст _мо.1нтвах _1 
він називає мене сестрою й, правда, а nотім Хо'Іо • на рога в МОІМ чптаню, 
говорнть мені <ТИ > , аJІе цett лнст не убіЛче нас~р~єн 11 якнІІсь. час так 
треба оцінюватн так, як колнб його ся _ я вт а а, ~о мен І здавало
наnнсав якІІtt-.небудІ• кавадер . Шев- снв мене 11раІттила ВІру. 1\апні ст про-. нсатн вам· я .... , · 
чеІfКо - дитя природи й не має жад- йому : н е мож . , о дnов1ла 
uoro вІіображення про те, що внпа- с.пово доказу/~ я знrсова.на.. .- «Це 
дає: одначе у нього багато такту, що те що в· б ам, - запримІтив, -
добрОТИ Й ПОШани ДО ВСЬОГО С~ТОГО, ІІе>. в' TtM са~~ _JВІtЄ~ЬС~ В Ба<:, ПОГа
ТОМУ він з ус\ ма чемниn, повний по- .1а занпята Ш~вч часr, ко_шr л так бу
шани для старш нх і всі лого люб- валася ізза н епком І так хвидю
ллть. Навіть мама, що так мало апає р.зні речt 0ь0~· мене мучили ще 
tІого, дуже спм!)аптує а нІш, а бать- лекше нере~сп~хб правдоnод ібно я 
ItO навіТЬ ЛЮбІІТЬ ЙОГО. бупа б,1 ІІЖЧе ДО В ' КОЛИб ІОЯ душа 

•Віп від'їхав від пас 10 січпя. Ліс- дма, n 1\апн іст б ora. Я Д)'же страж
ля того він іщ~ цілпй місяць прожи- я.к л пе можу tt J:o;i~~~~ добрwщn, 
вав у наших м Ісцевостях, але до нас 3 дальшого тексту л с' · •. . р . - 11 Та RПЯЖПІ! 
бшьше не заrздпв, чи це леrкодуш- епшпо 1 до Шарлл Ettпap /( . · · а треvа ага-
НІсть , чп. делшатшсть, ~ не зна~.: дати про те, що кІfяжна в та.Jtпі 
Теттер вrн у ПетербурЗІ в Академн жа.1а свою істор ію 3 Шевченк деР: 
Мистецтв~. . ред матір'ю. •Мама нічого не з~~є п~ 

•Taita Історш моя. Тепер я повпн- nисала вона - про подро" · І 
Іі' · . _ uHЦl МОЄ 

на nам сказатн, що ~апmст пере ко- ІсторІ І а Шевченком: цієї радості я 
нamrlt , що я кохаю 1\ого tt .що я втра- noзGaв.1erra. Мама ne розу · 

я ду · R . м1є меле й 
тила голову. ж же прuв язана ~о апнrст ра;щв не оnовідатrr їй ' 
нього й не nep.c•Iy, що колпб н бачнла rte все; вона розстроїдасяб про 
з f1ого боку кохання. я може відпо- вона піш ІН\б у св - то J.Іу, що 
віла~ йому _ пт>п страстю , але що я ні- значно д~;ьше пі1~ 1к ад~гадах ще 
одиоr мину ти пе мor.rra · nоми.'Нrтпся Сті.'!ЬІШ n 0 . апmст• 
ЩОДО ЦІ>ОГО, ТО Л зараз відвела цьому Реппіної ДО р Ш ВІДНОСІІНІІ RНЯЖПП 
почуВІшню м іспе серед тих , котрі Еnнара евченм !! лнст і яо 

· Михаиnо Вовняк. 

Хїааєржуfіmє маmєріяльно c6ifi 
орган ао~ро6ільнuмu aamkaмu 
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Бій за Берлін Від ГОЛОВtt ОЇ Уппави УНО 
Доля Берлі пу прнnаблює :у вагу н е І ація відп оnідас постун ово та n ома· 

ЛН Ш е ці.1О ГО н . меЦЬІ\0 1'0 н ароду. 1\.le :1у ~ р ОСТ<LІО' І Ш!І! ]{01 1 Тр -уда рй.АІН , !lcle 
й всього св;ту. За останні тшІші м і с- rte .·шше уRертюра до то го, що ще 
то кію,Jшкратно n ідпада.1о новітря- щ1є. Оутн . У nенкі м р а.3і, н і ~пtі lІ О· 
ному теророві та док азало всю си .1у Ж}"'Гh зі з;цоnо:lеІ І ШВІ r<о нстат,vват н . 
сuо го духа сп ротнву та rотов . сть що д:п cтo.l н lt i н і ~r rІt J , І\О Ї де рж;шн 

вJає;rодо n ом ог н . Зараз Бср.1і п став не з .1 ом~нп і і І rСnJ1ІІНТС .'І І.сІ. І)ШІ П нn
осере.:~ко м евроnейського зшну за іс - .1ст:шп . Б р І r танс І,кііt стол нІ t і буде 
новапня. дана мо;~:.1пв іr· т1 ., :з і своєї сторон п , 

' частнпу н і меІ tи:.оrо napo;I.y 11 тнм са
м нм утворІІТН rрунт ,:ця Сірех.1нвої 
T;t .lІІЩ~~ ~ рн о ї нропаrандн. •А 1е, го
ворить д.-р ГебОедьс, хочо наші жін
ІШ 1 ІІJІ<tчутІ,, Оачучн, як в огні гнnе 
Ї Х Ш\.ЄТОК. ЯКІІІІ BOilll ЗttОЩІ\J,І\.11! '3а 
:ювге своr. життя , а н аші му;юlІ!НН 

ДО ОБЛАСНИХ УПРА~ ' УПРАВ 

ФІЛІЙ ТА ГУРТКІВ, ЗВ ' ЯЗКОВИХ І ПООДИНОКИХ ЧЛЕНІВ УНО 

Ви кnккана обставинами доціnь-

горяп, н с навн стю до nнновпшс ів сво- н : сть е-нмаrає деяких зwін в доте
І'О п Рщнстя, н і хто а 1111 х ані 0 _1ної пер ішн і й д іяльності УНО, а саме: 

ХТJІ І ЛІІІІочкн н е думаr. щ;цатщ:я цьо- 1. Із гс і х дотегерішн і х секцій УНО 
му днявольсІ>І<О\JУ тrророві ~ . заnишаються дал і і с нуеатн тіль

Ці n ;дставп і душш ля r.1 Іf в осно - ::tовестп тr саме. 

ву статті ім персь І,ого м ін і стра д-ра :з,р начаІоч н те. ЩІJ п оnітр нн н й те -

кн насту п ні: а) Секція Комба
тант і в , б) Жіноча Секція й в) 
Секція Молоді. 

Ге6бе."Іьса. яку вндру т\уnала. часопнс рор 3~І ІНІІП жнттr.ntІіІ ст нт, п і м r ІtІ,- , 
сДас P::tiiX>. ~ІІХ м і rт і , зm;prмn. , rтоЛІІІ t і, Jt·P Гс6-
Лнг.1іІІс ь І' n npeca. ЯК 1\IORC д-р (JC.'II>C ГОВО J1 ІІТ1>, ЩО моашn. д ІІШ е ;j 

Гсб6е.1ьr. пазнває нн :з ку терорнстн ч- Г.1І!боюш сумо ~r сн остсрі гnт н , як 
пuх на.1етів, що з н еnr.чик н ІІ ІІ nepep- стуnпево р~·ІІнуються Jimт.10R i ]( Вар
вам н ТЯГНСТhСЯ В1І:е Тр ІІ М іСІ t і . па СТО · 1':1.11!, nа м 'nпш MliCTC l ПТJ;t і 1\ :V JІ І>Т .У · 
.іlІЩЮ де~щвн • бовм З(І. БердІ!!>. Н а· р н. lt!']ЖBH. тrnтр н і му:1с ї . Л ле все 
м ірн Ор птанст. коrо воєн н ого r<оман- І tе моаша rтсрпіпr , І\(\.111 1 l(І,o ro в 1шn. 
дуван н я ці.1 І\ОВІ ІТО яслі : вон о х оче r:rr. no.1n пnІtі ї та ~берешеппя Ж ІІТ· 
н ід ; рnат п непохптн ість пn.се.1епня тєвої суті народу. Про все це н і мпі 
Б ерді ну n тнм саш_ш ~.осн rт н_ п а гГJв орnтh бr3 патр іот н•mо го nn.тocy, 
вн утр І шІгьо~у- фро нт І краІІІН ТО І п е - вони неnо х нтn о nс ренос я т J , вс і жо р 
ремогп , л ко 1 ІМ н е вда:І ось досяrпу· стою вп м ог н . 1110 Н1\1(.1адає н а ппх 

тн на фропт і в з маганні nротп ні- до.1н. з твРрдою вnертістю, що дают1, 
1нщькоrо вояка. В Берл іпі nемає ні- ї~r nce пові С І І .ш вн трнматп наІ!тш1~ 
І\о го, хто бп не був nов ннй р ішучо- ч і nтрат п . І осІ, 1 1е і є то що р ішнє . 
стп протпетатп терорnстнчнпм намі- Облпччя ~І істn. :утворюють не лнше 
рам анг.чо-амерпканц ів з Іt ілою сп- Оудпшш , будовп і па м ' ятІrнкн, а .1 е 
лою духа 11 мужнього серпя ~ тюr нерше ncJ,oro. самі ,,юдп. Б ер.п іп 11 ає 
самнм зруйнувати ворож І н ам 1рн. З поnерх чотнрr,охміліо ніn щпрнх та 
поло~ппн жовтня мпн~·:ого року ш ан овnnх горожан, що вміють розв '· 
Б ерлш веде оборонний бнt за увесь лзуnатн вс і жнттєв і проблемп а хо 

2. Решта секц і й У НО розв'язують
ся, бо дnя іхньої діяльности 
бракує тнмчасом практичних 
МОІІІЛНІ!'ОСТеЙ. 

3. Культурно· 1-'ауно~:е Видавниц-
тво (КНВ) стає складовою ча
стиною Культурно -Осrітньоі Ре
tf"ерентурн Головної Управи УНО. 
як і й і nідлягає в цілій своїй 
д іяльноrті . rрн очоленні себе 
Адміністратора · • КНВ. 

4. Р іяnьність Сенцій Комбатантів 
обмежується надалі енключно 
nлекан~ям традицій. Вся решта 
дотегер1шньоі діяльности Секції 
тнмчасоео відnадає. 

Перед ·метою ... 
Foto •Atlnnt;c• 

н і мецькпй нарід і тнм сампм він ло;І.н ою . майже скеnтнчпою діловиті~ Безсумн іву, в історії існу': сrтра
ре rrрезr:Ітує_ с~раву ці.!!о ї держави в стю . але за nсі м 1щм захоRуєтьсл ве · всдл нв'стІ,. 1'otl грубнrt ппн 'ам, якнrt 

5. Діяльн ість Жіночої Секції обме
•ується надалі виключно nne· 
нанням сnраеи українськоі ро

дини , матері і днтини на націо· 
наnьно-культурнім /'рунті. Вся 
решта дотегерішньоі діяльности 
Секції тнмчасом відnадає. 

рш1аюч • м М І СЦІ та в р1шаючн1t _ час. л·нке мужнє серпе , що вмів проти- юші виявляють ан гло-а:мериканnі. в 6. 
Д-р Ге66е.'Тhс . говорючп даЛІ npo стя тн JижпіІt небе::Jn е пі. з'єдпанні з мерзотн и м .'Ііпем ірствоw. 

апач і пня Берлі на, яко столнпі д~р· Можливо. що столиці ще довелеть- 1~е :може зостати сь без карп перед 
жави. зазначав те, що повед і m'а на- сл пере нести ноnі удари, і л 1ще її ьогом і людьмн . Ні:ш tі не :-пrше вір - , 
СР.ІJ~нпя його вн к.'Іикає. здивовання. вкртн;п, ся повнмrr ранамп, шрамамн ять в це, а,ле nочувають , що вони 
Навпь зак ор:юном. оскІЛЬ](И t! та:ІІ та розкодпnамп, її горожанам дове- заклшt~ні до.11ею в педа,>rекіу ч сі 
ще існує справедлива та о6'єRтпвnа деться ще 6і .11ьш ущільнитись та статп І стор нчною зброє!() ,:тя ВІТКО· 7. 
дуУ_ка, всі зах о~лю_ються мужньою ПО· вести бі,JІьш прпмітнвннй образ жпт- нання від н .rrати . Під відп.1атою ж во
ведшкою бер.1ШІ\ІВ. Стотщя держа- тя. А ле з-аа Цhого Берл ін пе агшrе. mr ро?уміють не скоротрнва.1у реак -
ви вптримада велшшn іспит. Немож- Ніr<олн ще серце цього міста нсСіи- щю шд вшшвом наn.шву чуття не
ливо.- звnчаtІно. сперечатися, що лось так горнче. як нісля т;тж.ю1.; павнстп. Комr вотш вара.з, по суворо 8. 
англійці своїм брутальним та _мер: почеtt. коли берлінці, стискаючи сер- роаважеnюш тrрн чннам, не відпові· 
зотним терором папесли БерлІновІ це . а вnертістю знов і знон nрР-й \lil· дають l!a все, що творять анr.'ІО·аУе· 
тяжкі ура.зкн. J!.o цієї порп пім1~і лись аа сІ,Jою пра·цю. Воли qр:r;шл - рика1Щ1 , то це зовсім не анач 11ть, що 9• 
утримувалнея ВІД р~аrува_ппя на тр І· ють чу леса mпроІtопостав.чепої ор га- Іютrп прпНмають їх з.1очнни. н че 
у~фуючі лопдон~ью спо~І~еnня npo ні :шц і ї. та _мпстецтnа і~шров:ауnятn . , щось пемпнуче .. Вони nрацюють 8 
ВІІtну над Берлшом, ЦJmчнпtt топ При щм. ш~то уннл;;~ _rol'i(}IO прn~- гя.рячнм серІ{ем, але з хмодню1 роз 
я:кnх неможливо перевершнтп. Для :шво. <;ощятстнчпу r. .n. нІ CTL , ~ с.олІ· суд!~ом. сНеха1! ворог аара.з святкуr. 
цього _буде ще б~~:гато часу: коли ша. н- -'J.!ІРПІсть. насе;І :)НН~ п·; _м .<r:l•·· нerf'<'!'· орrн, перевнсшаючп самого себе в І 
Clf Зр!ВНSf!ОТЬ?Я J К?ШІ !JНУ~фу~аНПЯ Л ІІТ~ ВСІ тру!ІJН JЩJ, НЮ R ПpUT!JllНIM безсорОМПОСТП, ГОВОрПТЬ аІЛор. УІ! 
в !fо'І!дою, теля_ вщповІДНОІ ншець- рn :н !'Іулн бп нrпРрем І'І\:'11 . прнІ1маємо це мовчкп і без озна.к 
ко1 вІдплати, змшпться протвережу- ДалІ д-р Геббельс характернзуе вну~ріlрІТhоrо хвшrюваІПJя. A.;re пе 
ванням,_ 1t т1rм сампм утвориться ШlмІрн англо -амернканс~Jщго воєп- зовс І м пе· означає, що wп це ІtО.'!11· 
Уожлнвють для зведеня~ остаточн~- ного Іtомандувапня пролєтаризуватн небудь за будемо . Мп ааrоворпУо про 
ro ра:хунку. Вже зарав НІм ець ка аВl- шляхом повітряного терору значпу Іtе, кол п з можемо відновісти на.1еж. 

юш способом ». 

Англо-амерпкu.пськн11 - nовітряmt 
т рор - nlдл1tlt і .пухавпn спосіб оо. 
ротьб:r. що переелідув у ту постави-
ти НІмеч'ІТІ'НУ па коліпа, щоби цw 
уншшутп рішучого бою, нк.оrо &П1'JJо
амерrшаш:{І бокться бі.'П>mе всьоrо. 
BJJCOR wopOJIЬ пес JJemrя буде JІедво 10• 
ча т!е . рІшаю'Пrм фактором ві.йнп. 

Діяльність Секції Моnоді обме· 
мується надалі виключно nле-
канням у сеоіх рядах націо· 
наnьно-куnьтурноі cnparи. Вся 
решта дотеnерішньої діяльности 
Секції єідnадає. 

Каса УНО обмежується надалІ 
наступними кантами: а) чnенсь· 
ких енесків і вnнсовоrо, б) На
ціонального Фонду. 

Вся решта дотеnерішніх нонтів 
і фондів УНО надалі відnадає. 

Дотеnерішній Орrанізаційниіl 
Фонд вливає-ться в които член-
ських внесків І елисового тим 
шляхом, що комниіІ член УНО 
nідвищує мін І vум РМ 1.- член· 
ських енеснів на місяць до та-
кої ВИСОТИ, ЯК ТО ДОЗВОЛЯЮТЬ 
йому його засоби . Таке добро· 
вільне nідвищення мінімума 
членських внеснів є справою 
о6оя·RЗку кожнога окремого чле-
на УНО та його роsуміння фі· 
нансови х потр_еб У НО для себе 
й для корисної служби україн· 
ській crp І. Тому, що ця сnуж· 
ба аапе•мть у велимііІ мірі і еІд 
фінансових сnроможностей УНО, 
то аа неі несе відповідальнІсть 
і КОЖНИЙ член УНО. 

Дотеnеріwнііl ПрееhмІі Фонд 
(сУкраїиськмА Вісник~) вnива· 
єтьса а НаціоJtаnьнкІі Фонд, а 

11. 

ся. що енкntс чає тодІ добру еар· 
тість чи наr іть і с нування 
« Українського В іс- ника •. 
Просимо пам ' ятати це єсіх чи
тачів а УВ :о та дбати про добрий 
стан нашого " pecoeoro органу 

своїми еідnое-ідннмн датнами на 
Національний Фонд У 1-'0. 

Дотеnерішн!іІ Студентськ і й Фонд 
У О еnи ~; а сться надал і в Нац і о
нальний Фонд У НО. з якого ма& 
відтеnер уд ілятнся доnомог сту
діююч і й молоді . Ці відатнм nо
требу.ють для себе в ідnоР ідних 
nрибутків дотичними nоwерт~а
ми на Націанальний Фонд, беs 
чого студентська доnомога не• 

можлива для У НО. 

12. З еищена!' еденого ясно, що ФІ· 
нансування nрилає-ших на На· 
ціонаnьний Фонд сг. рав енмаrаt: 
еідnоєідних засЬбів. Тому НацІо
нальннА Фонд зможе єиконети 
це заєдання тільки тоді, ноnи 
матиме реІ'уnярннй вплив nо
жертв. Дбати r.po такнА вnлив є 
сrравою особистої і нацtонаrr 
ної совісти кожного а нас. . 

13. Підкреслюємо u(e раз, що збірки 
на Національний Фонд У НО доз
воnені тіnьк серед членів УНО. 
Оснільки не члени УНО робнnм 
бн 3 еnасноі іні ц Іятнан nом р· 
ТGИ на Націанальний Фонд УНО, 
то ці nоwертви заnисуються в 
конті Національного Фонду окре
мою рубрикою. 

Тому члени У НО, що не нале
жать ні до оАноі з скnадо мх 
кnітин УНО й надснnа10ть с оі 
членські Рнески та да:rни на На· 
ціонаnьниА Фонд УНО до Каси 
Головної У правн беsnосередньо., 
мусять подавати nри тім ав· 
жди число cnoei чnеисьноі вм· 
нааки. 

14. З огляду на вннnимену обстави· 
нами неможnиІ.'ість теnер ~ран
тнчноі діяльности Секцfі Авт~ 
мотористів , діяльність цієі Сен• 
Ціі ТИМЧЗСОРО nрнnИИRЄТЬСІt., 8 
сама Секція peopraнisyєn.CJ\. 
Учасники курсів СекцІї Авторе- · 
місників, що надісJІаnн nnaтy 
за курси, а іх ще не одер111аnи, 
можуть агоnоситмся nнсемно до 

Уnрави УНО за nоверненням 
своіх rpowe , коnи не хочут чи 
не можуть чекати ре1)рrан1Jац11 
І 11ідно лення працІ Сенціt . При 
цьому обов'яз ка о треба nодати. 
моли саме А скільки rpow бу о 
надІслано. ~ 

Cn У.нр8ІНІ\ 

' З.а Голо ну Ynp у У О: Мнпстр закінчує свою статтю та
кnм_п слОБа.ми : - сСьоrочвсне nо
котпня нашого на род_v мав виповнl! · 
тн велнкі завдання. Нарід Уає спо
rtутуватн багато гр іх ів та поwнлок 
мипу.11ого та yrnopптu для нашого 
маt1бутш,о го основу лаціопа.n.ноrо 
жпття. ЯІ\а буде пеnоруш пою. Ще ні-

якого ма10ть надалі nокрмєатися 
вєі идатки, sв1ІаанІ а 1.'1\даван- Т. 
1tям сУкраїнеького ВІс иина :о . 
Без відnовідних nрибутків такі 
видатки не змомуть nокривати· 

Омельченко (в. n.) 
Голова . 

• П . Вержбнц ки (а. n.) 
аа Секретаря. 

Наслідки ворожого нал~ту 
Foto •Atlantlc• 

к 

Обличчям до дійсности та ЇЇ вимог? 
Як рефлєкс на ряд_ у:міщен_их па І осіб (а шт~ одна - шан~ВlrІrй п. до

сторінках сУкр . ~- » мо1х нарш:1в сНа цен:г), лю nоставили свої фахові 
рідномовні теми » , з'явилася в ч. 24- ?нання до днеnозиції широкого укра-
211 «УВ» замітка п. доц. Ярослава Руд- шськоІ'О загалу та активно - sш 
иицькоrо під наголовком : « Україн· дбайливі опікуни - вистуnили перед 
ське мовознавство на послуrах». ним в· о6орон.і інтересів І<ультури рі д· 
· д же nотішив мене вже сам той ного слова. А між тим такої батькіn
факт, що моя днлетанська nраця, до ської oniRи .. - . пильної, неослабної, 
якої л відn8$ІІВСЯ приступитл лише повслкдеюю1 - наш загал під те
в патріотично-журнал іетичного о<'іов'- перішnю пору nотребує щt води й 
язку - під моральним дftрективом повітря. Аджеж ](Ожннй ува.Жли
rасла: « Беа культурп мови ne мо'!<е вий спостерегач українського І<уль
бути nа.ціоналмrої т<ультури взагалІ», Ч'РНОго життя виразно помічає, що 
_що ця мол скромна праця зуnини- вщ 1939. року, що мжне нове вид
ла тn.ки на собі увагу компетентного даня .-. хn'й це буде книжІІ D. чи 
репрезептанта фахового світу, я.кий, часоnис - не усуnав, але· лише 
до того ще, і не nост~вивсл .з : «к~сто- са:Ікщонуе :tt ЗІІ.Крінлює все nапе
вою» погордою до моІ-Х задумІВ І. пу- реднє мовне недбальство, доповню
міцнстичних зуСИЛЬ, а nСІІХОЛ_ОГІЧ.НО ЮЧИ t!ОГО далЬШИМИ • НіІ\9еМНИМИ 
до них прпєднався tt морально ІХ mд· варвари_змами словотворнпми, 
тримав. СО.М8- ЦЯ ПОЗИЦІЯ автора ЗГ8.· СЛОІ:ІОЗМlІ\НИМН Й СІ<ЛаднеВJ!М І! - TD. 
даної замітки вилучає для мене no- обертаючи нашу красную rову в де
требу зачинатп будь-~ку ~ Інш дис- !'ен~ратнвного мовного ублюдм. 
кусію. Тому настуnш мо1 рядки не Б юс~1 об заклад, що в кожному 
будуть жадною «Відnовіддю» n. доцен- чnслі сучасної україпсь.кої газети 
тові а JПtше сnробою висвітлити (в . можна анайти nіnдесятJ<а. «крюtЛl\ВО· 
ін ересах саАІОЇ сnрави, обом нам rpyбrrx » по~Іилок супроти основппх 

• однu.ково дорогої n близької) ті' nри- с:руктуральнпх засад наmої мови та 
ч1шп, що nород'}tують тактич11у (не швторадва десятки nомплоrt менших 
ідеологічну!) різницю наш~х життє- -леІ~сични~, граматичних, скл~дне
вих позицій у трn.ктуваню nпта11Нst вих 1 стиmстuч rшх, - огндних 1 не
ссапації рідпомонної nроблеми». стерпних для nсихіки «мовпо-неаде· 
Насамnеред, для усунення · будь- !'енерованої :о людини . І в цitt загроз

яких непорозумінь, мушу твердо за- ливій і небезnечній атмо ·фері духо
знu.ч1rти що представликам фахового вого життя нашоУ сучасности не олід 
фі.n:олог і'чnоrо зпаппя я в своїх в~rсту- уколисувати t:e6e житт во•лловнми, 
пах жадпп.х закидів у їхньому «ЛІUІІВ· хоч формально може 1\ сnравнюш те
стnі» не ставив' алеж лише твердив зами аб трактннх тверджень і фartтin. 

· Перед ли:цем безІ!tалісно-суворої ді.йс-

І\?ЛІr в нашіІІ і стор і ї історнчпа місія Щодо wужнього поведеппя сnото 
НІМЄІ\"hкої імперії не коnцептрува- п с.елеІОІя Берлін пе відста від i'fl· 
лас_ь так снльно на протязі ,одного ших М ІСТ: сГ рб сто пці прПІtJ'аше
nоі,олщня, як а 19 14 рокУ' по цеn но нині .11авроюrу вінком вояцької 
дет,_ Це - вел пкн1t час, яюr1t всі.х · слави , якиn uік0.11н не вів'sше». Там. 
нас зак.~1нкає». І де а ра.з руш&тьсл сті11н т руйну-

ються дошr , а руї1r поnстапе no 
Бер~ін, і ІtOЖІr!tf1 буде свіл'Іптп npo 
геро1чну мужш тІ, цього wіст кот
ре, не дЛ !1 я ч trсь в всі удари, а -
сталося незломним і хо воно nl o-
JUl не аматлу ося) . с Н. C.:t. 

riJ(И тоноину mniю»; іrнор ІJЧ'И всю від· J зп чепuя 
д~ працю творців нашої рідномоR- І рідномоІШІ 
по1 культури та практпчні яги ці ї 

пр ці. Ні для кого ве тав wнІЩSІ, що 
дуже часто ред Іщіі наших органів 
Преси «Вllnра&ІІЯЮТЬ» руКОПІТС\І JПІШС 
ТІП авторів, Я:Кі рідНЮ.! CJJ OBOW '1'8J:И 
!JЮХИ в.ono1ti ть (кuічуЧJІ при цьому 
l СТИ .їЬ, 1 дую;.у, і СП-равну СКJІn.дПВВj' 
стр~·ктуру перві лого те.~~:сту та траис

ФО~wуючІІ його Ютературну w<my п 
гов•rнtови tt жаргов ш~mої провінції) , 
не дотор:каючлсь nатомість редактор
ськнм О.'Іівцеw до рукопи ів, nepenoв
нeІnrx nporp· и і проти :зовв1mньо'і 
Ф0PJtІ1t н шоУ ови , і протп П вну-
трішпьоrо дух Ток 'Ці рукоnн 
абер' ють е-ві І:n;щвідуuьниtt ар • 
м r:o «свіжість opiriпa.JIJ•, пер тво
Р чи сучасний ваш ч оnис у сnе

ресувппn музей овпого вед/Sальства». 
3 мхноrо Іоrо ч:н n он довідавте ь 
про оста.иnі успіхи сУОDВОі рефор
nд;l1». 

Уцьо 
в Iti.l 
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Що нового 
Брутальний наnад англо. амери

канців на nаnську резиденцію. 
10. лютого ранком алrло-амt]JНІ\аН
сІ,кі nовітряні з'єднання внконал 11 
оди л а паІ16ільru ''РИ вавn-х ~ло•шнів 
за час вВ! rш . В nарну шшсьr(ОЇ літ
н_r,ої ре:зпдеuції r•астель Ган.:tол ьфо 
3Ібралося до 15 ооо жінок та дітей. 
яю шукаJш тут захнсту та н адія

ЛІІсь, ~о аurло-а~Іериканці стрима

ю:ься ВІ~ пападу на ІЖстериторіяль
ПІ в?лоюння Іlали. Тнм <Jасом пові
тряш еска.дрп вибрали своєю метою 
~аме це~ п~рк та сrшнули тут вели
І_ зпу . юлью~ть бомб. Через те, що 
СіІЛЬІJ!ІСТЬ ЖІНОК і дітей аНаХОЛИЛИ
СЛ mд отвертим небом, то наслr.1к 11 
6ом6ардуванля були жахливі : відбу
лась правдива кривава бойня. Одно
часово бо~би попали в саму будову 
І\астель І аллольфо та в сусідню а 
ш;ю _ссмипарjю, які в зруйновані . 
Rшьюсть вбитих та ранених дуже 
ВеЛ ПІШ. 

Подібпиtt же неймовірний злочин 
був докон~ний_ д~ома днями раніше 
в маленька! МІСТІ Урбино, білл Сан
Марило. В той час, мли населення 
nове~талось а церкви, аuгло-а}Іери
І<апцr обстріляли безоружиих людей 
а самольотів. 3 4 ооо паселення бу ло 
вби~нх в Урбино 1 800 душ. 

'Ц! нелюдські масові вбивства ви
т~лит<али в Італії г1ибоке обурення. 
І ааета «Джорналв д Італія » а цього 
nриводу ~ауважуе: сА Н'tихрист хх 
tнку в бщьш жорстоким, ніж Ірод 
Іу дей~ьІшй. Ім'я й о 'му -'-- Фрапліп 
Рузвельт». 

Офіціоз Папи Римського «Оссер 
ваторе Ромаnо » своє сповіщепня 
про --~оибардуванпл папеької резн
депцв подав в супроводі « висловів 
rлибоких жалощів » . « Слід щдкре· 
спити, зауважує газета, що частина 
будови семипарії для церковпо-слу
~ачи,х анаходиться ла екстерито
ршльпому участкові і саме ця ча
стиІІа цілковито аруйована та в ній 
згинула велика кількість народу. 
«3 розпорядження Папи, в двірці 
Гоnдольфо та в будинку семинарії 
було розташоnало 15 ооо біженців 
та евакуованих, в більшости жінок 
ТІ\ дітей. Частила їх жила в палат
ках, поставлених в парку:о. 

Ватикап зложив в Лондоні та Ва
mипгтоні протест. 
По додаткових відомостях місце 

:катастрофи уявляв собою жахливу 
мртилу руіп. Жінки з плачем шу
кали страчепкх в папіці щтей. Ча· 
стина. бомб впала між палатки в 
парку. 3 nід руїн одного лише па
лацу було добуто 250 вбитих. Спас
лось JJИШе дуже не багато . 

. НовиА . наnад на Гондоnьфо. У не
дшю 18. лютого алrло-америка~ці, 
nа_ч:е бажаючи nилвити перед цілим 
свІтом своє нехтувапля па протест 
Папи з приводу першого терористич· 
uого нападу, nчиnилп другий палет 
ла І\ас_тель Гондольфо . Бомби були 
скилещ в районі папеького • двір ця 
та в сусідних садах. Між роасташо
вапю.ш тут жінками та дітьми зно
ву анайшлося багато жертв. Тут 
с~ме :пагодились до евакуаціі біжеп· 
ЦІВ щем першого палету. 

Брутальні методи. В час впєплої 
діяльності па півлеnлому італійсь· 
кому фронті був обстрІлюваний 
аигло-амерюtапською артилерію дня 

і!Овознавці та працівилки на щщі рід· 
нои:овноІ кулЬтурп мають всю свою 
уваr~ і в~! .сво І зусилля аосередити на 
украtисьюн пресі, що за теперішніх 
обст~tвин є майже одиноким -посеред· 
nнком між рідломовrюю паукою 'а 
ШJІportюm масами nатого культур
пого :~аrалу. Вирвати цю пресу з обійм 
небезпечно - шкідливих ЧJЖЮtецьких 
RПЛИ13ів, змусити украУпську nсихіку 
думати по-украІпському, а українські 
~:1\ -:- спр,авuо вимовляти слова своєї 

ОДІ1tнОІ :мови, - ось конкретне 
~овсіw практJГЧке з~tвданпя поточuого 
lСТориІJПого моменту, завданпл, поуз 
m<e . несwJють nечинпо пройти нині 
~:аuл мов~знавці. Але для свого ycnim· 
ого роов явапня це важливе завДан

пл вимагав не люпе щирої охоти й 
kе_ртвеипоІ rотовпости, але й не ослаб· 

01 уваrн :а nовсякденної активно
сти: Во ~ І на1tблиску'Ііш1, але npи
лarrдn:o-cm~-~дюmi заСОби: справі пе 
nowoжyrь; Ії врятує лише послідовно· 
систематична a.Jщisr. ЛJРПе трпиаючи 
свою опі_кукську руку па живчКІtу на
шого рщnомо~лого життл, спромо• 
жуться дотичПl Фахові мла допомоrтл 
нашюt :масам У Ух rpianiй під куль
турли){ оглядом ситуації та врятувати 
перед Р?З}{JІадоnими впливами мову 
<:вого рщиого народу, а водночас із 
лею й :ltoro паціоrJальпу пспхц-у. І 
коли це станеться:, коли безсумнівне 
в cвoTtt конечності і .так життєво
актуал:ьJrе завдашщ nатого :цього
часпоrо І>УJtьтурпоrо процесу буде 
заnдяки сnrтемаmчшrм, певтомло
витрева;Лпи й неосла~по-шrльпим ау
силлsrм нa.moro мовознавчого світу 
ЩacJUJвo poзn'лaarro, - шаповнп:Іt ав
тор статті «УкраІпоьке мовозіІ9.В· 
сТDо па послугах,. пабуде морального 
нvа.ва наrшсатп ще змісто.вп.іпту й ще 
ці-ка.вmу стапю. 

Б. ЛмсянськиА. 
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УКРАІНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 
Стели 

t Останні речі широкого вжитку 1 нішиv . vисrця.!l. Покійний з~иши_~ 
звичайно дорогі, дуже дорогі! .. Ці- по со61 дуже багато праць з ІсторІІ 
пи тут реrулюються: часоw обстави- Украіни. а кріУ цього видав разом 

(власний кореспондент). нами та насиченністю чи бракоw а С. Васи.:tьків~ькиv _ два альбоми 

краса Поділля 

м · гу добре ознайомитись з життям мі- nеВ'Ноrо товару на. базарі. Держав- п а. .;з украшськоІ старини» тв 
Кінець и. листоnада. ороз 1 не ної контролі цін тут немає. зрааки украінського народнього ор· - олаз 11е болото ста :11 міщан. Чудове місто (окруж- . П дужий, ·а скршив непр . Цікаво, де беруться кошти, і часок иа.ІІенту. В останнІХ роках жив. о· 

ЦІЄЮ до ного значіння) в зимі пишаr.ться со-в доведених колективиза Rеликі кошти в основного спожива- кійниа кистець у СимферопоЛІ нu 
с о я lt заду сновнм бором, а літньою nорою вто-, 

алиднів с. теnковець. сь . · ча, який же не .иає жадноJ в.1асно- Кри:vу, працюючи иевто~tно пензлr!.!. 
ю "андрІвку nає у зе.'lепі; місто на дві частипі Щ . 

wав продовжити сво "' · сти? Сучасне .иіщанство, як і в е напере.1о.:nн с:vерти начеркнув 
б r янути = -иють "і.тшть тиха річка Буг, що має до- ф _ 

навколо що ІІ о л • "''" "' "' старі часи, позбувшнсь жидівства, пером р&rмеит до велико1 кар:ини 
та праЦюють :ЕU:Юди н.аші люди. Ото СІІТь рнбн, а це здешевлює харчован- вая.т:Іо в свої руки, прнватно, дрібну «Битва Кривоноса.~. Заvt;.нув очІ на 

пі3ІІЯ і коротка. Це з&тримав поча
тоtt веснянuх робіт і скондентрує їх 
ІІа невеличкоwу відтинку Ч8А'У, що 
в дуже .ІІес.прият:швик за у:.~овни 

6ра.ку робочої силн. Проте. це не 
відіб'ється на стані озикІrни ддя 
ро:~вою .нкої вистача~; ВЖІ" 4° тепла. 
Треба відмітити неrативІІ ий вп,1ив 
веякоі те~о~ператури на Пt'реховуваи
н.н картон.1і й городІІІІ н. Треба рах:;
ватисн з ти:~~, що nізньої весни 
апродаж про;~.уктів змепшаєтьсJІ. 

:ло 1 "ержу напря ня мешканців міста, де, nравда., є . -
полпшаю я своє ее "' . · торгівлю та ремесла, а це й стало іх ВІЧИІІІ сон споКJйпо й непокtтпо. 

· Х"ельник СвІй вдові.ль і :м'яса та сала. Близьке су- ОКРУЖНА ГОСПОДАРСЬН"' мок на мютечко ·" · засобом до житrя і посередиицтва в не:vов заснувши, струджений ~ра- "' , 
маршрут я спляпува.в великою сідстnо лісу є великою зручністю для торгівлі свого wіста. . цею. Прожив St роки життя. Вtчиа НАРАДА у ЛЬВОВІ 
шляховою трассою, що пр~о- міста, бо wає дешеве та до схочу па- Треба зауважити, що в порівианню йоху Па.х'ять! , Нtща.впо відбулась у Львові вми.-

повз са ... ого села .1JІВО· ~:шва, що особливо є ціпнии в степо.. Х ка. го""одарська нарада, що в и1·• дять .. · а іпшими містами, житrя в к .• :м:е.:Іь· """ .. 
руч 1. праворуч полишаю тrno- вих частипах Украіни та ще tt в часі П - б ПРАВДИВЕ СВІДЧЕННЯ взяла участь понад ти"nча пре.з.-~... НІІКу, на краю ОДІЛ.1Я, ЩО Не О ТЯ· """' 
сторі ;rани: вруни ози~их _культур: війни. · zене ма.теріяльпо, ао своїки степа- Тижвевв. сНова Доба», що вихо- ставників українського се.пяиства 

шениц' рют яких Не дивлячись па те, що в східнь- Б · · · · ЛьвІ'вськоі округи В1д' крив пар• nr рапсу, жнта та п • wи, родючнwи аемдяки, дають пасе- двть у е(І.ІІІИІ, подає ЦІІUЕе повt- · -..., 
прикоротив мороз. На полнш~ни~ ому чи nівнічно-с;Jхідньому напрям- ленню деше~ий, порівнююче, продукт домлення про свідченни 2о-.ІІітньої голова окружної філії Т-ва •Сільсь-
.панковнх ділянках стоять великІ ку за м. Хиельником маttже за 100- до житrя. . дівчини Катервив Буденко, якій кий Господар». Onlc.nя забрав СJІово 

пеоб .. олоченого ще жита та 150 lt.llM. прохоДІІТЬ фронт, в місті З .1.... пощастиwо вто.n• 3 an"н-or боJІЬше- окружний староста д·р .1Jяєи, що в 
стирти .. ·- . . 11. бр'ІІ.кок часу не ог.1яиув я всіх .. ..-..- ....... 

нІrцІ, Буряков1· плянтацв вкритІ почувається а. овсім нормальне житя: вика"в с .. 1·JШ·. - •В перших днях своїй проwові аокрема ПідІtреСJІnвав 
пше · · багацтв сучасного базару, бо '"'Сів ... • Jtаrатами цукрового буряка, який не працюють крім німецьких, wісцеві ще анайти час прндL'Іити бі~ше охупаціl, ІtОJІИ ,в. Скі.пі стояли пере- велІІКУ nрацю, яку вимнують гурт-
вивезено що до цукроварень. Н~ за- районові та міські установи, в тому уваги містові. Місто кав 'ІИК&.'Іо .:хові частини че~вовоі арміі, wіж ки сСі.пkького Господаря•. Завдаu-
"ерзлих ОЗП"'ИХ ланах, та прирtЧRО· числі :!1 державний банк, пошта, а .nсцеви" насе.пения .. не nАреnоди"И н.я уRраіисьи.ого селявотва та гу""'ків .. • · · о зруйнованих будинків, що тatt і ао- •• • • " .. ... · в ках дl'тво,nа пасе кон1 1 хоро- nоруч і театр та кіно. станнв, ЯJtO -4 ...... х арешnв· . За деяки.. час, «Сі ~ьJtoi'o Госnодаря» обrоворив 
их лу r стаються в стані руїни. Баrато кіж -....... .. "'""' єдпнн:tt тут осередок культури, ~а- ltO.IIJI м кіста прибуп тилові штаби господ&Рf.ЬКИй керwавич ЛьвівсІ.коl 

виП.·· с ччнну тере вжди nовний-переnовнений. В місті ники в просто без господарів та ве а 1 ....... иовв, вв"ано и"•ааи вс1·м ·чо· округи ·д-р р'""'ад.nь. З чеnмr аабрав олишаю теПRове - • експлоатуються. Гарний витwа,. .. а- ~ ... "" ..... "- .... -
в · тrnaвopvv иинаю с Севе- ж виходnть єдиннй на всю округу й ...... • .11ов'•ак """'JІоситвси до · «Во&'""О·/ голос застуnни.к кеn.vакнча Yn.я_nr ни олию, -... " · "' . .. ють церкви. Все, що було тут заие"'· ... ....u ..... ...- r . .." - .,.. перпп' лави Подtлля О кісто, та й то раз на тиждень, часо- .. ..а"'• (В1·асьв:овоrо JtO)(icap1• .. ,.",_ Та- Прохатwv:Rаи.ня і Хліборобства з-р 

риюв •• " - . · ' баJШм аа большевпаку, випр"•"еие - ." ... " .... "_ · тут чудово' rорбковатt сте· пис - «Х'wельнпцькі Вісті), поштою, .._. а: ..... хто не мав воєнних бt'л.....;в 1·1 Ля.иrвер. Перед&JІ.Ши прІІВІТ rmtep-. як же · · · · й nрикрашене тепер. Сукно витли"•в .... .... у • J" nи тут оточені чудеСНJt?іИ луками т~ в обмеженій кількости, довозиться з - паmпорМ. иеrаано піц снльни.!l патара та шефа Р!1ду Прохарч)'· 
річечками. 1 тут широкІ степи вкритІ к. Вінниці часопис «Вінницькі Біс- кос~ел, стародавня пансьм споруда; коивов11 вілвеJІв в ro~~ибoJte 80JІі.пля. вання д-ра rарайса, ВІН ще раа оого-

• ае..ltІНню: житом та пшеницею, що ти:t. 3аІtОрдоннпх та інших часопи- и~швзруІtнованою в будипок pa"g- Розповідають що всіх rx висилають ворn ті ваuаивя, що ждуть хлібо· 
посріблені від приwороаку, а кjж пи- сів з ~·країни кіс~ Jte одержує. Міс- Шl, де колись отаб?рювалось аидш- до карип батuіоиів. Тих, що пока· роб~ у ~owy році. Свою .проwову 
ки т~ть калі степові річхи з сухи-· то також дуже терпить через відс;rr· І ?ТВО та торгувало рtаиик_ кр.ак~к. п aUI дUІtукеІІ'ПІ, видаиі иімецьRОю за.кшчив ВІн ааав~ок д? вс11 укра
кИ луками, сіно ва котрих аоста.поєя ність там JtнижRОвоі Jtрамниці, бо по- 1 , нещасною долею У.кр&JDЦІВ за ча- ВJІU<m, неmио ар~штувuи 1 віді· Іиських єе.ІJІИ-ХJІtборо6ш стати в 
ие скошении через брак робо.чих рук пит на книrу є вмикий, особливо з СІВ павщини. На~ рtкою Буrок ПИ· с.п&.Іи liO будівJІі НКВД. ряди борців на господарському 
та вільного часу. . уttраінськоі літератури. Довіз книги шається аакnк-~в!рець, що ко.u:сь Незабаром, - poalt&3yв Катерв:ва по.ІІі так, ак це ~бJІять іхнt c.JtR~І 
Покинувши творуч село .Носшкп, може бути _ лише. а Німеччини, але належав ll'aфoвt Л&Ваf!ІОВJ. Будевко, - а&'Іа.t:ІІСЯ apemnr кіж І батьм. що а крtсаки в py1tax nt-

a праворуч хутір 1\уба.шевськоrо, цим ніхто пе зайкавться і ця ділян- ПриватНІ буlІи.mtи КІста, п і Іоrо насЄJІеии.а_, кіста. МОю товариmку, ш.пи бороnrоь аа краще <tавтра. сбо 
пройшовши 10. кілоwетрів, прибув и Іt& RуJІЬтурноі праці тут цілковито околиць, мають rарний, rocпo.;l&p- Що працювuа аа перемuа'І'Іtу в ік і иа.!l - говорИІІ д-р JІинrиер -
до села Меаепнпці У ланівського ра- занедбана. .. ський Ві!г.п"!д· 00 не двВ.ІІJІЧись ва иі:м:ецькіА уставові та утрикувала приевічув одна ціль - nepeкora•. 
АОну. в селі МазепиНці добре відпо- Але зато кісто коже похвалитися трудІНощt вtйви, насе.'Іевни В'СІН ау- стареньку ІІІІ&тір ta дві ~a.Dl сестрич- Опіо.nя іиs. Я. За.йшлиа. двреuор 
чиваю й в розмові а селянами вияв- веJІикики базарами, особливо в не· сил.ТІяwи й зас?баки аберіrав свою JtИ, ареШТJ1ІUИ ва п'.ІІТИІ день при- Централі Т-ва сСіJtьськиІ Гоопо· 
.пяю, що тут на Поділлю с~ляне не ділю, де основне місце в торгівлі зай- житло~у власНlсть.. . хозу боJrьшевИJtів. Вироком трійки дар•, виголосив реферат про зиачіи
поrаіlо живуть. мають хлІб._ сало, мав х а р ч о в а т о р r і в л я . · Особ~ Пою!Ічивши своt с.пуабовt_ дору- n пові'mево. - Арешти в кісті Ідуть ня боротьби а& вротай та про за.в
тобто жири, а що до б:fряк-іІІІUІ» .пиво пиаькі цінн на харчові продук· чення 1 користуючи~ь нагодою, що дuі. Вистачав авВ'ІаІtноrо доносу, да.пня гуртків сСіJІьськ.оrо Гоооо
(самогон а цукрового бурЯ'Іtа), то ти ваб.1ять сюди покупців а міст трапJІя~и по~твІ відводи, • за.'Іи- щоб жюяии ве С'У&JІО. Моя сусІдка, даря». Опісля говори.'Іи ще І інші 
вона вариться майже в RОЖИі:Іt хаті, Вердичіва та tііиниці, а то й в Літи- шаю приВІтне !'!СТО Хме.пьнІПt. та якій давно аабІUU.ІІооя аайвити wою прокоnці. 
починаючи ·від сільського старости чева, з Калинівки. Але ще більше' вертаю до своІх Сте~вець, про кtvнату, .:toвec.na в НКВД, буціwто я 
та кіПЧ'&ЮЧИ авича.йни:ми окертеJІЬ· сюди на базари тягнуть продавці · жнтrя яких напишу далІ. працювuа у m:ме-цькіІ хухні. Току ВІДКРИТТЯ МУЗЕІО ПГІЄНМ 
ними се.пана.ки. Всі п тsгиуть у дрібного проккраму. п. Хоменко ТО а • ЧВll ШВИДПІе мусіл& тікати у ЛЬВОВІ 
віJІЬН:ий час. Велики1t тут брак: Звичайно і ціпи тут стоять на речі а рі.111ого кіста•. Дня 8. JІютого ц. р.. віДІtрИТо при 
купьтурвих та промJrоЛовпх річей: 1 першої необхідности просто пеймо- ПОМЕР МИНОЛА САМОНИША Психотехнічноwу заведеннІ )(іета 
~иги, ozwrry і взуття. 1 вірні. Для прикладу, добрі {ва паш Щойно сього!tНі дійш.11а до вас ПЕРЕСПЕН'tМВИ ВРОЖАЮ В ГГ. Jlьвова r.дюшй у !.ІіМ'і Муаея Гіrієии. 
Полишивши села 1\fазепппці, по час!] чоботи коштують до 10-11 тисяч вістка, що дв:я 18 І. ц. р. покер Тиаве.вп •Кра&івсьttі Вісті» обrо· Музей nриміщІ'ПІІІt у гарно у.,а-

.дорогі праворуч, Мар'~ •. .ІЩJQР)'.Ч ирбОВІІКІ,іІj,.'-&~омаі ra NRi 'l'fi&.'R-- ;1tll4tвиtl!!&'ll!i1DRI!' YitJ*1'1nitьt ·"da!a· еорюе. J[& ·СІЮtх cm»plиau. птаnив JtЖ&nиx ().IOOI8JI.Ц8rlf аалn. ПРрmа 
1'орчин, далі праворуч Йіtтівці, .ці .. .1fІИІ>ТЬСЯ!) до '1s тиСJІЧ. Ваутrя д.пи ді· .Іdст Мв:ко.ІІа Са.коквmL Пoldlllld ВIWDJ. цьоrоріwеІ аики иа rород· aamr присв'ич6Иа. uатокіІ і фІзіG
ІJоруч Кушеліику а ве.пнRик держав· і тей ие існує. про його і ие питай!.. уродuс.а в Носівці, Шапськоrо по- ІІІІЦТ8О а Гeиep&nldJt І)бервіі . .Jrorii .1111дкив. В JQ)yriй зW аоб· 
Иик rоопода.рс!ІЮк цукроварні. .и че- 1 'д.us ии~ треба особJІивоrо ааковлеи~ віТу._ ЗаJtівчиаmи ,rf)(JI&afи в m.ец За с.аоІWUІ "ІІтСОІІІІСJ, авиішпа aua брutеи.ий ОО&})еІІ& vроцес 1'рІ&ІеJІ· 
рез село ДубрІВІtУ пряJІую до к1стеч- ни. Не кеиш дорогий, і одяr. Rо.пи 'сту.цmвав .в ПетербJраеь&ій Акuе- 6 нd.nri.:81iJUoІІ вЦ 112'- роХ1, що ня. Тр~я кімната іJІЮструtі nроти
иа ХкеJІЬника. Хоча ка дороrах ще ~дик кетр селянського поЛопа JtOШ· • иіІ Миот&цтв, ЯJtY пotd1r1И11 а вtя- 3UIUJiaвn.cx без ІС.ІІІІВ)" ва вроааА .ПетуJЮNtу охорону, діииия rа.вів та 
повно підвід, що вЮІоаять а сіл ·х~іб тує 600 карбованців, то за сукно - 8Иачеивn, иаrородzеІJий, кіа Jиш .. цьоrо року. · оргавізацію nepшol дono~tol"'l Туr 
та олійні хутЬтури до зернопуНRтІВ, , теж ue питайте. Готовоrо одяrу не двома волотики ке.ІІа.пихи. Поrі!І n Ла.rі:сиа аима JQ'88 JWри.спа для аверrамь увагу ходе.І'і: кісто пі!t· 
а цукровий буряк до дyJtpoвapeJtЬ і існує. На. піджаJtи та пальта переши- стипендвст ввІхав иа да.пьmі · cтyldi сад1.в і JD.iJI()Jt, lfiЄ, Фrевидпо, не буде час летуtrеькоі тривоги та операцій· 
на перевм&у через залізницю аби- ваються одіяла. вартість іх встаиов- до Парваа, разок а· ІІідокJt.м украJн- вtпоІ DOIIOU 11tJt мороеtв. Проте, ва В&JІJІ, в сховищІ. В чМ'ВертіІ кіw· 
лось іх сила, але я свою дороrу 85. 1 лева від з-:z; до 8-wи тиоJІЧ :карб. в cьttиw :миетцек С. Васи:П.Іtівсьuж. цьо"rорі'ІІd, utxanrrиf уvоnив бупи каті зо6рааена ne~& liODo'ltOn- 'fl 
:ві.п.о:метрів зм:ушеннй і далі кі•ряти залежноотв від JJКости.- За своІ праці дістаа уае в ~ ко- еирuт.uівІ і~.,.... lll&t.-.rlnd!! ёrород· каг.:шх вип~. П"sта у.ааі!Ма 
власники ногами, це набаrато адер-І Інші необхідні в ·rосподарстві ре'Іі, JІодому віці почеснn ти.ту.1r ·&JC&Jte· nцтва і caJihiiDiQ!Ita. ТоКу ,.рм .. nід rat'..JrOK - ct.fd 'jllytttr!• Ч~Віd · 
жує мене в дорозі та дає vоЖJІНВІсть І напр. : rac (керосін), аа. літр в:.оштув міка і катедру баТалістики в Акаде- Jriж't.nnr боJІС"І'МІJ s и ... па вееві. діsrр&К11 та offpuw ІПОСТ8І ІU ... ,..,. 
встуnати в роаwови з селянами. Ви· 250 крб. , бензін - 300 крб. , а це те- Уіі Мистецтв у ПеТ&рбуреі, ny про- Особ.пво ctrpiRIТSПOJІІ буn в.nta ака.ІІЬО'ІfУІ>ТЬ rirt&ІІJ JDІТИ'ИІІ та 111'0-
Являється; що, як і в с. Мааепинцях, пер перша nотреба села, бо місто мав вадив від Hll до. !917. р. Петер- .us ·ІtВіnrиnтва. бо пощаети..rо зао- цес і опособи П виаимеяия. Сьома 
верх по . селах у всьому держить f е.'lектричне світло. Дрова за кубоwе- бурзька Акадеwія Мистецтв бу.11а ІЦLDТИ ве.пху Іtі..Іп.&іоть дефіцит· кімиата п·риМІачен& ва аобрааевИJІ 
«буряківка:t... . тр - 1000 - 1500 крб. в залетности одинокою такою Ака.деківю на ного тепер п~ива. діяння та поборюваанв івфеІЩtІиих 

ВІtкопання де-яких службових від Я'Іtости. Коробка сірників - 25, всьому величеано)(у просторі рос. Моz.иа сnовіватвся. Що провесиа недуг - аокрека тифу. У восьміІ 
справ здержує мене в к. Хммьнику а то і зо крб. в а11,лежиостн від часу іvперИ, тож професорські етаповища буз.е, u ч&ето трапляється nіс.п.ІІ валі зІлюстровано баrатвк графІчним 
ва дві добі, а це знову дав кепі ако- та наявности іх на торrу. діставІUІися лише дійСНо найвизва'І- тепжої зики, довго холодив., а весна матерШом стра.mве епусrошеuни, 

MocJtвa говорила ·про Карелію, як да.в він, - щоби прогодувати себе. житrя й nраці індійських rtpнniв' кои!'ресу ввступив заступнНR пре· аено добру nоловину КнС'І'ециих 
про першу ступінь до створення Безnритульні діти таw нарахову- та накJ)ЄСЛити шляхи до поJІіпmекия визепта ківістрів проф., Мітаt Апто- окарбt.в_ іа кра.Ів европеtсьаоІ Jr.Y.IIЬ· 
СІtаИдипавськоУ совєтсько1 республІ- ються міліонаки». цих уwов, аJІе й до сього.:mішJtЬого иectty а к.ороткою про:м()ВОІ>, в якій тури. 
Jtн. На початку 20-их років больше- СІnьське -rосnоАврстео у Сербії. дня комісія майте пічого не зроби- вів заивив: - «або буде цілик еві- * Зеwлетрусом в Турц\1 аивщеwо 
виам особливо пожвавив свою діЯJІЬ· Новий nляв nосівів пв 1944 рік в .па на користь гІрників-індусІв. І ток воло:tіти справед.JІивість, тобто во" будинків кіста Гереде, в nl\t 
вість в Норвеrіі. В 1931 році це· Сербі! перед(іачав засіІі площі, як,а. Сім ро~tів тому британський пяд' переваrа бу:tе за ти:ми. що будуть па.раховувмось поверх 25 ооо rвс.яч 
призве.ао, нарешті, до спроби від· І рівняється торішній. В цім році прІі- в ІІІДії знову був амуш6Ний, під візnовідuьиі за. до.:tю Европи, та які кешкапців . 
вертого ааколоту, якg~ _Квіслінr', то- ділено більшоІ уваги розповсюджев. тискоw ряду зане.покоєнь в коП8JІЬ· вирішать хайбутне н&родів, або бу!Іе * Ватикан nосилав свого п~:t
дішний норвезьхий кtmстр оборони. ню культури каслянистих рослин, нях сrворити nеревірчу комісію, яка і ціІІиІ світ утру-чений ;знову у хаос. ста.вии!Ш у Фінляндію. 
придушив аа допомогою збройноУ аким відводиться поверх 32 ооо гек- nідвищила б безпеку роботи в шах-· Ть ро6м~ аа•••• АнrnІІІ. В році * R .тJисабоні від<'іуJІось урочІІ{'fе 
сили. Якщо взяти до уваги всі цt тарів. В торішньому році під вики тах. Ця комісія виwушена. бу~а JtoB· и.зз ооіци.1а Авгзія своі:м воякам. nосвячення повоrо приwіщеиня Ін-
спроби, що вперто повторювали~. було Jlише 140 гектарів. . статувати, що в індійській вуrіо~~ьиіІ яІtщо вони Ідуть на війну. - nише ституту иімецькоt культури. 
то жадна людина не :матп)fе cywнt· МоІІіnІsвцІІІ естонськоrо нарцу. Пер- індустріі існує «зwагапия» поміа •де-Іі Мей•. - то їхнє кtсце праці * в Турції ціпА: на npoJ\ТKТJI 
ву: в разі перемоrи . боJІЬшевизку mвй краєвий директор д-р Мее спо- прибуткаки Під'ІІриємців, які завади бу зе аазераанt'. Зараз rоворять. що nершої необхі.'l.НО(,"fJІ пі:mпnись. по
Ста.піи підпорядк~є соб1 Т&RЬЖ скап- вістив про загапьну wобІліа~ію забезnечуються в першу чергу та виконання цif>t ооіцЯВJtи досить рівнюючп 3 цінамн 1\13\і року, аа и.а 
дивавськвй простІр. еетовського народу, з огляду па те, безnекою робітників, nитання про о.сr;охп.1ікована проб.'Іема•. Що пе- бОО!Іfі. 

РоачвруввннІІ в ЛонАонІ. Успі~- що большевизм знОВу набJШаився до яку аавжди відходить на аадиіІ рєд п'ятмІа роками бу.11о можливим. * В ІталіІ все waJtнo :rкндів бу-де 
ний сnротив німеuького війсьм в кордоків краіви. пJІан. МІсІІчнв вмнвrороАв ІнАІАеtо- а часох віаии бvзе тя:rкко роав'яаати на.дuі трактоване. як vа.Іно горо-
районі Неттуво викли~ав seлmt.e Свого часу Естонія зазнала жор- кого гІрника І АОСІ ствНО8М~ t3 РМ(!). цю с.правr .• з "наІсиnиІшою вОJІею sан вороJКИХ ttpatн. 
розча.рува.кня в ЛондОНІ, де СПОдІ· стокого большеницького терору - в заключення кореспондент під· в світі. пнmе ~асопис, ве буде WOJК· * з КаІро сповіщають, що ва
валися на mвидке просувапня англо- десятки тисяч естонських жінок, чо- креслюв, що індійськ\ жіночІ орга- на цю првобіцuу rараитію до- протоі останніх чотирьох мієяців у 
акерикансьішх ·з'єднань до Ри:му. ловіків та дітей заслані були боль- ніааціі гостро nротестують проти не- лераати•. Верхньому Егиnті зrинуло від каля-
ВійськоВІ знавці аакидают": rенера- tпевиками. до степів Сибіру, де вони щодавно аапроваджевоІ роботи жі- МаrінацІі •м•І..амх амтммаарІа. рії поверх зо ооо чоловік. 
лові Александру, що вів не спро-. й знайшли свою загибель. З комев- нок nід· аеwлею. Три иайбі:п.піі Іtидівеькі а~;~твкварІ * По відо!.Іостsrх 11:ДеІ.'fі YopRef'» 
кігся вИRористати перші дні_ піСJІЯ ту 3Ві.пьнеивя Естонії нікецьки:м випрозуvtь ІІ&nlрбані У пшдеииtй в Не&nолі нараховують· :и.е пов&рх 
висадltlІ. Він використав СВІй . ко- військо.!l, пізньоі осені 1941 р.,. ши- ·ОДНИМ 'РЕЧЕННЯМ: Ітuіі СІUрби :м:исrецтва. Повідоw.11яв 10 ооо безробітних. 
стовий причілок, за вис.повом ~tдль рокі кола населения неодноразово * РечtІ'ик фінського посОJrЬства про це парізь~tвй mозевnк •Ма.тен• * ФінллявсьJtа JtіиоnромІf{'~'ІоІІІ<"ТЬ 
Гарта «Тактично», а не «дива:мtчно•. висловлювали своє бажання взяти у ВашипМ'оні заявив, що стаповище у кореспои.:rеиціі своrо стокrол.ьwсь: Є!і.сnортува.па в 1943 році r.т фіnків, 
Німці ж використали цей час .для участь у збройній боротьбі прqти Фінляндії заJІИшавться без зwін. кого !tописувача. Ці три жид1вськt головним. чином в Рукунію та сип· 
того щоб С'fЯМ'ІІ резерви. «ВваСJІtдок большевиз.11у. Зведепня німецького Фінці не скаuітуJІюють навіть тоді, спеІі.у.Іяиm чу .. к квстецьк.в:v ло- щ1навські и.ра.Іни. 
того: _ заввив авглійський радіо- Верховпого Командувания вже аа- колиб зрівнено Гельсінкі в аех.пею. брок - це ПікпttриеJІ У Нью-йорку. * На трьохтижиевіІ кои~ренnІ1 
1tоментатор АТІtінсон, - справа стає, значали видатне випробування Цю вістку пІтвердив і міністр ае.кор- 3аJІЯВРр у ВаmииМ'оні та Дювен, У всіх ryl'i~pнaтf1pi1t YвJtдaytw oro.!lv· 
здається, серіозною». Іишпй радіо- естонського ff·баталіону «СІірва» та довних справ Злучених Дераав .lов.:tоні Вови зробuи своtк постtй· шено тотмьну wобіJІізацІю Jtcti г•JІ 
коментатор говорить про «нечувану ~е .одІ~ого з єд!!ання естонцІ~ на Америки. них к..1іептам. а:vерпансмш:v та ан- Кf»lїии, лtty буде вдійснсно вас1'уІІ
заІІ3ятість німецького опору• та швнtчюй частиш фронту. Мобtліза· * Чуп!'ківгське · інфор.!lацІйне rлі~ькик <":оаrатіям. своерідну cne- ними днями. 
силу пі.!lеЦЬІШХ укріпnень. ція естонського нІІ'роду в доказоw бюро в офіцІйноwу nовідо:м.аевні cпo:tiвamtp пере:t Різ:хвоw, повідо~- * Місто Лmша, ві:І.оке caohnl 
Гоnод тв хоnсрв 111 Нмтаю· з Чун- всJІі естонського пароду битися ва сповіщає, що Чун(Rін!' nоміж 1939 .11яючп Іх. шо ві.1бу.:жеться тай_па JI • мистецьхики сuрбакв, auвUG ио-

. . що в ·провінціі свою вітчизну і свою свободу по та 1940 роком на.'Ііслав wіиі~к цитація с.:sавяих на Вf!сь свtт хи-
щна сn?вtща~ь. ло та холєри, боЦі віwецького війська. '\ шість аrеитів таєwноJ СJrУЖ"и до ' стецькв'І творів, в!'везепнх із Спцв· воrо ацr.по-аlо(~JІІ(Іtапсьхоrо !'tpop•· 
Куанг-Т~нг вщ ~вр~исt. згинуло ЗnІІАНІ ІндІАських rІрнІІкІв. Про Нанкіну а метою вбивства презилеи- .иіІ. Шввnо ПОТ1К :to Нью-йорку сти.чвоrо п&паду. 
~о та:~~ дуже. ~о . китайців Едгар зли.'ІИі іпдійеьких гіринкІв повілом:- та ВанІ'-Чіnr-Вея, але всі шість прибув СJrавииа cu~ собору в Ка- * Як oooaiщu:m. офіціІВl kll~· 
же поверх wtлюва ітет південно· ляв «Манчестер fардіян» аа іифор- аІ'ентів були ааарештовані в Нан- таніt, sп: тuоа romt СJtрипь Із ста- рикаlІСЬІtі даере.ІІ&, Рузве~ьт !ltJutJta
~~aиc, секКретар JtO~й ~ілвідав цю :мацівю мого кореспондента а Нью- кін!'у раніше, иіа wоrли виконати\ роіТ&.JІі~ЬJtИІІВ образами, ка:хоииамн, кав awepИlt&ИCwtoto 'ltocм ИJ:tll иu.u.-
хtд'!ьо':О Іrтаю, як xOJJє а та го- . Дейлі. Ще 13 років току, nише ra· свій nлян. а потім розстріляні. вівтар.ІІхи. СТІТJJІ)(И, казаікамк та r.ьк~м екіrраціІвіх •YPJI.!U:t в Лuп-
~ровшЦІю. заявив. що ці.пі р селища. зета. було створево бритаm:ьку RO· СnрвеедnмвІсть вбо хаос. При аа-І PYJtOПB<'..unl. 3ra:tuвA Дювен хва- : !tОНІ, Ви.!ІJІА в aoro nосту, Ві! uріt<~ва-
вод . вннщи.ли так -х ДІ·теа _ до- )(ісію яка. wua, дослідити умови кінченню руwунського цсрковІІоrо 1 .амвсs о~рто. що ).о Аиг3П пере.ве· ! чІUІmи йому Ж&.!І,ВlІrо вaC'I'yttRUІL. 

• атьхи продають сво1 • • 
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УНРАїНСЬКИй ВІСНИК Ч.З(127) 

Нау1<а й мистецтво nr.танній прнщrппn tвnїч учннм іп- .1а спр;Ш<~mІ,ою кузнею народо.1юСі- Rnrr·1ani. як nп()yx.la пrр 111 а світова 
терсс до прхеплопї, а нершиn - за - ч 1 1 х Х;Ірактrрів. ІЗ ск.1аді її студентів в:nна і tto~1 y .Jone.1ocя nті І<< ІТ!! через 
мн :Іув;шнн до прнк1адІІІІХ наук. І бі.lІ> ІІІ .СТ J, Сіулп мпrка.1ів. У~;рнїтrІtів ШвrІt!!fІ. Фін.1 я 11 д;FІ на :tнд до Н:ІІ єва. 

УНРАУНСЬНИй ВЧЕНИй СВІТО- д,У m. Перед І{ІІМ, 1839 р . ЧопіnсІ.тспх У піІцорn:J і м іа\ ЖІІТО~Інрn~І і Чуд- сту:tію nало п"І ІІ еіі м<Іто . 3 праnн.1а , n rt 11 r.вi Чоnіпс 1, 1:ого зустріла не-
' ВОГО ІМЕНИ . • ІІрнfщнn.1 н• до пр>tнnстшної нrрІШІr ІІОВО\f , Hft ()rр~:зі ІІ111І·ОІJ•ІІІ'ІОЇ rі'ІІ\ІІ СІ,У:tе нтІІ гурту ва.1ІІ Сн в. т . :з в ., с3ем- спп;( 11 ,1111 :а: Іinrn rюсада Ciy.la :за ІІ я та. 

З приводу бО-ліття nроф. д-ра інж. 
Івана Фещенка - Чоп:вського 

ІІсщодніпо сповш rлося GU літ ЖІІТ· 
ТЯ UIIJlla'llfOГO украіІІСІ,J(ОГО КУЛІ>Т.}'р· 
ного і Г]JО.ІІадського діяча, пол ітІІка, 
нсд~.~.rога, народнього С!\ОІІомюта, тех· 
ннш, а передуС ІМ с.1аuного вче11ого 
металюроста св.тово ru шени, проф . 

д - р>t ш.ж. Івана Фещешш-Чоuшсь
кого. 

:зn 1311 іrяп ом 4 3 . х осі б , що н ср с Іtmли 'Гстсрсвя. ро:з~;нн~·.,,н·я 'ІСП.\' j)ПО село л.ячестпах», У к раїнсІ , J\а Гро~Іа.Jа прп .1nne 1 ocя fірапІсп :зn спп р і:ше не :за-
1r я. р 1 1 ~ 1 0 _ r<атолІІ І{І . І\111! о() р ~.т Зс- ЛсІІеШІІ. 1 .Іи п;д ()ра~І?R) І'УТ ІІ ІІ ?rта· ІtІІGІJ С І · ІШі По:r ІтехІІщІ .повста.1а десь І няття і він "НІІJ асистентпм при ІШ· 
мr.'II>rr:І ВJІ;tr.н;"т 1 , .vrc fii .rп . mr дrобн· r;Іmr І<О ІІІ ппдn[)ІІ;І<ІІІ,. 1 ,1учн до rКн- у І!JО7 р. Ло т.о го в І•нt;вІ .н~rа.JІ,но 1 тt'lpi 11 ~ограні •Іної техІІоло r і ї , а лля 
ляrя між пащадЮІІrи Гната Чопя. , хоч том11ра. 3 rут н п остІН на доноснвся Існувnла ;}' ІіраІІІСІ>ІШ Гро м а.1а .1 нш с :т'я:зF;у :з поперс.lні~І фахо ~І _ оfінпв 
мn .·rод ІІrі члr. 1111 р од ІІІІ тр rщПІ\іІіпо rту~tіт пуд ІЯрСІ>ІШх мп:1 от іn . а .. гаря: прн !(,уховІІ:ІІ Ак а.1с ~rїі і Чnп івrький. І\ерівп 11 цтво ь n рава чн сту.1ент:в. що 
П<'реССlЯЛІІСЯ дО М іСТ . ПООДІІПОКі р.О- чу ОГ ІІ СП.111ПІІУ llJ .lЯK.Y З BJJCOJ\01 ПСЧ! p;.I.JOM 13 ~ ТУ,ДС ІІ Т?\.~ ~-." ІВСрСІІТСТУ l l СТУJіЮВЯ..l П МСТ;МЮ J1І'ію IIR Х~ІІіЧНОІІJ 
.1ннп 'rоп іпr т,т< ІІх пnи!\Іrалн ллп в :л - ВІИІ•nа.r н впрост .v Тете рІВ. Цшавпt\ ч;Іспом УІ.раІІІ С І> І•О І .} <ЦІІІ.а.л.но -

1
. 1 \Ісхашчнп1rу rf 1 аІ'у.л,тетах. !\р!ІІ того 

р; :1 непnя fJ;:Jпi nі .пrінпі прі:Jвпщ е. В Х.lОП'ІІІ ІІа Ч опівсь1ш !\ ІШ <І\,.п о гп р ;шу J ДемократнчноІ 11 <1 f!ТІІ Андр1r.1r .1е - TO.Ji він ще nра 1 tював у J\оІr ітеті по 
ПІІШй спосіб rтnnrтflл п Фещепюr, застапоІJ.1КІГІ<ІRrя пад тавмннчнмІ~ 1 Іцеш;ом, трІІМ ttв зn язок ІЗ нею, че - рn:зппді.1у па.11113 ;1 та у B ittc1,r;oвo · 
Прот<опепкн. Твапспкп та ін. діШfІІ 'І <ШУІІІІ О - за.1ізо n .~аВІІЛІ>!ТО І рез студентш-акадеМ ІК!В Суш,ІІІ{Ь~О - П roшrr.10IJO ~ry н: о мітеті. 
Б · гутн. Ці рефлексі ї молодпх ЛІТ, вн- го, що оп Ісля був ректором J ІіраІн· ;J nнfіу х о м у 1917 р. другої росі n-
атІ.ко профссnра Tn . Чопівст.ко- д ІІЬІ О, ма.111 вс : 1 шшtІ вплнв прн вн· СІ.кого .Уншерснтету І! І\нввІ, Удови· сІ.кnї рРво.пнtіі T>t з в ідпов.'!с ппюt 

го - Лдріян, був паttмnлодшп!І - · 
Gnp п І;ар'є.рп. ча та ІІІ. україпсь1:ої .1ержаn11 остн інж. І . Чо-

п'ятнtt- Cll!! У роднні. 'Гому, по ро- 190 1 р. no~1ep від сухіт , тпо їх па- 3 1905 р. І . ЧопівськпІt розnочав ПІІJСІ,кого обра но ч:1еном Україн· 
дпІrпому звпку. його амл.лсчr<у гото- (Jув на поттові !І службі. бап,~о Чо· свою громадську дІЯ.1І> І.І ! сть як па- сJ,кої І(ептра.1hІІОЇ Ради та прнзна
ІЗІ!ЛІІ па •сr; спорт• - в урпдовr{і. Як півсьІ\оrо, затrтпвши по cofi1 Cor\Y· І\ІОІІальпо-сnщомп!І У"Р>lІІІ: І\І,. Із вщ- чепо кеr~rанпчем Промнс.1 nвогп Де· 
пnлr;кnлося mляхтпчеві, він скінчпв п е п 1.~tу пенсію. 3 того часу молодпІt 1 ~<рнттям І!!.и6 р. Н:н є. ncJ,f\Ot ПросвІТІІ, тч:тІ~rрнту Гf'нера .1h по го Сеr;рста
• Лворянсr,ке В'ІІІЛІ!Ще• та жптомпр- Тв . ЧопівськнІt мус і в спідро6.~ятп• 1 .вш разо~r 1~ ~· Jlещепком, . І . Що го- р:яту Про .мнсду і 'Го ргу. в літі т. р. 
СJ,ку прогімпа:~ію. 3акоmтувавштr на свое жпття і науку бігл.нппою по леn нм. u. І1дс япеmшм та ІН. прп!!- nін етаn .1авппко }r ІіІІввської Міспкоі 
місr, кого жпття, він уже не схотів репетИІ\іЯ х . 1903 р . прпніс Чопівсь-І ма? fi~B<lВY . у~астІ, У. дІяm,пості Jleк - Рад 11. ч1еноІr nсвітш,оі 1t Театраль
господаритн па своїх 24-« дссятнтtх . кому добру мflтуру. а доfірл. тсоре- rtІІ.~ІІОІ Т\ом Іс ІІ ... !ІросвІ~.н . чптл.ючн ук- ної I\o ~r i cii, го.lовою Україпс 1,коі На
ІІродав 'іх fіратам. а сям став пошта- тпчпа пілотовка з матемі\ТІІТ<И і фі- ра. ІІІ С І>К І леІщІІ в ТроІщ. коь~:У ~арад- ніона .lІ,пnі Радп Н:пєпа та Губер ні
ІНШ .VТJЯДОВІ(ем. Ловгі nоки служпв аикн лo.1amr й О ІІУ ві .1ваrи стіІпитися ному ДомІ та на псрІферІІ МІста- яльпої Націонn.1Ьн ої Рн.ш f\н r.пщп· 
пачалт,шrrtом поштн в Чуднові, де й ло RO!Il\:Vpcoвoгo ісішту ло • Т\пє.·всь· ' Дем.іївці,. І\урrшіВІ(і, Лук'янівLtі , Со· 1111. 13 лютім 191 р . пеrебрав у пра· 
()Жетпrвся з ДОІІhКОЮ свптценппка с. КОЇ П ол і технію~ . С:RЛОСЯ так, .ІПО з, о10М ~111{1, ~ МІ.СІ{ем ОС!ДК,У в ~ароднім nнтr.lJ>CTBi УкрfіЇІІС І·КОЇ Це нтральної 
Волосівки Марією Янчипспкою. 57-ми канди.1апв вt~r є.~нпнt\ дІстав- Дош на СшшІt площІ. JlеІщІJ чптадп Радн. в каб і н еті ГолуІіовнча. теку 

1893 р. Іван Чопівськтrtt, третя n ся ло Втrщої :ГехІflчпої Школи на переваJ~ но на .прпродо_знавчі т.емі, міністра Торгу і Прош1 с.тіовостн. Того 
передостання дптнпа в родтпті. всту· х~?>Ііко-техполопчннй факультет . jбо на Історичш, чн ЛІтературІІІ - ж року. ко.1 и в Украіні запанувала 
ппв до. підг()топчоі кляси Жнтомнр· Трудно було вчнтнся в ТІ рокн У 

1 

влада пе дnвала до3волj: Лектора- Н<і як11tісь час б і.1а м осковс~->ка реаJt
ської І-і Гімназії, яку n закіпчrrв внщих рос І !\ськнх школах . Поступо· МІ!. були го,rrо~но молодІ nрофесори ція. І Чоnівськпл зн:знав ув'я:тення 
І 9Q3 р. Житомпрст,кя. гімпл.зія 1\у.rта ве громадянство захоплювR.rrосп со- Ушверснтету І Поттехпши україн- .У відомій Лук'янівській в'язниці в 
великим Іtапгломератом. впповпетпш ціял:стпчпи мп .іл.еюш, а с.т:v :~енств~ , ЦІ - Петро X.oлoдrmtt, Олександер І~нєві, 3в ідкп внnшов прп умові, що 

Арх . « УВ » по trереги, різнопаІtіопалf>ною моло- пробувало реалІзувати сощплtстпчю ЯнннІ,тшn .. Фещр. Jlевченко, бра~и як сшкідлІrвнn. для Украіпп еле-
Іван ФещеFFКо-ЧоnіІВськпй паро- діжжю, що її тут у•ш.rrося коло 8()0 доктрнни ре~олюІ\І~~шм шлпхом . Чер~~явсью, На дІЯ Щер()ина, ФедІр мент. мусить залпшити межі р ідно· 

дився 7 січня ст. ст. (20. 1. нов . ст.) душ. Завданням гімназії бj•ло - мо· Сходшш, мапі,фестsщн, страttки. strІ- Jlyк янш, Олександер Качаловський го краю . Тоді це ве.ттьмп вразнло від-
1884 р. в Чудиові па Волині. БатІ,ко сІtовщІІти украіптtіп і поликів пів· та11ія ... Наука !Ішла а пер~боямІІ. та ш . . . даного справі украінського громл.д· 
його - Алріян Чоnівський - похо- иічпої частипи Правобережжя. На-~ Чопівсr,кнІ\-студет!т першиІt рІк три- 1908 р. І . Чопшсьютn успн~но обо· ського діяча -і.1еаліста r. Чопівського. 
днв зі староукраіпспкоі правобереж- загал, вона ні•rим не відрізнялася мявся осторонп в•д нпого всІ,о го: по- роннв перед ІСШІ'!1>ІJою комІСІєю дІТІІ· І Деякнtt час ювілят розвивав шп
пої шляхти зі с. Чолович Радомись- від інших середніх тогочл.снІrх шкіл перше мусів заробляти. на пр?жпт:я: ,;І<>мовІ.rJІ . проєкт марте'!шськоі фаб· рок:v д ілльність як ч.rте11 Українсько
кого пов. на Rпевщнпі. Шляхетські в Україні. О.1 на.к на сірому п тлі подруге - в І\rr є всІ~кІ!t Пот:ехтпщ ршщ І дІстав диплом шженера-т~х- г~ Цептрального Кооперативного Ко
прпвілеї роду Чоnівських у ХУ ст. яскраво виділялися педаrоrічниж Ci.v.1 o правн,1о: хто ЗІ · студентІв 1-го ~rолога першого ступня. Але наВІть М Ітету та як консультант у справах 
шдтвердилн грамотами польспкі ко· хистом, знапням і жиш1м громадсь· тtурсу не переttлс па 2-ий т<у~. иtt І Із таким дІшломом українцеві тяжко промпс.іу Дніпросоюзу. в грудні 
ролі. Родопачальник Чопівських, ким інтересом професори-українці: мусnть ставптнея патаво до T<OHI<Y!J· було дІстатІr вщповщне заняття, і 1~18 р. він стrом ісарнчно • очолював 
fнат Чіп, отримав .«за військові за- фізик МихаІtло Кудрищ,кий та істо- сового ісnиту. 3~вдпюІ . снстематич- тому Чошвськп!\ змушений був ne- юністерство Торгу і Промислпвостп, 
слуги• .попад 15.000 десятин землі. рик ЯкІв Яроцький . Були то іптелі- піn вперті!\ праш, Чопшспкий пе- ~ ре6рл.ти посаду вчителя. фізпкп й 11 по вс:упі Днр~кторіі Украіпспкоі 
Нашадкш Гната Чоnа в 1861 р. пара- rептн понад пересічпий рівеrrь того· реІtшов без жадних перешкод на ь~атем~тнюr в прнватНІ!t жшоч1й Народпоt Респуб.lІКИ до fСпвва, став 
ховува.ли в Чоnавичах попhд 3.000 І чаоних сере.дошхільпих педагогів . 2·й ку~. . rоrназ1ї Плетиьової на Печерську. за- заступником міністра. В лютім 191 9 

що його <:причІrтоють у людському кої Дивізії та спільно проведепий 
організмі дві пайбільші недуги: ту- цпогорічниtt Свят-вечір, дпр. П ри-
6орку.ІІЬО3а та рак. Не менш страшні ходьr<о закінчив nромову, висловлю
ве.неричні . недуги зображені u чер- ючи сnою віру в те, що вже недале
говій кімнаті. Простора десята ~аля кий той ча.с. коли Капеля повер
ілюструв вn~Я'В на людський орга- летьс.я знову в Золотоверхий та амо
нІзv nрофесійних запять І спорту. же у своїй рідній хаті гостити аа
В одинадцятій певелнч:кій nерехід- хідлих братів. 
ніІІ кі~наті приміщені ще невпкін-1 Після цього Капеля впкопала ще 
че.н1 . молел.і та все те, _що через В!д· бадьору стрілецьку nісню - «Гей, 
СУТНІСТЬ ИlОЦЯ не ПОМІСТИЛОСЯ В Ш· ТаМ на ГОрі СіЧ іде». 

ших зал~х. Му?е~ відІ\рrrтн~ кож-І Слухачі, що заповпплп вщерть 
до го дпл 1 в нед1т та свята шд 9 до вели "У залю, не ЩRІдплл ціло~rу а.н-
12. год. самблеві та пооди.нотшм виконавцям 

. НОНЦЕРТ НдПЕЛІ БАНДУРИСТІВ 
У ЛЬВОВІ 

своїх бурхлиnпх оплесків за справді 
мистецьке виколашrя нароДІЮх ni· 
секь та д:JМ. 

ХЛІБОРОБСЬЮ ФІЛЬМИ 

7. ІІ. ц. р . , в залі ТНТ у Лпвові 
відбувся концерт І\апелі бандури
стів nід управою Гр . Н:итастого. Про· 
грама концерту була зложена а Як подае тижневик «Тtраківські 
трьох частин. Вісті», в Генеральній Губернії сtво-
По закінченні концерту внетупив репо цілий ряд Іtультурпих фільмів, 

директор І\аnелі оондуристів п. При- па.Іtважливіmе· апачтшя 3 яких ма· 
ходько та в імені цілого апс<tмблю ють спеціяльпі фільми для хлібо-
р.1ечппми словами nод.лкував укра- робів. Фільми ці користаються вел-и

іпському rрома,лянству західних ае· ким успіхом у галицЬІ(ОГО селянстnа. 
:иель та aortpeмa УІ\раїнському Цеп· За дОП().І!ОГою персеувного кіноустат
тральному Комітетові за гостннпе, · І<увайня їх демострува.ли паnіть у 
мвне братньої лю6овп прfrйняfтя найлальших селах В 1943. р . , від
Капелі. Згадавши тепло поІІут Н:а-j6улося 3 ооо. пок!1.3іn хліборобських 
пелі у uиmкільюrх таборах Стрілець- фільмів . . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

НННН Театр і Кіно ~ЕВЕ~ 
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/ · Мій шлях до рампи 

1904 р. був дуже песпокІ!Інпft. С?· пис11вшнсь в то!! же час професор- р. tІого призначено міністром Народ
Іtіялістпчпа аrітапіл серед студентІв 

1 
с І,к~м стипендіятом . при l{нєвській ного. Господарст~а та заступшткок 

зпаJІшла вельми спрпятлнвпtt rрупт. ПолІтехпщІ . Через р1к вш став аснс- прем єра в кабінеті Остапенка. Вліт
Весною 1905 р. Н:пєвст.ку Політехн і · тентом і лектором при катедрі ме- ку т. р. Чопі вського призпачилп paд
rty замкнули. Чоnівському, що бажав талюрrії в Політехніці. Це й був по· наком Укрм.інсnкої Дппломатпчпоі 
спеціялізуватися в цукроварстві, в чаток наукової кар'врЙ проф . І. Чо· Місії в Румунії. а виконувапняк 
пеІt час пощастило прапюватп прак· півсr,кого. обов'язків торговельпого аташе УНР. 
тикантом-вліті на бурякових плян- Одночасно поширюЄїься й громад· прп Місії. 
таніях. а восентr - в лябораторії ан· сько-культурна діяльність ювілята Підчас українсько-польського за
друпrівськоі цукроварн і . Тут його в українсьІшх організаІ(іях: у Про· міреtшя 1920 р. І. Чопівського nоRЛП
а~стала перша революція, до як~ї світі , в Українс~кі~ Н:любі, в Науко- капо до Варшави на становище rо
В'ІН увяз.. . Весною 1906 р . ПолІ· вому Товарнств1 ІМ. Шевченка. В ловп Украінської Еt>опомічпоі та 
т~хпіку .підчтrппли і навчання в пНІ !Іьом:у ос::ант,ом,у віл став секретарем Ві~ськово ЗакупочпоУ Roмicil. 
шшло бІЛьш-менш прмильпо. Гехш•шо1 ССІЩІІ. Ошсля його обрано головою Ради Рес-
Прн остаточнім внборі кар'єрп ня 3 кінцем 1912 р. іпж. Чопівський публіки, а з її ;rіквідацією - голо-

Чопівспкого вплнпула студентські'~ с клав •ад'юнктські• іспити, а рік вою Республіканспко-Демократнчло
екск.vрсІя до ДонеІ{т,кого Басепу, Щ() 1 І':J НІІІІе появплася па сторіпках го Союзу, що проіснував до січня 
він її цідбув 1907 р. Захоплепи tІ ве- «Журналу Руского Металюрrічноrо 1922 р. 3 цього часу він відійшов від 
лтr<Jавою панарамою металюрrіttногn Т-ва• перша частипа його дrrсерта- nолітюш й занявся прstцею nісля 
промнс.1у, Чопівспк нІt. попернувшнс• І{ЇНJТОЇ праr{і п. п. •до пнтапня пе- свого давнього фаху. 
до І\и єва залишив свпй nопер!'Л'Ні ментацїі заліза•. 3авдякп цій праці, Добре наукове «Curriculпm Vitae» 
пляпи тя. розпочав праІ{Ю в металюр · Професорська Рада факультету до- відкрило інж. І. Чоnівському - двері 
rічпій лябораторіі проф. Васнш1 nоручнла Чопівськоrо я.к капди.1ата по.lr, с~->кнх внсокпх шкіл . Спершу 
Іжевського. Практпка на Дніпров · 1 Іа nрофесорСJ,кого стппепдіята від nого запрошено до Варшавської По
ській Гуті в Rамепс?кому, на Брян · ~rіпістерства То~:.У і Промпсловостп. літехпі~и д.ІJя праці. прп катедрі ме
спюtt - в СІчеславІ. rрунтовпе . оз - ІІроблема. що 11 внсунув молодпй та.rтюрrн , а вже за швроку він переб· 
пл.ttомлеппя з гірнпчим і металюр · українськиn nченпІ!, знайшла вели- рав, як контрактовнn nрофесор_ бо 
rічпим промислом Донбасу - все цr І'ІІй від гомін серед фахіВІ{ів у Росії чужннеf(Ь - катедру метадюрrіі та 
тільки зміцнило Іtого СІfмпатії д' T(l з fшордоном. Весною 1914 р. Чопів· термічної обрібкн при І\раківспкій 
тtього велнкого, таємничого 1\ псбез сІ,кого послано за кордон, а в першу .Гірппчій Ака~емії. НаtІкращі роки, 
ІІ С'ІІІОГО факу. ' !ергу ДО 1-! ІМеЧЧННН, ДЛЯ даЛЬШПХ ПОВІ.ПІЙ ~ОЗК~ІТ СВОЄЇ пра!{і віддав 

Н:нєвсІ->ка Політех пік11, що в Р їаrІ<оВІІХ студіtІ. Але. заледво ВІН Ч?шв юй ТІІt Амдеміі. Він був бу
складі педагогі•rного персоналу бу VПІ(\шов у темп працІ в прекраспІІх дшннчнм Мета.1ографічного Інстнту
ло багато поступовtrх професорів, бу- лпuораторіях проф. Оберruфера в ту, творцем т. ав. школи •термістів ) 

гала ... це з самого раннього ранку. 1 боюся, усього соромлюся . Я подумала році і названа була « Університет ми 
Вечером плачу , щоб мене так само - подумала і рішнла вчиннти волю стецтв». Штю.1а ця дуже часто мі
пафар '\ували, ЯІt це роблять старші ... І матері та 1\тн в школу швачок, що ня.rта як директорів, так і назву. Лек
Нарешті nнrтаРа. Т л веду діда на була бл н зт,ко дому, nовч~ся три рокн, тура в юІt була часто з малими зпан
сцену. Мепі було потрібно ска;зати де· але театральна школа вщ мене таки ня~Іи в своїх сnравах. в 1935 році 
кілька слів: не втече... ~r,о:та ця була закрита кпївським 

- о:Дідусю, тут діється щось не- Настав час, к~лт" потрібно було зда- вtддшом Народпьої Освіти. Вуло за-
певне ... » вати всту пниІt І сnит. Я разом з по- арештова~ю днре1пора та де-т•ільІшх 

я, нечекаІfІчп репліки, аІІо щоб другамн йду. у 1шюлу швачок. На вик.ладачlВ, як ворогів народу. Але 
(3аnисrш совєтської артистки) хтось до мене звернувся, кричу пов· моє тоді щастя, мені відмовили тому, осюл?r;и дуже 611 гато студентів не 

Перші кроки ... •пколярИl<ів деклямували вірші. я ннм голоrом свої слова та вибігаю за що piit млі/\ ще • замолодн!І до ці єї захотши пepeilr!.r у інші школи набу-
в сиділа біля батьr<а й почала nлакати, к:уліси. За це мене трохи палаяли, ш1юли. ле моя матп 1 думати ne nати пемплу ІМ сnеціяльність то 

с ПІ!ОЮ» моєї театральної роботи є. але 1. похва.лили - звичайно, як хо•І е, щоб я «дптє» , ку !ІИ{:Ь сама по- раnанний Н:о~rітет партІ .. І., а нову • в• .,_ батько А моF..лkво що це так воно t1 'іо ж я теж умію напам'ять вір!ІІ, ..,..-
. 1\ дитину їхала. А тим паче в якусь там теа- крив цю школу, яку tl nереведено nовинно бути. · . 'JOMY я не можу ви ти на сцену та · * ·гральfту пJт<олу. Мати мені доказує n•J е Х т 

м rrpo уват'І його" Батько Я"ось .ж~ .ло .' ерсону. . ам. о.рганізували ще • ене, маленьку сеюrрічпу дівчюmу деклям ' ' · · " (бат ,1-0 до"а тодІ· тrе працюва в), що 
б ( б · · е а с е у Я · ' "' де-юлька новнх ВІддІЛІВ, як кллс батr-атько а ув віп Rерівником духово·, rroc·rapaвcя І nоВІв мен н ц н · Дальше моя «nраця па сцеш» ро3~ артисти це дуже погані людп та вся- дур 
ор"ес ри) павп.m J яийшла с~~омо., не · ;злякалась, і псіч8.J'!а ь го лясу неповпоt 11• скрнпюr тя. дитячу му:~пчну .. т -.,.u маленького в рши1ш. nочалась з трет о к · 1,0 11 а~. rаглла,·ь " erie відмовити від шко"у в х · · · ro семиріч ІИ голосоч~ом ст · • ~ щ " ••. ' срсою ця школа набvла ЯКОГО Я І ДОСІ ne ЗМj'Ла; ЧИЙ Це TBifJ НуЖе ГОЛОС І ' 1 М " середНЬОЇ Ш!<ОЛИ. . Jt М ІЖ УЧНЯМИ '!ОГО JІаМіру. " 

ати це .. в·ршик УсІ·м · · · " вел•.r. коІ популлрностп. Сюди почали - не згадаю, можливо, що якогось проголошув n 1 . була ростом вища вщ yctx д І вчат, 
доморослого поета нашот околиці, .:rІfІдям це було смішним, а для мене тому вчителькл., що режисерувала в Але в нашому селі жила учпте;уька, прюзджатп студенти з усіх кіпців 

· · · - В""ІІ"а рад1' сть, о•·обливо, ,,·ол· 1 всі , · · ол 1· ста Любов 3Іlхарівна, доЧІ<а бувшого поnа. Украши. нриrадую теnер IJ'lЛЬRri юлька рядюв ""' " ~ • , будь-якнfІ п ВС І .цамла меш Р · І 
ІІ,І•ОГО твору: rточали мені щиро ащтьодувати. Коли рпх жінок. Я нd мала І~Ічого проти , Притоджу л до неї _та. ревно пла<Jу. Працювалл ми, театрали, лпше 

- с'Т'о пе віють буйні вітри, я вернула 3а куліси, баіько взяв мене абп тільки бути на сцсп 1 • - Вона мене т !пс~.ьr•о збtрає в ~орогу. українською мовою. Учпте·ль якиn ви-
Не з морем вони говорять. на руки і поніс у ~pyrl ~імнату у нашому селі був одm~ хлопец~, Дає грошей І я ІЛУ. з о.:tним ВІйсько- кладав «Майстерність актора», О. 
То голосять робітники, ноказати малкх артистІв - дІВчаток що вчився у театральшй шкош. вим n Одесу, а потІ~! вш мене садо- Ц,У1rко, домагався, щоб студе 11ти на 
Бо батька оце хоронять . і хлопчиків, що були пофарбовані Завжди па літні ваканції він nри· Ішт_ь na nароп~ав до Херсону. В .Хер- його _лекціях роз.мовлялп лише чиетою 
Заревів Диіпро і кручі чимсь та йб ; рались «Представляти • їзджав додому і 3 дороf'лимн школя- сош я 3дал~ Іспит з усіх дисцшлш украшською мовою. Він завжди гово-
Як почув про оце горе... драму - сДптипство Шевчеuка•. .Я рами а оскільюr л fіула ростом висо- загал І,но-освІтшІх, а також «nройшла рив.:_ - « ~и повшші зрозуміти, що ви 
Підняв хвилі тatt nоніс їх ноІІачила діпч~ток у стрічr<ах, нами- r;a., т~ і я з ними. став и в п'єси, робиn пр?бу фахову ». Я ученrщл театраль- посн укр11шської культурu . Поrкільки 
Геrнеп аж у Чорне море. стах, хлопчик1в у широ.Іt их ~танях ; дек.rтямації, організовував хор. Ця ІІОІ шнолн . · · І вн бj:дете працюващ в українському 
3апла.ка.ла вся б іднота та кольорових каптанах 1 меш знову j робота мені дуже подобал>lrь. J от . . театрІ, то глядачі від вас ловипні 
На ІИfІ 'ОІ)ій же могилі :щхотідося піттн з ними на сцену. по закінчен ні сьомого клясу, я й Шкrльнr роки 1936-40. чути красу вашої моnн » . 
Похова.ли смrо батьтtа Вони мене пе вал.rти, о.ле обіцяли мені 

1

. ·кажу матері, що не хочу залишатися Ulrtoлst, в які!! ' н nочтшала своє пав- Тут, в Херсоні, паша школа JІа-
Таки па рідпіn Вкраїні .. ,,. :sавтра взяти по. Іншу п'єсу. Добре!... дома, а хочу дальше учнтись. Мати, чання, була ~днною шт,олою в РадЯІІ· була високо-культурних виклад . 

Пізпіще н~м-дітям батько ду'Іtе ба- але це «завтра» протяглулося на Цl· ввпчайна селянка, супере•тпть то~Іу, сьІtому СоюзІ. 13она поси .ла хRрактер що ма.'!и випrv освіту з багато . аЧІв, , .. .. ..., рtчною 
rато ч:итав україлських дрnматичuих лий рік. звертає увЗ'ГУ па те, що сі\! яяпаrп11 'вІис:~ УІ<JЖІІІСЬКОІ б' шмли мистецтва. , учите.ІJьською практикою. в !І с тіль-
·rворів . . Найбільше мені в різались у Оце м,ені вісім років. у гуртку, в ве-!шка. а робити пемае кому. . стою 1 _ ш" вчилиrя зде Ільшого дІти укра- ки не ставало культурного, ФІІхоного 
1там'ять творrt Івана І{отляревського fiROмy брав участь иіІІ: батько, готу· па своїм . Матп згоджується, тІльки lf!СЬ!<ого с~ла. Пост.упаJІІ: сюди па директора. Директором в цеn час б в 
та «І{о1аар» Т. Шевченка. Батько мій валтr я.кус1, п'єсу. Було потрібно ма- прп у~ові, що я пІдУ або в .учн\сльта~, І РІЗШ ВІддІли. п~ І.х .здІбностях, а член партії, яr;нJt не звергав жадJої -
також брав участ..ь у .дро.мат и<rному лепького хлопчика, проводиря ста- 1 або в шстптут ~вач9к. Я Ій ВІ.1ПОВІ- , були т~т таю вщдшп., театр.альний, yвanr на те, що .. він дuректо та 
гуртку, що був зорrаюзованнй моїм 1 рому дідові . Тому, що я була з бать- І даю, що немаю шяко1 охоти бутІ.r вчи- художНІ й, мj•:зичннй духовні! І струн- ще школп мистецтва. З цим вtтнкн: 
дядь.ком (це Оуло в селі па І<ам'янець- ком на репетиціі мені й випала ця телькою або швачкою; мати вщмов- 1 ний та вокальппn. ІІІкола ця була зав.1анняи цей член nарт·.1-) ' 1 ! · Б en буде о а ·~ona а е · · 1 невnра-НодільщиІІі . І ось oдuoro разу впо- честь. т от мол nерша прем'єр!!, л.ка І ляє. меш. в допомозІ. ез гро.ш . 

1 

рг ІІІ.. ІІ . ІІ ВІдо~ою мсю л.юдппо~ внвся, хоча й мав похвали за о!Іот 
рядтало -: ь свято ( 11 березня, день завдав мені дуже багато клоnоту: я зле, я шкуди не ;з~ожу по1~ати. . У с .. ВодичІ,ах .• 1\ам ,!ІІІець-По~•нльсько1 школи. Він навіть ЧаС1·о а.ло~ива~ 
народ.же 1шл 'Г. Шевчеш~а). Багато миюся, морочу маму, щоб мене одя- Я селяІllіа, мею 14 рокш. YclX (тодl Щюr:ІtурІвськоІ) обласп в 1933 студентською стиnендією ... 



Ч.З(127) 

«ВЕЧІР НАЦІЙ » У rРАЦІ КОНЦЕРТ М. ДУДИ ТА 
3аходом а.ка.ц~мнк і n «Ауслmц- ПРОФ. Б. МАКСИМОВИЧА У .ВІДНІ 

штелє» Шдбувсл 12. П. 1944 р. в Дня 13. лютого біж. poJty в неділю 
Граці <<Вечір На.ці й » на· які~r поруч відбувся подвійІНІй Іtонцерт опер. 
іпшнх студtт'І'і.в висою1х шкіл взя- співаnа Мпх . Дуди щ найкращого 
л:и участь і уІtраї.нці. українсьІtого п'шrіста проф. Б. Манси-

У'К.раїп.ське сту;~NІтсьтtе товарпство мовича у 3ал і «Моцарта>> віденсьJtого 
«Січ » вuступч.по з хоро~І і дво 11а на- « Іtо нцерtгаузу» . 
ро~імп танця.\fн . Мужеський хор Проф. Маа;.сшювнч БорІІс втшопав 
відолива.в «Мп йдюІо в бій » і « Сон- «Токкату >> Шумана, «Ноктурн» Шо
це низенько >> , « Ой nряду , nрЯдJ' >> пепа, «Баладу » тогож Іtомnозптора, 
та ' « Roлoмlf1tКy >> . У танка,." взяJІИ пісню і пролог Ревуцького та і спан 
у'Іа.сть Марта Ша.ра:~а та Мнхаnло \ ську рапсоді ю і «І{ампанеЛJІ Ю» Ліста. 
Маmо'ВОЦЬ, а правд:lfву бурю оплес- Михайло Ду·да в н коп1ш пі сню Лев
ків зібрала ОСТRНІJЛ українська точтш ка 3 «Утоплена >> М. Лисенка та Jtа
« 3апарожсць >> у впкопанні: СидіІJ ваті ну 3 оп ери «Тарас Бульба», С. 
ТІпІ ев, Ярема Пруц, Михайло Машо- Лющrtештча «Та1tпу >> та « Колнсапку >>, 
вець та Василь Голом. Барвінського «Ноктюрп » та «Псалом 

Я була дуже захоплена своєю ро
ботою, ·а також часами давала поміч 
учнте.'!юr . 

J{олп я приїхала додому на літні 
канікутr, там я nочала вже пробу
вати свої с плн й на практиці . 

В селі я зорганізувала з селянських 
дівчат та хлопців драматичпий гур
тот< . 3 ними я й почала свою не 
лег1tу , але одважпу роботу тат\, як 
того вимагає режисура і як тому мене 
вчили. Це все моїх спі.вробітшшів 
страшеннq мучило; їм непотрібна була 
моя « ідея п'єси >> ; їм було всерівно, 
чому ми беремо цю саме п'єсу. На мої 
запитання вошr нічого не відповідали. 

·Meffi було тоді 15. років . .. 3 неохо
тою воІ!н мене слухали, бо тут були 
напаловпну старші від мен е . Але я 
пршшадала всіх зусиль, щоби дQ
бнтися свого. 
Тю' було п'ять років підряд. J{ож

ного року два .ІІі'rні місяці я з hимп 
-_nрацювала: 3вича.ttна, сnочатку дуже 
недосвідченно, робила на Божному 
кроці колосальні помнтш, але я па 
те пе зважnла, а вперто роби.tІR · далі . 

Першою моєю п'єсою була Василь-' 
чепка - «На перші гулі». Мп самі 
робшrп і деко.рації. Працювали лпше 
вечорами. Ставшш n'єсу під суфльора, 
лише я одна знала свою ролю на

пам'ять. (Пізніше вони всі мені за
здріли! .. ) Я їх вмовляла, щоби усі 
вчилr1, але вошr не · могли зрозуміти 
для чого це . Вони говориJІИ - для 
чоrо вЧJrтu ралю, лк вірш, а через дві
три nостановки забути. 

Почався наш урочлстпй вечір. Меп і 
було дуже трудно, бо доводплос~ 
:uені бути і режисером, і актором, 1 
rриміровщшюм та костюмером. Всі 
nотрібні костюми актори noвrnmi ді
стати самі, але всеж таки відповіда.'Іь-

ність за це лежала na мені. Почався 
наш вечір . Як звичn.ttно в J t ашому 
селі (воно було '\Н ачно ltультурпіше 
від усіх навколо: у нас був вел икн11 
Jшюб , влаштований в колишній цер
кві , де вміщалося 2-3 тисячі душ), 
був свій духовий оркестр, була деся
тирічна шкюш1., хоЧ'а по інших селах, 
більших - були семирічні, а в малих, 
глухпх , тільки чоптрьох"класові, тут 
було багато вчителів з вищою освітою, 
а такощ багато iirreлir'e<Jщiю . 

На початку, як то водилос ь, 3аграв 
духовий оркестр. Глядачі зійшлися 
рано: па дворі йшов дощ, тому люда 

не працювали. В зал і починають І~ри 
чати, щоб ми вже починали внrтаву. 

Я послала одного У'lІrтеля, щоб він 
трохп стрпм::ів нетерпелнвість публі
ІШ. Учитель почав щось там роз1НІ.3У
вn.тп, a.1Je л~дям це неподобfІ.лось. 
Тоді я даю на сцені розпоряджеппн, 
що кому робити , а сама ttдy за зана

віс і· деклямую твір Нечул-Леттцьноt'О 
- «Бла.гослові'Г'" бабу ПарасІtу СІ<Оро
постижпо вмертп» . . . Я JLіІюлп не <~а
буду того щирого, гомернЧІюго сміху 
на залі ! Люди реготали, лк то J<ащуть 
« до упаду» .. . А я.кі були овації піс.ля 
мог(} закіпче.нпя! Я пeзвrrчn.ttJIO зра
діла, зраділа саме тому , що оця ко
лись ne культур1111., а тепо р, мало
ку льтурпа селmІсьтtа маса ста.ла ро

зу :~~ітн ~rн стецтво, хоча :11 прнмітиnн е, 
але мистецтво. 

Наш спектакль пройшов пеzопсім 
до!\ре : Сашtа недочув слова н а сцепі, 
суфльор крnч1tть, щоб він сміявся, 
тott не чує, стоїть тихо. Тоді · суфльор 
R.рnчnть: - «Три раз н : ха-ха-ха >> . .. 
І актор, не думаючи, каже до парт
нера: - «три рази ха-ха-ха» ... Гля
дачі зро3умілп це і увесь зал вибух
lІУВ см-іхом .. . На тім і скінчилося. 

М ілашіна Тотяна. 

. У КРАї НСЬКИй ВІСНИК 11 

з tniТIR ffіілій і Jypmki8 Y?f() 
----------------------------

93 », Роосіні «Баркароллю :о та сОргію :о , 
Верді ромале з опери сСила дD.'І і » т 
стретту з опери «Трубадур " , Пуч'Ііві, 
«Н е плач JТі є» , з опери «Туран.:\от:о і 
«Нехай nопа вірить» з опери еДів
чина зі золотого заходу». 

І\онцерт 9сго січня !5 р . з сn мфоnіч
ною орІ<е<:трою - фі.11ьмовапо. Цеn 
к01щерт, я.к і концерти в Ліnц_у та 
ІЛтафі відбулись з велІТКим успіхом. 
Німецька nублика прпйняла ці кон
церти з великою увагою та дуже прn

хально. 

Просимо авторів не посипати нам 

віршів , бо с УВ» віршів не м істить. 

Реданц і я. 

СУП-ДІВЧА (rаєрваллі) 

~.' І С li OI'T iJi 1!0 :(rшомаг,ІВ ЙОМУ СВОЄ)) 

ПШll·li O IO ІІ[> і1 ЦСЮ . 

Ні • ІІІН f'l o ~f j' П іВІ. J!П,' 

* 

TOB!fX CRJJMUIИ1tiB, В Европі па. о
стру6аті пюtошrчеnня ttoro та. n 
и отесані, nв..йчастіше пефіJІьхові с • 

(Фільм Тобіса, реж. Штаnнrоф, в ГО.'L ро.'Іі Га.nде1t рі Гата р). жетп (Про nашу по6утовщюrу Jt 

Один з тнх , яні не забуваються... ще мовчати). 
Мені пригадалася сІ{аторжпа •. Опо- .1\ращого вибору ,:t;Jя poJli n артист- Німецький no6yTOD1І1t фiJrмr не WQ-

від·аnпя про дівчину П])окляту ЖJІТ- кп тяжко бу.10 бІІ знаІtтn. лoдntt уже, а е кульгав ( з д])ібпень-
тям, що н е дарує їй ні одnого теп - _ Твер.J.Женнн. що « rа.ервал.nі» це Ішми вnїмм.:ьш) теж пе 111 ttm 
лаго почуття , ні одного теплого ус- не ruьRi с вундеркін;J;• Тобіс-а, але інших.. 
міху, ні одного ясного слова, ні о;~;ноі і всі і европеn ької мод риої к.і- • Тому беа сумліву - uOЛDa cr Р
привітної людлни . .. nематоrрафіІ, 1re може збуди'ТR в вал,11і» на німецько)іJ pRJii явще 

« 1-\аторжна, КаторжпаІ :о - гукають нікого обуреиня.. Всі европейські nебудrоше. 
за нею на вулнці ді ТlІ; « Каторжна! » фіЛЬ.).{ОD і Щ>О~'кціl nробу'В8.ІІк n про- А небудеJЛtіеть П в небудевній 
- рве аа волосся батько; - сАх, тн, бують більше чп менше вда..ttо :~а.фік- п~яві ГайдемарІ Гатаср. 
като·ржuа!» - б'є в лице чоловік.. . суващ рухлявою Іtамерою пародпій І TSIЖ.RO, майже nемотшtво, уя:виnr 

J « катrряшою » вн.ривається вона побут. Та фі.'JЬІІШ ці к льгають поза ооі Jtогось іншого в poJli неnокірної., 
насилу зо зненцвиджепого життя. оке ном на бр к ttмовіr,ністu nобу- пезагнуздапої дптиюr JJьnійсьtш 
До оповідання, повпе розпу"Ч'1nвої 

трагіrШ, Зі СИЛЬНОЮ 11СПХ О.1JОГіЧПОЮ 
глибиною. шнроке tt багате всяІшvи 
драматнчнпмн мd'-млнвостямп . 
То 11 не щшо, що ця сама фабула 

н німецькій верзії, на тлі ч~·дових 
альпіtІ сьюrх СІІель, натхнула t1 ре
жн сера Шта1!нгофа. 

3 ЙОГО ВЛУЧНОЇ р,УRП 3f10ДJІЛ8.СЯ Па 
довгих стрічІ\ах целюльоїлу пре
красна, монументальна драУа nев

гнутої, ГЛ ІІІІОІ\ОЇ душі - «fаєрва...,_.11:і • 
ІСJ1т-дівча) . 

«Іає рваллі » - це одпп з паlІкра
ЩІrх філмrіn , Тобіс-а. Фі.rrьм. в SUtO)IY 
І< рі~І нешn.бльонового сценарія n ре
жії, добре розлілеиі n ролі (що так 
рідко траплн ться в фільмах!) . ВІІа
стпnо душою і тілоv фільму є сиJІ.ь
н а постать дівч1пщ, що сво веJШ
кою тінню заслоню всіх і nce. А 
тінь ця тнм більша, що cvimmпv, 
але щасливим вибором, ролю цю ;J.і
стала Гайдемарі Гатаєр. 
Для молодої артистки з n бу іlеа

ною си.11ою драмати'шого ввра.з:v ста
. ла цst тяжка, rлn6ом роля верхо:w 
умівпя П. Foto • 11 n11 - Т ЬІ• 
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МАРКО БЕЗРУЧКО соналт,ноrо nію~ілу Українського Ге
нерального Штабу. rенеральноrо штабу rенерал

JЗід :!5. березня 1019 por;y є він 
ще одна шtчa.тrr,шrr\o~r ппаr).v Т\орн:vсу Січо

хорунжий 

ІГ{ е одна сuіжа могила, 
паших впх Стрільців, :з mшмн бере у.1іл n 

боях :з больmrвш:а.Іrи ло ї. гру дня. 
невіджалована втрата в 
рялах. 

10. лютого 1044 року, після тяж
кої затяжної хворобrr, помер у Вар
шаві так добре апаннй всьому на
шому вояцтву обох українських ар
мій - УГА І! УНР, командир слав
ної G-ої Сі 'І о вої стрілс цЬІtої дивізії 
гепштабу генерал- хорупжшt МарІtо 
J >eзpy'Jl{O. 

колн :зост:lє інтернований полякашІ 
в .'lуцт.ку. 

1. січнп 1!1 :20 року Головнпf! Отіl
ман Симон Петлюр:t вшсrІІrІшс; ftoгo 
до мі сr~я свого ноетою n дopy•raf: 
ftoмy фо-рму.вання 6 нішої дтrвізії. 
3авдашrя І~е генrрал Пс:зручко nп
канаn. Виконую•Ін опrративне зав-
дання, niлGynar. генерал Пе3J1У'ІКО 
слаnнпn марrп па Н'нїn. Цr ж бо 
t\ОГО, TOJ\i Ще ПОJ!КОВІІІІІШ, ВіТаВ так 
ентузіястнчно наш прастаj.Інй Т\нї в, 
КОЛІ! ТJіІІ , ЯК nере~ІОЖСЦЬ ПО розгрО
Мі большевнків, па чолі своєї с.пв
ної дшФії вступає тріумфально до 
СТОJ!ІІЦі J' Іt раЇІІІ! І 
В часі ніJtходу ві.1 І\нr.ва, що за

<rався r.. червня 1020 рОІ\)', генерал 

J І>езру•шо не раз ~Іірнсться сплюш в 
ар1єрrар;щнх боях з насілаючюrн 
бОЛЬІІІС'ІШЦТ>ІШМ ЧftСТИНаМИ, ЯІШМ За
ДаЄ значшrх втрат (як от під Ігнат
полем та на річці Уборть) без nтгат 
у СВОї/\ J\ІІВі3іЇ . 
Другую блискучою пер емогою гс

псрала Безручка пад ворого~! бу.тш 
перемога над совітською баєnою кін
пою групою Будьонного під 3rtмо
стям. Це ж nіп, генерал Мар1:о Бе:з
ручко, розбив хшкацr,кі полчнща 
Будьонного під 3а.чостям. 

УКРА}'НСЬКИй ВІСНИК 

З АГА Д КА: 

Я знаю одного громадяпштя., що 
за все свое ЖІптя ось кю1 бував: 

ето.1нро.11, шевцс~r. цілюршшо~r. слю
rарс1~ старцем, ч енце и, маляром, 

.lВІ ]ІІІ нко~r. r;a том, су д;J.ею, фотоrра
фюІ. стrtршнпою, ~rатроСО1{, r;озаІ\О~І, 
попо~r; поті~r увесь народ одноголос
но настаноnнв t1ого свої~r королем. 
Поr\оро.1юнав він JЮІtів зо-трн й по
~Іер. "\.1е незаGаром він. . . воскрес. 
,Jпвуєтесь?. . Ні, я вrt~І І\ажу 

прав.1у, Go ra \1 па власні о•Іі tJачнв, 
як він ніr.1я І;оро.1ювапня ро:з поснв 
газети. lІІову був ~ral!cтpo~r. що го
,1 ІІНПІІІ\ІІ .1а.1JІТІ> і ,1Jrpeктo po~r банку, 

П?ТШ B'li!Tt' .lC~!. С1'0рОЖС\!, ~ІУ ЗІШОЮ, 

ВІДО~ШМ ПИСЬ.\!еППІ!КО~!, слівце~!, ну ... 
1!: на остапку вступнn до ватаги 
розбіІ!НІІІ;ів. оагацьт;о .nю.1c1t новбн
вав і його вбн.1н, але в ;(і І!сностп віп 
ПО~! ер СВОЄЮ С ~! е JЛЮ II<L ВЛ<lГІІіІt ПО
СТеЛі ... 
Я nевеІі, що ба.гацьІ\О 3 вас чуnа

лп про цього гро1rадяпшrа. Навіть 
.1схто .\!Ож е вже й бачпв !!:ого па 
в.тrаrні очі?. . То сrшжіть-же, хто 
він? .. . 

ЦІКАВЕ З'ЯВИЩЕ 

3аnрононуІ!тс l\i.1r,f\O.\f своїм тов, 
рИШЮ! І!~ШІІСаТІІ 'II!C.lO - 1~ З45.6•9 

- і нехаІ! 0.'(11!! і:З НПХ ПО~!ІІОЖІ!ТЬ 
І\С 'ІІ!СЛО на 9, :lру гпn па 1S (9 Х ~). 
третій па 27 (r. Х З), ЧС'ТверпrІ! на 
З6 (9 Х 4), н'япr1t на 45 (9 Х 5) і т. -1. 
Як вони по~rножап,, то попрохаf!тс 

кожного :з пнх на.зватн свій 3 .1оGу
тот< і всі цпвовапо почують. що 
псршнtt має 111.111.111 . 
другпtt має . 22~.~22 . ~22 , 

третнй ~~ ає ЗЗЗ.ЗЗЗ.ЗЗЗ, 
чстnсртпІt має 444.444.444, 
п'ятнІ! ~Іас 555.555.555, 
і т. Д. 

ОРИr'ІНАЛЬНА ВЛАСТИВІСТЬ 
ЧИСЕЛ 

1 Х9+2= 11 
1 2Х9+ з=111 

123 х 9 + 4 = 1111 
1 2З4 х 9 + 5 = 11111 

12345 х 9 + 6 = 111111 
1 2З456Хо+ 1 = 1111111 

1 2З45u7Хо+ 8=1 111 1111 
Т2345Gї8 Х9+ 9 = 111111111 

12:345Gi89 Х 9 + 10 = 1111111111 

ч. з (127) 

Фотографії, Авто~rо6ілю, І1рес.:тепня , 
І\оропового Госпо.1а рстnа, І{опс ерва
ції та Перероблешш Садавпни й Го
родІІПІ[, Еrщпо~Іі<rно-Н:ооператнвного 
Ві,ці.1)', Пухгальтерії, чужпх мов і 
т. д. про,1овжується без об.\!еження 
реченця. 

Проспект впсп.:тається бе.зплатно. 
Зго.1оmен ня па.1сн.штн па адресу: 
Ukrainisches Tech нisch-Wirtschaft
li c iІ es Institut. Podiebrad. 
Pr tektorat Bohmen und 1\li.ihren. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ЗАКОРДОННОГО 
НОМІТЕТА УКРАЇНСЬКОГО 

ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА В ЖЕНЕВІ 
І. 

Оста.пнім ч~tсоч :Закордон пиn Ко
~Іітет УІ;раїпського Чер-воно го Хреста 
в Женеві поча.в зuony одержувати 
ріЯШі ЧІІС.1С'Ні ПрОХаТІНЯ ДОТІІЧНО 
розшуку креnних в Совітськім 
С-оюзі. Отже оци.\1 споnіщаюю всіх 
за.інтt' рС'сованпх, що сейчас абсолют
но НL'~ІОЖ.1ПВО провадІІТП Я:Кі-бу ДЬ 

І rюзrпукн в названій ,1сржаnі . Тн ~ 

1 6і.1ьше є н~~Іож:шво нере.сплати ту
:lОю яку .\!атсрtя.1ьпу чи грошеву 

почіч. 

п. 

1З листоnада 1920 року закінчив 
поІ\ійний генерал свою бойову пра
цю Й раЗОМ 3 Віі!СЬІtО М украЇІІС'Ь!ШМ 
перейшов на сміrрац і ю, де був іп
тсрн?ваний спочатІ\у в 0JІСІ\СftП-
дJJОВІ-Куявспкім і пі ~mіще в Щипі- па.1:у 1944 року і загнпув від 1,улі ого л о w Е н нЯ: 
орні, біля f{aлima, повнячп ста по- злочпнцІ·в о ~ночасно зо св ·· 

О.щочасно 3ак. Ко\Іітет У . Ч . Х. 
пові.:rо.\!.1ЯЄ ла чнслепі запити, що 
чужннцю1 .:тега.1ьнн1t вqrуп до 

Швайцарії з якої будь пончrt'НИ в 
а.бсо.JІ<ЛІІО уІІечожливл,еннІ!. Жадпі 
пау кові чи гро~rадські коман.:шров
кн. П обут Д..1Я В'ІеНІІЯ, ЧІl ДЛЯ ЛІКУ

ВftІ!ПЯ. павіть короткоТе JНІіновнй 1 так 
ca~ro rre узг:rя..1;пюются. У всяк.вr разі 
всі ,1емарші муслть бутп роблені 
!lа.пере;і у дотпчІІІІХ консулярсьrшх 

аrептів . 
Нарешті 3ак. l-~0\1 . У. Ч. Х. є в 

абсо.1ютній п емож:швости робптн 
які будь заходи в ці}! напрямі і 
зверnннся до нього не треба. 

" оши 'ІО- Украінсьrш УС'Ганова Довір'.я в 
вище І\омапднра групи віІ!ська, ін- тирІ,". а товарпша'!ІІ. ПохороlІ в1· п 1_r 'т ·• ' ~~- 1.і~1еччипі. Відділ Опіки над Поло -

А рх. «.У В» тернованого тут. бувся па Новнй Рік . 

Не~имовннn. жаль обгорнув нас В році 1921 пок.ли1шв Головний Провід Гуртка, як рівнож усі. ч .ле-
вояюв nри ЦІJ! cyшritt вістці. Вт~а- Отаман Симон ПетJrюра генерада шr , внс.1овлюють еві!!: щнрнІ!: жаль 
титr бо ми одного 3 най uидатнішнх Беару<rка па пост · військового міні- з прнво.Jу загнІ\елі свого rfоханого 
наших бойових r;о~шндирів, що стра, де він так же · само добре члена. 3а час своєї п]Jаці покіІ\ ний 
своєю особистою хоробрістю і :завжди справлявся з завдапнюш, ян. і на вклав багато старань та - праці для 
вда;рим керуванню! в бопх, :здобув полі бою. зоргапізоваппя хору в гуртку, якюt 
собІ 1t свої!! дІІвізії т~tк гадосну В 1924 році, І\ОЛП поляки розпо- і керував . . Від'їзжаючи nакШний 
славу. чалп остато'lН~ ліІшідацію таборів паче п еред•тував, що не повернетьсJІ 
С!tромпнй в особиС1'О}ІУ життю, вп- інтернованих, покидає покійний ге- до нас, тоді він сказав пам: 

м.агальшrй, часа~ш суворий на слу,к- иерал таборові дроти, nереїздить до - «Зоставайтесь з Богом, мої 
б1, але аавждп справедднвиІ\ і тур- Варшави, де 1t обнімає зарібкову друзі, і пам'ятайте, що ви па чу
ботJТІІвий до підлеrлwх, - він зда- працю в польс:&кому Військовому жпні і по вас та вашій поведінці 
був собі заслужену любов і повагу Географічному Інституті. 1 оцінюють чужинці наш УІtраїнсьЮій 
всієї дивізії, яка його боготворила й Поза годипаМІJ служби геперал На'рід. Тому будьте завжди гідні 
славу про нього розперла по цілій Безручко 'бе ре уділ У громадсьм~rу свого імени та не заплямте свого 
пашій армії. житт.Т? україпсь1:ої nолітвчної емі: прапора, якого несете в свої м серці 

3 певністю можна сІ\азати, що ле rрацн . в Варшащ, де повн~ть пе~ш І для добра своєї Батьківщини і свого 
було в армії воsша, яrшй би не знав ст~повища::. головr.І rолоnноІ рев\3\й- народу. Сміливо йдіть простою доро
гелер/І-Ла Безручка та його чинів по1 І<ОМІ~І~ Украшсr,кого. Централь - гою, яку нам nрпзначив Бог, нею бо 
бойових. ного .І{оштету ІЗ ПольщІ та голови ми й діІ!.демо ового . Слава У Іtраїні! 
Народився поr.ійппІt генерал з 1 . УкраІПсJ,кого Rоєпно- J сторнчпоrо То- * 

жоr.тня 1 !;18З року на 3nпоріжжі. 3а- вариства. . Уnрава гуртка в Гайпівці ОІ\р. 
галмrу освіту побрrtв в у•нrтелr.сr,кпй • Спи ж ~покІІ! по , дорогий rrнерале Білостоцькій сповіщає про с~1 ерть 
семипарії. ЯІіУ скін•шв у 1905 році. tt ~руже: .. ~и добре нрнслужнвся ~~а- свого члена Марущака Іллі. ПоІ<іІt
Науяу в ійськову здобув в Одеській тер1-Вкрашt тя. ІІ шйськовt. В,опи пнй, снп Степана і Яринп народнв
ст.аршинській ІПІ\О.'І і, 3 якої виttmов Тебе не аа(}улуп,, вони п.а м ят~ ся 20. лппня 1896 р. в м. Мурава
у ранзі хорунжого до 106 пішого сла~ную про Тсбе .пІ)рС.1адуть І сто рІІ, них- Курилівцях па По.1іллю. Скінчив 
Уфімського поЛіку, що стаціо11у,ваn у а домаnилу Тuзою, LM .1орогую, переве - там же з-х к.1ясову парадню школу . 
Вільні. Вищу війсІ>кову освіту зда- зуть. до І~нєва n:. поставляп, n пап- Служнв n рос. ар~Іії, з революцією 
був в Академії Ге нерального І.Птабу теоrн пайславПІшнх достоІ!пнкІВ переходнть па службу до українсь-
в J!етербурзі, яку скінчив у 1914

1 

своІх .. r;ої армії, в останнє до З-ої залізпаї 
роцІ й. повернувся до свого полку, з М~р праху Твойому та вічnан дивізії rен. У довнчепка , в складі 
Я!<RМ 1 ВИЙІ!fОВ на першу світову п~м ять. Прощай, наш дорогий, на якої переходить на іптернацію . В 
шІ!иу. ВекарІ його перенесено до ВІки! • лагері І\а.~іша працює при постачан-
штабу 30 армійського корпусу на Пощ;овrпш Мих. Садовськии. ню, яко урядовець. В 192З р . виїз-
стаповиr~е пd генеральному штабу. * джає на роботу до ГаІ!нівки на хе-
В СІ(л.ащ цього корпусу він і аакін- Провід гуртка в Нінгаrспі отримав мічпу фабрику, де й працював увесь 
чив ВІй~rу на Румупському фронті. з краю сумного лиС1'а про о1ерть час. При важкій праці сталось йому 
До . шйсьr~а украіnського вступив . •щепа про nолу, бувшого секретаря, нещастя . По операції вмер 1 З. січня 

'1. роцІ 1918, де йому повірепо відпо- Матвія Сорочана. Потtійпий ро ;:щвся 1944 р. осиротпвши жінку й сип а. 
nщаЛІ,пе ста rtовище па.'fальпика пер- в с . Ремезівці, пов. 3олочів 8. ли сто- В. Л:. П.! 

з ястrюш тtучеряшr, жінок 3 <<і нте
ресшrми >> оІ\лнччямн, чи ляльок зі 
<<ЗОЛОТІШ ГОр J!ОМ ». 

ється, що вона примушує навіть свої 
зіниці пошнрятнся й меншати. . 

пепппми тою дорогою заклпкrtє 

n. Івана Пнлиnенка , уродж. 19. УПІ. 
1904 р. tl І~нr.ві по.1атп про себе 
вістку на адресу Українського Цен
тральпого Ко.'.!ітету, Реферат Пода 
нених, Львів. Вищенаведеного роз
шуІ\УЄ л . Ганна Пилиnенко. 

ДУШПАСТИРСТВО УКРА1'НЦІВ 
ГРЕКО-КАТОЛ.И Н ІВ 

Украінці rреко-католицькоrо обряду 
з Райнланду, Саарr'ебіту (Д і єцез ії 
Кельн, Аахен, ШnеЙЄf>, Трір) голо
сіться у сnраві відnрави Богослужби, 
як рівнож у . всіх інших рел і гійно
церковних сnравах до своєї Душпа
стнрськоі Станиці на адресу : 

Seelsor~e der katholiscben Ukrai
ner BONN (RHEIN), Humbo1dt
Stra8e 13. Tel. зо 28. 

о. Ярослав Полянський. 

З ЖИТТЯ УТГІ 

В зв'я:ту з воешІюш обставпла 
мп УкраїнсьюrІ! Т9хнічно-Госnодар
ський І нститут позаочного навчання 
вибрався по майже 12-дітнім перебу 
вапні із своїх приміщень в Подє 
брадсько~ІУ 3амку. де рапіше місти-

Пра ці.'.! д.1я зага.тrьної інформації 
додає~ю. що усі хто з великою ле
безпекою для життя нелегально ді 
С'Гається на тернторію Шваnцарії, 
я:к що Fi.J І не є і.JпернованпІt чи по-
:rонениtt, нега.І!:но тут інтернується 
,10 та6орів праці. окреуих і рідкнх· 
вппаз.ках ті хто може внказати.ся 

готівкою для к..'Lвції пеменьш ЯІ' 
5 ооо тв . франків, або ві:m<>:ВІ.]НИМИ 
ДОрОГОЦіНПОС1'ЮІ1! .\! ОЖе (ЯК ЩО 3Haй
;Jf хто/ за нього Р:fЧ~rтьс_я). мешкати 
ш.д дог:rядом поЛЩІ! ЦІВІЛьна, але 

без дозво.~у займати Я'КУ бу,тr,ь пoca
;JS або взагалі заро6.'1ятп. 

3. К У. Ч. Х. в Женеві. 
Ukrainisches Rotes Kreuz, Genf 

(Scb,veiz), І . РІ. Grand :Мeze l . 
Евrен Ба чи нськн й, Директор. 

УВАГА! 
Складіть собі « У. В.» по сто

рінках, бо . з технічних nричин 
друкарня цього зробити не 
може! 

лася у 1' раїнсьІш Господа рсьм А ка- ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІJІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ 
де~Іі я, і перенісся па інше по:.~еш -

канпя в Подєбра_дах Гусова вул. 131 . Хочете мати цікавіший орІ'ан? 
Пtсля тпмчасово1 перерви праця в 

установ~х Іпстптуту відновплася І Забезnечуйте його фінансово-
:з н оnу 1 продовжується нор~rально. 

Вnне па фахові заочні курсп Пасіч- жертвуйте на 
пицтва, Садівнпцтва, Птахівпиnтва, І - V в· ' 
Qброблешrя Шкіри, Миловарства, «Укра1нськии ІСНИК». 

Читайте і вдумуйтесь в обіжникиГоловної 
У правн У .Н.О., бо ніхто не сміє відмо
влятись, іцо їх не читав т~ не знає. 

пponamJ, що др.я.паєтьсл по стрім
rшх c~teлmc за птіада.'.!и орлів, що за
здрить суптоnі величність його с rшь
пих Іtрпл, що вперто противИться 
батьковій волі й 1\улакам, що в 
своїй rоr)дости вибирає радше са:мо
ту, холод та то ·варнств(} глухого діда

віВ'Іар я, піж сліпий nослух і нелюбе 
подружжя, в горд ій розпуці палить 
своє влаrпе обіJ\стя. • 
/ 1 Тшт:о розлучити з Гатаr:р Цю гли 
ооку, чулу ;JSШy, ЩО ВСІЄЮ СПЛОЮ 

rвottoгo ства віддаr,тт,ся любові до 
людптrи. яка зневажає її. Та tl лю
бов ця гор:Іа, вперта, пе дас внрва

тнся сло!Jа:Іt прн3наrпrп, лпктує кра

ще :11.ОВ<rаане терпіння, ніж щастя в 
покорі (Пlr<O::U1 ті ьrш, що це!\ мо
гутній тип спрої, нсшліфованої 
фальrпом людини, та сітка добре 
лав'язаних конфліктів, мусить кіп-І 
чатись по філ.ьмовпх закопах -
«гепі епд»-ом). 

Гатаєр - арт п СТІ\а топюrх нюан
сів і глибако'і, С1'риманої пристра
сти. В її руІшх, голосі, в о• І ах -

Та мнмо всіх її шЙроких та ори
rінальннх засобів, Г. Гатаєр це ар 
тнстка героїчної трагікп. Вона не 
па.1е:юrть до <<артqст іn н а всі ролі >> . ПОЖЕРТВИ НА НАЦІОНАЛЬНИй бовсьтшf! 4, П. ШІ;ільпюк 1, В. П ет-
Розу~rіється іп'Гел іr'сптпа гр11 її в лег- ФОНД ДО 31 ГРУ ДНЯ 1943 РОНУ рук 5, В. Терлецькиn 2. І. Хомеrrко 

Роля «rаєрваллі» тяжка, вимагає 
і , Е найкращого артиста максі~м 
паnружепня йоrо драматичних сил 
та сумліпо'і праці. Та пайважщше
роля цл вимагав тиnа! 
Типа, що пе відбпвя.вться па тлі 

тирол~>сJ.коrо пооуту, моn заблуканий 
турВСТ, ЩО ЗЛИООf:'І'f>СЯ 3 ЧУДОВОЮ, 

гріалою атмосферою Алr,п. 
Типа падзтшча:Іtпої індивідуально

сти , а не розраховапаї фільмової 
• шабльоки Типа Гайде~rарі Гатавр! 

В німf'щ,кому с;І'часпому фільмі 
Jre~Іa подЮноrо їй двійп'ика. r 

Г. Гатаєр - це артпстка перекоп
JНfвої пряродности, надавичай nо і л
те і!'ентпого. виразу, з порпваючою 
силою стрЮІаnо'і гри . . Вистарчить 
самого фільму «fаєрваллІ» для при
J{Ладу ІПІ!рокої скалі її театральІШх 
і фільмових можшrвостей. 
Вона пе належить до раптово ехо

длчих на філ.ьмовом:у обрії·- дівчат 

}'oto •А tla11ti c• 

nриховашrІ! неrnоІtій, порив. Добра 
модуляція голоrу , в:u ін ня вжuтпся 
в наймелший рух ролі , надає жнття 
П бсапоссредньо~fУ uнлнвові. Ця ар
тистrtа падзnвqаІ!но 'інднвідуальnої 
гри: захоnлює о ·облиnо наІ!:тящнм 
середппт<ом драмюпчної творчости 

- мімікою. В своїх трьох добрпх ро
лях (Гаєрваллі, Іх 1tлare ан, Дер 
rpocce шаттен) дала вона чп пе пай
більше досяnнепня філмІової міміки 
свойого типа. 

Особливою сплою й орпr'іпальпіСІІ'Ю 
вражає гра її очей. Гра, що не по
трібує слів, иі то . музш•rr· ЧаооМJ;зда-

т:пх, поверхових фідмr ах не гірша С П ' . І ' в· _2, О. Фрнцин 0.50. О. Ру ден ко 1, В.· 
іншнх перссі•шпх артнстіn, та па В. Петрпmнп 10~ · апарш 5• '· І- І~ура 5, ,]р. ДереnляннІ! 10, Е То
на тако~ІУ т:rі ро3гублюс:гься ~югут- П?Нтовнч 4• ФІЛІЯ АусІr 60• Т. Гор~- .1е;ІІ\О з. В . .1ях з. ,]. llioC1'aк 1, І. 
ність її огш·іна;н,ноІ·о таланту. хшсишІІ 2.50, Ф. Лнсншнн 8• А. І:,- ОсовсьrшІ!: 10. Вагутш З. А. 3а-

пшt 2, М. Дуда 16, А. Іванпк 161, П. r; ,1ІІІІСька 5, О. Довга"ь 1, Т. Дуда 2, 
І ро:зу}Ііється, но старо~ІУ аnнчаю н:рук 4, П. ПеІtеЛІ:о 5, О. Брш;аІІ.1о ~· В. Са.в<rпп 5. ~! .• lопуmок з . 6. Де

попадає вона якраз в ролі, що не А. Паламар 2, О. Паламар 2, Г. Се~ш юrс ~. В. ЯІtоuпшнн 1, 'Г. J~yбa n 1 50, 
ті.1ЬІ\И не дають ~ІО:l,ЛІІІЗОСТІІ гри. а 1.50, с. ГІроr;опешtо з, r. БаІ!дада 0.<:>0, \f .• 1озинська 1.50, Др Сt\ЙІ\евпч 25, 
як паюtнсно напружують її снли В. !~риштоф 8, В. Пав.1ІІШІІН 2, А. ll. О. :\!нх аІt .1ЮІ' 1. П. Струк 5. С. Сав
.J.'ІЯ виробдення тuаuльону, повсрхо- і П . Фу]tчак 15, с. ГачІ\а 44, Р. Tнrлrr>l( 1 Г · Б г · р 
вого lt Зайвого. в неї правда багат і "0 D ]>ахІ·В<' ЬІ.ІІІ! 'IU 'lf 'Удра 5 J[ T'l:lK !1. . ) \1~1\0 в~· . а1вОрнслюкU' 1. . 

, u '• п. . ' - • - · -~ ' • · t'!'1~)K '-. 1·. ll!'1ilj) , ·. nОСЦО-
З:lСОбИ грн, творення РІ:ЗІІІІХ поста- norfщІ,J\ІІf\ 10 Ч. J)і:шна 10 ~f. Попнк , 1 Ф. · В · - · · " в 
те й 1re папружують 11 снл, але н o.rrc з М Г , а 2 ' ' uнч · "ІЛІЯ а РТІJрн.,еп _4 4.6, . 
11 творчости - геро1чпа тріtГЇ Іtа, не · )Д Р · Patt _1oвa -, !f· Пе-rра І,~nп.ч 2.50, П. 
ко~rе.:rія. Постаті безбарвні, поверхові ПОЖЕР~ВИ Па.ю~r~І~н •• Гурток Конш 16, Л. 
вuхо ;щть в н е і чужо, пепрнродньо, НА ОРГАНІЗАЦІИНИЙ ФОНД М~ :зн 1} ~~ З5 .. 0. БрнкаІ!лСІ З, М. f{о-
часом ~шІ!же І'ротесюrо. Як нато- до 31. грудня 1943 р. в РМ.: рнщп .з . Фt.lІЯ Шрнтс рбурr 20.65, 
мі сть трагічні ·ti постаті закреслснпі С. Сприп 5, А. Грипч:ук 1. А. · Го- J ,]. Прибн:ю 5• І. Бохш<Чt .5. В. Ша-

І з таІ;ою сплою !!:' роюrах?м, з ТаІ\ОЮ родпнсr,І'а 3, Ф Фе.:rунь 2, П . Хапа- .li!Bil й ~· ~· Драго~нрецькай З, А. 
живістю , що іх .тшю->о вщ1рватп вщ cimra 5, І . МаІtСП· .\!ЯІ' 1, Е. Ціхал- І Во~он -·в JC. Ден,ека 5, А. ?аклнп
Н імен і. ПостатТІ ~. Гатаєр - це не І чyrt 1, І. rайда з. Ч. Денека з, .J. ська 10. · :vходола 2. д . Rш.1.ра З, 
незафіксовані вражіння для гллда- Марков 5, М. Шла.1ша 2. П. Галець- Г. Васп.:пша З, Т. Велпчко 2. С. Ня
ча, а наче різблепа пляспша. 1шtt 2, А . В ~рхшІ'ІІськпtt 1, А. Ада- 1 ;1~ов~ьІ,ий 4. М .. П~цан 1. Т. Мель-

То~1у n рідІщ хто прига ,1ує собі, савськпtt Герренгоф 27.50. П. Хі- ~І!\ •• / .. Rлюtr,o -. В. Ііардаm 5, 
що вона грала T\pi~r «ІасрваJІЛі » , << lx мяк 5, І . ./!;нла 1, Філія rотеп - /с~р ·, Jp .• ~еревлmшІ! 5, Rлюч
к.1аrс ан», в << Пісні nусти » та << Велн- гафен 20, :r. lЦасюrвець з, Е. ~а.1аІ!:- ~шк .5·n 1 е5н. 01\.\ ~1\ШН ?ВІІ~ 6ГО, д. Гой
кій тіні » ще і в такнх фільма:х лк ІНІй 2, Р . Барськ пf! 5, А. ЯІUІмо- а.цькп · 1 атщn v, · Бе.рдак 
«А І!н rанцер J{е рЛ>>, «Айне Нахт ін внч 5, Гуртоr' Н'онін 8.50. А .• ТJох- ~0 • І~ 3агоrе_цький 2, С. Шу~rлІtt 9, 
Венеді(», та в << Мал реде мір піхтс n.'Щька 5, І. Чорне,~ю~ 6, Ю. Горбар- J· ~ариг~ак 4, ДА. 3аклннська 20, 
фон Лібе». чут' 1, Е. Окашпар 1. 3. Гах 15, Гур- • · етр.ик. 5, р. fасюкевич 10, 
Якби філf>мові режисери 11 · проду- тоІt J{опіп 2, В . .?Ііщенко 0.75, Г. 1 У~ТО5К ~оп \~ 15, Р. Тнсюк з. В . Мат

центи діttшлп 1\Олнсь до перекопап- Філь 5, В. І\.руrrчак 1, · І. Д:.~итри- ~як ; · а.1евпч 2, l\1: .1Іу-каш 1, 
ня ЩО продукувати потрібно tt до- ШПJl 5, г. ТравліпськпІ!: 4, І. Мароз в[. й,]~ н.аєвсьR~~й "5; І. Пtскуп з. 1. 
брl фіЛЬШ!, не гралаб l'. І'атаер в 1, с. Білосовськиtt 5, М. r e.1e.\!et:t 5, о тенко ~0: .. V<1Л!!.'ІО з 50. М. По
RО.\!ед.іях, а для неї самої писалибея Ф. Гпшr 5, Гурток Ціхенау 20, П. gов Пз. А. Якимович 6. М. Овсюк 0.50, 
сценарі:f. Дрозд 5, В. Демянюк 1, М. JІозин- · рокм~нко З.50, В. І рпштоф 6, 
Та покищо фі~мсм заробляються ська 1, І. Ливанський 1, М. Гінзпн- _в_._г_о_тгт_а_р~6----------

rроmі, а добрі фільми вимагають сь1шй '2, В. Дмшліn О 50, Гурток 
доброr nубліки . - Г. Зайкан. Райпга.І!:м 70.05, r. Ріц~аи 10, В. Гри- . Oruek : GPbr. Rнdrtzkl . 
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