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УВАГА УВАГА УВАГА 

ФЕДЕРАЛЬНА КРЕДИТОВА КООПЕРАТИВА 

САМ ОП ОМ І Ч 
В ЧІКАГО 

ВИПЛАЧУЄ 4~4 ДИВІДЕНДИ 30 ЧЕРВНЯ І 31 ГРУДНЯ 

------------------------------------------------
1 ) Приймаємо вклади; 

2) Даємо позики на купно авт, меблів і домашнього устаткуван

ня, на ремонт і направу домів. 

З) Даємо морrеджі на будову домів (констракшен лон) як теж 

на купно домів. 

4) Даємо кредити на купно і розб у дов у підприємств. У сі по

зики видаються на найбільш догідних сплатах. Крім того, 

наші позики мають забезпечення до висоти 10.000.00 доля

рів, на випадок смерти довжника або його тривалої непра-

цездібности. 

СТАВАйТЕ ЧЛЕНАМИ КРЕДИТUНОІ КООПЕРАТИВИ 

~~сАМОПОМІЧ" 

що завжди послужить Вам всякою фінансовою допомогою, порадою а 

теж дає повну rарантію забезпеки Ваших ощадностеJЇ. 

ПИШІТЬ АБО ТЕЛЕФОНУйТЕ НА АДРЕСУ: 

·---------------------------------------
Федеральна Кредитова Кооператива "САМОПОМІЧ", 

2351 В. Чікаго Аве., Чікаго 22, Тел. ГУмболдт 9-0520. 
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КІІІІГА, НЕОБХІДНА В КОЖНІЙ УКРАІНСЬКІR ХАТІ 

ЕНЦИИЛОПЕДІИ УИРАЇНОЗИАВСТВА 
Видає: 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА 

НАЙНРВЩИЙ ПОМРУНОН ПРИ НОІННІЙ НІrОПІ! 
ДРУГ А ГА СЛОВА ЧАСТИНА ЕУ -2 

Нові передплатниt<и тепер пізніше 

Вісім томів (1-8) - полотно 

Вісім томів (1-8) - півшкіра 

100.00 дол. 120.00 дол. 
120.00 дол. 142.00 дол. 

Дотеперішні передплатниt<и 

За додатt<ові чотири томи (5-8) - полотно 50.00 дол. 

За додатt<ові чотири томи (5-8) - півшкіра 60.00 дол. 

Продає: 

60.00 дол. 
72.00 дол. 

ВИДАВНИЦТВО МИКОЛИ ДЕНИСЮКА R ЧІКАГО 

на догідні сnJІати по дол. 5.00 місячно 

На бажання висилаємо проспекти 

Замовлення слати на адресу : 

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING СО. 
2226 W. Chicago А ve. Chicago 22, Ill. USA 



Гаслона Енциклопедія Українознавства 
(Стан праць та зміни умов передплати) 

Починаючи видавати гаслову частину Ен
циклопедї!. Українознавства (ЕУ-2), редакція 
плянувала вмістити весь матеріял в 4-ох томах 
і відповідно до цього була скалькульована (в 
195З році) передплата в різних родах оправи. 
Під час праць над редаrуванням ЕУ-2 виявилось 
СІ{оро, 1цо число томів мусить бути збільшене, 
як з уваги на об'єм матеріялів, вміщуваних в 
поточних томах (чимало людей нарікає•, що по
одинокі гасла дуже "стиснуті"), так і з уваги 
на випуск в Україні т. зв. УРЕ ("Українська Ра
дянська Енциклопедія"), що її поява була, бо
дай в деякій мірі, "спровокована" виданням ЕУ 
на еміrрації. 

Сама поява УРЕ мусїла вплинути на поши
рення змісту ЕУ -2, бо стало необхідним ще до
кладніше висвітлити події і факти, які промов
чує або фальшує УРЕ, зокрема з часів наших 
Визвольних Змагань, історії українських Цер
ков, дій нашої еміrрацїі тощо. Було очевидним, 
що число томів ЕУ -2 мусить бути збільшене. 

Остаточно Відділ Наукового Товариства 
ім. Шевченка в Европі та Редакція ЕУ в Сар
селі вирішили, що для завершення ЕУ-2 об'єм 
ціласти мусить бути збільшений з 4-ох до 8-ох 
томів. Четвертий том, який обіймає гасла на 
літери К (від гасла Крушельницький Іван), Л 
і М, буде готовий з кінцем 1965 р.; він завер

шує перший етап праць на ЕУ -2. Стоїмо на 
порозі другого етапу - чергові 4 томи ЕУ -2 
чекають ще своєї реалізації. 

Збільшення об'єму ЕУ-2 вимагає зміни у
мов передплати, чи власне встановлення даль

шої передплати на останні 4 томи. Хоч ціни 
у видавничій галузі та редакційні витрати те
пер значно вищі порівняно з часом, коли по
чиналась видавання ЕУ-2, додаткову перед

плату встановлено в дотеперішній висоті (50 
або 60 дол. залежно від роду оправи за 4 то
ми), однак під умовою, що ця додаткова пе
редплата буде nовністю вплачена в nершому 
nівріччі 1966 року; передплата, сплачувана ра
тами поза день 1-го липня І966 р., буде підви
щена на 20 відсотків, які тільки частково рів
новажать підвишку цін. 

В неперіодичному бюлетені НТШ в Евро

пі п. н. "Вісті із Сарселю" чис. З з датою гру
день І964 р. проголошено м. і. такі інформа
цїі в справі умов nередплати, які обов'язува
тимуть від 1-го липня 1966 року. 

1. Четвертий том ЕУ -2 дістануть тільки ті 
передплатники, які повністю вирівняють або 
вже вирівняли передплату за перші чотири то
ми. В першіtt половині 1965 року дістануть всі 

передплатники, які заборгували, повідомлення 
про розміри їхнього боргу. 

2. Дотеперішні передплатники можуть за
безпечити собі одержування дальших чотирhnх 
томів (5 - 8) -

а) або, вплачуючи не пізніше як до І лип
ня 1966 р. повністю ще раз дотеперішню 
передплату, тобто за ЕУ -2 в полотниній 
оправі дол. 50, а в півшкіряній оправі 

дол. 60. 
б) або, доплачуючи довільними ра тами за 
ЕУ-2 в полотниній оправі дол. 60, а в пів
шкіряній оправі дол. 72, але вплати му
сять бути розложені так, щоб до появи 

кожного наступного тому було внесено 

принаймні 25% доплати, тобто 15 ДОJІ. 
за чолотно, а 18 дол. за півшкіру. 

З. Нові передплатники можуть скористати 
з умов для дотеперішніх передплатників, по
даних під 2, тіJІьки в часі до ЗО-го червня І966 

року, а тоді вони --
а) або вплачують повністю передплату за 

~а ЕУ-2 .в полотниній оправі дол. 100, а в 
півшкіряній оправі дол. 120, 

б) ~бо вплачують повністю тільки дотепе
ріtuню передплату за перші чотири то
ми, тобто дол. 50 за полотно, а дол. 60 
за півшкіру, а доплату за наступні томи 

(5-8) вплачуватимуть як під 2б). 
В обох випадках вони одержуватимуть ан

томатІАчно перші 4 томи. 
4. 'Від 1-ro липня 1966 р. передплата ЕУ-2 

у 8-ох томах становитиме дол. 120 за примір
ники, оправлені в полотно, або дол. 144 за при
мірники, оправлені в півшкіру. 

Цю передплату можна вносити добровіль
ними ратами, але висилка перших 4-ох томів 

буде реалізована щойно тоді, коли буде впла
чено половину повищої суми, тобто дол. 60 за 
поJютн6, а дол. 72 за півшкіру; дальші томи 
висилатимуться тільки тоді, коли за них буде 
вплачена належна сума за кожний том, тобто 
І5 дол. за том в полотні, а 18 дол. за том у 
півшкірі. 

Те саме стосується до нових передплатни
ків в часі до ЗО-го червня 1966 р., які не ско
ристають з умов, поданих під З. 

5. Повищі постанови обов'язують з дн~м 
І-го січня 1965 р. і всі до цього часу - будь
І-го липня 1966 р. і всі до цього часу - будь
ЕУ-2 втрачають свою силу. 
Володимир Савчак, представник ЕУ на ЗДА*) 

*) Диви 1це окреме оголошення на наступ
ній сторінці. 
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ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
ЧИТАЧАМ "ОВИДУ", 

ПОКУПЦЯМ 

ПОВНОГО ВИДАННЯ ТВОРІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 

ТРИЛОГІї БОГ ДАНА ЛЕПКОГО, 

СЛУЖБИ БО)І\Ої НА ПЛАТІВКАХ 

ТА ІНШИХ HAlUИX ВИДАНЬ, 

КТІІЄНТАМ 

НАШОї КНИГАРНІ й ДРУКАРНІ 

БАЖАЄМО 

ВЕСЕЛИХ СВЯТ ХРИСТОВОГО ВОСКРЕСЕННЯ 

ВИДАВНИЦТВО й ДРУКАРНЯ МИКОЛИ ДЕІ1ИСЮКА 

РЕДАКЦІЯ "ОВИДУ" 



Від видавництва 

"Овид" появляється без прилізнення ще сво
єчасно в першому кварталі й надалі бу де появ

лятися в останньому місяці кожного кварталу 

(червень, вересень, гру день і березень). 
Рахунки за передплату ІЮ 1966 рік висила

ємо рівночасно з цим (першим за 1966) числом 
,,Овиду", залучуючи також заадресовані до нас 
коверти, до використання при висилці передпла-

ти. 

Замовлення на додаткові томи ЕУ -2 (томи 
5-8) приймаємо так, як проголошуємо на першій 
і другій сторінках "Овиду". Видавництво "Мо
лоде Життя' у Мюнхені вислала вже 4-ий том 
ЕУ -2 всім нашим Покупцям, що замовили її в 
нашому видавництві. Наші Покупці повинні о

держати четвертий том ЕУ -2 найпізніше в місяці 
квітні 1966 р. 

Акцію продажу Повного Видання Творів Та
раса Шевченка переводитимемо ще в деяких на

ших осередках, в яких ми такої акції ще не пе

реводили. 

Вісті Товариства Українських Бібліотекарів 
Америки починаємо друкувати в цьому числі 

"Овиду" й друкуватимемо надалі під редакцією 
голови ТУБА д-ра Романа Вереса. 

Поза Редакцією "Овиду" ми відвідали такі 
важливі імпрези, що відбулися в Чікаrо: Панель 
з участю Івана Кедрина-Рудницького і д-ра То
ми Лапичака, на тему ,,Край і еміrрація" (мо

дератор д-р Ілля Витанович); Свято Соборности 
з промовою Івана Кедрина-Рудницького про 

22-гс січня на тлі сучасности; Зустріч з Ганною 
ЧерінІ>, заходом Клюбу Книголюбів у Чікаrо під 
проводом голови Уляни Терлецької; Музичний 
речиталь Ніни Ступак, абсольвентки Музичної 
Школи Олени Сидоренко-Квірмбах; Концерт 
Слова Т. Курпіти з нагоди З5-річчя літературної 
діяльности поета; День Дієцезй Епархії св. о. 

Николая з промовами чікаrського Єпископа Кир 
Ярослава Габра і Впр. о. Мирослава Харини, 
голови централі СУК ,,Провидіння". Згадуємо 
про ці імпрези, бо кожна з них відбулась у сво
єму стилі і їх можна б відзначити окремими ре

портажами, але тому, що ми є лише кварталь

ником, то відзначаємо їх з признанням хоч цією 
нотаткою. 

і· Сл. п. Леонід Яблонський (Торонто), Сте
пан Волинець (Бофало) і Богдан Питель (Діт
ройт) відійшли у вічність в часі від появи ос

таннього числа нашого журналу. Родинам по

кійних наших особистих друзів складаємо наше 

найщиріше співчуття. 

·t Сл. п. Микола Шлемкевич науковий, куль
турний, політичний і громадський діяч, останньо 

редактор В-ед "Ключі'' й журналу ,,Листи до 
приятелів", помер 14-го лютого 1966 р. Наше 

видавництво й Редакція "Овиду" складають най-

щиріше співчуття Родині з приводу втрати бать
ка, а В-ву "Ключі" й Редакції ,,Листів до при
ятелів" з приводу втрати свого редактора й ду
хового провідника. 

·j· Сл. п. Василь Мудрий, визначний ліде11 
украі·нського політичного життя між двома сві

товими війнами в Західній Україні під Польщею, 

помер 19 березня 1966 р. Покійний інавrурував 

появу "Овиду" в ЗДА І V57 р. статтею про 22-ге 
СІЧНЯ п. н. "ВЕЛИКІ РUКОВИНИ" ("Овид·' 
ч. І, 1957 р.). Редакція "Овиду" й Виданництво 
складають Достойній Дружині )"{рославі глибоке 

співчуття. 

Продаж Повного Видання Творів Тараса 
Шевченка на довільні сплати. - Відвідавши по
одинокі осередки, ми переконалися, що в наших 

громадян є різні спроможності купівлі нашого 

видання Творів Тараса Шевченка. В більшості 

купують їх за готівку або на сплати до З-ох мі

сяців. Коли ж бувають родини, що їм такі умо
ви заважкі, то в таких випадках за окремим 

договоренням продаємо наше 14-томове Повне 

Видання Творів Тараса Шенченка на ще догід
ніші сплати по І 0.00 дол., а навіть у випаДку 

потреби також по 5.00 дол. місячно. На таких 
догідних умовах продаватимемо не тільки при 

продажу на місцях. Читачі "Овиду" можуть за
мовляти собі також письмово Повне Видання 

Творів Тараса Шевченка, пропонуючи самі висо

ту й реченці платностей. Видавництво старати

мється в кожному випадку піти кожному покуп

цеві назустріч та улегшити йому придбання пов
ного Видання Творів Тараса Шевченка. 

Украі·нський Літературний Фонд ім. І. Фран
ка в Чікаго проголошує три літературні кон
курси: 1) Конкурс за найкращий літературний 

твір, що появився в 1965-1966 рр. Перша наго
рода 1.000.00 дол., друга нагорода 800.00 дол. 
і третя нагорода ЗОО.ОО дол. Склад Літератур
ного Жюрі: К. Біда, В. Верган, В. Давиденко, 
П. Ковалів, Гр. Лужницький, П. Одарченко, В. 
Радзикевич, В. Сварог і Б. Стебельський. Коор
диІ-юційна Комісія для допомоги праці жюрі: 
М. Денисюк, І. Мула і Р. Филипович. 2) Кон
курс за найкращу повість для украі'нськоі' мо
лоді з нагородами: Перша нагорода 800.00, дру
га нагорода 500.00 дол. і третя нагорода ЗОО.ОО 

дол. З) Конкурс за найкращий твір молодих 
талантів з нагородами: І-ша нагорода ЗОО.ОО 
дол., 2-га нагорода 200.00 дол. і З-та нагоро
да І 00.00 дол. 

Правління і Раду Українського Літератур
ного Фонду ім. І. Франка очолює голова Адам 
Антонович. Фінансову комісію очолює Б. Бі
линський. 
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Справжня літературна творчість 

Національна свідомість не постає сама з се

бе. Нарід, що не знає своєї історії та не плекає 

своєї культури, не є нацією, тобто не живе сві
домим суспільним життям. Такий нарід звичай
но має свої цінні міти й леrенди, але цього за

мало у наші часи, щоб він міг піднестися до рів
ня зрілого народу. 

Від багатьох століть народи черпають свою 

свідомість, індивідуальність і культуру з науко

вих і літературних творів. Прикладом може по
служити таки українська нація, яка після полі
тичного упадку відбудувала в останніх десяти

літтях 18-того і перших 19-того століття свою 

особовість, історичну свідомість і політичну зрі
лість тільки завдяки поетам, прозаїкам та украї
нознавчим сту діям інтелектуалів. 

Тогочасні поети, від Шевченка починаючи, 

а на безіменних чи призабутих кінчаючи, були в 
ті часи літературним аванrардом: вони не по

боялися плекати тодішній ,,модернізм" - роман
тизм, виступати з революційними тезами і про

грамами модного й актуального тоді спротиву 

соціяльній несправедливості, а навіть з гаслами 

національного визволення; науковці присвятилися 

розшукам джерел української історії та писали 

багато "причинків" і "причинків до причинків". 
Ця творчість і муравлина праця принесла плоди 
у перших десятиліттях 20-того віку, коли дов~

ла до тієї національної свідомости, якою ми ни

ні мож,емо величатися. 
Як бачимо, нові стилі творчости й нові те

ми, черпані з відчуття майбутнього, творення 
нових засобів мистецького вислову і нових по
глядів на історію є базою тривалости культур
ного життя нації, отже і її зросту. Це і є справ

жня творчість у літературі. 
Хто нині писав би повісті й романи в стилі 

19-того століття з його проблемами соціяльної 
несправедливости, з недабачуванням національ

них проблем та, що важніше, без напрямних для 

ОВИД ч. І ( 136), 1966 

майбутніх поколінь (а такі серед нас є), того 
твори, хай і як талановиті, справжньою літера

турною творчістю не були б. 

Письменники в Україні мають вироблену тех
ніку прози, незаперечні таланти, але, працюючи 

за вказівками літературних політруків з Москви, 
не мають можливости виявити свою справжню 

творчість. У висліді їхні виробничі успіхи мо
жуть придбати їм певні життєві вигоди і москов
сько-комуністичні признання, але для нації зна
чення не мають та по кількох роках попадають 

у забуття. Ці письменники можуть виявити свої 
таланти тільки в мистецьких засобах, у виконан
ні фраrментів, у характеристиці осіб і в описах, 
що, власне, належить тільки до техніки літера

тури, а не до її вищих вартостей. Про аванrардні 

прикмети цих творів не доводиться і говорити. 

Тож коли пост Богдан Рубчак стверджує, що на 
сміrрації немає кому змагатися з першорядними 
професійними радянськими прозаїками, то це 
тільки частинна правда: вони нас перевищують 
у техніці, у виробництві, в наставленні для масо
вого читача, теж і талантом, але не засобами і 

не настановою зрівнятися з модерними націями 
світу, бо ці речі їм не дозволені. Українська куль
тура у пляні "злиття націй" має залишитися ще 
деякий час провінційною, без ніяких претенсій 
на великість, чи, навіть, на нормальний розвій, 
а в кінцевому етапі московської політики повин
на зникнути назавжди з поверхні землі. В цій 

площині проходить в Україні боротьба. її вислід 
буде перемогою української культури, тому що 
духові сили у кожному народі іраціональні та не-
переможні. · 

Становище народів-сателітів інше. В остан
ні роки почалася там справжня мистецька рсво
люція. Вона довела до послаблення рамок, нака
заних Москвою, тож справжній творчості поль
СЬІ<ИХ, мадярських, румунських та інших творчих 

сил нема вже стриму. їхні твори перекладають-



ся на Заході на багато мов, їхні мистецькі засо

би й нові експерименти у мистецьких стилях та 

1\ювних засобах є нині предметом ст у дій та куль

турного обміну з вільними народами. Отже, це 
стан, що наближується до нормальних явищ в 

галузі взаємовпливів національних культур. 
Україна стоїть покищо збоку. Два-три пе

реклади не з оригіналу, а знову з московськш·о 

перекладу, виконані комуністичними письменнІ1-

ками Заходу, ніякого відгомону не мають. Поза 
деякою технікою, нічого нового в них нема. 

Як у світових літературах, так і в нас аван

,·ардом є завжди поезія, а не проза. Щойно, коли 
поезія дійде до зрілішого стилю, за нею прямує 

проза. І серед вільних західних народів проза є 

ш.е нині в стадії дуже контроверсійних експери

ментів, у яких ще не видно навіть приблизно на
прямку, яким вона могла б піти в наступних де

сятиліттях. Тому не ломічуємо новаторства, по

шукувань і прикмет авангардизму у нашій емі
граційній прозі, за малими, покищо, винятками 

дрібних нарисів і фрагментарних картин. 
Отже, можемо ствердити, що під натиском 

русифікації, прикрашеної назвою "злиття націй'', 
немає в Україні свободи мистецького слова, отже, 
нема і справжньої творчости, хоч мужність твор
чої снаги довела до постання підпільної чи за

халявної літератури. Народи-сателіти поза СССР 
є у кращому становищі, вільні народи мають не
обмежені можливості творчости. На мою думку, 

модерна поезія на еміt·рації стоїть куди вище від 
підсовєтської та має перед собою великі можли
вості впливу на розвиток української літерату
ри у найближчих десятиліттях. Нема сумніву, що 

на випадок звільнення України від політичного 
і духового невільництва ми мали б змогу перс
жити величезну творчу "експльозію" закованих 
нині талантів. Ця думка і моє переконання вка-
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зують на те, що в мистецьких силах України я 

Gачу потужні таланти, однак вони нині не мають 

можливости виявити свою справжню творчість. 

Нині живемо під тиском матеріяльних сил і 

хаотичних політичних умовин, але все таки в 

менш чи більш мирних обставинах. Серед віль
них народів зріст цивілізації та культури в часи 

миру інтересний для історїІ, власне, не змаган

нями силових чинників, а головно обставинами 

культурного життя. Навіть найпотужніша імпе

рія може займати незначне а то й останнє місце, 

коли дивитись на неї з культурної точки зору. І 

так, напр., сьогоднішня Італія цікава кожному 

сво·іми мистецькими, архітектурними й літера

турними здобутками минулих століть, а не того

часними силовими інтрю·ами місцевих князів і 

дожів. 

А ось приклади з іншої ділянки. Індустріяль
на продукція має значення для промислового роз

витку держави, для добробуту населення та д.пя 

інших матеріяльних чинників. Проте, для май
бутности важними є досліди та експерименти, но
ві винаходи й відкриття. Без того чинника і най
більш потужна дсrжава не мала б перед собою 
ніяких псрспеt<тив і сксро перейшла б у катего
рію відсталих націй. У зменшеному розмірі ми 
C:ctttимo подібне явище серед нашо·і еміграційН<>'І 
суспільности; наші стереотипні впродовж десят
І< ів рокіп "академїі" та інші святкування довели 
до певного застою або й відсталости в ділянці 
таІ< звано·і суспі.пьно·і праці. Люди приходять з 

"обов'язку" або перестали приходити на неціка
Rі, бо завжди ті самі імпрези. 

Те саме діється в усіх інших ділянках куль
тури. Періодичні видання стають нецікаві, біль
шість статтей не дає нічого нового, дописувачі 
'ІИ аптори персжонують старі відомі речі. Нема 

свіжої позитивної думки, хай і контроверсійно·і, 
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яка б пrивсрнул<1 до ссІіе уваІ-у сусІІіJІІ,ноПІІ т;, 

nГJИМУСИЛЗ ЇЇ ДО дискусіЇ, )lO о()міну дуМІ«ІМІІ. 

Оце~і з<tсті(І і З<lBMИf1<tHH~ СfІІ'НІчиниЛІ1 інше 
неrативнс явишt: ТL'Пср ноВІІ(І твір, ІІОК<l сусrІіJІІ,
на дуМК<l IIL' ВИКЛІІІ\УЮТІ, ІІЇ~ІКІ>Ї f1L'аКL~ЇЇ, НЇЯКОПJ 
nroцccy МИСЛL'НІІ~. За вор о ж l'IIL' І\ І) ,:)(): ІІІІСІ.і\\L'ІІІІІІ

КИ, r1срскажно старшо, - ,, віку, ІІL' ,v\аІоТJ, у наLІІІІХ 

умовинах можJшвоспІ ;~щ-JІілжувалІ 'ІІІ т1шрити 

нові стилі. Читачі не :нtаход~л. нових ідс(І і ІІL'

рестаютh ціІ<авитися новими появами, бо згор11 
nереконані, що лсдВL' 'ІИ знаІщул. у них щосJ, ІІо

ве. А те ноВL', якщо Іі Г>уло, такс відмінне ві;~ 
звичного, що читач, ~ІІш(і не слідкуt: З<l думкІ>Іо 

nисьменника, не був UH СІІf10МОЖНИ(І СПf1ИJІЮІТІІ 
твір. Ба чим о це в діл ян Іlі ІІОL'ЗЇІ, дL' нове, L'І\LїІL'

рименталt->нс, 1101\ІІЩО, СТ:\ЛО JlOML'HOIO MOJI<>;~j -
ЗВИЧаЙНО, молоді з високою освітою, заtlіІ\аВЛL'
ної КУЛhТУf1НИМИ процсС<tМН УКf1<1ЇНСhКОЇ ді(ІСІІО~-
ТИ. ВіддалІ-> між звичним і новим величезна, за

велика ДЛЯ суспіЛhНОСТИ, ЗВІІІ{JІОЇ ДО ІІОВіЛJ,ІНІХ, 

майже невидних змін. 
Наша nолітичн<1 ситуані~ і жІптt:ві ІІерсжІІ

вання ставлятh нас у труJ~НіШL' становище в ІІІ>

рівнянні З ВіЛhНИМИ H<lf1І>)lliMII. ДГJаМ<lТИЧНі TL'MII 
в літератуrі Заходу ІlL' силІ,на еротика, 1\РИJ\\і
налt->ні спrави, ВОИВСТВ<l тощо. Т<lкі речі H<lM чу

жі Ї НаС, ЩО Не ОДНL' IO:Zl' ІіаЧІІJІ\1 Jl IIL'Jll'ЖIIJIII, 1\t' 

зr:юрушуютh і не цшавлят1 •. Молоді ІІоепІ, ~ІІ< Іll' 

::аІ:ЖJlІІ Ііул1>, в перші рою1 своt:ї творчос І'! І \і;\
,-ал> МіСЩІ Відд<lІОТІ, І>СІ>UИСТІ1М ГІL'рL'ЖІІВаІІІІЯ,\\, 

що, ціJїІ<Оіv\ зрозуміло, і характсrизує мо."ІІ >;~у смі

І(1аціінІу поезію. Мистсщ.к<l зрілісл. ІІJ1ІІІІІ>~'ІІ ії. 
3 рІІІ\аМІІ інші ІІpoUJil'MII, ІlіІ<<lВіШі ДЛЯ JІітсратур:І. 
І>'ІІІ\L' дл~ н<1ції. ЯІ< Г>11 не дІІВІІТІІСЯ на І~і СІІр;шн. 
/\\11 ІІеf1L'ЖИВ3t:J\Ш до{)у ІІJІІ1ВКОІ'І) і ТІІМЧJLІІВ()І 11 
кут,турного пr<щссу, що приносиТІ~ з соGою 'ІІІ

мало НСІ·атИВНИХ ЯВИЩ: Ч\ІТ<lЧ Не СПf1Иі-ЇМ<lt: ІЮВІІ

Ії>, та не цікавитІ, і·іоІІ> стар~. Творчі СИJІІІ :ІІ\С ( >

хочуюп,ся ВідсутніСТІО uудІ,-~J{ОЇ СL'f1(ІО3НІІЇ І<j1ІІ

ТІІКІ,І (злобні інсІІнуанії-насмішюІ - це liL' І\\)ІІ

тнка!), а то 1'1 іІ.Н<>f1<1НІlіt:ю. Та все Іlе ЯВІІщ:t 111 'P
M<lm,нi для тнмчасової Lїпу<lції. І звича(Іно, в т:t
І\і часи піддсrжуt: І.:ут;гурни(І стан 11<1ції L'JІiт:t. 
ВиГ>ачлива ДО експериментів тrохн ІІеВДJЧІНІл і 
ДО ПрОЯВіВ КОНСерВ<lПІЗМу, ЦЯ еліта оG't:І<ТІІВІІо і 
до()r<ксrдсчно оцінюt: кожну с~рІюзну лшрчісл., 
і ділом доказуt: своє зацікавлення куЛІ>І·уrнrІ_'\<І!І 
явищами та процесами нації. Аж ІІіСJІsІ щ,, Нї, 

ПрИХОДИТ!-> МаСоВе ~і(Ш,ЇК<lВЛL'НН~ НОВИМ J1tІ:\ІНП

І<<>М І<ул~->тури. 

~о.~ оді nоети LlL' знают~->. І коли с~рL'д одн1 ,_ 
І'!) МІЛhЙОНа Гf1<>Мад~Н нашо·І ~МіГГJаЦЇІ ВДJСТJ,·;.'~І 

роЗnf1ОД<lП1 СТО 11f1ИМЇf1НИКіН МаЛоЇ ЗUЇJ1КІІ ІЮL'Зііі, 
Іtщ·т може бутн щаслиниіІ! 

-----------------------------~--~----~------------~----~~--~----~------------
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Натолена Королена 

Згадки про мої подорожі 
Сьогодні, коли моє каліцтво (хвора нога) не 

дозволяє мені навіть на "подорож" до Мельні
ка, міста на горі за півтора кільометра від ме
не (я живу на передмісті серед виноградників та 
овочевих садів), згадую про свої численні подо

рожі, які доводилось мені робити за молодих 

літ. 
Не тому стільки я 1юдорожувала, що це бу

ло "в моді", і не тому, що "нудилась", не маю
чи чого робити. Вимагала цього моя праця ар
хеолога, яка кидала мене то ту ди, то сюди - пе

реважно з Помпеї до Риму, з Риму до Єгипту, з 
Єгипту до Персії, Вірменії, Криму ... 

Отож, наїздилась я, як ,, тореро"'), сказа

ли б в Еспанії. Бо "корріди", бої биків, бува
ють лише від Великодньої Неділі до серпня. І 
"тореро" мусить їздити з міста до міста. Іноді 
так поспішає, щоб не спізнитись до поїзду, що 

навіть не має часу передягтись із свого "бойо
вого" гаптованого золотом шовкового одягу. То 

й передягається вже у вагоні "на цивіля", як 
усі "звичайні люди". 

Отже, сьогодні я не тільки не тужу за ,по
дорожами, але радію, що не мушу виходити з 

хати. Але згадати'? Чому ні? Згадки - це одна 

з найприємніших речей, тим більше що багато на 
світі змінилось за тих п'ятдесят років, відколи 

я вже ні ку ди не "рипаюсь". А дечого то вже ціл
ком нема, воно зникло. Тож це не тільки згадки 

про подорож, але, так би мовити, "археологічна 
подорож" у минуле. 

З усіх країн, що їх я бачила, три справили 
на мене особливе враження - Греція, Рим і Є
гипет. 

Гр~ція здавалася мені "безнадійно мертвою" 
країною, в якій і самі руїни розпадаються поро
хом. Ніщо ніколи не вдихне в них живого жит
тя. Бо й людям, які там мешкають, це абсолют
но байдуже. Минуле їх не цікавить. А "пояснен
ня", що їх дають "провідники" чужинІJ.ЯМ, пов
ні таких вигадок, що тяжко собі уявити, звідки 
вони їх, узяли. Від турків? Болгарів? Сербів чи 
чорногорців? Вони, безумовно, ближчі сьогодні

шнім грекам, ніж Демостен, Перикл, Анаксаrор, 
Платон чи Пракситель. 

Рим навпаки - невмирущий! Він живе віч
но. І не тому, що мав "залізні" леrії, силу, що 

1 ) Назви "тореадор" в Еспанії не вживають. Ue сло
во вигадане французами. В Еспанії кажуТh: тореро, ес
пада, дієстро. 
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переміг майже весь тодішн1и світ. Це та1шж за

никає, як уранішня імла перед сонцем. Чи ж 11~ 
перемогли потім Риму варвари? А "слава"'? Но
на лише строкатий метелик, прегарний і принаu

ливий; живе коротесеньку добу - всього одн: 1 
день. 

Тяжко собі усвідомити, чому Рим робить це 
враження "вічного''. Може, тому, що в Греції 
лишились руїни по дуже високій культурі - лі

тературі, філософії, архітектурі, скульптурі. Цl' 

все дуже гарне, але далеко не всім зрозуміл:! 

й ... потрібне. А Рим стоїть на "основі'', на по
чатках того, без чого не можлива культура: ію

го дороги, шляхи, акведукти й нині ще не р:>з

сипались порохом. Є ще засоби нав'язати стосун
ки з рештою світу, а не замикатись лише у вла

сному. А чистота, гігіt:на не можливі без води. 
Може тому ті дороги й акведукти підпирають 
вічність Риму? Бо вони є основою культури. 

Про Єгипет я могла б говорити й писати без 
кінця-краю, бо безмірно люблю Єгипет. Але пра

ження від Єгипту треба ділити на дві частини: 
Єгипет стародавній з часів фараонів і Єгипет 
доби мусулманської, з якої треба починати, бо 
з нею зустрічаєшся перш за все в Каїрі. Іслям 

тут так вкоренився, ніби тут ніколи не було ні
чого іншого. Може це тому, що мохаммеданстІ-ю 

- не тільки одна з найстарших релігій, але єди
на релігія, цілковито позбавлена всякої місти
ки, всього таємного, чарівного. Вона наскріз1") 

"матеріялістична". Це практичні приписи, як жи
ти. Звичайно, орієнтальна буйна фантазія з ча
сом "заквітчала" і прикрасила іслям леrсндами, 

але це пізніші додатки, так би моВІ·ПИ, не кано

нічні. 

Я завжди цікавилась релігіями, ст у діювала 
їх. Бо ніщо так не вияснює психології народу або 
й окремих людей, як їхня релігія чи антирелігій
ність. 

Щождо Корану, то я не тільки прочитала 
його всього арабською мовою, яку перед п'яти
десяти роками знала не гірше, як сьогодні укра

їнську. Я й студіювала його під керівництвом 
дуже освіченого мулли, так що мала б повне пра

во на титул "хаджі". На це дає право про ща до 
Мекки або студії Корану. Деякі жінки- маври за 
часів володіння маврів ув Еспанії цей титул но

сили. Але він зобов'язував таку жінку, поперше, 

не носити запинала на обличчі і, подруге, ніко
ли не виходити заміж, тобто позбавляв її ,,жі
ночости", зрівнюючи з чоловіками. 

у 



Отож, у мене залишилося таке враження, 

що в Корані подані тільки "приписи життя''. На
nриклад, заборона пити вино й алькогольні на
пої дана не тому, що це "гріх", а тому, що о
рієнтальні люди, хоч і майстерно вміють воло
діти собою й виглядають спокійними, то з при
роди своєї дуже темпераментні. Вино зробило G 
їх такими, що хапалися б за ніж при найм~ншім 
натяку на образу, навіть у випадках, де про об
разу не було жадної думки. З другого боку ви
но зробило б з них безчинних мрійників, які LLі
лісінькі дні й ночі лежали б без діла, слухаючи 
казок, пісень, музики, курячи наргіле2 ) та вди
хаючи аромат троянд і жасминів. На працю і1 
<.>н~ргію не було б ані бажання, ані часу. Це зни
щило б орієнтальні народи, як знищило маврів ув 
Еспанії. Бо не стільки Сид Кампеадор поклав кі
нець маврському володінню, як добрі й міцні ес
панські вина, які в ту добу не вивозилися з Ес
панії. На заборону Корану маври дивились "кріз1~ 
пальці" під впливом маврських учених і "куль
турних людей", серед яких було чимало вчених 
- і то серйозних учених жидів. А для них Ко
ран не був і не міг бутИ жадним законом. Сви
нину заборонялось тому, що в теnлім nідсонні 
вона дуже швидко псується. 

Многоженетво не було "nриnисане'', воно 
лише дозволялося. Умови, nід якими воно дозво

лялося, не були достуnні кожному, бо чоловік, 
що хотів мати дві або три жінки, мусів nеред
усім забезnечити кожну цілком однаковим ком

фортом - мешканням, службою, одягами, ки-

2) Наргіле - дов1·а люлька, в якій л.им очищується, 
проходячи через трубк·У з водою. 

шеньковими грішми. Крім того, nовинен був 
скласти в банку або в довіреної особи з жінчи
ної родини таку суму грошей, яка у виnадку роз

воду дала б можливість розведеній жити серед 

тих самих умовин і маючи той самий комфорт, 
яким користувалась у чоловіка, й не мусїла 6 
"аж до смерти" заробляти собі на життя. Ця 
клявзуля відnадала, якщо розведена жінка схо
тіла знов вийти заміж. Але той другий чоловік 

мусів знов забезnечити її, як nерший. 

Причин до розводу було багато і більш у 
жінок, ніж у чоловіків. Наnриклад, одна моя 

знайома подала прохання про розвід тому, що 

"чоловік погано поводиться з нею". Гадаєте, мо
же, що сварився з нею'? Або бив її? Де ж би 
там! Такого мохаммеданина не знайдете, ні! Він 
- всього тільки! - вертаючись додому з крам

ниці (був торгівцем) не приносив їй щовечора да
рунка ані солодощів. Скарга була визнана "спр(!
ведливою ·· і розвід був даний. 

Друга була єдиною жінкою торгівця кили

мами. Вимагала розводу, бо її чоловік відмовив
ся взяти ... другу жінку, і їй було сумно зали
шатись самітньою лише із слугами, коли чоло

вік виїздив на купівлю килимів. А це тривало 

довго! .. І ця скарга була визнана справедливою. 

Розвід був даний. 

Про заздрість європейських жінок мохам

меданки не мають уявлення. Кожна жінка му

сить бути на однаковому становищі й мати "свою 
чергу". 

Все, що тут пишу, стосується головно до 

персів, єгиптян, але не до турків. Тих я не знаю, 

ніколи не жила їхнім життям ні серед них. 

СВЯТЕ ПИСЬМО СТАРОГО та НОВОГО ЗАВІТУ 
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Може сьогодні під впливом европе·Ізму й 

модернізму багато змінилося або й узагалі вже 
не існує. Цього не знаю, бо r.же п'ятдесят ро
ків не бачила Орієнту й не живу його життЯІ\\. 
Ці мої згадки є одночасно й "подорожжю в ми

нуле". 

Каїр! .. 
Перше враження: очі осліплені світлом, сон

цем і різноманітними барвами. У вухах аж гу де 
від різних мов. Вулиці переповнені лющ")ми у 

чалмах, фезах, тарбушах, довгополих "кафта
нах", плащах або майже голими. Серед мов до
мінує арабська, в якій мені завжди вчуваr.ся НL'

мов віддалений брязкіт зброї. 
Єгиптяни-феллаги одягнені в довгі аж до 

землі темносині сорочки, завжди готові до тор

гів, завжди усміхнені, дарма що життя їхнє да

леко не солодке ... Вірмени, навпаки, завжди rю
важні, чорні з обличчя і з чорним волоссям, одя

гаються переважно в чорну довгу одежу, яка на

дає їм ще більше вигляду чужинців. Гнучкі, бли
скучоокі, гарні сирійці коло мовчазних аристо
кратичного вигляду персів - спокійних, зрівно
важених і ніколи не галасливих. Вони завжди у 
високих каракульових шапках - не мохнатих 

"nапахах", але з коротенького, майже у круІ·

ленькі кучері закрученого смушку. Чим дрібні
ший каракуль, тим він дорожчий. Яка б не була 
спека, шапка лишається на голові перса, бо r.ін 
переконаний, що ніщо так не охороняє від спе

ки, а навіть і від соняшного вдару, як ця ка

ракульова шапка. )Киди з пронизливим, але од

ночасно покірливо-скромним поглядом, неохай
ні бедуїни, високі абісинці, загорнені в білі пла
щі й перемішані з кавовогнідими нубійцями --
все це змішалося в один потік. 

Не бракує в ньому і звірят. Білі, сірі й тем
носірі ослики вистукують, мов зап'ятками, бли
скучим~ свіжо вичищеними копитками. їх чистять. 
як чобітки, пастою до черевик. 

Мчаться завжди вискоком фіякри, бо їзди
ти "звичайним темпом" - це признатись, що 

коні нічого не варті. Як же можна допустити та

ку думку, коли візник має добрих берберійсь
ких коней? Ніколи не б'ють їх батогом. лише ви

махують ним у повітрі. І бич дає звук, ніби рве 
невидне полотно, але ніколи не доторкається ко

ней. 

Проїде верхи якийсь баша або бей. 
Витикається голова або й кілька голів вер

блюдів з тим абсурдно-гордим виглядом "вищої 
істоти", яка ,,знає собі ціну". Ідуть верблюди 
спокійним кроком, не поспішаючи. 

А ось гарем -- очевидно, не абиякого пана! 

ОRИД ч. І ( 136), 1966 

Два елеІ·антні ляндо, а в них дами з заслонею1-

ми обличчями, але не чорним запиналом, а сіт
кою на очах. На І'Олови й обличчя накинуто ли
ше біли(І легенький муслін, крізь який дуже до

бре видко і гарні обличчя і, навіть, підмальо
вані майстерно великі блискучі очі. Двоє евну

хів- вершників їдуть по боках повозів, двоє -
за повозами. 

Попереду летять швидше, як коні, бігуни, 

майже голі, бо лише в коротеньких штанцях та 

"казайці", яка сягає лише під гру ди, зате вся 
гаптована сріблом і цяцьками. Ноги цілком голі, 
без жадного взуття. Бігуни вимахують палиця
ми й гукають щосили, щоб усі й усе давало до
рогу. Натовп розступається. 

На столиках міняйлів дзеленьчать найрізно
манітніші монети. 

Дуже рідко промайне чорна й беззвучна, як 
кажан, загорнена від голови до п'ят у чорнИІІ 

завій постать "правовірної". Всі вдають, що не 
бачать 'Ії, бо звернути увагу на жінку - вершоr< 
грубіянства, невихованости, невміння "поводи
тись серед людей". 

Гавкають пси, відзиваються ослики, свистять 
бичі, які нікого не б'ють ... Але, найдивовижні
ше з усього те, що ніхто нікого не штовхає й ні
хто не лається. 

Ось торговельна частина Каїру, вулички ба
зару "Муски". З одного боку вулиці на другий 
перекинено циновки, щоб хоч трохи захистити 

від спеки гори кавунів, соковитих солодких ,,чор
джуйських" динь, фіг, винограду, баклажанів та 
подовгастих бабріджанів, подібних до темнофі
ялкових великих грушок. Не бракує сріблясто

го часнику, золотистої цибулі, ніби в шкуратяні 

шабатури схованих гранатових яблук. Але мар
но шукали б ви там звичайнісіньких яблук. У ті 
часи їх в Єгипті не знали. 

Починаються ряди крамниць у своєрідному 
порядку: завжди з однаковим збіжжям, щоб по

купець не мусів шукати того, чого потрібно, а 
міг спок1ино, не поспішаючи, вибрати те, чого 
йому хочеться. Бо що може бути гіршого, як 
"поспішати"? Людина Сходу найбільш намага
ється цього уникнути. Конкуренції східній тор
говець не Gо'іться, бо він певен, що має лише до
бре збіжжя. ({оли ж воно вам не підходить, він 
сам вам порадить і вкаже, в кого це можете ку

пити. Тільки ніІ<оли не кажіть, що збіжжя "не
добре"! Це образа. Почувши її, купець з вамн 

Г>ільшс не бу де говорити. 
Взагалі, психологія орієнтального купця ду

же різниться від психології купця-европейця. Для 
европейця комерція є одним із засобів зароfііт

ку, як кожне інше ремесло. Це нецікава щоден-
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на праця, як ус$-Іка інша. Це також засіб розба
гатіти. Для східнього купця це певного роду 

" 
контемплятивне зайняття", зв'язане з за робіт-

ком, але з різними можJІиностями, несподіванк~-
ми - щось, як для європейця полювання. ЗвичаГt
но, і східній купець ради!"t заробити, особливо на 
англійцях та американцях. Бо англійців не лю6-
лять з давніх часів, як гнобителів усіх народів 
Uрієнту. Американців він уважає за "дивні істо
ти", які цінять лише одно золото, дарма що ни

t·лядають, як люди. 

Проходимо повз крамниці з бронзовим і мі
дяним посудом, дивуючись, як така сила речей 
може вміститись у таких малих крамничках. Ся
І·ають вони в глибину будинку, а не н ширину. 

Проходячи, гляньмо лише, як майстерно ви
цяцьковані ці дзбани, таці, коновки! Безконеч
ний ряд крамниць лише з тканина~и, жіноч~м~ 
запиналами, жіночим взуттям. І ЯКІ ж гарНІ щ 
жіночі черевички, пантофлі, гаптовані шовком, 
сріблом, золотом, перлами -- навіть справжні
ми, бо дрібні перли тут дуже дешеві. 

Далі крамниці з каракульовими шаnками, 

зброєю, чоловічим одягом і взуттям. Лише коло 
крамниць з м'ясом та рибою ліпше не затриму
ватись, бо часами від мух і неприємного запаху 

аж млосно робиться. 
Ось золоті оздоби, казково гарні своєю фі

ліграною. Та найцікавіше зі всього - килими. 
Торговець килимами показує їх вам, як ко

лекціонер свою збірку: він хвалиться ними. При 
цьому розповідає, як купив той чи інший кили~, 
ку ди їздив і що пережив при цьому в nодорожІ. 

Ось гляньте на ці рожеві "юмуди" з прига
шено-блакитною барвою! Хто б повІрив, що лю
ди пє1 країни, юмуди, поклоняються не Аллахо
ві, але Іблісові (дияволові)! Бо Аллах добрий і 
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милосердний, а Ібліс - JІихий, злий і ради(t 
шкодити людям. Отож, вони намагаються його 
задобрити, щоб їм не шкодив. 

Ви нічого не купили? Не біда! Купить хтосt) 

інший. Зрештою, купець радий, що цей "текін .. 
або "белюджистан" ще лежить у нього і що мо

же ще "натішити його очі". 

Двоє або й четверо мовчазних помічників 
розгортають і згортають перед вами килими. Го
ворить лише сам власник крамниці. Оглядання 
триває довго, кілька годин. Ви немов бачите на 
власні очі і Белюджистан і землю юмудів. 

Виходячи з базару, почуваєте, що у вас ле

гко крутиться голова, як від легкого сп'яніння, 
хоч ніякого алькоголю ви не пили - лише чор

ну й дуже добру каву. Подав її вам хлопчик, що 

немов виріс з-під землі перед вами, як тільки ви 
зручно вмостились на подушках широкої "тах

ри"3), щоб дивитись на килими. На таці лише 

чорна кава та на дрібні шматки поколuтий цу
кор. Нічого більше. Але, як тільки ви випили ма
лесеньку чашечку тієї кави, хлопчик знов вам 

приносить каву. Це такий уже звичай. Інакше на 

килими не дивляться. 

І, пам'ятайте: не nитайте виходячи, скільки 
ни "винні" за випиту каву! Це була б тяжка об
раза, а про вас св ід чи ло б, що ви неук, невихо

вана людина, дикун і варвар. Бо акт продажу 

килима має свої традиції, закони, звичаї. Це не 

звичайна "комерція", але свого роду "мистецтво'' 
й "патріотична пропаrанда", говорячи сьогод

нішньою мовою. А купця шанують не тому, що 

він багатий, а тому, що він "бачив світ" і "вміє 
говорити з людьми". 

3 ) Тахра - широка канапа без спинки, лише з по
душками. 

З нагоди відзначення 50-их Лисенківських ро
ковин, Видавництво IKAR видало у фірмі RCA 
Victor платівку скрипкової та фортепіянової му· 
зики Миколи Лисенка, що її нЗІГрали світової сла
ви мистці-віртуози: Франсуа Д' Альберт (скрипка) 
та Катерина Заврер-Смит (фортепіян). Ця платів
ка під назвою НЕВМИРУЩА МУЗИКА МИКОЛИ 
ЛИСЕНКА належить до першоякісних щодо мистець
кого й технічного виконання видань. 

Ціна 4.95 дол. 
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Роман Мартинюк 

Нольорова телевізія 
Електронічну індустрію зараховують тепер 

до одної з найбільш динамічних за останні два 
десятиліття. За даними Асоціяції Електронічної 
Індустрії, її обороти осягнули 16.280.000.000 
дол. в 1964 р. і на 7% перевищили обороти 3 по
переднього року. На 1965 рік Асоціяція передnа
чувала понад 17 більйонін оборотів. 

НайбІльш потенціяльним покупцем електро
нічних виробів є уряд. Модерне обладнання ар
мії тепер не можливе без різнородного електро
нічного приладдя. На обстеження просторів усе
світу при допомозі дуже скомплікованих електро

нічних апаратів видаються особливо великі су
ми. В 1965 р. уряд ЗДА закупив різнородного 
електронічного обладнання на суму 9.1 більйона 
долярі в. 

Раптовий зріст електронічної індустрії тре
ба приписати в першій мірі все новим винахо

дам. Винахід телевізії є дуже добрим прикла
дом швидкого зросту продукції, що йде впарі з 
великим попитом збоку консументів. Хоч у 1946 
р. щойно започатковано виробництво теле8ізій

них апаратів, то в 1950 р. продукція вже осяг

нула цифру 7.4 міль. одиниць, а грошовий обо-

рот дійшов до 1.4 б іл. доля рів. У досконаленюІ 
кольорової телевізії останніми роками викликалt> 
великий попит на відповідні апарати. 

У 1965 р. випродукувано і продано 2.600.000 
апаратів кольорової телевізії - майже вдвоє 
стільки, ЯІ< в 1964 р. У 1966 р. продуценти телс
нізорів мають можливість випродукувати 4 міль
йони одиниць. Єдиною перешкодою може бути 
недостатній запас кольорових електронічних туб. 

Голова корпорації Motorola Р. В. Гальвін 
недавно висловився, що він зовсім не бу де зди

вований, коли в наступних п'ятьох роках річна 

продукція кольорових телевізорів досягне цифри 
1 О міль. одиниць. Торік продано по гуртових ці
нах 2.600.000 кольорових телевізійних апаратів на 
суму 900 мільйонів дол. У тому самому році про
дано 8 міль. чорно-білих телевізорів приблизно 

за 800 мільйонів дол. З цих даних видно, що ко-
льорові телевізори втроє дорожчі від некольорu

вих. Сподіваючись, що кольорові телевізійні апа

рати з кожним роком будуть дешевші, проми

словці передбачають, що в 1970 р. сума з про

дажу цих апаратів перевищить 2 більйони дол. 
Два більйони додаткових оборотів річно бу дуть 

20-ТОМ·ОВЕ ВИДАННЯ 

Т В О Р І В ІВАНА ФРАННА 
Велике (понад 8,800 сторінок тексту та ілюстрацій), найбільше з дотеперішніх 

видань творів Івана Франка, що досі будь-де та будь-коли виходили. 

В цьому виданні творів Івана Франка видрукувана: 

1). 115 оповідань, казок і дитячих віршІв; 2). 9 повісте й; З). 5 томів поезш 
(загально 4З7 окремих віршів); 4). 14 поем; 5). 7 драматичних творів; 6). З 
томи (близько 1 ,ЗОО стор.) перекладних творів з інших мов - латинської, ан
глійської, французької, німецької, італійської, польської, чеської, російської, ста-

роруської, сербської та ін. 
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мати стимулюючи!"'! вплив на продукцію кольо

рових телевізі~Іних апаратів, а прибутки будуть 
запорукою дальшої експансії цих корпорацій. Хоч 
2 більйони дол. в порівнянні з загальною сумою 

крайової продукції є незначною позицією, то всt: 
таки вони бу дуть до деякої міри стимулом ДJІИ 

господарства країни. Наприклад, обслуга кольо
рової телевізії є більше скомплікована, ніж не
кольорової, і буде коштувати річно дорожче на 

яких 250 мільйонів. Кольорова телевізія зуживає 
також більше електричної енергії. Ця додаткова 
енергія буде дорожча на яких 250 мільйонів дол. 
Кольорові фільми та оголошення на телевізії та
кож подорожчають на 20-25 відсотків. 

Додаткова праця при фільмуванні декорацій, 
насвіт лення, виявлювання фільму - все це має 
вплив на підвищення коштів. Устаткування при 
накрученні кольорового фільму коштує далеко 
більше. Ціна одного апарату доходить до 70.000 
дол. Телевізійна висильня CBS видала в 1965 р. 
І О мільйонів дол. на устаткування в зв'язку ~і на
кручуванням кольорових фільмів. Таку саму су
му плянують видати і в 1966 р. Із зростом обо
ротів у телевізійних продуцентів є дуже добрі 
вигляди на зріст їхніх прибутків, принаймні так 
довго, доки буде попит. 

Розраховуючи на великі обороти і надзви
чайно добрі прибутки, власники інвестицій уже 
другий рік підряд інтенсивно купують паї (ше
ри) провідних корпорацій цієї індустрії - НСА, 
Zcnitl1, l\1otorola, MagnaYox, А<1шігаІ та багатьох 
менших компаній. Пересічний прибуток цієї гру
пи паїв виявив за 1965 р. найкращий відсотко
вий зріст - 1 З5 °/.,, а заробіткове відношення 

паїв ( гаtіо) осягнуло ЗО. 
У даеконалені кольорові туби поки що проду

кують RCA, Zcnitl1, l\1otoгola і National Vidco. Від 
їхньої продукції туб у великій мірі залежить 
продукція кольорових телевізійних апаратів усіх 
інших спілок. Найбільшим продуцентом кольоро

вих телевізорів, а також кольорових туб є RCA. 
Ця корпорація охоплює З5% загальної продукції 
кольорової телевізії. Великий ринковий попит на 
цей продукт сильно підвищив прибутки згаданої 
корпорації. Від ЗО мільйонів дол. чистого при
бутку в 1960 р. RCA дійшла до 90 міль. дол. при
бутку за останній рік. У зв'язку з винаходом ко

льорової туби спілка RCA була першою, що на
полегливо працювала над цим винаходом. Ви
трати корпорації, зв'язані з цим, досягають 15() 
мільйонів дол. 

Корпорація Zenitl1, що займає друге місце в 
продукції кольорових телевізорів і туб, ~отепер 
витратила на досліди та розб у дов у 50 МІЛь. до
лярів. Вона охопила 2З% продукції продажу 
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кольорових апаратів, на З(;;, більше, ніж при не

І<ольорових апаратах. Utoб досягнути ще вищо

го відсотка в загальній продукції і продажі, 
Z<>пitl1 плянує поширити незабаром продукцію о
собливо кольорових туб. Заступник президента 
І<орпорації Сем Каплан заявив, що в наступних 
18-ох місяцях Zt>llitlІ-oвi треоа бу де більше фа
брик та більше устаткування, щоб у держати по
пит все зростаючого ринку. 

~IotOl·ola займає третє місце в цій індустрії 

з 12% загальної продукції. Маючи власні чоти

риІ<утні кольорові туби, вона старається збіль

шити свою продукцію та осягнути вищий від до

теперішнього відсоток загальної продукції. l\1o
toгola і 1'\ ational \ї<l('о працювали спільно над ви

находом кольорової туби. їх витрати у зв'язку з 

дослідами далеко менші, ніж їх попередників, 

RCA і Zenitl1. Обидві корпорацїі продукують т~
пер окремо телевізійні туби. 

Крім вищеназваних трьох найбільших про
дуцентів кольорової телевізії, маємо на терені 

ЗДА понад 20 менших продуцентів. З-поміж них 
варто згадати корпорації l\lagnaYox і A<lшiral. Во

ни охоплюють більш як 10% загальної продук
ції телевізійних апаратів. 

Всі продуценти телевізії, менші й більші, ко
ристуючись великим попитом, намагаються під

вищити свою участь у продукції і продажі. Во
ни навипередки розбудовують та поліпшують за

соби продукції, щоб бути приготованими в май
бутньому до втримання конкуренційної ціни. По
кищо нема мови про якунебудь знижку ціни на 
І<ольорові телевізори, але внедовзі вона прийде і 

про це нема потреби сумніватися. 

Кожний продуцент телевізійних апаратів має 
власну окрему стратегію у продукції і проДажі. 
1-Іапр., Z<-'nitll придержується засади дати консу
ментові продукт наJ':'Івищої якости. В реклямі під

І<реслюється, що ці вироби монтуються ручно·. Mo
toroln прикладає найбільше уваги до застосуван
ня транзисторів у своїх апаратах. lVIagnavox дбає 
про зовнішній вигляд сво_І_Х апаратів. Корпора

ція вказує, що -,-ї апарат є прикрасою кімнати_ 

A<iшit·al при продукцП і продажі некольорових 

телевізійних апаратів послуговується стратегією 
масово-,- продукці_І_ та розмірно невисокої ціни. 

Тепер ця корпорація при продукцН кольорових 

телевізорів відходить від давнь6і тактики та ро

бить більший натиск на якість продукту. 
ПСА, найбільший продуцент не лише телеві

зорів, але багатьох інших скомплікованих елек
тронічних приладів, особливо для уряду, вказує 
на якість своїх продуктів. Щоб зберегти позицію 
найбільшого продуцента кольорово·,- телевізП, ця 

корпорація недавно подала до загального відо-
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ма nл яни розб у дони І<оштом 50 міль. долярі в. 
Така сума, nризначена на розбудову, є досі най
вищою в історії телевізії. Загально корnорація 
НСА у зв'язку з колhоровою телевізією досі витра

тила ІІа досліди і розбудову суму 225 міль. до
JІЯfнь. Щоб у держати nровідне місце в nродук-
1~ЇІ колhорової телевізії, корnорація мусить в най
()jJижчому майбутньому витратити на розбудову 

ще додаткові суми. НСА, досі найбільший nро

дуцент кольорових туб, nостуnово зменшує їх 
nродукцію через те, що інші корnорації нинай

шли і nродукуютh власні туби. Від лиnня 1965 
НСА не мала білhше замовлень від корпорацій 
Zt•пitll і SіІпшіа. Трохи пізніше з тих самих при
чин відпали корпорації :\1otoгola і А<Ішігаl. У бе

резні 1966 НСА не бу де більше доставляти вище
згаданим компаніям інших дуже важних скла
дових частин кольорової телевізії. Щоб, без ува
ги на втрату потенціяльних відборців, зберегти 
nровідну позицію в цій індустрії, RCA готується 
вnровадити незабаром на ринок 15-цалевий пе
реносний кольоровий телевізор. RCA обереж-

110 підходитh до 11роблеми введення тран
зисторів до своїх апаратів. RCA звертає 

свою увагу і зусилля на впровадження н корот

кому часі мініятюрних ··int.Pgi·нt<'<l еі1·еніt~", що 

маютh заступити звукову систему в телевізії. 

НСА не бачитh небезnеки суперництва в ділянt~і 

введення транзисторів чи фосфороної ту6и, що 

її продукує Sil \'ania. Корпорація бачить 6іJІhШУ 

небезпеку в цілком новій системі, що буде засл>

сонана в конструкції телевізії на засаді нових, 

досі нікому не знаних принципів, над якими спілh
но працюютh дві нелиІ{і спілІ(и - 'Tt•xa:-: І в:-:tгн

шеnts і Роlагоі<І. 

Самозрозуміло, що ні НСА ні Zt•вitll не 6у

дуть спокійно придивлятись до введення новин у 

колhорову телевізію. Вони вже тепер маютh ІJ.С 
на увазі і, щоб зберегти свою передову позицію 

в цій індустрії, мусять спрямувати в цьому на

прямі всі свої сили й засоби. На наших очах від

бувається щораз завзятіше змагання за майбут
ній ринок збуту кольорової телевізії. Цей зма1· 
втратить насилення за 4-5 наступних років. 

ІСТОРІЯ УКРАїНИ В ДОБІ ДИРЕКТОРІї УНР 
В; 6 ТОМАХ 

Монографічна праця проф. Українського Вільного Університету 

Д-РА МАТВІЯ СТАХОВА 

Ця монографія містить вперше всебічний образ державнотвор

чої дії української нації від листопада 1918 по листопад 1920, а одно
часний основний огляд оборони Української Держави на всіх фрон

тах мілітарних і дипломатичних. 

В цій праці використано невідомі до тепер українські та не-укра

їнські джерельні документи (французькі, британські, німецькі, поль

ські, американські, московські і інші) текстуально так, що кожний 
читач сам може собі виробити свій власний погляд на окремі періо

ди історії відновленої самостійної, соборної і суверенної Української 
/І.ержави. 

До тепер появилося б томів цієї монографії. В друку вже є 7 -ий 
том. 

Ціна всіх дотеперішніх б томів у картоновій оправі 19.50 дол., а 
ноJютняній твердій оправі 2б.40 дол. 

Ця праця видана в рямках Наукового Товариства ім. UІевченка 
Бібліотека Українознавства. 

Замовлення і гроші слати на адресу: 
MYKOLA DENYSIUK PUB1JSHING COMPANY 

2226 W. CHICAGO AVE., CHICAGO, IIJ,INOIN 60622 - U.R.A 
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Василь Дзуль 

Найцінніші хвилини 
Найціннішими хвилинами свого життя вва

жаю короткі фраrменти часу, що їх пережив я 27 
червня 1964 року під час відкриття пам'ятника 
нашому національному Пророкові та українсько
му Апостолові Правди - безсмертному Тарасо
ві Шевченкові у Вашінrтоні. 

Тих незабутніх хвилин було дві ... 
Uсь перша з них. Я стояв серед стотисячної 

маси народ~ на шевченківській площі. Народ з 
затаєним ВІддихом ожидав появи колишнього 

Президента Двайта Д. Айзенгавера, що мав від
слонити статую Мойсея України. її створив на 
славу Рідної Землі недалекий сусід Лесі Україн
ки, відомиr1 скульптор Л. Молодожанин. 

Була така благослов~нна тиша, що її навіть 

пташка не порушувала. Соняшна ясність і спо
кій блакитного неба огортали нас небуденною 

силою та цементували в живий і могутній моно

літ. Очі всіх присутніх були звернені з великою 
натугою на вершок покривала, над яким, здава

лося, витають могутні небесні сили, що незаба

ром створять нам на нерідній землі Українське 
Чудо ... 

Мені здавалося, що не дотикаюся ногами 

землі, на я:\іЙ стою. Та шерех потягнутого коли

шнім Президентом Айзенгавером шнурка і ше
лест покривала, що спадало, порушили цей мо

литовний настрій наших душ і природи. Здава
лося, що з падінням покривала спадають віко

нічні пута з України і наш Шевченко, великиіІ 
покутник за гріхи наші, промовляє радісно брон

зовими устами: 

От, тепер я 
І Дніпро, і гори -
Все покину і полину 

До самого Бога 

молитися ... 

Твориться чудо ... Оживає в наших серцях 
жива душа Тараса. Спонтанно зривається могут-

ній "Заповіт" ... Але, чи це тільки пісня? Ні, це 
символ української віри й еліксір української мо

литви. Народ із сльозами в очах прирікає вели
кому українському Єгошуї іти слідами іІого мріІt 
та страждань, доки козацький Словута 

доки 

/6 

Не понесе з України 
У синєє море 
Кров ворожу ... 

Вона під срібний гомін труб 
Не збудиться залізним словом 
І не засяє наш тризуб 
Над Хустом, Києвом і Львовом . .. 

Другу незабутню хвилину пережив я після 
про~_ови Преосвященного Митрополита Україн
ськоІ Православної Церкви в ЗДА, йоана Тео
доровича. 

Присутні українські паломники відспівали 
свій Національний Гимн. Через гучномовці пові
домлено, що церемонія відслонення пам'ятника 
~евченкові закінчена, і що тепер відбудеться де
фt~яда перед постаментом Велю<ого Кобзаря Ук
раtни. 

Море людських тіл ворухнулось і зашуміло. 
З ними і я ворухнувся. В мене зродилося бажан
ня підійти якнайближче до пам'ятника та якнай

докладніше до нього приг лянутися. Але не було 
легко це зробити. Все ж, щілинами між живою 
людською лявіною я якось просувався, але чиJ\·\ 
більше наближувався я до статуї, тим більше 
моє просування проти течії натрапляло на труд

нощі. Вкінці не міг я ступити ні кроку, бо народ 
справді став, як сказав, мабуть, Юрій Липа, пле
чима до плечей ... 

Прикований до одного непорушного місця, 
r.дивлявся я в статую Великого Тараса. Чим біль
ше я в нього вдивлявся, тим більше ставав він 

мені дорогим, як найцінніший скарб. 
Нараз запримічую біля пам'ятника якусь ме

тушню. Це пригадало мені йорданський звичай в 

Україні, коли то наші люди після посвячення во

ди в річці, піднісши вгору свої порожні відра, 
дзбанки та пляшки, товпилися одні поперед· од
них, щоб якнайскоріше зачерпнути свяченої води 

та ЖИВИМИ ВИрВаТИСЯ З юрби кожухів, ЩО напи
рали на річку, де перед хвилиною з'явився Свя
тий Дух у виді голубинім і перемінив звичайну 
воду у бальзам на користь людині і скотині ... 

Подібне явище бачу й тут. Люди підходять 
до пам'ятника і дотикають руками rраніту, на
че б хотіли кусок його вирвати і принести додо

му; наче б хотіли донести до свого далекого до

му шматок Шевченкової душі, що поставила К()

ло нас на сторожі своє Слово і вже сотню літ з 
канівської гори закликає рабів німих і слуг атt.'
чества чужого своїм сакральним: борітеся - по

борете! 
Враз бачу, що чиїсь руки піднесли понад го-

лови людей малого хлопчика. Він обняв ручка
ми металеву ногу Пророка, притулився всім сво-
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їм тілом до неї, подивився нгоrу. кrугом зник 

у юрбі. 
А ось чиїсь rуки піднесли маленьку дівчин

ку. її рожеве личко бачу докладно. Вона, що на

певно народилася в Америці, що ніколи не бачила 
ні України, ні її блакитнього неба, почала цілу

вати стопу Шевченка ... 
І я почав плакати . . . Я був гордий із тих 

батьків, що так глибоко вкорінюють у душі сво
їх дітей любов до України та її національних 
святощів. Чимскоріше підношу фільмовий апарат, 
щоб схопити цей прекрасний момент на фільмо
ву стрічку, але в очах повно сліз і нічого не ба
чу кrізь контрольну сочку. Втираю око й наці
лююся вдруге, але чудової дівчинки вже немає. 
Вона, причастившись духом Шевченка, рахман

ною незабудькою відплила в невідоме. 
Це бу"в небу денний момент, і на нього я не 

був приготований. Все ж фільмую те, що бачу. 
Але й тут мені не щастить. Переді мною якісь 
високі постаті - і все мені заступають. У мене 
зроджується думка відшукати цю маленьку ук

rаїнську Марусю та увіковічнити її на фільмо

вій стрічці. 

Хочу йти, але не можу, бо переді мною жи

вий мур. 
Перед сочкою мого фільмового апарату ус

тавилися двома рядами нпорядники свята, що 

мали допильнувати, щоб дефіляда перед пам'ят
ником відбулася н найкращому порядку. Прошу 

НОВИНКА НА КНИЖКОВОМУ РИНКУ 

РОМАН ЗАВАДОВИЧ 

nРИГОДИ 

fНОМИКА 

РОМТОМТОМИКА 

Ілюстрації 

мистця ЕДВАРДА КОЗАКА 

Об'єднання nрацівників Дитячої Літератури 

Торонто Р. Б. 1964 Нью-йорк 

Видали цю книжку своїми коштами 
приятелі письменника 

Ярослава й Михайло Шафранюки 
в Торонті, Канада 

Ціна - 2.50 дол. 
Замовляти в адміністрації "Овиду" 
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їх, щоб зупинились і дозволили менt це нее фо
тографувати. Але мої намагання не увінчуюл)
ся успіхом. Українське море все хвилює і пливе. 

Починаю приг лядатис51 до дітей, щоб між 
ними знайти ту незабутню дорогу дівчюшу, що 
мене зачаклувала. Хвилина за хвиJІиною швидк() 

пробігають, і я переконаний, що мені ніколи не 
вдасться відшукати дівчинки. 

Закінчилася дефіляда, і на площі стає віль
ніше. Вже можна всюди порушуватися. Моє сер
це вперто жде на дівчинку, що в імені наших 

найменших так гарно привітала Кобзаря. 
Але надії даремні. Наближається пора ви

ступу чікаrського хору, в якому я беру учасл-,. 
Вскакую в таксі, та їду під готель, що його за
йняв наш хор, і миттю пересідаю до автобуса, 
щоб з хористами нашого ансамблю встигнути на 
призначений нам час. Про будь-яку їжу немає 
й мови, хоч півтори доби минає від того часу, 
коли прихватцем я щось їв у Чікаrо. 

Всівши до автобуса, обновлюю н пам'яті всі 
свої недавні переживання. Образ дівчинки, що 

цілує стопу Великого Кобзаря, не сходить мені з 
думки. Під час концерту стою в ряді хористів та 
стараюся не думати про неї, щоб не розійтись у 

своєму співі з рукою дириrента. Але наш хоrо

вий виступ, як зазначила преса, пройшов гаразд. 

І досі хвилюють мене ці дві так глибоко пе

режиті хвилини, дві картини: як славнозвісний 

стратег і державний муж наймогутнішої в світі 

країни вшановує нам'ять нашого Шевченка і як 

батьки навчають своїх дітей дорожити своїм на

ціональним Пророком. 

Якщо таких батьків багато, якщо вони про
довжуватимуть це виховання, аж поки їх діти 

виростуть, то це велика надія на наше завтра. 

Тоді зможемо, за Константином Великим, гордо 
сказати, що під цим знаком переможемо. Маючи 

на чужій землі таку патріотичну моJІодь, може

мо вірити, що 

Встане Украі·на 

І розвіє тьму неволі, 

Світ правди засвітить, 
І помоляться на волі 

Невольничі діти . .. 

Вона встане. 
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО -ПОВНЕ ВИДАННЯ 

ТВОРІВ, І - XIV ТОМІВ. ВИДАВНИЦТВО 
МИКОЛИ ДЕНИСЮКА, ЧІКАГО 1959 - 1963. 
ТВЕРДА ОПРАВА, З ПОЗОЛОЧЕННЯМ. ЦІНА 

75.00 ДОЛ. 

ТАРАС 

ШЕВЧЕНКО 

I-XIV 

ТВОРИ 

У шевченківські ювілеит роки ( /96/-/964) 
илним із найдостойніших пам'ятників Генієві Ук
раїни є повне видання його творів. Думки Шев
чснна такі глибокі, а ідеї такі непроминальна-віч
ні, що довести їх до свідомости читача в ясній, 
переконливій і правильній інтерпретацй може 
тільки справді науково- критичне видання, під
готоване передовими шевченкознавцями нового 

часу. 

Ми знаємо, з якою запеклістю намагаються 

вороги українського народу сфальшувати, при

меншити й ослабити ідейну сторону творчости 
Шевченка, заперечуючи чи промовчуючи те, що 

в ній найістотніше - національний елемент. ЦіІ1 

згори й віддавна заплянованій акцй гальмування 

впливу національного поета-державника на сві

домість його народу і приглушування його патріо

тичних закликів мусимо протиставити такі ви

дання його творів, які б давали повний, прозо
рий і вірний образ його духовости і робили це 
солідно, відповідально та авторитетно. Бо бо
ротьба за справжнього Шевченка та оборона йо
го величної ідеології перед ворожим наступом -
це одночасно бій за майбутню Україну, за вихован
ня ІЇ підготову сьогочасного й майбутніх поко
лінь до чергових історичних завдань. 

/8 

flaшa й зацікавлена Шевченком чужинецька 

літературна критика ствердили без сумніву, що 
одним із таких видань, в яких живе й діє дух 
справжнього Шевченка, є повне критичне видан

ня його творів, що появилося в рр. 1959-1963 у в-ві 
М. Деннеюка в 14 томах. Це збірна праця цілої 
низки учених шевченкознавців, починаючи члена

ми довоєнного Українського Наукового Інстнту
ту у Варшаві й кінчаючи членами теперішнього 

НТШ та УВАН на еміrрації. Тому воно і найпов
ніше, і найдокладніше, і найбагатше на нові здо
бутки науки шевченкознавства. В ньому вся ду
хова спадщина Шевченка: поезія ("Кобзар"). 
драматичні твори, повісті, доступне досі лис1·у

вання, репродукції рисунків і малярських картнп, 

зразки перекладів його творів на інші мови, а ти

кож замітки й пояснення до текстів, найновіша і1 
найповніша бібліографія та збірник статтей про 
Шевченка і його творчість. Можна сміливо СІ<а
зати, що такого видання українська вільна нау

ка ще не мала, що це - за словами проф. Я. Руд

ницького - ,,останнє слово справжнього науко

пого шевченкознавства". 

Отож, повне видання творів Шевченка в J..J. 
·гомах - це не тільки достойний неруко1·ворний 
пам' ятннк Шевченкові, здвигнений українською 

вільною наукою, яка єдина має можливіс1·ь пра

вильно інтерпретувати творчість Пое1·а, але і1 
найкращий ювілейний подарунок украї·нському на

родові, передусім його еміrрацй. Мета видання 
- донести творчість Шевченка в найбільш аро
зумілім, доступнім та естетичнім внгляді до. ро

зуму й серця всякого читача, а 1·им самим підій
мати украї·нську свідомість у масах і спрямо

вувати енерrію та зусилля всієї· спільноти на здій
снення національних і вселюдських ідеалів Добра, 
Краси і Правди, що були у Шевченка універсаш,
инмн символами Божих і людських моральних 

вартостей. Одночасно це монументальне видання 

вже навіть самим свої·м зверхнім виглядом з най
кращої· сторони репрезентує перед чужинцями на

ші видавничі осяги і наш'культ найбільшого пос
та-пробудника Украї·ни. Тож не диво, що вдово

лені читачі називають це видання "великим вкла

дом в украї·нську культуру і великою користю длн 

нашої загальної· справи". 

Повне 14-томове видання творів Тараса Шев
ченка всіма сторонами заслуговує на те, щоб ста
ти не лише прннрасою мешкання кожної· свідо

мої української родини, але й бути справді твор
чою лектурою для всіх нас, особливо ж для мо
лоді та підростаючих поколінь, що не бажаю1·ь 
відстати від рідного берега й шукають на ньому 
цілющих джерел духової· сили, потрібної' для здій
снення преднівських заповітів. 

ПRИД ч. І ( !Jfi}, !96ti 



Роман ПпчпнсhюиІ 

Суд над мистецькою виставкою ОМУА в Нью-·Йорку 

Від 14-f'() J/1\C/'()1/~\Jl~l j~() І-ІІІ І'РУ-~1111 І~)();) І~і.·~

буналася н Нt,ю-йорІ<у Дван;цщпа В11ставка ()(!

єднання мисп~ів-українt~ів в .-\1\tL'j)ІІІli, яку відві
дало nів тисячі осіГ>. І і а ,'lуІ\шу Г>аІ·ал,ох Ін>сті(ІнІІх 

ВідвідувачіВ MI\CT~lli>IHIX ВІІСТ:ІВІ >І\ ( )}\\~' :\ І ;~L'

ЯКИХ Кf1ИТИl<іВ МИСІТІlТВа, llll B//П';\f;J\~1 І>'LІІ;І :1 1\\l;\

ЩИХ за останні рІІІ\ІІ. 

)''ІаСНІ1І\іВ, S.JJ\i pa,·~j {іуJІІІ 1/ІІ'І}'Т/1 1\О/11\рL'ТііУ дуМІ\~' 

ІІj1І> СІ~ОЇ ТНорІІ. 

І{L·руІоЧІІLї, \lІІМ (іажаннs-~м. у11рава товарІІс

тна клаштукал~t ІІj1ІІJІІо;tнІt(І "суд". На всту11і ІlІ,І>

І·о Нl'Чора ,-оJІона ( )і\\У:\ MІІCTL'IlJ, Л. \(у:н,м:t ІІІ>-· 

1ІСІІІІІ~ ІlрІІсутнім. ІІlо форма суду умовна, (іІІ 
І.Цl' Гlj)І > СТКІ >j)L'Ifllll ;tT.\1oCфL'j111 IIL' С)'.lІ )J;( Jl. J;tJIЇ, ;1 

8. Бал1с --- БАЗАР У БРАЗИЛІї 

f-1·o І·рудІІs-1 BBL'ЧL'pi, В 1 >СТ:ІННІ!'І .lL'HI, ВІІСТ::І./1-
КИ, Від{)уJІоОІ 11 j1ИJІІІ >Jllil' 1.1 o(ii'OIН>j1L'II ШІ у формі 
суду. КоJІо Н-ІJІ. ІІ>;l. :~і(ІLШІІІСs-І в ЛЛ\К:но(іі Jo тр11 
д~сятки осіб, з чо1·о ІІо.ІІоНІІІІУ станоВІІЛ/І МІІСТІ~і. 

Tp~fia скеtзатн, ІНО І ~~-І-І> .ІІІІСЛ>ІІа:tа І ~Н);) р. ві;t()у .. 
ЛОСЯ ОДН~ закрІtтl' І>(іІ-І>КОj1L'ІІШІ ВІ\І(JІІІ>'ІІІІ> І; 1\І) .. ·Іі 

самих мистців. На ІІІ,ому :~аторюІ~нІ> JаІ·аm,ІІоМІІ

ст~цькі про{)л~ми, І>JlH<l'ІL' (іl'з ІІі>;tріГ>ноІ·І> о(іІ'І>В 1 >

r~ння ТІШріН, С~{)то ОСs-ІІ'іВ ЧИ ІІL')lІ>JІЇІ<іВ ІІІ>О)l/1\ІІ>-

1\ИХ аІ:торів. ЦL· {)уJІІ> роз•Іарув:ІІІІІs-1.'\\ ;L.IIs-I ,lL'Kor·o :~ 

ОnИд ч. І ( /.'Ш). /Yfif) 

1 >ІіІ·овоjК'ІІІІS.І творів :10-1 >Х учасників. Ні11 Інцав 
таІ\ІІ(І CI\.'I<IJl суду: ьоІ·дан ГlL'ІНІІІ(І і J\J000MIIj1 

КузJ,ма ІІj)()І\урорІІ, .-\нтін і\\атоІ~а і і\\ІІха(ІJ/1> 
ЧLїК'LІІНJ,І>І;сJ,J\ІІ(і о(іорІ>ІІ!lі, сул;~1І - r1роф. МІІ
ха(І.ІІо ( kіІІЧ)'І\. Далі :~·щ·уван :\авдання ІІрокуро

рів, ЩІ> 1\\<IJlІ> !ІОЛЯІ-<ІТ/1 )' ВІІs-ІВЛІОВ<ІІІІІі мінусіВ, а 
:~аrщанш1 о(іороІщів у ІІідкрL'сJІІованні rІлюсів і 
3:tІІL'j1L'Ч)'Ванні закІІ.rlіВ. ЗавдаІІІІSІМ судді ()уJІІ> Г> 
рL':ІL'умуваТІІ СІ\аЗаІІL' 11 ВІІL'JІІ>ВJІІОВ<ІТІІ І\іНЦ~Ву дум
І\\' 11ро )11\іСТІ, ТКІІр)' В llЇJ/ІJL'Ti. ()(і(·овор~ІІmІ Ма-

!П 



О. Богачевська - ПОДРУГИ· 

ло () тривати дві з половиною хвилини при І<ож

нім учаснику. Додатньою сторінкою такш·о о() .. 
говорення Л. Кузьма вважав участь ширню1·о :іа

І·алу у висловлюванні опінії про виста•щу, зап св

нюючи, що речеве приготування поодиноких чJtс

нів суду дає запоруку об'єктивности. Автора~ 
творів надавалося теж право вистуnу Ін:ред рІ

шенням судді, а присутнім гостям - у кінцевій 
дискусії, яка всетаки не змогла відбутися чсрс] 
Іtізню пору. (Вечір затягнувся до пів на дванад

цяту!). 

Б. Певний, як прокурор, окреслив своє зав-

20 

дання як незручне, бо хоч сам учасник виставки, 

мусить нисловлюІЗати думку про чужі твори, ЯІ<І 

с інтимними та індивідуальними речами для кож

ноІ·о мистця. Торкаючись загальної сторінки ви

ставки, зазначив, що, на його думку, виставка не 

йде впарі з мистецьким прямуванням ХХ-го сто-

річчя, має замало зв'язку з українською творчою 

традиціею і виявляє теж непрофесіональність ба

І·атьох учасників. Прокурор Кузьма заявив, що 

()ере до уваги тільки формальну сторінку твору, 

а HL' загальну глибину. 

ОRИД ч. І ( 1.16), 19Ші 



Оnісл~ ІІ[111Сту ІІ.ІІl'ІІІ' 11 • ІІ<ІІ 1 ІВ< 'РL'ІІ ш1 тв< >рІв 

за азбучним rюр~дІ<ом. 

Два краt:видІІ Пl·тра ,\ІІ.'LР}'СL'І:;І стріну.ІІІІОІ :1 
закидом невдаJІ< н·< > к< >.111,< >рІпу. ІІаІІ:І.іІJ,ІІ< н·< > ІІL'Р

шоrо rІляну (І<Віти в І\арлrні "ДуГіtr"), ІІL·щ·ноІ.І> 

освітлснн~ тощо -- ВСІ..' :ІГі<н<у tІр<н<урора І(у:н""'ІІ. 

Б. Певний дооачав вrrлнвr1 ф()ві:Іму, :Іа:~начуІоЧІІ, 

що Андрусів HL' з(Jсlпrув ІLJ,І>І'ІІ rн>імrІрl·сіонісrїJІІ

ноrо напрямку і дан щосr, ІЮlТрl·днt.: та в заr·сlJІJ,

ному несучасне. ( )Гіор<>ІІL'ІLІ· Л. N\n.rІrШL:І :~а:~ІІ:JІІІІВ, 

що Андрусів замrшувоr в co(Ji і LІІ)'Kclt' своr'І>. Ві11 

МаЄ ВСС ТаКИ ШИJJОІ{ИІ~Ї ро:~МаХ Та іНТІІМНІІЇ-і ДІІН;І

МіЗМ. Оооронсцr) Чсреuнн,овСL,rш(r сказав, що кар

тини ліпші за ІІOJІl'Pl'JLH і твор11 АндрусL·ва J мн

нулорічної вистанrш. Можна JLOLtryкyнaтиc~ х11Гі 

у рисунку і твердості ма:щів, т;1 ні~rк ІІL' в ~І<<>сті 

кольориту, ~ro-1 (r ндсржаІНІ (і у ват,орах. Су дюr 

Осінчук зазначив, ІІІ.ІІ В:lІІ<І<<> ВІІІІL'СІїr вrrpor.:, І\<>.ІІІІ 

L·т:tІІІІТІ.оr ІІі;LХЇ,l ІІL'l'У 1 Іаснщ"ІїІ. І{арлІІІІІ i\rщpy

CL'Ba І:ІІ~ІВJІЯІО'Ії, шуr<:ІІІШІ ф()рМІІ і 1\ШІ!,()ру, а 1: 11.1-
.:](Jl'TЇ ІЮНІІ Hl'Jl()J'<111Ї. 

Дві СІLL'ІІІІ :~ Гіазарів у І>ра:тлії В<>JІ<ІJLІІМІ1ра 

kІJІ~С<І, 11:1 думку l\узr,МІІ, Маtоїї, po:mo)llll'IIІІ(J IШ-

JII,Of11 п, тму ІІ< >ст;tті штафа ж у ро:ІJІ ітаюл,оr в 

Jll'TaJІЯX. Тl·ма ВЖl' rІерl·сrrіваІІа. l)a.rrяc rнr~rвtrв r.:y

дtr ГііJІhШL' індtrнідуаю,нrrх rrознак у своїх творах 

ІІа lli>IІl'pL'JllliX НІІСТ:1ВІ\:ІХ (>МУ;\ C:IML' СВОЇМ аІІо-

1\ ;ur і І ІТ11111111 м :І:t ();~ р B.IIL'II н ~Ім. І;, r le вн 11 (r зазна ч 11 в, 

ЩО У~ІВJІЩ' соГіі Гіра3ІІ.ІІіІkІ,І\і l'Щ'ІІ\1 В СІІJІІ,НіLШІХ 

синіх тонах і 3 r·.:rrrГiorшмrr тi11~rмrr. ()(JороІІещ, М:t

лнща :~аЗНС\ЧІІВ, ЩІІ HCL' T(ll{\1 lll' l'І{З<ІТІІІ{а JLJI~I II:IL' і 

В фpar·ML'HT:JX t: ІІеВНі II<>JH;tJ{IJ М<>НУМl'НТаJІІ,ІІОСТІІ. 

Ч L'реш н r,oнcr,ro-r (r 11 ідr< pecmr в r· а рм он і (r ні сл, ІLJ,( 11 ·о 

ви(Jілсrшr'І> кот,ориту, що (r<ІІ'І> ПerнІJr(r 11p1rpiвшrr; 

до r·о(Jлсну. Судд~ Осінчук yr«l3aв на те, що rrрІІ

рода t: TiJlJ-,1{11 (ІІІ >НУІ<ОІО, ;1 І\ І ІJН,ор!ІТ ТІШр!ІТJ, C;J,\1 

1-> • .ВасИJІишин - ТИХА РІЧКА 
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мистець. Баляс утримує все в пастельних оарвах 

у тім самім жанрі. 
На прохання Івана Кучмака суд розr·л~нув 

його твори раніше. Кузьма закинув композицї1 
Кучмака "Рефлексії Маківки" брак збалянсуван
ІІЯ рівноваги. а в "Жнивах" - пt.>реяскравлt.>ння 

ляють формальну t:дність. Чt.>решньовськи(r аоро

нив контрастового заложення ,,)Книв" і нальор

ного рівн~ кольориту в ,,}Книвах". Сам автор 
вияснив зміст композиції про Маr<івку, а судщ·І 

признав йому заслуr·у за персдачу сслянсr-.r<ої тс

матию1. 

О. Жмурневич -- ПОРТРЕТ 

стерні. Б. Певний зазначив, що для ньnго україн

ська тематика - в першу чергу стиль, якого годі 

дошукатися в Кучмака. Оборонець Малюца ду
має, що сценічний уклад композиції Кучмака влс
r·шує ілюстрування мистцеві, а "Жнива" ни~н-

22 

. Композиці~ Оленки Богаченеької "Подруги", 
на думr<у Кузьми, виянляt: познаки еклектизму. Є 
хиои в рисунку і в перспективі, ~кі годі випран
лати модері-іізмом 11ри реалістичному трактуванні 

фі1·ур. ПсІН-іІІІІ бачить тут зудар кількох стильо-

ОНИД ч. І ( fJ(j ), !9fJ'fi 



ВИХ ман~р. В 1\ОJІІ,орі t' ,ll'iii\Ї З.'l;tl·i;liiL'HШI fi!Jj1)''1 

сильно зазначених тонів. У ні(І стуJlL'ІІІ'Lї.кі(І ІІра
ці є познаки монумснтаJІІ,JІоІ·о м;ІЛ~Ірства. ( )11ор()
нець Малнща ІlіІ..:аВІІВС~І .\\(J/1\.JІІІВІІСІ·~r::-,rr :1аІнJ:Ні

чень у школі, кшш (Ідсл,с~ ІІро Jl'Jзмax. ІІІ)()ТL· :~;t

псречин теж r1ро~в індІІНЇ;lуаm~~шслt, ~к ще З,1-

ранній. ЧерешНІ,оВсІ,J<И(r вшІІНІВ вдовоJІL'ІІІІ~ J ВІІ

держаного кольориту карtїІНІІ, що ІІІ1умовлrщ:: ~~

t<ість і гармонію. Судд~ зазнач11в, що І:ажІ\!) су
дити без полсмізуванн~. ГJо в оІ1ра3і l' нікані рt·

чі поруч невдалих, які не понинні бути. 
До краєвидік БоІ')lаrІ;І ВсtСИЛІІLІJІІна ,,ІІа ct-

ОНИД ч. І ( /Jfi), ІПШі 

,\\!JTi" і .. ТІІ\:1 рі'ІІ\:1 .. l). fkBIIIІIIL'I.Ol')'t· ті самі зав

ВСl}І\L'І\11~1, що ,:lo Лндруссва. 1\у]ьма 1<<1}1\L', що :; 

O}liiOMY Mil'Іli ХМара ВрІІНаt'ТІ,ОІ HL'JI()J'i 1 111(), 1\ОЛІІ 

,·lOX! ЦІ ПJ, ,l! J ,ll'J1L'Ba, Л J/1\ І:ІІІ'ЮІ_:lаt: ІІl'ІІL'І1L'І\ОНJІІІ

І:І ). ( )()( JP( ІIIL'lll• Матоца ГJачІІл, тут в заІ·аJІІ,\1( ),\\ ·; 

ГJіJІІ,ІІІL' ІІІЧІМ.УВ:ІІІІІ~І ,'l!J СІІІІТl'ЛJ!ІІІоЇ IIL'J1L',l:\ 1 Іi. lfL'
j1L'ШHJ,oHC\,I\IІ(i l)ороНІІТІ> ВІІСОІ\У ~І\іСТJ, I{OJ\І,OJ11ПJ'. 

Сам автор. жартуНJ'ІІІ, ІІJ1ІІ]ІІаt:л.с~ /lO ІІР•JКІІН. 

Cy,·l,l~ }l}'.\1:\t', \IL() 1\!JL'\I.'IL'Iilt~l IIL'I1ll\!)\'() \],;J~ІІІУ }l!J

,'l<l.'J!) () ГJіт.шс /1\ІІН)''ІОL'ТІІ Іzраt'НІЦІJІ:і .. І-Іа самоті", 

а 1: ML'Ifll\01\1}' (HJI.!J ра:~ІПJ, IIL'J1l'XII.IIl'lll' Jll'I1L'IШ у 

Л. І<у:іьма -- ДІВЧИНА З КНИЖІ<ОЮ 

2.5 



І. Матура МЕТАМОРФОЗИ 

формі клина, як чужий елемент у загат,нім тоні 
Ішмnозицїі лісової тиші. 

Картини Ярослава Вижницпкого ("Квіти" 
nоза каталогом, в каталозі тілпки "ЛсщстарсІ.
кий з'їзд"), на думку nрокурора, виявляютп на

хил до запозичення палітри Мороза. ОборонсІ~J, 
Малюца заnеречує таку можливістп, зазначуючи, 

що Вижницький nочинає картину шкіцунанн~м 

11апінпритомно. Він не реаліст. Черешнповспки(І 
хналитп "Квіти", збиваючи закид про цснтрат.

нс розложення комnозиції. Гармонія в тсnлІІх 
тонах квітів і тло, на його думку, трохи заст;Ірі
лі, зате "З'їзд" має білпше сучасности через сні-

ж у тонацію. Су дд~ пригадує, що мистець мусиТІ, 
ресnектунати натуру, хоч у nейзаж ах nрокурори 

1;сс знаходять наслідування баченого. Тут у Виж
ницпкого жовті барви вириваються, хоч образ 

робитп nриємне враження. Тонація квітів має 
І\;Ірдинальні nомилки, тло нищить вальор квітів. 

Гірський краєвид Марії Дачишин-Г арасов
спІ<ої, на думку Кузьми, має кардинальну nохиб

ку через nеревантаження синього кольору вели

чсзІюю nлощеtо. Б. Певний вважає, що гори, як 

сам сюжет, уводять мистця в дешевизну. Тут 

r,рJжає беЗІLільність такого малярства, хоч є ве
JІІ1чсзниИ розмах, як на малярку-жінку. Оборонеuь 

ОВИД ч. І ( 1.16), J9(j(i 



Малюца при:1нас ІІ:t~ІВІІ і сл, 1)1 ':І:.,;t~\ у. ;..:1 >11 ГіачІІТІ> у 
цьому в~лику І<рІІ:І)' рL·;tлі:І.\\у. ЧL'РL'ІІІІІІ.<>І:Lї.КІ1(І І\а

ж~. що ні.гrісл, трІІІ\t;Іt·л,L·~ 1 Іl'j)L·:~ ІtІо шї.:ракісл •. 

а розмах ІlL' .'tІ>І1р;І ІІрІІІ\,\\l'Т:t. Cy_u~t rнн·о_·t;.ку-

Т.1КІ1 .. І·аІІТІІВ;ІН;І К:tрТІІІІ:t''. ;1 ;\\IIL'TL'Ill, ІІІІВІІНL'Н 

p;l_"LІIIL' M;!JI І< >В;ІТІ І . 

.,0:Ісро" ()І>І._'L;ІІІ:І ,:lІ>.\\;ІІІІІК:t, ІІа ,·ly.\\1\)" 1\у:І!.

. \\11, ІІl','lІІСІ;ІЛJІ,ІІ Lї\ІІі\\ІІІІІІІІІ;;\ІІl'. ];І<);ІJ';\ТІІ ТУТ На-

М. Мороз - МОРЕ 

СГЬ('~І :_; ТІ;L'рДЖL'ІіmІ.'\\, ЩІ 1 МІ І/1\L' авторка Хоті;І;t 

ІІаМаJіІОВ.1ПІ Вl' 1 Іір )" ІІ>р;ІЛ Т;\1\11!\\ L'ІІІІЇМ І(І)JІІ,І•

рИТОМ. 

Ритовина Л і_·tїІ 1- р1щан-Суш кін. н:t ,:lумку 
Кузьми, вюІВМІt' ,ll'~II\L' 1-:1 >МІН >:НІІtі(ІІІL' ІІL'.'l< >Т~І·нсн
ня Чl'рl'З Jll'lї{L' тр;ІІП)'І::tІІН~ .\\:І.ІІ~ІрСІ,І\ОІ'ІІ ](lВДСlН

НЯ. П~ВНИЙ Ka/1\L', ЩІІ ,\\.1.ІІ~рl'ІїІ<І ВНІІЖ<lt::Тf,('Я ~1<>
му ЗаВЖДИ Н IIJI<ІiitШi:tX, ;1 І')'Т t' ];\lll'j1l' 1 1l'HH~I В('І,<>-

1'0 ТОІ'о в ІtаІІр~.\\і .. ручІІІІХ роГііт". T:tІ\L' .1\tаJІ~І(К

тво Н~ ІІОВШІІЮ Гіут11 ll:t І:ІІСТаІНlЇ. ( )<JІ 1р< >Нl'Щ, і\\а

ЛЮЦа думаt::, Щ<> МІІСТІ\ИІНІ IB~JI:IC~ JlO ТЇL'.І Тl'ХІІЇІ(ІІ, 

~:~ЗДаЮЧИ co(ij L'Іtp:tBІI, Щ<І l'ІІ}lІІЛ, 11;1 МЇСІlЇ, Х<JІІ 

перше мал юка.r1а те ж TL'M ІІL·р< но. ЧL'РL'ІІІІІІ>< >ВСІ,І<ІІІІ 

І<ажс, що, наВІІаІш, вона орІІІ·інаm,на. Сшtідно 

Зроf>Лl'Ні HL' ОДНі 1 tорні IIJI~MII. ~~l' IIL' l ІІl'І':!ТИВ .. 

рисунок можна КІ1ІІІІІТІІ. Судд~І вважас, lll<> л> I:CL' 

ОНИД ч. І ( І.'Ш). /Щіtі 

СJІі,·tуваІ!ІІЯ нрІІр<>JlІІ. ГkІ:ІІІІЙ вважас, що Цl' Н.1ІІ-· 

ГiiJІІ,llJ ІІатураJІіСТІІЧІІа карТІІНа ІІа BIIL'T<lHІLi, ~11\:1 

відрізн~t::ТІ,ОІ ЧІІМlї, осо{)JІІІЮІМ, (іо t' тут теж І·ір

ші на-І уралістІІчні речі, 11роте вона не niдxo;JJJТI, 

ло кл ~Lї 1 фі І< а Іtії щ<оЇсJ, ш кщІІІ. ()(іоронещ, Л·\аЛІо

LlСІ каже, що ДоманІІІ\ старасл,с~ ма.!ІJоватІІ син

телtчно, він t:: ІІ(l<>ТІІ роз(іІІванн~ Гіарв і 11рттстус 

І:(l<ІТІІ ТІІХ, ~ІІОІХ t' 3а(іаІ·ато, ClMl' В р<>З8ІІВаІІІІі 

Гіарв. ЧерешнJ,<>ВСJ,J<ІІ(І уважас, Щ<> картІІна Jl<>

()pe СІ\ОМІІШІ< >ВаНа, ()о MJICTellf, :mа(ІШ<>В доГірl' 

м.іСІlе, а І{<>JІІ,орІІСПІЧНО t:: Тl'Ж Гіl'З ЗСlІОІду, (іо r:і
ЩО тут ІІL' ВІІрІІвасл,с~. Су;tл~ HL' ІІ<>І'<>JJ)·кусл~сsІ 

з о(іоронLt~МІІ, (іо вважас, що :~а(іа,·ато зсл~н(І·І 

()а рви. 

JІіт<>І'(1афі~І ВасJІJІ~І ДорошеНІ<а з8ирає f>ага
то ]а IOI}l і В :~а 11 Ї}lІ< pcCJI І< >В.1І-І 11~1 ІІL'іl'ЛПН 11 Х pl•: ll'l-1 

')і. 
_,) 



при упрощуванні. Голова козака зле заложена, 

забагато наговорено, а замало сказано. Певний 
зазна чує, що графіка виглядає як рисунок вуг лем 

на учнівському рівні. Малюца боронить тут пев
ного шукання об'ємности і масивности. Череш
нt>оВСhКИЙ вияснює, що, беручи до уваги важке 

п~р~хворіння мистця, треба схвалити його зу
силля в напрямі нормальної мистецької праці. 

Суддя зазначує, що спосіб спостереження ослаГ>
лсний через хворобу, тому різкість слабенька. 

"Пізня осінь" Євгенії Ерес, на думку Кузh
ми, має фатальні помилки в J{Омпозиції, яка на

І·адує малюнки російських малярів минулого сто

річчя. Б. Певний добачає тут подібністh до емі
r·рантів-малярів у Каліші, що малювали на збут 

у Полr")щі дешеві романтичні картини. Пані Ерес 

виявляє велику працьовитість і майстерність у 
д~талях, та смак у не·і не є на рівні мистецhко·і 

вибагливости. Малюца твердить, що вона ма

лює гірше за калішівців, але поетично. Тут мо

ж~ бути одне застереження щодо автентичности. 

ЧерешнhоВСhкий боронить мисткиню тим, що во

Ііа виконує завдання дуже добре на тому рівні, 

яrшй дає rи покупців. Суддя зазначує, що важк<> 
повірити, щоб картина була мальована на осно

ві природи. 

"Портрет" Орисі Жмуркевич, каже Кузьма, 
має фатальну пляму за головою і загалом тут 

слабе відчуття колhорів. Певний зазначує, що ЦL' 

єдиний портрет на виставці, проте до портр~ту 

треба ставити білhші вимоги. Не дивлячиСі) Ііа 

деякі цікаві елементи одежі, слід уважати його 
тілhки за студію до портрету. Малюца боронитh 
тут чіткістh у виявленні характеру людини. Че
решнhовський уважає, що колhористичне зало

ження добре. Суддя все таки прихиляється до 

думки Певного, що це тільки ст у дія. 
"Сон Якова", композиція Марка Зубаря, 

стрічається теж із закидом еклектизму збоку 
Кузьми, який бачить тут мало ориrінальности, бо 
це наслідування однієї техніки другою - непо

трібне наслідування вітражу. Релігійного настрою 

тут нема. п~вний заявляє, що це все таки най
модерніша картина на виставці. Це манеризм мо

дернізму. Закид хіба може бути такий, що через 
r<омбінацію колhорів постає омана і, може, по-

Г. Нованівсьна - ТРИ ГОЛІВІ\И 

2()' ОRИД ч. І ( 1.1fi ), /9filj 



rожн~ча. Імі·t :щі~І вітра)\\}'. ~ІІ\:1 Hl' .l:Ісл.оt lj1ІJ

зуміти, наLї\іJІІ,І\ІІ ІlL' PL'.'tit·i(ttttt(t твір. :t ІІL' L'НїІl'
рим~Іп. ОГ>ороttсщ, М:І.'ІІОІl:t ttpttt a.lyt:. Щ11 в нас 

завжди дoмat·at<пt.ot і\Шд~рні:~му. а 1\ІJ.'ІІІ т:tt\ІІІІ 

ПОЯВЛЯЄТhСЯ, ТО ВСі HatШ;lytoТJ,C~I На 11\,І І\'І J .\\()\\j111,\l 

рядНО/\\. На (tot·І> дУ·"''"У· в ЗуГ>ар'r! Г>аt·:ІТ<І "ІІ1ама
тики'', Г>о він сІtраІні р()Г>tпt. кітраіІ\і. 1\артІІн:t 1: 

Нhого мож~ Г>улt ІІр()t:ІПІJМ вітраіІ\у і лt,\\ С:І.\\1!.\І 

ткором уж ІІТІ{ОВ< >І"<> мІІсп·ttтва. ЧL'рL'ІІІІІІ ,( ІВLї.t\ ,,,., 

Г>ороІ-ІиТІ, {)~ззаСТL'рL'ЖІІІJ ВІІС<>І\ІІ(І piBL'\1\, 1\apttliill, 

доГ>ачуючи чомусt. у т()му ,,[lit:тy" ( 1\ll) вttІ\.'ІІІІ\)'С 
сміх с~р~д кол~t·, {)o;.t.; на]Н:t "l'<ІІІ ~11\І>В:t"). Він 
тв~рдtпt. далі, ЩІ> t·арні лінії рІІ:І:\\L'/1\)'ІІ;Інt. ІІL' L. 

І. ІІалинода СМЕРЕl<И 

\:1\UІІІІІ, ЇХ .'\\ІІ/-1.;\1,'\ :{j)ІJ(ittТ\1 у t:iтp;til\i, ;1 1\ІІ.\\,І!j) '-. 

t:ttcoi\І>.t 'r!І\ІІСТІІ і t·ар."І\ІІІІЇІ. Cy,l.l~І :Іа:ІН:t 1 tус. ІІlІ! 

1\\L'Л>to вітражу t: 11ро:юрісл, СІ\.Іа. :t тут ВІ!\\1) IIL'

ttp<JІ·mt;LIIL', ТІJ/1\ ІІаВіЩІJ t:II\ІJ\.ІJ вітр:tіІ\}'.! floXІ\IJ-

1\a l І\ ca,\\<Jl\\)' :Іа.іІІІ)І\L'ІІНі, ~~~~ ІІL":І~т;tрн:t ІІL'РL'.·t:І'ІZІ 

pttl'}'\11\;І t:L· .L:ІС І ЩІ.l:\Чl'І;і Ні~І\\ІІ.І .1\',\ІІ\11, 1\lІJ Т;І,\\ 

І і pL·:tcтat\JiL'\!1 J. 

СІ\у.:tt.ІІтур:t Іkтра l{attlliY 1 ІL'ІІt..::t . .l'н:ttti". iiZ1 

.l}'·""'Y І{у:ІІ •. \\11. ,\\aL lj)ІJ\:11 ІІІТ)''ІІІУ l'I\Lїlj1l'Ci\IJ 1 \L'

I~L·:; ІІ.lІІ<І,\\анілІісл •. lkвtttttt ІІа 1 ІІІІІ, <lp:tl\ ф1>рмtt 1 

ІІ1ІІВІІ."І\ірttщ'tїt, ІІ11 Lї\у.rн.tпуру трL·І)а І>І-. 1 \~І.'lатtt :; 

yL·ix ,ІІJІ\іt:, а ІlL' 1: tli(t ttp:tнi НL';\\ІІІІUІІІВL'. MaJІt<>It.:І 

111 'РІ >ttttл •. ІІlІ, ІІал·tїРІІІ:І рі 1 І :І:tcтyttat: t.LL'ІІ > в рі:н,-



бі. Черешньовський каже, що тут є пенні слід11 

радянської школи, дещо і роденінське, та це не 

похибка. Голови передані непогано, зате долина 

слабша. Щодо тривимірности, то скульптура мо

же стояти під стіною і не конечно мусить бути 
оглядана з усіх боків. На це маємо добрий при
І(Лад у "Пієті" Мікель-Анджельо. Суддя каж~:, 
що зміст скульптури з'ясовується фігурами, щоб 
потрактовані фронтально промовляли до нас. Рі
зьбар мусить це спостерігати. 

"Краєвид" Артема Кирелюка, на думку Кузь
ми, не вносить нічого нового, бо має брудні ко

льори. Певний вважає, що їх так збалянсовано, 

що нічого вже не видно. Коли прирівняти їх до 
t<Ольорів Неділка, в якого збалянсування дохо

дить до стилю, то в Кирелюка годі говорити пр1) 

І(ольор. Оборонець Малюца не погоджується з 

t·оризонтом, який "падає', і з надто простою гар-

~юнією. Черешньонський твердить, що Кирелюk 
саме в гармонії дан собі раду і тому багато до
брого в його картині, де ніщо не "вискакує". Суд
дя погоджується. 

Композиція "Впливи" Олени Кононенко-Тро
фимовеької не збалянсована в кольорах і не зро-

зуміла для прокурорів. Оборона бачить тут зво
рот до фантазїі. Черешньовський бачить навіт1, 
рівновагу в барвах, бо сова випрандує темні ко
льори ночі. Суддя вважає композицію за пер~:

січну річ, про яку годі висловитись зле чи добре. 
"Три фігури до пам'ятника Шевченкові" з 

проєкту архітекта Кравчука мають, за словами 

Кузьми, деяку банальність. Певний добачає слі
ди неоклясичного стилю з духом російського ам
піру. Черешньовський виправдує невипрацьова

ність тим, що це тільки проєкт н одному стиJ1і, 

над яким мистець мусів би працюнати пізніше. 

Б. Пачовський--ХАРОН 

28 ОRИД ч. І ( I.'UJ), /Yfit.; 



При о(Jr·овор~нні r.:омпозІщії 1\.узr,ми ,,ДівчІІ
ІІа з І<t-ІИЖІ<ою" ПсВІ-іІІ(r зазІІачує, що Kyзr,;v'1 t.:;lІІ

ний з мистців прrІЗІІаєтr,с~ до pL·;uri:~1\1y. ; ! 1 (ror '> 
думку, ПОСТаТІ, ІІ<>НИІІН(І МаТІ! \ііJІІ,Шl' ЖІІТТ~, а Hl' 
саму фіr·уру, де дсталі ІІотр<ІІ< гонані o;Lнar<oвr> 
t:ажно. Малнща 1:важає, що, коЛІ! r·оноримо rrpr> 
Еризу р~алізму, то Кузr,ма шукає трІІВІ<ІІХ (Т(\

тичних р~чl'(І. Статика дозІшJІ~є (юму твщнпrі 

ссіжі р~~Іі, бо Іrнакш~ Г>уло {) важr<r>. Чср~шнr,ов
СІ')І<ИЙ !{(}Ж~, ЩО В !{ОМПОЗИЦіІО до{)р~ НН~Дl'НО вік-

1.0, немає хиГ> у рисунку; сірс заJшж~нн~ в r<о

льорах дає гармонію, в які~і нанітr, син~ сукон

ка н~ порушує цілости. З дсталів осоГ>ЛІІВr> ;Lol>pc 
намалhонана тут книжка. Сам аr·пор І<<ІЖL' Н<І 

ОНИД ч. І ( 1:/fi), /9Ші 

Р. ІІа•ювсьний ІІІСНЯ llro БАйДУ 

СІ:r>ІО оuорону, Ш,О (юго МJЛ~рство СИНТ~ТИЧН~, Л>
і\1У він намагаєп,ся nоєднуватн різні 11роГ>л~мrr, 

я І< і мо ж уп, здавапІ О! одна ко вим трактуван НЯ і\\ 

!lL'TaJriв. Судді ti~ ІІІ>доГіаєл,с~ І<О.ІІІ,ор і н~~Оіа ІІІ>

:нщіsІ фіІ·урrІ, {)о не знати, чи вона встає, чи СІІ
;.lІІТІ ... 

"Sоп1н~ Jlaдa" молодої маJІ~ІЖІІ Софії Лади 
І.асуває Ку:н,мі 11одіГ>ні застср~жL·нн~. ~Ік 11ри кар

лІні ЗуГ>ар~І - Г>рак комnозиці(іної єдности. Ма

.:ІsІрка Г>~рL' мо;l~рніСТІ1ЧНІІ(І принц11п на т~. що() 

решту 1\~ІІ вr·адували, Г>о н~ видно в Г>опнrі І·оло
ви, Є Тl'Ж {)агато іНШИХ Н~ДОІ'ОВор~НJ,. fl~ВНИ(І 

вt~ажає, що це дуж~ ІLікава 1-:артина, І<оли {) І-Іl' 

Г>ул;t <"'іру,·Lна. flpr>TL' -'lумає, що ІlSI ІІrн"г~л,, :І!\а 
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мала б символізувати жінку, що дає радістh жит
тя, робить радше враження упалої жінки, а не 
богині JІади. Оборонець Малюца каже, і.цо на
зва невідповідна, бо слід би назвати її "пото
пельницею". Думає, що в цьому експерименті ще 

є хаос, хоч не виключає, що мисткиня може за

йняти місце поруч Галини Мазепи. Черешньов

сІ.киЇІ боронить уяву малярки, бо такі постаті, 
як JІада, годі бачити в реальному світі. На йо
го думку, кольор і вбрання дуже добрі. Це не 
бруд, а гармонія в темних кольорах. Судді важ
ко висловитись, бо це навіть не гармонія. 

Про фігуральні композиції Зої Лісовсько·І
Нижанківської Кузьма каже, що це не реалізм, і 
бачить у них наслідування інших мистців, яких 

цікавить "лівозабарвлена" соціяльна тематика. В 
рисунку є недотягнення (брак одної ноги в дів
чини). Певний каже, що фігуральні експеримен
ти Лісовеької дуже сильні. Оборонець Малкн.І.а 
підкреслює як плюс те, що характер творчости 

пізнати зразу, але це заразом і є обмеженням. 
Черешньовський бачить велику безпосередністh і 
цупкістh у формі та гармонію барв на високому 
рівні. Суддя каже, що кольорит тут чdсто пере

темнений і багато повторень, через що твір не 

робить враження. 
Краєвид Миколи Лугового, на думку Кузh

ми, має затверді обриси дерев на першому пля
ні. Певний каже, що мистець мав одну картину 

із сюрреалістичним забарвленням, що вона була, 
на його думку, цікавіша, але жюрі не схвалило її. 
Малюца каже, що покищо не бачить у цьому про
грами і не може чогось більше сказати про мист

ця. Черешньовський боронить перший плян кар
тини і гармонію цілости, кажучи, що йому при
гадується Великдень у нас колись, і він радо по

біг би цією стежкою за писанкою. Сивоголовий 
суддя дотепно завважує, що не може вже бігати 
за писанкою, тому здержується від коментарів. 

Акварелі Роксаляни Лучаковської-Армстронr· 
не подобаються Кузьмі без уваги на їх розмах. 
Тема "Тореадор" для нього відразлива, добачає 
рисункові браки (тореадор без носа). Певний ба
чить тут нахил до абстракції з деякими недотяг
нениями і погоджується, що око бика намалhо
вано добре. Малюца твердитh, що тяжко нази

вати ці малюнки акварелями, бо це шкіци із сві
домими недоговореннями. Вони радше похожі на 
графіку, а не малярську передачу. Черешнhовсь

кий вважає, що при акварельній техніці рішає 
швидкість. Тут дуже добре передано рух силь
ними контрастами. Суддя дивується, що Череш
ньовський тим разом якось не добрався до ко

Лhору. 
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Кузьма каже, що Іван Матура - єдинИІ-, 
сюрреаліст на виставці. Подску ди мистець має 

недогляди в перспективній лінії. Вежа Айфля на 
другій картині, що є поза каталогом, намалhо
вана непрозорою. Певний завважує, що сюрреа

лізм діє в сфері метафізики, а Матура - ніяки(r 
сюрреаліст. Він радше символіст. В його думІ<ах 

є дещо з метафізики, та без зв'язку, бо nоодиІІШ{і 

елементи його сюрреалістичної композиції непо

в'язані, це лише його уява. Він бачить те, чог() 

глядач не бачитh. Оборонець Малюца завважус, 
що Матура єдиний пустивсh у гру фантазії. йоп1 
сни - це не фройдівсhкі, тілhки чисто nерсо
нальні коннотації. Черешньовсhкий не має завва
женh щодо кольориту ні центрального розміщен

ня - на його думку, все добре. Сам Матура І<d
же, що намагається завжди представити не біт~

ше, як ідею боротьби добра із злом. Він не Зї-tає, 
чи це зле, чи добре в нього. Суддя завважує, щ,> 
його думки однозгідні з Певним. 

При композиції Петра Мегика "Цегли" про
курор Кузьма зазначує, що, хоч це реалістичний 
спосіб малювання, ті цегли не є цегляні. а деЯІ<і 
похожі на дошки. Ще один мінус - позолочення 

цеглинок муру невідповідно до картини. Певний 

стверджує, що в Мегика є цікавий нахил до реа

лізму, пов'язаний з нашою візантійською спадщи
ною. Він ставить тло без підстави з фронтом. 
Оборонець Малюца каже, що все таки треба ма
ти відвагу зробити з цегол образ, конструювати 
у певний монументалізм, декоративність і симво
лізм. Черешньовський погоджується з Малюцою 
і теж уважає, що Мегик пішов дуже вперед від 
останньої виставки. Суддя зазна чує, що тло все 

таки муситh в'язатися з композицією. 

При розгляді картини "Дівчина з котиком" 
Кузьма не забирає слова з уваги на споріднення 
з Стефанією Мирошниченко. Певний каже, що 
картина наближається до дитячої ілюстрації. 
Конструкція не витримана стильово. Оборонецh 
Малюца вважає, що ця річ вдалася зверненням 
у спіралю. Тут тільки постає питання, чи мист
киня зробить другу вдачно. Суддя каже, що овалh
не здається йому трішки чужим. 

"Квіти" Михайла Мороза своєю долішньою 
партією не вдоволяють Кузьму. Певний пропонує, 
щоб у наступних виставках ставити картини Мо
роза без назв, подаючи тільки саме прізвище. Він 
каже, що сам писав про Мороза і є великим при

хильником цього майстра, та бачить небезпеку 

самоповторення продукцією великих картин од

накової назви. Оборонець Малюца звертає ува
гу, що ми не бачимо найбільшої "хиби" Моро
за, а саме, що він досі не влаштував своєї ре-
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тросnективно·, вtктаВІ\11, ХІІЧ маt: :{ 1 \ОІ . ІІ. ToJl i 
щойно було () видно, ЯІ< JlYЖL' рі :т~л.оІ оті, ])l;t

валося б, однаr<ові картини, і ()y.no () вtrдно ІleJlL'
xiд індивіду<lm~ности. Моро:~ ()о, малюrочи, 'і!К 
коnає, то копаt:, ~І< nалетю1ФІ, а ніr<оJІІІ, яr< І<ОJl!>
ва. Чер~шньовсьr<ИІІ 1-шажаt: о(іі І<артинн JlYЖL' до
брими. Суддя І<ажс, що вони дужl' ТL'МІІL'рамL'ІІТ

ні . Мороз має свою ф<11<туру , а в tшітах те, що 
нижче - не важне, rюли квіти ІІL'РL'Д<1І-tо до(ір•:. 

Краєвиди Мико.nи І-Іl'ділка відзн<1ч<1юл~о1 ін
теліrснцією кольориста, каже Кузьма. ПL'ЮНІ(і 
зазначує, що, •·оворячи 11ро Мороз<1 чи Нсділка, 
маємо nеред со<>ою м<11Істрів, ~ІІ<их твори ІІL' МІ>-
жуть бути розгляд<lні, як І<артюнr аматорів, а 
можуть Г>ути іНТL'flІІретовані н;~рівні. В І kді JІКа 

ОНИД ч. І ( J.Jfi), !.<Jtiti 

(ір;шуt:· тріtІІІ\11 ОІJІІ>Ше І{ОНТр<1СТУ В Морськім кра 
t:ВІІJlі, а r.;онтраст у дру• · іі-і картині "Осінr," мене 

тривожr-пr~, -- зазначує Псвниr\ -- ()о ~Jlat:тr.or 

•rуІІ\Іtм". Л\аJІІ<Щ<l r<аже, rно, 1\рім І<оrпрастів, t: 

r<om,opoвi сІшріднення. Це r"ю1·о трохи дратує, ()( > 

І kд іJІІ<ІІ ВЖІІВ<Іt: червоної (Ї<1J1НІІ таr<, ~ІІ< іІіJІІ,ІІІісл . 

маJІ>Ірів щ· маJІа () відкаtїІ ро()І1ТІІ . Все т:11ш L' ІІL'

Jll' XO}lll СІІорідІІl'ІІІ, Ті! І{ОІІТJlЖ'ТІІ TL'MIHI Х і ~ІСІІІІ Х 

(іарв. Черсuнн,овсr,J< ИІІ дум<lt:' , що картини дуже 

В\ІСОЮІЇ ЯКОСТІ!, і I'OJli СТаRИТІІ тут ЯКеСЬ З<lСТё

рl'ЖеННЯ . 

У Га.:rюн1 Нов;шівсt.І<<>Ї 11рокурор Кузt.ма до

шуr<:lІКЯ нед(іаm,ства в рисунку. Два r·лечиt<И сто

~л. І<J1ІІВ!І, ОДІІІІ IIJlOCTO ЩОСІ, ІІ!ЩЇ()Нl' 1: "Го
ЛОВІ\ах" , ВІІІ{ !ІІІ(ІНІІХ :{ ро :{Махом В роді а()стр;ІІ(-

Б. Пенний - РУСАЛКИ 
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ції. Певний уважає, що Новакінська має завда

ток на дуже поважну малярку. "Три голівки" на 
виставці завішені трохи зависоко; якщо б висіли 
нижче, було б видно, як малярка вміє знайти ці
І<аві площини й віддалі. Оборонець Малюца за
значує, що Новакінська --- не нова мисткиня, (іо 

має за собою з двадцять кілька років малярства 

і не відходить від української тематики. Череш

Нl>овський думає, що гарна дівчина і в лахмітті 
буде завжди гарна. Таке ж можна сказати про 

малярство Новаківської, яка і в кольориті і в ри

сунку дуже добра. Кольори в неї свіжі, непере

мучені. 

Ліді Палій прокурор ставить закид у неори

r·інальності стилю (наслідування французького 

мистця Бернара Бюфе), що робить трішки сухи

ми її картини. Певний думає, що площі можна 
було зробити цікавіше більшою грою мазків, ()о 

здаються голими без подробиць. Щодо впливів 
Бюфе, то значно більше можна їх помітити у 

Гніздовського, ніж тут. Оборонець Малюца до
б~чає подібність до Гуцалюка. В Ліди нема при

падків, все вирішене й поставлене по-модерно

му і добре з гармонією кольорів. ЧерешньовськиІІ 

думає, що в неї можна вчитися, яку вартість має 

простота, коли б було ще більше нюансів у І<о
льорах. 

"Смереки" Івана Паливоди здаються пр<жу
ророві Кузьмі майже монохромними, бо мистещ, 

дійшов до перебільшення в упрощуванні кольорів, 

створюючи майже один колір. Друга картина має 

з цим теж щось спільне. Певний каже, що було 

багато "дерев" у мистця, і нам усі картини на 
ниетавках здавалися подібними. Несподіванкою 
цієї виставки є для нас краєвид "1 в вересні бу
вають ясні дні ... ", що має своєрідну символіч
ну назву, характеристичну для молодецького ду

ха проф. Паливоди. Оборонець Малюца зазначує, 
що він не вдовалений з його імпресій, де є rоб
ленова деrюративність поруч певної скромно'і по

етичности. Черешньовський боронить у "(мере
ках" добре ритмічне виповнення простору. 

Графічні рисуню·І Бориса ПачовсьІюго, на 

думку Кузьми, виявляють сьогочасні абстрактні 
тенденції. їх мінус у тому, що вони нічого не го

ворять як ілюстрації до поезій. Певний каже, що, 
як ровесник Бориса, знає його думки та хотів би 
звернути увагу всіх на поетичну збірку Нью
йоркської Групи, де ці рисунки більше промови
сті в репродукціях поруч поезій. Все таки він сам 
не схильний до цих рисунків і воліє дереворит 
"Ха рон", що говорить більше про графіка. Обо
ронець Малюца каже, що в середніх віках так 

звані "ілюмінації" в книгах, а ці рисунки нам слід 
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розглядати як своєрідні ілюмінації до поезій. Де

реворит "Ха рон", на його думку, дуже виразис

тий. Черешньовський прихиляється до думки, що 

порівняння рисунків різних мистців у поетичніtr 

збірці молодих було б доцільніше, а дереворит 
"Харон" - це солідна графічна праця, яка nро
мовляє сама за себе. Малюца протестує, щоб про

довжувати вживання епітету "молоді" у відно
шенні до молодшої генерації мистців, бо біль

шість з них не такі вже молодики. 

Аквареля Романа Пачовського "Кам'янистиі-і 

берег" здається Кузьмі замало контрастовою, ко

ли йде про небо. В комnозицїі "Байда" він ба
чить конфлікт між реалізмом і стилізацією. Пер
спектива недомагає, група вояків nідійшла за

надто вгору, а постаті на мурі здак>Ться заве

ликими. Вечірнє небо занадто яскраве, і слід 6и 

дати тіні nід особами. Певний каже, що компо

ЗИLLіЯ була предметом обговорення і на закрито

му засіданні, де він теж говорив про неї. Дум~н~. 

що Пачовський nовинен іти до двовимірности і, 
шукаючи свого стилю, виробляти собі форму та 

лінії на підставі старих графік і малюнків ко
зацької доби. Малюца подивляє відвагу Пачов

ського, який береться за неnоnулярну тематику, 

неnрийнятну для загалу мистців; радить не шу

кати конфліктів, а змагати врешті до виявлення 

стилю. Черешньовський боронить кольорово·і гар

монії композиції, хоч синь неба трохи засильна_ 

Автор композиції вияснює, що брак тіні - це 

вплив зразків персько-турецького малярства, де 

не буває тіней, хоч постаті звичайно мають не 
фронтальне ставлення, а з профілю. Він не по

годжується з закидами Кузьми і прихиляється 

радше до думок Певного. Суддя Осінчук вис;юв-
лює здивування, що Пачовський, ніби декоратор, 

а робить не по-декоративному. На його погляд, 
тут непропорційне відношення осіб до тла. Коли 
зрезигнувати з тла, тоді особи бу дуть мати білІ.

шу експресію. 

"Русалки" і "Купайло", мозаїки Бог дана 
Певного, на думку Кузьми, являють собою міто

логічні божества, як чисто етнографічні постаті. 
Звичайно русалок представляють без одежі, а тут 
одежа хіба для зазначення українського харак
теру композиції. Обведення чорними лініями зда
ється йому стильовим замішанням. Оборонець 

Малюца каже, що Певний зробив драстични(І 
скок від реалізму до декоративної стилізації, які 
далекі одне від другого. Як зробить синтезу, бу
де добре. Черешньовський думає, що мозаїки 
дуже добре зорганізовані на кольоритній гамі, бо 
нема великих різниць у ясності, тому й лінії не 

разять. Сам автор каже, що вважає ці твори за 

ОRИД ч. І ( 1.16 ), 1.9fJ'fi 



один із своїх ~КСПL'flІІМL'ІПів. Су :ця Н<l3ІІВаt: І~і 
мозаїки дуже похнат)ними. Гlротl' З<lнважуt:, ЩІ> 

КОСИ ІКС Т<lКИ виГJиВаКПІ)СЯ, ЯК Нl'СПокіІіні лінії. 

Коли (J вони М<lЛІІ ІІJІ<>ІІlІІННи(і xap<tІ<TL'fl, Іlі.ІІіПї, 
була 6 далеко спокі(Ініш<t і Г>і.rн,ш L'фl'ктоюtа; ІІJЧІ
rадує, що мозаїки в Равенні маклr, сит)ні ко

Jіhори і uагато нідтінкін ДЛЯ IIiдKpL'CJliOB<lHH~\ фор
fІlИ, а в Певного t<<ІJІІ)ор здаt:п,ся ()рудним, l>t> 
контрастоно не сиJІhНИЙ і трохи млявиІі. 

"Муринка" Софії Петеш M<lt: рисунок з.riL' 
І:иконаний, завважуt: Кузhма. Певний Tl'zІ< ув<t

жає це не наІ1кращо10 студіt:ю на студентLї>І<ому 

ОНИД ч. І ( /:Jб), /УШі 

С. ІІетеш МУРИНІ<.\ 

рівні. M<lлІotla !Іt>flІ>ІІІІл, 11 І\;ІІНІІН)". SІІ\ сту,lіІо :1 
І!СІТури, ІІj1ІІЗНаІ<JІІІ1 BCL' l';tl\11. \ll() IIL' !ІачІІїї, у 

І ~І> ОМ у МСІ І10УТІІІ >СТІ! )l./1~1 і\111СТЩІ. ЧL'fll'IIJІIJ,OBCІ,J{I( СІ 

лум<tt:, що схожісл, ІIL'flL';laІІa тут .:loГ>pL', І\О.ІІІ 
CІ!lL' про осоГ>у. ;1 І·армоІІі~І 1\().:ІJ,І>рів :цаt'ТhСЯ до

!Ірl' З<lJIOЖL'H<l. 

"Mopl'" К )рі я ПоJІІОJїІ ІІL' rтявтн: яюн·щї, 

стиmо, каже Куз1>ма. ПеннІІ(І ІІІ>дІІВJІЯt: Тl'хнічну 

сrІраннісл>, та Hl' ІІ<н·щlжуt:л,ся і:~ смаком ма

ляра. Малкща KL'Іll<yt:, що 1\І>JІL'І.ІІ _,lаJІІІСЯ "н<t!Іра
ти", Г>о ПоmоІ·а м<tt: тіm,кІІ Тl'ХНічнІІ(І ... чнн·". lJL'-· 
J1L'111НІ,ОВСІ-,І\ІІ(І (іорШіІІТІ> автора, ;lІ!HO;lЯtІIJ, ЩІ> ВІІІ 

., . 
. J.) 



не претендує на новатора, а праця солідно зро

блена. Сам автор оповідає про свою п'ят десяти
літню працю маляра. йому здається, що мож~ 

малювати морські сюжети з заплющеними очима, 

бо розуміється на функції води. Для нього го

ловна проблема - небо, а нема н нього двох од

І~аІ<ових картин, коли йде про "моря". 
Про композицію Степана Рожка "Перехід" 

Кузьма каже, що намальована вона занадто З;l

гально, немов шкіц. Певний бачить тут нахил до 
площинних форм, одначе без солідности, бо но

ни здаються "ватою" в своїй консистенції. Обо

ронець каже, що в цій композиції е якась нсса-

М. Стиранка - І<ВІТИ 
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мовитість. Постає тільки питання, чи можна спра

вити враження несамовитости в манерній формі. 

де кольор персшкоджає формальній унії та син

тезуванню речей. 

На думку Кузьми, "Головка'' Валентина Сі
м'янцсна не має великих вальорів скульптури. 

Пеї~н11й З<ІІlерс·Іує, вважаючи її за один із кра

щих досі творів Сім'янцева. Малюца теж ()оро

нить, кажучи, що Сім'янців не завжди може гра

ти спою ролю, та, коли робить з натури, робип, 
Jl<>Г>pc. Черсшньовський підтверджує, що ця мa
CJ(<l має свііі характер, особа жива в цьому і пе

ВІю ПОдібна ДО MO)ll'ЛIO. 

ОНИД ч. І ( JJ() ), 19Ші 



JL. lllo:rJrpa 

,,КВіТІ\ .. llaт;t.ilit l·tтф;tІІІІ: .l•І:-Іjll' !IZt.\\;t.IІ,tІІ :І

Ні, а "ВtІД<>L'ІІ:u" ІІL· таt\ J'iІ\l', 1\:til\l' 1-\y:~t.,\\:t. Іkі:
ний ЗаІ:важуt:, ЩІІ p:t:{t)J\\ :~ fkїptІ/\\ ;{tІ,'ІІІ.'lІІІІі\\ ІІ\·

ЛЯДаВ Ці КВіТИ. ()(JII;lB:t Ilj)lllllll.lll .Ttl ВіІ~ЇІІІІ:І\)', 111: 1 

ЗбЛИЗЬКа КRіТІІ lll' І:іІІІ1ІІ.'\1)'ІІІЛ, iLІll!T)', ІJІІ 1\\:lШІр
Ка ЗUИЛа l{ІJ.IIІ,liJ1 )' tlpy Л .• ;1 :~_rt:І.!ll'l\:1 ІІ;щ:mt JІІ:ІІІ

Не вrаЖl'ННЯ. flocтat: lll\Tallll~l. Ч!l і\\ІІЖJІІІВІJ \)j,'i[,

W~ пrацювапІ н;tд Яl\ll'Т\11 1\ІІ,ІІ.ору. l\\алнща 1\а

Жl', ЩО ІІаНі (тL'фаІІЇВ 1\ІІ.'ІІlLї, .1\\:\.'ІІОі:а.ІІа l'L'I\\11L'J1tllt 1 

плоско, а Тl'ІІL'р :~atІaJLTtl І\)''ІL'р~tІ:а в tІ.'ІіІ·. ЧL'РL'ІІІ-

ньовський Тl'Ж CTBL'p;tzl\)'t xapaKTL'J11IL'ТII'IIIl' вра

Жl'ННЯ віддалі IIJ111 ІІІ· .. нІ.l;ІІІІІЇ 1\ВЇТЇВ. 

"ПofПJ1l'T .'lЇB 1 11111If .. 1\\;tpit. l' ІІІр:tІlІ\11, II;t .'l)'.І\1-

І<у КузІ,І\НІ, ма~:· IIL'PL',"'Y-l\)tІB:tІIІІ(I t\tІ.:ІІ,tІрtІт 1: tІ.l
ному ТОНі З ІІЛЯМ:ІМІІ ІІа tІ\),ІІІJІІ'Іі. ,,І{ВіТІt" трtІХ!l 

ліпші, алl' Hl' н;щ:шІJІtаt-ІІІі І kвtІtt(І Тl'Ж ІІL' r:в:tiк:tt' 

ДОРОГОВІ<АЗ 

\ll'(I II<ІJ1Tpl'T ІІІ L'T)'."litl(), Ні ШКіLt<ІІ\\. i\\:tJilO!l:t \)ІІ

J1ІІІІІІТІ> L':t.\\l' ІІ.lІІ<ІЛІІІІІіСТІ,, ЯІ\ ;t<Іtlpy ІІJ1ІІІ\,\\L'Т)', :{ 

.'ll'SIKIIMII 1\\tІЖ.ІІІІІЮСТЯМІІ На Ma.fІЯflCJ,Klll\1)' ІІШІі. 

Дні Іtіва\)страктні комtюзJщії ()<ІІ'JtаІІа Сав

'І)'І\а :~;l:ІІОТ\,01 І{у]J,МЇ l'I<CIIL'!111Ml'HT:tMII, ~ІІ<і \lll' 

<І:tІ·:по Hl' t·овор~tл •. Іkвннй уваж<н: Lti J(:tртинн 

:;,1 суміш своt:ріJtІІІІІ.<І Lїоррl'алі:-3му та а\)страктно

І 11 ,'\1;tJІЯJ1CTB:t ( IJ()Jli\)lll' ЯВІІЩL', ЯІ\ у ()pa:HІJІi(ll'l,l(ll-

1 ,, ма:І~р;t М;п;t ). ІІа (ІоІ-<І думку. СавчуІ<, \)ажа

ІоЧІІ ()улt MO;Ll'J1H іСТ оМ, !ІОВІ І Hl'll І:ІІ:Ш< ІJВІТІІОІ :1 

КtІНВl'ІЩіtІІІ:JJІІ,ІіІІХ рам, )' ЯКі Tl'IІL'p t111f1.1BJIL'Hi ІіІJ
І't І 1\;\ рПІ Н 11. Т pL'()a TL' ~К ]Ма І'(ІТІІ ДО Lllll pt >Klll't > 

фор.11,1ату 3 tІіт,шІІм р<І3махом. Ма.пнща 3авважуt:, 

що ці rк·чі - т;ші самі фанта3ії, як картини Сав
'1 у І<:t :~ lllllll'j1L')llll,ll.l ВІІСТ:l ВІ<ІІ. Цl' Hl' M<>Дl'f111 ЇСТИ Ч
ІІі, а р;ншl' фантаслJІІІІі t<рl';щії. ЧL'рL'ІІІіІІ,оВLї,юІІІ 

.,.-
,)І 



боронить кольориту, зазначуючи, що Савчук 
студент четвертого року мистецької ШІ<оли. 

Аквареля Богдана Титли "Напровесні", на 
думку Б. Певного, виявляє впливи колеги Ониш
кевича. Побажано, щоб Тит ла був більше со
бою. Малюца заперечує, мовляв, Титла малює з 

п;tм'яті, а Онишкевич з натури. Певний дивуєп>

ся, що Титла, як цікавий стилізатор, не виявляє 

себе в цьому напрямі на виставці. 

Оцінюючи "Квіти" Клима Трохименка, Ку
зьма каже, що він не є прихильником того р~щу 

малярства. Трохименко не здатний, на його дум
ку, чогонебудь навчитись, і не поможуть його 
старання в цім напрямі. Певний, навпаки, твер
дить, що Трохименко -- цікавий маляр, що пови

нен би наближуватися до народного орнамен

тального малярства і шукати форм, витягаючи 

орнаментальні квіти. Малюца твердить, що кар

тина Трохименка виглядає цікавіше на загальній 
виставці, як на його індивідуальній. Черешньов
ський каже, що композиція дуже добра через по
земі й прямовисні лінії, а кольористичні плями 

грають. 

"Триптих" Петра Холодного мол., на думку 

Кузьми, є персстилізованою композицією. йому 
здається, що треба насичувати кольор Ііс в цен

трі, а по боках. Стилізування здається спробою 
,.. ф ,.. 

штучного роолення атмос ери старого ооразу. 

Певний каже, що під час війни був деякий час 
учнем П. Холодного, який дозволяв йому роби
ти все, що захоче. Ця метода навчання здавала

ся тоді Певному протестом проти всякої "штив
ної" дисципліни в напрямі повної свободи висло
ву. Тут, на виставці, в "Триптиху" Холодного 
він бачить заперечення цього принципу, бо про
являється певна штивність з якимсь немов би 
переходом до стилю різдвяних карток фірми Гол
марк. Оборонець Малюца каже, що для нього 

цеіІ "Триптих" - найкраща річ на виставці. Во
на не є релігійна по суті і не є наслідком церков
них робіт, а глибоко продуманою стилізацією з 
довільностями негативу. Черешньовський додає. 
що й він є тієї думки, що це дуже добре зробле
не й повинно б бути немов дороговказом для нас. 

Всюди воно є й бу де українським мистецтвом. 

Він також уважає цю річ за найкращу на ви

ставці. 

"Дороговказ" Дениса Шолдри, на думку 
Кузьми, виглядає так, немов би стояв на морі, а 
не в полі. Це кардинальна помилка в малюванні. 
Голови "Втікачів" здаються штудерною стиліза
цією без сенсу. Це ніби нахил до модернізму, але 
виконання насправді еклектичне. Певний не по-
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годжується, що Шолдра повторяє елементи J 

попередньої виставки, бож елементи повторяє і 
Холодний, тільки випрацьовує з традицією. Ма

люца думає, що це непорозуміння - називати 

модерним традиційне, поза яке мистець без ін
новацій далі не пішов. Черешньовський боронитt. 

Шолдру, кажучи, що показана тут трагедія вті
качів. 

"Літо" Ірини Шухевич, найстаршої віком 
малярки на виставці, було останньою картиною, 

яку обговорювано цього вечора. Всім вона зда

валася приємною в кольорах скромною працею 

без великих претенсій. Треба згадати, що знайш
ла вона покупця. На виставці продано ще, крім 

неї, дві картини -- "Озеро" Б. Доманика та "О
сінь" М. Неділка. 

На обговорення ще кількох картин мистців, 
що виставляли поза каталогом, не стало часу 

через пізню пору. Серед них були такі мистці: 
М. Анастазієвський, Х. Головчак, С. К. Пастухів 

і В. Панчак. 
Великий прихильник мистців, інж. М. Пс

жанський, який був на обох обговореннях - за

критому і прилюдному, заявив, що вечір був над-

звичайно цікавий, бо давав спонуку глядачам до 

кrащої обсервації і rозуміння мистецьких творів 
у зовсім іншому сенсі, як це вони приникли ро

бити самі, оглядаючи мистецьку виставку. 
"Таке обговоrення багато причи11юється до 

сихонування публіки, -- казав інж. Пежанський. 
- Не зпажаючи на втому після цілоденної пrаці в 
місті, я слідкував до самого кінця з великою у

вагою за тим, що було сказано на цьому вечо
рі. Вважаю, що прилюдне обговорення дало ме
ні більше від загального обговорення на закри

тому засіданні мистців, бо тут мої думки мог ли 

в'язатися зразу з поодинокими творами". 

"ОВИД" появляється вже сімнадцятий рік 
від 1949 року і втішається популярністю се
ред читачів у всіх краі'нах перебування ук
раі'нців на чужині. В "ОВИДІ" співпрацюt:: 
/50 діячів українськоі культури з різних ді
лянок науки, літератури, мистецтва й гро

мадсько-суспільного життя. - "ОВИД'' -
це випробуваний приятель украінської· роди

ни на чужині, бо "ОВИД" своі'м багатим 
змістом створює атмосферу здорового оп

тимізму. 
На бажання висилаємо показові примірники. 

''OYYI)-HORIZ()N'' 
2226 W. Chicago А\'('. 

Cl1icago, Illinois 60622 -- lJ.S.A. 

ОRИД ч. І ( 136 ), 19fjfi 



КНИЖКА 

з ніею маркою 

найпевніший 
приятель 

українськоі 
родини 

СТ АЛІ ПОКУПЦІ ВСІХ НАШИХ ВИДАНЬ -
це оирема иатеrорія реестронаних Читачів, що в новій системі продажу 

наших видань иупують 

КНИЖКИ ПРЯМО ВІД ВИДАВЦЯ 
Сталі поиупці одержують всі наші видання по зниженій ціні 

з доставою до дому без оиремої доплати. 

По ближчі інформації звертатися до видавництва. 

ПРОДАЄМО СВОї ВЛАСНІ ТА ІНШІ ВИДАННЯ 
УКРАїНСЬКОї ЕМІГРАЦІї 

J::НЦИКЛОПІ:дІЯ УКРАїНОЗНАВСТВА -
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в півшкірі 
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СВЯТЕ ПИСЬМО СТАРОГО ТА НОВОГО ЗАВІТУ 
в шкіряній оправі з позолоченням 
в полотниній опраІ"Іі з позолоченням 
в полотниній оправі 

Михайло І'рушевський: ІСТОРІЯ УКРАІНИ-РУСИ - Х томів (11 книжок) '' 
Михайло І"рушевський: ІСТОРІЯ УКРАїНСЬКОІ JllTJ::PATYPИ V томів 
Тарас Шевченко: ПОВНЕ ВИДАННЯ ТВОРІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І-ХІУ " 

ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО І СЛАВА, антологія перекладів з ІlІевченка 
чужими мовами за редакцією Богдана Кравцена 

Іван Фр<1нко: ТВОРИ - ХХ томів 

Юрій Клен: ТВОРИ - lll томи 

Бо11·дан Лепкий: ТРИЛОГІЯ МАЗЕПА (б томів) 

Ярослав Пастернак: АРХЕОЛОГІЯ УКРАІНИ 
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Д-р Матвій Стахів: УКРАУНА В JІ.ОБІ JlИРЕКТОРП УНР, томн 1-6 м'яка оправа 
тверл:-t оправ:1 " 

Олекса Кузьма: ЛИСТОПАДОВІ ДНІ 1918 р. 
Микола Ковалевський: ПРИ ДЖЕРЕЛАХ БОРОТЬБИ 
В'ячеслав Липинськ·ий: ЛИСТИ ДО БРАТІВ ХЛІБОРОБІВ 
Ілля Витанович: ІСТОРІЯ УКРАїНСЬКОІ KOOilEPAI Щ 
Антін Рудницький: УКРАУНСЬКА МУЗИКА 
Олекса Повстенко: КАТЕДРА СВ. СОФІї В КИЄНІ 

Леонід Мосендз: ОСТ АННІ й ПРОРОК 

Наталена Кор'Олева: ЩО Є ІСТИНА? 
Уляна Кравченко: ХРИЗАНТЕМИ 

Юрій Тис: НА СВІТ АНКУ 
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Зосим Дончук: ПРІРВА -· роман 
Микола Лазорський: І"ЕТЬМАН КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИй - іст. роман " 
Юліян Радзикевич: ПОЛУМ'Я, історична повість 
Юрій Мошинський: У СВІТІ МИСТЕЦЬКИХ ЧАРІВ - враження з подорожі '' 
Євген Онацький: У ВІЧНОМУ МІСТІ " 
М. Л. Подвезько: УКРАУНСЬКО-АНГЛІйСЬКИй СЛОВНИК 
М. Л. Подвезько: АНГЛІйСЬКО-УКРАїНСЬКИй СЛОВНИК 
К. Г. Андрусишин: УКРАУНСЬКО-АНГЛІйСЬКИй СЛОВНИК (коло 110.000 слів) 
Rev. І. Nahayewsky: HISTORY OF UKRAINE " 
S. Stechishin: TRADITIONAL UKRAINIAN COOKERY 
Lesya Ukrainka: SPIRIT OF FLAME 

UKRAINIAN ARTS 
СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІ - героїчний епос ХІІ віку 
ЛЬВІВ - Літератур'Но-мистецький збірник 

УКРЛУНСЬЮ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ 1914 - 1920 (Альбом) 
ІСТОРИЧНІ ПОСТА ТІ ГАЛИЧИНИ 19-20 СТ. 
ІСТОРІЯ УКРАУНСЬКОї КУЛЬТУРИ 

Всі ці видання продаємо на догідні сплати за окремим договоренням. 
ЗамовJІення приймаємо без завдатку. 

Замовлення слати на алр-есу нашого видавнинтва. 
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Т. І. Поезії до року 1843. 

RИДАВНИЦТВО МИКОЛИ ДЕНИСіОКА 

ВИДРУКУВАЛО 

ВЖЕ ТРЕТІМ НАИЛАДОМ 

ТВОРИ ТАРАСА ШЕВЧЕИИд 

ЮВІЛЕйНЕ ПОВНЕ ВИДАННЯ В 14 ТОМАХ 

Т. Х. Листи. 
Т. 11. Поезії 1843- 1847 рр. 
Т. ІІІ. ПоезІї 1847- 1857 рр. 
Т. ІУ. Поезії 1857- 1861 рр. 

Т. ХІ. Т. Шевченко - маляр. 

Т. ХІІ. Т. Шевченко чужими мовами. Переклади 
Шевченка на інші мови. 

Т. У. Назар Стодоля. - Різні твори. 
Т. УІ. Повісті: Художник. - Наймичка. - Варна~t. 
Т. УІІ. Повісті: І<няrиня. - Музика. - Нещасний. -

І<апІтанша. 
Т. УІІІ. Повісті: Близнята. - Мандрівка. 
Т. ІХ. Журнал. 

т. ХІІІ. Збірник статтей про Т. Шевченка та йоrо 
творчість. 

Т. ХІУ. Покажчик видань Шевченкових творів, 
першодруки й окремі видання та спис 

літератури про них. 

.Видавництво видрукувало вже всі 14 томів. 

Іlерший наклад деяких томів цього видання Творів Тараса 
Шевченка видав УJ<раїнський Науковий /нституг 

у Варшаві під редакцією Павла Зайцева 

Другий і третій наJ<лад цього видання 
( 3 деякими ще ніде не друкованими новими томами) 

видає Видавництво Миколи Деннеюка 
3 нагоди ювілейних святнувань ( 1961 і /964 рр.). 

14-томове видання творів Тараса Шевченна видавиицтав Миколи Денисюка друковане 

на доброму папері, в люксусовій оправі, в імітації ШІо(іри, з позолоченням, у 
мистецьному оформленні Едварда І<озака. 

Ціна за всіх 14 томів цього монументалhного видання лише 
8 75.00 дол. на сплати до З-ох місяців 

або з 4% знижкою, себто 
8 72.00 дол. за готівку при замовленні. 

Видавництво висилае всі 14 томів неrайно по одержанні замовлення. 

l
. Замовлення слати на адресу: 

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING COMPANY 

2226 WEST CHICAGO А VENUE - CHICAGO, II.JL., 60622 - USA 
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Роман Турянський 

Норвегія, краіна лісів, гір і фйордів 
Коли в Ар1·ентині було гаряче літо і жари

ло сонце, я затужив за снігом, зимою і вирішив 
поїхати до Скандинавії - докладніше, до Нор

нrгії. 
Скандинавія - це не тільки географічне по

няття, але також історичне, культурне й політич
не. Хоча Швецію, Данію та Норвегію розділюють 
кордони, проте ці народи мало різняться один 
від одного. Скандинавці належать до германсь
кої раси, мають подібну мову, протестантську 
релігію, однакову психіку і з зверхнього вигляду 
нзаємно подібні до себе. 

Вони працьовиті, амбітні, спокійні, зрівнова
жені, здисципліновані й солідарні між собою, але 
не мають почуття гумору. Сидіти мовчки і мати 
"сквашену міну" тут належить до "доброго то
ну". Скандинавці маломовні, розмови в них ба
нальні і майже завжди на одну тему - про по

году або працю. 
Ось анекдота про скандинавську маломов

ність: 

Троє скандинавців урятувалося з розбитого 
корабля на безлюдний острів. По році мовЧан
ки один сказав: 

-Сьогодні минає рік, як ми прибули на 
цей острів. 

-Так, це правда! - відповів другий, а тре

тій заявив: 

-Якщо ви будете так багато говорити, то 

я перенесусь на інший острів! 

Еспанка, що розійшлася з своїм чоловіком
скандинавцем, розповіла мені, що протягом кіт,
кuх років спільного життя їй не вдалося ані ра

зу з ним пасваритись - а звісно, як може бути 
родинн.е щастя без сварки? 

Національна гордість скандинавців межує з 
комплексом більшевартости. Поняття самокри

тики їм чуже, критикувати можна лише те, що 
не сво~. Помітний у них брак індивідуальности, 
вони неначе викуті з одної скелі, однаково ро

зумуют,ь, реаrують і поводяться. Життьовий рі
вень між поодинокими клясами вирівняний, ц~ 
радше ~успільство без соціяльних кляс. 

Швеція, Данія, Норвегія - це королівства, 
але країнами правлять соціялісти (щоправда, 

недавно соціялісти Норвегії програли вибори). 
Я був захоплений Норвегією, передусім при

родою, горами, лісами і фйордами. Країна вбо
га, бо тільки 4 відсотки поверхні придатні під 
управу, але норвежці зіндустріялізували І<раїну. 

Мореплавство, рибальство, бу дівиицтво кораб
лів і машин, врешті скотарство - це головні 
джерела прибутків Норвегії. 

ОRИД ч. І ( 1.16 ), 1966 

У Скандинавців подекуди вкорінюєтLся "мо
дерний" погляд на мораль. "Свобода звичаїв'' 
загально поширена в цих країнах. 

Час від часу в скандинавській пресі появляв

ся голос пересторш·и --статті на тему "змотори

зованої молоді". Uя молодь переважно носить 

чорні шкіряні куртки з різними малюнками й на

писами, як напр. труп'яча голова, гакенкра1':'щ або 

такий "багатомовний" напис: "Поцілуй мен~ 
в ... !" Молодь збирається в означених місцях, 

часто в центрі міста або на головнії1 вулиці. Там 

чекають, аж усі місця в автах заповняться. Н 
авто може сідати кожний молодий мужчина, щu 

приніс алькогольні напитки, і кожна дівчина, що 
має бажання забавитись. Коли збереться кілька 
або кільканадцять авт, тоді T<:lKa валка виїздип, 
за місто, до лісу і там відбуваються справжні пі

яцькі забави. 
Старше суспільство поставило вимогу, що() 

компетентні чинники зайнялись цією спраною. На 
спеціяльну нараду зібрались представники батІ,
ків, учителів, соціологів, психологів, духовенст

ва, лікарів, поліції - одним словом, усіх, що ма

ють безпосередній контакт з молоддю і вплив на 

її виховання. Оці "виховники" ухвалили, що "змо
торизована молодь" -- то вислід загального до

бробуту країни, що хлопці цікавляться автомо

більною технікою, а дівчата люблять природу; 

їхні забави "не приносять ніякої шкоди" ані мо
лоді ані оточенню; а втім, молодь мусить якось 

"вишумітись". Скандинавці ніколи не критику
ють розпорядків влади. Якщо компетентні чинни

ки видали таке рішення, то значить - "воно 

правильне". 

Від того часу ніхто не був би цікавився про

блемами молоді, якби не те, що під час таких 
"забав" часто виникають бійки, хлопці послуго
вуються стилетами і ланцюгами. Не один раз 

п'яна молодь, вертаючись до міста, нищить у

лаштування придорожніх шкіл і будинків, гра
бить крамниці й кіоски. Тоді з'являється поліція, 
але не озброєна, бо поліції не можна вживати 
сили супроти молоді, а ні в якому випадку зброї. 
Молодь бомбардує поліцаїв камінням і псреХ<)

дить в атаку. Якщо поліція не може опанувати 

ситуації, тоді приїздять представники цивіт~ної 
влади, не раз сам посадник міста, і в формі ди
скусії переконує бешкетників, що вони поводя.ть

ся неправильно. Тоді молодь обіцює "поправи
тись", батьки виновників покривають з своєї І<И

шені матеріяльні втрати, і все мирно кінчаєтьс?.. 
З неба летіли білі кришталеві метелики. На 

вітрі гралися малесенькі прекрасні зірочІ<И, сі-
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дали на одежі і в заходячому сонці блищали, 

мов діямант1-1. Доми, гори, дерева покрились бі

лою верствою снігу. 

Вдихаю чисте гірське повітря, насичене за
пахом смерек. Кругом гори, ліси, що дуже на
t·адують Карпати. Панувала ідеальна тишина, 
тільки під лещатами скрипів сніг. Душу огортав 

неспокій, якась незрозуміла туга - може за Кар

патами, може за ... 
Нараз із задуми вирвав мене голос Рангіль

ди, моєї норвезької товаришки мандрівок rю го

рах: 

- Романе, поспішай, незабаром бу де темно, 

а нам ще залишилось кілька стрімких з'їздів до 

готелю. 

Рангільда була переконана, що вона їздить 
на лещатах краще від мене, тому завжди з'їзди

ла перша, робила слід, втовкала дорогу між про

валлями і понад кручами. Я протестував, мовляв, 

я з горами "за панібрата'', бо виростав коло під
ніж Карпат. Тоді вона говорила: 

--Я норвежка, це мої гори, я їх ліпше знаю 

від тебе. їздити першим без ознайомлення з те
реном, небезпечно, а батьки наказували мені у

важtlти на тебе. 

Справді, їзда на лещатах у горах Норвегії 

часто буває небезпечна: провалля, кручі, скелі, 

каміння значно утруднюють цю гарну ділянку 

спорту. 

Рангільда виявилася добрим провідником, 
вона прегарно орієнтувалася в терені. З мапою 
і компасом ми відбували довгі кількаденні ман

дрівки вздовж фйордів. Я не міг у досталь нами

луватись норвезькою природою, бо більшість 
фйордів замерзає і все покривається снігом. То

му я вирішив залишитись до весни. 

Готелі в горах і вліті і взимі заповнені, бо 
норвежці люблять природу і свої гори, а леща

тарство - це національний спорт Норвегії. До

ступніші гори покриваються тисячами туристів, 

переважно молоддю. Часто можна зустріти біт")
ші або менші групи хлопців чи дівчат, бо вони 
тут чомусь їздять окремо. Траnляються і цілі 
родини, бо батьки забирають з собою дітей-під
ростків. Самітні пари шукають романтики, бо
кують від усіх і, щоб підкреслити, що вони ста

новлять одну цілість, однаково одягаються. 

Я хотів нав'язати контакт з українцями в 

Норвегії, але не мав адрес. Я думав, що було б 
найлегше довідатися про українців від поліції, але 
так не було. Створилося складне й неприємне 
для мене становище. Коли я на поліції розпиту
вав про українців, то мене запитали, кого мені 
треба - рідних, приятелів чи знайомих. Я відпо
вів, що в Норвегії нікого з українців не знаю, 
але хотів би трохи довідатись про повоєнну по-
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літичну еміграцію. 

Мене попросили хвилинку почекати. Ця 
"хвилинка'' була досить довга, але врешті мене 

завели до окремої кімнати. Там застав я стар

шину поліції та двох "цивілів'' з контррозвідІ{И. 

Вони оглянули мої документи і спитали, з якою 
метою я приїхав до Норвегії. Я відповів, що хо

чу намилуватись норвезькою зимовою природою. 

Ця відповідь, видно, їх не вдоволила. Вони хо
тіли знати, над яtшми фйордами я їздив на ле

щатах і чи я бував у північній зоні, де Норвегія 
межує з Совєтським Союзом. 51 мусіп подати НJ
зви місцевостеt"t, де я перебував довше як двад

цять чотири годиlІи, та адреси всіх моїх нор

везьких приятелів і знайомих, з якими вдержую 
зв'язки. Потім вони питали, хто фінансує мої 

подорожі або яке джерело моїх прибутків. Хоті

ли знати, коли і при яких умовинах я познайо

мився з Рангільдою. 

Коли я заспокоїв їхню "цікавість", вони за
боронили мені виїздити з цього міста і я мусів 
щоденно зголошуватися на поліції, доки справа 

lle вияснилася. Затримали також у себе мої до
кументи. 

На третій день віддали мені документи, до
зволили за.rшшитись у Норвегії і далі "І(ористу

ватись" із зимової природи. Мене перевірили з 

обережности, бо в Норвегії є бази підводних чо
внів, Норвегія є членом АП і через те, що ця кра
їна межує з Совєтським Союзом, вона стала ва
жливим стратегічним пунктом. У Норвегії ви

разні проамериканські настрої, а комуністи в 

цьогорічних виборах отримали лише 2 відсотки 
голосів. 

Прийшла весна, холодна, але погідна, зазе
леніли гори, зацвіли дерева, запахли квіти. Я си
дів у поїзді і крізь вікно приглядався до краєви
дів. Поїзд, наче вуж, звивався між високими го
рами, переїздив тунелями або понад берегами 

фйордів і озер. Щойно тепер на весні я міг пов
ністю подивляти красу норвезької природи. Я 
мовчt<и дивився, як мінялись краєвиди, я був за
хоплений цією чу до вою країною. 

Кілька годин їзди поїздом, опісля ще авто
бусом по бічних дорогах, і ми доїхали до мети -
до дому Рангільдиних батьків. 

У Норвегії нема сіл у нашому розумінні, туї 
доми поразкидані по горах, а спосіб життя ні

чим не різниться від мешканців міст. Великі де

рев'яні доми, кімнати з смаком умебльовані. У ба

гатьох домах є електричні пральні та холоділь

ники. 

Народну ношу одягають норвежці лише в 
національні свята. Працюють переважно в тар
таt<ах, фабриках паперу або при вирубі лісів, де
хто годує худобу, управляє картоплю, жито або 
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городовину. Здається, що жаден нарід так ча
сто не споживає риби, як норвежці. На їх столі 
кожного дня риба - раз варена, раз смажена, то 

знову копчена або консервована, щораз на інший 
лад приготована, але все таки риба, а я так не 
люблю риби! По кількох днях я не міг дивитися 
на рибу. Тоді Рангільда спитала: 

-Що тобі зварити, щоб ти з'їв з смаком? 

- Вареників! - відповів я рішуче. 
-Що це "вареники"? 
Я пояснив, вона зачинилась у кухні по де-

якому часі тріюмфально закликала: 
- Романе! Вареники! 
Щоправда, ці вареники не так смакували, як 

у пані Данчук в Аргентині, але все таки то бу
ли вареники. 

Кожна родина в Скандинавії - окремий, 
замкнений у собі світ. Тут нема звичаю, щоб лю
ди взаємно відвідувались, навіть член найближ
чої родини чи шкільна товаришка ніколи не зай
дуть "випадково". Щоб зайти до чужої хати, 
треба запрошення. 

До Рангільди часто приходили її шкільні то
варишки, грали на гітарах і скрипках, декляму

вали власні вірші, співали церковні, релігійні й 
народні пісні. Вони мали багато вродженої інте
лігенції, добре товариське виховання, були ми
лі й скромні. Природа не пожаліла їм краси. Во
ни стрункі, добре збудовані, мають переважно 

ясне волосся й сині очі. Кожна з них у бікіні чи 
і в одежі мог ла б прикрашувати сторінки жур
налів. Мають ніжні, невинні, гарні обличчя і, як
би одягнулись у білі довгі суконки та дочепили 
крила, могли б удавати ангелів. 

Рангільда співала в церковному хорі, тому 
я мусів кожної неділі ходити з нею до церкви на 

богослуження. Під час богослуження церква за
повнена людьми різного віку. Декотрі місця в 
лавках були вільні, але там не можна комуне
будь с(дати, бо тут їх купують. Хто заплатить, 
той ма'є постійно зарезервоване місце. Всі одя
гнені святково, може навіть розкішно. По бо
гослуженні не збираються під церквою, не обмі
нюються останніми місцевими новинами ані не 

обмовляють своїх знайомих. Всі мовчки розхо
дяться,· кожний у свою сторону. 

В Народному Домі кожної суботи збираєть
ся молодь на танці. Переважно танцюють гуля

гуля, твіста і єньгу - норвезький національний 
танок. Під час забави не продають алькогольних 
напитt<ів. Влада утруднює всякими можливими 
способами продаж алькоголю. У більших містах 
є державні крамниці, що продають алькагальні 
напитки, але вони відчинені якраз тоді, коли всі 

nрацюють. їх зачиняють під час перерви на обід, 
кінчать nродаж о 5 год. по полу дні, а в суботу 
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вже опівдні. Купувати в них можуть лише повно

літні. Якщо, на думку продавця, хтось купує 
алькоголь зачасто, йому можна відмовити в про

дажу. 

Між нашими гуцулами і мешканцями нор

везьких гір майже нема нічого спільного, за ІЗий

нятком трембіти, яка тут називається "люр". 
--Заграй мені на трембіті! - не раз про

сив я Рангільду. 
Тоді вона виходила на гору і грала. Луною 

розносився звук трембіти по горах, долинах, я

рах і десь далеко у фйорді завмирав. І враз я
І<Имись чужими здалися мені ці добродушні лю

ди, чужими стали й ці чудові гори, тільки зву!( 

трембіти доходив до глибини серця, потрясав ду
шею ... Він нагадував мені рідний далекий кра(І. 

Я часто виходив з Рангільдою на довші ю.-:~,

каденні мандрівки. Вона, хоч і молода літами, 
по-материнському мною опікувалася. Коли ми 
ішли понад nроваллями, вона завжди йшла від 

сторони провалля, бо я міг би поховзнутися і -
за біду не важко! Коли траплявся крутий під

хід, вона мене підтягала або перескакувала по

тік і подавала руку. Коли дув холодний вітер, во

на мене заступала. В тю..:их випадках я рішуче не 

погоджувався і протестував. 

Усюди побудовані захисти, що захищають 
від вітру й дощу. Тут ми затримувались і ІІочу
вали. Не раз подибували отари овець, ЯІ<их ні
хто не пас, щойно перед приходом зими їх зга

няли з гір. Мандрували ми лісами, полонинам11, 

проходили понад ріками, озерами, фйордами. У 
природі запанувала весна, під ногами заз~леніла 

трава і ІЗисокі дерева, зацвіли проліски, фіялки, 

конвалії (залежно від висоти). На узгір'ях па

слися білі вівці, в потоках блищали рибки. 

Ми дійшли до захисту, хоч до заходу сонця 

залишилося ще багато часу. Ми вирішили тут 
таборувати, бо це було вийнятково гарне місце. 

Подував холодний вітер, і ми заховались від 

нього за стіною захисту. Тут затишно і тепло на 
сонці. З одної сторони було видно фйорд, з дру
гої - озеро, недалеко шуміла бистра річка. За 

нашими плечима ліс, nеред нами - полонина, а 

над головами - засніжені шпилі гір. 

Підетрибують граючись ягнята, час від 1 Іа

су защебече пташка, а ліс шумить без упину. 
Сонце сховалося за лісом, вечоріло і починсt

ло холодніти. Ми зайшли до захисту. Рангільд:t 
розпалила вогонь, а запах nідсмажуваних варt

ників ще більше загострював апетит. Приємно 

тріскали сухі галузки на вогні, щілинами виходи
ли смуги диму, тіні від вогню повзли по стінах, 

гу дів вітер, і з переносного радіо неслися зву
ки гарних мелодій. Усміхалась Рангільда. 
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Про куль тур ні розваги 
Фейлетон 

В одному товаристві хтось із старшого по

коління згадав, зідхнувши, як то колись молодь 
і дорослі культурно забавлялися, - скажемо, по 
наших приходствах ... Співали, танцювали, гра
лися в "монастир", в "льотерію", в "пошту" або 
,,пташка". Боже мій, як було приємно, симпатич
но! А тепер? .. 

Присутні представники середньої і молод

шої ,·енерацїі іронічно підсміхались та персмор
гувались одне з одним - мовляв, згадувати "мо

настир" і "пташка" в епосі бітлесів і "бітніків" 
це, просто, таки гумористично! Правда, хто па

м'ятає ті давні часи, той знає, що і в забаві в 

"монастир", на-впертого, можна було згрішити, 
алеж куди там рівнятися цим пережиткам від

сталого 19-го сторіччя з сьогоднішніми "партія
ми" збунтованої ,·енерацїі - при джазі, бубнах, 

алькоrолічних оргіях і так далі! .. 
Звичайно, здобутки сьогочасної техніки й 

технізація життя відіграють свою ролю і в то

вариських розвагах. Телебачення, гай-фай, ма
гнетофони, кінофільми тощо . . . Власне, згаду

ючи "тощо", хочу тут кинути на папір такий со
бі один епізод з нашого товариського побуту. 

Як мені його передали, так я персдаю вам. Ні-
чого не додаю і майже нічого не відіймаю. 

Святкували день народження пані докторо
вої. Як звичайно, гості стягалися за старим і но-
вим календарем: одні вже випили й закусили, 

на других пан доктор вичікував з підводою коло 

"собвейної" станції. Господиня з домашньою 
прислугою увихалася на кухні, а гості (які вже 
випили й закусили) сиділи у вітальні та розва

жались культурною розмовою, значить - обмов-
ляли ближніх, включно з господарями дому. 

Розібрали по кісточках усю фамілію: що бід
на бабця все більше глухне, що пані докторава 
справила собі перуку, а її доня (це, бігме, прав
да!) ходить з якимсь турком, що докторові (це 
не секрет!) не вдалася одна операція і тепер він 
має неприємності! 

Говорили, жартували, сміялися, а нікому й 
через гадку не перейшло, що в прекрасному фля
коні з рожами на столичку серед вітальні захо
вано шт у дерний ry дзичок. Він точно схоплю ва в 

їхню розмову і по тонюсінькому дротику пере
давав до звукозаписувача, що його дотепний го

сподар засунув nід канаnу, де сиділи й чесали 

язики любі гості ... 
Ну, після nишного обіду, вин, коньяків, лі-
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керів, тортів, чорної кави, флячків і біrосу, густо
часто переплітаних многолітствіями, встає пан 
доктор, дякує дорогим гостям за те, що так че

сно п(-,шанували його маrніфіку, та й каже: 
-А теnер, nрошу nанства, nочинаємо кон

церт художньої самодіяльности. Першою точкою 
піде звукозапис живого слова у виконанні гостеі:'І 
з НІ.,ю-йорку! 

І 11устив магнетофонну стрічку з записаною 

у вітальні культурною обмовою . . . Rи собі уяв
ляєте конетернацію серед гостей, що розпізнали 
свої голоси? .. Які були потім сцени, які обра
зи! .. Дехто ще й досі гнівається з nаном док

тором і nанею докторовою, інші вспіли вже пс
рспроситись, взявши цей еnізод просто, nо-амс

риканськи, за модерний "джовк". 
Не треба два рази того казати, що і в інших 

наших культурних домах можуть теnер насліду
вати "винахід" дотеnного nана доктора. Тому 
11а всюшх товариських прийняттях не варто сі
дати близько флякона з рожами чи з іншими 
красними квіточками ... Небезпечно! 

Юрій Коломиєць 

ГРАНЧАСТЕ СОНЦЕ 
ПОЕЗІї 

80 сторtнок друку 

/кер 

з двобарвною обкладинкою і рисунками 

Анатолія Коломийця 
Ціна 2.00 дол. 

Замовлення приймає 
Адміністрація "Овиду" 

Ориrінальна поява -{ 

Юрій МошинсьниіІ 

У СВІТІ МИСТЕЦЬКИХ ЧАРІВ 

враження з подорожі 
63 мистецькі ескізи 

Онеани і Юрін Мошинсьних 
Книжка багато ілюстрована мае 328 сторінок 

друку в твердій люксусовій оправі. 

ЦІна - 5.00 АО& 
Замовлення і гроші спати на адресу 

"Овиду" 
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СЕРЕД ННИЖОН 

Закон одвічности 
(і\1. ї. Мандрика: Сонцецвіт. Пое

зії. Вінніnеr, 1965. 128 ст.). 
На четвертій сторінці цієї книжки 

стоїть присвята: "До мого соняш
ного вісімдесятиліття". Незадовго пе
ред цим, четвертим томом поезій, бу
ло видано кілька інших збірок і по
ем. Всі поезії в "Сонцецвіті" - но
ві, написані, може, протягом остан
ніх двох років. Автор, що любить 
хизуватися своїм молодечим духом, 
навмисне поставив у пр'Исвяту "ві
сімдесятнліття'', якого ще нема, але 
до ньог~ треба ствердит~ не дале
ко. І Ірийміть це до уваги, коли чи
татимете вірші і мою критику! 
Як і в попередніх збірках, Ман

дрика вибирає осінь символом "ра
дости моїх доспілих днів". Сонце
цвіт - геліянтус, дикий степовий 
соняшник, пишно зацвітає саме в 
пізню осінь і стійко витримує него
ду й холоди. АвтоР' любить осінні 
~-;.віти, а з ними й самого себе за цю 
стійкість і непоборний оптимізм. Вір
ші н цій збірці, як і в попередніх -
мужні, розважливі, життєрадісні і -по
осінньому ніжні. Вони також насна
жені осінньою мудрістю і трима
ються однієї, стрункої і непохитної 
філософської основи, що ·є в · ІіЗШ 
здезорієнтований, непевний час не
малою рідкістю й цінністю. Основ
на думка поета, що просякає кожну 

rюезію цієї, та й попередніх збірок, 
та ж сама: Всесвіт - це мудра й 
r·армонійна цілість, побудована й к-е
рована "одвічним мистцем'' - Бо
r·ом. Бог у розумінні М. У. Мандри
ки -- це Одвічність, всесвітній ро
зум і справедливість, краса і мис
тецтво. А що Бог - мистець, то по
ети найближчі до Нього. Поет біль
ше розуміє і відчуває таємниці все
світу, ніж "вчений хр'Обак", що не 
має віри. В цій книзі Мандрика на
І·олошує, щоправда не нову вже те

зу про надхнення - Божий дар, а 
1·еніїв і мистців він уважає "даром 
Однічности" людству. 

Бо1· - Одвічність не десь у аб
стра.кті чи в недосяжних висотах. 
Бо1· жине в природі, серед людей, у 
мистецтві, в коханні і навіть в еро
тиці. Гр'Оза, наприк·лад - то він
ч<lння Землі із Сонцем, і вранці зем
ля "тремтить, як жінка впоєна ко
ханням'' (ст. 13). Образ дуже зем
ний і дерзка-еротичний. 
Бог говорить до людей, якщо во

нн хочуть і вміють слухати. Коли 
іде дощ то Бог до людей говорить 
"в словах-дощах": ,,Живіть, цвітіть 
11 коханні ... " 

І'Jшбока релігійність Мандрики під
креслюється його непримиренністю 
до забобонів. Він наважується на-
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~іть критик.уватн окремі твердження 
rз Святого І Іисьма, а, може, і не са
ме Святе . Іlись_мо, а його хибну ін
терпретаЦІю, ПІдкреслену неточнос

тями перекладу з мови на мову. 

"Мені належить пімста і я чиню" 
Ніби Господь сказав. Непранда! ' 
То звір із пітьми духа, 
ОтР'уйний гад з баr·на юрби ... 

.. . ("Сестри", ст. 35) 
Укра1на, як 1 треба було сподіва

тися, займає у Мандрики почесне мі
сце на покуті. Мандрика розглядає 
питання долі й державности Украї
ни не ок.ремо, бо так і бути не мо
~ке, а в не~озривнім зв'язку з усіма 
Іншими краІнамн світу і з цілим все
світом. Україна - органічна ланка 
Од~ічности, що дає нам r·ероїв і ми
СТЦІВ. Закон Одвічности - це пере
мога Правди. Тому то Мандрика ві
рить у звільнення України і лиша
ється завжди оптимістом: 

JІікує рани час, найтяжчі кривди 
Виріннює Одвічности р·ука. 
І хоч не зразу, неминуче прийде 
Кінець неволі і К·інець катам. ' 
Звичайно, хотілось би знати, як і 

коли це станеться, але цього Ман
дрика, навіть у своїх пророцтвах в 
поемі "Мандрівник" не пояснЮє ... 
Як і в житті, в поезії М. Мандри

ка - занзятий і актуальний політик. 
Він не боїться ниетупати із досить 
р~дик~шьними доктринами, що їх 

бІ_льшІсть "дипломатів" прИК•Р'ИВає 
фІГовим листком. Автор "Сонцецві
!У''. возвеличує цивілізацію, прогрес 
1 п держави, що ,,лад дали народам 

одичілим''. Це твердження грунтовно 
правильне, але треба тільки прига
дати поему Шевченка "Кавказ", щоб 
побачити, як подібною фразою прн
криваІ?т~ся і _та~і люд~жери, як ро
сІйсьКІ ІМПерІЯЛІСТИ. ЦІЛі уступи В 
поемі "Мандрівник" Мандрикоа при
святив Мек-Артурові, а смерть пре
зидента Кеннеді дала йому надхнен
ня для лір·ичного вірша, що не ціл
ком узгоджений з деякими політич
ними фактами. Дуже цікава харак
теристика Японії, що нею поет таки 
захоплений і вважає, що ця ,,сусід
ка нашої Зеленої ВКІраїни" була б 
нам у майбутньому непоганим спіль
ником хоч би й через те, що нам 
наче б то нема за що сваритися (а 
щ~,. як саме за ту "Зелену Вкраї
ну t!!). Поет заступається за честь 
України та її героїв перед тими са
мокритика~и", що дорікають (к~му, 
самим соб.і ?) за наші невдачі: Ко
ли б їм (іншим народам, Г. Ч.) "так 
вони би перші впали" (ст. 57). Далі 
поет пригадує, що іншим народам 
бува:.'о багато гірше безслав'я, ніж 
ук·рашцям: 

Я бачив розпад в прах і забуття 
ІІрославлених владик - імперій 

сили, 

с;рамітні відступи без опертя 
Ьлнскучих ар·мій - тих, що ми 

хвалили ... (ст. 58) 
Саме з1·ідно з своєю філософією 

всесвітньої гармонії і взаємоєдности 
Мандрика в недолі України обвину
начує не її саму, а цілий світ: 
Народе мій! То світ отой, що звав 
Себе захисником усіх народів 
ІІустив звірів на тебе, нацьку~ав, 
На ярмарку продав твою свободу. 
І доки світ, я прокурор його, 
І \ер ед судом судів стояти бу ду, 
Доки не згине звір, доКІи життя 

мого-

І вимагати праведного суду. (ст. 58) 
Життєва філософія поета також ба

зується на законах справедливости і 
краси. Хоч історія не повторюється, 
·r о кращі її надбання лишаються без
смертними і пер-едаються із поколін
ня в покоління. І в своїм особистім 
житті Мандрика бачить якщо не без
смертність, то прннаймні довгу духо
ву молодість. Вірш "До мого друго
І·о я'' - маленький шедевр. Моло
дий духом поет бачить в люстрі "ста
JЮІ·о дивак·а", але не хоче погоди
тися, що це йо1·о подоба. "Сиди там 
мовчазний і не ходи зо мною впарі!" 
· -- наказує поет своєму "я" у люстрі, 
молодечим кроком іде в життя, але 
ввечері повертається до свого фізич
ного "двійника", що колись був ро
ками молодий і складан одне ціле із 
духовим "я" поета. (ст. 69-70). 

Нелику частину збірки займає те
ма кохання. Вік· поета не зупиняє йо
І·о перед цим законом Одвічности: 

І вбоr·ий той, хто цвіт свого буття 
Окутує у бу днів павутину 
І райський дар короткого життя 
Закопує в дочасну домовину, -

ниголошує автор (ст. 60). Має ра
цію. В збірці знайдете багато , меду 
поцілунків", "обіймів", "шепо{у" і 
дечого більше. Але . . . справа в тім, 
що вже напочатку автор зрадив чи

тачеві свій вік. А вірші його - не 
про кохання взаr·алі, чиєсь, моє, чи 
може й Ваше, а про своє власне. Вір
ші виразно інтимні, навіть із зазна
ченням дати любовного побачення: 
"28 вересня 1961" (при бажанні мо
жна було б навіть провести обсте
ження! .. ) Тому то, коли у вірші 
"Пісня пісень" Мандрика запитує: 

Хіба не дивно зустрічати знов 
Весну за двадцять літ перед 

сторіччям. 
В твоїх обіймах гамувати кров, 
Шептать тобі слова з пісень 

одвічних ... 
то ІJитач може відповісти авторові: 
"Так. Дуже ди-вно! ... Та ще коли при
йняти до уваги, що "слова з пісень 
одвічних" є з "Іlісні Пісень"! У вір
Іuах про кохання читач хоче бачити 
себе, а Мандрика СІ<різь наголошує 
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сІ:Юt: специфічне .,я". Тому йо1·о лю
бовні вірші втрачають загальнолюд
ську властивість і, хоч багато з них 
справді вартісні, перетворюються са
ме через цю обставину на ліричний 
щоденник·. На закінчення розмови про 
любов нанеду зр<Ізок 1·<1рного вірша 
про кохання. 

ВЕЧІР 

Не питав - ти сказала, що любиш 
І дивилася в очі мені ... 
Чи не пізно ти в серці голубиш 
Сни, що сняться лише на весні? 
Бо вже сонце моє в небі низько, 
Хоч мій вечір, як ранок для нас. 
Але ніч десь за обр1єм близько, 
І біжить, і минає мій час. 
Та ніхто ще не виміряв часу 
Наперед, як одежу кравець -
Може все, що лишилося наше 
Ясний вечір, кохання вінець. 

Найсерйозніша, програмова поема 
"Мандрівник,'' (понад Зб сторінок) на
писана формою тревелога, але змістом 
переростає цю форму. Ця поема -
підсумок поетоного життя і світогля
ду. Хитро використовуючи можливість 
"пророкувати" з минуло1·о те, що те
пер вже є і всім очевидне, Мандрика 
ніби роз1·адує загадки, до яких він 
підглянув відповідь. На мою думку, 
краще б це було зробити, не подаю
чи історично-політичної аналізи н 
формі пророцтв, бо ніщо на світі не 
може довести, що більше як сорок літ 
тому поет безпомилково бачив усе, 
що сталося потім - та ще якби в од
ній тільки країні, а то ж мало не в 
цілім світі! 
В цій поемі поет провадить читача 

шляхом своїх скитань. Україну він 
залишив після розгрому визвольних 

змагань, без великої туги, бо всі ві
рили тоді в швидкий поворот. Через 
Туреччину автор мандрує до Єгипту, 
а звідти до Африки. Спостерігаючи по
лювання на чорних рабів, Мандрика 
"Пр'Орокує", що колись будуть "чор· 
ні патентати тебе, людино біла, про
даІJати" (ст. 88). Наступна зупинка -
Індія, країна Магатми І·анді. І тут 
автор заглядає "в будучність, як у 
люстро" і виголошує нове "пророц
тво", що здійснилось ще кілька років 
перед тим, як воно бу ло проголошене: 

"Знайшовся кат, петромив ножа у 
груди 

Святому І·анді ... " (ст. 93). 
Далі, через Цейлон, поет мандрує 

до Індокитаю, де жінк-и й дівчата -
"з зубами чорними" (бо жують тю
тюн); люди там не співають, а лише 
ревно моляться Будді ... Заглядаючи 
наперед, Мандрика сповіщає, що по
тім, замість одного Аннаму, стало три 
(або, вірніше, чотири) "вільні" краї
ни: JІяос Камбоджа і два В'єтнами. 
.,1 три віЙни, де був один Аннам", -
влучно підсумовує ситуацію Мандри-
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ка. Дальша зупинка - Китай; слідуt: 
йс1·о історично-політичний нарис. На
решті - "країна лотоса і самураїв, 
веселих гейш і білих хризантем"; слі
дує її історично-політичний огляд. 
Зніл.ти, "шляхами Маге.1лана" поет пе
репливає через "тихий" бурний океан 
до гордовитої Австралії, "ФоР'Посту 
науки, волі і краси". Потім автор опи
нився в Греції, де тепер, замість Со
крата, Арістотеля й Платона, "на цвин
lарі усопшої к.ультури" ходять їх на
щадки - "кози і купці". Тоді відбу
вається дуже неврівноважений ком
позиційний стр·ибок, так ніби поето
ІJі не стало терпіння або вже треба 
було закінчити поему, щоб дати її до 
друку, і просто з Еспанії - стрибок 
до "епіло1·у" - Америки, що їй при
свячено тільк·и 16 рядків. Правда, у 
Мандрики є дуже багато віршів про 
Америку (згадати хоч би дуже де
тальну поему "Канада"). А все ж, від 
такшо обрубаного фіналу поема втра
чає на силі. Нема сильного кінцево
І·о акорду в цій енергійній, емоційно 
н<1снаженій пісні. 

Зміст, тематик·а, ідеї, філософія 
творчости Мандрики розумні й ціка
ві. З ними можна не згоджуватись, 

але не можна лишиоrися байдужим. 
ІІr,'Оте, які б розумні не були думк-и, 
н поетичній творч<;>ст,і, вирішальне зна
чення має ,,техюка : образи, мова, 
підбір слін, звукосполучення, ритм, 

рими, синтакса. Перед тим, як роз
бирати деякі деталі, в загальному 
можна сказати, що поетична техніка 
Мандрики виявляється нер1вномірною. 
Вона інакша в йо1·о епічних творах, 
ніж у ліричних. Силу почуття, "лірич
ний вибух", поет ставить вище від 
холодно-обміркюваних, виміряних і 
ниважених рядків. Він, як імпресіоні
сти, поспішає схопити почуття, за

писати його, поки ще воно захолоне 
. - тому то в ліричних віршах він не 
зважає на такі "др1бниці", як рима, 
ритм, наголос чи навіть правильність 
виразу. А в ті часи, коли не мучить 

надхнення, поет виймає давно поча
ту, регулярно й системат~чно лисану 
річ, таку, як поема "Канада' або "Ман
дрівник". Там можна шліфувати гра
ні й бути вибагливішим до технік·И. 
Ідеально було б. коли б поєднати по
чуття із технікою, але не завжди мо
;tZна запряпи разом бистрого оленя з 
парою сивих воликів. 
Найкраще бу де, кошІ і критик, і чи

тач шукатимуть у кожній книжці К•ра
щоІ·о. За цінні образи, що ранять 
серце, можна простити менше вдалі 
або й невдалі речі. Коли, наприклад, 
прочитати в Мандрики такий "бітні
кізм", як ,,І я відчув воскресення 
блаженне моїх приеланих сил до сон
цем тканих днів", читач може зами
слитися: я !\І це можна воскресати д.о 

чогось!? Але не треба цим журитися: 
треба просто читати далі, в цім же 
вірші: 

Мої пісні вернулися до мене, 
Як солов'ї з відлету навесні. (ст. 14) 
І тоді всі сумніви у вас пропадуть, 

"як роса на сонці". 
Такі рядки, як "Мої с.1ова - не 

uІум, а довгих кодексів дш·ести'' рі
жуть вухо макаронізмами, прозаїзмом 
і туманною еквілібристикою. Але на
що над ними чудуватися, коли неда

леко знайдете таке диво поетичної 
техніки, як: 
Вже кажуть, Новий Рік ступає по 

дахах, 

А він - дідусь старий і хитрий. 
Розвісив бор'Оду по сивих деревах 
І кашляє у вікна вітром. (ст. 41) 
Мандрика може малювати широк·і 

пейзажі (прекрасний його вірш "На
ша весна", про Канаду, де, замість со
лов'їв, співають робінн), але він та
кож уміє давати короткі і влучні ха
рактер'Истики. Ось Японія - країна 
"скупих поетів, лисих малярів''. А Ки
тай "Вогнем сичить в московські вік
на й двері і б'є хвостом в старий 
кремлівський мур". Схиляючись у 
глибокій пошані перед кращими си
нами України, Мандрика знаходІІТn 
для них такі пор·івняння й метафори, 
що могли б бути викарбувані на мо
нументах: "Співець страшної чорної 
1·однни" (Осьмачка), "Усе життя, Я/\! 
той плугатар в полі. орав серця і 
сіяв дух надій" (М. ІІогорецький). 
Найбільше образности помітно в лі

ричних віршах. Ось як поет відтво
р·ив короткий зимовий день у Кана
ді: 
"А день блисне, як в сутінках 

ліхтарик, 
Та й згубиться в тумані хмарних 

меж" (ст. 15) 
Серед міріяд думок, що можуть ви

ник·нути під час дощу, поет знайшов 
таку, як "І Ірощальний лист дощами 
осінь пише''. І тоді згадуються "дні 
протоптані, прожиті без пуття". А ко
JШ прийшла несна, то .,забилася зе
лена кров в цвітах і травах" . . . ,.І 
десь за гор-ами вітри весну кують". 
Мандрика - поет. що базується на 
канонах поетики, але він не старо
модний. Як у своїх ідеях, так, і в де
талях, і в образах він іде пліч-о-пліч 
із добою. Він часто з1·адує такі бла
І·а цивілізації, як телевізор і телефон, 
без лицемірних нарікань багатьох 
,.ідейних емігрантів". Телевізор -· 
знаряддя, над яким людина панує і 
може до кімнати запросити повно 
JІюдей, коли того бажає. А коли на
бридне дивитися на "електронічні ра
дощі й оохання, на продаж препаро
вану .'Іюбов", можна вимкнути апарат 
і лишитися вдвох із коханою або й 
самому. 

Через те, що Мандрика пише трu
диційними правильними стопами, він 
часто прилаштовує слова так, як йо
му для ритму чи для рими потрібно. 
Він, н жертву римі може дати на1·о
.1ос на Хроносу, створивши таким чи-
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СОМ (ст. 71); замість "чоІ·о метушиш
ся", Мандрика може сказанІ "чо1·о 
метушися" (ст. 71 і 72); щоб зариму
вати "наша'' і Іпримати ритм, з'яІJ
:Іяt::ться нш· о.rюс "tabula t·asa" (що за 
J:.Іма: раза - наша ... ). До рими 
"к·от:Іас" Мандрика дає ,,ДоГJІес" 
Ulootecc?), римуючи нрізІJище аме
J>ІІкансJ,коІ о 1 ·енерала Мек-Артура з 
"реформ:пор<J.", Мандр·ика змуш~~ 
'ІІІтача І:НІМоІJлнти або "Мек-атор , 
або нанпаки, трохи підладнати ,,ре
фuрматур''. А в однім рядку, для 
ріІJншо числа стіп, поет зрізаІJ одну 
J моїх улюблених квіток - "роден
дрон'' (замість рододендрон'' (ст. 
І01). Це жах! 

k.o.111 ІJ поета трапляються дешеІJі 
рими, це ще не біда. Нема нічо1 · ~ 
1 іршоt о, нііІ\ 1 ·арні рими, притягнею 
у ІJірш за чуба. Та й уза1·а.1і, можнu 
'ІіІСТО ДИСК•,УТуВаТН Над ТИМ, ЧИ дана 

рима біднu, чи баІ·ата, чи так собі, 
Lереднt.оІ·о достатку. А.1е у Мандрик·ІІ 
в(юІ і рими - - занадто помітне яви
ще щоб це іrнор·увати. На кожній 
ст~рінці можна знайти такі рими, як 
рить-ярах, .1іхтарик-барвить, вузь
Ішм-ннзьким, корони-застогне, ма

.Іен~>кі-сіренькі, траві-твоїх, безмеж
жнх-межах, письмом-часом, травою

рукою, медіокр-пророк, свя.ті-Шкуру~ 
ші1 . . . Ці рими, безсумншно, ruк1 
бідні, що їм на.1ежа.1ась би сусnільна 
оnіка! Для ІJбоrої рими Мандрика на
вітt. )їюдить російське с.1ово "млеч
ннй" знаючи що це слоІJо - Ч.УіІ\е 

(бо ~ам узяв 'йоІо в лаnки). Ну, і яка 
ж це рима, ддя якої довелось позн
ч ІІТИ аж російське СJюво? І І рошу: 
"uезконечні - млечнім" (ст. 71). . 
Мандрика - ЛЮДІІНа ВИСОКООСВІ

'ІСНа, культурна і шляхетна, знає, як-і 
:іасuби добрі, а. які з:Іі. Шн мі1· би по
каз\ї~атн іншим, учити їх. А.1е в по
І оні за ідеями і почуттями він недо
приц~>овуе свої твори, і тут би ду
же зІ однлася поміч і порада добро
І о мовного редактора або друга, ЧІІ 
людннн, що сполучнла б обидві функ
ції. 

Тоді не з'иви.шся б у збірці такі 
неточності як .,А от у мене в під
віконні к~ітк·а", замість "на підІJі
кошІї' (ст. 71); ,,куnає в сонці діти, 
своі віш·· (скоріше квітн можна ни
:\вапІ л.ітьмн віт, ніж віти - дітьм~~ 
І,віпш); "І МІІ говоримо до себ~ 
{t-іащо І'ОВЩНІТІІ ДО себе, КО.'ІН М?ЖН<І 
І ОІJЩНПІІ ОДІІН ДО ОДНОГО?!); ТаК•! 110-
MIIJIKII, ик "Ирій'' (тільки в Сшшутн.~ 
ча є ще слово що починається на "и 
. -- Инакший; ~ вза1·алі, в українській 
мові И на початку слів не буває ... ) 
Мовний редактор, він же друг, мі•· 
611 заувюtШТІІ і запобіпн таким зву
коспоЛученням, ЯІ:\J "Н нових слона~ 
з стар·ої мови" (хсл, хзст) - c:r. 63 
або "Та тифу смертно1·о страшю nо
коен" де Jtвa перші слова зливають
ся в 'юшослово ,.Татнфу", що н цім 

..J(j 

трсtІ · ічнім рял.ку робІІТn небажаний ко
мічннй ефект. Hct мою думку, лекси
ка Манл.рІІІШ нер·евантажена архаїз
мами. спенія.;н,Ію із стар·о-слов'янської 
мов11. lle не 1·армонізуе з тверезим і 
Н<шіть скепТІІЧНІІМ ставленням nоета 
до реліІ·ійних рІJТуаліІJ. У цій книзі 
рясно засіяні такі внразн, як "жерт
венні воп1ї', ,.осанна', "утрені", "мно
t · uязичні'', "воскресення блаженне", 
.. ветхнй прах" і нод. 

Jlося• · нення нієї к·ннжки 11е.1нкі, <І 

ІІОМІІ.'ІКІІ. хоч їх немало, на зміст ді
Іоп, ма.'Іо, і їх :'vІожна було лнк-о 
~ї1ІІКН~'ТІІ. Автор , це лобре ВІІДНО, у 
вілставку не збнрапься і, за прнк
.1алом ІІеJІІІКОІ·о І·ете, І'ОТJ'€ТІ>СЯ Ще 
не о;tНІІМ твором ние nорадувати. 

Нін навіп. ще не брався за мемуа
J>ІІ, що злебілt,шuІ о увінчують K:l· 
р'єр~· ІІІІСhМеННІІКа, ОТЖе, треба 110-
б<ІіІ\<ІТІІ ЙОМ\ НОВІІХ і СВЇЖІІХ JlOCЯI'-

Ганна Черінь 

Ціна всіх трьох книжок разом дол. 10.00 
МУКОІ,А IІENYSIUK PUBLISHING COMPANY 

2226 W. CHICAGO AVE .. CHICAGO 22, Ill. - U.S .. A 
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ВІСТІ ТОВАРИСТВА УНРАїНСЬНИХ БІБЛІОТЕНАРІВ АМЕРИНИ 

РІК 1., ч. 1 Берез~нь, 19:)б 

Український бібліографічний центр 
У нас останніми часами писалося й пишеть

ся доволі багато про потребу заснування Укра
їнського Бібліографічного Центру. Ця справа не 
нова. Заторкнув її ще в 1956 р. проф. д-р Яро
слав Рудницький, голова Слов'янського Відділу в 
Манітобському Університеті та Президент Ка
надської УВАН. Він пропонував створити в Нью
йорку такий Центр Української Документації з 
основною частиною - Зведеним Каталогом Ук
раїніки в бібліотеках та приватному посіданні у 

вільному світі. Все таки, не зважаючи на відно
сно сприятливі умавини для цього проєкту, з різ
них причин до його реалізації не дійшло. Остан
ньо цю ініціятиву підняло Товариство Українсь

ких Бібліотекарів Америки (ТУБА). 
Організаційні основи та завдання такої ін

ституції викладено докладно в статтях, опублі
кованих у "Свободі" та в інших наших часопи
сах, теж у 2-му числі "Бюлетеню ТУБА" з лип
ня 1965 р. їх автори - голова ТУБА д-р Роман 
Верес, мrр Дмитро Штогрин, проф. д-р Ілля Ви
танович та інші. 

Незабаром будемо відзначати 50-ліття са
мостійности Української Держави. До пропаr'ан
дивного використання цих роковин готовиться ін
тенсивно червона Москва та її білі підголоски у 
вільному світі. Для протидіяння цих для нас шкід
ливій московській пропаrанді потрібно нам та
кої інституції, як згаданий Бібліографічний Центр. 

Які ж завдання мав би такий центр? Пере
дусім створення й актуалізація З'єднаного Ката
лога Україніки у Вільному Світі. З'єднаний ка
талог - це покажчик, що подає при кожній пr)
зицїі, в яких бібліотеках та чи інша книжка (ча·· 
сопис, мікрофільм чи недрукований манускрипт) 
знаходяться. До нього входить дальше комплек

тування всіх можливих бібліографій та індексів, 
що частинно чи в цілості відносяться до украї
ніки. 

До найосновнішого завдання українських бі
бліотекарів має належати при допомозі Україн
ського Бібліографічного Центру та при співпра
ці НТШ та УВАН вплинути на Бібліотеку Кон
rресу ЗДА, щоб там не змосковщували предме

тів скаталогованих ними українських книжок. Не 
можна допустити, щоб наші збірники про Львів, 
Угнів, Тернопіль, і под. хоч окреслені в "пред-
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мсті" як міста України, мали означ~ння "Рашія'·, 

бо й нині ці міста не є в РФССР, а в ~·країні (УР
СР). Не слід їм писати "Львов", коли цього не
ма тепер навіть в українських підсовєтських ви

даннях. (Див. Українсько-російський СловнІ·Ш 
географічних назв Української РСР, загальна р~
дакція К. К. Цілуйка, уклав В. Я. НежнипаІІ<l. 
Київ, 1964, 196 стор.). Ні одне з цих міст не на
Jіежало ніколи до РФССР чи Московії, й ніяк І-ІL' 
годиться підпирати московський колоніяльний ім

періялізм Бібліотекою Конrресу ЗДА. В цій спра

ві слід нам повести певну акцію, а передусім по

винен би цим зайнятись Український Бібліогра
фічний Центр. 

Навіть у видання УККА вкрадаються такі 
змосковщення. Наприклад, останнє число "Квар

тальника" том 21, ч. З, осінь 1965 р. уживає мо

сковської назви для українського першодрукаря 

Івана Федоровича, який видав у Львові 1574 р. 

відомий "Апостол" та "Букварь". В колофоні йо
го видань виразно надруковано "І ван Федоро
вич", і цього нам слід придер жуватися. Останнє 

слово в цій справі має сказати авторитетна ін

ституція з фаховими силами, україністами та 

бібліографами. Нею має бути УКРАїНСЬКИИ 
БІБЛІОГРАФІЧНИй ЦЕНТР. 

Ця інституція має за основний обов'язок со

лідно опрацювати БІБЛІОГРАФІЮ УКРАїНІКИ 
ЧУЖИМИ МОВАМИ. Нам тепер потрібна англо
мовна бібліографія Україніки. Перші її спроби вже 
маємо у працях д-ра Р. Вереса в ЗДА та проф. 
д-ра Кисілевського і Григоровича в Канаді. Теж 
у Конrресових Рекордах ЗДА та окремими від
битками появилися такі бібліографії, однак їх 
замало й вони всього не охоплюють. Правда, в 

УККА від 1960 р. лежить моя англомовна 250-
сторінкова бібліографія україніки, впорядкова

на за предметом і за авторами, однак УККА не 
має фінансових спроможностей її видати. Тепер 
вона вимагає відповідного доповнення. Видана в 
Лондоні Українським Видавництвом 1962 р. 57fі
сторінкова праця "Russian Opprcssioп іп Ukгаіп<'" 
включила цю мою вибрану бібліографію украї
ніки англійською мовою з Конrресових РекорДів 
ЗДА, очевидно з поправками на стор. 545-561, 
але цього не вистачає. 
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Про Українську Повстанську Армію (УПА) 

в англомовній літературі є мало згадок, зате ба

гато написано про совєтських партизанів з ча

сів другої світової війни. Але часом і про УПА 

пишуть чужинці. На доказ слід навести нам пу

блікацію Стюарта-Сміта, Д. Г.: "І )~fl'at ot· Сош
ІІНІПі:-:ш'', видану в-вом Луддж~т Пресс в Лондо

ні 1964 р. ( 482 стор.). Там доволі багато місця 
щтсвячено Україні та її визвольній боротьбі, про
тимосковському спротивові, ОУН, Українській 

Національній Армії та УПА з ориrінальними світ
линами рейдуючих частин УПА в Західню Евро
пу в 1945-1957 роках. Праця має відпонідну vі
бліографію про УПА та український визвольниіі 

рух останньої доби. 
Ті всі відомості про наші визвольні змаган

ня під час і після другої світової війни, а також 

відомості про наші славні й геройські частюн1 
галицьких УСС-ів, Київських Січових Стрільців, 
Армії УНР, Запорожців полк. П. Болбочана, па
тріотичних повстанців Холодного Яру, про УВО, 
ОУН, Карпатську Січ, УПА, Першу Українсь[(у 
Армію ген. П. Шандрука (Дивізію) слід збира
ти нашому Українському Бібліографічноt~\у ц~н

трові. 
В різних славістичних журналах спіту ноту

ють і україніку. Наприклад, у французькім ела-

ністичнім журналі ,,PEBlO ДИ ЗЕТЮД СЛАВС", 
що виходить у Парижі від 1921 р. дотепер (її ви

дає Слов'янський Інститут Паризького Універси
тету), є доволі багато цінної україніки. В 44-ім 
томі за 1965 рі[( знаходимо на стор. 89-107 роз
відку проф. Марії Шеррер п. з. "Шевченко, на
ціональниИ по~т України" дуж~ прихильно напи

сану. Також на стор. 261-279 поміщена ХРОНІ
КА українських видань у цілому світі, опрацьо

вана проф. Б. О. Унб~гауном та проф. Марією 

Шеррер, яка тільки про самого LІJевченка пода

ла 29 згадок. 14-го травня 1964 р. в Парижі но
на виголосила доповідь для нідзнач~ння 150-річ
чя народин Т. Шевченка. Хто про це буд~ па
м'ятати й повідомить наше громадянство та шев

ченкознавців, як не Український Бібліографічний 
Центр? Одній особі про це все писати не під си
лу і, що найважніше, немає де цього друкувати. 

Наша преса байдужа до таких видань, наші жур

нали не мають удосталь знавців чужих мов і то
му про це н~ згадують. Тільки Український Бі
бліографічний Центр може всіх цих наших фа
хівців об'єднати й розподілити між них завдан

ня, з яких ціла українська нація бу де мати на

лежну користь. 

Можна б ще багато писати про потребу та
кої інституції, як Український Бібліографічний 

ДРУКАРНЯ ВИДАВНИЦТВА МИКОЛИ ДЕНИСЮКА 
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приймає замовлення на всякі 

ВЕЛИКІ й МАЛІ ДРУКАРСЬКІ РОБОТИ 
українською, англійською та іншими мовами. 

Приймає до друку офсетом або на ппоскІА машиНІ 
КНИЖКИ, ЖУРНАЛИ, ПРОПАМ'ЯТНІ КНИГИ НАШИХ 

УСТАНОВ, ПОРТРЕТИ тощо. 
з гарним оформленням і оправою всякої величини. 
Виконання робіт скоре й дуже дбайливе (зразком можуть 
послужити такі видання, як твори Тараса Шевченка, 

ТриJ1огія Богдана Лепкого, "ОВИД" і інші). 
Ціни низькі. 

Роботи доставляємо до всіх місцевостей у ЗДА, Канаді та 

інших країнах. 

За ближчими інформаціями звертайтесь на адресу: 

MYKOLA DENYSIUK PRINТING COMPANY 
2226 W. Chicago А venue - Cl1icago 22, Ill. - USA. 

fJRИД ч. І ( 136), 1966 



Центр, однак я хочу ще згадати про одно з ос

новних його завдань, тобто виправлення хибних 
і тенденційних стверджень про Україну, її істо
рію й культуру. Роблять це вже навіть науковці 
та студенти писанням листів до редакцій та ви

давництв, однак виявляється, що це все невиста

чальне, тож потрібно окремої наукової автори
тетної інституції з цілим апаратом україністів
науковців, бібліотекарів тощо. Напр., Генріх Па
шкевич видав у Нью-йорку ще 1954 р. книгу п. 
з. "Походження Росії", а в ній цілу добу історії 
Руси-України віддав Московії. Книгу перекла
ли китайською мовою на Формозі 1956 р. Про це 
були згадки в нашій пресі - й це все на що ми 

дотепер спромоглися. Правда, маємо дві фахові 
розвідки про Київську Русь-Україну - проф. М. 
Чубатого українською мовою та проф. Наталії 

Василенко-Полонеької англійською мовою. Од
нак про ці праці ще не знають усі чужинецьkі на

УІ<овці. З появою таких цінних публікацій має 
ознайомлюватися чужинецький науковий світ че

рез Український Бібліографічний Центр. 
Той сам Г. Пашкевич видав ще одну працю 

про постання "російської" нації. 
Pa:"zkic>\\'Їrz, Нс>ш·уk, 1897 - Tltc шaking ot 

tlн· Н нs~іап nation. І Cltirago) Н. Regnery Со. 
І І' 1963 І 509 р. fold. шарs. 26 юn. 

В п'ятому розділі він обговорює говєтську 

теорію про постання трьох східньослов'янських 

націй: великоросі в, українців та білорусів. Ма
буть, хтось з наших істориків напише на неї фа
хову рецензію в ,,Українськім Історику", але Ук
раїнський Бібліографічний Центр мусів би дати 
їй оцінкл й від себе. 

Крім перекручених університетських підруч

никіс московської історії, тепер видаються також 

книжки для молоді з історії Московії, і в них най
старішу добу історії України - Київської Руси 
віддають МосJ<ві, ЯІ< це видно з книги Мельвіна 
Врена: 

\\'J'('ll, Мс!Уіп С. Ancicnt Н н:-:sіа. Лra\\·ings Ьу 
ElizaЬc>tlІ Наншюшl. ~е\\· York, .Jolш Пау Со. (с. 
196б 1 12б р. illtІ~ .. шарs., рогt~. 23 sш. (Т\н• Yoнng 
Іtі~tоІ·іап lюok:-: І Hil)liogгapl1y: р. 125. 

Тому не диво, що Америка має таких нау
І<оврів, істориків, навіть дипломатів, що про Ук
раїну й чути не хотять. Зразком може послужи
ти сам Джорж Кеннан, автор праці "Поведін
ка з комуністичним світом", яку перекладено на

віть на німецьку мову (Штуттrарт 1965 р., 75 
стор.). На стор. 24-ій автор твердить, що Укра
їна ніколи справді незалежною не була та що 
історія не дає жадних доказів на те, що україн

ський нарід хотів відділитися від московського 

наrоду. 

ОПИД ч. І (!Зб), 1966 

Подаємо її ориrінальну бібліографічну но
татку для наших істориків: 

Kcnnan, (;согgе F1·o~t, 1904 -- On <lcaling \Yitlt 
tl1c Сuшнншіst \YOrld. (1st (•cl.) Х С\\' Уогk, !>нblislІ
cd fш· tl1e Coнncil on Foгcign Helations \)~· Нагр('t' 
& Ro,,· (с1964) 57 r. 22 Slll. 

Останнім завданням Українського Бібліо
графічного Центру, на мою думку, повинно бути 

збирання матеріялів про українсько-жидівські 
взаємини. Недавно появилися дві інтересні публі
кації на цю тему. Це праця Р. Вішняка про поль

ських жидів ·- ілюстрований альбом, до якого 17 
ілюстрацій з жидівського життя взято з Карпат
ської України, однак все підведено помилкоІш 
під Польщу. 

Yislшiac, Rошап, 1897 - !>olislt .Je\\·:-:; а pi<·
tш·ial гссоІ'<l, \\'Їtlt an iвtt·o<lнctoІ·y e~say l>y А Ін·а\нн 
.Joslшa Hcscltcl. Nc\\' Уогk, ~clюckPn Book:-: l196.~r 

47) 16 р. 31 plates. 29 сш. 
Мих. Чарновскі видав книжку про жидівсь

ке життя в Україні. її слід теж належно просту
діювати й описати. 

<_;lшІ·nofsky, ~lirlшcl. 1890- .Jc\\·i:-:lt lif'p іп tІн· 

Ckrainc>; а fшпіlу saga. "'itl1 а \\"OI'<l in p1·cf. І>~· 

Напу I .. ung. ( 1. C(l.) Nc\\· Yot·k. Expositioп Pt'P:-:s 
(1965) 277 р. рlав, pol't. 21 сш. 

Не слід забувати, що Український Бібліогра
фічний Центр повинен би інформувати рідне гро

мадянство прu те, як домагатися в публічних бі

бліотеках закупу українських книжок чи в уні

верситетських бібліотеках - джерельних [\раць 

про УІ<раїну з правдивим насвітленням. Так са

мо він мав би інформувати науковців та студен

тів, наших і чужинецьких, про придбання чи ви

шукування джерел до проблеми України. Центр 
мав би нав'язати контакти з іншими бібліогра
фічними та науковими центрами всіх паневолених 

націй для виготовлення Бібліографії Паневолених 
Москвою Націй. До цього діла вже слід би нам 

братися. 

Один наш молодий професор цього літа 

звернувся до мене з запитом, чи міг би я пору

чити йому якогось балтійця для написання роз

відки про московський імперіялізм в балтійських 

країнах. Мені було важко на це відповісти, од

нак такий інститут міг би вишукати відповідну 
людину, прихильну нашій справі та справі ви

зволення всіх паневолених Москвою народів. 

Український Бібліографічний Центр міг би 
порадити, як домогтися в Бібліотеці Конrресу 
ЗДА створення Шевченківського Відділу, а не 
окремої бібліотеки, бо цього ЗДА не зроблять -
це справа самих українців, які зуміли поставит11 

імпозантний пам'ятник Генієві й Пророкові Ук-
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раїни - Тарасові Шевченкові, тож зуміють та
ку бібліотеку теж там заснувати. Центр міг би 
порадити теж у справі видання поштової марки з 

портретом Т. Шевченка, однак не такої, яку за
проєктовано раніше, ще й у такій серії, яку де
мократичний уряд боїться продовжувати. Слід 
порадити урядовим чинникам видати поштову 

марку ЗДА з пам'ятником Шевченкові у Вашінr
тоні тому, що це вже американський пам'ятник і 
українці урочисто передали його Америці під о

піку. 

З ЖИТТЯ УКРАїНСЬКИХ БІБЛІОТЕКАРІВ 

Mrp Павло Баб'як перенtсся з Урбани, Ілл 
до Денверу, Колорадо. 

Mrp Максим Бойко з Лондону, Онт почав 

працювати в Слов'янськім Відділі Університету 
в Блюмінrтоні, Інд. 

Д-р Роман Кухар почав викладати у весня
ному семестрі 1966 в стейтовому Університеті 

Кензас історію літератури Київської Руси, трак

туючи 11 осібно від історії російської літератури. 

Д-р Мирослав Лабунька після осягнення до

кторату філософії в Колюмбійському Універси
теті почав викладати історію в Університеті Ля 
Саль у Філядельфії. 

МІ-р Ярослав Левицький став головним ка

талогістом у публічній бібліотеці в Елмгурст, бі

ля Чікаrо. 

Mrp Роман Савицький став начальником му
зичного відділу в Публічній Бібліотеці міста Елі
забет, Па. 

Д-р Юрій Фединський призначений асистент

професором міжнародного права у ПравничНі 
Школі університету в Блюмінrтоні, Інд. 

Д-р Василь Гуцуляк перенісся до Савтерн 
Ілліной Стейт Юніверзіти в Карбондейл, Ілл як 

каталогер монографій. 

Mrp Андрій Макух працює в Арізона Стейт 
ІОніверзіти - Фінікс, Арізона. 

ПУБЛІКАЦІї БІБЛІОТЕКАРІВ 

Mrp Андрій Григорович (Торонто) видав 
факсіміле автобіографії Михайла Грушевського з 

р. 1906. 

Д-р Олександер Соколишин видав розвідку 
про Агапія Гончаренка, має приготовану до дру

ку бібліографію франкіяни англійською мовою 
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Ряд цих думок є вислідом кількарічної пра

ці автора, фахового бібліотекаря. їх напевно до
повнять наші колеrи, фахові бібліотекарі-україн
ці, що взяли на себе таке почесне завдання, як 
створення Українського Бібліографічного Цен
тру. їм напевно наше громадянство допоможе мо
рально й матеріяльно здійснити цей великий і по

чесний задум. 

Д-р Ол. Соколишин 

старший бібліотекар, 
каталогіст чужомовної літератури 

та помістив у "Свободі" рецензію на наш "Бю
летень". 

Mrp Марта Тарнавська опублікувала в ч. 3 
"Українського Квартальника" за р. 1965 статтю: 
Tl1e founding fatllct·s of tl1e Ukt·ainian pгinting: 
SYaipolt Fiol anct IYan Fedшoy (ст. 206-218). 

БІБЛІОТЕКАРІ В СКЛАДІ ТЕРМІНОЛUГІЧНUї 
КОМІСІї 

На загальних зборах Термінологічного Uсе
редку в Нью-йорку 27. 11. 1965 обрано мrр Ган
ну Кобринську бібліотекаркою, а мr-ра Петра 
Гоя - головою видавничої комісії. Шкода тіль
ки, що ніде не зазначено, що вони бібліотекарі й 
репрезентують наше товариство. 

З ДІЯЛЬНОСТИ ГОЛОВНОГО ВИДІЛУ 
І ОСЕРЕДКІВ ПРАЦІ 

БІБЛІОГРАФІЧНА СЕРІЯ 

Головний Виділ ТУБА започаткував ВJ1да
вання серії: Українська Бібліографія. Як перший 

випуск тої серії, вийде: ])г. Roшan \Vet·cs. Inclex 
of tl1c Uk1·aiвian Essays in Collcctions publisllc<l 
outsidc tl1e lron Cuгtain in ycars, 1963-1964. Ця пу
блікація появиться у формі мікрофільму в Юні
верзіти Майкрофілмс у Енн Арбор Міч. Перед
бачена також публікація в тій серії того ж "Ін
дексу" того самого автора за рр. 1951-1962. Як
що виявиться, що цей спосіб публікації не буде 
перешкодою в поширенні між університетськи

ми бібліотеками й іншими проелективними від
борцями, передбачаємп, що також інші випус

ки тої серії бу дуть видані у мікрофільмі. 
Осередок праці в Чікаrо влаштував у серії 

культурних імпрез Бібліотеки Українського Му
зею в Чікаrо 5 грудня 1965 панель на тему: "На
ціональне виховання української молоді в Аме
риці". 

28 грудня влаштував згаданий осередок зу
стріч з професорами, які приїхали на конвенції 
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американсt,ких науконих асоціяв,і(і у Чіка1·о. На 

зустрічі обговорено справи БібліоІ·рафічноr·о Цен

тру, З'єднаного Каталогу Україніки та інші то
го роду проt:кти ТУБА. 

ЧікаІ·ська "Самості(іна Україна" у дру1·іІІ ІІо
ловині 1965 р. 11омістила довші (на кіJІІ,t<а ЧІІ

сел) статті таких наших (ііГ>ліотеt<арін: 

"Українсt,ка література на еміr'раІ~ії за ос
танніх десять літ" - мгр Ганни ЧерінІ, та .,Кни

гарні, бібліотеки, Академія" - сеньt~юра наІІІих 

бібліотекарів інж. Льва Биковського. 

"А HALlJOГO ПОЛКУ ПРИБУЛО ... " 

Подаt:мо тут список наших {)ібліотскарів, 

про яких бі{)лі<пеІ<арську працю ми донідалися 

після випущення нашого {)юлстеню. Деко1·о ми не 

помістили н списку в "Бюлетені" тому, що ІІL' 

мали їхніх адрес: 

Вашінп·он, Д. К.: МаІ· істри Андрі(і Бігун, 

Михайло Бохно, Олександер Громоцьки\1, Василь 

Груб'як, Катерина Денисенко, Бо1·дан Козак, Ми

кола l{opмcmot<, НасиJІІ, 1-\адраt·а, д-р Зенон Ни

жанковськиі\ Стспан Д. ОліІІник, Христина Пl'
ленсьІ<а, Роман Петренко, Володимир ПідпалИІ\ 
Теодосія КічоровсІ,ка, Остап Зинюк, Богдан Ска

сків, Іван СмоліІt, 1-0pilt Т. Филипів, Теодор Ца
рИІ<, Юрі\1 Чорний, д-р Ярослав Б. llJав'як. 

Нь1о-йорк: Христина Карпсвич, Іван Кобаса. 

проф. д-р Насиm, Лев, Теодор Моляник, д-р Но
лодимир Іванус, Дарія Карановська, Віра ()ртин
ська, Лариса Кравчук. 

Поправки до адресари у "Бюлетені": 
а. Ім'я м1·-ра Ясінсt,коІ·о ( Вашінгтон) є не 

МиІ<ола, а Богдан. 

Іl\1'я 11. Ганни Чсрію, не є мІ'р Анна Паньків, а 
м1·р Галина ПанІ,ків. 

Головний Виділ ТУБА (Jaжat: всім нашим {)і

бліотскарям на Україні і в розсіянні сущим Не
сслих Свят Носкрссення Христового. 

КвижІ<а -- найкращий дарунок 

Вже ви і1ш.1а :~ J.руку новість Я. Острук 
І 

"РОДИНА fОЛЬДІВ'' 

Ціна книжкн н :шичайній обгортці 2.50 дол. 

у ІІОJІОТНЯНЇЙ 3.50 ДОЛ. 

Л:rн книгарень знижка 

3aMOBJICIIHH ВИСИШІТИ На адресу: 

.J. 0:-;tt'tik 

11~0 П1еІtоп Ave., ~hila<lelphia 26, Ра., U.S.A. 

ОНИД ч. І ( 1.'/fi), 196(} 

НОRИНЛ І І-ІОВИ НА! 

Софія Парфанавич 

НА 

СХРЕЩЕНИХ 

ДОРОГАХ 

Повість з мандрівки по чужині. 

1\нижІ<а має 420 сторінок друку в 
твердій люксусовій оправі, 

з позолоченням. 

Ніна - 5.00 дол. 

3а,\юІЗлсння r·роші слати на адресу: 

П1. Sopl1ie l-'aJ·taiІo\\·y,~z 

3347 Grant 8treet 
Пetroit 12, Micl1 

- ""'\ 

f 

---------~-----~----------------J 
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Розмови про книжки 
Від проф. М. Міллера, нашого визначного ар

хеолога, дістав я найновіший його твір, вида
ний "Інститутом по вивченні СССР" російською 
мовою п. н. "Первобитний період в історД ниж
нього Дніпра", циклостилеве видання на 415 сто
рінок. 

Проф. М. Міллер подає матеріяли й дослі
ди над побутом населення нижнього Дніпра в 
часи палеоліту, неоліту і бронзи, до появи залі
за. Автор працював при археологічних дослідах 
теренів від Дніпропетровського до Нікополя в 
різні роки - від 1904 до 1953 року. Графічний 
матеріял зібраний автором перебуває в музеях 
України, а що в час війни багато збірок пропа
ло, то рисунки автора, досі не опубліковані, є ни
ні єдиним матеріялом для археології нижнього 

Дніпра. 
Автор зазначує, що після 1953 року досліди 

над передісторичними поселеннями околиць За
поріжжя більш не проводилися, бо археологи 
СССР дістали інші політичні завдання, а околи

цю залито водами Дніпра для економічних цілей 
на просторі коло 1 ОО км. З тих причин автор пи-
ше: 

"Тому треба рахуватися з тим, що матеріял, 
описаний в цій праці, у великій більшості вже не 
існує та що новий матеріял для цих околиць не 

може появитись упродовж довгих десятиліть". 
З цих причин вклад нашого археолога в ук

раїнську науку має особливу вагу і значення. 

Саме появилася чотирнадцята книжка Укра
їнськоі· Мало[' ЕнциклопедП проф. Євгена Онаць
кого. Вона охоплює букви Се-Сті. Цінну працю 
проф. Є. Онацького видає Адміністратура У АП
Церкви в Арrентині. Від 1957 року, коли появи
лася перша книжка енциклопедії, безперебійно 
видаються дальші поодинокі томи, разом досі 
1844 сторінки великого формату. Здавалося б, це 
непосильне завдання для української православ

ної громади в Буенос Айресі, а всеж, упродовж 
восьми років - чотирнадцять томів монумен-

тальнаго твору однієї людини - це доказ по

дивугідної витривалости автора та Адміністра
тури! 

Українська Мала Енциклопедія - це важне 
джерело українознавства під сучасну пору. Во
но повинно бути в усіх бібліотеках від чужинних 

університетів по найменші наші школи. Якби 
справді наші педагогічні інституції nодбали про 

це, організатори видання могли б без більшого 

тру ду завершити свій задум та скоро закінчити 

появу цінної праці нашого визначного науковця. 

Найновіше видання Ю. Середяка з Буенос 
Айресу - це подорожні репортажі Ганни Черінь 
-- "1 дьмо зі мною!" ( 235 сторінок, обгортка Бо
риса Крюкова). rепортаж - жанр тру дни й, ви
магає великого літературного досвіду та особи

стої культури автора, врешті того особливого 

таланту, що дозволяє вибрати найкращі карти

ни для характеристики описуваного, кількома ри

сами схарактеризувати людей та зацікавити чи

тача не тільки описом бачених речей, але і подо
рожніми переживаннями. В репортажі - добр,)

му з мистецької точки погляду - виступає на 

перше місце особовість автора. Просто, читаючи 
репортаж, маємо перед очима духову постать 

автора тим цікавішу, чим щиріше автор виявляє 
свої погляди, зацікавлення, симпатії і, навіть, 

менш чи більш оправдану нехіть до людей і я
вищ. Це важкі вимоги, і признаймося, що у нас 
жанр репортажів занедбаний. Те, що появляєть

ся часто в підвалах журналів і газет, грішить не
доліками, які вказують на мале зацікавлення ан
тора питанням, як має вигляда ти сучасний ми

стецький репортаж. 

У такій дійсності я відклав інші вечірні Зай
няття, щоб у тишині своєї кімнати познайоми
тися з успіхами і недоліками найновішого тво

РУ Ганни Черінь. Книжка повинна ж доповнити 
.мені особовість авторки, з якою я познайомивсь у 
двох коротких зустрічах, та яка імпонує своєю 
енерrією, усталеними поглядами на прояви на-
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ШОІ'() суспіЛЬНОІ'О ЖИТТЯ ( ІіСІЙдуЖL', ЧИ ВОНИ ]Гід

Ні З МОЇМИ), МИСТL'ЦЬІШМИ ОСЯІ'СlМИ ІІІИрОІН1М діЯ

ПаЗОНОМ зацікавленІ~. 

Репортажі "ї;~ьмо зі мно1о -- І~l' маіkтL'р
ністІ~ у ІLІ,ому літl'р<пурному жанрі. Скондl'нсо

вані описи. яскраві і ЖІІВі картини, даюл, МІІ

стl'LLІ•І<У насолоду читачеві. Коротко, це найкра
щі репортажі, які досі появилися в наші(І l'Мі

граційній літl'ратурі. На доказ ось одна картина
Шl'дсвр, враження з вікна Іюїзду, н дорозі ;~о К<t

ліфоrнії: 
,,3 JliHOI'O Г>ОІ<у ML'I{CИJ{;tHCЬKa хаJІУІІСl, :~ 

діркою замість вікна - ЦL' CПL'f1L'дy. А інші 
три стіни зовсім Г>l'з вікон. Плаский дах на
давав халупі тш·о Нl'Д(>умкуватоІ·о ви1·лял.у. 

як у людини з низьким, стятим чолом. Двір 

перl'rІлела сірим павутинняrл погано випра

на Г>ілизна. Алl' на дах залізли якісь вl'ликі, 
Bl'Cl'Лi, ЯСІ<раНОЧL'рВоні КВіТІІ і ВКрИЛИ (JOI'O, 
ЯІ< мальовничий капl'люх. !(оли пізнішl' 1У\ІІ 

роз1·лядали зроГ>ленl' кіно, виІІшла чарівна 

І<артина: Г>ілизна виІ-JІЯдаJІ<t на l'І<рані соняш

ноГ>ілою, а калюжа ІІL'рl'д днl'рим<І Г>лищаJІа. 

ЯІ< дзL'ркальнl' ОЗL'ро. Краt:вид доповнювала 

в д<Ілині ЧL'рвоноГ>рунатна п>р<І. немов ВL'

ЛИЧL'Зна купа СВіЖо ІІОМL'Лl'ІІОЇ І{СlВи". 

Навіть ця ті:fІ,J<И о;~на Нl'Вl'JІичка І<артина 

нарта мистl'цької а11алізи, на ~ІІ<у, ІІа жаЛІ,, у цІ,(і

му ОГЛЯДі Нl'МаЄ M;L'ILЯ. 

А ось Нью-йорк, коли акторк<І з супутника
ми Г>лук<Іє між рL'сторанами, напl'вно дl'сь в давн

тавні: 

. ,Чисто вдяІ-нl'ІІІІ(І шl'ф ЩL' (І вихвалював свої 

стр<Іви. Алl' як! 

- ДоГ>ра каnуста! - кричав він nо-укр<ІЇН

ськи. - Варнішкі. (Якщо ви не догадалися, ILL' 
слоно означало "варl'нички", Г>L'рдичівсІ~І<ОЮ ,-о

ніркою нашої мови). 

- Що ви Lцс знаєтс по-укrаїно,ки '? - за

ІІитала я. 

- НсГ>агато. Мі1і тато виїхав з України, ко

JНІ мені Г>уло п'ять літ ... •· 
В час свш·о дrшдl'нного ПL'рсГ>унання в Нью

йоrку не пам'ятаю ВЖL', nри якій вулиці, я rю
Г>ачив у вікні кrамниці таки(І наnис: 

Юкрснієн макітрас вит маr<оrін - $ 1.00. 
Матl'ріял для r·умоrистичних к<1.ртин Ганни 

Черінь. 

ПЕРЕДПЛАЧУйТЕ, 

ЧИТАйТЕ, 

ПОШИРЮІіІТЕ 

"О В И Д" 

ОНИД ч. І (JJ()), 196() 

ют 

·-----------~----------~--~------------
ІСТОРІЯ 

УНРАїНСЬНОї НУЛЬТУРИ 
(ДРУГЕ ВИДАННЯ ДОПОВНЕНЕ 

ДО 1964 РОКУ) 

Т;н-.: ІІІІІ·:шд;н: І.У.К. в поменшенню . 
,"lійсщ ІІе.lІІ'ІІІІІа 10 х 71;'2 х І~-~ ца.1ів. 

Вже вийшла з друну - перший том. 

( Ці:rістr, має дна томи) 
Нида11ня 1.:\'. К. .:ноксусове, на ІІайкращо

му rІаІІері, тнерда обкладинка, опран:Іе

ІІа н імітаrtію шкіри, з золотодруком та 
rtелюїдоною охоронною обгорткою, так, 
нк ІІ<!:н:жить українській куv'Іьтурі. 

Перший том має розділи: 
Міто.:югію, І І о бут і І Іисьмснство. 

Ра:~ом 480 сторінок Др~·ку і :~22 ілюстрацій. 
Ціна першого тому $ 12.00 

3<1МОН,'ІСІІНЯ НИСИJІаТИ ДО НаШОГО В-На. 

( Ні:tтятн, вІшоннІпи і вислати: 
:ln ВИJlАВНИІ LТВА МИКОЛИ ЛЕНИСІОКА 

3амовлню Історію Української Кулиурн (перший 
том) в ціні $ 12.00. Н<1:Іе;І,:нісп, пересилаю чеком, 
моніорлером, 1 отівкою в .'!ІІсті. (Коли готівкою 
то в релжістрованім ЛІ/сті). 

Кнш·у прошу ІЗнслатн 11<1 алр-есу: 



Історія християнства на Русі-Україні 
Проф. Микола Чубатий: Історія хри

с1 нянетва на Русі-Україні, т. І. від по
чатку до 1353 р., Рим-Нью йорк 1965, 
ст. 816. 
Перша книга широко заплянованої 

в раці проф. Чубатого (сподіватися 
можна ще 3-4 томів) становить для 
с~бе заокруглену цілість. Охоплює 
вона основну добу нашої Ніри і Цер
кви, з якої виплило націотворче дже
Р~Jю 1шшої к·ультури. Воно не пере
стаJю живо бити й по утраті власної 
дсржавности. Довгі віки рідна Цер
кuа об'єднувала нас незалежно від 
політичних кордонів і чужої зверх
ІІОС1 и, зберігала спомин про велич, 
заступала нам часто свою державну 

вш1ду і бувала "одинокою установою, 
ЯІШ репрезентувала цілий нарід". 
Хр·нспІянсІ.кі основи віри тісно спле
.'ІІІСІ. із старовинною українською по
бутовою обрядовістю в національні 
п~реживання. 

Проф. Чубатий ставить собі за за
в;~ання "подати не тільки історію 
Церквн ЯКr організації, встановленої 
Христом для реалізації Христової на
УІ~ІІ на землі, але також історію са
МІІХ ідей, як вони на основі христи
янсІ.кої науки Євангелїі та християн
сt.кої традиції в Україні виростали". 

І Іочаткову, меншу частину праці 
щшсвячує автор 1-ій добі - вікам 
перед хрищенням к·нязя Володимира 
ВеликоІ·о, пр-оаналізовує багато зібра
ний доісторичний та історичний ма
теріял про проникання християнства 
на наші земл~ головно з українсько
І-о Іlричорномор'я та з Заходу - хри
стнянства слов'янського обр'Яду Ве
Jшко-Моравської Держави почерез 
,,L>ілу Хорватію". Він критично пе
ревіряє мінливі джерела й літерату
РУ про імовір·ність і легенду про апо
столування св. Андрія на пограниччі 
~·країни та порівнює українсьК•У вер
сію легенди з пізнішими її перейна
чуваннями в Новгороді й Московщи
ні. І Іроф. Чубатий подає гіпотезу про 
автора і час постання української 
версії легенди на тлі Київського Со
бору 1147 р. і тогочасних самостій
ницьких прямувань Руської Церкви. 
Найстарші традиції руського хри

стиянства, пов'язані з місією св. Кон
стантина, встановлює проф. Чубатий 
у Тьмуторок.анськім каганаті, пізні
шому руському князівстві Х-ХІ ст., 
де вже в 860-их роках постала пер
ша християнська організація для Ру
ської Землі. На підставі своєї пере
вірки джерел і новішої історичної 
.'Іітератури автор твердить, що напе
редодні загального хрищення Руси 
на її окраїнах були вже дві христи
янізовані області з власними ієрар
хами - на південному сході в Тьму
торокані та на заході на терені Чер
венських Городів, імовірно з єпис
копспюм слов'янськ()І'о обряду в Пе-
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rемиШJІі. Ширшим обговоренням ха
рактеру християнства княгині Ольги, 
їі політики супроти Візантії й Захо
ду та питання канонізації св. Оль
ПІ й кн. Володимира Великого впро
ваджує нас автор у другу добу, добу 
ниївсь1юго християнства 989-1353 р. 
3 поді.1ом на 3 періоди: 

1. Київське Хрнстиянспю перед 
розколом ВсеJІенської Церквн (989-
1054); 

2. Київське Християнсню в зм<l-
пшні з візантійськими впливами 
(1054-1169); 

З. Сумерк Київського Хр·истиянс
тна (1169-1353 р.). 
Цей хронологічний поділ розвит

ку Київсько1·о Християнетна досто
совує автор до переломових політич
них подій Руси-України, бо з ними 
пов'язана й доля нашої Церкви. В 
столичному 1·ороді Києві, центрі по
літичноІ·о і1 релkійно-культурноІ·о 
життя, сформувалася в цю добу хри
стиянська ідео.10гія нашо1·о народу 
й відси розходилися духові її течії 
по всій Руськ·ій Землі та в сусідні 
краї. І Іриймаючи назву "Київсько1·о 
Християнства" автор вияснює рацію 
цього поняття, бо воно - каже він 
·- має свій "чітко означений зміст'' 
як історична синтеза схрещення схід
нього і західнього християнства на 
базі передхристиянської культурн 
Руси-України. "Заложене Володими
ром відношення Руської Церкви до 
1-'уської Держави і дальше, розбудо
ване його наслідниками, було вповні 
самостійним твором, але твором, о
пертим на науці Євангелії і старих 
звичаях та на духовості антська-ру
сько-українського народу ... " (ст. 
269). 
Хоч Київська Церква до і по 10.54 

р. формально належала до Царгарод
еького Патріярхату, ідеологічно була 
поза ним і -- твердить проф. Ч. -
до пол. XV ст. ані одним офіційним 
актом не ствердила свого розриву з 

Римом. Духовість Київськ()І·о Христи
янства відмінна в своїх ідейних ос
новах від візантійської засади спо
лучення світської й духовної влади, 
дотримується євангельських напрям

них: "що кесарева - кесареві, а що 
Боже -- Богові". Церковний візан
тинізм, як виразна опозиція до русь
ко-українського Києва, розвинувся 
від другої половини ХІІ ст. у князів
ствах, як·і постали на північних ко
лоніяльних просторах Руської Дер
жави - в Суздальсько-Володимир
ській землі, пізнішому Московському 
князівстві. 
Оригінально виводить автор свою 

нову теорію про походження першої 
церковної ієрархії на Русі, на місце 
3-ох дотеперішніх - византійської, 
римської, а також досить тепер по
пулярної охрІщсько - македонської. 

Проф. Чубатий вважає, що в час за
І·альноІ·о хрищення Руси-України бу
ли вже підховані провідні духовні 
кадри таки на власній території. В 
час загального хрищення існувало в 
~Іежах Київської Держави тьмуторо
канське архиєпископство, основане 

вже 120 JІіт перед тим, і на початках 
п,мутороканськнй архиєrшск.он, який 
час від часу резидуваІl у н І Іереясла
ні, бун руським первоієрархом. КнязІ. 
Володимир організував першу цер
ковну ієрархію при допомозі духов
ІІикіІl з цьо1·о південноІ·о центру на 
чолі з корсунянином Настасом при 
допомозі бош·ар'Ських емігрантів і 
тих, які вихоІlалися в слов'янськім 
обряді на західньо-русІ.кІІх окраїнах, 
де вже за 80 літ перед заt·альннм хрн
щенням Русн існув<lло перемнсt.кс 
t:ПИСКОПСТВО. 

З цих двох центрів відбуваласи 
християнізація Руси-України в дусі 
кирило-методїівського слов'янського 
обряду. Володимир Великий поста
вив РусІ.ку Церкву в самостійну по
:нщію, незалежну від східніх і захід
ніх впливів. З появою першого при
сланоІ·о з Візантії митрополита грека 
1037 р. росте опозиція місцевого ду
ховенства. 

Подія церковно1·о розколу 1054 р. 
була, на гадку пр-оф. Чубатого, зов
сім поза увш·ою Руської Церкви. Ав
тор намагається документувати, пе

ревірювати джерела та давню й но
вішу літературу для підтвердження 
1·оловної тези своєї праці, що Київ
ське Християнство мало міцні тради
цїі в кир·ило-методіївськім слов'янсІ.
кім обряді, відмінні від візпнтійськ·ІІХ 
і західньо-латинських. 
Представники княжого роду Русн

України були споріднені через по
дружжя з візантШським та з числен
ними західніми династичними рода
ми й дотримувалися релігійної толе
ранцїі. І Іолітичні впливи візантійСJ..,
кого цезаропапізму, наслідки церков
ної політики Візантії поряд із про
суванням політичної зверхности (хоч 
би на близькому прикладі Болгарії) 
-- з одного боку, з другого - по
силена тоді клюніятська доктрина 
Римської Церкви, яка засаднича від
Ішдала самоуправність Церков - uc 
тенденції, які вимагали від РусІ.ІюЇ 
Церкви й державної політики сто
рожкої уваги. 

В атмосфері виразної, хоч і спо
кійної боротьби з цими впливами 
формувалася незалежна ідеологія Ки
ївського Християнства з власним по
глядом на вселенськість Христової 
Церкви. Головні її творці - митроо
полит Іларіон, Преподобний Теодо
сій, Никон Велик·ИЙ, Нестор JІітопн
сець, Даннло Паломник, Лука Жиди
та, митрополит Клим Смолятич, архи
мандрит Полікарп та ін. Печерська 
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Адьбом до Служби Божої на шштівнах 
у мистецьному оформленні арт. маJІ . 

Оксани Мошинської. 

НАйКРАЩИй ДАРУНОК 

СЛУЖБА БОЖА 
НА ДВОХ ДОВГОІ 'РАйНИХ НІ -l~'I ПЛАТІВКАХ 

Jалюв~ІСІІІІН ІJIOWi ( чеІ<ом або "моні opjtepoм") слати 

на адресу: 

1\IYKOLA DENYSIUK PUHLISHING COMPANY 

2226 West Chicago А venue - Chicago 22, ІІІ., - USA. 

- тут иідтяти -

;Lo ВІІ ; t<ІВШІЦТВ < І 1\\ш..:u;ш Деннеюка 

3AMOHJ1t:HHЯ 

lltІM З<J.МОВ;ІНІU О;І.ІІН a : It:.UUI\1 ДUIH ' UI р<!ЙНІІХ IJ;IaтiBUI\ 
із СJІужбою Божою у виконанні хору церкви св. 13арu<..~ри 
у Шдні, в ціні 12.00 дол. разом з коштамн нересн:Іки. 
1/рuшу uнсІuти дод<НІ\ону н ;штіuку з "Боже, вис:Іухай 
u .lаІ ·аtшя '' і ін. , 11<1 що нереси.1аю ще одно• ·о доляра. 

l-'азо:-.1 пересн:Іаю дол. 13.00 . 

• \\uн il;I.peca: 

·--~-~--------~-~------- -----------·-----------------------~---
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ДОВГОГРАй НІ 
- СЛУЖБА БОЖА на двох довгограйвих HI

FI платівках у виконанні хору церкви 
св. Варнари у Відні, в ціні 12.00 дол. і 
додаткова платінка • "Боже, вислухай 
благання" і ін. за 1.00 дол. Всі три ппатів
ки, в альбомі, мистецько-оформленому О. 
Мошинською, разом із пересилкою 13.00 

··- УК~ АУНСЬЮ ВОСКРЕСНІ ПІСНІ і гагілки у 
вик. хору церкви св. Варвари у Відні -
Альбом з двома платінками 10.00 

- УК~ А ІН СЬЮ КОЛЯДИ у БИК. хору церкви 
св. Варвари у Відні 4.96 

- ЗАПОРОЖЕЦЬ ЗА дУНАЄМ - опера на 3 
дії С. Артемовського (три платівки) 14.95 

- ІІlСНЯ ПРО РУШНИЧОК - (до слів А. 
Малишка, муз. П. Майбороди) співае 
Д. Гнатюк, Пl 11 інших пісень. Пісня про 
рушничок полонила серця всіх українців 

у цілому світі. (Число платівки }JIJ10) 4.95 
801 t:HA ТАННЯ НА І 'ОНЧАРІВЦІ 

(Альбом з З-ма платівками, 12" Ціна $12.50 
802 ДИТЯЧІ КАЗКИ (ч. 1) 

У виконанні Ірини Лаврівської. 
803 ДИТЯЧІ КАЗКИ (ч. 2) 

У виконанні Ірини Лаврінської. 
804 КОЛЯДИ - 14 різних коляд -

~05 

о Об 

різні хори 

YKIJ АїНСЬЮ ПІСНІ 
У виконанні Хору Верьовкн 
МИРОСЛАВ СКАЛА-СТАРИЦЬКИй 
Мі1·о Skala-Staryckyj.- тенор 

3.95 

3.95 

4.95 

3.95 

з оркестрою 4.95 
807 

807 

809 

810 
811 

812 

СПШАЄ КИШ- Ukrainiaн Songs of Kiev, 
Concert of works Ьу Р. Mayboroda 4.95 
СПІВАЄ ЛЬВІВ - Concert performed Ьу 
Capella "Trembita" in Lviv, Conductor -

Р. Murawskyj 4.9-5 
УКРАїНСЬЮ ПІСНІ З ГУЦУЛЬЩИНИ 

Ukrainian Hutzul Songs. 
ПІСНІ З УКРАІНИ 
INTERNATIONAL MELOIHES 

"AMOR" Orchestra. 
ВЕЧІР НА СОЮЗІВЦІ -

4.95 
4.95 

4.95 

з оркестрою "АМОР'' Ukrainian Dan~e 
Mu~c 4~5 

814 DANCE PARTY - ,,AMOR" Orchestra 4.95 
815 УКРАУНСЬКІ НАРОДНІ ТАНКИ - Anatole 

Pietri Orchestra, - Buenos Aires 4.95 
816 ВЕЧЕРНИЦІ, "Кобзар'' з Симфонічною 

Оркестрою, дириr. А. Рудницький, Фила 4.95 
817 КОНЦЕРТ, Хор "КОБЗАР" із Симфонічною 

Оркестрою 4.95 
818 ЩЕ НЕ ВМЕРЛА, Хор ,,КОБЗАР". 4.95 
819 КОНЦЕРТ, Хор ,,ДУМКА", Нью-йорк, 

дир. Л. Крушельницький. 

820 БОГ ПРЕДВІЧНИй - Українські коляди 
та щедрівки у вик. Хору "Кобзар" під 

4.95 

кер. А. Рудницького 4.95 
821, 822 і 823 УКРАУНСЬКІ КОЛОМИйІ<И 

(частина 1, 2, і 3). кожна по 4.95 
824 УКРАУНСЬКІ ПІСН.І - у виконанні Хору 

Верьовки (частина 2.) 4.95 
825 ЗАСВИСТАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ. . . Збірка 

козацьких пісень. 4.95 

ПЛАТІ ВНИ 
Юl, 832 і 833 )КА~ТШJІИШ ІІІСНІ по 
Ь;:і4 і ~,j6 1 !1l:t11 ~ 11А 
~J5 НА3А~ СТОДОJ !Я - Опера. Слова 

Тараса Шев11енка. Музика К. 

4.95 
4.95 

Данкевича 19.80 
к;)~ 3НОВ ... У Jlb.UOШ 4.95 
~5:.:! ЦЕ~КОШіJ liJCHl Церкоuннй Хор 

МаJІанюк та Хору cu. іlарвари, Шдепь, 
диригент: А. І'натишин 4.95 

~51 HA~O.Ll.HJ lllCHJ - у виконанні Іри 
св. ЬарІJарн, Ьідень. Дир. А. J ·натишин 4.95 

- YK~AIHt:biO lНt:НJ Н ЧЕСТЬ ІІ~ЕЧИСТОІ 
ДІВИ МА~Ії - Мішаний хор церкІJи св. 
о. МикоJІая в Чікаrо 4.95 

- ДУМИ МОї і інші укриїнські нісні у ви-
конанні київсь1.:их ансамблів 4.У5 

- ЗБІ~КА ПІСt:.НЬ - виконуюl'І. Jи і Jlю-
бомир Мацюк з аркестрою 4.U5 

- УК~АІНСЬЮ Jllt:Hl у виконанні Україн
ського Хору Думка ІJ Дітройті під унра-
вою 1. Атаманця 4.95 

- ПІСНІ fJ ТАНЦІ З УК~АїНИ у виконанні 
киїнських ансамбліu uидання MUHJTO~ 
ч. 1, ~ і 3 по 3.95 

- УК~АІНА - пісні у виконанні УкраїнськоІ·о 
Хору Думка в Києві і київськоІ·о ансим-
блю бандуристів 3.95 

- НЕСЕЛА ЗБ11-'КА у виконанні різних укра-
їнських хорових ансамблів 4.95 

- ХОІJОШ ПІСНІ з УКІJАїНИ у ІJИКОІШІШі 
Капелі Бандуристів під управою J·p. 1\w
тастого й Н. Божика наспівані u часі не
давнього турне по Европі (видання ні-
мецького видавництва) 4.5U 

-Я ЦИГАНКА МОJІОдА і ін. 4.95 
-ЯК TE};)J::. Ht:. JJЮЬИТИ і ін. пісні 4.95 
- БЕРІЗКА і ін. пісні 4.95 
-- ТАНЦЮйМU - танкова музика 4.95 
- КИШСЬКИй ВАЛЬС і ін. пісні 4.95 
-УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ драма о 5 діях Іоана 

Франка (Альбом з 3-ма нлатівками) 12.50 
- КОНЦЕРТ у виконанні Української ДухоllоЇ 

Оркестри під управою l. Барабаша ll Чі-
каrо (аJІьбом з З-ма шштівками) 4.50 

- РИМІНСЬЮ МЕЛОДІї - uик. муж. кllартет 
"Розвага" з оркестрою М. Шияна. АJІьбом: 

три платівки 10", 78 RPM. 4.75 
- ТЕНОР І. ЗЕйФЕРТ- при фортепіяні ЛЮБА 

СJІЮЗА~. Три ориrінальні ПJІатівки ll 
мистецькому альбомі 4.75 

- АЛЬБОМ ПІСЕНЬ Я. Б. Весоловського 
у виконанні оркестри і хору Івана 
Романова. Солісти: Антін Дербіш, 
Олександер Тихнович (танцювальна 
музика) 

- ДІТИ СПІВАЮТЬ - дитячий хор Рідної 
4.50 

Школи УНО- Філія Ст. Катеринс, Онт. 4.95 

У сі ці платівки продае 

КНИГАРНЯ 
при ВИДАВНИЦТВІ МИКОЛИ ДЕНИСЮКА 

В ЧІКАГО 
Платівки висилаемо негайно по замовленню. 

Кошти пересилки оплачуе Книгарня 
Замовлення і гроші слати на адресу: 

827 МАРІЧКА - закарпатські співамочки 4.95 
R28 СТРИйСЬКИй ПАРК - пісні сьогодніш- MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING СО. 

нього Львова 4.95 2226 W. Chicago Ave. - Chicagu l~, 111., USA 



Smith Corona Portable Т ypewriter 
AUTORIZED DEALER: 

MYKOLA DENYSIUK 
2226 WEST CHICAGO А VENUE, CIIICAGO, ILLINOIS 60622 - USA 

s 

І 
І Дуже nрактична в новому ефектовному оформленні STERJ,ING 

: 
+ 

І 



ТР И Л О J' І Я БОГ ДАНА ЛF.Пl(ОІ·о 

МАЗЕПА 

6 томів Трилогії Б. Лепкого Видавництва М. Денисюка (ювілейне виlІ.ання з 1959 року) 

МОТРЯ І 
МОТРЯ 11 
НЕ ВБИВАй 

388 ст. 
ЗОб ст. 
416 ст. 

БАТУРИН 
ПОЛТАВА І 
ПОЛТАВА Jl 

Разом 2.264 сторінок друку 

Ціна за цілість 21.00 дол. на сплати. 

Замовлення без завдатку слати на адресу: 

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING СО. 
2226 W. CHICAGO А VE. 

CHICAGO, ILL., 60622 --- USA 

396 ст. 
330 ст. 
428 СТ. 
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