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Найновіші видання творів сьогочасних письменникІв 

ДJІ~ НІД3НАЧЕННЯ 100-ИХ РОКОВИН 

ВІД ДНЯ НАРОДИН 

УЛЯНИ КРАВЧЕНКО 

ВИДАВНИЦТВО МИКОЛИ ДЕНИСЮКА 

видало 

її автобіографічну повість 

Х Р И З А Н Т Е М И 

ш1й6іJ!ьший, ітсстрований світлинами й 

ще ніде не друковани Ї! твір авторки 

Нова гідна уваги літературна поява -

т n 

велика й ориrінальна своєю ідеєю 

історична повість відомої письменнині 

Наталени КоролеLої 

QUID EST VERITAS? 
(ЩО Є ІСТИНА?) 

Накладом Видавництва Миколи Денисюка 

Обидві книж1ш появи.1ІІСЯ в сері'і монументальних видань подібно, як Твори Тараса ІJJеuченка й ТрнлоІ·ія Богда11:1 

Лепкого, видані люксусова, в твердій оправі, в імітації шкіри, в мистецькому оформленні Оксанн Мошннської, 

за літературною й мовною редакцією Романа Завадовича. 

Uіна одної книжки дол. 5.50. 

При замовленні обидвох повістей ціна за дві книжки разом з коштами пересилки лише дол. 10.00 

Замовлення і гроші слати на адресу : 

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING СОМР ANY 
2226 W. CHICAGO ANE .. CHICAGO 22, 111.- U.S.A. 



КІІІІГА, НЕОБХІДНА В КОЖНІЙ УКРЛІНСЬКІЙ ХАТІ 

ЕНЦИИПОПЕДІН УИРАЇНОЗНАВСТВА 
Видає: 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА 

НАЙКРАЩИЙ ПОМРУНОК ПРИ КОНІНІЙ НІГОПІ! 
ДРУГ А ГА СЛОВА ЧАСТИНА ЕУ -2 

Нові передплатнини 

Вісім томів (1-8) - полотно 

Вісім томів (1-8) - півшніра 

Дотеперішні передплатнини 

тепер пізніше 

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

За додатнові чотири томи (5-8) - полотно 50.00 дол. 60.00 дол. 
За додатнові чотири томи (5-8) - пІвшнІра 60.00 дол. 72.00 дол. 

Продає: 

ВИДАВНИUТВО МИКОЛИ ДЕНИСЮКА ІЗ ЧІКдrо 

11<1 .J.ОГЇДНЇ СП."ІЗТН ПО ДОJІ. 5.00 МЇСЯЧНО 

На бажання висилаємо просnекти 

Замовлення слати на адресу : 

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING СО. 
2226 W. ChicaJ;?:o Ave. Chicago 22, ІІІ. USA 
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КНИЖКА 

з uіею маркою 

найпевніший 
приятель 

украінської 
родин• 

СТАЛІ ПОКУПЦІ ВСІХ НАШИХ ВИДАНЬ -
це онрема натегорія реестроnаних Читачів, що в новій системі продажу 

наших видань нупують 

КНИЖКИ ПРЯМО ВІД ВИДАВЦЯ 
Сталі понупці одер}І>ують всі наші видання по зниженій ціні 

з доставою до дому без онремої доплати. 

По ближчі інформації звертатися до uидаuниuтва. 

ПРОДАЄМО СВОї ВЛАСНІ ТА ІНШІ ВИДАННЯ 
УКРАїНСЬКОї ЕМІГРАЦІї 

ЕНІtИКЛОІІЕДІЯ УКРАУНОЗНАВСТВА· - . 
11 І'аслuва Частнна -- Vlll томів в полопІЇ JlOЛ. 100.()0 

в півшкірі 

AHI'JIOMOBHA І.:НUИКJЮІІІ:ДІЯ УКРАУНОЗНАВСТНА 

СВЯТЕ ПИСЬМО СТ АРОІ'О ТА НОНОГО ЗАНІТУ 
в шкіряній оправі з позолоченням 
в полотниній опра8і з позолоченням 
в полотниній оправі 

Михайло l'рушевський: ІСТОРІЯ УКРАїНИ-РУСИ - Х томів (11 кНІІіІ\ОН.) ·· 
Михайло Грушевський: ІСТОРІЯ УКРАУНСЬКОІ ЛІТеРАТУРИ V томів 

Тарас Шевченко: ПОННЕ ВИДАННЯ ТБОРlВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І-ХІУ " 
ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО І СЛАВА, антоло1·ія нереклnлів з І LІевчеш<n 
чужими мовами за р-едакцією Богланn Кранцена 

Іван Франко: ТВОРИ - ХХ томів 
Юрій Клен: ТВОРИ - lli томи 
БОjІ·дан Лепкий: ТРИЛОГІЯ МАЗЕІІА (б томів) 

Ярослав Пастернак: АРХЕОЛОГІЯ УКРАІНИ 

,, 

Д-р Мзтвій Стахів: УКРАУНА В ДОБІ ДИРЕКТОРП УНР, томи 1-7 тп. опр. " 
Олекса Кузьма: ЛИСТОПАДОВІ ДНІ 1918 р. 
Микола Ковалевський: ПРИ ДЖЕРЕЛАХ БОРОТЬБИ 
В'ячеслав Липинський: ЛИСТИ ДО БРАТІВ ХJІІБОРОБШ 
Ілля Витанович: ІСТОРІЯ УКРАІНСЬКОУ КООІІЕРАІ Щ 
Антін Рудницький: УКРАУНСЬКА МУЗИКА 
Олекса Повстенк-о: КАТЕДРА СН. СОФІІ В КИtІИ 

Леонід Мосендз: ОСТ АННІ й ПРОРОК 

Наталена Кор'Олева: ЩО Є ІСТИНА? 

Уляна Кр:шченко: ХРИЗАНТЕМИ 

Юрій Тис: НА СВІТ АНКУ 

А. Драrан: МАЄМО КАРДИНАЛА, українською і англ1иською мовами по 
Іван Багряний: ЛЮДИНА БПКИТЬ НАД ПРІРВОЮ 
Володимир Несторович: СЕРЦЯ І БУРЕВП 
Микола Понеділок: СМІШНІ СЛЬОЗИНКИ 
Зосим Дончук: ПРІРВА -· роман 
Микола Лазорський: І'ЕТЬМАН КИРИЛО РОЗУМОВСЬІ{ИJ/1 
Юліян Радзикевич: ПОЛУМ'Я, історична повість 

іст. рома11 

,. 

Юрій МошинсІ,кий: У СВІТІ МИСТЕНЬКИХ ЧАРІВ - вражешш з по;tорожі " 
Евген Онаuький: У ВІЧНОМУ МІСТІ 
М. Л. Подвезько: УКРАУНСЬКО-АНІ'ЛІУІСLКИИ СЛОВНИК 
М. JJ. Подвезько: АНГJІІИСЬКО-УКРАїНСЬКИИ СЛОВНИК 
К. Г. Андрусишин: УІ<РАУНСЬКО-АНГЛІйСЬКИй СJІОВНИІ< (Ію;ю 110.000 слів) 
Rev. І. Nahayewsky: HISTORY OF UKRAINE " 
S. Stechishin: TRADITIONAL UKRAINIAN COOKERY 
Lesya Ukrainka: SPIRIT OF FLAME 

UKRAINIAN ARTS 
CJIOHO О ПОЛКУ ll'OPI::HI - І·е)юїчннй епос Х11 віІ<~· 
ЛЬВШ - Літератур·но-мистеuький збірник 

УКРЛУНСЬЮ СІЧОВІ CTPIЛbUJ 1914 -- 1920 (Алr.бом) 
ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ ГАЛИЧИНИ 19-20 СТ. 
ІСТОРІЯ УІ<РАУНСЬКОї КУ ЛЬ ТУРИ 

,, 

Rci ці ви;щння продаємо на догідні сплати за окреі\шм логоворсшщм. 
Замовлення приймаємо без завдатку. 

Замовлення слатн на адр-есу ШlШоІ·о Ішлавншпва. 

MYKOLA ПENYSIUK PUBLISHING COMPANY 
2226 W. CHICAGO AVE., CHICAGO, ILI-. 60622 - U.S.A. 

120.0/J 
:~7.50 

20.00 
15.00 
12.00 
90.00 
:~6.00 

75.00 

7.00 
76.50 
10.65 
21.00 
15.00 
32.20 

5.00 
6.80 
4.50 

ta.5o 
9.50 

12.50 
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EI>ITOn 

Mykola J >e11ysiнk: 

РLТ Bl~ISHEn 

Mykola І ><'нуsінk l'нlІІіsІІі 11g Со. 
222(і \V. Chicap;u А \'t'. 

Chica~o, Illiпois (і0(і22, LТ SA 
Те!.: Ev' eІ·gla<le 4-::8()8 

I~EPI~ESE:-.J'TATI\'ES: 

~;оLІlІІ А ІІІ<'І'іса: 
;·,Jyclш.ilo J>:.шуІуsІІуІІ 

с . .l\luza1·t Ііt4 

Huer10s Ai1·es, Нер. Ап.~·еrІtіІІа 

Austt·alia 
l•'okshaв Lіlн·ю·у & Book sнpply 

Ніа P1·ospect St. 
t.;ІеtІІ'ОУ \\'. !J. Vic. 

Ен~ІаrнІ 
СkІ·аіІІіаІІ Bookseli<•J·s 
t\!1 J.іІнІен GаІ·<ІРІІs 

J.01нІоІІ \V. 2. 

Secorнl-elass mail Jн·i,·ilt·!!,·p,; 

atІtho•·izNI at Ch Ї<'Щ.!,·о, І ll і Іtоі,; 

А нtot·ize<l as SecOJнl-class ІІІ а і І. 
Post Ot'fice J><·pt., Otta\\·a 

СошроsіСон & рІ·іІІtіІІg І1у 
:\tykola l>eвysitІk l'•·інtіІІр; ( 'r• 

222/і 'v\1• СІІісщ.~·о А\'l'ІІtІР 
СІІіСа$.{0, Jll і 11ois (і( ІІі~~ І·:~~ 

All •·i~IІts І"<'St'І'\'c<l tІІІrkІ· ІІІt<·•·
ІшtіоrшІ :tІHf І'аІІ-А.НН'І'ЇС<.ІІ• 

СоруІ·і~·ІІt ( 'оІІ\'РІІtіоІІs 
SнІІsсІ·ірtіоІІ $·1.0() y<·at·l·.· 

$1.00 JІ<'І' Сор\' 

НІІJl<ІЄ іі jJ'C,'l<Іl Yt 
}У\ ІІІ\< 1.'1<1 ; le ІІІІС 1\ІІ.; 

,'\\оІІІІІІЙ pc;t<Іl\10]1 
РоМ<ІІІ :~<ІІІ<І;tоІІІІ'І 

Іі;щіІ.::І<ІІІІІХ \1.\'I(OIIIIl'il\ \ll'.l<ll\llЇH lll' 
ІІСІІертаt:', НІ\ ll'il.: ІІС ІІС;tс .'ІІІП .\ 1\<ІІІІІН 
J. IIJ>IIВOJt.\ ІІСІІІІІ\ОjІІІl'Т<ІІІІІХ М<І І сріН

~1111. Статті, ІІЇJlІІІІс<ІІІі ІІріJІІІІщс:о-.І 'ІІІ 
ІІССІ\JlОІІЇМОМ <ІІІТО]І<І, ІІС J<lllii\Jlll ІІЇ,t-

ІІОІІЇ;t;ІІоТІ, JIOI.'IH;t<І~I рс;t<ІІ\LtЇЇ. 
Рс;tакнія J<ІСТер·іІ <lt:' coui Іtраво (1\ІJ
]ІО'І.\'І~<ІПІ статті й ІІІІІІР<ІІІJІНТІІ ~ІОІІ\. 

Всі 11рава JастсрсіІ.:СІІі. 

Річна передплата: 

Австралія і Англія - шіл. 
Бразилія - нрузейрів 
АрІ ентина - apr. nезів 
ЗДА, Канада і ін. л.ол. 
Німеччина -- Д.М. 
Франція - фр. фр, 

30.-· 
480.-
240.-

4.--
10.-' 
15,-

Роман 3;Іка:l•ІІНІ'І .. nіи ;•.ІІІ:t'. 1:!11 ІІtt' ІіІ' іі\ІtїІ!'. 
(Д() ФранІ.;•нтх рІ)І\ОВІІІІ) 

SІр<>ел;Іва ОструІ\•.ІВа 1/ІtfUUІ!І ;\liІ, .. '/tІІrm 
X()pXL' .ІІІоіс [), ІJ1XL'L' ТJІІІ ІІІІІ'.~ії (І !t/1L'І\.'І;tв 11·1 'Р 

КачуровсJ,І\ІІІ"І) 
Ганн;-1 ЧL'рінІ. ТІШJІ'Іісп Софії lloJІфouomJ•t 
().ІІLТ JІІІО-11-: :~11.'/ІІІ<І rJUIJ'Іil f)ijlflo!·o C.l_\'/f,'JI/t'.'/>1 

.\ll'.ІьmШІ'ІІІІ ( д• 1 :-1( )-рі 1 JІІSІ .\ІІІСТL'ІІІ.І\1 ІЇ 11 p:t Іlі Sl Р• ІL'.'І;І в;І 
[)арнича) 

Ми кш1 а ДL'н 1 ІL'Іо І\ 11 о:ю JІІ'/lllf,· uit-ю .. Онн /l у'' 
( )Jll'H <1. ( JI}J.І ІJ1L'II !-:І І- 1\: В і j1.\\u;І \: /{ !1 11 <'.І}/ nи ll.'l_\'fUI С '/іН 

1/lll/IU ГОJІЛіПІ> 

Вісті Т1 ІКа рІІств;t \' к р;ІЇІІL'І·І<ІІ х [)іІ).:І і• І'ІТІ\n рів 
.\ML')1JIKJI 

SІрІІС.І;Ів І(ур.lІІ.lІІІ\ С.ю1m ( ІІщ·:~іІ) 
Jl. lJJaндpa /'j)(l,\l!l.'[O>f;IІ-CJ'Cfli.'I!)IIU ІІJЮІUІ ( 'офії 

f/Ujlфllfltlf)IJІJ 

().:І. (<)І\( >ЛІІШ ІІН ,\ІІІ'."Іо.\ІоІшо :ІГU/lf,ІІ І nшm Ф JЮІІІ,ІІ 11 JІІІ 

TaJIOCa Шl'НЧl'ІJІm 
І. І. В. - Д-р Матні/І CntxiІ:: ,v·ІІJЮЇІІn n лобі 

/ІІІfІl'І\ТІІfІіЇ .Vf-IJ> 
[>. 3-ч КІІІІІІІ ІІJІІІ "Січі" 
( )JІ<'L'I• ))а()і(І f).'/{lf{!/Гfli Гj)(U/ffДII 

ГОСТІ НАШОГО ВИДАВНИЦТВА 

')_, 
~І 

~~ 
.), 

')') . ), ) 

37 
41 
.ц 

Блаженніший Іоанн~ Митроволит УІ<раїнської Іlравославної 
Церкни в ЗДА, вnисується у Проr1ам'ятну Книгу нашого ви

давrшuтва nід час ні;tвідив 2f) ливня 1966 р. 



Від видавництва 
Гості, що відвідали наше видавництво в ос

танньому часі: Блаженніший Іоанн, Митрополит 

Української Православної Церкви в ЗДА; Висо
копрсосвященніший Мстислав, Архиєпископ Ук
раїнської Православної Церкви в ЗДА; о. Ю. Же
лехівський, секретар Консисторії УПЦ в ЗДА; 
Павло Юзик, сенатор Канади; В пр. о. д-р Воло
димир Ковалик, ЧСВВ, колишній Протоігумен 

Провінції ОО. Василіян в Арrентині; мrр Uсип 
Тюшка, діяч ЗЧ ОУН з Европи; В пр. о. Михай
ло Гринчишин, ЧНІ, з Канади, постулятор спра

ви Митрополита Андрея; проф. д-р Микола Ан
друсяк; Юліян Середяк, видавець гумористич
ного журналу "Мітла" та книжкових видань у 
Буенос-Айресі; проф. д-р Петро Біланюк з То
ронта; мrр Євген Мастикаш, секретар централі 
Українського Національного Об'єднання (УНО) 
в Канаді; д-р Софія Парфанович, письменниця з 
Дітройту; Улас Самчук, письменник з Торонта; 
Марія Галун-Блох, письменниця - .авторка ан

гломовних оповідань для дітей, видаваних аме

риканськими видавництвами; В пр. о. Бог дан 
Смик з Юти ки; ред. А. Драrан, головний редак
тор "Свободи"; Зенон Снилик, редактор англо
мовного тижневика "Свобода"; Осип Тарнавсь
кий, член редакції щоденника "Свобода"; Іван 
Керницький ( Ікер), письменник і гуморист з Нью
йорку; Микола Новак, з Каліфорнії; родина ма
лярів Мошинських (Володимир, Оксана і Юрій) 
в поворотній дорозі з Нью-йорку до Денверу пі
сля власної мистецької виставки в Нью-йорку; 
проф. д-р Юрій Фединський, професор міжна
родного права в Університеті стейту Індіяна у 
Блюмінrтоні; ін ж. Володимир Іваник; ін ж. Во
лодимир Бандура; д-р Бандура - всі три з Ар
rснтини; д-р Наталія Фединська з Університету 
стейту Індіяна; д-р Микола Ковальський з дру
жиною з Торонта; д-р Юрій Руденський з Нью
йорку та ін. 

"Овид" появляється цим разом з деяким 
припізненням з приводу вакацій в друкарні. На
ступне число вже в друку й появиться своєчас
но при кінці цього кварталу (вересень 1966 р.). 

t Сл. п. письменниця Наталєна Королева, 
співробітниця "Овиду'' й нашого видавництва, 
померла в Чехословаччині. В останні роки По
кійна постійно співпрацювала з нашим видав
ництвом, надсилаючи свої нові літературні тво

ри, що їх читачі читали майже в кожному числі 

нашого журналу. На основі окремого видавни
чого договору з письменницею наше видавництво 

видрукувало в 1961 році її нову повість "Що є 
істина?" ( "(lні<і cst yeritas?"). 

В редакційній теці "Овиду" маємо ще де
кілька недрукованих нарисів, крім того, маємо 
понад 1.000 сторінок манускрипту її великого лі
тературного твору в двох частинах. Цього тво

ру мн не видали лише через "малу" перешкоду. 

Манускрипт писаний власноручно авторкою, а в 
нас не було кому переписати цього великого тво
ру на українській машинці до писання. Від пе

реписання його у великій мірі залежатиме поява 
цього твору. 

Вістку про смерть письменниці подаємо за 
українською пресою з Києва, що не подала дати 

її смерти. Останній лист Покійної до редактора 
"Овиду'' має дату 19 лютого 1966 р. · 

В останні роки ми одержали від письменни
ці багато цікавих і вартісних листів. В цих ли
стах вона заторкувала багато справ з свого осо

бистого життя, м. ін. свою працю на ниві укра
їнської літератури та ін. На основі цього листу

вання можна бу де відтворити умавини життя, 
картину переживань і духову сильветку Натале

ни Королевої на останньому етапі її життя. По
стараємося це зробити, позмозі якнайскоріше. 
Померлу письменницю вшануємо окремо в на

ступному числі нашого журналу. 

t Сл. п. Кость Бульдин, скульптор, і Анатоль 
Кабанців, артист опери, члени Спілки Українсь
ких Науковців, Літераторів і Мистців в Арrенти
ні та колишні автори "Овиду", померли в Арrен
тині. Редакція "Овиду" пересилає вислови най
щирішого співчуття Родинам Покійних у дале

кій Арrентині. а їхні друзі вшанують їх пам'ять 

на сторінках "Овиду". 

-------·-------------------- TJ'T відтяти ---·---------------·--------

ЗАМОВЛЕННЯ 

До Видавництва Миколи Денисюка 

Uим замовляю 14-томове ПОВНЕ ВИДАННЯ ТВОРІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА: 

Моя адреса: 

D за 75.00 дол. на сплати до З-ох місяців. 
D за 72.00 дол., себто з 4% знижкою при заплаті готівкою, 

висилаючи чек (моні ордер) при замовленні. 

Підпис: ···························-································ 



РІК XVIII Ч. 2 (137} ОВИД 
КВІТЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 1966 

Н О R z о 

Роман Завадович 

"Він живе, він ще не вмер!" 

(ДО ФРАНКОВИХ РОКОВИН) 

У паризькому журналі "Культура" надру
новано такі слова: нТо не романтичний міт, але 
проста правда, що поети, а не полководці тво
рять нарід і поширюють його справжні кордони". 
А французький повістяр Бальзак написав: "Ко
ролі володіють протягом років, а поети - про
тягти віків''. 

Правда цих думок завжди підтверджується 
пієтизмом, з яким людські спільноти вшанову

ють заслуги й пам' ять своїх видатних духових 
провідників-поетів. Підтверджується вона і в наш 

час, коли в півстоліття по смерті Івана Франка 
весь украі'нський нарід вшановує його, як того, 
що духом живе й діє. 

Франко здобув собі низку почесних названь. 

Одні називають його "Украі'нським Мойсеєм", 
другі - "Каменярем по-ступу", ще інші - "Все
народним Учителем", але найпочесніше визна
чення його великости - це те, що він перший по 
Шевченкові, наслідник його спадщини та про
довжунач його подвигу. Вихований на творчості 
Шевченка, напоєний з чаші його духа, цей неве
ликий на зріст чоловік у вититій по-сільському 

сорочці сорок літ у героі'чній напрузі вів свій на

рід шляхом поступу і ще більш наблизив його до 
вказаної Шевченком мети - державноі' волі. За 
той час він виконав велетенську працю, яку сам 
назвав "будовою фундаментів": обновив духо
вість і світогляд громадянства, підтягнув селянс
тво до ролі активного чинника в громадському 

житті, підняв на небувалу досі висоту рідну лі
тературу і - як у нас залюбки повторлють --
вирядив свій нарід у мандрівку століть з свого 
духа печаттю. 

Франко - людина небуденного ориrінально
го таланту, справжній духовий велетень. Він сус

пільно-громадський діяч і політик, учений зна
вець, критик та історик літератури, етнограф, 

публіцист, журналіст, але передусім майстер 
творчого мистецького слова - поет, новеліст, 

повістяр, драматург і дитячий автор. Він націо
нальний змістом, героїчний духом і новатор іде
ями та формою творів. 

овид ч. 2 (137), 1966 

У його поезП найкращі зразки по-шевченків
ської творчости. І тоді, коли вона бринить вес
няними акордами духового піднесення, і тоді, ко
ли передає осінні настроі' днів журби - вона 
завжди є дзеркалом тих високих громадських, 

національних і вселюдських ідеалів, за які все 
своє життя боровся Франко, вибиваючись із сил, 
падаючи й підіймаючись, блукаючи в густому ту
мані сумнівів і перешкод, шукаючи і нарешті зна

ходячи дорогу до провідноі' мети. Поезія Фран

ка, особливо ж лірика - то пройняті глибоким 
чуттям або філософською рефлексією думки, те
зи й заклики, вчительські повчання і батьківські 
докори "з надмірноі' любови", інколи нотки бо
лю та жалощів, що "усі ми плем'я сонне і боля
ще", часом і гірка іронія на адресу "патріотично[' 
зграі"'. Від часів великого Шевченка ніхто не під
нявся на такі вершини мистецького слова, ідей
ноі' мислі та духової сили. 

Творчість Франка, починаючи "Каменяря
ми" і кінчаючи "Мойсеєм'' - це служіння найви
щим ідеалам Божоі· та людськоі' правди, це го
лос сумління, що має пробудити приспану душу 
народу, це моральний таран, що вдаряє в пере

старілу будівлю соцілльного ладу, в систему на
ціонального поневолення, духової відсталости і 
того всього, що спутує поступ, вільний розви

ток людини. Важке це завдання, це змагання од
ної людини з тисячами, це боротьба з чужими і 
своі'ми. Тож не диво, що Франко з пророчим про
чуттям уже на початку своєt дІяльности пока

зав борців обнови в образі героі'чних каменярів, 
що "з силою розпуни" ламають скелю і будують 
шлях для майбутнього "нового життя, нового 
добра". І які б не були ідейні мистецькі й жан
рові форми його літературної творчости - чи 
це початковий "бульварний'' романтизм, чи пі
зніший побутовий реалізм соцілльних повістей і 
поем, чи нарешті перші прояви модернізму -
Франко непохитно стояв на "каменярських" по

зиціях, уважаючи свою працю для народу твер

дим громадсьним обов'язком. 
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Важке ярмо твоє, мій рідний краю, 

Нелегкий твій тягар! 

За вийнятком чудового зразка особистої лі
fJИКИ "Зів'ялого листя", Франко завжди був пись
менником-громадянином, ніколи не забуваючи, 
що ІЮ ньому "міліонів стан стоїть''. Поезії, в 
яких поет міг висловити самого себе, здебільша 
так і залишилися "невродженими дітьми - не
виспіваними співами", бо їх відсунули у сферу 
І;ездійснених бажань вояцьке почуття обов' язку 
та важка боротьба за життя. Це своє життьове 
післанництво Франко увінчав психологічно-філо
софічною поем ою "Мойсей'', давши їй чудову 
фасаду - пророчий пролог і підвівши оптиміс
тичІ-іі підсумки, які Микола Зеров характеризує 
таними словами: "Покоління підіймаються і па
дають, провідники можуть помилятися і гинути 
в сумнівах. але народи ідуть незмінною дорогою 
до ·кращої будучини. Отже, не песимізм, а ту
піт копит - музика перемоги". 

Духова велич Франка найкраще відби.ваєть
ся в дзеркалі ідей, гасел і думок його творІв. йо
го ідеі' - то неначе зорі різної' величини, що по

назують народові шлях і мету походу серед тем

ної ночі. 
Найбільша й найясніша з них - то ідея 

визволення України з національної та соціяльної 
неволі, ідея самостійности і соборности, ідея вір
•~оrо служіння рідній справі. Особливо урочисто 
брию-tть вона заповітнім акордом у пролозі до 
"Мойсея" ("Та прийде час, і ти огнистим видом 

ааслєш у І-юродів всльних колі"), в закликах до 

праці, "щоб rаздою, не слугою перед світом ста
ги" і в радіснім пророкуванні, що 

J-3стане славна Мати-УІ<раї'на, 
Щаслива і вільна, 

Під Нубані аж до Сяну-річки 
Одна, нероздільна. 

Суто політично-партійна діяльність Франка 
була запжди тільки виявом його шукання "ідеа
лу нації" й ні1mлн не мала переваги над загаль
ним унраїнським інтересом. Тому Франко був і 

залишився власністю цілого ущюї'нського народу, 

бо тільки така іNдивідуальність може стати про
відником нації. 

Навколо всенаціональної' ідеї, тієї' зорі пер
шої величини, гуртується ціле сузір'я ідей-істин. 
Розгляньмо бодай ті, що заслуговують найбіль
шоі' уваги. 

Всю творчість Франка проникає ідея rуман
ностІІ- альтруїзму. Поет кличе: 

Гуманний будь, і хай твоя гуманність 
Пливе з криниці чистої' любови! 

Франко, вдумливий аналітик людськоі' душі, 
снзJ:ачає істоту справжньої' людяности. 

Лиш хто любить, терпить, 
В кім кров живо біжить, 
В кім надія ще лік, 

----., 
20-ТОМОВЕ ВИДАННЯ 
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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 Франна видрукувана: 

1 ). 115 оповідань, казок і дитячих віршів; 2). 9 повістей; 3). 5 томів поезій 
(загально 437 ОІ(ремих віршів); 4). 14 поем; 5). 7 драматичних творів; 6). З 
томи (близько 1,300 стор.) перекладних творів з інших мов - латинської, ан
глійської, французької, німецької, італійської, польсьІ(ої, чеської, російсьІ<ОЇ, ста-

роруської, сербської та ін. 

ЦІНА ВИДАННЯ (ТАКОЖ НА СПЛАТИ)$ 75.00 

Замовлення без завдатку слати на адресу: 

MYKOLA DENYSIUK PUBLISHING COMPANY 

2226 West Chicago Avenue - Chicago 22, ІІІ., - USA. 

~-~·----------------------------------· 
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Кого бій ще манить, 

Людське горе смутить, 

А добро веселить -
Той цілий чоловік. 

Ознакою "цілого чоловіка", справжньої· лю
дини, є серце, повне вищоі· любови - любови 
ближнього, братолюбія, патріотизму і співчуття 
до покривджених. 

Інша провідна ідея Франкової творчости -
то служіння правді. ("Борітеся! Терпіть! По всій 
землі рівняйте стежку правді!''). Але правду по
неволює неправда, розливається "океаном кривд, 

горя, темноти" і зради. Тому поет кличе до бо
ротьби з неволею, насильством і тиранією, з ви
зиском "кволих і слабих", доки не "трісне з-під 
зла й пересудів правда жива на землі". Тільки 
правда торує людині шлях до щасливого й віль
ного життя. Щастя і свобода самі не прийдуть, 
і'х треба здобувати тяжкою працею. У закликах 
Франка слово "праця" повторяється сливе так 
часто, як "правда". 

Силу рукам дай, щоб пута ламати, 
Ясність думкам в серце кривди влучать, 
Дай працювать, працювать, працювати, 

В праці сконать! 

"Нам усім, як нацй, - писав Франко, - ні
що не прийде задармо. Тільки те, що здобудемо 
своєю працею, те буде справді наше придбання''. 
Праця, до якоі· закликає Франко, вимагає вищого 
почуття обов'язку, героі·чної аж до самовіддання 
служби громадській справі, відкинення гнилих 
компромісів і угодовщини. Франко підніс обов'я
зок праці до категорй заповіді: "Я від малку 
засвоїв собі дві заповіді: обов'язок і безнастан
ну працю". В розумінні Франка життя, праця і 
боротьба - то синоніми. "Лиш боротись - зна
чить жить!" - кликав поет, складаючи одночас
но програму цієї невпинної важкоі· життьової· бо
ротьби в формі поетичної в' язанки гасел-прин
ципів: 

Проти рожна перти, 
Проти хвиль плисти, 
Сміло аж до смерти 
Хрест важкий нести! 

Правда проти сили! 
Боєм проти зла! 
Між народ похилий 
Вольности слова! 

В арсеналі зброї, якою народ повинен здо-

овид ч. 2 (1.17 ), 1966 

бувати J(раще майбутнє, не останнє місце займає 
символ знання - І<нижка. Освіта, наука, "розум
бистроум'', -навчав Франко, -це "покривдже
них опора, слабих перемога", це основа посту
пу - і тому проголосив тезу етичного, гуманно
го виховання народних мас, спертого на освіті й 

культурному поступі. Бо лише освіта помагає 

збагнути духовий чинник у житті й дати йому 
перевагу над низьким приземним матеріялізмом. 

Ця думка найсильнrше виражається в словах Бо
га-Єгови до Мойсея в однойменній поемі Франка: 

Хто вас хлібом накормить, той враз 
З хлібом піде до гною -
А хто духа накормить у вас, 
Той зіллється зі мною. 

В усій поетичній творчості Франка нема, зда

ється, іншого твору (крім хіба ще "Великих ро
ковин"), де були б так дбайливо зібрані в одно 
основні думки й заклики, як у своєріднім гимні

зверненні до Матері-Землі ("Земле моя, всепло
дючая мати!"). Тут згадано і теплоту людської 
любови, і службу правді, і боротьбу з кривдою, 
і морально-духову силу, щоб "в бою сильніше 
стояти", щоб "пута ламати", і вогонь надхнення, 
яким поет бажав налити своє літературне слово, 
щоб ним, мов громом, потрясоти людські душі. 

В уявленні Франка література повинна бути 
правдивим образом життя, а рівночасно основ

ним чинником суспільної реформи, освіти, посту

пу і морального досконалення. Вона "кріпить 
слабосилих", сіє "слова потіхи і принуки" та за
охочує тих, що попали в горе й сумнів, хоч П 
творець-поет сам здебільшого, як "відлюдок ди
кий", коротає свій вік у "сирітстві духовому", без 
права входити в "житло святе'', куди показує 
людям дорогу. Щобільше, література - то плят
форма співпраці людини з Богом. Бог промов
ляє устами поета, передаючи людству своі· ідеа
ли й накази. У збірці ((Semper tiro" (На старі те
ми, ІІІ) в Божі уста вкладені такі слова до поета: 

Ось уст твоі'х я пальцем доторкнуся 

І вло.жу в них своїх глаголів жар. 

А далі: 

Твоі'ми говоритиму устами 
До всіх народів і до всіх віків. 

Література, в уявленні Франка - то "слово 
в поході", що вникає в "глибини сердечні" і роз
биває ,.полки погані, що летять на душу, мов 
тривога". В неволі вона єдина лунає "криком по-
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ета" й оживляє душі. Тим то кожний вірш, кож
J:а повість, кожна стаття Франка висловлені смі
ливо, різко, нечуваним досі тоном - раз сповне

ні лагідности й доброти, то знову повні завзят
тя та іронії. Ідеі' Франка не залежать ні від те
ми, ні від жанру, ні від розміру творів. Тому і 
n поезП, і в мистецькій прозі, і в драмі - всю

ди зринають на поверхню задушевні думки пое

та-громадянина, що мріяв про нове вдосконале

ІІе суспільство. Рідне громадянство відчувало в 
них подих нових часів. У них бриніла віра в кра
щу будучину. Бо, хоч Франко не раз признавав

ся, що в його твопах "біль і жаль і туга'', що 
•• • • • ... u • '' cnm mcm вtн не лише склав, а и "протертв , то 

n них наостанці завжди пеvемагала "надія, во
ля, радісне життя". Оптиміjм Франка, оснований 
ІЮ л.овіJJ'і' в силу народного духа, вивів цей на
Jтд ІЮ останній відтинок історичного шляху, 

:?nіщси вже видно світанок волі. 
Був час, коли Франко думав про виїзд до 

ЗДА, де мав стати редантором "Америки'', пер
шого на землі Вашінrтона українського часопису, 

:::аснованого о. Іваном Волянським v 1886 poui. 
Та снлалося так, що Франко не побачив Амери
І'І', затf' українські переселенці привезли туди з 

собою його думи в його творах. І тепер він серед 
нас. його великий дух, що огортає полум'ям лю
бови всі покоління рідного народу, витає невиди
ма t:ад t:ами всюди, де наші серия, ще не притру

тсні курявою буденщини, підіймаються йому на
.1устріч. 

Якщо б хто думав, що Франко, який жив, 
діяв і вмер півстоліття тому в Україні, не має 
нам тут чого сказати, то це була б важка помил
tт. Щобільше, ия помилка може стати навіть фа
тальною, якщо б украі'нська спільнота у вільно
му світі й далі послаблювала свою увагу до рід
ного слова, зокрема до рідної літератури. Тоді 
Рона, відчужена від рідних духових інтересів, мо
же опинитись на краю інтелектуально-духової 

кризи. Грізна тінь тієі' кризи вже висить над на
ми, а ще більше над нашим молодим поколінням, 
якому старше громадянство не вміє створити син
тези украі'нського сантименту з реальними чин

никами оточення. Уже тепеv видно, як духово

ідейна атрофія, спричинена недостатнім викорис
танням рідної' книжки, в' ялить нашу збірну ду
шу і вводить нас у стадію своєрідної' летаргійна

сти. Самовідчужені від рідної книги, замикаємо 
собі власним ключем доступ до творчости Шев
ченка, Франка чи Лесі Украі'нки. Коли історія 
тяжко покарала нас учора за те, що ми, маючи 

Шевченка, досі не виконали його заповітів, то 
покарає нас нещадно і завтра за відступство від 
цілющих джерел рідного оживляючого слова. 
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Рідне слово на чужині - то найістотніша ду
хова частина далеко[' Батьківщини. Рідна книж

ка - то ії' заповітне слово, передане серцем і пе
ром письменника. Вчитаймось, наприклад, у Фран
ка- і ми відчуємо материнський подих тієї Бать
ківщини. Хай нас не збиває спинтелику "анахро
нічна" сценерія його творів. На тлі старих деко
рацій грає свою ролю незмінний творчий дух. 
Франко не належить до тих письменників, чиї 
твори втрачають вартість за одну чи дві декади. 
Правда, він заторкував пером і проминальні спра
ви, що донині не зберегли своєї' актуальности, 
бо, будуючи мур, клав не тільки камінні бльоки, 
а й" труск". Але в його книгах, мов перли на мор
ському дні, сяють теж вічні правди й ідеали люд
ства й украі·нської нації. Франко, як поет, роз
кривається перед багатьма поколіннями, завжди 
живий і інтересний, і "кожна rенерація сприймає 
його по-своєму'' ( М. Зеров). Тому про нього мо
жемо сказати його власними словами: "Він жи
ве, він ще не вмер!". 3 ідеями Франка мусить оз
найомитися украі'нська молодь на нових посе
леннях, і'х мусить використати старше покоління 
для себе і для допомоги своій далекій Батьків
щині. 

Фртшові гасла і ствердження - віра в ща
сливе завтра, принииповість і непохитність у по

хпді до мети, прославлення праці й обов' язку, лю
Иов і пошана рідного слова, заклики до єдности, 
до вірної служби рідній справі, до боротьби з ду
ховою темрявою, яка завжди налягає на душу, 

1mли матеріяльне бере верх над духовим - все 
це й інше становить золотий моральний капітал 
кожного ущюі'.чця чи то на Рідній Землі, чи на 
засланні, чи v вільномv світі. Томv й наше вша
нування пам'яті великого сина Укjюі'нського На
роду не сміє бути тільки театральне і паперове. 
Наша постава і наші щоденні діла повинні дока
зувати, що Іван Франко, ЯJ( і інші провідні духи 
рідного народу, присутній серед нас. 

Свідомі історичної' відповідальности, ми по
винні це мати на увазі, коли мають сповнитися 
слова, що і·х написав Франко про Шевченка, але 

що відносяться і до самого Франка: "Найкра
щий і найцінніший скарб дала йому доля лише 
по смерті - невмирущу славу і всерозквітаючу 
радість, яку в мільйонів людських сердець усе на
ново розбуджуватимуть його твори". 

Микола Лазоронський 
ГЕТЬМАН КИРИЛО РОЗУМОВСЬКИй 

Історичний роман 
Тверда оnрава. 752 сторінки 

Ціна 6.80 n,ол. 
Замоnлення слати до В-ва "Овиду" 
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Ярослава Оструковп 

Чардаш Мінлоша 

-Ще живе'? .. Дивно, повинен був давно 

11омсрти! --- сказав лікар до чергової сестри, про

нфивши живчик у хворого, що давав останні 

ж·дВL' помітні познаки життя. 
Кілька днів тому знайшли Міклоша його 

приятелі Ляйош та Імре по довгих розшуках у 
якомусь розваленому будинку. Він був уже зов
сім виснажений туберкульозою, що, діставшись 
до всіх клітин, викінчувала його організм. Кож
ний знав, що то агонія, і нікому не потрібний 

іv-\іt<лош мав сьогодні або завтра померти. 

Міклош був циганом, але цілим серцем лю
Иив мадярську землю, що давала йому золотий 
хліб і в шумі степу приносила йому надхнення, 
яке він виявляв у мелодіях цієї країни. Тому 
СІ<рипаля Міклоша знав цілий Будапешт. Каварня 

у центрі міста була б стояла порожня, якби не 
скрипаль Міклош. Це його чардаш приманюван 
старих і молодих, а життя, хоч це було у жахли

ві повоєнні часи, плило далі повне надій, споді
В<lнJ,. 

Ніхто не вмів так грати, як Міклош. Спо
Ч<lТІ<у помалу, притаєно, наче підповзав до душ 

мадярів, причаювався, і тільки натякав на щось, 

що має статися. Знечевя під акорди цимбалів 
вибухав з усією силою, летів наче гураrан, як 
блискавка - все скоріш, скоріш, шалів, горів, 
~аказував. 

Тоді із скрипкою шалів Міклош, шаліли ма
дяри при склянках токайського вина. Це чардаш 
роздував малі вогники у великі пожежі, і треба 
було почути тільки одне слово: "Ельєн о Мадя
роршаr !'' (Хай живе Мадярщина), а всі стали () 
до боротьби з ворогом. 

Цього слова ще досі ніхто не сказав. А хтосt~ 
його мав сказати. 

"Хтось ... " -- шепотіли хвилі Дунаю .. . 
"Хтось ... " співала скрnпка Міклоша .. . 
,.Хтось ... " - підказувало мадярське вино .. . 
"Хтосt, ... " - підслухувало Енкаведе ... 

Напередодні протибольшевицького повстан
ня мадярів скрипаль Міклош грав ще несамови

тіше. Здавалося, струни порвуться від ударів еми
ка. Із швидкістю гураrану пробігали його паль
ці по струнах, раптом зДержував, сповільнював 
темно, то знову несподівано прискорював. Усе 
скоріше, скоріше летів чардаш, кликав до бою. 
Так ще ніколи не грав Міклош ... 

А коли большевицькі танки зліквідували пов
стання, Міклош з дружиною знайшов спокійне 
життя в Америці. Міклош дістав працю скрипал~ 

ппид lf. 2 ( 1.17 ), 196() 

у "старого еміrранта" мадяра Яноша, власника 

1 :епеликого "бару". 
Від того часу "бара" стала центром зустрі

чів мадярів. Нові еміrранти приходили, щоб зу
стрінутися, старі - послухати музики своєї кра

їни, а "тут народжених" приманювала випивка. 
А мадяр Міклош грав чардаша по-давньому, 

ЯІ< колись на батьківщині, кликав до незакінче
ного бою. Минав день за днем, все більше й біль
ше випивали гості, і прибутки Яноша збільшува
ЛІ1СЯ, тож старий Янош затирав руки, радіючи, 
що завдяки Міклошеві має добрий "бизнес". 

Одначе захоплення чардашем ув американсь

І<ІИ барі мало-помалу остигало. Спершу відій
шла молодь, опісля старі еміrранти, а згодом за
лишилися тільки нові еміrранти, приятелі Мік
лоша. Але вони були ще бідні, тому при одній 
склянці вина пересиджували цілий вечір, слуха
ючи Міклошевого чардаша. 

Звичайно, з цього зовсім не був вдаволений 
власник бару. 

-Нема вже "бизнесу", - бурмотів, хоч 
уголос цього Міклошеві не зважився сказати. 

Якось зайшли до бару напитися два юнаки. 

Один із них, сидячи за столом та слухаючи чар

даша, попросив Міклоша, щоб він заграв щось 

інше. 

Міклош загорівся образою. йому, великому 
скрипалеві, що додавав завзяття мадярам у бо
ротьбі, цього досі ніхто не мав права сказати. ULe 
здержував себе і тільки, пронизуючи молодого 

чоповіка гострим поглядом, відповів: 
-Я бачу, тобі чардаш не до вподоби. 
-- Міклоше, не гнівайся, - сказав другий, 
але ти граєш тільки чардаша. Хіба ти нічого 

іншого. опріч чардаша, не вмієш? Ми, американ
ці, любимо слухати щось веселе, а від твого чар

даша аж хочеться плакати. За грав би ти твіст а! .. 
Міклош стояв і, здавалося, що з кулаками 

кинеться на сміливця. його скрипка не створена 
до твіст а! У ній зачаровані тони чардаша, а в 
ньому безмежний мадярський степ, хвилі синьо
го Дунаю і гаряче серце мадяра. 

-Я граю і буду грати тільки чардаша, а 
кому неприєм11о слухати, нехай іде туди, де гра

ють твіста! 
його голос задрижав від образи. 
-Не розумію, чого тобі хвилюватися, Мік

лоше! Я не хотів тебе образити, - сказав пер
ший юнак. - Не бачу в тому нічого злого, що 
я тебе попросив заграти твіста. 
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Але Міклош уже не видержав і почав, наче 
навіжений, кричати: 

- Геть! Геть звідси! . . Іди до американсh

кої "бари"! Г-е-ть! 
Ухопивши молодого чоловіка за комір і ви

кинув його за двері. 

У ()арі зчинилася метушня, крик. Товариш 
юнака хотів стати в його обороні, але погляд 
Міклош а мов говорив: "Краще не зачіпайсь зі 
мною!" Старий Янош, що й так уже ремствував 

на Міклоша, бож "бизнес" через його чардаша 
погіршився, підбіг до скрипаля. 

-Чи ти вже зовсім здурів із своїм чарда

шем? Викинув гостя з бару! І як ти посмів це 
зро()ити?! Тепер уже до мого бару ніхто не за
гляне, опріч твоїх приятелів, що цента не ма

ЮТІ")! А щоб ти був утопився в морі, поки приї

хав до Америки! Коли гість хоче твіст а, то маєш 

грати твіст а! - кричав, бігаючи по барі, Янош. 
Цього було Міклошеві забагато. Він наго

норив власникові бари те, чого той заслужив: що 
він такий мадяр, як з осла кінь, що його душа в 

погоні за долярами зовсім затратилася, і накі
ІІещ) сказав одне таке слово, що його у розгарі 
r!аr"rпа.тшішої сварки мадяр мадярові може ска

~ати. 

Опісля, не вимагаючи заплати, вибіг з бару. 
Старий Янош ходив сюди й туди по барі, 

а його очі горіли вогнем. І тільки, коли молодий 
чоловік сказав, що Міклош несправедливо наки

нунея на них і що він не розуміє, чому той зчи

нив таку бучу, Янош ударив кулаком об стіл і 
крикнув: 

-Ти, чоловіче, народжений в Америці, ні
І<оли не зрозумієш душі нового еміrранта. Для 
Міr<лоша чардаш - душа його краю. 

Поки Міклош прийшов додому, власник ба
ру телефоном розказав усе його дружині. Мік-

лош почув від неї той самий докір. 

- Кинь уже раз свого чардаша! Грай те, 
чого бажають гості! Тут тобі не Мадярщина, а 
Америка! Приїхав до Америки, дістав право а
зилю, то будь їм вдячний, сиди тихо і грай те, 

чого вони хочуть! 

Почалася перша небуваJІа досі сварка в Міr<
лошевій родині. Він кричав, наче божевіт)ний, 
бив об стіл кулаками, найважчими образами о()
І<Идав жінку. Докоряв, що під впливом достат

ІІього американсьr<ого життя вона затратила по

чуття патріотизму, любови рідного r<раю, забу
ла, що її до Америки привело . 

- Забю! Забю! Як скотину, забю тебе! -
кричав Міклош. 

- До чого допровадив твій чардаш? Ти 
своїм чардашем розпалив у серцях мадярів бунт 
проти ворога! .. Нехай би були сиділи тихо і не 

виступали проти большевиків!? Навіщо це було? 
Москалі порозстрілювали повстанців, заслали на 

Сибір! А все через твій проклятий чардаш! 
Цього було вже забагато Міклошсві. Він у

дарив жінку в лице, вхопив за волосся і бив, ()ин, 
куди попало. 

Крик у Міклошевій хаті пробудив сусідів. 
Вони прибігли боронити напівживу жінку, але у 
Міклоша взялася така сила, що кожен боявся 
приступити. Лише заалярмована поліція мала 

нарешті зробити кінець бешкетові. Але Міклош 
ухопив скрипку і вислизнув з рук поліцистів. 

Даремні були розшуки, хоч поліція зробила об
лану. Скрипалh Міклош пропав, як камінь у річці. 

Жінка та приятелі шукали· його надаремне. 
Кружляли різні вістки про Міклоша. Одні каза
ли, що він покінчив самогубством, другі впевня
ли, що він виїхав далеко у західні стейти Аме
рики, а інші здогадувалися, що він перейшов до 
кубинців, які готувалися до повстання проти 
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/{астра. Наприкінці розійшлася вістка, що Мік
JІОШ потайки вернувся на Мадярщину. Ця остан

ня вістка здаласп усім найбілпш правдоподібною. 

Минуло кілпка р<жів, і люди п~рестали цікавити

ся Міклошем, призабули його. Тільки не забула 
tїого Міклошева дружина і два приятелі, Ляйош 
т:t Імре. Вони шукали, розпитували всюди. 

У м:tлому барі вже ніхто не грав чардаша. 
HcзiІ:tt-ti інші люди приходили, слухали твіста та 

інших танців. Часом заглянули туди давні прия
телі Міклоша і за склянкою вина згадували його. 

- Вже нам ніхто так не заграє чардаша, ЯІ< 

колись грав Міклош ... 
-Якби ще раз почути чардаша нашого Мік

JІоша! Здаєтпся, залишив би в::е, придбане тут в 
Америці, й пішов би воювати з ворогом ... 

Tat<i розмови завжди кінчалися міркування
ми, де може бути їх друг Міклош. Хоч минуло 
стільки літ, доля скрипаля була далі невідома. 

Аж раз розійшлися непровірені чутки, що у 
rій закутині міста, де живуть волоцюги, пере
ховуєтпся Міклош. Вістку принесли два його 

приятелі, Ляйош та Імре. Хтось чув, як у роз
валеному будинку, де жили волоцюги, хтось 
грав чардаша. Почалися знову розшуки за Мік
лошем. Не так скоро вдалося друзям його від

шукати. Імре та Ляйош влаштували прямо об
лану на нього. А коли пізно ввечері у розвале
ному будинку озвалося ледве чутне скигління 
скрипки, тоді вони вже знали, що там застануть 
Міклош а. 

Ні хто не впізнав би Міклош а, якщо б не йо
го скрипка. Одяг подертий, а він сам бр у дни й, 
зарослий, щелепи запалися, і навіть очі переста
ли ясніти давнім вогнем завзяття. Побачивши 
давніх приятелів, не виявив ні радости, ні вдо
волення. 

-Навіщо ви мене шукали? Хотіли побачити 
менt> ще перед смертю? Хотіли ще почути мого 

чардаша? .. Це вже не той чардаш, що колись 
в Будапешті ... - хворий затягнувся довгим ту
беркульозним кашлем. - ... Не той уже ... 

Запанувала неприємна мовчанка. Хворий 
знову кашляв. І тільки, як минув приступ кашлю, 

Ляйош почав потішати хворого, що він буде здо
ровий, що ще, як колись, буде грати чардаша. 

Хворий насилу підвівся. Очі заблищали дав
ньою ненавистю. Згадка розбудила давні, вже 
трохи призабуті спогади. 

-Для кого грати чардаша? .. Для тих, що 
не хотіли його слухати?. Що хотіли твіста? Чи 
для не"і? .. Вона також відраджувала грати чар
даша. 

-Не хвилюйсп, Міклоше! Прости жінці! 

опид ч. 2 ( 137 ), 1966 

Вона опісля жалкувала свого вчинку, шукала те

бе всюди. 
Однак навітп згадка про жінку була йому 

чужа. його скляні, вже напівмертві очі бажали 
чогось іншого, неземного. 

- Я так хотів би ще хоч раз у житті загра
ти, як колись ... пам'ятаєте, там, в Будапешті, 
в каварні. Заграти так, як у той вечір ... Грати, 
щоб ще раз розбудити пригаслі іскорки в ду-
шах мадярів ... Усіх ... усіх ... навіть тих, що 
не хотіли слухати чардаша ... Хотілось би з у-
сієї сили крикнути "Елієн о Мадяроршаr !" - і 
піти з ними в бій, в останній переможний бій над 
норогом ... 

Знову довгий кашель. 
Розмова, видно, дуже хворого хвилювала. 

Важко дихаючи. він сповідався приятелям із сво

їх бажань. 
-Хіба я можу грати?.. Це вже не чар

даш . . . Душа грала б, але сили нема . . . Чар
даш потребує сильних пальців, а в мене самі ко
сті . . . Ось дивіться! .. 

І Міклош показав худі, мов у кістяка, руки. 
Хворий знову довго, довго кашляв, здавало

ся, викашлює вже останки легенів. Приятелі 
знали, що дні Міклоша почислені. Якась маєс
татична тиша панувала довкола. 

-Кажуть, що перед смертю людина дістає 
незвичайну силу, це Ті останній акорд життя ... 
Якби ще раз заграти так, як тоді ... там, у моїй 
батьківщині . . . заграти дпя моїх мадярів ... 
востаннє ... 

Це вже було маячення вмираючого, але при

ятелі, як могЛи, переконували, що він буде жи
ти. Почали вмовляти, щоб по"іхав з ними до шпи
талю. Там при добрій лікарській опіці він на
певно видужає. Довго треба було Міклоша про
сити, поки врешті він згодився. 

Вістку, що Міклоша відшукали і що він ле
жить хворий у шпиталі, зараз передали дружи
ні. Вона якетій поїхала туди, де був її хворий 
чоловік. Збуджена й затривожена вступила в 
шпиталь. 

Дзенькнув дзвінок, і вінда понесла Зоріку 
J-Ja шостий поверх. 

** * Хворий уже давав рстанні познаки життя. 

його очі ставали щораз більше скляні, ніс ви
довжився, обличчя прибрало мертвецьку маску. 
Віддих слабш:tв, температура впала нижче нор
мальної, і тільки серце не хотіло здатися. Два 
приятелі, Імре та Ляйош, стояли біля ліжка вми
раючого. 

Раптом хворий підвівся. його очі засвітили
ся давнім блиском і, якби не запалі лиця та спс-
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чені гарячкою уста, ніхто б не подумав, що він 
хворий. Молодецька енерrія вступила знову в 

його тіло. 

Хворий встав взяв скрипку. 

У цю хвилину почувся чардаш, бадьорий, 
такий, як тоді. Спочатку помалу, приховано під
повзав до душі, причаювався, натякав на щось, 

що незабаром станеться, то знову горів, кликав 
до боротьби, шалів, наказував. У шпитальному 
халаті шалів із скрипкою Міклош. 

У передсмертному видінні побачив Міклош 
сrзііІ рідний степ і синій Дунай. Побачив своє пер
ше кохання - дружину Зоріку. Для неї він грав 
останнього чардаша. 

І здавалося Міклошеві, що бій за волю те
пер тільки починається. Горить повстанням і 
страшною помстою ввесь народ. А тільки нема 
вже його, Міклоша між ними. Хтось інший, мо
лодий веде їх у бій. 

Тони чардаша завели Зоріку під кімнату її 
чоловіка. Вона не мала відваги увійти, боячись 
персрвати творче надхнення скрипаля. 

її Міклош вернувся і грає чардаша так, як 

колись. Радісно стукотіло серце Зоріки. Вони 

бу дуть ще щасливі ... Він простить їй ... бо во-
на з тонів скрипки чує, що він її кохає .. . 

І як тільки останній акорд чардаша, мов го

стре лезо шаблі, вдарив по струнах, вона радіс
на підбіг ла до чоловіка. 

Скляні очі й обличчя мерця все їй сказали. 

Філядельфія, травень 1961 року. 

КнижІ<а - най·кращиА' дарунок 

Вже вийшла з друку повість Я. Острук 

"РОДИНА rОЛЬДІВ" 

Ціна книжки в звичайній обгортці 2.50 дол. 

у п олотняній 3.50 дол. 

Для книгарень знижка 

Замовлення висилати на адресу: 

.J. Ostruk 

1120 Chelton А ve., Philadelphia 26, Ра., U .S.A. 

ДРУКАРНЯ ВИДАВНИЦТВА МИКОЛИ ДЕНИСЮКА 
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приймає замомепня на всякі 

ВЕЛИКІй МАЛІДРУКАРСЬЮ РОБОТИ 
українською, англійською та іншими мовами. 

Приймає до друку офсетом або на плоскІА 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, 

Трилогія Богдана Лепкого, "ОВИД" і інші). 
Цін·и низькі. 

Роботи доставляємо до всіх місцевостей у ЗДА, КанадІ та 

інших країнах. 

За ближчими інформаціями звертайтесь на адресу: 

МУКОLА DENYSIUK PRINТING COMPANY 
2226 W. Chicago Avenue - Chicago 22, Ill. - USA. 
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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 ( 1961-1964) 
иnним із найдостойніших пам'ятників Генієві Ук
І-··zїни є повне видання його творів. Думкн Шев
ченка такі глибокі, а ідеі· такі непроминальна-віч
ні, що довести і'х 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 украі'нського народу сфальшувати, при

меншити й ослабити ідейну сторону творчости 

Шевченка, заперечуючи чи промовчуючи те, що 
в ній найістотніше - національний елемент. Цій 
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' ідеологй перед ворожим наступом -
це одночасно бій за майбутню Україну, за вихован
ня й підготову сьогочасного й майбутніх поко
лінь до чергових історичних завдань. 

опид lf. 2 (137), 1966 

Наша 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 
~н. Денисюка в 14 томах. Це збірна праця цілоі· 
низки учених шевченкознавців, починаючи члена

ми довоєнного Украі'нського Наукового Інститу
ту у Варшаві й кінчаючи членами теперішнього 
НТШ та УВАН на еміrрацй. 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, повісгі, доступне досі листу

вання, репродукцй рисунків і малярських картин, 

зразки перекладів його творів на інші мови, а ти

кож замітки й пояснення до текстів, найновіша д 
найповніша бібліографія та збірник статтей про 
Шевченка і його творчість. Можна сміливо ска
зати, що такого видання украі'нська вільна нау

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

ницького - ,,останнє слово справжнього науко

вого шевченкознавства". 

Отож, повне видання творів Шевченка в 14 
томах - це не тільки достойний нерукотворний 
пам'ятник Шевченкові, здвигнений украі'нською 

вільною наукою, яка єдина має можливість пра

вильно інтерпретувати творчість Поета, але й 
найкращий ювілейний подарунок українському на

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

зуму й серця всякого читача, а тим самим підій
мати українську свідомість у масах і спрямо

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

вартостей. Одночасно це монументальне видання 
вже навіть самим своі·м зверхнім виглядом з най
кращої· сторони репрезентує перед чужинцями на

ші видавничі осяги і наш культ найбільшого пое
та-пробудника Украі·ни. Тож не диво, що вдово

лені читачі називають це видання "великим вкла
дом в украі'нську культуру і велик~ю користю для 
нашої загально і' справи". 

Повне 14-томове видання творів Тараса Шев
ченка всіма сторонами заслуговує на те, щоб ста
ти не лише прикрасою 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 бажають 
відстати від рідного берега й шукають на ньому 
цілющих джерел духової сили, потрібної· для здій
снення предківських заповітів. 
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Хорхе Люіс Борхес 

Три JІОезії 

І. ОДІССЕЯ, КНИГА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ 

Залізний меч в його міцній правиці 
Уже сповнив належний труд від:плати. 
І щедро кров розпусника пролляти 
Вже довелося ратищу й сулиці. 

На злість і богові з його морями, 
й Аресові, що з гуркотом яритhСЯ, 
Під сірими суварими вітрами 
Вернувсь Улісс до царства і цариці. 

Уже з любов'ю господиня біла 
На грудях у володаря спочила 
На спілhнім ложі царственім своїм. 

А де ж той муж, який пізнав вигна!ІІ-ІЯ, 
Тинявся псом по світі в дні СІ<Итання 
Та запевняв, що зветься він - ніким·~ 

2. ТАЄМНИЦІ 

Я, що тепер мої пісні співаю, 
Назавтра буду таємничий, мрещ>. 
Містичної пустелі пожилецh, 

Де ні раніш, ні потім не буває. 

Так запевняє містика. Проте 

Не треба передбачень. Не вважаю 
Cefie ні пекла гідним я, ні раю, 

А наша путh мінлива, як Протей. 

І чи то бу де лабіринт блукань, 

Чи, може, сяйва білого сліпучістh, 

({оли вкінці мою пізнаю участh, 

І досвід мій перейде смерти гранh '? 

... У забутті б кришталhнім потонути, 
Не стати ,,тим, що був", а вічно бути. 

З. ДО МАЛЕНЬКОГО ПОЕТА З АНТОЛОГІІ 

1·1 

Де пам'ять днів, які 
Були твоїми на землі і ткали 
Блаженство й 6ілh і твій творили всесвіт'? 

Ріка численних літ їх потопила, 

Ти тільки слово в ог лаві тепер. 

Дали безсмертну славу іншим Г>оп1. 
Медалі, записи та монументи 
Історія лишила. А про тебе 
Лише відомо, мій незнаний друже, 
Що ввечорі ти слухав солов'я. 

І, марна тінh між асфоделів тіні, 
Вважаєш ти, що боги - заскупі. 

Та наші дні - це сітh нудю,Іх мізері(І, 
Де краща доля є 
Над попіл забуття? 

На інших кинули безжально боги 
Нещадне світло слави, яка бачиТІ) 
Всі нутрощі, яка рахує плями, 
Яка вкінці 

Забруднює ту розу, що шанує. 
Тобі ж явили, брате, милістh бо1·и. 

В екстазі В<'Чора, який ніколи 
Не стане ніччю, слухаєш ти досі, 
Як Теокритів соловей співа. 

Переклав Ігор Качуровсьюиі 

Хорхе Люіс Борхес - найвидатніший сучас
ний арг~нтинський поет, прозаїк і есеїст. його 

твори перекладені на більшість світових мов. 

Переклади Ігоря Качуровського друкуютhСЯ за 
дозволом автора. 

РОМАН ЗАВАДОВИЧ 
nРИГОДИ 

ГНОМИКА 
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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Ганна Черінь 

Творчість Софії Парфанович 

Може це звучатиме трохи банально, бо кож
на істина має такий відтінок, але письменник -
щ~ наспранді лікар людської душі. В ідеальних 
випадках нін змінює на краще людську долю, 
r1ривосип) їй щастя або хоч ілюзію успіху. Шев
ченко відродив цілу націю українців, з'єднав їх 
і повернув їм майже забуту гордість та бажан
ня волі. В більшості ж випадків письменник нав

чає людей жити в суспільстві, любити й нена
видіти, розрізняти добро і зло, вірити у спра
ведливість. А коли ні, то письменник може хоч 

потішити читача тим, що не одному йому до
водиться так важко страждати, - іншим бу
ло, може, ще гірше, але вони переборювали труд
нощі і знаходили нехай і рідкісні соняшні хви
лини. Ну, а бувають і такі лікарі, що припису
ють шкідливі ліки, і вслід за Вертером Гете ці
ла черга молоді кінчила життя самогубством ... 

А лікар? Чи він лікує тільки тіло людини, а 
душі не чіпає? І чи це можливо? Не в наші часи! 
Давно вже згодилися медики, що всі хвороби, 
так чи йнакше, пов'язані з психікою, з душею 
людини, і що в критичнім стані людина тільки 
тоді може бути врятована, коли вона "співпра
цює", коли вона хоче жити. Кожний лікар, хоче 
він того чи не хоче, є також і психіятром, і самі 
хворі, не питаючись, звіряються лікареві з таких 
глибоких таємниць, що їх самі собі не розказали б 
- може тому, що медична етика зобов'язує лі
каря до мовчанки. 

Софія Парфанавич - лікар і письменник, а, 

може, письменник і лікар в одній особі. Такі ком
бінацїі відомі в історії літератури, але не дуже 
часто. Вересаєв, Аксель Мунте, частково Антін 
Чехов, "доктор без пацієнтів", частково Віталій 
Коротич. Але мало хто так, як Софія Парфано
вич, був лікарем "на повний розмах", працюючи 
вдень і вночі, серед різних, здебільшого неспри
ятливих обставин, часто без обладнання і, на
віть, без медикаментів. І скрізь вона давала co
vi раду, винаходила ліки й інструменти та ря
тувала людей, нікому не відмовляючи. Зате і здо
була собі багатющий скарб досвіду, пізнала ті
ло й душу людини до найглибших таємниць і те
пер, не зраджуючи лікарської етики, може поді

литися своїм багатством із цілим людством. По
ки мог ла, тримала в руках стетоскоп і хірургіч
ний ніж, а потім радо змінила його на гостре 
пер(). 

Вже в ранніх своїх творах, таких суто медич
них, як "Гігієна жінки" або "Ч()лонік та жінка", 

овид ч. 2 (1.17), 19fi6 

видно у Софії Парфанавич хист письменниці. В 
якій ще медичній книжці знайдете ви такі порів
няння: 

"Молодий організм -- то наче хата, якої 
стіни та дах поставили, та ще не закінчили все

редині". 

або: 
"Не зашкодить мати в хаті йодину і спирт

це останнє не до пиття, а до об миття рук". 
Перша збірка письменниці "Ціна життя" 

зображує змагання лікаря з недугами і смертю, 

тяжкий змаг, що в нім часто перемагає смерть. 

В дальших творах, написаних у період військо
во-і хуртовини й таборових поневірянь, з'явили

ся вже не цілком "медичного" характеру мотиви 

("Загоріла полонина", "Інші дні" та "У Києві в 
1940 році"). "Загоріла полонина" цінна зобра
женням бойківського життя і стилізацією на
родно"r- говірки. "Інші дні" - це збірка опові
дань про людей - і пацієнтів, і здорових, про 

-,-х життя та щоденні турботи. 

В 1950 р. з'явилася книжка "У Києві в 1940 
році". Цей наче б то сірий, прозаїчний заголо

воr< насправді напрочуд вдалий і повний магіч
но-і сили. Адже 1940 рік - то був перший рік 
після приєднання Галичини до України - до 

України не тільки підсовєтської, а й до омрія
Н<й наддніпрянської "Великої України ... " 

Ту ди поїхала Софія Парфанавич "шукати 
батьківщини і тепла і рідних дорогих земляків" 
і знайшла те, чого шукала, хоч воно було по
ганьблене і зросійщене і не раз поранило її сер
це до сліз і до крови. 

В Києві повели письменницю до наркома і 
наказали подарунати йому свою книжку "Гігіє
на жінки" з такою ( продиктованою) присвятою: 

"Наркомові І. І. О-ві присвячую книжку 
так, як я могла 11 написати в буржуазних ум()
вах, в яких жила досі". 

Письменниця, не зважаючи на совєтські за
лицяння, відразу відчула фальш і облуду совєт
ського панування на Україні. Враження, описа

ні в книжці ПарфаноВJ1Ч, до речі, дуже подібні 
до вражень сьогоднішніх відвіДувачів України. 
Тоді, як і тепер, офіційною мовою театрів, га
зет, діловодства й урядового листування була 
українська, але говорили сr<різь по-російськи. В 
родині, де письменниця замешкала, говорили та

кож по-російському, тільки діти мило щебетали з 
гостею по-уr<раїнському, бо цю мову вони зна
ли зі школи. 

1.'> 



Цікаво змальовує Софія Парфанавич свою 
зустріч із східньоукраїнськими письменниками, 

спеціяльно ж із Павлом Тичиною, що також го

ворив спершу по-російському і лише згодом пе

реходив на українську мову, а до того ж іще й 
ман секретаря - росіянина! Одягнений був Ти
чина у шовкову кремову гімнастьорку з вишива

ним ласочкам. 

"Більше слухав поет, як говорив, - згадує 

Софія Парфанович. - Тяжкий і сумний настрій 
внесла я в його хату, з якої віяло добром та бла
гонадійністю. Ще важче стало всім, коли я опо

віла мої переживання в Києві та моє шукання 
рідної мови і щойно пережите в школі, через 

здавлені сльози. R такому пригніченому настрої 
ми повечеряли, після чого Павло Григорович вру

чив мені том своїх поезій під заголовком "Пар
тія веде", запропонував зжитися з радянською 

дійсністю ... " 
Після переїзду за океан настали трохи ліпші 

видавничі умови, а були вони ліпші через те ж 

вигідне сполучення лікаря і письменника в од
ній особі: лікар заробив і заощадив трохи гро
шей, а письменник протратив їх на видання вла
сним коштом своїх книжок. Отак собі і появи

лися одна за одною "У лісничівці", "Люблю Діб
рову" і "Вірний приятель". 

Хоч кожна книжка Софії Парфанавич nо
своєму цікава і "зовсім інакша", все ж у мене, 
ЯІ< у кожного читача, знаходиться улюблене з у
любленого. Такою книжкою для мене стала ви
дана в 1963 році "На схрещених дорогах". Па
радоксально, ця книжка є і найсильнішим, і най
сла6шим твором nисьменниці. Цей твір приваб
лює до себе, немов та жінка з неправильними і, 
навіт1"), негарними рисами, але непереможно ча

рівна. 

Як уже згадано про слабість цього твору, то 
треба сказати, що саме. Твір названо повістю, 

але це не повість, а ліричний щоденник. Кінцеві 
розділи нагадують газетні статті. Більшість тво
рів Софії Парфанавич в більшій чи меншій мірі 
автобіографічні, тільки авторІ{а ніІ{ОЛИ не вистав

ляє себе на передній плян, не прикрашує і не хи
зується. У творі "На схрещених дорогах" зма
льована і найболючіша подія в житті письменни
ці - втрата її любого чоловіка, Пилипа Волчу
ка, і багато подробиць її лікарської праці в "ос
тівських" таборах. Цей твір, очевидно, з при

чин недостатнього видавничого фонду, обійшов
ся без доброго літературно-мовного редактора, 

тому то багато в нім чарівно-неправильних і не
чарівно-неправильних конструкцій, що були усу
нені в дальших виданнях. 

Дія твору відбувається на маленькій фа6ри-
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Ili в тирольськім містечку Тельфс. На цій фа-
6риці працювали нешлюбні матері, завербовані 
гітлерівцями на працю із східніх земель Украї
ни та затавровані "Остом". Тут вони і мешкали 
разом із своїми дітьми. Софія Парфанавич була 
призначена лікарІ{ОЮ в цей табір. В той час, як 
робітниці чужих національностей ставилися до 

лікарІ<и доброзичливо, українські дівчата їй спо
ч;пку недовіряли. Але Парфанович, лікар і nись
меннИLlЯ, визначається великим розумінням чу
жого горя. Вона ні на хвилину не зневірилась і 
не відцуралася дочок свого народу, ніколи їх не 
осу дж увала за брутальність і неморальну nове

дінку: ,,Я була одної крови з ними, я була од
нією з них", - пояснює письменниця. 

З великим завзяттям взялася лікарка до 
розб у до ви охорони здоров'я в цім нужденнім та
nорі, але тому, що це йшло проти плянів німець
ких господарів, то доктор Парфанавич швидко 

звільнили. Довелося поневірятись no кутах із 
"вовчим білетом", аж поки скінчилась війна і в 
містечко увійшло американське військо. Далі Нl\
стала смертІ") чоловіка і виїзд за океан. 

Те, що робить цю книжку найціннішою з 
усіх покищо написаних творів Софії Пl\рфанович, 
є тl\кі три риси. 

1. Висока ідейність і патріотизм. У кожнім 
своїм творі письменниця ставить ідею служби 
народові понад усе інше. Ще в книзі "Чоловік і 
жінка" лікарка Софія Парфанавич підкреслила, 

що ця книжка написана для добра цілого укра
їнського народу, щоб втримати його здоровим і 
життєздатним. А в творі "На 'схрещених доро
гах" авторка не один раз це наголошує: "Тут 
були жінки мого народу і їхні діти. їм дати до
ІІомогу - моє священне завдqння". 

2. Документальність. Майбутній дослідник 
знайде у творі свідчення, що німці не давали ук

раїнській лікарці наявної в таборі обладнаної 
медичної кімнати; що nід час nqвітряної тривоги 
робітниць не пускали в бомбосховище, і вони му
сіли в небезпечний час далі працювати під бом
бами; що Німеччина використовувала і роз'ят
рювала національні протиріччя і nриставляла до 
українок польських і російських наглядачів; що 
керівник табору крав таборову касу і на ці кош
ти nридбав собі бу ди нок; що українські робіт
ниці мусіли працювати до останнього дня вагіт
ности, а за дні хвороби з них вираховували гро

ші - і багато, багато іншого. 
З. Емоційність і яскравість твору. Тут ав

торка пишається найкращими своїми nейзажами, 
метафорами і порівняннями, що роблять її геро
їв і події незабутніми. Ось зразок короткого, але 
влучного портрета: 

ОВИД ч. 2 (137), 1966 



"Полін;1 nyл<l І<руІ ·ла, c~pl'ДHJ,OI'<) зросту. 0 1 Ji 
>ІКЇСh карі. трохи оІІУІ\JІі і :-і rюсті(іноJО ІНІТрL· ГіоІо 

nлачу. 0ЩН';1Л.1СJ, )' ЛІВСТІІСІ І р;ІJІ;ІТ!ІВІІі .І IJ.!І;)JJJ, 

повно сnідющh і хусток ... 
А och криклива Наташа з іі .. кШІІ·щ·ІнІІШ 

алhтом " . Вона вміла "ІІ<J-мистещ.юr " ІІроІ\JІІІІІ:ІТІІ 
r:c~ на світі, ІІ<lвіл. rri;~ 'Іас і)омГіардуваншІ: 

"По-м~ІСТL'LLt•КІІ r<.~І~Іла ІІатаІІІа. :1-ІІі,· ~ Н:ІL'),. ІІ
JrеІІИХ ()рів ВОНа 1\IIД<lJI:t іСІ\рІІ Нl'Н:!НІІСТІІ, ;1 LJ~pl':{ 
два ряди Г>ілих, , - різно НІІСІ<:иІL' НІІХ зуГіів ІНІ .І ІЇ'І <ІВ 
Гі колгосnний алt .. т, ~ІІ< ,·rю :тва Г>ур>~, >ІІ\ J\.,;l(І)J.:c 
біблійні nrюроцтва . Стр<ІШНО {)уло слухалІ ОЩІХ 
6люзніре1·н і бачrп11 'і( >ІІ<, сто>ІчІІ ІIL'pl· ,·~ rнцкі
р'ям з н~монлям у наруччі, ІІр< JСПІІ - а Jrа і-іо1 · < 1 (і 

ІІОрОЖНІО pyr<y ДО НL'Гі<1, ІІ<JКрІІТІ,) . ІІ CTaJ/l'RIIM\1 ІІТJ
ХаМИ за1·лади , і t<mшала 'ії на нас всіх і на сеГіl' ] 
ДИТЯМ, <1 І'ОЛОВІЮ, на :нtL'HaBH }~Жl'HY фаГірІІІ<у і 'іЇ 

директорів: " Xa!"r вона :1ар<1з Жl' тут і в :{L'М .. ' ІІо 
заnадеп)с~r. оця І<<1Т<>ржна фаГіри ка~ Ха(і на і-і

тяжчі бомби з землею її зріннюоп. ~ Хаі·і сліду HL' 
стю-rе з І:~ї і з нас, із щлr·<І ірода ІІроr<JІ>ІТоІ · о, 
Цhого ката Пішщr! -- 'ІІІтал;t 1 ·олосно т>ІжІ<ІІм а .: ІJ,
том, яr<(іи пр<1вил<1 ~11\)'СІ. маІ.;а(ірІtчну служ(іу·· 

У цім тrюрі <1ІПоJЖ:t н~ заГіунаt: ні 11ро тва
рин та рослин, ні r1po І<р<1су ІІРІІJЮди . Д1н1 JІІо()ІІ

телів І<отячої rюродн тут :таі'ідул.оr д)'Жl' r~і1.:аві 
еnізоди з І<<>ПІІШМ МуіІнцом, а :ІJІІ.ІІіІІіспІ Jна(І
дуть насщюду 1: оІІисі ІІJРІІ Гоп·мун ;нr. ,'tуже рL'

алістичнім, аж до 11атур<1лізму, а.:Іе rrоrнІІІМ кра
си і nриваби. 

,.Оця гора, МОВ Гіа(іа розJІІ ІЖ ІІСТа, І·ор;~оrm
та. Яка вона з сеГіе і >ІК о;tяІ · аєп.ся оця І.;ре .'\\l' ] 
на тиролhка? ()(іличчя її нес rroopaнe, в зморш

r<ах. Порили ilor·o неп>дІІ , ІІошмаІ ·аmt НІІХ<>JlІІ Гіу(І
ні r1 n<>r<арnували люті ()урі-сніІІ>вії. Розор<lІІL' 
глибокими ()орознамн. Тнж1.;і rювіrш її очеіІ так і 
нависли на лице. Тонстиі'і посіріл11і-і ntдoopi.l.OI\ -
рапаниіІ від бородавок та щіл11н, що ві ;L віІ\ів 
загосподарилисh на rІІ.ому ... " 

Оц~ так кр<1суш1 . --- rюдумаt' чит<1ч, ІІJ)()ЧІІ
тавши т<1r<і речі. Але далі іде що інше: 

"(орочr<а В {)а{)и В наІ~/краЩІІХ ВІfШІІКІ\ах ВІІ
СОКОІ'ірських ГЮЛОНІ111. I-f<1 нiJ"'r ІІІJ1ІПІ• ІІаМІІСТІ> ро
ДОДt'НДр<>НіН, nр<>ТІ<ане ;~уr<<lчамІt-rІр<>JІЇLї<аМІІ . ВІІ
шивані ІІазухи, широr<і уставюt і-і смупt 1·аrпін і 
І<RіТИ р<>ЗІ<ИІ-ІУТі СЯ/ОТІ, усіма І<ОJІІ,орами В~СL'ЛІ<ІІ . 
Від маї1 же улhтрафіялІ\оної {)е:ктсІ>лої r" ctщiяtнr. 
З 11 Rl'IOIKOIO ТУІ'ОІО В ІІростір і ;~о СОНЩІ, }tO ро-
ЖСВОГО перненця і червоних рододендронів 
аж до майже чорно-Гіордового npyнcm) та в<lні
левих орхідей ... ' ' Тут уже і М<1ЛІОН<1ІІН~І . і rнr
шнвання, і ціла веселка колhорів . 

Дні книжки ІІИСhМсннищІ rІрнсвятила, зда
валщ~,) 6и, дрі6ничrшвіІі темі 1 ІПисам укр<lїнсь
І<ої відnочин ю нюї осел і, ДіГ>ровІІ. Ви і-; шл а ІІерш :1 
КНИЖКа rrpo Ді()рову - І<НІfЖ!\<1 МІІ .Т Іа. ВТіІІІІІ:J. 

пнид lf. 2 ( 1.17 ), 19fifi 

.----------------------------------~ --------
\I()Rt1HЛ 1 НОВИНА! 

Софія Парфанавич 

J/ А 

С Х fJ Е Щ Е J-1 И Х 

ДОРОГАХ 

Ппвісп, з мандріВІ<ІІ по чужині. 

1\mJжІm .нає 420 сторінок друJ(у в 

n->срдіІї люксусовій оправі; 

:І позолоченням. 

Ціна - 5.00 дол. 

:і<І.\ЮВЛl'ІІШІ гроші СJІ<1П1 на адресу: 

Dr. Sор!Ііс І 'ar· І :tІHJ\\ ' Vt'JІ, 
334 7 Gt·aпt :-;1rcet 

Jkt1·oit 12, 1\1 і(~/1 

------------------------------- . - J 
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нсссла, читачам сподобалась, а критикам також. 

Підбадьорєна авторка написала ще одну книж

ку, про проrрес "цивілізації" на Діброві- і втра
пила не повторитися; навпаки, виявилося, що на 

Діброві ще багато було неописаного. І письмен

ниця не зарікається, що з Діброви не вийде три
логія. 

Успіх книжок про Діброву в тім, що в рам
ках гарної природи змальовано мікрокосмос ук

раїнського еміrраційного життя. Ніде так його 
не побачити, як на цій виставці наших недолі
ків і досягнень. Чого тут тільки нема: і Шевчен
ко, і посаджений пластунами дуб Шевченка, що 
символічно відмовився рости, і пересаджені сек

вої, що також не прийнялися на чужому rрун

ті; тут і напівмітологічні тарахкавці, і цілком 

рсаЛІ>Ні, навіть надокучливі, білочки, і лиси, і 

качки, і песики, а з ними і закохані в них до без
тями їхні господарі; тут і дівчатка в бікіні, і літні 

романси, і пікніки з дієтами в теорії, але не на 

практиці, і сум через американізацію нашої мо
лоді, і іскри надії, розпалені завзятими пласто

ними піснями. Як би то не було, це частинка Ук
раїни на чужині, тому то ці книжки нам любі й 
ціІ<ані, і ми нічого не маємо проти трилогії. 

Д(:хто дорікав Софії Парфанавич за її над
мірну увагу до тварин, а спеціяльно ж до коти

ків і пссиків. Ходили дотепи, як то наша пись

менниця "зійшла на пси". Вона справді любить 
тварин і вживає в описах про них аж такі ніжні 

вирази, як "Ти мій котик і песик в одній особі. 
Золотко моє чорне, перелка моя зеленоока. Оця 
мої вірні, кохані, лабетіця мої буцляті, бородіць 
м'який і кожушок пухкий, Бицьо мій солодкий". 
Подібні пасажі є не в одній книжці Софії Парфа
нович але коли їй про це згадувати, вона відпо

відає, що це не обов'язково її власні погляди і 

що вона пише з іронією. Не знаю, як воно пи

сано, але при читанні іронії не відчувається, і я 

хотіла б, щоб до мене хтось так примовляв, як 
до того котика ... 

Так чи сяк, через тих звірят попала Софія 

Парфанович, як свого часу Галина Журба, в ди

тячі письменники. Вона була досить таки зди

вована, коли їй об'явили, що її розповіді про 
звірят - це зразки кращих оповідань для ді

тей, але не перечила, коли її прийняли почесно в 
ОПДЛ, і завзято в цій організації працює. Тре

ба зауважити, що ОПДЛ - це така установа, 
ку ди З власного бажання вступити не можна -
туди приймають на рекомендацію членів і за 

схнал(:нням управи тих письменників і діячів, 

що особливо вартісні для виховання українсько

го доросту. 

Справа ще й у тім, що пані Софія пише і 
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11ро песиків, і не про песиків. Вона справді з по
дивугідною точністю описує звірят в їх щоден
нім житті та їх взаємовідносини з людьми. В 
творі "Такий він був" ви прочитаєте про жит
тя пса, і то не якогось особливого, а так собі, 
не дуже гарного, такого, як був ваш покійний 
Sосий; про пса -- друга людей, що стер(: же їх, 
провожає і стрічає, бавить дітей і трохи надо
кучає; про пса і його чотириногих приятелів, що 

з них деякий "гризне часом за одну чи другу суч
ку, бож котрий І<авалір не мав любовних при
год"; про пса-в'язня, що разом із своїми госпо
дарями-втікачамн притулився на німецькій фар
мі тільки під умовою, що буде увесь час на при
в'язі; отож, сидів бідний Фік на линві і єдину 
відраду мав у тім, що ,,перегавкуванся з сусід
німи псами"; алеж і про пса-героя, що покус(tв 
совєтського майора під час "скринінrу". 

Котів авторка любить ще більше, як песи
ків. Любить їх не так за красу, як за розум, а 
ще більше за ту рису, що її кожній людині дай 
Боже: за самостійність. 

"Бо так, як ваш Пусьо чи Мишка вигляда
ють безпомічні й ніжні, вони мають одну велику 
таємну прикмету, що може їх робити зовсім не

залежними від людини: вони не втратили своєї 
природної здібности й потреби - ловів. Навіп) 
серед найбільшого міста вони можуть усамостій
нитись від вас і стати хоробрими ловцями, що 
борються і так часто гинуть в боротьбі з вели
ким ворогом людини - щурами". 

Як можна казати, що такі книжки, як "Вір
ний приятель" і "Такий він був" є тільки про 
котів і собак? Ось як про це говорить сама пись
менниця: "Так отже: книжка ця про котів. Так і 
не інакше. Про котів і людей, коли вони жили 
в затишку довоєнних бу днів, і про людей і ко
тів, коли попали в заметіль війни". Ось, наприк
лад, опис закінчення війни у творі "Такий він 
був": 

"Війна покінчилася. Для тубільців. Вони по
вернуться до щоденних зайнять, відбудують міс

та, фабрики, і край їхній знову розцвіте і стане 
зразком для інших. Але яка доля чекає тих, що 
забрели в чужий край, що не мають рідної зем
лі під ногами? Що чекає їх завтра?" 

Далі настав і переїзд за океан, такий ра
дісний для багатьох, але не для письменниці, бо 
вона розуміла: "Не вертатись нам уже додому, 
в Україну ... " 

В цім творі, неначе б то про пса, є і такі 
трагічні моменти, як опис розстрілу німцями двох 
селянських хлопців за приналежність до під
пільного руху: 

овид lf. 2 ( 1.17 ), 1966 



"Молодший падав перший; успів ще пере
хреститися; старший ще мав час крикнути "Сла
ва Україні!" Кров бризнула на їхні вишивані со

рочки". 

В творі про начебто тільки котика, "Вірний 
приятель", є до сліз зворушлива історія про те, 
як лікарка Віра хотіла адоптувати сліпу дівчин
ку Лідочку. Але Лідочці було краще між таких, 
як вона, між сліпих сиріток у притулку, і вона 
залишилась, не захотіла евакуюватися разом із 
своєю прибраною мамою. Вражає і тут винят
кова правдивість стилю письменниці. Вже са
мий портрет Лідочки свідчить про це: 

"Лідочка була невеликого росту, досить ху
да, з великим черевцем. Згодом Віра помітила, 
що всі діти в захисті мали такі великі черева, 

роздуті чорним тяжким хлібом і картоплею. На 
її вузькому личку було щось вроді елабенького 
рум'янця, і її бронзове волоссячко було корот
ко пострижене. Не була ні гарна, ні негарна, от 
така собі. Усмішка рідко являлася на її облич
чю, вона тільки ледве посміхалася, навіть тоді, 

коли їй трапилося щось приємне або щось їй по
добалося. Говорила тоном і словами дозрілої лю
дин~, ніколи не сперечалася, як це роблять діти, 
завжди погоджувалася. Так і пізнати було твер
де виховання в захисті, без любови та свободи, 
яких так потребує для розвитку дитина. Дуже 
часто Лідочка вживала вислову: "Я бачила" і 
"гарне". Мабуть, усе що сприймала дотиком, "ба
чила''. Але гарним було все, бо що негарного 
могли пізнати її невидющі очі?" 

Вражає читача і така психологічна деталь: 
котик Бицьо злякався Лідочки, коли вона стала 
його обмацувати. Він зрозумів, що вона сліпа, 
скалічена, і панічно від неї втік. 

Треба зауважити, що в той час, як інші пи
сьменники в таборовий період спали або кисли, 
Софія Парфанавич нотувала події й деталі "ді
півського" життя, щоб виконати свій обов'язок 
перед народом. Потім у її творах були списані 

і бігання за "зупою", і обід в остівських їдаль
нях за "довгими на-жовто помальованими сто

лами", і "дерев'яні тапчани, присипані кукуру
дзяною соломою", і тяжка праця на текстильній 

фабриці, і проблиски національної свідомости, і 
бомбардування, і гумор, навіть під бомбами. 
Старий охоронець мотивує так своє небажання 
іти в бомбосховище під фабрикою: "Вісім тонн 
рум01щська і сталеві машини на голову? То кра
ще вже зразу тут, на землі!" Коли лікарці Пар
фанавич не дали медикаментів, вона зарадила 
лихові так: "Не було ліків, то вкрала три пляш-

овид ч. 2 (137), 1966 

Іси цибацолю і пару ампулок сульфонамідів" та 
i"'t прнстутtла до роботи. А ось гумор під час за
грози репатріяції: 

"-Ти откуда, бабушка? - питає совєтсь
кий майор. 

Старенька жінка стоїть, витирає носа і при
кидається, що нічого не розуміє. 

- Не валяй дурака! - вигукує майор. -
Сконд ти? 

-Та зі Станиславова, прошу пана, - ви
душує з себе старенька. 

-Де той Станиславів? 
- Та де ж би, добродію, де ж би, як не в 

Галіції. 
- Що там робила? 

- Работала, тяжко работала, - бабушка за-
буває своє "галичанство". 

-Как работала? 
- В швейній артілі, товаришу. 
-Як їхала до праці? 
- Трамбальом, товаришу, трамбальом. Да-

льоко було ногами йти. 
- Врьош ти, бабушка. В Станіславе нет 

трамвая. 

-Та я неграмотна, ваше благородіє". 

А ось такий опис таборового політикування: 
"Недарма читали газети, слухали вісток, нада
ваних через гучномовці, і, розклавшись на тра
ві, політикували: ось-ось в Росії почнеться ре

волюція, ось-ось союзники посваряться і - ви
бухне війна. А ми тоді додому, і давай творити 
Україну! Але таку, яку хочемо, таку, яку я хо
чу, а не ти!" 

З такого гумору, як сама письменниця зау
важила, "було б весело, якби не було страшно". 
А взагалі, ле:--кі, необразливі дотепи Софії Пар
фанавич кожному подобаються і нікого не сер
дяп~. Але, щоб бути справедливою, вона не об
минає і себе самої. В творі "Люблю Діброву" 
вона так розмовляє ... з диким гусаком: 

"Пане Гусак, я шаную вас. Мене захоплю
ють ваші справи, і я закохана в вашій красі: та
кої шиї не має найкраща жінка, і ви чорнявий, 
а я пропадаю за чорнявими хлопцями". 

Отже, про що б не писала письменниця - а 
пише сливе що про все на світі, - вона пише 

цікаво, її читати легко :і приємно, і навіть її не
великі прогріхи сприймаються як неправильні ри
си й цяточки чарівної жінки. В неї сміливе, силь

не і гостре перо. Ми ще чекаємо від Софії Пар
фанавич багато нових творів, а серед них і та
кого, як "Земля" Ольги Кобилянської. 
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Oлl'r Лисяк 

Золота батута вірного служителя Мельпомени 
(До 50-річчя мистецької праці Ярослава Барнича) 

І-Іа самому початку варто б згадати, що ми
ст~цька кар'єра Ярослава Барнича почалася вла

сн~, н~ в 191 б році - себто не 50 років тому, 
ал~ ще трохи раніше. Уже в 1908 році Ярослав 
Барнич, учень третьої кляси коломийської гім
назії, згуртував шкільних товаришів - старших, 

ровссників і молодших та дириrував уперше "На
талкою Полтавкою". "З цього приводу", - ка
зав проф. Ярослав Барнич, - "я мав багато ... 
t<онфліктів з батьками і професорами, які конеч

но намагалися вибити мені "дурниці з голови ... " 
На щастя для української культури, україн

ської музики та музи Мельпомени, опікунки му

зики й театру, 12-річний Славко Барнич не дав 
соІ>і вибити "дурниць з голови", і так почалась 

"неофіційно" І<ар'єра Ярослава Барнича - пі
знішого вояка, музики, композитора, дириrента 

п:атралt")них і симфонічних оркестр, педагога, 

диригента капель і хорів, а передусім громадя

нина й патріота, що життя своє, - за словами 

по~та, --- зумів "непроданим донести ... " 
У 1914 році Барнич вступає в лави Україн

СІ>ІПІХ Січових Стрільців. Після участи в боях і 
персбування з стрілецькими частинами на За
карпатті, та по закінченні у Відні середньої ос
еіти прибуває Ярослав Барнич на короткий час 
до Львова і тут уж~ залишається. Завдяки ста
ранням таt<ИХ протекторів укра·інського мистец

тва, як отаман Никифор Гірняк - командант Ко
ша УСС, та д-р Михайло Волошин (відомий 
львівський адвокат "у цивілю") - командант 
л~)вівської Збірно·і Станиці УСС, стрільці Лerio
rty знаходять шлях до театру "Укра"інської Бесі
ди", тодішнього, так би мовити "фронтового 
т~атру". Тут, між такими справжніми актора
ми, як Сорока, Коссак чи "Бронцьо'' Нижанків
сьtшй, опиняються також і "нові", а серед них, 
як писав Ярослав Гриневич, молодий "капель
ник" Ярослав Барнич. 

Uей театр був справжньою мистецькою інс
титуцією, а її вистави були справжніми шедев

рами театрального мистецтва. Пише стрілецький 
мемуарист про ці часи: "Театр мав у розпоря
дженні дуже здібного дириrента, молоденького 

Усусуса Славка Барнича, який давав собі раду з 
дириrуванням таких тяжких опер, як "Галька" 
чи "Продана Наречена". На вистави "Гальки" 
приходили польські артисти міського театру, а 
rшзначна артистка цього театру Гелена Мілов
ска заявила, що ·І-х театр прямо не всилі виста-
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вити ЦІЄІ опери так, як це робив укра·інський 
театр, д~ аркестрою дириrував тоді молодий 
стрілець-"капельник" Ярослав Барнич. 

Прийшов листопад 1918 року. Стрілець Бар
нич бере участь у "Зриві", переходить польське 
інтернування. Війна програна. Замість велико·і 

музично·і кар'єри у вільній українській державі, 

настає важке життя в умовинах окупацїі. 

Театр відновляє діяльність, але вже не у 
Львові, а на провінції, під проводом Коссака. 
Тут, - як розказував проф. Барнич, - "перс
ходили різне - часом добре, а більше зле". В 

Коломи"і в 1920 році до цього театру вступив 
майбутній корифей українсько·і сцени, одна з 
найбільших постатей нашого театру, тоді ще та
кож молода людина. Ім'я Гі - Володимир Бла
вацький. 

Через рік знову постає під патронатом д -ра 
Овчарського, мецената нашо·і сцени, театр у 
Львові. Тут Барнич працює як музичний керів
ник. Режисером музичного репертуару був йо
сип Стадник, а драматичного - Загарів. 

В 1924 році Ярослав Барнич закінчує д~р
жавну консерваторію з дипломом з музики та 

співу і починає працю музичного керівника й ди
риrента в Ужгороді, в тамошньому театрі. Ста
вить великий світовий музичний репертуар. Ue не 
до смаку чехам, вони відбирають державну під
могу і театр занепадає. 

Барнич не спочиває. їде до Берліну, тут сту
діює в "Штерншес Консерваторіюм" і вивчає 
дириrентуру у видатного спеціяліста проф. Віль
гельма r росса. 

А потім повернення у Рідний Край: Самбір, 
семінарія "Рідно"і Школи", Станиелавів і семіна
рія Сестер Василія нок, гімназія "Рідно"і Школи", 
Музичний Інститут ім. Лисенка, що його засно
вує Барнич у Станиславові, учительська праця 
у Вищій Школі ім. Шопена і, нарешті, посада 
викладача історїі церковно"і музики і співу в Ду
ховній Семінарїі. Тут, у Станиславові, дириrує 
Барнич також хором "Боян". 

Але Мельпомена кличе. Композитор Барнич 
пише музику до лібретта Павлусевича "Дівча з 
Маслосоюз у". Uю оперету поставив театр ім. То
білевича, а режисерував "і"і Микола Бенцаль. 

Надзвичайний успіх оперети спонукує ком
позитора до дальшо·і праці. Uим разом він пише 

і музику і ліf>ретто, і так постає славна "Шарі ка:", 
яка ще й до сьогодні не втратила популярности. 

овид ч. 2 ( 1.17 ), /!)(і() 



Oncreтa не сходила ~ rепеrтуару нпrодонж чо

тиrьох rокін ... 
За ,,Ш<lrіІ<ою'' слідуr "Пrи,·ода в Чеrчі", 

знопу з музикою і JІіореттом Баrнича. І нарешті 

- оnерета, що до сьогодні пісні з неї співають не 

пише н<l наших сценах і естрадах, але й на та

()ор<lх молоді - СJІавна "ГуLLулка Ксеня ... " 
"Гуцулку Кссню" []оставин накоротко ІІL'

PL'J~ віІ1ною ВІІL'ршс Володимир БлавацьІ<ИЙ. То
дішні му~ичні критики, а зокrема Барвінський, 
Нижанківський, Бодн<lrонич високо оцінювали о

nерети Баrнича й визнанали його ,,першим нашим 

І<ОМПОЗИТОрОМ, ЯКИЙ муЗИІ<у і лібретто ДО ЦИХ 0-

rн:rет бrав із нашого життя, вбираючи їх в ен
роrІсйсt,І<і рамці". 

Коли приі"'нuла дру1·а світова війна і настала 

ІІL'рша совєтсJ,ка ОІ<уnація, навіп, ()ольшевики не 

моІ'JІИ злеп<оважити Ярослава Барнича. йому до
ручено зоrІ·анізувати "Гуцульський Ансамбль"' 
що nрацював у складі 120 людей. 

По звіт)ненні Львова від большевикін по
стає "ЛІ)вівський Оперний Театр''. Барнич стає 

дириІ-еІІтом оперети. Змі11ені умовини дают1-. змо

І'У працювати у великому п.~атрі, але нема Зl\Ю

І'И пращовати вільно. Ось чому ні "Шаріка", ні 
"ГуtLуЛІ<а Ксеня", ні інші оперети Барнича не 
І>ули там поставлені композитором. Зате дає Баr
нич численні постави світових оперет, ЯІ<і перс

ростають на голову постави тих же самих тво

рів в інших театрах, тим більше в довоєннпму 

ю,вівському польському театрі. 

Настає еміІ·рація. Організуєп)ся "Ансамбль 
УІ<раїнських Акторів" знову nід проводом Бл<l
В<lц'І,І<ого так, ЯІ{ nерше у Львові. Хоч тут не оу
ло вже тих можливостей, що в рідному краю, 

все таІ<И Барнич творить дальші зразки свпго 

МІІстсцтва. У таборових умовинах він диrиrує 

нашими й німецькими оrкестрами, влаштовує 

симфонічні концерти, працює безупину, бож му
~нша - це його пrистрасть, його любов, його 

життя на шляху до "Золотої Батути". 
Новий континент, нова кrаїна -- Америка. 

Перший етап rодини Барничів - Філядельфія. 
Концерти, постава "Чорноморців" (ще до пrи
їзду Блавацького з "Ансамблем Українських Ак
·.горів''), nотім музичне керівництво "Батурина", 
'..,нарешті мале містечко над озером у стейті Ога
ио -- Льорейн. Це 1950 рік. Барнич перебирає 
мистецький провід Українського Народного Хору 

~ри відділі ООЧСУ, що під різними назвами про
Існував до сьогодні. З цим ансамблем, який зго

./~ом 11срстворився в "Хор ім. Тараса ШевченІ<а", 

ставить Барнич, крім концертів, оперу "Запо
рожець", "Катерину" (яку передають через "Го
лос Америки" в Україну) і продовжує мистещ,
І<у й педагогічну діяльність. У Вінніпезі під час 
вщкриття пам'ятниІ<а ІПевчснкові дириr·ує злучс-

онид ч. 2 ( 137 ), тпrю 

-------------~~~~~~----~~------~--
ІСТОРІЯ 

УНРАїНСЬНОї НУЛЬТУРИ 
(ДРУГЕ ВИДАННЯ ДОПОВНЕНЕ 

ДО 1964 РОКУ) 

Так ІІІІІ·:нщає І.У.К. в номеншенню. 
Jtійсна вс.'ІІІ'ІІІІІа 10 х 7% х 1% цалів. 

Вже вийшла з друІ<у - перший том. 

(ЦілісТJ, маЕ дна томи) 

ВидшІШІ І.У.І< .. 1юксусuнс, на нСІйкращо

му IІ<llll'pi, тнсрда обкладинка, оправле

на я імітацію шкіри, з золотодруком та 

Іtслюїдоною охоронною обгортІ<ою, так, 

нІ< ІІ<JлсжитІ) українській культурі. 

r Ісрший том має розділи: 
Мітологію, І Іобут і І Іисьменство. 

Ра:~ом 480 сторінок друку і :322 ілюстрацій. 
Ціна першого тому $ 12.00 

Замов.псння висилати до нашого в-ва. 

(Віюяти, випапнити і вислати: 
JLO ВИJtАННИІ tтRA МИКОЛИ ДЕНИСЮКА 

Замовляю Історію Української Культури (перший 
том) u ціні $ 12.00. Належність пересилаю чеком, 
моніор;tером, готіnкою о листі. (Коли готівкою 
то в реджістрованім листі). 

Кню·у прошу вислати на адресу: 

---------~~------~-------~---
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ними хорами й отримує почесне громадянство 

цього міста. 

Дальші концерти: в "Мессей Гол" в Торон
ті, концерт на честь й. Б. і Кардинала йосифа 
Сліпого, постави опер у Дітройті, в Нью-йорку 
- це все дальші невтомні кроки на шляху, що 

добігає п'ят десяти років праці. 

Золото і слонова кість, грамоти і прокляма
ції, пропам'ятні книги і привіти, телеграми й під
писи перейдуть колись до музею української му
зики - у Києві чи Львові. Але довго після того, 
як промине наше покоління, ім'я Ярослава Бар
ннча житиме в історії української музики. 

А колись, може десятки, а може й сотні ро-

Частина залі готелю "Менrер" під час бенкету з нагоди ювілею Ярослава 
Барнича. 

У 1шітні ц. р. відзначила українська грома
да Клівленду й околиці працю ІОвілята велича
~~им ()енкетом у готелі "Мею"ер'' . Парма й Льо
рейн назвали цей день офіційно "Днем Ярослава 
Барнича". Наспіли проклямації та привіти від й. 
Б. і Кардинала йосифа, Кир І вана Бучка, кон
,·рссмснів, політиків, мистців, акторів з Европи, 
Лмерики, Канади, виголошено промови і ~руче
ІЮ Ярославові Барничені батуту, подібну до тієї, 
що її він узяв у руки вперше 50 років тому у 
Львові. Лише цим разом батута була із слонової 
1 :ости із золотим окуттям - "Золота Батута" 
r,ірного служителя Мельпомени впродовж п'ят

десяти р<жів. 

ків після нас, знов хтось співатиме про "Гуцул
ку Ксеню'' - хоч і не знатиме, що співає пісню 
"Володаря Золотої Батути" -- Ярослава Бар
нича. 

nЕРЕДnЛАЧУІїtТЕ, 

ЧИТАІїfТЕ, 

nОШИРІОйТЕ 

"О В И Д" 

т в о р и ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ЮВІЛЕйНЕ ВИДАННЯ В 14 ТОМАХ - llF: 

ТРИВНИй ПАМ'ЯТНИН ГЕНІЄВІ УНРдіНИ 

22 ОВИД ч. 2 ( 1.17 ), /Пfifi 



ПО] А РЕ//, ~Н<ЦІЄКJ "()/1И/f)'" 

Шостий Науковий З'їзд Українських Лікарів ЗДА і Нанади 
В ЧікаІ"о відГ>увся 2H-2~J травня ІЩ)t) р. Ш< >l' 

ти й Науконий З'їзд УІ<раїнсІ,J<Іtх Jl ікарів :1)LЛ і 

Канади. 
Господарем ц~,оІ·орічноІ·о З'їзду Г>ун чікаІ·с,,

кий відділ Українського JІікарс~,Ішго Тонариства 
Північної Америки (У ЛТ ПА), якого t·олоною є 
д-р Василь Трухлий, що відкрив З'їзд, а з'їздо

ними нарадами Іtршюдила :іаІІроІюнована Іtим 

Президія в складі: д-р В. Врецьона - rІредсід

ник та д-р А. ГорчІ1НСJ,JОІЙ і МІІ1 М. Г<>JІов:ІлІ(і 

сеІ<ретарі. 
Програмову rtромову виголосив тсrtерішнtІІ 

голова централі У ЛТПА д-р БоІ')J,ан Олесницt.~<ИІ\ 

·"'У· що вміщала в соГ>і 24 науІ<ові доІt<>::і;~і наСіt<р:І
ЩІІХ сrtеІLіялістін уt<раїнсt.t<Их ліt<арів і:{ ЗДЛ і ІСІ

надІ!. Науt<ОВІІМ tшордІІІІатором З'ї:{ду Г>ув д-р 1~. 

Ф 11 JІІІІ РІ а І< . 
Снмпоаіюм ІЮ Л'М)' - "Сучасuс ліJ<уІюІІІІН 

/,·і 11 Цl'ННХ ( J((} fiOlf{lf)fІHX) ХНО JІіб Cl' fЩН'' - {)у JIO < >
СtН'"і.ІІІІіНІМ Jl<>ОІПі<'ІІІІЯМ llJocтo1·o З'їзду j't<раїнсt.

ІШ х л і карі в ЗДА і Канади. Модератором lїШІ і·)
:{іtом ,)ув )~-р f>. ОсінчуІ<, а (ЇОJ'() учасниками uymr: 
-~-р Я. Барвінськиі\ д-р ІЛ. ГноІ1 і ;~-р О. Сохан. 
Ми r1рослухалн ] велиюtм з;щіІ<аВJІl'ІІШІм І·х н:tуІ<< )
r·ІІ Х )l• >І lt > 1: ЇДІ . .' і"і, Х< )IJ З(\І'а.JІІ,JІ\1 (j НИСНОВ< >І{ Д< >І І< >В Ї}ll' 11 
III.L' 11<>1\ІІЩО ДЛЯ НаС усіх не HCI)lTO ІІ<>ТЇLІІаІ<> 1 ІІІ(і, ();J 

,V чannum ні дJ< fJІІГПІ lll остого І І а_" tm вm1 J :~· ї:щу ,V І\ fЮіІІСJ,J<ІІ х Л і 1m fІін :~/l і1 
і /(mmщt '!8 ТfЮ!Ш>І f()(i(i fl. Н Lf it,·m О ( /fi1,· /(n/1/jil'C /'ІІЛ'."І/,) 

ОДИН З НаЙVЛИЖЧИХ І{ОЛИL1ІНЇХ L'IIЇRJl<>OIТH\fi{ЇB СЛ. 

n. д-ра М. Панчишина у JІJ,нові. 

Привітальні промони виІ·олоLїfJІІf: .'l-p ()л. [>r!-

тель, nредстанник товариства ІІоJІІ,сІ,І<ІІХ ліІ-:аріі: 

та д-р Р. Осінчук, д-р Яр. Воєві;ща, д-р Г. Ла
nичак, д-р В. Помірко, дир. Р. Мицик, інж. М. 
Куроnась, М. Денисюк і інж. О. І{тофас. Між 1111-
сьмовими 11ривітами вітали З'ї:ід Нерховни(І Ар
хиєпископ Кардинал йосиф Сліпиі\ АрхисІІИlї\t>ІІ 

Мстислав та ін. Перед нарадами r1роиів встуІІІІУ 
молитву парох Катедри Оп~я ІІІІІ<оJІа)J о. ІІІ."СІЛ<.;. 

П. Леськін, привітавши З'їзд тако:ж від t:ІІІІLї\<>ІІ;t 
чікагської дієцезії Кир ЯросJrава. Після М<>юпвн 
відспівав дскіт,ка ІІісеш, місІ~L·ни(І хор "Сурм;І· 
під мистецьким І<ерівниt~тном ;~ИJЧІІ.l'ІІт:t І. Трух
лого. 

ОНИД ч. 2 ( І.і7), UНiri 

"Щl' l/l'Mll ці.'ІІ\0.11 )'Cilillllf(}JI! JІiH)'НCl'l/11/ Cl'fЩl'H/1.\ 
ІІl'ДJТ, бо самі Cl'fJUl'Hi uедуп1 ще ІІl' ці.ІІІ<ОНІІЛІ до

СліджеІІі" Ї lllO "І<ЇJІІ,КЇСТJ, Сl'рЩ'НИХ 11еду1· HL' 11(1-
Мl'НШУСІї,СЯ, ~u1c rюuіт,шуєл,ся". Проте наttІі л.<)

ІІ< >В Їда Чі -С!ІеІ ~Ї~ІЛ ЇСТ\1 CL'Pill'HII Х Hl'JlyІ· !І рщ~l' М< >it С
трували веюн<і, а д.ІІ~І нас :mІРІ:t(ІІІІІХ слух:\'ІЇІ'., 

ІІJ1ЯМ() ІІl'ЇМОВЇJ1ІІЇ ДОСЯІїІL'ІІІІЯ МL')~ІІЧІІОЇ JІ;tуІ<!І В Jlі
JІЯІІІ~Ї хірур1·ії Cl'(lllЯ. Д<>Іі()Відачі ЇJII(JCTpyr;;j,i/li СВ.І.І 

}lOI ІОВ Ї)~ і Та КО Ж BJI <ICI!If М 11 I{JI і 11 і Ч 11111\111 Jl: >CJ/ ідnІ\1 11. 
На :{<ІІ<ЇІІЧL'ІІІІ>І З'ї]JlУ відuувоІ nelll{l'T ] Y'l(ll'

ТJ() JІЇІ<арін та 3<111J1<>111L'IIIIX І'ОСТ<•Й :1 p<>)l\111:1Mif ( JІ;)
над 400 осі{)). Бенкетом проводив д-р lOpiii Горо
JlІ!ЛОНСІ,киІ!, а :{ ItpoM<>H<IM\1 11:1 HJ,OM)' ВІІl'ТУІІаЛІІ 

-·~-р Б. 0JІеСІНЩJ,JОІі\ Jl-P 1). ( kінчуІ< і Jl-P Т . .ІІ;н!ІІ
чак. Встуrtну молитву на ul'ІІІ<L'ТЇ ІІ(l<>ВЇ!~ о. 11р. 1 1·. 

Т. Gілсщ,І<ИЙ, 11арох І«ПL'дРІІ св. ВоJю;~ІІЛ,ІІfІа, :1 
:1акінчин молитв<>Іо кaнr~.IIL'Jl 'ІЇІ<<ІІ.lї·І<ої )Lієщ·:{ЇІ. ( )т
ФІ І-ІІ-11\<).ІІ<НІ о .. І\1ітр:п В. flalї\a. 
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Галя Лагодинська 

ДО СОНЦЯ - ДО ВОЛІ 

(Мандрівка юности) 

Сторінок 256 - Тв~рда оправа 
Ціна дол. 3.00 

Буваючи на наукових з'їздах українських 
лікарів, мали ми змогу відзначувати їх на сто
рінках "Овиду" і ін. Ми все ноголашували сус
пільно-громадське значення професійної органі
зації українських лікарів У ЛТПА та їх науконих 
з'їздів, що відбуваються кожних два роки. Укра
їнські лікарі як в минулому так і тепер є учас

никами в різних ділянках українського організо

ваного життя. Цим разом хочемо наголосити щс 

один важливий момент з життя українських JІі

карів нав'язуюt;и до нашої привітальної промо

ви на останньому з'їзді. Говорячи про українсь

кого лікаря-громадянина треба нам мати на увазі 

всю його родину. Дружини українських лікарів 
ведуть взірцеві українські доми, що є тпердиня

ми українства на чужині, деякі з великими 6і

бліотеками, із добірними збірками мистецьких 
образів та виховують нові кадри української ін
теліrенції. На всіх щаблях жіночих організацій 
зустрічаємо жінок лікарів, а в молодсчих орІ·а
нізаціях їх дітей. 

МД 

,,ОВИД"-

ЦЕ ПРИЯТЕЛЬ ВАШОї РОДИНИ! 

Книжка nеликої літературної вартости 

"ОСТ АННІРІ ПРОРОК" 

роман ЛЕОНІЛА МОСЕНПЗА 

456 сторінок друку. Uіна книжки: у твердІй оправІ 

$6.00, в картоновій - $4.50. Видано заходом Діповоrо 

Комітету дли видання творів Л. Мосендза в Торою-І. 

Замовляйте в Адміністрації "Овиду". 

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

24 

УВАГА! НОВЕ ВИДАННЯ УВАГА! 

Повідомляємо зацікавлених, що вже вийшла з друку дуже рідкісна цього роду наукова кни
жка п. н. 

"ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИИд В МОДЕРНІй ДЕРЖАВІ" 
Книжку опрацював і видав д-р Михайло Біда. Книжка призначена для свідоміших прошар
ків нашої інтеліrенції та ширшого загалу, що інтересується державницькими проблемами й 
має охоту та добру волю дальше поглиблювати свої знання з ділянки модерних економіч-

них наук. 

Книжка гарно оправлена в тверді обкладинки, а ціна її тільки 3.50 дол. Також можна набути 
за ту саму ціну дуже цінну книжку "ОСНОВИ ТЕОРJї ЕКОНОМІї". Питайте в усіх книгар

нях або замовляйте безпосередньо в автора на адресу: 
Dг. М. Bida, 3416 W. Le Moyne S't., Cllicago, ІІІ. 60651, U.S.A. 

овид lf. 2 (137), 1966 



Резюме Футбольного Турніру за чашу Рі ме 

Із І {}-ти дружин, що 6рали учасп) у щ~о

горічних змаганнях за футuот,ниtі ч~:мпіонат 

світу R Англії, ~ {)ачик ма(ІЖ<' всі, за винятком 
Болгарії, ЧіJІL~, Кор~ї й Мехіко, та {)ук щонаІ~і

менше на одних змаганм~х у кожніІі групі. Gа

чив "Вай Ситі" і "Всм6лі" в Лондоні, грище 
"Евертону" в Лів~рпулі, ,,Рокер Парк" у Сан-
дерлянді та стадіони "Астон Вілля' в Бірмінгга
мі і "Шефилд Вендсдсіі" у Шефилді. Це дозво

лило мені створити coui r1евну за1·аm)ну опіні1о 

про цей ч<·мпіонат світу, осо6ливо (юго рікенІ, 

та організацію. 

ІШХ ціІ!JХ квитків, а частинно в аІІІ'JІіЙСhІ<ІІІ те
левізії, ~ка персдакала цілу низку змагаН!, 6с:~ 
JІІ,окальних обмеж~НІ~. І-Іа фіналhних зма1·аннях 

Гіуло 97.000 учасників з королекою Єлисавстою. 
В за1·альнол1у тур1:ір справив на мене дуж.~· 

rюзитивне враження, хоча в своїіІ ЧВ<'ртьфінаJІІ,

ніі'і стадії став непотрі6но І'ОСТJ111М і нечиспtм. 
залишаючи під оІ·лядом сrюртової поведінкн ду

же оаІ·ато до пооажання. Тому не диво, ЩО )lІІl'

llИПЛінарна ланка ФІФИ мала повні rую1 р<ніо

ТІІ, дІккваліфікуючи в о;tному дні З-ох :~ма1·у-· 

ІІіК та сусп~ндуІОЧ\1 Іtілу aJlІ"L'HТ\IHCI>I\)' 1\Щ.І;\ІІ_L)'. 

ВЕМБЛІ - Головний стадіон у Лондоні, яний мае 100.000 місць. 

Передусім уважаю, що АнІ-лія {)ула вимрі~
ною країною для цього типу імпрези, {)о вона 

батьківщина футбольного сrюрту. АнглійL~і сво
їм педантизмом і точністю у великій мірі ІІрrІ
чинилис~ до цього, що під організаційним ОІ'ЛЯ

дом згаданий турнір {)ук а6солютно кдали,'\1 т:t 

успішним підприємством. Звичайно, тут і там 
були деякі недотягненн~ транспортаційного ЧІІ 
інформаційного характеру, 11роте вони замалі. 
щоб їх виводити на денн~ світло. 

Слід підкреслити, що в порівнянні з ІІШІl'
редніми турнірами участь пуоліки оула оага.то 
краща, хоча взагалі, на моє прекелике здиву

вання, не була спонтанна. Будучи на дек·~тьох 
змаганнях, я в жадному випадку не бачив ки-

повненого по береги стадіону. Причини цьоr'<І 

явища треба дошукуватис~ частинно в завис< 1-

ОRИД ч. 2 ( 137 ), !9fifi 

Це 111 ІЛІгну:Іо за соііою зорІ·анізовани(І спрот11в 

ІІiBJll'ІIHO:lJ\H.'f111KaHCI~I01X краЇН, ЯІ<і ЗаІ·роЗИЛН B\1-
L'TYIIOM і] Міжнародної Федерації. Ц~ft, так 6и 

L'І<азати, ЗСІХІПаНИЙ ІІреСТИЖ футбОЛЬНОГО спор

ту врятувалСІ л.о щ:кної міри півфінат~на зус

трі1І ,'V\іж Англі(ю і Порту1·аліrю, яка, всупl'рl'ч 

усіІ\1 ;lоТ<·ІІерішнім вихваткам, сто~ла на LїІравді 
r;ІtCOKt>My технічному рівні та велася у ІІl'ЗКІrчаІ'

но дЖL'І-п.пІ\.еНсhкому тоні, доказуючи, що зма

І·анн~ за ВL'.1ІІІ<у ставку можна 1·рап1 1\УЛІ>І'УРН<І, 

Ul'3 за(івих фавлів. хитрощів і снмулянстка. Зал' 
оіі'rктивна СІнглійсІ,ка пуоліІ<а нагородила о6идві 
Jlf1YЖІ1HII оурсю ОІІJІесків та оваціЙ. 

Крім ВІІщезІ·аданих змаІ·анh, мені дуже по

до6алася зустріч між Бразиліrю і Ма;l~рщиною 
у Ліверпулі. Щ<>, ~к відомо, принеслСІ 11ершу вс

JІІІКУ нссІюдіванку, то6т<J поразку Бразилії І :J 

?S 



(до речі, першу за останніх 12 літ у змаганнях 
за чашу Рі ме). Ще більшою сенсацією була пе..: 
ремага l :0 Північної Кореї над Італією, завдя

ки чому корейці закваліфікувалися до чвертьфі! 
налів. їхню зустріч у чвертьфіналі з Португалі
єю деякі кореспонденти вважають за найціка
вішу та переломону в історії спорту. Ви слід 5:3 
на користь португальців (при чому Корея про
вадила З :0!) говорить сам за себе. Найслабшими 
та в англійській пресі найбільш критиковани-

Група украі·нців з Чікаrа на Олімпінді в Лондоні: 
(зліва) інж. О. Клюфас; ред. Р. Дубляниця,· д-р 

С. Войтович і д-р А. Хрептовський. 

ми uули змагання між Німеччиною й Арrенти
ною з вислідом 0:0 та між Арrентиною й Ан
глією 0: l, що закінчилися одною із найбільших 
авантюр в історії футбольного спорту. 

Найбільшим розчаруванням турніру була не
звичайно слаба постава італійської команди, яка 
без уваги на такі великі імена, як Мазоля, Сат~
надорс, Фачетті та ін. не виправдала себе в о
чах навіть найбільшого оптиміста. Позатим рі
вень дружин був досить високий, а калібр зма
гунів першuклясний. Такі славні футболісти, як 
Пеле з Бразилії, Євзебіо з Португалії, Альберт 
із Мадярщини, Роча з Уруrваю, Галер із Ні
меччини, Чарльтон з Англії чи Лепарухон з Бол
І·арії ·- скоро не забудуться. 

Мене, українського репортера (до речі, єди
ного по це(І бік залізної заслони) в першу чергу 

2() 

зацікавила команда Совєтського Союзу, в скла

ді якої було (бодай на папері) кілька змагуніr: 
із київського "Динамо" або українського П< )
ходження: Сабо, Численко, Банішевськr1й, Хмел,;
ницький, Біба, Баніков і Марушко. З них у І ко
манді в змаганнях проти Італії, які я мав наго;lу 
бачити в Сандерлянді, грали тільІ<И помічнІІІ' 
Сабо (мадярського походження), криловий Чщ·
ленко та лучник Банішевський. Численко зроu11і: 

на мене тоді дуже сильне враження, бо був І'~Іі"І
кращим змагуном на грищі. Він стрілив єдині 

ворота дня із сольоного nробою. Ця Ш'рсмо,·;І 

закваліфікувала Совєтський Союз до чвертьфі
налів. На особливу увагу заслуговує ще воротар 
Яшін. Своєю nоставою велетня він зf>уджу~:.· 

респект серед найбільш аrресивних напасниtсів. 

Завдяки його впсвненості та спокійній вдачі со
вєтські оборонні формації грають дуже зрівно
важено. Сьогодні, побіч Англії, їх уважають од
ними з найкращих у світі. Неперевсршеrюю є Т<'/І\ 

кондиційна витривалість совєтської І<оманди, х<r

ча взагалі її гра не справляє для ока 11адто прІІ

ємного враження, мабуть, з огляду на свто Ш<І

бльононість і примітивізм. 

Під час турніру я ман нагоду познайомити
ся з цілою низкою репортерів з різних частин сні
ту та нав'язати ближчі стосунки з представаІІІ
ками Бразилії, Німеччини, Юrославії r1, само
зрозуміло, Англії. В англійських пресових кру
гах я найбільш заприязнився з п. МеннінІ-ом і:> 
"Дейлі Мейл", який свого часу написав був І<рІІ
тичну статтю про американський футбол, а rІi.'l 

час туриірової гарячки в Лондоні вступив у су
перечку з совєтськими офіціозами та вік із ІНІ

ми цікаву полеміку. 

У Пресавому Центрі в Ліверпулі я мав на
году зустрітись особисто із славним Ференчом 

Пушкашем, від якого після короткої розмони ~~ 
одержав пропам'ятний автограф. 

Під час свого перебування в Англії я був на 
двох пресових бенкетах: у Бірмінrгамі як гісп, 

"Бірмінrгам Повст і Мейл" та в Ліверпулі як гість 
місцевого Пресового Клюбу. Від третього запро

шення в Лондоні напередодні фіналу я, на жаЛІ>, 

мусіВ ВіДМОВИТИСЯ З ОГЛЯду на СВіЙ nеrедЧСІСНІІІ"І 

виїзд до ЧікаІ"о. 

З болем серця довелося залишати привітну 
й незвичайно гостинну Англію з її прекрасними 
зеленими стадіонами, на яких упродовж трьох 

тижнів футбольні віртуози світу своєю маІ·іч
ною грою чарували мою скромну особу, а ра
зом із нею більш як один мільйон подібних спор-· 

тоних ентузіястів. 
Роман Дубляннця 

овид Lf. 2 ( 137 ), J9(J'(j 



Напеля бандуристів - наша гордІсть 

JJ траВНЯ \l. р. В ЧЇІ\:ІІ.СІ.І\ОМ_у ( l\"Ї<· ( )\Н'І':І 

Нон:-:е нідГ>увся коНІll'рт КіНІl'ЛЇ (і<1н ;LурІІстів і ." 
т. Шевчl'нка r1ід І<L'J1ЇВНІ1ІLтном _.lІ1J111І·l'нта І . З:t-
доrожного. Про1 · rама І<оІщl'рту Г>ула дуже ІLіІ.:;~
на. Вона {)у ла поГ>у дована ІІа ЩНІНЩІІІах rІщ'ЛІ

довности СТИЛІО Ті\ МІ1СТеІtІ•І<ОІІ> l(OIПJliiCTy. 

Кожний твір Г>ун на відІІонідному місні. НІ<>
анси та фrазунання (іули настіт~ к11 !lOLї<oH;t.rІi. 
ЩО ціЛКОМ НСМОЖ!ІІІВ<> СКС1 :{:ІТІІ, ЯКІІ(І ТВір :mу'І;Ів 

найліnше. 
В iHтl'rПJll'TC!ЦiЇ (Ї(1НJLУJ1ІІСТЇВ Ті С1Мі TB<>j111 

КОЖНОГО rазу ЗВУЧС1ТJ, ні{)JІ іІІаКШе, ТІ>Му BOit\1 IIL' 
наоrидаtОТІ>. Зщн:л,ся. що 1\ОЖНО\'() ра]у п:і! 1 

ніби nr()()уджуt:ТІ>ОІ JlO НоНоІ · о ЖІІТТЯ. 

Каnеля Г>андуристів {)ула :шр1 · е1ні:{ована н 

1923 r. в Полтаві. Пізнішl', в І Ч35 р<щі, Іll'(І хор 
став деrжавним хором і ІІол.орожунан ] 1\<Н-t\lL'Р

тами по всій тl'rиторії Р :t Jl~ІІІСІ.І<оІ · < > Сто з у. 
Одним із rн·ршІІХ ,'lИРІІІ . L'ІІтів 1\il!lL' JІi (іув Гнат 

Хоткевич, пізнішl' (нн·о 1\·\ЇСІLL' ]:tстуІІІІ.ІІІІ 1-. І{ІІ
тасти~і та В. Божик. 

Під час дру1 · ої світоІ·~ ~,І ві(ІНІІ хор І>ІІІІІІІІВ : .. :~І 
в Німеччині і нарL'шті в І•'4Ч р. ІІjmГ>ув ,lІ> СrІ<>
лучених Штатів АмL'рІІІШ. 1-1 <І ІІролt:{і ;L< >ВІ'< >r·< > іс
нування багато спів~н<ів відійшло. їхнt· місщ· :~;І
стуnили інші, і1ЛL' MIICTL'\LI•I<І1i"i piHl't-tl. I(OI-tlll'J1TЇB 
Від ll,hOГO Hl' ГІОСТра Ж )l:ІВ. 

R 1958 р. І<аІІL'ШІ Jl:tІ>aJІa тр і Іомфат,н і І\< >Іt
щ~rти в країнах Захі,нІІ.ої ЕвроrІІІ. Тоді вс~І сві
това nreca писала, що цl'(І <:шc:~м{).fJJ, t' наі"іліrІІІІІІ.\\ 

сеrед ТИХ, що T< 'IIL'p існуютІ •. 
''Вс~~<.'І'. а\:-; <Іі<· І ><>ІІ-1\:о:-::tkІ·п" - Іl\rсав о,·lІІН 

німецький кrитик . Ліrшюї ІІохК<1JІІІ HL' можна со
Г>і бажати, бож росііkІ.rші"і чолонічиі"і хор пЇ ,'l І<L'
rівницпшм С. )і{аров;t ВЖL' Jl:IBHO завоrов:~в L'І){)j 

світову славу. 
"Rci СПіВаЮ\ Jl)'ЖL' )lo{)pl' KИLlii<OJIL'Hi ... ЇХНl' 

місL~с в onl'pi... - - rнrсш амстl'rдамсІ,І\ІІІ-, r<рІІ-

тик. 

"Хор {)андур~ІСтіВ 3 .-\ML'J111101 t ЛіІІШІІі-і. Ні/І\ 
той, що (іун тут 3 РадянсІ.І\І>І.І> С<>Іо3у" - :~ :1:1-

хоrtлl'нням ткав шва(щарсІ,JОІІсі 1\РІІТІІІ\. 

ЧужиНІlі докідаJІІІОІ, lll<> {)андурІІСТІІ - - ш· 
співаки, ЯІ<і самі со(іі ак<>Л.НІаrн,ІоютІ, на {)ан}Lу
рах. В І б-му і 17-му століттях (іандурІІстІІ \Jу.: ІІІ 
солістами, ЯІ<і вважали cl'Г>L' місішіl'рами україІІ
ської народної nісні. НонІІ ніри.rнt, що Боr · ІІJ'1ІІ

значив їх розІІоВсІоджувапr 11равду про Н<1LІІ<· 

героїчнl' минулl' і"і ІІL'рL·;tавалr її моJІ<>:LШ< >Му ІІ< >
І< ОЛ і Н Н J() • 

Ми бачимо. ЩО {)С1ндуриСТІ1 і nандур:~ :lYЖL' 
тісно nов'язані з історією HaLliOГ<> н:~рол.у. Банду
ра. - це душ(] уІ<раїнсІ,І\01'<> н:~рол.у. Кожниі"І. 
ХТО ОС)1С під увагу Нl'і"'І В:ІЖJНІВІІі-j фаІП, МоЖе JIL'I·
KO собі уявити, ЯІ<нм мусил, Gути )1L'ІІL'ртуар r<а
пелі f);~ндуристів . Rін аілr<<ННП<> прІrсвя•ІL'НІіі"r 

опид 11. ') (1.'17 ), /Щіtі 

/JІІJ)Jfl І ' /11 ftШf{ :~U/lUfiOЖf{Jt// 

11 ;t J"r .І І і П UJ\1M :~ р;~:~І\ :І.Т\\ )'І< р;І ЇНС\, \\0\ ' І > фоЛІ<ЛІ,ору: іс

І ' ОJ1ІІЧНІІМ " ;lуМ:ІМ :~ ЇХІІіМІІ рL'ЧІІТ:ІТІІВаМІІ і ДL'-

1\ JІ~\М;щіЯМІІ, творам рL'.ІІіІ·і(Ін<н - <> змісту, жартіІ~

.ІІІІІНІМ, СІП1j1ІІЧНІІМ ІІЇОІЯМ та ТВорам На інші ІІt>

{)утоні Tl'M\1. В j)L'IІL'pTyapi І\аІІl'Лі Hl' М())J(І' (іутІІ 
ТІ:орін , розр:ІХ<ІН;ІНІІХ На ДL'Шl'ВІІ(І L'фl'KT . 

ЦL'(І На j1ІІС ~І ХОЧ}' ]аК іН ЧИТІ! CJIOB(]MI\ <>ДІЮ І'<> 

;),\\L'J111 K<lHLЇ>I(! )) ' І) 1\ РІІТІ1К(l: . Ін L' потrі(іно розу мі ТІІ 

слова, що(і JН<ІТІІ, ІІро що вонн СІІік;нол .... МІІс

П' ІlТВо R н:~і"'н.:р<1щому. на(Ічttстішому ро]умінні 
lll•<>l "<> CJIІ>B;t ... ' ' 

Тому нам, уІ{раї~щям. {)уло {) соромно крІІ

ТІІІ<УВ<1ТІІ 11(\ Сторінках НаШоЇ npl'CI\ КІІСТУІНІ Цh<>-

1"0 хору, то()то ІІОНІОКУВаТ\1 M\ICI'L'Ili•IOii-i piHl'HJ, 
І<оН\lt'ртів (Ї(1Н JtурІІСТЇН, ЯІ\11Х Т:\1\ ІН!L'ОІ{() ІЩіНІІJ\11 

,v\ )']11 К 11-фа Х іВІlі ІlЇЛОІ 'О СВіту. 

CL·pцL· ю >Ж ІІ< н·о :~ нас мусі.JІІ > (і НС111< >ВН Іпнся 
радіСТІ-О і I ' OJ1 ,'lЇCTH>. ЩО В нас t: Т(ІКІІ(Ї llr<·Kpac
H 11 і-і а не <1м{)т,. П рІІІ · а ;tа і"і 1\\І > сР (і і. ю;; r\o ж н н і"і <1 в
стріt:Іlh ТЇІІІІІТІ·ОІ усrІЇХ(ІМІІ :ІВСтрі(ІС\~1\()\'<J XOJl)' 
"\\ЇІ'І1І'І'~ііІІі!('І-kІІ:tІн•rJ" (хору Biдl'HCJ,K\IX ХJІОПЧ\1-
1\іВ). Н:~ша r<:ІІІL'Л ~І {);нцурІІстік t: і н<1далі JІІШІІПІ~
ся t·op;L іСТІО )'І( р;ІЇІІСJ,J<оЇ 11 (І І~іЇ. 

О. 'І І' 1m ( '11 л о f 1е шт-/{ ні fІ,\І fiu х 
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ВІСТІ ТОВАРИСТВА УКРАїНСЬКИХ БІБЛІОТЕКАРІВ АМЕРИКИ 
РІК 1., ч. 2 Червень, 1966 

З ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТИ УКРАУНСЬКИХ БІБЛІОТЕКАРІВ І ТОВАРИСТВА УКРАїНСЬКИХ 

БІБЛІОТЕКАРІВ АМЕРИКИ 

Доповнення до списка бібліотекарів 

Льос Анджелсс, Кал. - мгр Надя Деркач. 
Джерзі Ситі, Н. Дж. - мгр Леся Погорець

І<<l ( Канц~лярія Українського Народного Союзу). 
НІ~ю-йорк, Н. й. - мгр Юрій ЛевицькИІЇ 

( І1ид<1нницпю Вільсона). 
НІ>ІО Бріт~йн, Конн. - мгр Анна Самофал. 
Чікаго - мгр Віра Іваницька. 

Службовий рух бібліотекарів 

Д-р Євген Перейма перенісся до Публічної 
І>і(іліот<'КИ в Ньюарку. 

Проф. Василь Іващук, який працював уже 

деІ<ілька літ як бібліотекар у медсестерськіі"І 
школі повіту Кук у Чікаго, став останньо голов

ним ()і(іліотекарем у тій же 6ібліотеці. 

Інші відпмості про бібліотекарів 

26 лютого відбувся заходом Гуртка Книго
любів у Чікаго святковий вечір, на якому мгр 
Ганні Черінь вручено нагороду за мистецький 
персклад з чужої мови. Від Головного Виділу 
ТУБА склав поетесі привіт та гратуляції мгр 
Еміль Басюк. 

Д-р Олександер Соколишин дістав від Го
ловного Уряду Українського Народного Союзу 
доручення влаштувати на конвенції Українсько
го Народного Союзу в Чікаго (половина трав
ня ц. р.) виставку публікацій, грамот та відзнак 
УІ<раїнського Народнього Союзу. 

Мгр Дмитро Штогрин улаштував в універ
ситетській бібліотеці Іллінойського Університету 
в Урбані виставку української книжки та укра
їнського мистецтва з нагоди 350-ліття Київсь

ко-Могилянської Академії. 
Д-ра Романа Вереса обрано другим заступ

ником президента Українського Національного 
Музею в Чікаго. Крім того, він виконує оаов'яз
ки аібліотскаря того Музею. 

Статті і публікації наших бібліотекарів 

Комітет бу до ви пам'ятника Шевч<'нкові ви-
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дав (ще в 1964 р.) працю д-ра Олександра Со
колиши на: ~lн~vciІcnkology in Englisl1; s<'lccte(l 
<"lІronologic~l l)iblogr~plly of Tar·as Sl1C\'el1enko':-; 
\YOI'ks, inclшling \\'OI'ks аЬонt ІІіш (58 r.). 

Журнал ''lТlпainian RcvЇC'\\' 11 за третій квар
тал 1965 помістив статтю "Ht>ft•J't•nr<'~ to tІн· ~o
vi<'t, Нн~~іаn аrнІ Tf'aгist Пu~sian Ішр<'І'ЇаІі~m in 
Сk1·аіп<'", пера д-ра Соколишина. Стаття подає 
огляд 32 публікацій. Окрім того, д-р Соколишин 
помістив декілька рецензій у різних наших ча
сописах та дав деякі матеріяли до франківського 

числа "Бібльосу". 
Мгр Петро Гой помістив у щоденнику "Сво

аода" з 1 б березня ц. р. статтю: ,,Українські кни
жкові фонди в американських довідниках". 

Мгр Дмитро Штогрин приготовив друг~ ви
дання "Каталогу Видань Всеукраїнської Акаде
мії Наук з доби українізації" з передмовою укра
їнською та англійською мовами, індекс та інфор
мації, в яких американських бібліотеках можн<1 
знайти поодинокі видання, згадані в каталозі. 
Ця публікація, розміром 377 сторінок вийде як 
перше число Слов'янської Біо-Бібліографічної се
рії ТУБА. 

Мгр Микола Кравчук має готову до друку 
публікацію: "Бібліографія Українських Пеrіо
дичних Видань Західньої України, Буковини, За
карпаття та Західньої Европи, 1918-1 939", а та
кож працює над бібліографією української пре
си в час дrугої світової війни та бібліографією 
української заокеанської преси. 

Інші бібліографічні публікації 

Вже у другому за чеrгою числі відновлено
го пластового журналу "Пластовий Шлях" мі
стить мгр Володимир Савчак бібліографію ук
rаїніки англійською мовою. 

В роковини Івана Федоровича 

З нагоди роковин появи першодrуків Іванс1 
Федоровича появилася минулого року у видав
ництві ,,Наукова Думка" заходом Академії Нау){ 
УРСР публіt<ація "Книга і дrукаrство на Укрс1-
їні". 

ОВИД ч. 2 ( 1.17 ), /Пfifi 



Яроспав Курдидик 

СЛОВА 

(Під впливом творів Гомера) 

Поки думки не народяться, то слова чекають і мовчать, 
Щоб виконати своє найбільше і творче післанництво -
Бо окрім них все вицвітає, дряхне-старіє і неодмінно пропадає 
І тільки одинокі слова залишаються завжди живі і свіжі ... 

Славетні статуї розбиваються на дрібні куски і проnадають, 
Вулкани гори розтрушують і вогнями дощенту спалюють, 
Але слова, що створюють фрази, метафори, ессеї і nоеми, 
Перетривали довгі тисячоліття і ніколи не згинули, не щезли. 

Минулися слава і велич Геллади, Картагени, Риму і Галлії, 
І тільки одинокі слова переповідають про їхнє минуле, 
Фраrменти вічних фраз, що закріnили їх назавжди ув аннали, 

· В часі, що створював слова - в словах, що творять час ... 

ЗЕЛЕНА ТОРЖЕСТВЕННІСТЬ 

Проаналізуйте семантику всіх заnашних слів 
І відшукайте серцем їхній животворний кровообіг, 
Проведіть стежки, ку ди мандрують синтакси настроїв 
І віднотовуйте їхні сліди на картках вашого серця. 

Зануртеся у найніжніший чагарник nестли вих думок, 
Де розстають і топляться всі смутки і радощі -
І де маяк синього неба nодає гомінкі знаки перестороги: 
-"Обминайте душею зрадливу мілину ваших буднівГ' .. 

Подивляйте живі монументи і статуї дубових дюров, 
А коли зайдете босоніж між їхні холодні кулуари, 

Дві третини цієї великого формату книги 
( 204 стор.) nрисвячені дореволюційним публіка
ціям, а 73 сторінки - радянським публікаціям. 

Книга видана на люксусовому паnері, бага
то ілюстрована. Ілюстрації, взяті з nершого дже

рела, відрізняються дуже корисно від неодного 
еміграційного видання із знімками, репродукова
ними декілька разів. 

новить бібліотека та архів nроф. д-ра Олексан
дра Грановського, поповнена багатими nожерт
вами інших наших громадян та організацій, бу

де вже незабаром відкрита для наукових досJІі
дів. 

Поруч безсумнівних позитивних ознак цьо
го видання, тут видно теж особливості, спільні 
всім радянським виданням. Книга видана не в 
390-ті роковини nершої української публікації 
Федоровича (він у nублікації називається тільки 
Федоров), а в 400-річчя його російського "Апо
стола". Всюди nідкреслено "вищість і животвор
ну ро.11ю старшого брата", російського народу. 
Наклад книжки -- 1,250 прим. ( !) 

Вісті з Архіву Еміrрації при Університеті 
Міннесоти 

Українська Секція Архіву, якої основу ста-

ппид lf. 2 (137 ), J9(I0 

Два співробітники Архіву nочали розшуки 
за матеріялами, що відносяться до історії Пра

nославної та Католицької Церков Візантійсько
го Обряду в Америці. Треба сподіватися, що во
ни матимуть змогу зібрати цінні матеріяли до 
історії наших Церков обох віровизнань в Аме
риці. 

Один із співробітників Архіву виїде навесні 
цього року до }І(енсви, 1 щоб в архівах Світового 
Союзу Церков сту діюва;rи відношення Союзу Цер
ков до Української Православної та Католиць
кої Церков Візантійського Обряду в краінах Се
редньої та Східньої Евроnи. Треба сnодіватися, 
що ці досліди відкриють багато цікавих мате

ріялів. 

2П 
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Клякайте перед вівтарем надхненної, зеленої торжественнасти 
І моліться мовчазно словами подиву і захоплення ... 

1965 р. 

РОЗПОВІДЬ ЕСКАВАТОРА 

Будете мене хвалити чи засуджувати? .. 
Запилюжений і заляпаний мазюкаю, що спкає з мого скелета, я 

стою на розі біля перехрестя гомінких вулиць. І тільки моє викопне ле
зо мигтить і блистить. Мовчить. І посміхається з тріюмфом ... Я важ
ко натрудився весь тиждень. Тепер неділя, і я відпочиваю. Вчора за 
один тільки день я розчавив своїм лезом шість старих домів. Ще поки 
я їх торкнувся, вони були неначе хворі люди . . . Побиті негодою, ніби 
віспою. Покоцюрблені часом, як паралітики. І я розорював і розчавлю
вав їх безсердечно. Уздовж і впоперек. Вже і невтямки, скільки то ра
зів я розганявсь і вбивав лезо у їхнє тіло. Спочатку вони постогнували. 
А потім з криком і лементом заломлювалися десь глибоко у своєму ну
трі й падали. Білою пилюкою, що здіймалася понад містом, вони пазиа
чували свою смерть . . . Вночі на місці цих старих домів я вирив но
вий викоп. 

Що там побудують - не знаю. 
Мені воно байдуже і нецікаво ... 

ТРИПТИХ 

Кожного світанку бу дують хмари білі ~авзолеї, щоб tx пізніше по
розвалював ранок крицевим ескаватором сонця ... 

У кожний полудень день залишає глибокі мідяні слщи, що ними 
промандрував він від нині до завтра ... 

І кожного вечора всі речі западаються у бездонну прірву на те, 
щоб місяць вивів їх знову живими на золоту сцену ... 

1965 р. 

СВЯТЕ ПИСЬМО СТАРОГО та НОВОГО ЗАВІТУ 

повний переклад, 

3діЇІснений за ориrінальними єврейськими, арамійськими та грецькими текстами 

ПІД ЧАС ДРУГОГО ВАТИКАНСЬКОГО ВСЕЛЕНСЬКОГО СОБОРУ 

РИМ, 1963 

ВИДАВНИЦТВО ОО. ВАСИЛІЯН 

Старий Завіт 1070; Новий Завіт 352 сторінки 

Мапи та кольорові ілюстрації. 

Ціна: 

В шкіряній оправі з позолоченням 20.00 дол. 
В полотняній оправі з позолоченням 15.00 дол. 
В полотняній оправі 12.00 дол. 

Замовлення і гроші слати на адресу "Овиду". 

овид ч. 2 ( 1.17 ), !96fi 



Громадсько-суспільна праця Софії Парфанавич 

Шляхи людські чудними стрічками розбігли

ся, схрестилися і сплелись. Так було із трьома 
шляхами життя д-р Софії Парфанович. На їх 
роздоріжжі написано: лікарка, громадянка і пись

Мl'tіНИЦЯ. Моїм завданням є насвітлити коротко 

1 ·rюмадсько-суспільну діяльність Софії Парфано
вич. її громадська праця многогранна і викону

нала вона її словом, пером і активною працею. 

Належала до багатьох організацш, починаючи 
ні.п. "Медичної Громади" у Львові ще в студент
ські часи. Згодом стала членом "Студентського 
Товариства" у Празі, д~ пров~ла частину студій. 

В 1929-му р. вступає до "Союзу Українок", "Лі
І<арсt">кого Товариства" і в тому ж році стає од

вим із основнИІ<ів "Українського Гігієнічного То
вариства'' у Львові та товариства ,,Відроджен

ня". 

Надзвичайно активну діяльність розвинула 
д-р Парфанавич в організації "Союз Українок", 
де багато років очолювала гігієнічну секцію, -
а також в рамках Товариства "Просвіта" і "Гі
І'іt::нічного Товариства", працювала віддано над 

підFІl'Сенням культурного та гігієнічного рівня по 

наших с~лах. Майже не було неділі, щоб д-р Пар
фанович не їхала до читальні та не промовляла 

на якусь тему. Найбільше доповідей виголошува

ла з ділянt<И гігієни жінки, дитини й домашньо

І'О господарства. Проводила змагання за пер

шість у чистоті хати, організувала курси "пер
шої допомоги", заохочувала селян, щоб у кожній 
хаті завели домашню аптечку та, до всього то
го зладила відповідні письмові вказівки і пра

вильники. З тої ділянки писала багато статтей, 
які поміщувала в газетах і журналах: "Україн
ка", "Громадянка", "Нова Хата", "Жіноча До
ля", "Діло", "Новий Час", "Громадський Голос'', 
"Сільський Господар" та ін. Редаrувала "куток'' 
лікаря чи хворого та відповідала на запити чита
чів. Праця приносила великі успіхи, село про
зрівало, темнота й перссуди уступали, хати ста
вали чисті та прибирали культурного вигляду. 

Написала ряд популярно-наукових праць, ви
даних окремими книжками, як: "Чоловік та жін
ка", "Правильна віджива'', "Овочі, ярини та без
алькогольні напитки", "Велика гігієна жінки", 
"Мала гігієна жінки", "Перша поміч та догляд 
хворого' і ін. 

Велику та жертвенну працю вложила д-р 
Парфанавич у виховання кадрів молодих лікарсь
ких помічників. За часів польської окупації тяж
І<<> було нашій молоді дістати дозвіл на студії в 
середніх медичних школах, тому нашим лікарям 
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доводиJюсt") нишколювати їх на курсах, що їх 

влаштовували: "Сільський Господар", "Союз Ук
раїнок", "Кружок Ганни Барвінок у Львові", 
Пласт та інші товариства. На цих курсах, як і в 
школах, куди запрошунано д-р Парфанович, вона 

звичайно викладала гігієну жінки. 

Праця в "Порадні Матері", захисті для ді
т~й, огляди ни дітей пер~д виїздом на оселю, лі
карська опіка над дитячими садками, поїздки до 

пластових таборів - це дальші ділянки праці 

д-р Парфанович. 
Коли в 1929 році засновано у Львові Укра

їнське Гігієнічне Товариство, д-р Софія Парфа
нович нал~жала до перших членів-осиовникін та 

працювала в ньому аж до кінця, тобто до ви
буху другої світової війни. її діяльність поляга
ла на поїздках до читалень і на вміщуванні до

писів на теми гігієни в наших часописах. 
Та до найбільш успішної в її громадській ро

боті належала праця на відтинку протиалькоголь

ної акції. Ще як студентка працювала в товари

стві "Просвіта" і відбувала поїздки, дописувала 
до ,,)Киття і Знання" та вела протиалькогольну 

акцію, а коли в 1929-му році перенесено централю 

товариства "Відродження" з Рогатина до Льво
ва, стає спершу заступником голови, а згодом 

головою цього товариства. Впродовж 8 років ве
де разом із своїм чоловіком Пилипом Волчуком 
та групою людей доброї волі це товариство, є 
його надхненним провідником та редактором 

журналу "Відродження". Вони ви працювали й 
розбудували твердий протиалькагальний бастіон. 

Цей рух мав у нас політичну закраску і був 
засобом самооборони українського народу перед 

зубожінням і деrенерацією. Знаючи, що жінки 
можуть вести перед у протиалькагальній акції, 
д-р Парфанавич шукає доріг до серця й душі ук
раїнського жіноцтва. Своїми доповідями, стаття
ми та закликами відкриває очі жінкам і вказує 

найбільшого ворога їхньої родини - алькоголь, 

що руйнує згоду в родині, нищить здоров'я та 

добробут і веде до руїни. Ця праця не пішла на
марне. Жінки зрозуміли, що їхнім обов'язком є 
берегти здоров'я своїх родин, а власне алько

голь - ц~ та отрута, L~o вироджує й ослаблює 
не тільки одиниці, але цілі покоління, тому про

ганяли його із своїх хат. Села відроджувались, 

організувалися, перево.д,или плебісцити, боролись 
проти алькагальних реклям, організували курси, 

викидали із сіл коршм", а на їх місці постава
ли кооперативи та промислові станиці. 

Праця не була легка. Відчувалось недостачу 

ЗІ 



фінансів на видавання журналів, відозв та ан

кет. Не жаліючи свого гроша, д-р Парф<1нович 
йшла твердо вперед, закликаючи всіх "на прю" 
проти алькопмю та тютюну, бо розуміла добре 
такі слова: "Ухо п'яного раба не чує !Jрязкоту 
к<1іІд<1н, в які його заковують". 

За редакн.ією д-р Парфанонич ни(Ішли дру
І<ом, Н<1І<Л<1дом "Відродження'': монографія Ра
юшсІ")І<ого "За тверезість", щорічні календарці 
"Фортуни Нової'' і "Маслосоюзу", стінні кален
дарі "Відродження" - всі з гаслами і віршова
ними закликами, що їх писала д-р Парфанович. 
Меморіяли до преси і до наших установ, церков, 

усяІ<і письма до товариств, шкіл, кооперацій, ко
респонденція з владою, що ставилась воrоже Д() 

уІ<rаїнського протиальІ<Огольного руху - все це 

її пrаця. Вистачить згадати, ЩО на протиалько

І'ОЛІ)Ні теми вона має в себе збережених 118 стат
теіІ. Пrацюючи 8 років у товаристві "Відроджен
ня" -- була його ідеологом та надхненником бо
І юп)би З ЛИХОМ. 

Пою1нуі~ши рідні зем.11і, опинилася враз із 

();н·атІ)Ма інtІНІМИ ВТіКаЧаМИ Пеf1ед боЛЬШеВИЦЬ

((()JО напаJІ(J\о в Німеччині. де відразу включила-

ся н об'єднану українську громаду (ОУЖ) в 
Авгсбурзі т<1 в Санітарно-Харитативну СлужИу 
УІ<раїнського Чеrвоного Хреста в Мінхені. · 

По приїзді до Америки вступає в організа
цію "Союзу Укrаїнок Америки", а теж стає ак
тивним членом ~ткrаїнського Лікарського Това

rиства, Літератуrно-Мистец~)кого Клюбу та Т< )
ваrиства "Самопоміч'' у Дітройті. 

13 rоці 1964 очолювала rедакційну І{ОJІеІ'іІ< І 
"Дітройтської Газети''. Навесні 1965-го року на
в'язала контакт з американським товариством 
"~\,nіог CitizC'n C'oнnri1'' і затіснила його зв'язки і~ 
.,Самопоміччю''. 

Це дуже побіжно накреслені найважНІшІ 
фаІ<ти, пов'язані з громадською діяльністю д-р 
Парфанович. Вони свідчать самі про велиІ<і 1{()

ристі для культурного відродження оснонної ча
стини громадськости, якою було українське се
лянство. 

Завдяки наполегливій праці громадських ді
ячів типу д-r Софії Парфанович національна сві
домість і національно-політична організованісл. 

ЗахідНІ">ОЇ Укrаїни досягнула Т<1КОГО високого rів
ІІЯ, ЯК НіІ{ОЛІІ ДО ТОІ'О часу. 

Л.lUтщра 

------------------------- ----~------~--- -------------- -·-- ---------------- .. -

ІСТОРІЯ УКРАІНИ - РУСИ 

Михайла Грушевського 

1 1 томів у ціні $90.00 за цілість. Продаємо на догідні сплати. 

Замовлення слати на адресу 

MYKOLA DENYSIUK PUBI .. ISHING СО. 
2226 W. Cl1icago Avenue Chicago, 22, ІВ. 

----------------~~---~~---~~--~~---------- --------------------
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Д-р Ол. Соколишин 
старший бібліотекар 

Англомовна згадка Івана Франка про Тараса Шевченка 

Цього 1966 року українці в цілому світі від
:шачають 11 О-річчя з дня народження і 50річчя 
з дня смерти великого нашого поета, письменни

ка, громадського діяча, патріота та науковця Іва
на Франка. Найвища наша політична репрезента

ція в ЗДА, Український Конrресовий Комітет А
мерики, видав з тої нагоди 25-го лютого в ча
сописі "Свобода" окреме звернення до Амери
І<анської України. На Україні плянують теж ряд 
святt<увань, а також підготовляють чергове ви
дання творів Франка в 50-ти томах. В Америці 
та Канаді появилися календарі УНС та "Гомону 
України", присвячені Великому Каменяреві. У ЗДА 
НТШ готовить до друку окремий збірник Івана 
Франка, видавництво "Говерля" - окреме чи
сло "Біблос-у", а д-р Лука Луців уже видав мо
нографію про Франка. В Пасейку, Нью Джерзі, 
відкрито бібліотеку ім. Івана Франка, а 26-та 
Конвенція УНС, що відбулася в травні ц. р. в 
ЧікаІ"о, розпочалася урочистою академією на 
ч~сть Франка. Для календаря "Свободи" на 1966 
р. ще 14 серпня 1965 р. я післав статтю: "Забу
та англомовна згадt<а Івана Франка про Т. Шев
ч~нка". Цієї статті не поміщено, тому викори

стовую її на сторінках журналу "Овид". 

Великий Каменяр Іван Франко високо цінив 
літературну творчість Шевченка. Дослідники на
раховують понад сімдесят таких згадок про Шев
ч~нка з-під пера Франка. Це святкові промови, 
рецензії, габілітаційна праця, вступні статті до 
,,Кобзаря", переклади його творів німецькою мо
ною, літературні есеї і нариси, врешті згадка 
англійською мовою, яку слід пригадати нашому 

суспільству. 

В англомовній документальній бібліографії 
"Тарас Шевченко, европейський борець за 
свободу", виданій у Вашінrтоні державним у
рядом друків, тільки зазначено існування такої 
статті. Цю згадку Івана Франка наші англомов

ні видавці тепер чогось обминають, тому слід 
нам її пригадати, щоб по ній слід не пропав. 

Франко добре знав творчість Шевченка. "Ко-
бзар" був відом~й у Західній Україні ще за жит
тя його автора. Видання з 1840 р. у відписах 
переходило в Галичині з рук до рук. Навіть де

які друковані "Кобзарі", зокрема видання з 1860 
р. проникали до Галичини. Культ Шевченка в 

Західній Україні розпочався взагалі із його емер-
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тю аж 1861 р. Франко знав "Кобзаря" майже на
пам'ять ще з гімназійних часів. Він назвав твор
чість Шевченка, "поезією бажання життя", а 
самого автора схарактеризував такими слова

ми: "Він є немов великий факел з українського 
воску, що світиться найяснішим і найчистішим 

вогнем европеіІського поступу - факел, що ос
вітлює цілий новітній розвиток української лі
тератури" (1. Франко: Твори в 20-х томах, Київ 
1955, т. 17-ий, стор. 93 та 128). В нововіднайде
них архівах Франка, які перевезено зі Львова 
до Києва й приміщено в будинку Академії Наук 
ще перед його пожежею, зберігався його руко
пис ч. 152. У ньому Франко так схарактеризував 
Шевченка: "Могучий дух, котрим він натхнув 
нашу літературу, не перестав віяти і досі, і не

ма українського поета і писателя пізнішої доби, 
котрий би вільний був від впливу того духа. 
Ідеї, порушені Шевченком або положені ним в 
основу творів поетичних, остаються живі й досі 

і довго ще не перестануть бути провідними іде

ями української літератури". 

Для відзначення сторіччя з дня народин Шев

ченка Франко 12 травня 1914 р. написав синте

тично-критичну статтю про нашого національ

ного генія і вислав її до Лондону проф. Р. В. Се
тонові-Ватсонові для вміщення в англомовнім 
квартальнику "The EнropPan Rcview". Однак 
перша світова війна 1914-1918 рр. не допусти

ла до здійснення задуму лондонського професо
ра, і згадка Івана Франка про Шевченка побачи
ла світ аж після смерти Франка, в 1924 році, от
же точно через десять років після того, як була 
написана. 

Появилася вона в Лондоні на сторінках ан
гломовного журналу "ТЬс Slavonic Review" в 1924 
р. (том 4-ий, стор. 110-11 б) під назвою: "Тарас 
Шевченко" та з підписом: Іван Франко. Це неве
лика розвідка, але оцінка творчости нашого ве
ликого національного поета має велику вартість. 
Розпочинається вона характеристикою життя і 
творчости Шевченка. На вступі Франко подає 
сім окреслень про нашого Кобзаря та його без
смертну творчість. Наводжу тут їх у вільному 

перекладі, який різниться від перекладу в со

вєтських виданнях. Франко пише: "Він був се
лянським сином і став володарем у царстві ду

ха. Він був кріпаком і став велетнем у царстві 



людської tсультури. Він був самоуком і вказав 
нові світ лі й вільні шляхи професорам і науков
цям. Він терпів десять літ заслання під тягаром 
російської солдатської муштри, а для Росії зро
бив більше, ніж десять переможних армій. Доля 
переслідувала його в житті, скільки лиш мог ла, 
та не зуміла перетворити золото його душі у 
ржу, ні його любов до людей у ненависть і по

горду, ні його віру в Бога - в зневіру чи в роз
пуку ( підкреслені слова, пропущені в совєтських 
текстах - О. С.). його віра допомог ла йому пе
ренести всі тяжкі терпіння весни його життя. 
Доля не шкодувала йому страждань, але і не по
жаліла йому втіх, що випливали із здорового 

джерела життя. Найкращу й найціннішу нагоро
ду чи дар долі дано йому аж по смерті, коли він 
діждався безсмертної слави, бо його твори чи 
слова закликають та зб у дж у ють (до чину) міль
йони людських сердець". 

Після того Франко подає загальний огляд 

европейської літератури тих часів, коли то пос
ти та письменники-повістярі вперше стали опра

цьовувати сільські теми. На доказ наводить 

Франко різні приклади, зокрема ідилічну лірику 
німецьку та французьку з 18-го та наступного 
сторіччя, твір Гете "Г ец фон Берліхінrен" і по
ему латинською мовою "Роксолянія" з 1584 р., 
польського поета Кльоновіча, де знаходимо чу

дово описане українське сільське життя з гар

ними епізодами та відповідною артистично-ми

стецькою декорацією. Але, - Франко ствер
джує, - аж у 1840-их роках село та селяни ста

ють nредметом та героями літературних тем, а 
також центром літературного зацікавлення. Він 
називає французьку письменницю Жорж Занд, 
німецького письменника Бертольда Авербаха, ав
тора циклу повістей з Чорного Лісу ("Schwarz\vald 
І >ш·fgc~rlticlttcn"), польського автора Крашевсь
кого, російського Турrенєва та інших. Цим він 
дає доказ великої освічености та знання світової 
літератури. Франко не залишає без уваги і укра
їнської літератури, що йшла з духом Західньої 
Европи й мала теж своїх представників селянсь
кої тематики. Він стверджує, що українська лі
тература не була відома західньому світові на 
своїх початках. Вона вже 1829 р. мог ла nохвали
тися гарними творами з селянською тематикою, 

напр., повістями Григорія Квітки. Аж 1840 р. 
nоявляється в українській літературі постать, 
яка не знаходить собі подібної в світовій літе
ратурі, за винятком, може, лише шотляндця Ро
берта Бернса, - стверджує Іван Франко. Мова 
про нашого національного генія і nоета Т. Шев
ченка, селянського сина, що прожив 20 років у 
кріпащ>кій неволі, нарузі та переслідуваннях. 
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Шевченко став завзятим оборонцем нотоптаних 

людських прав закріпаченого українського се

щшства і борцем за довго нехтовані права на 

волю українського народу. Він був також бор
цем усіх поневолених націй, - пише Іван Фран

І<О. Тут слід зазначити, що вислову "борець усіх 
ІІонеtюлених націй", ЯІШЙ стрічаємо в докумен

·.-<tльніt'"'t біоt·рафії Шевченка, виданій у Вашінt·

тоні 1960 р., англійською мовою, мабуп>, впер
ше вжив Іван Франко ще 1914 р. Цим він дока

зав правильне розуміння творчости Шевченка і 
,~юго особлину ролю для української та інших 

націй. Ціею оцінкою Шевченкової творчости ми 

користуємось і тепер, а доказом цього служить 

англомоні-іий напис на пам'ятнику Шевченкові у 
Вашіt-ІІ'тоні, присвячений волі та незалежності 

псіх поневолених націй, тобто "to all captive па
tіоп~''. Фр<tнtсо ужин дослівно для характеристи

ки Шевченка вислову "сlшшріоn of all oppt·cssc<l". 
Після вступу слідує короткий життєпис 

Шевченка. Автор зупиняється над поїздкою Шев
ченка з Енгельгардтом до Варшави, де Тарас 
вчився малярства. Науку Шевченка перериває 

там у листопаді 1830 р. польська революція про
ти окупації Польщі царською Росією. Енrель

гардт переїжджає в Петербурr, де Шевченко у
читься малярства вісім років - спершу в маля

ра Шираєна. Ширяєв був радше декоратором і 
ц~ ,\1іг багато навчити Шевченка. Всі фрески пс
тербурзьких театрів були мальовані Шевченком. 
ІlJевченко крадькома ночами змальовував міто
логічні статуї-скульптури петербурзьких парків. 
Там його стрінув земляк І. Сошенко, який по
знайомив його з українським письменником Є. 
Гребінкою, а той познайомив уже Шевченка з ро
сійським поетом )І(уковським. За посередництвом 
І. Сошенка UІевченко знайомиться з професо
ром Академії Мистецтва у Петербурзі К. Брю
лловим. Брюллов оцінив великий талант нашого 
поета і спільно з іншими допоміг викупити Шев
ченка з кріпацтва за 2500 рублів. Вільною вже 
людиною поступив Шевченко в Академію Мис

тецтв на студії. Навіть проживав у свого про

фесора. Ще кріпаком Шевченко проявляв пое
тичні здібності і 1840 р. надрукував у Петербур
зі свої поезії окремою збіркою під назвою "Коб
зар". Цей його твір мав великий вплив на того
часну уtсраїнську інтеліrенцію та на відчужену 

від українства шляхту. Але Шевченкову твор
чість, - стверджує Франко, - не прийнято з 
захопленням у Росії, а його новий nоетичний 

твір-nоема ,,Гайдамаки", що появилася 1841 р. 
стрінулась із зрозумілих причин, навіть з пев
ною критикою. Зате Україна із захоnленням 
сприйняла Шевченкову поетичну творчість, що 
відразу запевнила йому невмирущу славу. Під 
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час своїх студій Шевченко був поза межами Ук
раїни понад двадІ.І.ять років і стужився за нею 
дуже. Аж 1843 р. він відвідав свою любу Укра
іну. Це було немов тріюмфальне повернення, бо 
І<олишній "козачок" -кріпак, ставши вільною лю
диною, ні на мить не забував про рідний закрі-
11ачсний нарід. Шевченко боровся цілою силою 
своєї істоти за його визволення та за привернен

ня національної волі й самостійности України. В 
цім лежить суть величі Шевченка, і тому укра
їнці по цілому світі щороку його так ушанову
ють, мов святого. Ніякого поета в світі жадний 
ІІарід так не шанує. 

Узимі 1843-1844 року Шевченко закінчує 
11етсрбурзьку Академію Мистецтв із золотою ме
далею та званням "вільного мистця". Вліті 1844 
р. він знов відвідує Україну і перебуває в ба
гатьох місцях, де його вітають дуже сердечно. 
В Києві Шевченко одержує працю в Археоло
І'ічній Комісії та оточується гуртом української 
молоді, що вже була під впливом його поетич
ної творчости. На думку Франка, Шевченкова 
поезія частинно допомог ла в створенню таємно

І'О товариства п. н. "Братство Святих Кирила і 
Методія" з метою піднесення освіти серед на
роду України та, що найважніше, з метою зне
сення панщини в Україні. До того братства на
лежав і Шевченко, однак воно н·е мало часу роз
винути як слід свою діяльність, бо на донос сту
дента Петрова 1847 р. царська таємна поліція, 
,,Охранка", викриває братств<) И арештує всіх 
його членів включно з Шевченком. Усіх арешто
ваних перевозять до Петербурrу й кидають у 
тюрму. При ревізії в Шевченка знаходять руко

писи поем "Сон" та ,,Кавказ", які були спрямова
ні проти царя та його дружини. Цар уважав їх 
за особисту образу, свою і цариці, і тому rтtжа
рав Шевченка досмертною військовою службою
засланням в Азії з суворою забороною писати 
(J малювати. Слідство тривало три місяці і про
І~адилося в тюрмі св. Петра і Павла з усіма зна
ними московс1")кими жорстокостями. Після виро
І<у відставлено Шевченка "кібіткою" до Орен
бурзької кріпости, а потім до Киргизії. 1 ам Шев
ченко стрінув кількох польських інтеліrентів, які 
прийняли його з симпатією, -· пише Франко. На
віть комендант Оренбурrу ген. Перонський від
носився до Шевченка з певною прихильністю і 
призначив його до участи в експедиції для до
слідів Аральського озера. Тут Шевченко нама
лював ряд краєвидів цих околиць. Доля Шев
ченка покращала від часу смерти жорстокого 

московського царя Миколи та з приходом на пре

стол Росії царя Олександра 11-го. Тоді Шевчен
І<ові приятРлі никлопотали звільнення його з за-
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слання, де він пробув 1 О років. Повернувся він 
назад вже з лідірваним здоров'ям, знесилений, 

але з незломним духом та сильною волею про

довжувати боротьбу за звільнення України з 
кріпацтва та московських кайдан. Шевченкова 
муза не замовкла на засланні, - стверджує Ів. 

Франко. Після цих тяжких терпінь Шевченко 
написав, на думку Франка, чи не найкращі пое

тичні твори, які коли-небудь були написані в сві
товій літературі. Тоді він написав відому пое
му "Марія" з релігійною тематикою та ряд цін
них епічних поем. Мріяв про поселення в Укра
їні, далеко від холодного і непривітного Петер
бурrу. Шевченковим бажанням було зажити спо
кійним родинним життям над берегом Дніпра, 
недалеко Канева. Однак саме тоді, як закупле
но кусок землі під UJевченкову оселю, він по

мер у Петербурзі в березні 1861 р. Таким чи-
· ном, - каже Ів. Франко, - Канів прийняв уже 

не живого Шевченка, але його тлінні останки. 
Стаття закінчується загальною характерис

тикою творчости Шевченка, яку Франко ділить 

на чотири періоди. Перший - від 1838 до 1843 
р., себто від звільнення з кріпацтва до першого 
Шевченкового повороту на Україну. Це доба лі
тературного романтизму, коли Шевченко напи
сав ряд сентиментальних ліричних творів, ба

ляд та історичні поезії, що завершуються епіч

ною поемою "Гайдамаки" з 1841 р., "Катериною" 
та "Черницею Мар'яною". Друга доба триває до 
хвилини його арешту навесні 1847 р. Тоді Шев
ченко писав національно-політичні поеми. До 

них Франко зараховує "Чигирин", "Суботів", "Ір
жавець" і под. В них Шевченко підносить мо
гутній голос протесту проти закріпачення Укра
їни та проти деспотизму московського царату. 
Тоді він і пише своє "Посланіє" та інші закЛи
ки до земляків. У них, - каже Франко, - ви

ступає Шевченко як національний пророк Украї
ни. Третя доба охоплює час його заслання. Во
на позначається ліричною творчістю та поезією 
особистого характеру, наслідуванням народної 
творчости та творами з політично-національни

ми нотками. Четверта й остання доба творчости 
Шевченка триває від 1858 р. до його смерти в 
1861 р., вона позначається гимнами на честь во
лі та глибокою релігійною тематикою. З того 
часу маємо цінну поему "Неофіти" й інші твори. 
Вся поетична творчість Шевченка спрямована на 
здобуття волі - звільнення від кріпацтва та 
встановлення самостійности України. Шевченко 
також виступив в обороні прав жіноцтва. Поет 

поставив жінку так високо в П чеснотах і тер

піннях, як ніхто інший у світовій літературі. 
(Закінчення на 40-ій стор.) 
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АНТОЛОГІЯ ПЕРЕКЛАДІВ З ШЕВЧЕНКА ЧУЖИМИ МОВАМИ 
ЗА РЕДАКЦІЄЮ БОГДАНА КРАВЦЕВА 

Видавництво Миколи Д еннсюка, Ч ікаrо 1964, 
456 сторінок, тверда оправа, з позолоченням. Ціна 7 .ОО дuJІ. 

На книгарському ринку появилася книжка, 
що може уважатися гідним доповненням і завер

шенням усіх дотеперішніх ви,цань творів Шев
ченка та літературно-критичних праць про Шев
ченка в ювілейні роки 1961-64. Це антологія пе
рекладів вибраних з "Кобзаря" поезій і поем на 
різні мови світу. Всіх мов у згаданому виданню 
- 29, в тому 21 европейська, а решта з інших 

континентів, між ними вірменська, грузинська, 

навіть корейська, китайська, японська й інші, пе
редані їх традиційно-старовинним письмом. Ок
ремі статті інформують про історію перекладів 
тією чи іншою мовою та подають прізвища пе

рекладачів і назви окремих перекладних збірок. 

Факт цікавий і вартий більшої уваги. Він 
свідчить про зріст зацікавлення інших народі.в 

та середовищ творчістю Шевченка, в якій вони 
знаходять, між ін., мотиви та ідеї, співзвучні з 

їхніми прагненнями. Історія перекладів з Шев
ченка сягає поза сотню літ. Ще за життя поета 
появилися перші переклади на польську, чеську 

та російську мови, а тепер їх кількість зростає з 
року на рік пропорційно до поширення знання 
про Шевченка поза межами України. Сьогодніш
ня перекладна література з Шевченка становить 
уже десятки томів, не враховуючи окремих тво

рів чи їх уривків, розсіяних по різних чужомов

них періодичних публікаціях. Зробити їх доступ
ними ширшому загалові практично дуже важко, 

тож це завдання почасти сповняє видання "Шев
ченкове слово і слава". Ця книга, хоч є лише ан
тологією, має ту перевагу, що її може придбати 

кожний читач і використати її з різною метою. 
Поперше, таке видання - переконливий за

сіб у руках українця - батька чи виховника, що 
знайомить дітей-молодь на еміr'рації з Шевчен
ком і його значенням. Подруге, ця книга пере
кладів дає українцеві добру нагоду до ознайом
лення чужинців з творчістю нашого поета зокре
ма та з українською культурою взагалі. 

Хоч Шевченко, ідеолог політично-державно-
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го усамостійнення У країни, уважається переду

сім національним поетом і носієм національних 
ідеалів, то насправді значення Шевченка значно 
більше і значно ширший його ідеологічний гори
зонт. його поезію проникають вселюдські ідеали 
волі-свободи. У його творах золотою ниткою ни

жеться думка, що здійснення універсального ідеа
лу волі та миру на землі залежить від перемоги 
принципу Правди, побудованого на фундаменті 
справжнього братерства між народами. Ці ос
новні моральні тези, втілені в Шевченкове полу
м'яне слово, ставлять нашого поета поруч із най
більшими учителями-моралістами Заходу і Схо
ду та надають його творчості всесвітнього зна
чення. 

Завдяки цій рисі своєї творчости Шевченко 
став близький і рідний одиницям і народам, що 

цінять волю і розуміють вагу бо~отьби й жер
тви за неї. Напр., поема "Кавказ" t не тільки ду
ховою власністю української літер'атури, але й до 
певної міри власністю народів Кавt<азу і всіх по

неволених російським імперіялізмом народів "від 
молдаванина до фіна". Подібне знаЧення має по

ема "Неофіти" з прозорою політичною алеrорією, 
спрямованою не тільки проти царського само

владства, але й узагалі проти всіх тиранів і гно

бителів вільної думки на землі. 
Шевченкова любов своєї батьківщини та ідея 

братньої любови між народами - це те основне, 
що промовляє до людської душі із сторінок кни

жки "Шевченкове слово і слава". Це доказ, що 
в хорі геніїв світу наш Шевченко має свій вла
сний голос і має що сказати від себе також ін
шим народам. Тому цей однотомник вартий зай
няти гідне місце на полицях не тільки наших до
машніх, але й прилюдних бібліотек або послужи
ти як подарунок нашим друзям чи знайомим ін

шої 11аціональности, що цікавляться літературою. 
Читач-чужинець, що не знає української мови, 
знайде добру інформацію про Шевченка в статті 
Бnгдана Кравнена англійською мовою. 

овид ч. 2 (137), 196() 



У країна в добі Директорії У. Н. Р. 

Д-р Л1атній Стахін, .VKPІHfiA Н ДОБІ ДИ
РЕКТОРІї У.Н.Р., СJ(fІl'ІІТОІІ, У J(fЮЇнсьІm ІІауко
во-Історична БібліотеІm, 19fi2-6(J', т. I-VII. 

Свіжа серія нипусків, rrр~rсн~чt:НІІХ історії уr~

раїнських ВИЗВОЛhНИХ ЗМ3ГаНh. Цt: Н3ПОЛеІ'JІ\ІВІ) 

nродовжувана донголіпнІ прац~ ;l-pa М. Стахова. 
давно задумана й широко заплянована - -- .1\'\аГ>ул •. 
ще в 20-их рок<1х. Перша ІІуГ>лікаці~ ант()ра, що 

ІІІеНІ1ІlІ·Кі ур~ЩІІ І Іl'ршу (r Друr·у Coвt"тcr,J\i Рсс
ІІуГ>лікІІ В УІ<раїні; В роІ{<ІХ \95H-f)2-- Т. \-\'\ (В 

7 -ох ви ІІУLї\ах), ІІр:tФІ, rrрисн~чеІІа історії За х і.l
ІІІ,ої УкраІ.ІІІІ за анстріІсісІ,коr·І> rrcpio;ly 1772-1 ~~І R 
рр. та rri,·l час :lL'p:tK:1HHІtx змаr·аНІ,, -- зГ>ройн()ї Іі 

.·lІІІІJІОІ\\:tТІІЧІІої оГ>ороtнІ ЗО УНР 191 R-1923 рр. 
ЧL·рr·ова сері~ -- ,·Loci 7 вrшусків, rrprrcв~ЧL'

нa ВІІЗНоJІІ,нІІм :~маІ·анням та історії держаrнн н·~) 

.'{-/' ,\Тагніі; ('тах ін 

заnочаткувала реалі:іаtlіш Lli·ш·\> ІІJrяну, ІІо~ВІІJІа

ся ще в 1931 р., н серії m.вівсt,кОІ·о ВІІJLаІІІІЯ На

родного Університету "С амоосніта", якоr·~ > сІ! ів
основником і редактором Г>ук д-р Ст.ахік до 19J~) 

р. Тоді д-р Стахів оrrуГ>лікунак "\сторін> Світокої 
Війни в рр. 1914-191 R" і ві.·L тоr·о часу ІІL' ІІL'РL'
стає раз-у-раз давати знапt 11ро свої ст у дії чер

І'овими виnускамн -- І{оJІІJСt, на Рідних Землях. 

а теnер у ЗДА. 

1951 р. в серії Науконої Історичної ьіГ>ліоте
ки У Скрентоні появилася 11срша к ЗДА пуГ>ліка
ція д-ра Стахова: "Гстr,м<lно,кн(r режим в 1 Ч 1 Н 
J1."; R rоках 1955-57- І{НІІЖКІІ !Іро ІІі;LрІІКНі U()JII,-

овид ч. 2 ( 1.17 ). J.l)(i(i 

uудіВІІІ1LLТВа України В до()у Директорії YHf> 
І ~І І R-1920 рр. Порівнюючи ці новіші пуГ>лікації 

J rючатконими пуГ>лікаціями, ()ачимо, що автор, 

зГ>L'рігаючи надалі н<lуково-rюrІуля рн и іІ xapat<ТL'P 
ВІІІ~JІа;Lу. ІІоr·mrГ>ив свої студії т<l никористан Г>а
,·апr(r матері~JІ нашої 1Li чужомовної мемуарн()ї 

історично-.'\ШНоr·рафічної літературІ!, а rІeJK';Ly

ciм НL'данно (>fJуГ>ліковані матсріялr1 ] джL'рел, що 
)LОКІ'і рою! uули lll'JLOCTYПHЇ. 

Дуже В<lЖІІе, ЩО антор H<lM;JІ'<lt'ТJ,CЯ ІИІЮ>рИС

тати ЯІШаІІОІJІІ,UJе ДОКУМL'НТаІLіЇ ,,З ТОІ'О (Їо[{у 
фронту" і крrrт11чно конфrюнтуе досі відомі істо
рІІчні факт11 3 нашої літератури з новішимн rrpa-
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цями та недавно опублікованими документами ро
сійських большевиків, поляків, західньоевропей
ських та американських архівів. Це дає критич
ний погляд на те, як на наші змагання й окремі 
події української революції дивилися, та яку ма

ли до них настанову прихильні й ворожі нам чин
НИІ<И. Це й допомагає вияснювати причиновість 
не одної події трохи йнакше, ніж це було досі н 
нашііІ історичній літературі, або підтверджува
ти факти давніше заперечувані ворогами, чи пе

редавані неознайомленими з дійсністю чужинни

І.!И істориками. 

У заповідженому напочатку пляні автор за
думує представити цю добу в такому хроноло
І'ічному порядку: 

І. Огляд громадянської війни між Директо
рією і урядом гетьмана П. Скоропадського за час 
під 15. ХІ. до 14. ХІІ. 1918. 

11. Обговорюючи період від 14. ХІІ. 1918 до 
27. І. 1919, автор особливо наголошує намаган
І-І Я визначити основні засади державного ладу. 

ІІІ. Період від 28. І. 1919 до 21. ХІ. 1920 роз
,·лядає ЯІ< прямування до встановлення парлямен

тарної системи. 

lV. Завершення праці має бути присвячене 
історії Державного Центру УНР на еміІрації, від 
21. ХІ. 1920 р. 

Тим часом у 7-ох книжках (які мають ра
зом 2074 стор. малої вісімки) охопив автор тіль
ки час від половини листопада 1918 р. до поло
вини червня 1919 р. Бо, як сам характеризує за

дум своєї праці, нона мала б бути не тіЛІ1І<И "на
рисом історії державного і політичного рознип<у 
України в цій великій героїчній добі української 
нації, але вона одночасно є також інтерпрета

цією цієї історії ... " 
Тож упродовж основного історичного викла

ду-опису фактів трапляються часті теоретично
вияснІОвальні деІресії автора. Не оберігся теж 
автор від повторень (на пр. про повстання про

ти гетьмана), які зайво видовжують виклад, і 
тому деколи неознайомлений читач, який сам не 
переживав подій, серед подробиць губить хро
нологічну послідовність. Автор - практичний 
журналіст, і йому буває трудно витримати в ро

лі та стилю історика при інтерпретації історії, 
що, зрештою, і не дуже дивно, бо й автор - теж 
співучасник подіr1. його оцінку подій, ситуацій, 

ІСТОРІЯ УНРАїНИ В ДОБІ ДИРЕНТОРІї УНР 
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В 7 ТОМАХ 

Монографічна праця проф. Українського Вільного Університету 

Д-РА МАТВІЯ СТАХОВА 

Ця монографія містить вперше всебічний образ державнотвор

чої дії українсько! 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) текстуаJІьно так, що кожний 

читач сам може собі виробити свій власний погляд на окремі періо
ди історії відновленої самостійної, соборної і суверенної Української 
Держави. 

До тепер появилося 7 томів цієї монографії. 

Ціна всіх дотеперішніх 7 томів в полотинній твердій оправі 
32.20 дол. 

Ця праця видана в рямках Наукового Товариства ім. UІенченка 
-- Бібліотека Українознавства. 

Замовлення і гроші слати на адресу: 

MYKOLA DENYSIUK PUBI,ISHING COMPANY 
2226 W. CHICAGO AVE., CHICAGO, II.ТJINOI~' 60б22 - П.S.А 

овид Lf. 2 (137), J[)(j(} 



ІІрОВЇДНИХ осіб ЧИ ПОЛІТИЧНИХ JІартtИ МОЖУТЬ і 

певно бу дуть заперечувати або виправляти ще 
живі деякі співтворці державного будівництва то
гu цасу й автори спогадів, на які автор посила

t:ться. Правда, автор намагається бути по змозі 

0()'t:ктивннм та ілюструвати події вийнятками з 
важливих документів, характеризує провідні по
статі уривками з їх промов, деклярацій і споми
нів, а настрій доби передає цитатами з тогочас
ної преси, адміністраційних звідомлень тощо. 

На зміст поодиноких книжок складаються 

такі важніші розділи: 
У першій книжці після огляду подій, що по

ІІередили повстання проти гетьмана, автор роз

t·лядає вибір Директорії, подгє характеристику 
її членів, методи встановлення нової влади, ін

терпретацію першої конституції - деклярації 

Директорії з 2б. ХІІ. 1918 р. та труднощі дер
жавного бу дівиицтва в час війни большеницької 
Росії проти України. У другій частині цього ви
пуску більше місця присвячено критичній харак
теристиці тогочасних політичних партій, їх про
відних людей та їх впливові на політичні події. 

У другій книжці знаходимо важніші розділи 

r1po дссант антантських військ на півдні Украї
ни, про внутрішні й зовнішні труднощі оборони 

УІ<раїни, про підривні акції російських большеви
ків та рідну "отаманщину", про спробу реорга
Іtізації начальної влади на державній нараді 1 б. 
І. 1919 р., про військову й політичну ралю Січо
вих Стрільців та їх провідних постатей, про вро
чистий акт соборного з'єднання УНР і ЗО УНР 
22. І. 1919 р. та про національно- ідеологічне й 
державно-правне значення Універсалу Соборна
сти. 

Тут автор зібрав чимало матеріялів про 
внутрішнє становище в Україні, яка опинилася 
перед фронта.ми російських большевиків, поля
ків, антанти та армій реакційних російських до
uровольців; про воєнний потенці ял України на
прикінці 1918 р. і на поч, 1919 р., про спроби пе
реговорів з Совнаркомом большеницької Росії, 
1 >РІ'Юtізацію оборони Держави й труднощі на 
фронті. 

У З-тій книжці найбільше місця присвятив 
автор Тру довому Конrресові, оцінці делеrатів, 
нарад і звітів Уряду, деклярацій партій, пред
ставників національних меншин та ухваленню 
Тимчасової Конституції 28. І. 1919 р. У дальших 
Р~)зділах цієї книжки обговорив автор внутріш
НІ справи краю, але рішуче замало уваги при
святив господарським справам (ст. 117 -122), -
порівнюючи менше, як деяким "отаманам". До
кладніше тільки зупинився на питанню економіч
ної ваги й соціяльної структури жидівської мен-

опид ч. 2 ( 137 ), 1966 

шини, tІ'/ даючи аналогічної соціяльно-економіч
ної аналі3и інших меншин. Тут годилося доклад

ніше пrедставити соціяльно-економічне стано

вище взагалі, зосібна ж проблему українського 

села й міста. Далі обговорив автор організацію 

зовнішніх справ, -- міністерства й дипломатич

них представництв, відступ з Києва, зміни в 
Уряді, nерегрупування армії й перипетії дипло

матичних переговорів з французьким команду

ванням антантського десанту. 

В 4-ій книжці найбільше місця присвятив ав
тор фатальній політиці Заходу, що допомогла 
російським большевикам у перемозі. На підста
ні новіших документів висвітлює він маловідомі 
в нашій історі<;графії сторінки політики й так
тики Антанти супроти України, показує подвій
ну гру біло-реакційного руху з німцями й Ан
тантою. На тлі залаштункової дипломатії і на 
явній сцені міжнародної гри, інтриr та інтере
сів, автор обговорює зовнішньополітичні нама
гання Директорії, її хитання та пригоди й труд
tющі української делеrації на Мировій Конфе
ренції в Парижі. 

У 5-ій книжці продовжує автор опис захо

дів української делеrації в Парижі, подає фак
ти про перешкоди збоку російських і польської 
делеrацій, про "російський комплекс" на фору
мі Мирової Конференції та про бурхливі події в 
3ах. Европі на поч. 1919 р. 

Закінчує автор цю книжку оцінкою альянтсь

кого десанту, що навесні провалився, підірваний 
теж м. і. большеницькою субверсією. 

У б-ій книжці згадує автор про українські 
дипломатичні заходи перед Британським Уря
дом, про ноти й меморіяли до поодиноких членів 
західньоевропейських урядів- вирішальних учас
ників Мирової Конференції та про представлен

ня справ української делеrації перед Найвищою 
Радою Мирової Конференції в травні 1919 р. 

7-ма книжка видана в пошану сл. п. сотни

ка Січових Стрільців Михайла Матчака. 
В першій частині цієї книги автор обгово

рює даремні намагання консолідації тогочасних 
політичних партій в часі відступу армії й смут
них днів волинського періоду Директорії та дає 
Г>ід себе критичну оцінку політичної плятформи 
кабінету Мартоса. 

В другій частині· книги переказує автор 
спробу перевороту отамана Оскілка та його лік
відацію. Третя частина 7-ої книги присвячена 
описові критичної ситуації українських фронтів в 
кліщах між большеницьким напором і польською 
офензивою в травні і на поч. червня 19 І 9 р. та 
спробам "рятунку з над пропасти" - перего
ворам уряду УНР з Польщею. 



Четверта частина книжки присвячена аналі
зі відносин на українських землях, що опинили

ся під окупаційною владою совєтської Росії по 

відступі української армії й Директорії, харак

теристиці "конституційних" основ й адміністра
ції т. зв. другої сов. республіки в Україні з те
рором Ч.К. 

В закінченні 7-ої книги подав автор пере
гляд життьового шляху й змагань сл. п. М. Мат
чака, - його політичну ролю в ідеологічно-по
літичній установі Січових Стрільців - Стрілець
кій Раді, його участь у засновинах і проводі УВО, 
відтак в Укр. Радикальній Партії аж до його 
схоплення большевиками в Відні й загину на за
сланні 1958 р. В цьому цінному біографічному 
додатку подав теж автор вперше деякі малові
домі факти з історії політичного життя на зах. 
укр. землях від 1920-41 рр., які вимагали б ок
ремих ширших вияснень з боку самого автора 

як і інших живих ще діячів того часу. 
Обговорюючи внутрішні відносини навесні 

1919 р., автор переповідає вже більше відомі по
дії на фронті, розрив південних частин і північно
західнього фронту, загально ілюструє політич

ну й мілітарну кризу Українського Уряду, нас
трої в головних українських політичних партіях 

та згадує про спроби змін в Уряді й Директорії 
УНР. 

З приведених у праці д-ра Стахова докумен
тів варто згадати важніші: останні грамоти геть
мана П. Скоропадського, Деклярацію Директорії 
з 2fi. ХІІ. 1918 р., документи Акту з'єднання 22. 
J. 1919 р., документи з ходу нарад і промови ке

рівних діячів про настрої в краю критичної зи

ми 1918/19, ориrінальні оперативні накази фрон
тш.,, засади тимчасової конституції з 28. І. 1919 
р., звернення Мирової Конференції до народів 

Східної Европи з січня 1919 р., звіти західньої 
розвідки, м. і. теж американської "місії" про си
туацію на Україні, підказувані західнім аrен
там їх біло-російськими та большевицькими яв
t!ИМИ і тайними співробітниками. 

В семі й книзі: Деклярацію уряду УНР з квіт
ня 1919 р., резолюцію ПОЛЬСЬКОІ~О СОЙМу ЩОДО 
України, ,,маніфести" ревкомів і підставленого 
сов. ур.1ду в Україні, резолюцію партійних з'їздів 
і совєтів України та виїмки з конституції совєт
ських органів влади УССР. 

Автор, передусім зацікавлений у дослщt дер
жавно-правних і суспільно-політичних програ
мових питань тогочасних провідних партій, біль
ше уваги кладе на їх інтерпретацію, менше ува
ги приділяє воєнним операціям і соціяльно-еко
номічним проблемам української революції (м. 
ін., замість наводити дані із статті проф. Оста
пенка з 1924 р. про інтереси чужинного капіта-
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лу в Україні, чи не варто було б подати дані з 
ноніших праць та може трохи ширше їх обгово
рити?). Чи не корисніше було б зосереджувати 

увагу на головних фактах, їх інтерпретації й о
цінці, залишаючи на боці й так уже добре відомі 
з усяких спогадів другорядні дрібниці? Уважні
ша рrдакція дальших випусків не лише заоща

дить місце, але і"І матиме вартість для основної 

цілости праці. Стилем та оформленням достосо
вує автор свою працю до вимог широких кіл чи

тачів, але чи слід на такий спосіб, як це робить 
автор, "давати дань" нашим видавничим відно
синам? Праця може теж бути корисним почат
ковим інформативним впровадженням для сту

дентів, зацікавлених н:тотнєю країни їх батьків і, 
взагалі, новою історією Східньої Европи - до
бою революцїі 1917-20 рр., але при умовІ, що 

автор завершить працю вибраною бібліографією 
історичної літератури й джерельних публікацій, 
бо неповні, розсипані посилання в примітках (в 
яких, м. ін., немає й згадки про таку одну з пер

ших спроб синтези, як англомовна праця проф. 
І. Решетаря з поданою бібліографією) не виста-
чать. 

Сучасний большеницький режим в Укра'іні 
вже від довшого часу підготовляється до відзна

чення 50-ліття революцїі й визначив докладні ди
рективи історикам, як підганяти до них викрив

лювані, фальшиво інтерпретовані факти й подїі 
українсько·і національно·і революцїі. Хоч яка оче

видна неправда для сучасників потойбіч, вони 
мусять мовчати. Поцейбіч не можна 'і'і легкова
жити. Праця д-ра М. Стахова - це важлива, 
од~іа з перших відповідь з вільного світу ворого

ві, а також звернення до совісти громадянства 
в 50-ліття визвольних змагань і віднови Укра'ін
сько'і Державности. Та не самі лише автори, 'іх 
труд, знання й почуття обов'язку перед поколін

нями зможуть гідно вшанувати Велику Річни
цю об'єктивними історичними працями про не'і, 
щоб не пропадала віра в найвищу ціль Наці'і. 

/./.в. 

АНГЛОМОВНА ЗГАДКА ІВАНА ФРАНКА ... 
(Закінчення з 35-тої стор.) 

Шевченко став свідомим борцем за права жін
ки в суспільнім житті, за 'і'і рівноправність та 
гідне життя. R образі Матері Божої Марїі Шев
ченко вбачав найвищий моральний осяг людс
тва, великий ідеал людсько'і любови, що є осно

вою християнства в світі і тепер, - каже Фран
ко. 

На протязі 40 років Франко пильно вивчав 
творчість UJевченка. його стаття англійською 
мовою, призначена на ознайомлення світу з по

статтю Шевченка, заслуговує на нашу увагу. 

ОВИД ч. 2 (137), 1966 



Ннига про "Січі" 

"Гей, там на горі "Січ" ід е ! .. " Про пам' ят
на книга "Січе й", зібрав і впорядкував Петро 
Трильовсь}(ИЙ . (Едмонтон) /.9()5, стор. 4.52. 

.,Це щось тш<е гарне і величне, що 

трудно описати: ціле військо, І<іль
ІШ тисяч. ТtmльпвсьІ<ИІЇ за генера-
ла". 

Михайло J{пцюбинсьf(ИЙ 

Може ви, шанокниІUІ читачу , з на єтс про ,,Сі 
чі " більше або менше, може (І пам ' ятаєтс з мо
лодих літ січові свята та здвиги, але нікоJlи не 

матимете чіткого уявлення про цю гідну подиву 

організацію, якщо н е прочитаєтс "Книги "Сі
чей " . Ця публікація , що охопJlює пона ;~ 50 спо 
І ' адів колишніх січовиків, 25 статтеІі , 40 текстів 
січових пісе НІ") з півтузенсм нот, багато ілюстра
цій та інших матеріЯJlів, служить зразком, ЯІ< 
треба рятувати ПL'PC Jl заГ>уттям пам ' ятІ) прt) МІІ-

ОRИД ч. 2 ( JJ7 ), ІDПП 

нyJli події та 11ро видатні дiJla й зас.пуги наших 
nаТІ">КЇВ. 

Розгортаюч11 показну на ВИГJlЯД кнr~жІ<у з 
І{()Jlьоровто оокJlадинІ<ою роботи мистця Е. Ко
зака ( січовию1 і з синьо-жовтими й маJlиноними 
"Jlе нтами "-стрічІ<ами в поході), ви , може , й не 
сподіваєтесь, СІ<ільки цікавого й підбадьорJlиво
І ' О у ній прочитаєте. А коли у вас жива уява і 

душа ентузіяста, то ви напевно захопитесь кар
пІнами тіt:ї нашої "січової слави ", що oJlиcнyJla 

,'lоскітньt>ІО зорею над зах ідньоукраїнським об
рієм і oyJla n напевно діждалася ясного дня, як
що 6 11 не заступила чорна хмара першої сві
тової в ійни . Ви ще раз допевнитесь, які могутні 

творчі сили дрімають у нашому рідному народі, 
в іІо1 ·о наііширших "масах", і подумаєте, яких 

LJудових усп іхів можна о домогтися, якщо б L~им 
.,масам'' датн добрий прові д. 

І{инетс О І<ом на книжку, приглянетесь до 

світл11н, прочитаєте одн у-дві стор інки - і раз 
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кудись зникають і книжка, 1 ІЛюстрацн, 1 рівні 
рядки буков, а ви немов поринаєте в живу дій
сність з-перед півстоліття, ходите по рідній зем
лі, приймаєте участь у січових святах, віддиха
єте атмосферою "Січей". Так завжди діють до
() ре й безпосередньо написані спогади. 

У І<Низі викладено цілу історію "Січей", по
чинаючи її генезою (спогад д-ра Кирила Три
льовеького п. н. "З мого життя") і кінчаючи 
1930-ми роками. Склалися на неї писання понад 

80 авторів, не враховуючи тих, що написали вір
ші й пісні на січові теми. Між авторами бачимо 
такі відомі прізвища, як Антін Чернецький, Ілля 
Киріяк, д-р Карло Коберський, Іван Кейван, Ми
хайло Ломацький, д-р Іван Макух, Микола Уг
рин-Безгрішний, Роман Дашкевич, Володимир 
Дорошенко, Дмитро Дорошенко, Осип Залесь
кий, Дмитро Катамай, Сергій Єфремов, Лев Я
сінчук, Ікер (Іван Керницький) та інші. 

"Книга "Січей" нагадує нам, що січова ор
ганізація, починаючи славним Заваллям ( 1900 
р.), протягом І<ількох років буйно розкорінила
ся по всій Галичині аж пu Посяння, Лемківщину, 
австрійсьІю-російський кордон на Збручі, в ук
раїнській частині Буковини, почасти на Закар
патті, а далі серед наших еміrрантських громад 
в Европі іІ за океаном (ЗДА, Канада). То було 
здійснення Шевченкового заповіту: "Обніміте, 
брати мої, найменшого брата!" То було втілення 
прсt<расної ідеї, що зелектризувала й одушевила 
народні маси, збудила в них почуття людської 

та національної гідности й обновила її історич
ну пам'ять про власну державу. Нема сумніву, 
що була б вона поширилася і на центральних зем

m!х України. Надійні початки були зроблені в 
1918-20 рр., але їх загальмувала чергова боль
шевицька окупація. 

Варто подивляти, як провід "Січей" зумів 
мудро й обдумано поєднати національну роман
тику і зверхню декоративність з основними ре

альними політичними та культурними завдання
ми, додаючи до них боротьбу з накиненим воро
гами і піддержаним частиною таки нашої інте
ліrенції рабським комплексом, з неписьменністю, 
лихвою, алькоголізмом і подібними язвами. "Сі
чі" проникали згодом із села в місто. Крім се
лян, у січових рядах з'явилося патріотичне мі

щанство, робітництво, студентська молодь, на
родне вчительство та міська інтеліrенція, хоч 

вона переважно організувалась у "Соколах". Бу
дучи формально мережею протипожежно-тілови
ховних товариств, січова організація перетвори

лася в організований рух національного відро

дження "на низах" і стала справжніми кадра-
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ми народної міліції. Звідти вже тільки один крок 
до створення військової формації. І справді, ве
тша історична заслуга "Січей" - це те, що на 
їх базі духово дозрів і створився леrіон "Укра
їнсьІ<і Січові Стрільці", які в 1914 р. перші роз
почали військовий вишкіл і вправи із зброєю в 
руках. 

Тож не диво, що січовий рух підтримували 
всі, кому не давала спокійно спати журба за 
майбутнє народу, за завтрішній день. Цій орга
нізації віддали на послугу своє серце і перо та
кож такі відомі письменники, як Іван Франко, 
Віра Лебедова (Константина Малицька), Богдан 
Лепкий, Лесь Мартович, Марко Черемшина (Іван 
Семанюк), Андрій Чайковський та ін. З "Січа
ми" близько співпрацювали видатні суспільно
громадські діячі, між якими були і священики. 
Безперечно, не мог ли "Січі" не мати і противни
ків, бо яка добра ідея їх не має? 

"Січами" дуже цікавилися і раділи їх зро
стом провідні одиниці з східньоукраїнських зе

мель - крім Коцюбинського, Христя Алчевська, 
обидва Дорошенки, а також Микола Міхновсь
кий, що дружив з "січовим батьком" Кирилом, 
ходив з ним на прогулянки в Карпати, бував на 
січових святах і вічах, а в 1914 р. на крайовім 
здвизі "Січей" і "Соколів" у Львові сказав з ту
гою: "А коли і в нас (на східніх землях Украї
ни - пр. авт.) щось таке побачимо?" 

Стихійний ентузіязм, з яким народ привітав 
заснування "Січей", відбивається, між іншим, у 
віршах-піснях, що їх складали .самі селяни-січо
вики. Низку таких віршів подибуємо в рецензо

ваній книзі. Це ж відомий факт, що предметом 
народної творчости стають єдино такі явища й 
події, які глибоко сколихнули народною душею. 

Знімки (коло 200) - це те, що робить кни
гу безпосередньою й живою. Цінний докумен
тальний матеріял для історії. На вас дивиться 

ви струнчене "січове військо", Перед вами цвіте 
маковим цвітом наша вродлива молодь. Поглянь
те на статечних rаздів і rаздинь, на січових про

відників, на тих, що за "Січ" сиділи в тюрмах і 
платили власним життям - на весь цей наш чу
довий нарід і не втрачайте віри, яку, може, у вас 
підірвало перебування поза межами Рідної Зем
лі. Нащадки тих, що впродовж кількох віків не
волі зберегли свою національну душу, поки її 
розбудила ,,Січ" і січове стрілецтво, не принесуть 
сорому своїм предкам. Це той пень, що, зруба

ний навіть при самій землі, випускає з кореня 
все нові парості. 

"Книга Січей" помагає вияснити справу від
ношення цієї наскрізь здорової народної органі-
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зації до рсЛІГІt та Церкни. tlщомо, що в "Січах" 
панував т. зв. радикальний дух, але було б по
милкою утотожнювати його з будь-якими анти
релігійними ~;астроями. їх ніколи не приймав і 
тепер не приймає з природи богомільний укра
їнсьt<ИЙ нарід. "Радикалізм" "Січей" - як це 
заявив сам К. Трильонський - був реакцією на 
консервативні погляди досить великої частини 
греко-католицького духовенства. Це духовенство, 
переважно москвофільської орієнтації, відчуже
не від народу, не тільки ні в чому йому не пома
гало "вибиватись з туману", але ще й гальмува
ло його прямування до політично-культурного 
розвитку. У книзі є достатня кількість доказів 
на те, що згуртоване в "Січах" селянство твердо 
стояло при вірі й Церкві. Щобільше, з "Січами" 
гармонійно співпрацювали ідейні священики-па
тріоти, як о. Тит Войнаровський, о. Кирило Га
морак (тесть Василя Стефаника), о. Іван По
пель та інші (див. стор. б 1). Бувало, що сини 
священиків - студенти організували "Січі", а 
дружина священика з Старого Косова була на
віть кошовою (див. знімок на стор. б 1). Отже, 
суть справи не в духовенстві й, тим більше, не у 
вірі, а в характері суспільно-громадської групи, 

що була продуктом консервативного й чужого 

духові часу світогляду. А втім, він уже був у 
стані завмирання. 

Як уже сказано, у книзі переважають спога
ди. Вони досить давні, бо здебільшого з-перед 

1914 року. Спогади належать завжди до ціка

вої лектури, в них багато безпосередности, але 
вони - звичайно, без вини авторів - бувають 

недокладні. Таку недакладність я виявив на при

кладі свого далекого кревного, січовика Петра 
Завадовича ·з Тернополя. Про нього написано, 
що він згинув у рядах УСС в першому бою з 
царською армією в Карпатах. Насправді він по

nав у російський полон, перебував у Ташкенті 
та Асхабаді, потім добився до Києва і аж там у 
криваві роки визвольної боротьби ( 1918-19) про
пав без сліду. 

Книгу видав окремий Видавничий Комітет 
в Едмонтоні під головуванням Томи Томашівсь
І<<>го при матсріяльній допомозі громадянства. 

Окреме признання слід висловити секретареві Ко
мітету й одночасно творцеві та впорядникові 
книги Петрові Трильовському за дбайливе ре
дакційне оформлення, непогану мову та старан
ну друкарську коректу. А прочитати цю книгу 
варто всім, у тому ж і нашій молоді, бо робота, 
яку никонували "Січі" була ні сяка, ні така, а 
справжня всеуІ(zюїнська діяльність. 

Р. 3-ч 
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Етимолоrічний словник 
украінської мови 

AN ETYMOLOGICAL DICТIONARY 
OF ТНЕ UКRAINIAN LANGUAGE 

Проф. Яр. Рудницького 
почав виходити друком у виданРях УВАН 

у Канаді. 

"Не тільки із звичайної наукової допитли
вости, але й життєвої конечности постає 
дуже важлива потреба в такому словни
кові ... , який би давав відповідь на пи
тання, як те чи те слово історично розви
валось, чи воно оригінальне, чи запози
чене з чужої моои. А коли воно чуже. то 
з якої мови воно прийшло до мови україн
ської. Відповідь на такі питання може да
ти тільки поясняльно-етимолоrічний слоu
ник ... " 

Сл. п. Проф. Леонід БtлецькиА (1953) 
Як виходить із передмови, словню< 

проф. Рудницького опрацьовувався від 

1941 року в Празі, ЧСР, потім у Гайдель
берзі, Західня Німеччина, а від 1949 року 
в Вінніпеrу, Канада. Є це перший етимо
логічний словник української мови, що 

крім літературних слів і назв, подає їхні 
діялектичні різновиди, історію слів, сино
німіку, ви відні форми й походження ( ети
мологію) з обширною літературою в ук
раїнській і інших мовах. 

Цей "наріжний камінь української 
культури" (за висловом Ю. Лісового) по
являється випусками. Ціна $ 4.00 першого 
випуску (букви А-Бе - стор. 1 - 96). 

MYKOLA DENYSIUK 

Publishing Company 

2226 W. CHICAGO А VE. 
CHICAGO 22, ILIJINOIS - USA 

ВИйШЛА З ДРУІ(J' 

поема Олекен Бабія 

..n О В С Т А Н U І" 
Книжка мае 180 сторінон. 

Ціна ОДНОЇ КІІИЖІ<И $1.75 
· Поему "Поостанці" можна купити: 

Ukrainian Bookstore, 
2315 CHICAGO AVE., CHICAGO, ILL. USA. 

Книгарні І кольпортери дістануть опуст. 
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Блакитні троянди 

Теодор Курпіта: "Блакитні троянди", авто
біографічна повість. Чікаrо, У крrіінс~:~е Літера
турне Видавництво, 1966. 

Дотеп~р українська спільнота знала Теодо
ра Курпіту як автора віршів, поміщених у кіль
кох збірках та окремо в різних журналах і ча
сописах. У цих творах їх автор, обминаючи на;~
мірні новаторства, модернізм, придержую:.jись у

сталених клясичних форм, часом підлягаючи 

nпливам поезій МаІ{СИма Рильського чи Миколи 

Бажана, виявив себе поетом, що знає техніку 
віршd та дбає про форму й чистоту мови. Деякі 

вірші Курпіти щодо змісту й тенденції були сус
пільницькі, мали прикмети сатири. Нагло Кур
піта зробив читачам несподіванку, подібну до 
тої, ЯІ{у зробив Олекса Солтисик, що писав гу
морески, сатири, а нараз видав повість "Та зем
ля наша", цілком не подібну до гумористичних 
творів того письменника. Душевне життя люди

ІІИ багате, різноманітне, тому й творчість поета 
не може вміститись у рамах одного жанру чи 

одної форми. 

З великого болю, смутку, з особистих тра
гедій життя вже зродився не один поетичний 

твір. З нещасливої любови зродились такі тво
ри, як йогана Вольфrанrа Гете "Вертер'' чи 
І вана Франка "Зів'яле листя". Не диво, що й 
Теодор Курпіта, переживши в особистім життю 
велике горе, утрату дорогої дружини, вилив свій 
біль і смуток у численних віршах, що стали вір
шованою автобіографічною повістю. Це "Блакит
ні троянди". Хоча деякі вірші пов'язані з рані
шою добою, хоча в деяких віршах відбились во
єнні та повоєнні події життя українців-збігців, 
то в центрі збірки "Блакитні троянди" стоїть 
трагедія поета, що втратив дружину. Тому при
святив свій найновіший твір "незабутній Лялеч
ці, преІ{расній дружині і невтомній моїй літера

турній співробітниці, замість чергових квітів у 
1 О-ліття її смерти". 

Не можна вимагати від поета, щоб він пи
сав тільки суспільницькі твори. Суспільне й осо
бистс сплітається в життю нерозривно, і навіть 
Данте Аліr'єрі в поемі "Божественна комедія" 
зобразив події, що охоплювали весь нарід, люд
ство, всесвіт, але оспівав і свою любов до Беат
річе Портінарі. її передчасна смерть дала пое
тові основу для згаданої поеми. 

Особиста трагедія Теодора Курпіти - то 
трагедія загальнолюдська, бо скільки ж мужчин 
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втрачало втрачає жінок, що були для них най

оtльшим щастям і найбільшою радістю їх жит
тя. "Блакитні троянди" - то під деяким огля
дом образ долі українського вигнанця, емі,·ран
та на чужині взагалі. Тому вдумливий читач не 
може оцінювати цього твору лиш~ як збірку вузь
ко особистої, суб'єктивної лірики, хоча цей твір 
Курпіти може найбільш персональний, автобіо
графічний у цілій сьогочасній українській літе
ратурі. 

"Блакитні троянди" - то лірика загально
людська, в ній криються об'єктивні вартості ми
стецтва слова - її поетичність. Читаючи вірші 

збірки "Блакитні троянди", читач відчуває, що 
словом Курпіти заговорила людська душа вза
галі - душа, що терпить так сильно, що мусить 
поділитися з кимсь своїм болем і дати йому ви
раз у своїй поетичній творчості, розкриваючи 
тайну того болю: 

Я все вже зрозумів ... Ти вмерла. Береги 
Нас ділять, і вже тут не житимемо вдруге, 
Бо неба на землі нам заздростять боги 
І змінюють його на вічне царствtJ туги .. 

Першу частину згаданої збірки урізнород
нюють вірші Євгенії Винниченко-Мозгової, Ро
мана Завадовича, спомини Євгенії Курпіти, сес
три першої дружини поета, про її сестру Ольгу. 
У дальших віршах збірки "Блакитні троянди" 
розгорнені сцени перших років співжиття Тео
дора Курпіти з його дружиною - співжиття ще 
ідилічного, що не віщувало трагедії. 

Цвітуть акації, і млосно пахне хміль, 
Лисніє клюмбами квітчастий львівський 

вечір . .. 
І дем усміхнені і чуєм, як з-за віл л 
Долоні місяць нам поклав на теплі плечі. 

Ми вже одружені і робимо брилянт 
3 твердого каменя, а з терну - незабудьку, 
Бо ліжка нашого не криє пух троянд, 
Лиш цвіт свідомости спільноти втіх і смутку. 

Ні, це не сон. І це не приверзлося. 
Дружина ти •. . Та далі все пече 
Мене твій шовк сріблястого волосся 
Та голубінь твоїх ясних очей. 

Парк. ЛаВІ<а. Вечір. Млосний опій лип ... 
Здаля від лямп, очей і поговірки 

овид ч. 2 ( 137 ), 19fіб 



Твій кучерик до уст мені прилип . .. 
Над нами з неба дві злинають зірки ... 

Осінні все люблю похмурі ночі ... 

Тоді, замкнувши свій фортепіян, 
Ідеш до мене, ніжна і промінна, 
Та, любо сівши на мої коліна, 
Кладеш голівку на моє рам' я ... 

І як тебе до болю не любити 
І як у пісню не ввести свою 

Твої уста, малиною налиті, 

Та ту ясну голівоньку твою? 

Життя під час війни, як буря, пориває поета 
і його дружину у свій вир, і любов-ідилля повіль
но тратить свою ідилічність, переходить у дра

му, потім у трагедію. Поет пише тоді вірші ,,Ві
таємо бомби", "Совєти знову йдуть", "Іду Хре
щатиком". Дальші вірші у збірці - то карти

ни з життя вигнанця. 

Rиїжджаємо з рідного дому, 
Але де та куди - не знаєм ... 
Тільки чуєм, як стогнуть колеса, 

Тільки бачим вогненну Содому 
Над країною нашого краю. 

Словацьке залишаєм в шопі ліжко 
і в Гунію волочимо свій шлях ... 

. . . Можливо, що нарешті 
важкий тягар, утомлені украй, 

ми скинемо в чужому Будапешті 

свої серця у нечужий Дунай. 

Перебувши деякий час у бомбардованому 
Відні та Мюнхені, поет з дружиною відпливає 
кораблем до Америки. На кораблі поет у вірші 
"На Атлантиці" відтворює свої враження й пе
реживання: 

fla морю ми. У сивий корабель наш 
Вдаряють хвилі, мрії та льоди .•. 
Яка страшна та просторань пустельна, 
Ці білі гори чорної води! .. 

Опинившись за океаном, поет живе перед
усім споминами, мріями про вітчизну та любо
в'ю до своєї дружини, тому пише: 

Княгине діл моїх і снів, 
проси у Бога не срібла, 
не про листки мені лаврові, 

ОRИД ч. 2 (137): ИJ66 

а щоб, як вмру, хоч ти жила 
в українськім Львові. 

Доля загнала поета до міста ЧіІ<аrо, що від
билось у віршах Теодора Курпіти. 

... Скінчився лагер. 
До щастя зведено мости ... 
І висідаєм, як бродяги, 
Без дому, роду і мети. 

Ті вигнанці-збігці мріють, щоб прийти в 
теплий дім і в щастю їсти теплу бараболю. Поет 
Курпіта, дивлячись на свою дружину, вирішує: 

Для тебе, ніжна і тонка, 
своїм чуттям і болем землю зрушу, 
від горлиці дістану молока 

та з кременю тобі вина надушу. 

Але поетові довелось зрозуміти слова молит
uи: "Нехай буде воля Твоя, яко на небі, так і на 
землі". У Чікаго обривається трагічно життя 

дружини поета. Він писав: 

Великдень? Ні! Воскресними думками 
не лину л під небо осяйне, 
бо зірваний із храму Бога камінь 
упав на неї - та убив мене. 

... Ти, що все любила спіт і світ ло, 
пішла від мене у несвітський світ . 

Стоїть лиш хрест. Видніє зимний гріб 
і килим зіль, німий і без надії, 
мов вічний знак коротких наших діб 
та паморозь на квітах наших мріянь. 

Я виплакав із болю очі 
Та серце розіп'яв своє 

й ходжу на цвинтар твій щоночі 
Дивитися, чи ти ще є. 

І розсуваючи, як завше, 

Покладену між нас межу, 
Я, на твій гріб хрестом упавши, 
До ранку у сльозах .лежу. 

І дзвонить серця зірвана струна, 
І гіяцинтом дихає світ личка, 

І чую, як холодна ти й сумна, 

До мене нахиляєш крайчик личка. 

Ти мертва вже, й калинові мости 

до щастя зірвано .. . Та все ж часами 
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що ми в плащах. Десь ідеJ.іо. І ти, 

немов на щоглі в темну ніч зірниця, 

мене осяюєш, чар-маниш, мерехтиш 

і посилаєш навстріч дневі злому 

усмішку янгольську. 

Нема тебе, і стихло німо 
Псе, рушене тноі.1н /(рилом, 

І J мрій життя лиш кільІ<а зпімоІ\ 

І СfJібний І(учер твій аа СІ<ЛоАt ... 

Це не мене горицвіт І(JІJІЧе, 

Чужі весни мені слона, 

снитьсн, Бо Hfi.Іl'jJ бн >І :ш тебе тричі. 

Ul,oб тілЬІаt ти була жива. 

11е вірю в те. що вмерла ти. Н моі"й 

Душі жннеш . .. Це сон. Це мить нестями, 
/)о досі чую дотики тноі 

І голос тн і і!, 11 mtщонн і! і Іmxшut й. 

Тн нес бJ•ла стІнІ і Іmmm добfJОЛt, 

Будь нею і тепер, І<ОJІИ тебе я втратив, 
І мій найваж·Іий гріх навсе мені прости 
Що я любить тебе не в силі перестати. 

.1ір/{у ман я, що небом летіла 

ОПИД ч. 2 ( IJ7 ), !ПfЮ 



І ;пала на серця мій храм 

І душа від тепла спопеліла, 
Та під світла осліплий я сам. 

"Бmtкитні троянди" - то твір писаний в 
різні часи і під впливом різних настроїв. Хоч йо
го об'єднує якийсь загальний тон, то в ньому 

11~ма повної суцільности та плянової побудови. 
Пишучи один вірш, Иого автор підіймається уя
вою на висоти справжнього поетичного надхнен

ня, а часом у черговому вірші, ідучи за настроєм, 
попадає в ЯІ{усь ІІадуманісп,, штучність і тво-

• • ~ u •• • • ~ 

рип~ вІрш, ослаолении прозаІзмами 1 навпь оа-

ІІ<lЛІ>ІІістю пересадного реалізму. 

Три ртш я фіранок ще не прав 

Та не зміняв по собі простирало. 

Трояндо, стань і залишись. Кинь гріб! 
Моя душа пропалена до глибу ... 
Останній раз в суботу гриз я хліб, 
А нині п'ятничка - зготуй у сосі рибу. 

Ходжу зимою в зимному пальті, 
а літом у гарячому кожусі. 

... І мертвий з болю та горілки, 
Немов в людині Сатана, 
Підношусь з зимної долівки, 
Щоб J(ухоль взяти ще вина. 

І п'ю вино ... П'ю лік отрути 
Терпке благословенне зло, 
Не, щоб МJ-ІНуле призабути, 
А ВОСІ(ресити, що пройшло. 

... Та на столі скарпетки і книжки, 
Сорочка, хліб і чай три дні не литий. 

І коли в однім вірші поет пише "щоб пn
просив Христа ігумен Г авліч до завтра ключ ли
шити у замку", а в іншім вірші автор "Блакит
них троянд" допускає такий прозаїзм: "Вірю в 

т~, що навіть тебе придержав доктор Мілько 
Дуб на празнику в Сорохові при каві" - то чи
тач мусить подумати, що отець Гавліч знаний 
тільки серед українців у Чіка,-о, а доктора Міль
І<а Дуба знав тільки Теодор Курпіта, тому той 
доктор Мілько Дуб попав між блакитні троянди, 
ЯІ< Пилат до "Вірую". 

Теодор Курпіта, сатирик, реаліст, на дні ду
ші скептик, поставив собі незвичайно трудне ми
ст~цькс завдання -- створити автобіографічну 

nовість про чисто особисте, інтимне життя. Це 

ОRИД ч. 2 ( 1.17 ), 1966 

завдання вимагало великого такту, почуття мі

ри. У деяких віршах автор "Блакитних троянд" 
виконав своє завдання майстерно, але в кількох 
віршах згаданого твору, замість щирих почу
вань, промовив штучний, надуманий патос, який 

доходить до такої пересади, що поет, щоб зма

лювати свою розпуку, пише, що, коли його мерт

ва дружина лежала в каплиці, то він з одчаю 

"гриз колодку". В цих найслабших віршах, за
мість поетичної образности, читач натрапляє на 
реторичність і неприродну гіперболічність. 

Зате у вірші "Молитва" Теодор Курпіта 
створив справжню літературну перлину. Тут щи

рим ліризмом, повним експресивности, поетично
сти надихані слова поета - слова болю і смутку. 

Свій зір до Тебе зводжу скрізь щодня 
І все питаю про причину ... 
О, вскую Ти мені П відняв 
І чом рішив, щоб з нею я не згинув? 

Громами слух мій випали. Покар, 

Не знай ваги, ні меж терпінь покути, 
А дай мені за це - найбільший дар: 
Не дай мені ніде П забути! 

Такий вірш міг написати тільки справжній 
поет. За такий вірш читач і критик радо виба
чать Теодорові Курпіті те, що в його збірку по
пало декілька слабих віршів. 

"Блакитні троянди" прикрашені численни
ми фотознімками з життя автора та його дру

жини. Як на наші обставини, книжка "Блакит
ні троянди" видана майже люксусова, і вона мо

же бути справжньою цінністю в кожній бібліо
теці. 

Олесь Бабій 

Ориrінальна поява 

Юрій МошннсьннR 

У СВІТІ МИСТЕЦЬКИХ ЧАРІВ 

враження. з подорожі 
63 мистецькі ескізи 

Онеани і Юрія Мошинсьннх 
Книжка багато ілюстрована мае 328 сторінок 

друку в твердій· люксусовій оправі. 

ЦІна - 5.00 AO.L 
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ДОВГОГРАй НІ ПЛАТІ ВНИ 
- СЛУЖБА БОЖА на двох довгограйrшх НІ- 1 udl, oJ2 і udJ )KA1JTШJlvi.Ш IHLHI по 

FI ш1атівках у виконанні хору церкви M'l 1 outi 1 HLtH :У 11А 
св. Варвари у Відні, в ціні 12.00 доJІ. і ьJ5 tiA.JAe L І U.LІ.UJ 1}1 - Uнера. СJІова 
додаткова nлатінка з ,.Боже, вислухай Tupucu Шев-rенки. Музика К. 
благання" і ін. за 1.00 дол. Всі три платів- І ,., Данкенича 

б · ф 0 ov8 ЗНUН ... У JJbHOШ ки, в аль омІ, мистецько-о ормленому . . ~:~- 2 ЦІ::J?КuинІ 1 Jlr'lil 
Мошинською, разом із пересилкою 13.00 і ;J и '-

УКІ->АЇНСЬЮ НОСКРЕСНІ ПІСНІ і гаІ~ілки у І Маланюк та Xupy 
в в диригент: А. ник., xupy церквн св. арвари у ідні - 1 ,- . , 

19.80 
4.У5 

ЦсрІ.:uшшй Xup 
св. Нарварн, Шдень, 
l"натишин 4.95 

Альоом з дІ.юма платінками 10.00 1 ~;J1 ІіАРОДНІ ІІКНІ - у tшІюшшні Іри 
УКРЛіНСЬЮ КОJІЯДИ у вик. хору церкви \ св. Нарвари, Нідень. Дир. А. l"натишин 4д5 

Cll. 13upllupи у Відні 4.95 - YKJ:>AїHl:biO llil:Нl 1:3 ЧІ::СТЬ ІІJ:>ЕЧИСТОІ 
- 3АІ ІОРОЖЕUЬ 3А дУНАЄМ - опера на 3 / ДШИ MA}JH - іVНшиний xup церкни cu. 

дії С. Артемоllського (три платінки) 14.95 ! о. Микшшн JJ Чіка1·u 4.95 
llll.J-1~1 І IJ!l) J!YlliHИЧOI< - (до слів А. І- ДУМИ ~Ul .~ інш1 українсь~{і ніші у uи- _ 

Малишка, муз. П. Майбороди) спінає І конаню кишсь1шх ансамбJІШ 4.Y;J 
Jt. І·натюк, та 11 інших пісень. Пісня нрu - 3БІJ:>КА IllCt..Hb - виконують Ія і JІю-
рушннчоІ{ пu.тонила серця всіх українців І бомир Мацюк з аркестрою 4.95 
У ціJІШvІУ світі. (Число платівки IJPlO) 4.95 - YKJ?AїHCbl\1 lllLНl у НИJ{uнанні Україн-

~01 СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ І' ськогu Хору Думка в Дітройті від унра-
(Адьбом з 3-ма шштів1шми, 12" Ціна $12.50 . вою 1. Атаманця 4.U5 

;,()2 JlИЛІЧІ l(АЗКИ (ч. 1) - lllCHl У1 ТАНЦІ 3 УКJ?АїНИ у ІJикuнанні 
У виконанні Ірини JІавріuськuї. 3.95 ; київських инсамблш uндиння NlUliПUP 

~03 .1\ИПІЧІ КАЗКИ (ч. 2) І ч. 1, ~ і J по 3.95 
У вш.:uюшні Ірини Jluвpillcькuї. 3.95 • - YKJ:>AlHA - шені у uикuнанні ~ криїнськuІ u 

ti04 I(OJJHJli:I ~ 14 різних J<uЛЯJt - ~ / ~ору Думка В _Ки~uі і ЮІШСЬКuІ u аНСі.Іі~І-
РІЗНl хори 4.9;J ОJІЮ бандурнспн J.~5 

SU5 ~iJ(IJAїHCbiO ПІСНІ - l:ШCI::JIA 3bll-'l\.A у ІJИІ<uШШІІі ріJШІХ .YІ>lJi.l• 
У виконанні Хору Нерьuнкн :3.95 їнських хuрuвнх ансамОJІіІJ 4.~.:J 

806 1\\ИI->OCJlAil CKAJIA-CTAPИUbKИJ/1 - XOJ?UHl 111Llil 3 УК}JАІhИ у uш.:uнш1ш 
l\Ii1·o Skala.Sta1·yckyj - тенuр Капе;Jі Бандуристін нід унраuuю 1 JJ. I\U· 

з аркестрою 4.95 тастого й Ь. Ьuжика ниевінані u часі Ін.:-
807 СПІВАЄ КИЇВ - Uk1·ainiaв Soпgs of Кіс,·, давньо1·о турне ІЮ t..врuні (uндшнш ш-

Concert of works Ьу Р. Maybo1·odD. 4.05 мецько1·u вндаьнищuи) -! . .JJ 
807 СПІВАЄ ЛЬВІВ - Conce1·t perfo1·med Ьу - Я ЦИJ "АНКА MOJ 10ДА і ін. 4.У5 

Capella "T1·embita'' in Lviv, Conducto1·- - }:І.К H::t;E H.t: JllUиИl"И і ін. пісні 4.~.:.> 
Р. Murawskyj ·1-~..J - bt..P13.t\.A і ін. пісні -!.U.) 

809 УКРА)"НСЬЮ ПІСНІ З ГУЦУЛЬЩИНИ --- ІАНЦЮИМU - танкона м_уз1ши 4.~.:> 
Ukrainian Hutzul Songs. 4.95 - KИїtiLbl\ИvJ HAJlьt.: і ін. ніші 4.~5 

810 lllCHI З УІ<РА)"НИ 4.95 - YKIJAДI:::Ht:: ЩАСТ>і драми u 5 діих іllшш 
811 INTERNATIONAL MELODIES Франка (АJІьбuм з J-.мC:t шштіuкими) l:l.5U 

,,AMOR" Orchestra. 
812 ВЕЧІР НА СОЮЗІВUІ -

4_95 - КОНЦІ::J?Т у виконанні Української Дyxuuuї 
Оркестри під _унранuю 1. Барабаша u Llі-

з аркестрою "АМОР'' Ulп·D.iniaн Dan~.:c 
Music 4.95 

814 DANCE PARTY - ,,АМОП.'' 01·chestt·a 4.9G 
815 УКРА)"НСЬЮ НАРОДІ-ІІ ТАНІ<И - Anatole 

Pietri Orchestra, - Buenos А і І"Сs 4.iJ& 
816 ВЕЧЕРНИUІ, ,,Кобзар" з Снмфонічною 

ОрJ{естрою, дирнr. А. РудшщJ,J\ІІіі, ФІІ.'І:::J 4.!J5 
817 КОНЦЕРТ, Хор "КОБЗАР" із Сшнtюні•ІІюю 

Opi<CCTJ)QIO 4.95 
818 ШЕ НЕ ВМЕРЛА, Хор "КОБ3АJ->''. 4.!1.5 
819 J(OHilEPT, Хор ,ДУМКА", НІ.!О· HtJp!:, 

;шр. Л. Круше.;JJ,JІІІUІ>КІІй. 4.!.J.J 
~20 ьог ПРЕдВІЧНИvІ - УІ<раїІІСІ,кі ко."ІІііLІІ 

та ще;tрівІ<Н у вик. Хору "І(обзар" пі!t 
кер. А. Рудницького 4.95 

821, Н22 і 823 УКРАІНСЬЮ КОЛОМИІ~їl<И 
(часТІІІІ;1 1, 2. і 1). І\ОіІ\Н;1 пn 4.~1.) 

R:N УІ<РАїНСЬЮ ПІСНІ - у виконанні Хору 
Верьовки (часшна 2.) 4.9.~' 

825 ЗАСВИСТАЛИ КОЗАЧЕНЬКИ... ЗuірІ\а 
коз~щьких пісень. 4.9.1 

'Р.27 МЛРІЧКА --- :\аJ<арпатські співаночІ\и 4.95 
S2R СТРИйСЬКИй ПАРК - пісні сьогодніш-

нього Львова 4.95 

каІ·о (альбом з 3-ма шштішшми) 4.5U 
- J:>ИMlHl:bi\1 Ml:.JIOДlї - шш. M'jil\. Ішuртст 

"J:>о::шш·u" 3 uркестрuю М. Шшши. АJІьбuм: 
три шштіuкн lU'', 7~ l~~M. 4.75 

TJ.::.HOJ:> 1. 3t::vїФJ.::.lJT- нри фuр.енінні JIIOuA 
l:JH03AI->. Три uршіна;Іьні шштівІш u 
мистецькu:~l.У шІьбuмі 4.75 

АjіЬБОМ ПІСІ::НЬ Я. о. Весоловського 
у виконанні оркестри і хору Івана 
1->оманова. Солісти: Антін Дербіш, 
0JІександер Тихнович (танцювальна 
музика) 

--- ДІТИ СПІВАЮТЬ- дитячий хор Рідної 
4.50 

Школи УНО- Філія Ст. Катеринс, Онт. 4.95 
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