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Олесь Бердник 

СВЯТА УКРАЇНА 
(Уривок) 

Золоті Ворота? Чи руїна?.. 
Що ви відкриваєте? Кому? 
Може, шлях до серця України? 
Може, стежку у нічну пітьму? 

Цвіллю обросло старе каміння... 
Позіхи туристів і юрби... 
Тут нема вогню палахкотіння, 
Тут нема пісень і боротьби. 

Річище звернуло історичне 
В інші і далекі береги... 
Тут лише таблички ідилічні 
Та байдужий гомін навкруги... 

Ні! Не може буть! Не мусить бути! 
Та невже над гомоном віків 
Гримотіння серця вже не чути 
В грудях запорізьких козаків? 

Та невже заснули і навіки 
Кобзарі прадавні у степу, 
Щоб нащадки — вбогії каліки 
Йшли у ніч безмовну і сліпу?.. 

Не заснули! Чуєте, братове! 
Я кажу вам, кличу і кричу, 
На Воротях сам стаю і знову 
Відкриваю їх і вам речу: 

— Народилась Україна Нова, 
Небувала, чиста, як Дитя, 
Україна зоряної мови, 
Україна Божого Буття, 

Україна пісні і кохання, 
Та Держава, де щезає тлінь, 
Україна творчого повстання 
Для усіх безсмертних поколінь! 

Йдіть, відважні Діти Невмирущі, 
Понад ешафотами віків, 
Приготуйте і серця, і душі 
Для казкових зоряних країв. 
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Я пошлю Блакитні Легіони 
Берегти Ворота Золоті, 
Щоб чужі ідеї та загони 
Не проникли на стежки святі! 

Україно, вернуться до Тебе 
Матері, метелики, вогні. 
Ясні зорі і хмарини в небі, 
Козаки воскреслі і пісні, 

Прийдуть квіти і маленькі діти, 
Прийде казка і пташиний спів, 
Забринять у просторі сюїти 
Всіх дерзань і небувалих снів! 

Закажу я вхід тюрмі і карам, 
Не пущу ні воєн, ні біди, 
Одведу у небуття пожари, 
Біль і кров — навіки, назавжди! 

Україно-Матінко! Воскресни! 
Тануть сни, і котяться в імлу... 
І Софія — Мудрість Прачудесна 
Вже стоїть на Київськім Валу! 

Побратими, гляньте на Руїни! 
То ж не прах, не камені прості, — 
То в Руці Святої України 
Всесвіту Ворота Золоті... 
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Василь Симоненко 50 р. з дня народження 
і 10 р. з дня смерти. 

ОДНОРУКИЙ ЛІСНИК 
(Маловідоме оповідання) 

Він прийшов із війни з партійним квитком, чотирма орде-
нами, однією рукою і двадцятьма ребрами. Коли відбухкав у 
хаті бубон, ухекався хтозна-колишній баян, а гості перепили і 
переїли все, що не дожувала війна, і розійшлися, Петро ска-
зав матері: 

— Передайте Мотрі, нехай виходить заміж... 
Мати сплеснула репаними долонями: 
— Вона ж тебе, як Бога, ждала! 
— Ну й що... Хай виходить заміж, — повторив голосом, 

повним безпросвітньої досади і терпкого полину. 
— Ти думаєш, вона не знає... який ти? — ледве не заголо-

сила мати. — Та вона ж, голубка моя сизокрила, любить тебе 
всякого... 

— Не треба, мамо, — жорстоко обірвав син. — Не хочу 
про це й слухати. 

Другого дня прибігла Мотря. Великими, повними чорного 
горя та образи очима заглядала в його сині льодники і питала: 

— Ну, чого ти, любий, так? Ну, не бери мене, але не гидуй, 
мов сучкою. 

— Я не гидую тобою, Мотре. Але... 
— Ну, то залишимося просто друзями... 
— Це неможливо, — глухо видавив із себе, дивлячись ку-

дись узбіч неї. 
— Ну, чого? Ну, скажи — чого? 
— Це неможливо, — стиснув єдиного кулака і повторив: 

— Це зовсім неможливо, бо я тебе люблю... 
Вони балакали довго, важко і гнітючо. Опівдні вчителька 

несла свою біду і незаслужений сором крізь допитливість під-
сліпуватих вікон. Вона йшла і плакала, і не ховала своїх сліз. 

На третій день у селі вибухнув ще один вулкан. Петро 
прийшов до контори і сказав голові: 

— Дайте якусь роботу. 
— Та що ти, парубче, — майже сахнувся той. — Ти ж учи-

тель, а в нас нікому навчати дітей, навіть допуття писати. 
— Я не хочу працювати в школі. 
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— Бог з тобою, Петре, — звівся старий римар із своєї ар-
хеологічної табуретки. — Чого ти не хочеш у школу? 

Петро дивився повз нього своїми жахливими, порожніми, 
як прірва, баньками. Щелепи він стиснув докраю і, здавалося, 
вони ось-ось тріснуть. 

— Я не люблю дітей, — простогнало це страховисько. — Я 
не піду в школу. Якщо ви людина, то призначіть мене лісни-
ком. Я тільки з вовчицями знайду спільну мову, — він раптом 
розридався майже істерично й кволо присів на лаву. 

Петро став лісником. Обходив усіх, особливо малечу, деся-
тою стежкою. Днював і ночував у лісі. І хоч лісник видався з 
нього путящий, у селі боялися його. Одні гомоніли, що, крім 
руки, він втратив на війні ще й клепку. Інші казали, що в ньо-
го, замість ребер, викинули серце. 

Петро не дослухався того натякання. Він занурився в ліс-
ницькі справи по самі вуха і мав з усіма тільки ділові стосун-
ки. За два роки засадив дубами, кленами, липами та вербами 
ледве не всі колгоспні ярки та прилуки, що десятиліттями ви-
грівали байдуже під сонцем свої безплідні жовтозелені ли-
сини. 

Хтозна, що поріднило його з дідом Омельком, котрого в 
селі прозивали Хетезе. Може те, що після чотирьох похорон-
них із фронту дід також: став цуратися і людей, і хати. І навіть 
ледве живої баби своєї. Однорукий гевал і миршавий, пришиб-
лений старістю і нестерпним горем дід Хетезе блукали селом 
і лісом, немов два закоханих привиди. Чи говорили вони коли-
небудь — того ніхто не міг сказати, не взявши гріха на душу. 
Може, говорили, а, може, й ні. 

Тільки, коли Петро та дід випивали чарку-другу, навколо 
них збиралися цілі табуни дітей. Дід тоді ставав справжнім за-
водом. Він за якийсь окраєць часу поспішав обділити босоно-
гих телепнів свистками з липи, сурмами з ліщини, сцикалками 
з бузини, надоїдливими деренчалками. І тоді в кожній хаті 
свистіло, сурмило, цвіркало, деренчало. І матері не відали, що 
чинити — дякувати чи клясти діда. 

Доки дід майстрував, Петро розказував дітлахам такі іс-
торії та казки, що вони навіть не помічали, як безжально 
тнуть їх комарі. Та проходило похмілля, і знову все верталося 
до нудотного і сірого річища. Знову щось роковане гнало їх 
від людської мови, сміху і співу, і вони, мов приречені, ниш-
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порили по лісу, шукаючи роботи для рук, а можливо і зілля 
для розп'ятих мукою душ. 

Я був тоді ще пуп'янком. Але я добре запам'ятав, які на 
смак хліб із жолудів та млинці, вчинені на висівках і молодо-
му липовому листі. Тієї страшної весни голод у нашому селі не 
обминув жодної чесної хати. Коли починалися жнива, ми біга-
ли з рогозяними кошиками по стерні і збирали колосок до ко-
лосочка, терли їх у долонях, видобуваючи пшеничне золото. 
Виснажені матері видобували з того зерна пригорщі борош-
на, а ранками частували нас неправдоподібними перепічками. 

Та якось увечорі мати сказала мені: — Приїздив із райо-
ну пузатий в підштаниках. Казав, щоб не збирали колосків, бо 
судитимуть. То ти, Гришко, не йди завтра в поле, хай вони вда-
вляться тими остюками. 

Але ми не могли не збирати колосків. Нам хотілося їсти. 
І ми пішли в поле. Все було добре, але перед обідом на нас нас-
кочив об'їздник Привітний. Старші хлопці встигли чкурнути 
до яру, а мені він загородив жеребцем дорогу і виматюкався: 

— Ану, байстрюк, чухрай до сільради. Узнаємо, чий ти, та 
матері мозку вставимо. Лаючись і цьвохкаючи нагайкою, він 
погнав мене по стерні перед конем до дороги. Не знаю, скільки 
я біг. Стерня кусалася, піт градом лився мені в очі, кошик бив 
по ногах, а тіло сповнилося тваринним страхом і втомою. Я біг 
і почував, що ось-ось упаду і вже не встану, а над вухом сопів 
кінь і висіла брутальна лайка: 

— Ти що ж це робиш, гаде!? — раптом щось стороннє вві-
рвалося в мою свідомість. Я зупинився і відорвав очі від стер-
ні. Переді мною страшний, мов чорт, верхи на коні гарцював 
Петро. 

— Дядечку, я-а не бу-ду, — заскиглив я. 
Але Петро не чув мого благання. Він ринув повз мене, я 

відскочив убік і вже, падаючи навзнак, побачив, як він рвуч-
ко спустив нагайку на голову Привітного. 

— Ти що, здурів? — заверещав той. 
Але Петро другим ударом повалив його з жеребця і бив 

довго, люто й нещадно. Привітний попервах називав лісника 
одноруким сатаною, потім благав, а перегодом зовсім ущух. 

Непритомного, Петро привіз мене додому. Більше року во-
дили мене до різних бабусь виливати переполох. Що було по-
тім, розказую з чужих слів, бо весь той рік я ледве животів 
і мало що проривалося в закапелки моєї пам'яті. 
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Петра хотіли віддати під суд за знущання над людиною, 
що виконувала службовий обов'язок, і за потурання розкра-
дачам соціялістичної власности. Але перед тим його вирішили 
привселюдно і в науку іншим виключити з партії і колгоспу. 

Збори проводили на вигоні, бо прийшли на них всі, хто 
міг рухатися. Лементували жінки, мовчки сопіли недобиті на 
війні чоловіки, і навіть підлітки не вибрикували, як завжди. 
Начальник із району — отой, що в підштаниках — взяв од-
разу вола за роги: 

— Петра Підошву треба судити, як бандита. Його слід ви-
трутити в три шиї з партії. Це ганьба, що в наш чудовий час 
водяться ще такі виродки... 

— Тільки, хто виродок? — вирвалося з гущі і полохливо 
замовкло. Начальник дав гідну відсіч анонімному анархісто-
ві і запропонував вислухати Петра. 

— Що я вам скажу? — звівся той. — Якщо партія за те, 
щоб глумитися над дітьми, то гоніть мене з неї під три чорти. 
Доки сам не пішов. Я не за це воював. У мене немає руки. V 
мене на четверо ребер менше, ніж в інших людей. Війна вбила 
і моїх ще не народжених дітей, — останні слова він сказав по-
шепки, та їх почули всі. Петро раптом обернувся і гукнув у 
схвильований натовп: — Мотре, ти тут? 

— Тут, — наче з того світу озвалася дівчина. 
— То перед усім людом прошу в тебе прощення за кривду. 

Тепер ти знаєш, чого я прогнав тебе... 
Він майже впав на траву і з ним упала стотонна мовчанка, 

ї ї роздер білоштанний з району: 
— Спокутуєш заслугами? Сльозою свій злочин змити хо-

чеш? Не вийде! Бачили таких! Ми нещадно виметемо сміття 
із своїх лав. 

— А щоб ти за язик укусився! — підскочив дід Хетезе. — 
Дайте, я скажу: 

— Ви, діду, безпартійний і не маєте права говорити... 
— Це я не маю права? А оцього не хочете! — він тицьнув 

у повітря свою мізерну дулю. — У мене чотири похорони і це 
синів комуністів. То я не маю права? 

— Хай дід каже! Намовчався вже, — загули діоди. 
І дід балакав: 
— Мене ти в должності не понизиш, бо нижчої ніж у мене, 

не знайдеш. Отож слухай і не перебивай. Були в мене чотири 
сини — Яків, Іван, Василь та Прокіп. Люди збрехати не даду-
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ть. Осиротив мене Гітлер, і нікому поховати старого. З'явивсь 
у мене п'ятий син — Петро. Не добив його німець, так свої вче-
пились, — дід раптом знову висипався на заїхалого. — Та, чи 
ти хоч нігтя його вартий? Може ти, стерво, і убієнних синів мо-
їх з партії виключиш? Га? Ну, кажи, куряча твоя душа, вик-
лючиш? Кажи мені правду, бо спущу з тебе підштанки і кро-
пивою шмагатиму. Не вбили тобі розуму через голову, то мо-
ж е через с . . ку влізе! 

Діда насилу втихомирили. Петрові сказали, щоб не давав 
рукам волі, а білоштанного попросили не потикатися більше 
в село. 

Після зборів до Петрової хати прийшла Мотря. Вона в 
нього живе й досьогодні. 

* * * 

ОСТАННІЙ ЛИСТ В. СИМОНЕНКА 

Вже на смертній постелі, знаючи, що хвилини його життя вже полі-
чені, В. Симоненко не думав про себе, він думав про інших. За кілька 
хвилин ДО смерти тремтячою рукою написав трагічного листа до Пре-
зидії Спілки Письменників України. Він писав: 

Шановні товариші і старші друзі! 

Звертаюсь до Вас у трагічну хвилину свого життя. Можливо, завт-
ра мене воює не буде. Звісно, література перенесе цю майже безболісну 
для неї втрату. Але я не можу піти з життя, не подбавши про долю 
сім'ї, особливо матері. Мама моя працювала в колгоспі 27 років, але, 
незваоїсаюни на це, змушена вдовольнятися ролею «утриманки». Пер-
ший день моєї смерти може стати першим днем її жебрацького живо-
тіння. Від усього серця прошу Вас не допустити того і, коли це можли-
ве, виділити їй з коштів Літфонду бодай мінімальну суму, котра ґаран 
ту вала б її від голодної смерти. 

Всі авторські права на мої писання належать моїй сім'ї: дружині 
Людмилі Павлівні, синові Олесеві та матері Щербань Ганні Федорів-
ні. 

12 грудня 1963 р. 
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На фото члени Літературно-мистецького клюбу ім. Василя Симонен-
ка в Мельборні разом з частиною учасників 6-го конкурсу молодечої 
творчости. Сидять .молоді автори, починаючи зліва: Наталка Соловій, 
Дія на Сліпенька, Катруся Сліпецька, Таня Ріжнів та Катя Ткач. Стоять, 
починаючи зліва: Артист Юрій Михайлів, Кость Гіммельрайх, Анаста-
сія та Неван Грушецькі, Боженна Коваленко, голова клюбу Дм. Нит-
ченко, Зоя Когут, Мих. Підріз та артистка Ірена Залеська. 

Фото Євген Стефин та Юрій Михайлів. 15.8.1982 р. 



Зоя Когут 
ШЕВЧЕНКОВІ 

Ти жив, як вмів. Ти не вкладався в рамки, 
Ні завтра, ні сьогодні, ні колись. 
Твої і дні, і ночі, і світанки 
Тобою — до нестями прожились. 

І вже ніхто їх так не перемріє, 
І вже ніхто їх так не проживе! 
Замовкла пісня, пісня Гамалії, 
Мовчить і Візантія, не реве... 

Усе мовчить!.. Ні! Ще Україна родить 
Сміливців, не заляканих ніким! 
Ще не замовкло в нашому народі, 
Твоє посланіє І мертвим і живим, 

і ненародженим. Ще за сумлінням стежать 
Твої до нас промовлені слова! 
Тепер, поете, вже від нас залежить, 
Які по нас збиратимуть жнива: 

Чи усміхнеться праведная мати 
Устами вольними? Кайдани чи порве 
Народ німий? Чи обніме брат брата, 
І України слава — оживе? 

Чи будемо колодами валятись 
По світі? Чи доб'ємося власних прав? 
Чи зможемо чужому научатись, 
Й своє не забувати? 

Ти нам дав — 

Скарб найбагатший: невмируще слово! 
Й коли воно ділами спалахне — 
Тоді в сім'ї Твоїй, великій, новій, 
Тебе народ Твій вольний пом'яне! 
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МИНАЮТЬ 

Минають осені і весни, 
Скриплять історії колеса, 
Десь, по сусідах — розум ходить... 
А в нас? 
Хлюпощеться героїка словесна 
З нагоди, 
До нагоди, 
Без нагоди. 
Й ніхто не зрадив нам, 
Що тупість — 
Правом знесена, 
І розум — вже давненько в моді... 

Історії колеса не спиняються. 
Хтось кається? 
У нас — ніхто не кається! 
Доля спинилася на мить біля порога, 
Питається: 
Чому ви глупоту зробили Богом?.. 
Пішла. 
Не обертається. 

ХМАРА 

Нависла хмара над народом: 
Бреде важким і певним ходом, 
Угору йде, 
Чвалає вниз, 
Світ заслоня своєю тінню, 
Думок змітає цвіт весінній, 
Тупий, 
Страшний 
ПРИМІТИВІЗМ. 

І — стихло все. Лиш чути кроки... 
І відцуралися пророки, 
Завмерла ніч, 
І день завмер. 
Кого ховаємо тепер? 
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Чом все мовчить? 
І хто — помер? 

Мовчав весь світ. 
Стояв в байдужій позі 
Й дивився, 
Як народ — 
Ховав свій розум. 

КОЛИСЬ 

Колись — сміялося з дрібниць, 
Колись — і плакалось гіркіше. 
Будилось — з присмаком суниць, 
Лягалось — з думкою про вірші... 

Ходилось — в небо вперши зір, 
Не обережно і без важень. 
Ночами — думалось про твір, 
Що мав би вийти в сто-тиражах... 

В книжках — був значно більший друк, 
Були — багато нижчі сходи... 
Чекалось від вождів — наук, 
Як воювати за свободу... 

Колись — і злість була не та, 
І пльомби — так не вилітали, 
І осінь, знано - золота, 
Ще спогадів не викликала. 

Був тонший ще бльокнот адрес, 
Зате листи — були частіші... 
Співалось з чаркою і без, 
І без — співалось веселіше!.. 

І смутки, й радощі колись 
Втягало серце, як бібула! 
Колись... 

Що ще було колись? 
Було ще щось... 

Та я — забула... 
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ОТЧЕ НАШ 

О, Отче Наш, 
Що є на Небесах! 
Почуй молитву грішних і — невміючих, 
Дітей Твоїх, 
Які в своїх серцях, 
Несуть Ім'я Твоє — 
Невміло 
Але вірячи! 

Почуй молитви тих, 
Що не здавалися! 
Які блукали по важких дорогах! 
Які, бездомно, в чужих скиталися, 
Й — втомившись, сіли 
На чужих порогах! 

Послухай їх — 
Роз'єднаних, розсварених, 
Це ж — Твої діти! 
Нерозумні діти! 
Тобою — чужиною вже покарані, 
Розгублені, 
Розбиті, 
Недобиті... 

Призначив Ти їх 
На життя — без кореня, 
(Бо без Твоєї волі — це б не сталося!) 
Послухай же молитву 
Цих — нескорених, 
Які — жили, як вміли!.. 
Помилялися, 
І — вірили! 

О, Отче Наш Єдиний, 
Ти — що для нас післав на землю Сина! 
Дай розум нам, 
В єдності змагатись! 
Дай силу нам — 
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Не відступить з дороги! 
Дай вміння нам — 
В житті не захитатись! 
І дай — вогню 
Й щоденної тривоги, 

Щоб — не заснули ми! 
Щоб не втекла нам доля! 

Та, Боже наш! Хай буде — Твоя воля! 

Лиш дай наснаги — 
В єдності добитись, 
Щоби з народом нашим помолитись — 
Ми мали змогу! 
Гордо і відкрито! 
Без — ласк чужих 
І без чужого — мита!!! 
Склонивши голови — 
Лише перед ТОБОЮ, 
І більш — ні перед ким! 
Щоб рівною ходою 
Ми всі йшли разом — в боротьбі за волю 
Народу! 
В вірі, 
Й чистості сумлінь! 

Твоя є, Боже, сила, Слава й воля — 
На віки вічнії — 
АМІНЬ ! 
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Богдан Подолянко 

МИСТЕЦЬ -ХРОНІКАР 

Коли людина надто працьовита, шляхетно вперта у своїй діяльнос-
ті, продуктивна й принципова, англійською мовою зовуть такого ворка-
голіком. У нас ще немає адекватного терміну, тож мусимо користува-
тися чужим. У вільному перекладі, це людина, що упоєна-п'яна від пра-
ці. Таким нам видається наш воркаголік, мистець-маляр Михайло Савич 
Садовський, який живе з дружиною Ліною і двома синами в курортно-
му Менлі, біля Сіднею. Не зважаючи на свій поважний вік, Садовський 
не випускає з рук пензля, вудочки, скрипки чи суєтиться у своїй май-
стерні, влаштованій під хатою. Або ще щось будує, переробляє, а чи й 
видумує. Такої пози, як сидіння із складеними руками він зовсім не 
визнає, хіба що книжка, журнал або газета до того його змусять. І то 
був би весь зміст життя Михайла Садовського, не згадуючи таких ді-
лянок, як приймання гостей чи відвідування приятелів і знайомих. 

Мистець Михайло Садовський 

Декілька років тому, коли мистець жив у Параматті, я зайшов до 
його просторої студії, застав десятки картин на стінах, на мольбертах, 
а то й на підлозі, спертих об стінку. Деякі з них в розкішних рамах, де-
які ще не обрамлені або призначені на переробку чи кінцеве викінчення. 
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Знявши покривало з мольберту, Садовський сказав: 
— Знайомся, це моя наймолодша дитина, яку я назвав Жертви коле-

ктивізації. 
Один із періодів життєвого шляху мистця, його рідних і близьких. 

По довгих роках скитання Садовський ще раз пережив трагедію його 
народу, відтворюючи в пам'яті жорстоку як вовчиця добу. На передньо-
му пляні старенька мати, немов на самому урвищі життя, у зрезиґно-
ваній позі, в якій увижається, мабуть, останній життєвий шлях — не-
минуча смерть десь у снігах Заполяр'я. Старий, підперши голову пали-
цею, сидить на камені — це картина нещастя, розпуки. 

Та в малих дітей, яких катівська радянська система піддає законо-
ві колективізації, світить з очей впертість і впевненість, що мовляв: 
Ми й це переживемо, і на Україну таки вернемося. Над усім тим тя-
жить червонаво-брудне небо, важкий і темнуватий для експресивности 
сніг. 

Немов читаючи страшну повість, перед нами постає питання: що 
сталося із старенькою мамою, як дожив віку старий, де тепер оці мо-
лоді люди, що в час колективізації, немов рослинки, були вирвані з ко-
рінням з рідного українського ґрунту. Мовою кольорів, експресією очей 
і тіла, мистець відтворив трагедію України, що коштувала їй близько 
семи мільйонів жертв. 

В серії трагічних подій в Україні є картина, яка відображає сме-
рть понад п'ятсот жінок в Кінґірі, змасакрованих московськими ґанка-
ми, яких ці жінки-героїні хотіли зупинити грудьми 26 червня 1955 року. 

Не чужі Садовському батальні теми. Ось картина Виговський під 
Конотопом. Це слава козацької зброї в 1659 році. Це був один із тріюм-
фів нашої збройної боротьби проти північного ворога. Весною 1659 р., 
більше, як стотисячна московська армія, під командуванням князя Тру-
бецького та з усіма тоді знатними полководцями, вирушила на завою-
вання України. Даймо слово російському історикові Соловйову, який 
написав так: Цвіт московської кінноти... загинув в один день... Карти-
на Садовського показує наступ козацьких військ, реалістично показано 
навіть їхню тактику наступу: гострим трикутником вбитися в лави во-
рога й розторощити його. Лице Виговського та його штаб показані ре-
льєфно, а їхні коні динамічно-живі, не застиглі в русі. Картина немов 
говорить, що не лише козаки наступають, — вони перемагають, а вда-
лині — оточена твердиня Конотопу, якої так і не вдалося здобути моск-
винам. Словом, це картина реалістична, що показує душу і небо того-
часної України. її композиція правдиво історична і, певно, в майбут-
ньому українському історичному музеї вона займе почесне місце. Нас-
туп відділу УПА — це картина, яка переносить нас в нашу добу, вона 
розказує нам оцю трагічну правду про український ліс... 

Не пощастило Садовському закінчити Київський Художній Інсти-
тут, звідки його викинули, як сина куркуля й змусили малювати стаха-
новців і більшовицькі кличі. Вечорами, слухаючи лекції в музичній 
школі, він здобув знання в ділянці композиції й диригування, був учи-
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телем. Щойно опинившись в Бреґенці (Австрія), відновляє свої зв'язки 
з малярською музою, заприятелював з визначним малярем Михайлом 
Кмітом, з яким разом приїхали до Австралії. Палітра Садовського дуже 
широка. Крім згаданих батальних серій, він тримається, зокрема, реа-
лізму-натурй, історично побутових тем, напр., Жнива на Уманщині, де 
характерний лісостеп в тій частині України. Осінь або Зима в Укра-
їні, Сільські пейзажі. У всьому домінує в Садовського українська тема-
тика. Тоді, коли в українській тематиці доводиться для передачі прав-
ди звертатися до сильних і темних кольорів, то на тій стіні його ательє, 
де представлена наша сонячна Австралія, — домінують пастельні кольо-
ри, теплі й ніжні. У всій типовій красі довкілля і краєвиди, і дерева, бу-
дови й море — все немов живе, перенесене майстром на полотно. І ще 
любить Садовський квіти. Це, можливо, про його картини придуманий 
жарт, що мовляв, як він малює квіти, має клопіт з бджолами, які при-
літають збирати мед... 

Хоч Садовський намалював сотні різних картин, його дорібок в се-
рії портрета чи не найбагатший. 

На тлі Львівського Святоюрського Собору з батьківськими добрими 
рисами лиця, з аскетичною повагою, сильним виразом руки на спинці 
крісла — сидить Слуга Божий, Львівський митрополит граф Андрей 

Картина Івана Садовського: 
Іван Виговський в бою під Конотопом 
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Шептицький. Тло, на якому зображена постать митрополита, свідчить 
про бурхливі події, що покотилися і до сьогодні шумлять над тверди-
нею галицького відродження й постаттю Славного Митрополита. 

А поруч висить картина Розп'яття Христа. Символічна чаша, немов 
говорить з полотна: Боже, візьми від мене ту нашу! — Символ не лише 
Христа, але й нашого народу. Портрети кардинала й Патріярха Иосифа 
Сліпого, Митрополита Липківського або дальше вольове обличчя Симо-
на Петлюри, чіткість характеру в рисах Степана Бандери, героя УПА Ро-
мана Шухевича й інших, менше відомих діячів — це історія України, 
передана Садовським засобом пензля кольором. До найбільше характе-
рних портретів я б зарахував портрет мистця, уживу слова велетня, Ми-
хайла Кміта, цього генія, що виніс чар українського живописця на між-
народню арену. Дивлячись на нього, мені все хочеться звернутися, як 
до живого, словами: Здоров, Михасю! — як ми, звичайно, віталися. 

Другий, що викликає: якісь моторошні почування, є у тих очах і 
виразі обличчя, як це передав Садовський, малюючи портрет Леоніда 
Плюща. Здається, що Льоня зараз встане і скаже своє міцне й розумне 
слово. Синява його очей й вираз затиснених уст — це прообраз усьо-
го українського, так званого, дисидентського руху. 

Жах в'єтнамської трагедії подав мистець в особі матері, яка з не-
мовлям репрезентує цілу націю, яка за володіння світом, платить над-
то високу ціну. 

Отже немає невтральних й чужих тем для душі Садовського. Істо-
ричні періоди фіксують такі портрети мистця, як Солженіцин і єврейсь-
кий лідер Моше Даян, все одно Садовський застряг в український 
ґрунт, і він є домінуючий в творчості мистця. Він подарував не одну ка-
ртину на українські й австралійські суспільні потреби, його картини 
я стрічав в Канаді та США, а згадувану — Іван Виговський під Коното-
пом — подаровано українцями для Історичного Музею в Тайпей (Фор-
моза). Симон Петлюра тепер є власністю уряду УНР на чужині. У зв'яз-
ку з близьким ювілеєм Хрищення України мистець закінчив картину 
(розміру дверей) на цю тему. Треба сподіватися, що вона прикрасить 
котресь приміщення наших церковних заль. 

Нарешті, хочу запитувати слова геніяльного Кміта про творчість 
Михайла Садовського: Михайло є майстром перспективи, якщо говори-
ти про його пейзажі... Тисячі картин Садовського по всьому світі є до-
казом його вміння малювати й свідоцтвом подивугідної працьовитости. 
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Боженна Коваленко 

СВОЄ 

Куди не глянь — далека чужина, 
І річка, мов калюжа серед міста, 
Здається, всю навколо обійшла — 
Усі міста і села, як намисто. 

А те, що повростало у життя, 
Все знов і знов вертається з дороги, 
Несе назад первісне почуття, 
І не питає — очі чом вологі. 

У серці кожний береже своє, 
Що не дає коритися чужому, 
Своє, що щастя й болі завдає, 
Своє, що кличе звідусіль додому. 

Своє, що білим лебедем пливе 
За кожним з нас, квітуче та єдине, 
А хто без нього в світі проживе, — 
Убогий той, бо жив без Батьківщини. 

ВЕЧІРНЄ 

Чи ви в полях купались вечорами 
У теплий дощ і дальній перегрім, 
Коли зелені сни шумлять полями 
І стеляться бурштином дорогим. 

П'яніло ваше серце до безтями 
Від пісні неба, запаху землі, 
І почуття шалене перемоги 
Ховали у високому стеблі. 

А за селом замріяні ялиці 
І чути зір далеких голоси, 
Вже ніч іде по пояс у пшениці, 
В долонях розтирає колоски. 
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БЕЗСМЕРТЯ 

Коли блукаю в австралійськім лісі, 
Вслухаюсь в шепіт сивих верховіть, 
Ввижаються далеко на узліссі, 
Неначе лава воїнів стоїть. 

Струнких, бадьорих, кріси за плечима, 
V мазепинках, усміх на устах, 
З хоробрими і ніжними очима, 
Що дивляться з погордою на шлях. 

І згадуються ті, що в сорок третім 
Лягли між хвиль задуманих лісів, 
Що у борні — у соколинім злеті — 
З землі святої гнали ворогів. 

І розбігаються стежки незнані, 
Де куль сліди ще гоять берестки, 
Де сплять в могилах наші партизани, — 
Мені їх біль, їх стяги мрій нести. 

Бо хто мету обрав ясну, єдину, 
Усе життя і серце вогняне 
Несе у бій за брата, за країну, 
Той не умре — себе переживе! 
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На фото: слухачі під час вечора молодечої творчости, 15 серпня 1982 ро-
ку в Ессендоні біля Мельборну. 

Фото Євгена Стефина та Юрія Михайлова. 

Ганна Цибульська: миска з портретом Дм. Чуба 



Опанас Бритва 

САМОТНІСТЬ 

Сергія Оришка я знав ще з Мюнхену. Після війни він студіював тут 
економію, заробляючи при цім на життя ще непогано торгівлею амери-
канськими долярами. Опісля я його зустрів десь в п'ятдесят шостому 
році в Сіднеї. Оповідав мені, що одружився з якоюсь багатою греки-
нею, працював директором будівельної фірми і був так зайнятий її 
справами, що про якісь товариські контакти, а особливо з українцями, 
не могло бути й мови. 

Опісля ще нерегулярно, кожних кілька літ, мені довелось зустріча-
ти його в місті, але звичайно він кудись поспішав і на довшу розмову 
ніколи не вистачало часу. Розказував лише коротко, що став батьком 
хлопця та дівчинки, живе над самим морем в одній з кращих дільниць 
Сіднею, але й дальше потопає в безконечній навалі праці, з якої годі 
йому було обтрястись. 

Аж ось два роки тому капризний випадок звів нас до того самого 
поїзду, що їхав з Сіднею до Мельборну. Він, очевидно, у фірмових спра-
вах, а я — просто на відвідини до знайомих. 

їхали ми всю ніч. Як правило, їзда вночі подвійно довжиться, але 
мені час пролетів з ним незвичайно швидко. Сергій був обдарований 
тими рідкими здібностями, які природою дістались лише вибраним оди-
ницям — вести цікаву розмову, легку до сприймання, а заразом багату 
на тонкі, нерідко влучні, спостереження та незвичайний зміст. Ми зга-
дували давні добрі часи, рідні сторони, молодість і Мюнхен. Потім піш-
ли повечеряти в ресторані. Випили чималу кількість коньячку і повер-
нулись до свого вагону продовжувати розмову. Він тоді звірився, на 
превелике моє зачудування, що найбільшим його ворогом була самот-
ність. 

Не зважаючи на це, що у нього було знамените становище, бож 
керував кількома десятками осіб фірмового персоналу, що мав роди-
ну й багато знайомих, він нарікав на самотність. 

Під глухі й монотонні удари залізничих коліс, я прослухав від ньо-
го при цій нагоді історію, яка по сьогоднішній день, мов жива, у всіх 
найдрібніших деталях виповняє мою пам'ять. 

— Я думаю, нема на світі людини, — почав він, — котра б не ціни-
ла час до часу та не прагнула абсолютної самотности. Товариство, роз-
мови, виміна думок також потрібні. Без них світ виглядав би якимсь 
бідним, пустим, мертвим, як отой місяць, що світить, а не гріє. Та коли 
ви цілісінький день, мов та вівця в отарі, оточені людьми, які від ранку 
до ночі тільки мекають до вас безнастанно, лізуть на голову, та чогось 
домагаються, тоді нагло хочеться за всяку ціну спокою. Такого спокою, 
де ніхто й ніщо не ворушиться. Де лише ви і одвічна природа довкру-
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ги. Бо тільки одинока природа може ще освіжити зболілу душу, заспо-
коїти розсмикані нерви. 

— Наше місто велике, тримільйонове. Куди не глянути, де не кину-
тись, усюди люди. Одно безкрає муравлисько людей, а чоловік в ньо-
му сам, неначе та мізерна мурашка. І все в цьому муравлиську мету-
шиться, бігає, мчить: авта, автобуси, поїзди. 

— Щоденно оці нами самими сконструйовані потвори викидають 
зі себе хмари їдкого диму, збивають з доріг густі порохи, які залазять 
в кожну щілину, в кожну найменшу дірку. Груди, ніс, мов ті димарі, 
заповнені цією отрутою, давлять, печуть безнастанно і відбирають вся-
ку охоту до життя. 

— Запитую себе не раз: куди дітись? Куди сховатисьі хоч на годин-
ку-півтори, щоб здобути ту вимріяну самоту, яка видається тоді най-
більшим благом, вершиною щастя? 

— Очевидно, була б можливість виїхати за місто. Там же ж незай-
мана, дика природа. Австралійський буш. Та при цьому треба б протра-
тити на саму їзду автом кілька годин. Така ідея добра, може, для пен-
сіонерів, яким час не робить великої перепони, але для мене, дюдини 
праці, річ недосяжна. Я можу, в найкращому випадку, посвятити після 
праці одну годину. Куди мені діватись з цією годиною? Як знайти са-
мотність? Де її шукати? 

— Довго я застановлявся, роздухмував над цією проблемою і аж од-
ного разу, ненароком, мов з неба, зродилась блаженна думка. Є в нас 
в Сіднеї цвинтар, серед міста. Цвинтар цей всі знають. Велетень такий 
на кілька миль завдовжки і кілька — завширшки. Читав я колись в 
газеті, що поверхнею він рахується, як найбільший в світі. Я в це вірю. 
Бував я на ньому, очевидно, до того не раз, чи з приводу чийогось по-
хорону, чи щоб покласти квіти на гріб рідних, але довго ніколи не за-
держувався. В деяких його частинах зовсім не визнавався. Тепер рішив 
поїхати й докладніше роздивитись. 

— То було в п'ятницю по полудні. По закінченні довгого й важкого 
тижня праці в фабриці, позбувшись на час всяких проблем і безконеч-
них сутичок з персоналом, я, замість знайомою дорогою додому, взяв 
напрям на західні передмістя, де містився отой цвинтар. 

— Заїхав я з головної брами, поїхав крутими доріжками, між дере-
вами, кущами й квітами. Проїхав так чималий шмат дороги, аж поки, 
мов той човен від берега, відбився від міста й опинився в цілковито ін-
шому світі. Ні шум моторів тут не доходив, ні фабричні гудки не сколи-
хували маєстатичної тиші. А найважливіше, що людей не видно було 
майже зовсім. Рідко коли несміло проїхало якесь авто, з нього вихо-
див чоловік чи жінка, поклали на могилі квіти, постояли хвилин дві-три 
і, не бачачи, видно, потреби задержуватись довше, скоро від'їздили. Став 
я автом під якимсь розлогим крислатим деревом і постояв цілу годину. 
То була, видно, стара частина цвинтаря, бо могили виглядали особливо 
занедбані та знищені часом. Вони, мов потопаючі човники, виглядали 
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тут і там з-поміж буйної трави, яка всевладно нищила на своїм шляху 
все, що людська рука тут збудувала. Навіть тверді гранітні плити роз-
колювались і розсипались від її нищівної дії. Дивився я на ці могилки 
й думав собі: а всі вони колись ті, що там лежать, були впевнені в тому, 
що без них світ не обійдеться. Уявити собі його без себе не могли. А де 
вони тепер? І нащо їм здалась слава, за якою вони так побивались? 
Нащо гроші, задля яких ладні були продавати молодість, нищити здо-
ров'я, не досипляти ночей? Де поділось товариство, заради якого і щоб 
себе показати, вони не раз вилізали зі шкіри? А тепер все мовчить. Віч-
на мовчанка закрила їм уста, і нема кому виправдуватись і нема перед 
ким. Життя виглядає тільки як суєта суєт, одна велика людська коме-
дія, яку кожний з нас мусить відограти до кінця й відійти. Такі думки, 
хоч і невеселі, майже мелянхолійні, лишають на мені, одначе, благо-
родний вплив, якусь рівновагу духа. 

— З тої п'ятниці я регулярно кожного тижня заїздив на цвинтар, 
щоб насамоті відпочивати. 

— І ось одного разу трапилась мені неймовірна історія. Одного дня, 
як звичайно, заїхав я і став на знайомому місці під деревом. Не знати 
чому, взяла мене велика охота, розім'яти ноги і пройтись недалечко, 
бож цього дня я особливо довго просидів у кріслі. Це була рання осінь. 
Приємний, свіжий вітерець, повівав з заходу і сколихував, мов хвиля-
ми, трави, між якими в цю пору розквітали тисячі жовтеньких квіто-
чок, що рікрічно цвіли в тому часі й творили собою, немов один вели-
кий жовтий килим. Пішов я доріжкою, яка п'ялась під невеличкий гор-
бок, щоб опісля спуститись між рядами евкаліптів до долини, в якій зі 
здивуванням я побачив мовби маленьке містечко гробниць. Ці гробниці 
були відносно нові, і всі під одну висоту. Стояли одна поруч одної, мов 
карликуваті домики з граніту або мармуру, імпозантні на вид, багаті, 
мов німі палати в честь людей, які вже ніколи не будуть їх оглядати й 
ними тішитись. 

— Вони лежали там, внутрі, на кам'яних лавах по чотири-шість, 
в кожній крипті, і хоч не під землею, розум диктував, що час все од-
но розправиться з ними однаково жорстоко, як і з могилами, і що вкін-
ці і їх ніщо не врятує від заглади. 

— Пішов я, не кваплячись, оцими мертвими вуличками, коли наг-
ло мені здалось, що двері одної з них мов би ворухнулись. А опісля самі 
замкнулись. 

— Мушу вас запевнити, що я ніколи в житті не був забобонний. В 
жадні духи та інший того роду нонсенс не вірив, але в даному моменті, 
щось наче штовхнуло мене, і я сам не знаю, як скрився за кипарис біля 
одної з гробовиць. З-за нього я почав пильнувати за цими дверми, що 
нібито ворухнулись. Дививсь так хвилин з десять: нічого. А може то 
вітер, думав я. Може, хтонебудь забув їх зачинити, от вони й гойда-
ються. Але другий голос розуму диктував мені зовсім протилежне. Ві-
тер був легкий, а ці важкі двері закрились відносно скоро. А, може, то 
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хто з родини покійного? Може, чистить або провітрює гробівницю? Все 
можливе, але хто хотів би замикатись з небіжчиками отак уже цілко-
вито, чому б не залишити дверей відкритими? Н е я с н і припущення 1 
здогади, термосили мої думки, чергувались скоро й безустанно, залиша-
ючи одначе всі питання без відповіді й нічого не вияснювали. Просто-
яв я ось так за кущем добрих півгодини. Двері не рухались більше, не-
помітно було жадного прояву життя. Тоді я підійшов під саму гробів-
ницю і став надслухувати. Там було тихо, як то прислів'я каже: мов у 
гробі. 

— Значить, це тільки моя уява, рішив я. Подібно якраз постають 
історії про духів, якими довгими зимовими вечорами страшили у нас 
дітей, а ті опісля своїх, продовжуючи цю шкідливу традицію, віками. 

— Надворі почало вже сутеніти. Я повернувся до а в т а і скоро опіс-
ля виїхав з цвинтаря. 

— Проминуло кілька тижнів від цього дня, а мені з ума, не сходи-
ла нестерпна думка про гробівницю і двері. Я не міг погодитись з оче-
видним висновком, що оце я вперше в мойому житті бачив речі, які 
не існували, а, правдоподібно, були лише вислідом уяви. Може, вже й 
хворої. Мої очі мене завели, і відтепер я вже не міг на них розрахову-
вати. Це могла бути тільки перша ластівка відриву від реальности, а за 
нею, можливо, простягався похмурий світ галюцинацій, а там — і са-
мого божевілля. 

— Чим довше я над тим міркував., тим більше, міцніше зроджува-
лось бажання повернутись ще раз під ці двері, в надії, що йкимсь'чу-
дом, усе нагло виясниться і покладе край тим хворобливим непевнос-
тям. 

— І я одного дня, по праці, знову поїхав на цвинтар. Тим разом 
знайшов собі місце між двома тробівницями, де хтось залишив чима-
лий гранітовий камінь, між хащами. Сів я на нього і сам захований, 
міг звідсіля зручно обсервувати і ці двері, і цілу вуличку, мов на доло-
ні. Просидів цілу годину. Ніхто і ніщо не сколихнуло спокою" цвинтар-
ної маєстатичної тиші. Гробівниці з їх мармуровими фігурками з хрес-
тами та візерунками стояли непорушно і грізно, немов би пригадуючи 
про неминучість вічності*. Вже було досить темно, як я поїхав додому.. 

— З того часу я майже щоденно їздив на цвинтар. І ось одного ра-
зу моя впертість увінчалась успіхом. 

— Того дня важкі дощові хмари закривали небо і сильний вітер 
жбурляв раз-у-раз угору цілі кучі листа і пороху, та гнав ними вузькй: 

ми вуличками на всі сторонй. Зробилосі > нестерпно холодно, і я вже зби-
рався був до від'їзду, коли нагло з-за рогу одного з гробівців висуну-
лась чоловіча голова. Хтось розглядався уважно наліво й направо, обе-
режно, поволі, а за хвилю показалась і ціла постать. Вийшла якась ви-
сока. сухорлява людина з клунком у руці і, не кваплячись, попряму-
вала до тих дверей, що нібито тоді самі замкнулись. Підійшовши до 
них, чоловік поставив клунок на землю та почав шукати чогось гґо ки-

28 



шенях. За хвилину він .витягнув , великий ключ, ще раз розглянувся 
уважно. довкруги і розчинив ним двері гробівниці. Тепер він підняв 
клунок з землі, заніс його до середини і, витягнувши ключ, закрив за 
собою двері. 

— Я був так заскочений та приголомшений таким поворотом спра-
ви, що довший час сидів на камені не ворухнувшись. Хто цей чоловік? 
Чого шукає в цій гробівниці? Що приніс у клунку? 

— Але в додатку до всіх тих питань, щось нове неясне зродилось в 
моєму почутті. Якесь тьмяне підозріння, нібито я цього чоловіка уже 
десь бачив, звідкілясь його знаю. Але звідки? 

— Одне найважливіше питання одначе вияснилось. Моя уява, а з 
нею і розум були в найкращому порядку. Тепер над всіми тими почут-
тями, запанувало тільки одне — почуття цікавости. Я натрапив на ди-
вовижну загадку, яку за всяку ціну вирішив відгадати. Мов у сні, схо-
пився з каменя й пішов в напрямі гробівниці. Ішов не кваплячись, по-
волі, крок за кроком, стараючись чомусь підійти якомога найтихіше, 
сам не знаючи чому. Так нечутно, мов кіт, підійшов під самі двері. Тут 
став безпорадно, сам не знаючи, як починати? 

— В цей момент вони відкрились, і в них з'явився сухорлявий чоло-
вік. Він спочатку був звернений лицем вбік, але нагло побачивши мене, 
від несподіванки мало не впав. Я поглянув на його обличчя і зразу ж 
упізнав. То був один українець, з яким мені довелось приїхати на цьо-
му самому кораблі, більш як три декади тому до Австралії. З цього часу 
ми не раз зустрічались, тут і там, але до близьких відносин у нас ніко-
ли не доходило. Знав я його тільки поіменно, як Петра. Петро потре-
бував також, видно, довшого часу, щоб прийти до себе після такої нес-
подіванки. Він бурмотів щось під ніс, що годі було спочатку розібрати. 
Вкінці я тільки й зрозумів, що він тут живе. 

— Як то живеш Петре? Як це розуміти? Так між небіжчиками? 
— пролепетів і я вже, позбувшись і визвільнившись від першого остов-
піння. 

— Та, де там, це ж нова гробівниця. Нікого ще не поклали. Так я 
рішив... що... нікому не пошкоджу, як ось тут переночую. А де маю по-
дітись? Помешкання дорогі, я безробітний, а випити то хочеться. 

Наступила довга мовчанка. Ми дивились один на одного, не знаючи, 
що казати. 

— А все ж одно, Петре, якосі> воно не годиться. Самому однісінько-
му на такому великому цвинтарі? Тількч подумаю, моторошно стає, 
страх мене огортає... А тобі ж не страшно? 

— Ні. Зовсім не страшно, — пожвавішав якось Петро. — Я тобі щи-
ро скажу, Сергію, мене більше люди лякають, ніж мерці. 

— У нього в голосі відбилось стільки щирого переконання, що я не 
сумнівався в правдивості цих слів. 

— А, крім' того, тут я не сам. От видиш ондечки, під туєю чорна 
мармурова гробниця, в ній живе один поляк. А ось зараз на наступній 
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вуличці з самого краю, — молодий німець. Але я їх мало виджу, бо во-
ни дуже п'ють і приходять сюди пізно вночі. Хіба, що часом забракне 
кому з них сірників або горілки, тоді стукають, навіть опівночі, в мої 
двері, і треба їм ці речі позичати. То я вже по-сусідському навіть і не 
серджусь на них. Хто знає, коли вони ще зможуть мені в пригоді стати? 

— А що буде, Петре, як одного дня сюди когось поховають? Що ти 
зробиш? 

— О, то найменша біда, — посміхнувся вже весело Петро. — Я, 
очевидно, переберусь на друге місце. Таких пустих, нових гробівниць 
можна знайти доволі багато. Тільки ключ доведеться підбирати новий. 
А щоб мене хто зненацька коли не заатакував, то я, виходячи звідсіля, 
кожного разу суну в дірку від ключа маленький патичок. Як його уве-
чорі нема, значить, хтось тут був, значить, небезпека, і треба обов'язко-
во шукати іншого місця. 

— Але що ж це ми отак стоїмо? Заходь всередину, запропонував ме-
ні раптом Петро, так якби то була найбільш звичайна річ приймати ко-
гось в гробівниці. Я спочатку рішучо відмовлявся, але він так завзято 
настоював та щиро запрошував, що я не видержав і зайшов до середи-
ни. Спершу кинулась мені в вічі, мала газова лямпочка, що висіла на 
дроті зі стелі й освітлювала все довкруги своїм блідим, білим світлом. 
Від нього Петрове обличчя набрало якогось хворобливого вигляду, очі 
здавалось запались, а ніс видовжився. З двох боків у стінах були вмуро-
вані бетонові причі, на одній з них лежав гумовий матрац, якого наду-
вається, а поруч нього акуратно поскладані два коци. З другої сторонн 
стояли рядом якісь порожні пляшки і пляшечки. Ці перші, правдопо-
дібно, наповнені були недавно алькогольними напоями, а ті, малі, виг-
лядали, як медикаментні. На підлозі в самому кінці валявся клунок, той 
самий, з яким він сюди недавно зайшов. Тепер Петро видобув з-під при-
чі ще кільканадцять цегол, поскладав їх відповідно, так, що я міг сісти, 
він сам підскочив і сів скраєчку на одну з прич. 

— А, може, вип'ємо на здоров'я, Сергію? — запропонував Петро. 
Сьогодні холоднаво, може б так, водочки? Не зашкодить. Він вибрав 
з-поміж пляшок, ще одну, що в ній на дні, ще хлюпався якийсь плин, і 
почав наливати дві шклянки. Я категорично відмовився від його пропо-
зиції і почав уже жалкувати, що мене туди потягнуло. 

— Знаєш, Петре, я мушу вже їхати додому. Пізно робиться, а у мене 
сьогодні гості. Може, коли другим разом, у мене знайдеться більше ча-
су, а сьогодні вибачай. 

— Шкода, що ти так спішиш, якось майже жалісно сказав Петро. 
Але я тебе розумію. Я в тебе, в твоїх очах, виходжу на справжнього ди-
вогляда. Може, навіть вар'ята, що живе отак між мерцями. Та ти змі-
нив би свою думку, коли б я розказав усе докладненько про своє жит-
тя. Як воно мені кляте укладалось, як всі на світі мене одцурались, жін-
ка, діти, хоч я їх ніколи не кривдив, а все лиш думав зробити для них 
якнайкраще. Працював, як віл, складав кожного доляра, мав колись і 
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гарний дім, і меблі, як годиться, і авто. Та все воно проминуло, десь, 
немов би з вітром розвіялось, щоб більше вже не повернутись. 

— Жінка в мене, знаєш, бельгійка була. Женився в Бельгії, ще коли 
працював там вуглекопом. Молодий я тоді був і дурний. Взяв собі таку 
гоцю-кльоцю, що мене з двома малими дітьми самого залишила та пару 
тисяч долярів з банку свиснула. Аякже, задерла хвіст і поїхала до Бель-
гії. Гадала, там їй буде ліпше, думала, там на неї всі тільки й чекають. 

— А потім через десять літ писала, просила, щоб я вислав гроші на 
дорогу, то вона повернеться. Таку ласку нібито хотіла мені зробити. Але 
я її вже не хотів. Нема дурних, пане добродію, нема дурних. Хай там ги-
не, коли стерво, хай пропадає біда. 

Петро в цім місці свого оповідання, вихилив і ту другу шклянку го-
рілки, яка була призначена ніби для мене. 

— А з дітьми, — не витерпів я, — як ти собі з ними давав раду? 
— О, то було нелегко, Сергію, вір мені, нелегко. Сам працюй, сам ва-

ри, сам пери. Дочка Ганя перша, тільки трохи підросла, знайшла собі 
зараз такого патлатого австралійського бойфренда і погналась з ним 
кудись, поперлася. Кажуть мені, що живе десь в Квінсленді. Вже своїх 
дітей має. А син причепився до тих, що їздили на мотоциклях і також 
кудись повіявся. П'ять літ, як його не виджу. 

— А я з того всього почав пити. Та коби сам, то може б і до сьогод-
ні в своїм домі жив і автом їздив. А то знайшлась ціла компанія така, 
що за мої гроші бавилась та пила. Поки все купував, то й приятелів ні-
коли не бракувало, але як долярів не стало, як мені пришилось прода-
ти і авто, і меблі, і хату, то нагло зникли мої приятелі. На вулиці мене 
більше не пізнавали. 

— Тинявся я опісля отак, ще кілька років по різних станціях і бру-
дних закамарках, аж ось той поляк, що рядом тут живе, каже одного 
разу до мене: 

— Петре, я тобі дам мешкання найкраще в цілому Сіднеї. Ніхто те-
бе в ньому не буде чіплятись, до тебе присікатись, а будеш мати чистий 
спокій та відпочинок. А найважливіше, увесь той комфорт і вигода 
прийдуться тобі зовсім безкоштовно, не збавивши ні одного цента. Він, 
очевидно, мав повну рацію. Я тепер живу, як пан. Сплю, скільки хочу, 
п'ю, скільки хочу, іду, куди хочу. Одинокий обов'язок, то треба відібра-
ти колених два тижні чека за безробіття. А більше ніяких. А самотність 
мені зовсім не перешкоджає. Кожна людина сама родиться, то чому їй 
боятись самотности. 

Я став прощатись. Петро забажав конечно відвести мене до авта. 
— А заходь колинебудь, так вечірком, але пам'ятай, більше мене 

отак не страши. 
— Перший раз за ввесь мій побут на цвинтарі я злякався. Дивлюсь, 

стоїть хтось при самісіньких моїх дверях. А я навіть кроків нічиїх не 
чув. Все чую, коли хтось помимо проходить, а тим разом нічогісінько. 
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Розпрощались ми з Петром по-приятельському, щиро. Надворі сто-
яла вже майже повна темрява. Коли я виїхав з цвинтаря малими, в'юч-
кими доріжками на публічну дорогу, мої очі вдарило нагло осліплююче 
сяйво тисяч придорожніх лямп і автових прожекторів. Тут кипіло жит-
тя, люди спішили з праці додому, стараючись перегнати один одного ма-
шинами з таким завзяттям, немов би від їхнього успіху залежала доля 
цілого світу. А там, за мною, в темряві вже десь лагодився до сну Пе-
тро. 

Самотність його не турбувала, але я... я був чомусь нагло задоволе-
ний, що побачив оці блискучі світла, і людей, і авта та все те пульсую-
че довкруги повне енергії життя. 

Учасники зустрічі членів СУОМА Вікторії 
На фото, починаючи зліва: Оріон Венгринович, Ярина Ляхович, Ю. Гім-
мельрайх, Ганна Цибульська, Степан Місько (голова СУОМА), В. Цибу-

льський, Люба Кириленко-Десі. 
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Дмитро Чуб 

САМОТА 

Присвячую покійній дружині Марусі 

Я, мов засуджений до страти, 
Змирився з вироком життя, 
І днів похмурих чорні ґрати 
Мені хрестами мерехтять. 

Узявши в жменю серце чуле, 
Ходжу в квадратах білих стін, 
В думках гортаю все минуле — 
Часи тривог, часи болінь. 

Давно вже ніч і вітер плаче, 
Мені ж з думками не до сну: 
Журюся тим, що не побачу... 
Чого ніколи не верну. 

Ну, як дожити в самотині 
І без жіночого тепла? 
Уже шість місяців минуло, 
Як Ти навіки геть пішла. 

Який то жах, всі дні самому 
Так жить без радости й метй, 
Коли всі речі твого дому 
Щодня кричать від самоти. 

В садочку ж далі вітер плаче 
І буйно віти хилйта, 
А у душі моїй гарячій 
Все скиглить чорна самота. 

20.7.1981 
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Андрій Боб'юк 
ПАРУБОЧА ДОЛЯ 

Вирішив я, друзі, 
(Ой ті юні роки!) 
Зовсім не женитись, 
Щоб не знать мороки. 

Маю добру маму, 
Випере сорочку, 
Борщику наварить — 
Бери, їж, синочку. 

Тато не заводить 
Про невістку мови, 
Сам рубає дрова, 
Сам пасе корову. 

Нащо мені жінка? 
Нащо мені діти? 
Я свою копійку 
Знаю де подіти. 

Ніхто не зустріне 
На порозі грізно, 
Чи повернусь рано, 
Чи вернуся пізно. 

Чи прийду тверезий, 
Чи трохи «під газом», 
Як усю зарплату 
Прогуляю разом. 

Не треба колиски, 
Соски і пелюшки, 
Ні санок, ні ляльки, 
Ні м'яча, ні ключки. 

Не будуть ліпити 
Під столом «хатйну», 
Новим капелюхом 
Волочити глину. 

II 
Та роки минали, 
Сивіла борідка, 
Уже мене дядьком 
Велича сусідка. 

Вже немає мами, 
Вже немає тата, 
Горщики немиті, 
Небілена хата. 

Сам не спечу хліба, — 
До крамниці чешу, 
Сам штани латаю, 
Сам варю кулешу. 

Сам рубаю дрова, 
Полю бараболю, 
І клену тихенько 
Парубоцьку долю. 

Нема кому прати, 
Крупнику загріти, 
В закопченій хаті 
Не щебечуть діти. 

У чуприні пір'я 
І сажа на носі. 
А мав би синочків, 
Мо', й онуків досі. 

Невістки помили б, 
Хату побілили б, 
Малі онучата 
Серце звеселили б. 

Хай би вже зробили 
«Кузню» на дивані, 
Хай би з капелюха 
Сани змайстрували. 

Та сам добре знаю, 
Що цьому не бути. 
Ні за які гроші 
Юність не вернути. 

І дуже правдиво 
Сусідка сказала: 
Чоловік без жінки, 
Ягс без хліба сало... 
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Р. Г. Моррісон 

БІЛЯ ДЮН 

Синє небо... Синя далечінь — 
силуетом 

Стоїть кінь вороний 
непорушний 

коло білих дюн. 
Зеленаве море бураном 

понад піском — 
В розливі віддаляється 

і наближається 
знов. 

Подих ритму невгомонного моря 
врізається 

вгору 
і вниз через дюни, 

І лавина тече до коня, 
Мов на поклик, з помахом гриви, 
Котиться горбами лінія хвилі... 
Вперед насторожений вухами, 
Форкаючи вологу ніздрями, 
Кінь 

широчінь 
огляда океану. 

І, як думка в шуканні 
Проліта за обрій далеко, — 
Кінь вороний стоїть у мовчанні 

коло дюн, 
Нерухомо, силуетом 

у далечі синій. 
Море бурлить неспокійні хвилі... 

КЛИНОХВОСТИЙ ОРЕЛ 

Із гілки дерева всохлого, його гірке огудження: 
Оця закляклість північна, сумний світ рівнини... 
Мовчазний орел непорушно стоїть і не рухається, 
Він закутий в похмурність, в зневагу самотини. 

35 



Зімкнуті кігті й покриті пір'ям ноги держать його, 
Як дві колони міцні різьблені з каменя, 
Важкі крила, мов бронзові лати, огорнулись кругом. 
Знає він: його ця земля, близька і віддалена. 

Тож може стояти там спокійно і не обертатись... 
Погляд на падло — данина йому із довкілля. 
Та оглядаючи обрій, однак що й далеко мчатись — 
Жорстока необхідність обмежує привілля. 

Цей величний птах знає, що серце його зберігає — 
Безмежна сила скоро накаже ось піднятись, 
На розгорнених крилах понесе у небо безкрає... 
До правдивого дому, — високо там кружляти. 

ЗРІЗАНА ТРОЯНДА 

Освіжена троянда ранньою росою, 
покинута з ночі, 

Прокинувшись в муках і рості, 
Стала дивно ясніша собою. 
Ваза затьмарить вражаючий колір — 

катастрофа часу. 
Та нагороджено троянду силою 

такою — 
Виграти мусить вона, 
Щоб звабою кинуть в простір, 
Щоб піднятись востаннє, 
Перемога — це квітки 

над колючками. 
У відображенні, 

в передсмертній 
годині, 

Відроджується троянда 
пелюстками. 

Переклад з англійського усіх трьох віршів 

Євгена Зозе 
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Василь Цибульськйй: Бандурист 



В. Каспенкович 

У КОЛГОСПІ 

Бабця знову написала до мене листа. Як звичайно, нарі-
кає... Пише ось таке: 

«Дорогий внуку! Вже втретє просила тебе, щоби ти не пи-
сав до мене нісенітниць. Не тільки що пишеш їх до мене, але 
ще й виписуєш всяку єрунду по газетах і журналах. Усе це, па-
м'ятай, доходить до вуха Івана Івановича, в наслідок чого 
він буде дуже сердитий. Ясно тобі? Отож гляди! Я, пригадую, 
часто чула від твого тата, як він учив тебе, що спокійне теля 
дві мами ссе, а ти цього ніяк не запам'ятав. 

«Тамарка вже давно випорожнила всі бутилки й просить 
ще. Каже, що ти поганий внук, бо ані не привозиш, ані не при-
силаєш, а вона стісняється просити. 

«Недавно відвідала тьотю Марію в Західній Україні й піш-
ла з нею до церкви. Якраз у цю неділю люди страшно плака-
ли, бо за сорок літ перший раз священикові дозволено сказа-
ти Благословляю вас і всіх православних християн. Колись за 
слово вас на Сибір слали. За однісіньке слово... От і рай! І як 
сам бачиш, нарід якось витримує. От сила у народі! Я теж у 
гурті заплакала. 

«Крім цього, все по-старому. Опухли ноги, і часто болить 
голова. Не писала довго, бо руки трясуться. Між іншим, твій 
шкільний товариш, Михась, пив самогон без кінця. Так пив, 
що повісився. Тут, одначе, така справа — не новина. Люди 
п'ють з горя. Нема ради.» 

Я читав листа, і сльози потекли. Ми з Михасем ходили ко-
лядувати й за дівчатами ганялися. Гарна людина... Яка шкода! 
А він один з перших у комсомольці записався. Мене взяв стра-
шний жаль, і я вирішив поїхати додому. 

Привітавшись і трохи відпочивши, захотілося піти в село 
привітатися з Іваном Івановичем Гупалом, головою колгоспу 

— Не йди туди! — кинула бабця мені вслід. — Не йди, там 
клопіт. 

— Який клопіт? — питав я здивовано. — Який може бути 
клопіт у колгоспі? — думав сам собі. 
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— Клопотів у голови безліч, — інформувала мене дальше 
бабця. 

Не витримав і пішов. Крім багатьох інших прикмет, моя 
бабця ще й до того переборщувала. 

У колгоспній канцелярії панувала якась дивна тиша. Моя 
присутність ніяк не змінила ситуації. Іван Іванович і ще троє 
директорів колгоспу сиділи довкруги стола, на якому стояло 
декілька склянок, дві пляшки, одна повна й одна порожня, 
а по кімнаті валялася ціла маса недокурків, немов осіннє лис-
тя попід дубом. 

— От і справились! — заговорив голова. — Справились, 
так і справились! У район визивають, а в мене навіть доброї по-
брехеньки немає. Як піймають на гарячому, то й вибрехатись 
людині не дадуть. От... 

Головний агроном налив цілу склянку сивухи і підсунув 
мені під ніс. 

— Крепко кусає, — казав він шепотом. 
За той час голова сердився, аж горів. Директор по овоче-

вій діяльності вирішив направити ситуацію. 
— Кажіть правду, що крали. І кажіть, жо більше не бу-

дем, — радив він. 
Іван Іванович зірвався з місця, як попарений. 
— Оце найбільша дурнота, — заревів він, — яку я колине-

будь в житті чув. Петро Знайко покищо сидить у колгоспному 
витверезнику, але утром конєшно відставлять у район. А ме-
ні наказано покласти справу на бумагу. Ото ж то! А брехні з 
бумаги не зітреш. Як збрехав, так прокурору в область і від-
ставлять. 

Іван Іванович взяв повну пляшку і кожному кивнув голо-
вою. Кожний за чергою підсунув склянку, яка зразу наповни-
лася. 

— Справа началася з пустого, понімаєте, — продовжував 
голова, — а кончилася от чим. Усе через повінь. Дощу як не 
було, так і не було. Все висохло вам так, як у мене карман, а 
тоді вам отак собі бульк з неба. Так, якби хтось покарав. Так 
лило цілий тиждень, що навіть сатані у ванні було б забагато. 
Лило вам так, що на колхозних полях появилися цілі озера й 
стави. Хоч риболовством займайся. У нас за селом, під Вишне-
вою горою, цюркає маленьке солоне джерельце. Цюркає, ну 
хай собі цюркає! Люди час від часу підбіжать туди, наберуть 
коновок зо дві і сіль собі виварюють. Діло не погане. От... сек-
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ретар Райкому крутив трохи носом, бо казав, що прибутки да-
ром — це капіталістичний спосіб життя, але якось погодився, 
і джерельце собі далі цюркало. Зразу наказав був закрити, але 
не вдалося. Солянці рота закрити не легка штука. Ото ж, як 
прийшла повінь, виходить, якось над тим підземельним басей-
ном, а хіба чорт його знав, який він великий, запалася земля й 
велика сила соли змішалася з водою. 

— Рознеслась, як пошесть, — вмішався головний агроном. 
— Не перебивай! Мовчи! — крикнув голова. — Я розка-

зую. Не даєш розказать справи, як треба, а тут нова людина, 
— він показав пальцем на мене, — і не розуміє. От що! Ну, да, 
— продовжував голова. — Повінь минулася, вода пішла, а 
сіль нам на згубу осталася. Соли, бачите, не видно бо вона собі 
в корінцях сидить. Гектарів сотень шість перемінилося у со-
лончак. У книгах, понімаєте, записано й у бюджетах складено, 
що наш колхоз даватиме скількито і скількито, а тут вам спра-
ва стоїть не так. Сиділи довго й радили, а згодом у район. До-
казували начальству, що сільсько-господарська продукція під-
упала й у всьому винуватий солончак, а вони недоліку в про-
дукції ніяк не списують. 

— Хто винуватий? — питають. — А це вже вам не жарти. 
Раз спрашують, хто винуватий, то ти гляди! Тут уже небезпе-
ка... Кажемо районному секретареві й агрономові, що ніяк 
не справимось, а вони лише кивнули головами і собі під но-
сом: — Ну, ви смотріть! Солончак їсть землю, як гад, а за зем-
лю нужно росчитаться. Понімаєте? З кожного гектара нам ну-
жно взять центнерів тридцять, а з цього сіряка не візьмеш 
більше десяти. Хіба наганом собі кулю в лоб давай! 

— Найгірше те, — вмішався знову головний агроном, — 
що незабаром кинулася іржа. 

— Так, — годився голова. — До того й земля починає вам 
іржавіти. Кидається по полі, як екзема по тілі. Колоски пше-
ниці не золоті, як звичайно, а руді, як он Вася Поточний. Скот-
ник, понімаєте, здав рапорт і по рапорту виходить, що овечки 
поскубають трохи тієї солонуватої трави і мекають, як сума-
шедші. Найгірше те, що начальство не розуміє й не хоче спи-
сать. Кажуть, що бюджети одставлено в область, а звідти пла-
нування урожаю буде докладаться Раді Депутатів у Москві. 
А це, ізвиняйте, вже вам не жарти! 

— А що, як скажете правду? — питав я стурбовано. 
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— Не повірять, — відразу рубнув голова. — Прийдуть шу-
кати. Шукатимуть скрізь і всюди. Прошлого года у Воронівці, 
а там Василь Несторович, мій кум, головою, не могли знайти, 
то рубали стіни й шукали. Тому то ми добре порадились і пі-
шли красти. 

Він кинув оком по кімнаті, неначе шукаючи підтримки й 
одобрення слухачів, а тоді дальше продовжував. 

— Ну, люди добрі, якось треба було собі зарадити. Як спи-
тають, хто винуватий, то аж мозок сохне. Красти, їй-богу, лег-
ше, як написати, хто винуватий. Бо вкрав і справа кончилась, 
а складати вину нужно на бумазі. Отож забрали автомашину 
й трактора та й помчалися у Василівку, на залізничу станцію. 
Там, буває, после врожаю вагонів сотню побачите. Стоять 
днів декілька, поки бюрократична сарана вирішить, що й ку-
ди. Начальство по станціям обкрадає нарід, скільки завгодно, 
а ми давай собі. Все йшло харашо, і вже тон десяток царап-
нули, аж ось тут відкілясь вам міліціонер появився. 

— А ви, реб'ята, що, — каже, — соціялізм будуєте? 
І от вам! Отак Петрові попалося. Він же був головним за-

капьорщиком того діла, й йому получилося. а тепер нам усім 
получиться, скільки завгодно. 

Іван Іванович встав з крісла й приніс ще дві пляшки. Му-
шу сказати правду, що я не був певний, чи було дві чи більше. 
Виглядало, що дві. 

— Хороший чоловік, — шепнув головний агроном. 
Наші розмови перебив звук телефонного дзвінка. В две-

рях появилася голова радгоспної секретарки, заговоривши на-
півшепотом, ще поки голова встиг взяти трубку: — Секретар 
обкома, — сказала. 

В кімнаті відразу почалася метушня. Іван Іванович випус-
тив з рук склянку й почав пригладжувати собі на голові во-
лосся, немов би секретар міг бачити його по дроті. Ми всі 
спрямували очі в бік голови, щоби не пропустити ані словеч-
ка такої важливої розмови. На початок говорив тільки секре-
тар, а голова лише слухав. До речі, секретар говорив весь час, 
а під кінець ми почули чемне: До свіданія, — після чого розмо-
ва закінчилася. 

Його обличчя побіліло, і він покручував головою, як сви-
ня в'язкою соломи перед дощем. 

— От і світ вам противний! — гірко заявив голова. — Ка-
же, понімаєте, він до мене, тобто секретар обкому, що йому 
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донесено, що в нас зародили яблука й груші. А йому треба й 
одних і других. І поки я вспів сказати, хоч одне мале слівце, 
він мені відразу рубнув, чи помню я, як мою кандидатуру на 
голову колгоспу до області предложено, й він навєрно сочус-
твував мені, а тому то мене головою поставлено. От... 

— Хіба ж так було? — перебив я. 
— А мені як знати? — вибухнув голова. — Але яблука й 

груші таки прийдеться здавать. І то без копійки. Все даром. 
От і сатана! 

— Ми ж копійок п'ятдесят від кілограма беремо, — вста-
вив агроном. 

— Ти йди та кажи йому, — докоряв голова. — Каже, ме-
не головою поставив... Кілограмів сто і сто йому нужно. Не 
горщок або два, а кілограмів сотень дві. Знайомим, кревнякам 
і всякій іншій заразі, але того ще мало. Каже, що на баштані 
кавуни, як п'яні матроси, валяються, а йому кавунів десяток 
зо три треба. І це теж даром, а до того доставить нужно. 

— Світ не змінився, — казав агроном. — За батюшки царя 
так було і січас не змінилось. А районних і обласних началь-
ників, як сарани на китайському полі. Аж гидко, їй-богу! 

Мене цікавість живцем заїдала: 
— Що було б, якби не дали? — питав я. 
— Ого-го! — зареготався агроном. — Що було б? До від-

важних світ належить, але не серед нашого народу. Ми герої 
поміж собою, але випробувати секретаря райкому чи обкому, 
то вже зась. То не наша каша. Дамо трохи пшона, кілька дк> 
жин курчат відвезем і спокій маєм. 

Іван Іванович розглянувся зрезигновано по хаті. 
— Давайте вип'єм ще по чарці. Зап'єм горе, а спать ще 

рано. 
Так ми посиділи ген-ген поза північ і гуторили про всяку 

всячину, а що сталося дальше, я ніяк не пам'ятаю. 
Другого дня, як мене далеко поза північ витягли з колгос-

пної канцелярії, я ще раз забрів до голови, бо він переказу-
вав, щоб я зайшов. Моя голова тріскала, але вдавав, що все 
було гаразд, і пішов. У канцелярії настала деяка зміна, бо Іван 
Іванович представив мене секретареві райкому, який приї-
хав у колгосп вранці. Крім нього, там ще був шофер секрета-
ря, який грав ролю якогось шпигуна, бо всім дуже цікавився 
й скрізь заглядав. Викликали колгоспну секретарку, і секре-
тар райкому почав домагатися документації. 
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— Послєдній рапорт по курячому хазяйству! — наказу-
вав він. 

Читав його й оглядав із усіх боків, а під кінець почав кру-
тити носом. 

— Бездєльнічества у вас хвате, — казав спокійним тоном, 
— і продуктивність підупала. Списувать курчат нужно. Но не 
будем. Достаньте! Гризіть землю, але достаньте! На руково-
дящих должностях люди у вас не здатні. Де ж Кравченко? 
Він за курчат отвіча. Давайте сюди Кравченка! 

Іван Іванович почав крутитися, якби хтось йому за спи-
ною вогонь поклав. 

— Занедужав він, — казав. — Уже днів зо три не чуствус 
себе, як треба. Крім цього, у нього нерви трохи розігрались. 

— По рапорту виходе, — сперечався секретар, — він не 
днів, а місяців зо три бездєльнічає. Курчат вигинуло доволі 
без потреби. От... Давайте сюди Кравченка! 

Головний аґроном кинувся шукати і незадовго появився 
з обвинуваченим. Секретар райкому глипнув на нього одним 
оком і каже: 

— Від тебе смердить самогоном! 
— Но я не п'яний, — боронив себе Кравченко. 
Але як тільки відчинив рота, в кімнаті бухнуло смородом. 
— Напивсь, як кабан, — наступав секретар, — і брешеш! 

За курчатами доглядать — це хороша робота. Робота нічого 
собі. Рублів сотню в карман пхаєш, курчат у свій власний гор 
щок кладеш, ще й молодицям за услуги хвате. Живеш, як ба-
тюшка жив. А фураж не підвозиш, бо ти п'яний, аж спух, і 
курчата даром дохнуть. Ледве на ногах стоїш. Руґуліровку 
не робиш, як нужно, й за должность не отвічаєш. От... Скот-
ником будеш робить! З телятами і кабанами пораться! Свино-
пасом! Чув, Кравченко? 

Як же Кравченко не міг чути? Він глухий не був. Він доб-
ре чув. Стояв, спустивши голову, і в підлозі рахував дошки. 
Стояв і тільки сопів. Боявся відчинити рота, бо відразу по ці-
лій кімнаті смерділо. 

— У тебе поміч, — казав секретар. — Де ж вона? Як її 
звать? Ага, Дуня. Де ж ця Дуня? 

— Занедужала, — швидко перебив голова, Іван Іванович, 
бо ситуація не виглядала добре. — Лежить вдома, кажуть. 

— Ну, ладно. Посмотрим! — казав секретар. — Давайте, 
пішли! 
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Ми вийшли цілою групою з канцелярії і невдовзі стояли 
перед автом. 

— Запускай машину, Саша! — наказав секретар райкому. 
— Поїхали! 

Ми сіли в авто Волга і підняли на вулиці жовту куряву. 
Дороги не були погані, і незадовго ми опинилися на кінці 
довгої вузької вулиці. Офіційної назви вулиця не мала, але 
люди називали її Підгорішня. Це, мабуть, тому, що недалеко 
стояла мала гора, повна березового лісу. Сашко зупинив авто 
біля білої мурованої хати. Хата була гарна, чиста. 

— Ну, посмотрим, — казав Іван Іванович. — Дуня хай 
лучше дома. 

Ми висіли з авта, нас п'ятьох, бо ще Михайло Кармелюк, 
такий нібито адьютант голови колгоспу, теж був з нами. По-
стукали в двері, але відповіді не було. Пішли гуртом довкола 
хати, і Михайло глянув у вікно. 

— На кроваті лежить, — казав. — Навєрно п'яна. 
Ми всі по одному, підійшли до вікна й заглянули в хату. 
— Ну, і картина! — загомонів голова, підсміхаючись. 
— Хороша баришня, хороша, — притакував секретар. 
Дуня лежала на ліжку гола голісінька, а ліжко виглядало 

так, якби орда татар по ньому проїхала. 
— Оце вам Дунька, — кинув словом Михайло. Чиста, як 

сльоза, лише чоботи на ногах. 
— Мабуть, Міша Плив'юк тут забарився й п'янствували 

удвох. По чоботях пізнаю, — докинув голова. 
Сашко й секретар райкому перекинулись поглядами. 
— Ану, гукай її, Михайле, — запрошував голова. 
Не вагаючись ані трохи, Михайло притулив губи до скла 

й гукнув: «Дуу-нь-ко!» Один наперед другого, ми всі тисну-
лися до вікна. Дуня трохи заворушилася й перекотилася. Те-
пер лежала на животі. 

— Аж у хаті ясніше стало! — закричав Іван Іванович. Ми 
реготалися. 

Михайло попробував задні двері, які відчинилися без тру-
днощів. 

— Не нужно, — радив голова. — Спить твердо, як вар-
варський дзвін. Не поможе. Навєрно п'янствувала цілу ніч, 
а тепер толку з неї не буде. Я з нею после справлюся. Тим ра-
зом уже не вибрешеться. Давайте, поїхали! 
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Ми пустилися в дорогу, але в нас зайшли деякі компліка-
ції, бо секретар райкому якось так дуже несподівано захво-
рів. Каже: 

— Ви, реб'ята, ідіть, а я полежу трохи у садку під яблу-
нею. Живіт болить, аж тріскає. Занедужав я здорово. Ти, Са-
шка, вези людей, а через годинку вертай і підбереш мене. От 
і суєта... Но не спіши, — докинув. 

Не було ради. Голова побажав секретареві скорого виздо-
ровлення, і ми пустилися до авта. Як людина хвора, порадити 
не можна було. 

Сашко завіз мене аж до бабусиної хати, бо обіцяв, що при-
йду на обід. Поки висів з авта, голова запросив мене назад до 
канцелярії. 

— Ти, браток, заходь оп ять после обіда. У нас не тільки 
шуму много буде, але ще й трупом посиплеться. 

Вдоволений, що голова заприятелював зі мною, я виско-
чив з авта й незабаром опинився в хаті. 
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Леся Богуславець 

ЗЕМЛЯЧОК 

В хаті панує тиша. Це ми з чоловіком творимо ювілей: він 
пише доповідь, а я ліплю вареники. Ювілей відбудеться сьо-
годні увечорі. Безліч думок пролітають в моїй голові, які хо-
четься обговорити, а тому перериваю мовчанку і запитую обе-
режно: 

— Поки ти ще будеш писати? Я вже сто вареників зліпи-
ла, а ти й досі сидиш над одним рефератом! 

— Ліпи ото своє і не заважай, — каже він і продовжує 
працю. 

— І тобі б не пошкодило свою доповідь зліпити, — відпо-
відаю ображено. — Може б, більше купи трималася. Нема чо-
го мою роботу недоцінювати. Ще побачимо, кому увечорі да-
дуть перевагу: твоїй писанині чи моїм вареникам! Та й взага-
лі, для чого даремно витрачати час кожного року. Пишеш на 
ті самі теми, товчеш, можна сказати, воду у ступі. Чому не 
зробити її раз та гаразд. Зрештою, з року на рік пару речень 
можна й додати. 

Нарешті, захопивши стоси паперу й каструлю вареників, 
їдемо на ювілей. Тут уже зібралося багато люду. Я особа ак-
тивна, а тому й тут не дармую: сідаю при вході і збираю доб-
ровільні датки. Проходять знайомі, вітаються, перекидаємося 
словами. Ось до мене підходить мій землячок. Я гадаю, що 
хтось помилився, назвавши ці датгси при вході, добровільни-
ми. Бо кожного разу, коли землячкові приходиться їх давати, 
його обличчя виявляє безмежне страждання. Здається, ці гро-
ші лежать в нього не в кишені, а в самому серці, так тяжко йо-
му з ними розлучатися. Він довго все зважує, розпитує, що 
буде на перекуску, а потім, махнувши рукою, мовляв, де на-
ше не пропадало, дає і свою лепту. Потім під час ювілею, за 
столом, землячок намагається з'їсти все, що приносять. Піт 
котиться з його чола, а він приказує: Трісну, але з'їм, що мені 
належать. 

— Наївся, як дурний на весіллі, — сміється, підморгуючи 
мені сусідка. 

— Та це такий, що за шматок кишки, піде сім верст піш-
ки, — і собі підпрягається моя кума. 
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Чоловік землячка не долюблює, але я гадаю, що це все то 
звичайні ревнощі. Бо кожного разу, зустрівши мене, земля-
чок прижмурює одне око і тихо приспівує: Ой кума, ти душа, 
ти ж, кумасенько, кругом, ой та й хороша. А я й собі усміхаю-
ся і називаю його кумцем. Звичайно, чорти беруть, чоловіка, 
коли він чує такий діялог. 

— Чого ти до нього чіпляєшся, — дивуюся я. — Глянь на 
людину, завжди він усміхнений, завжди приємний, і тобі б 
не завадило приклад узяти. 

Справді, навіть очі кумця сміються і блищать, наче зма-
щені масличком. І, здається, це масличко з очей помалу роз-
ходиться по всьому обличчі. Говорить кумець теж із смішком: 
хе-хе-хе, і завжди оглядається, чи бува хто не підслухує. 

Цього разу, як завжди, землячок сів за наш стіл. Компа-
нія зібралась чудесна. 

Чоловік пішов читати свою доповідь, а ми витягли пару 
пляшок, хто кріпкенької, а нам, жіночкам, щось послабше. 
І зразу чоловікова доповідь стала цікавішою. Потім, закусив-
ши вареничками і рештою, що було на столі, вирішили, що 
чоловік читає геніяльно. 

Кумець — людина обізнана, з ним цікаво й поговорити. 
От і зараз, згадавши всякі внутрішні справи, він перейшов на 
ширші: 

— Хе-хе-хе, чи ви знаєте, що до Австралії має Григорій 
Китастий приїхати? 

Тут всі ми заохали і заахали. 
— От цікаво поговорити з ним! — радісно вигукує моя 

кума. 
— Роками слухали його капелю із платівок, а тепер наго-

да побачити живого Китастого, — врочисто промовляє інша 
знайома. 

— Надіюся, мельборнці гідно зустрінуть цього великого 
бандуриста, — і собі підхопила я. 

— Для чого шанувати людину, яка ще живе, хе-хе-хе? — 
дивується кумець. — Я гадаю, ми, українці, в цьому дуже роз-
судливі. Цінимо людей лише тих, що вже відійшли. От хай він 
дуба дасть. Отоді, хе-хе-хе, ми хіба ж таку академію одклубу-
чимо. І після того щорічно будем її справляти. І з кожним ро-
ком він буде славніший. Вивчимо всі його досягнення, атри-
бути. З'являться спогади численних друзів та прихильників. 
Ось, хе-хе-хе, коли ми оціним людину! 
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Я була захоплена від такої промови кумця. Що за голова! 
Що за розум! Кажу вголос: 

— А як же, — примовляє й собі чоловік, — то така голов-
ка, що два клали, а третій топтав! 

— Ти, — говорю чоловікові, — не розумієш. Та коли б 
наш кумець дома був, добився б напевне на важливе станови-
ще! 

А кума моя приспівує: 
— А як же, був би й послом, якби не був ослом. 

На фото одна з кращих декламаторок в українському Мельборні, 
Христина Глуханич-Харуцька. На різних святах, у мистецьких програ-
мах її виступи захоплюють слухачів своєю артистичною майстерністю, 
приємним тембром голосу та чарівним виглядом. 
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Зоя Когут 

ОСАННА 

Вже все накреслено... Все так, як має бути: 
У пеклі грішники відмучують покуту, 
Безгрішним — грають арфи у раю. 
Спокійно звисла синява небесна... 
Минають осені і весни, 
Скриплять історії колеса, 
Все, як накреслено. Все так, як має бути... 

І знову не в своїм краю, 
А ні не в пеклі, ні в раю, 
Склоняють голову свою 
Нащадки прадідів забутих. 
І знову Тибр... І знову Рим... 
Не Київ, не Дніпро-Славута! 
І знов під небом не своїм 
Лунає голос наш нечутий: 
Осанна! 

Не чують мури Ватикану, 
Не чує древній Пантеон. 
Що їм до правнуків Богдана? 
В них своє кредо, свій закон 
Й права — до не своїх ікон... 
Осанна! 

Молімося! 
Молімося за грішних і святих, 
Й за нас — незрячих і горбатих. 
Народе силачів слабих, 
Дозволь тебе тут гідно привітати! 
Як довго ще в хоромах не своїх 
Ми будем наші свята святкувати?.. 

Не нарікаймо на чергу негод, 
Не плачмо, що це доля винувата! 
Як легко нам любити весь народ, 
Як важко нам — любити свого брата!.. 
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Й ми — п'ятдесят мільйонів силачів 
Ще й далі ждем від слабших допомоги, 
Й ніхто не хоче задля перемоги, 
Перемогти — себе самого! 
О, ні! Ми радше віддаєм ключі 
До краю нашого і наших душ почтивих 
Тим, хто жорстоко чи благочестиво, 
(заради пекла чи заради Бога...) 
Готує нам велику благодать: 
У рабстві жить чи в рабстві умирать... 
Осанна! 

Молімося! 
Ми ж вміємо молитись! 
Це легше, ніж єднатись і коритись 
Єдинокровним зверхникам своїм! 
Нехай наказує Москва, Варшава, Рим, 
Лише — не свій!.. 

Нещасний той народ, 
Чию історію ворог продукує. 
Який гучними гаслами свобод 
Поміж собою залюбки торгує, 
І тупо скаче табунами 
За честолюбними псевдо-вождями... 

Все, як накреслено. Все так, як має бути: 
Народ в тюрмі відсиджує покуту 
За гріх дідів і за гріхи свої, 
Співаючи півтупо і півп'яно 
Про рушничок, зеленії гаї, 
Про небувалі й втрачені раї, 
Про волю, що колись таки нагряне.., 
Й, зворушено цитуючи Тараса, 
Христиться до чужих іконостасів... 

Невже надармо всі дари Твої 
Ти, небо, нам так щедро дарувало? 
Невже створила Ти дітей своїх 
Лише на те, щоб знову їх — нестало?!! 
Минають осені і зими, 
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В чеканні небо дивиться з висот, 
Як його вибраний народ 
Новонароджується Першим Одержимим!!! 

Він ще один... Але за ним встає 
Вже другий, третій... І з тенет облуди 
Лунає істина: Народ мій є! 
Народ мій є, й народ мій завжди буде! 
Народ наш буде, коли я і ти 
Станем його правдивими синами: 
Себе забувши — лиш каменярами, 
Лиш знаряддям для осягнення мети!!! 

Дивилось небо з висоти, 
Свій вибраний народ голубило світанно. 
Осанна! 

Нема на світі кращих берегів, 
Ніж береги до рідного причалу! 
Нема на світі гірших ворогів, 
Ніж ті, які неправдою навчали, 
Й навчають досі... Не лише чужі, 
Що волю нашу в кобуру запхали, — 
Свої ж таки, підмайстри в крутежі 
Майбутність нашу топчуть, як вандали, 
І, симулюючи посвяту, 
Брата нацьковують на брата, 
Не зупиняючись ні перед чим! 
А ми — мовчим! 
Осанна! 

Як добре ворог знає нашу вдачу, 
Таку тупу, амбітну і незрячу. 
Він, з пекла випускаючи борців, 
Знав, що ми пекло їм самі зготуєм. 
І він — не помилився. Мов купці, 
Ми душами сміливців спекулюєм 
І крячемо, що правда — лиш у нас... 
О Господи! Якби воскрес Тарас, 
Ми б і його старались розіп'яти!.. 
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Так, ворог знає нас... Але дарма! 
Не прийдеться йому торжествувати! 
Віками він твердить, що нас — нема, 
А ми — все є! І з кожним новим роком 
Нас більше! І все більше в нас борців, 
Народ дарує нам нових пророків, 
Нових сміливців і нових — співців! 
Не хворих самолюбів, не смиренних, 
Не вкритих покладами ситої іржі!.. 
0 Боже! Бережи їх в днях тюремних, 
Й на волі, Боже, теж їх бережи! 
Бо воля деколи — страшніша, ніж тюрма, 
Й шляхи її бувають вкриті — мулом... 

1 буде літо, і зима, 
Кружлятиме життя відвічний танок, 
І ми, нарешті, станемо — минулим... 
І буде ніч... А потім — буде ранок! 
Воскресний ранок Першої Весни 
Для нашого засніженого люду. 
Нас в нім — не буде. 
Будуть в нім сини 
І дочки рядових і одержимих, 
І вже руками не чужими 
Нашу історію писатимуть вони!!! 

І як вони оцінять наші вчинки? 
Чиї й за що, згадають імена? 
І на історії сторінках — 
Кому признається вина: 
За плянів величних — руїни, 
За незакінчені почини, 
За ватажків тупий примітивізм, 
(чи гірше ще — лукавість красномовну...) 
За жалюгідну мовчанку підлиз, 
І за байдужість ситу й пустословну? 
За всю забріханість — зловмисну й голосну?.. 

Кому признається вину 
За торгування душами людей, 
Що ледве з пекла вирвались одного? 

52 



За каригідне скривлення ідей? 
За глупоти — блискучу перемогу?.. 

Кому признаються заслуги 
За безкорисні, віддані послуги 
Народу рідному? За величних стремлінь 
Шляхетні і гарячі поривання? 
За те, що йшли за покликом сумлінь 
Й не заблудили на шляхах скитання? 
За тиху, безкомпромісну посвяту 
І за любов — до свого брата?.. 

За створення живучих Україн 
У душах молодих і ще прозорих? 
За кладення підвалин і цеглин 
Для душ — Соборного Собору?.. 
Що переважить на вазі століть: 
Чесні старання — чи важкі провини? 
Що силу дасть нащадкам зрозуміть 
Нашу добу і нашу в ній — людину? 
Що поштовхне гордитись, чи — простить?.. 

Майбутність ще чекає за серпанком 
Часу, подій, призначень і стремлінь, 
Всміхаючись воскресним ранком 
До тих, що по нас прийдуть, поколінь. 

Дозріє мислення — і втілиться у чин! 
Зійдуть жнива із праведної дії! 
І в нашім Києві — Святої дзвін Софії, 
Й Святого Юра, в нашім Львові дзвін — 
Благословлять величний цей почин 
Народу вибраного! 

І тоді настане 
Воскресний ранок! 

І очищений народ, 
Струсивши з душ — минулого омани, 
Знесеться до Накреслених Висот! 
ОСАННА!!! 

Рим 1979 рік 

53 



Пилип Вакуленко 

ПО ДЖУНГЛЯХ НОВОЇ ГВІНЕЇ 
(Уривок) 

На моїй уявній мапі Нової Гвінеї лишалося ще багато білих плям, 
і, дізнавшись, що одна туристична фірма пропонує подорожі вздовж 
східнього та північно-східнього побереж Нової Гвінеї, включно з дея-
кими островами та по річці Сепік, я, недовго думаючи, намовив собі 
подорожнього компаньйона. Ним став мій давній знайомий і друг різ-
них подорожей по Австралії, Новій Зеландії, завзятий рибалка і люби-
тель природи Сенді Манн. 

Справжнє його ім'я є Джордж Лоррі, але давно його прозвали Сен-
ді за його невеликий ріст та каштаново-світле, ніби піщаного кольору 
волосся. Лише його дружина називає його Лоррі, а всі друзі Сенді. 

Всюди, де б ми не їхали, він брав з собою кінокамеру і фотографу-
вав усе, щоб потім показувати вдома, де ми були і що бачили. Але ми-
нулого року він пішов на пенсію, і йому подарували на роботі фото-
апарат, який він хотів добре випробувати. 

— Оце, — кажу до нього, — буде для тебе нагода випробувати твій 
подарунок! 

Він швидко погоджується, і ми починаємо довгу мороку з буку-
ванням, виготовленням пашпортів та інших річей. Довелося чекати 
майже два місяці, доки вдалося все полагодити. А нам не терпиться, 

та й час на монсуни та циклони наближається. Але, нарешті, ми вже 
в Новій Гвінеї! 

Острів Кіріеіна 

Якщо хтось скаже, що немає раю на землі — не вірте! Я оце сид-
жу на верхній палубі експедиційного корабля Мелянезіян експлорер, 
що пропливає в даний момент поміж островами Кірівіна і Кайліна та 
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напихаюся бананами, чотири грона яких підвішені над палубою для 
тих, що голодні, або тих, що нудяться, і вони з нудьги їдять банани. 
Я, мабуть таки, голодний, бо снідали ми ще о сьомій годині ранку і то 
досить легко. Обідали ми досить нашвидку, щойно прибувши на кора-
бель після довгого лету та курної подорожі по вибоїстій дорозі. Ми 
хотіли швидко розпакуватись, помитись та почати розглядатись навко-
ло, знайомлячись з рештою туристів та залогою. Але наша каюта, не 
зважаючи на її вигоди і комфорти, таки досить мала і розпаковува-
тись одночасно нам обом таки досить тісно. Отож Сенді розпаковуєть-
ся, а я чекаю на мою чергу і споживаю банани. А навколо рай! Синє 
море з сонячної сторони повне грайливих відблисків сонця, які роздрі-
бнюють колір моря і роблять його поверхню подібну до живого срібла. 
З другої ж сторони корабля море темносинє, з короткими хвилями, які 
гонить перед собою вітер, що дме зі сходу Соломонового моря. 

Селище Тімбуке. Тут японці, на донесення сусіднього се-
лища, розстріляли 100 тубільців за допомогу австралійсь-

ким розвідникам. Ці села ворогують і тепер. 
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Позаду лишається острів Кірівіна, і ми пливемо спочатку на пів-
день, обминаючи безлюдні маленькі острови, порослі зеленню, над 
якою височать кокосові пальми, горіхи яких припливли сюди звідкись, 
з більших островів. Я вдивляюся у густу зелень, чи не побачу часом 
якоїсь халупи — а може таки там хтось живе! 

Іду на капітанський місток і знайомлюсь з капітаном і штурваль-
ним. Вони обидва новогвінейці і, мабуть, знають ці моря найкраще. 
Вони лише говорять коротке галло і знов дивляться через вікно впе-
ред, бо тут багато рифів. Капітан Генрі уважно розглядає мапу, кре-
слить на ній циркулем різні дуги та час від часу поглядає на радар. 
Власник корабля Ііітер Бартель під час обіду пояснив нам, що ці міс-
ця не позначені добре на мапах, і їм треба було фотографувати з лі-
така ці води і з фотографій робити мапи. 

На верхній палубі, що покрита від сонця зеленим брезентом, на 
розкладних стільцях дрімають туристи. Дехто читає книжку, а інші, 
витягнувшись, вбирають теплінь сонця. Нас 26 туристів та 12 осіб за-
логи з Пітером включно. Семеро нас щойно прилетіли на Кірівіну з 
Порт Моресбі сьогодні вранці. Дві молоді англійські пари, чоловіки 
яких працюють по контракту в Порт Моресбі, одна француженка, од-
ружена, напевно, з американцем, бо вона з Вашінґтону, та ми з Сенді. 
Решта туристів американці, що подорожують групою, і всі вони з 
Лос Анджелесу. Вони почали подорож три дні тому з містечка Сама-
рай, що лежить в чарівній місцевості на південносхідньому побережжі 
Нової Гвінеї. 

Спали ми з Сенді в Порт Моресбі в дуже гарному готелі, що нази-
вається Айлендер готель, де нами були розчаровані, що ми так швид-
ко від'їжджали геть. Звичайно, ми знали, чому вони розчаровані — біз-
нес! Але ми не могли залишитися, бо ми їхали в подорож, що була 
точно розрахована до хвилини. Представник Нью Ґіні Туре прибув за 
нами точно в 6.30 ранку — ми ледве встигли поснідати! А снідання 
так рано завжди не виходить так, як треба. Не дивлячись на те, що 
ми попросили в приймальні, щоб дали нам ранній сніданок, на ра-
нок, одначе, ніхто нічого не знав, як ми прийшли - їдальню. На на-
ше щастя, з'явився кухар-китаєць, що нашвидку зорганізував нам сні-
дання. Розмовляючи з ним, ми довідалися, що він з Маданіу і мас там 
дві хати. Не дивно — подумав я собі! Страви в готелі таки досить до-
рогі, порівнявши з Австралією. Вечеря, з супу і риби коштувала кож-
ному по 12 кіна — близько 15 австралійських долярів. Але риба бара-
манді була таки смачна! Навіть шофер таксівки, що возив нас по Порт 
Моресбі, знав, що в нашому готелі буде бараманді на вечерю. 

Оглядаючи з високої гори місто та селище на палях, мешканці яко-
го займаються рибальством, я запитав його, чи тут ловиться бара-
манді? 

Так, — каже він, — у вас у готелі сьогодні буде на меню. 
Ми з Сенді лише переглянулися. 
Хоч як не були ми втомлені подорожжю та поганим сном в Сід-

неї, ми рішили з Сенді, як тільки нас привіз Джоп з аеропорту до го-
телю, оглянути і схопити на плівку всі визначні місця Порт Моресбі. 

А в Сіднеї ми спали погано тому, що до третьої години ранку, десь 
внизу гримала на весь дух музика, що мов на вила і г . ^мало нас! Гір-
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шого готелю, в який нас запхали в Кінґс Крос, я ще не бачив. Страш 
но старомодний, де навіть погані репродукції й ті поприкручувані до 
стін, а гарячої води не було навіть і поголитися! Вуличний рух, вигу-
ки, викрики, музика і швендання по вулиці не втихло до білого дня. 
Лише, як ми виходили з валізками о сьомій годині ранку, все навко-
ло втихло, ніби перед бурею. А та музика, що бухкала цілу ніч під на-
ми, і досі ще вчувається мені! 

Вечерю ми мусіли купувати тут самі, бо ресторан готелю пропо-
нував лише китайські страви, а які з нас китайці? Отож і рішили ми 
з Сенді шукати більш звичайних страв і пустилися вздовж головної 
вулиці, а люду — не пролізеш! Обдивилися ми з десяток тих рестора-
нів і ніяк не могли рішитися, де ж вечеряти? Один задорогий, другий 
запростий, ще інший продавав стандартне меню для постійних відві-
дувачів. Але по півгодинному блуканню ми так зголодніли, що ріши-
ли йти в нейтральний — італійський ресторан. Блукаючи вулицею, 
я бачив всюди дівчат, що стояли по дві, по три, неначе балерини 
в довгих нейлонах. Сенді, помітивши, що я поглядав на них, штовхнув 
мене ліктем і шепнув потихеньку, щоб я не задивлявся на них, бо во-
ни мене схоплять. Я нічого не розумів. Аж потім раптом я зрозумів! 
Та ми ж в австралійській столиці гріха! А я такий пезент з аделаїд-
ського села, що мусів би догадатися раніше. Одно слово, Кінґс Крас є 
тотожне з сексом і всім, що їдуть в Сідней, напівжартома, напівсерйоз-
но пригадують відвідати Кінґс Крос. 

Пригадую, як досить давно я з своїм бізнес-партнером був на по-
ліграфічній виставці в Сіднеї. Після оглядин виставки у нас лишало-
ся багато вільного часу, доки ми відлетимо увечері додому. 

— Хочеш поїхати в Кінґс Крос? — запитав він мене. 
— Та чому ні? Це все одно, як бути в Римі і не бачити Колізею? 
Сіли ми в автобус, приїхали, поблукали навколо й поїхали назад. 
— Оце той знаменитий Кінґс Крос? — запитав я свого партнера. 
Окрім гарного фонтану, що подібний до м'яча, нічого знаменито-

го я там не побачив. І аж оце, п'ятнадцять років пізніше, мене доля 
звела з лихої слави Кінґс Кросом. Ми були лихі, що не виспались, і я 
обіцяв сам собі, як повернуся з подорожі, поскаржитись у туристич-
ній компанії. 

* * * 

Наш відліт з Сіднею спізнився на півтори години. Спершу нам 
говорили, що літак спізнився з Сан-Франціско, але потім таки сказали 
правду, що ремонтують гідравлічну систему. Але, нарешті, наш джам-
бо Сіті оф Шепертон був готовий, і ми відлетіли на північ. Але далеко 
не залетіли, бо в Брізбені приземлилися й набрали ще трохи пасажи-
рів та помінявся склад літака. О 12-й годині дня ще раз беремо курс 
на північ і летимо понад Коральовим морем, по якому, як разки на-
миста, розкидані коральові рифи. По трьох годинах лету на північно-
східньому обрії, неначе далекі сині хмари, показалися гори Нової Гві-
неї. Ще півгодини і наш джамбо, поволі спускаючись, розвертається 
понад бурими горами Порт Моресбі. Порт Моресбі зустрічає нас га-
рячою погодою та довгою чергою попри еміграційних та митних служ-
бовців, Надворі це тпопічна зима. Подібно до Києва, Порт Моресбі роз-
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киданий не на сімох, а, мабуть, двадцяти горах, і наш готель за горою 
і, шоб дістатися до центру міста, треба наймати таксівку. 

Діставши кімнату, переодягаємося в легкий одяг: короткі штанці, 
сорочка з короткими рукавами та панчохи по коліна. Замовляємо так-
сівку, і через 5 — 10 хвилин появляється стара облуплена таксівка, 
що була такою ж і всередині. Але нам було не до вибору. Була чет-
верта година по полудні, і хоч світла багато для фотографування до 
восьмої вечора, скісне проміння не завжди найкраще. Шофер таксів-
ки виглядав не краще за своє авто: довге кучеряве волосся стояло як 
ореол на його бронзовій голові, а лице було плескате, з високими ви-
лицями. Він був типовим представником племени Моту, що заселяло 
околиці Порт Моресбі та рівнину на захід. На моє запитання, як йо-
го ім'я, він ніяково щось промимрив, і я мусів вдруге запитувати, аж 

доки я не зрозумів, що він Кала, як колір по-англійському, додав він. 

Порт Моресбі. Селище Кокі на палях. 

— Вези нас, — кажу йому, — по всіх цікавих місцях: Пага гілл, 
Гаунабада, Кокі селище і Кокі базар. 

Він, розуміючи, хитав головою, і ми рушили. Проїжджаємо око-
лицю Бороко і спускаємося крутою дорогою вниз. Раптом перед нами 
відкривається вид моря з селищем на палях. Я в захопленні з чудово-
го екзотичного краєвиду мало не вискакую з авта на ходу. Кала зупи-
няє авто, ми з Сенді робимо по знимці. 

З Паґа Гілл видно все місто в обидва кінці: на Гаунабаду та в сто-
рону аеропорту на схід. Паґа Гілл виступає в саме море і творить з 
західньої сторони природну гавань, де коло пірсів розвантажуються 
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кораблі, а навколо в гавані в темносиній воді моря біліли яхти, як 
зграя чайок. А дальше — риф, острови та гори. На рифові видно че-
рево корабля, що його японці потопили бомбами ще в 1942 році під 
час налетів на Порт Моресбі. По горі дме сильний вітер з моря, — як 
каже Кала, — вітер починається після обіду. 

Зробивши знимки, спускаємося дуже крутою дорогою до відомо-
го на всю Нову Гвінею селища Гаунабада. Воно, як і селище Кокі, все 
стоїть на палях. Самі хатини зроблені з різних покидьків матеріялу. 
Старе іржаве залізо, якісь старі куски дерева, дошки з скриньок і т. п. 
Оригінальне селище, що стояло тут, як появилися перші місіонери, по-
над сто років тому, було побудоване з матеріялу з бушу і виглядало 
цілком охайним. Сьогодні, одначе, його вид не дуже романтичний, 

Гаус-тамбаран (дім духів) в Ангорам, 
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але все таки унікальний. Тоді також не було тут перенаселення, а те-
пер з усіх закутків Нової Гвінеї до Порт Моресбі прибувають молоді 
люди, шукаючи заробітку, але, не знайшовши його, опиняються злоді-
ями, а дівчата пускаються в найдавнішу у світі професію. Наживши 
дітей, вони відсилають їх до батьків на села, скомпліковуючи соціяль-
ні відносини. Гаунабада стала притопом багатьох цих нещасливих 
людей. 

Нашим літаком на острів Кірівіна був Фоккер Френдіиіп, що ще й 
досі обслуговує глухі закутки Нової Гвінеї, часто користуючись аеро-
дромами, де немає асфальтових доріжок, а втрамбований кораль, як 

Автор в селищі Тімбунісе біля Гаус-тамбаран. 
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на острові Кірівіна. Пілотами по всій Новій Гвінеї в більшості австра-
лійці. За вісім років незалежности вишколено лише пару папуасів - пі-
лотів. 

Гарний світлий день, видимість з повітря чудова. Летимо над са-
мим східнім побережжям, і я з цікавістю розглядаю дивні форми по-
бережжя, де часом видно невеликі селища, що розташовані біля мо-
ря на річках, які течуть з стрімких високих гір, що височать у нас з 
лівої сторони страшними стрімкими масивами. Закутані в сині хмари 
та тумани, вони похмуро проваджають нас вздовж своїх крутих схи-
лів, так ніби чекаючи нагоди, щоб поглинути нас у свої бездонні ур-
вища та непролазні густі джунглі. Незабаром, на наше здивування, 

Маска, що відображає померлих рідних, їхній дух або якусь 
подію. Це своєрідна хронологія. Зфотографована в Гаус-тамба-
ран на річці Сепііс, жовтень 1982 року. 

Пилип Вакуленко 
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ми почали приземлятися. Виходить, що приземляємося у чарівній міс-
цевості Алотау, що на самому кінці південно - східнього узбережжя. 
Невеличкий аеродром над великою затокою, оточений горами. Ранко-
вий туман злегка затягнув сивою поволокою і гори, і широку затоку, 
що манить і тягне сісти в човен та й попливти понад берегами його 
то, ловлячи рибу, то розглядаючи невідомі закутини. Я був радий, що 
це несподіване приземнення, уможливило мені побачити цей чарівний 
кусочок раю і думав, що ми пролітатимемо понад цією затокою. Але 
яке було моє розчарування, як пілот, давши добре газу, підняв літак 
і з повним ревом моторів звернув круто вліво і почав дряпатися через 
уголовину в горах. Він майже поставив літак на крило, стараючись об-
минути круту гору і мені здавалося, що ось-ось нас обхоплять у свої 

Ідилія. — Тубільна хата селища Єнчен на Сепіку. 
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обійми густі зелені джунглі, що простягали свої віти назустріч літа-
кові. Але якось таїш літак перевалився через шпилі гір, і перед нами 
відкрилася панорама моря з десятками островів і острівців, що плив-
ли кудись поволі в синяві повітря і моря, замріявшись у величній сим-
фонії самотности і краси. 

З правої сторони височить великий острів, весь покритий хмара-
ми. Ми летимо вище хмар, що подібні до кучерявої білої вовни. Це 
острів Ґудінаф, найгористіший острів, з найвищим шпилем, що вистає 
з хмар, як чорний ріг. Шпиль підіймається на 8 тисяч стіп і як на свою 
величину (45 кілометрів в окружності) Гудінаф вважається найвищим 
у світі островом. Поволі під літаком губиться біле покривало хмар, і 
з сивої мли виринають синьо-зелені обриси коральових рифів, що тяг-
нуться один за одним, як разки перлямутрового намиста. Тут Соломо-
нове море мілке, а його колір світлозелений і, незважаючи на висоту, 
з якої я дивлюся на цю незабутню панораму, можна, здається, підра-
хувати всі коралі. Але незабаром на обрії з'являються дві темні сму-
жки, і ми починаємо опускатися. Це і є острови Кірівіна і Кайліна, 
знані як Тробріяндські острови, названі французьким мореплавцем 
Бруні ДЧЕнтекасто в 1793 році іменем одного з своїх офіцерів. Острови 
постали .з рифів, що в наслідбк руху морського дйа піднялися догори. 
Вони лише 15 — 20 стіп над поверхнею моря і лише в деяких місцях 
коральові брили підіймаються трохи ВйїцЄ. Поміж ученими-антропо-
логами, поміж мандрівниками і мрійникамй Тробіяндські острови ма-
ють заслужену назву, як острови лїЬбойй, лише тьму, що статеві вза-
ємний не сприймаються надто таємниче, як цб буває в цйвілізовано-
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му суспільстві. До деякої міри ці відносини трактуються як виклик, 
як розвагова діяльність і, може, до деякої міри, як спорт. В додаток, 
повір'я, що дівчина не завагітніє, доки не вийде заміж, спричиняє 
досить вільне трактування сексуальних стосунків. Антрополог Бро-
ніслав Маліовскі, який прожив три роки між тубільцями цих остро-
вів, написав дві розвідки про життя і статеві відносини тубільців, де 
він досить яскраво і недвозначно змальовує їхнє поводження, його 
Аргонавти південнозахідного Пацифіку та Сексуальне життя дикунів 
і досі вважаються найкращими трактатами про Тробріяндські острови. 

Одначе один австралійський адміністратор, що провів два роки 
на цих островах, як єдиний представник влади під час останньої вій-
ни, розповідає у своїй книжці КІНҐ оф Кірівіна, що тубільці натягали 
Маліновского, потакуючи на його розпитування, бо він платив їм за 
інформації тютюном. З цього б виходило, що багато з того, що напи-
сав Маліновскі, або напівправда, або його фантазія. 

Наш літак приземлився на аеродромі, що не мав навіть приміщень, 
а лише полотнище з білого втрамбованого коралю. За дротяною ого-
рожею нас зустріла велика юрба чорних облич, що поприносили з со-
бою на продаж свої різьбарські вироби. Не встигли ми пропхатися з 
валізками до старого запорошеного авта, що чекало на нас, як нас об-
ступила чорна юрба, тикаючи під самий ніс свої вироби. Позбулися ми 
новітніх сейлсменів, лише тоді, як всівшись на дерев'яні лавки, на-
критої брезентом невеликої тягарівки, ми пустилися в дорогу. Але що 
це була за дорога! Перш за все, нам ніхто не сказав, куди ми їдемо, 
як довго будемо їхати та ніхто не сказав, що треба міцно триматись 
за що попало, щоб не вилетіти з цієї полуторки. 

Дорога була лише широкою стежкою, всипана круглим коральо-
вим каменем, по якому совалось у боки наше авто, одночасно підска-
куючи, як норовистий кінь, по вибоїнах та рівчаках. Не зважаючи ані 
на дорогу, ані на своїх пасажирів, тубілець-шофер гнався, як ошпа-
рений, залишаючи по собі велику хмару куряви, що ніяк не відста-
вала від нас. 

Ми трималися з усієї сили, за що тільки могли, та чекали, що на-
ша одчайдушна подорож ось-ось закінчиться! Але так не вийшло. Ми 
гналися все дальше і дальше, поминаючи тубільні селища та городи, 
та поодиноких жінок, які несли тягар на голові. Вони заздалегідь схо-
дили подальше з дороги і зникали у хмарі пороху. 

Ось поминаємо й найбільше селище на острові Аморама, про яке 
я читав і в якому жив тубільний вождь. Мені б так хотілося, щоб наш 
божевільний шофер зупинився бодай на декілька хвилин, щоб бодай 
дещо зфютографувати з цього декоративного селища. Але ми гони-
мось далі й далі. І лише тоді, як авто почало сповільнюватися і я по-
думав, що йому забракло бензини, ми побачили за високими пальма-
ми широчінь синього моря та берег золотого піску. І відразу майже 
забулася наша жахлива подорож! ЛИІІІЄ з пару днів потім, треба бу-
ло повільно опускатися на стілець. Це мені пригадувало подібну подо-
рож на Маклаєве узбережжя. Розглядаючи пізніше мапу, я зрозумів, 
чому ми так довго їхали. З Лусії, де ми приземлилися, до берега Кай-
бола було 50 кілометрів. 

Розбиті й розтрушені, ми позлазили з нашої полуторки, і, де не 
візьмись, нас обліпила знову чорна юрба продавців. Вони були всі під-
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мальовані і вдекоровані, деякі обсипані жовтими дрібними пелюстка-
ми, що прилипали до темнобронзового тіла, покритого салом. Пір'я 
кольорових какаду, об'язане вінцем навколо чорного к о р о т к о г о куче-
рявого волосся, доповнювало екзотичні портрети молодих тубільців, 
що кружляли навколо нас з своєю різьбою, яка була не менш артис-
тична, як і вся довколишня картина і кокосових пальм, що гойдали 
віттям у прохолодному вітрі з моря, і самих тубільців. 

Мене цікавило зробити декілька знимок з цього прекрасного мо-
менту, і я націлююсь на одного кольоритного типа, який помітив, що 
я збираюся його фотографувати, і повернувся до мене спиною. 

— Почекай, — кажу, — я хочу зробити з тебе знимку! 
— Не хочеш купувати від мене нічого, не можеш мене фотогра-

фувати! 
Я був заскочений таким поворотом справи, але сперечатись з ним 

я не збирався і відійшов геть. Помітивши одного хлопця з прекрас-
ною мушлею, я купую її, а ті всі, що мали мушлі до продажу, відра-
зу обступили мене. Я сказав, що однієї з мене досить, але вони не від-
ступали від мене. Врятував ситуацію капітан, що приїхав за нами з 
Меланезійсьісого еіссплорера, що лежав з півмилі від берега у глибо-
кій воді. Його біла форма контрастувала на тлі темносинього моря, і 
я з цікавістю розглядаю, коли ми почали поближче підпливати до ньо-
го мотоботом. Підпливши до трапу, залога допомагає нам вийти з чо-

«Крокодилячий танець» в одному із селищ на Сепіку. 
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вна, а потім виносять наші валізки. Господар Пітер Бартель предста-
вляється нам і починає приділяти нам каюти. Поглядаючи на наші ва-

лізки, він питає нас, чи нам хтось говорив, щоб ми не брали стільки 
багажу? 

— Ні, — кажемо, — нам ніхто нічого не говорив. 
Він лише покрутив головою і більше нічого не сказав. Поки ми 

чекаємо на приділення кают, я помічаю, як один тубілець, вилізши 
:: своєю лакатою, махас: мені. Думаю., чого йому треба, і йду до ньо-
Він показує мені невелику мушлю і просить за неї одну кіну. Я кажу 
йому, що однієї з мене досить. 

— То дай дві цигарки! 
— Мені прикро, але я не курю! 
Але він не здавався, і мені стало прикро. Іду до Сенді, кажу, ма-

єш цигарки? Даю тубільцеві пару цигарок, і він пхає мені в руку не-
величку мушлю. А потім, запхавши цигарку в рот, показує, щоб дав 
прикурити. Я йду знову до Сенді за сірниками, і мені пригадалося 
наше: Дайте, дядьку, табаїсу... 

Незабаром Пітер почав їх усіх виганяти, бо ми мали покидати цей 
мальовничий куточок, який ми не мали часу й добре розглянути. Ко-
рабель був тут ще з учора, а вранці був на березі сінг-сінг, який ми 
пропустили. А тому ми й бачили ото на березі вдекорованих тубільців, 
що брали участь у сінг-сінґу. 

Субота 25 вересня 1982 року. 
Ми на річці Сепік. Зупинилися коло селища Парамбі. Після сні-

дання всі поїхали мотоботом через річку, а потім на прогулянку че-
рез джунглі. Півгодини в одну сторону, півгодини назад — в духоті 
і спеці! Я резиґную з прогулянки, бо зразу ж по обіді буде ще дві: 
одна до селища Єнчен, щоб побачити новий гаус-тамбаран, а друга 
— послухати сінг-сінт. 

Я лишаюся на кораблі, щоб дописати щоденник з початку тижня. 
Отож повернуся до того, як Пітер позганяв з корабля тубільців-про-
давців. Він добре володіє піджін (вимовляється пісін) мовою, і мені 
було цікаво слухати, як він їм грозив, що завезе їх далеко. І як ми 
вже рушили, він сказав, що рад що так легко їх позбувся. Загув про-
тяжний і сумний гудок, і тубільці почали махати нам з берега. Я роб-
лю останні знимки з побережжя, і ми йдемо обідати, а після обіду йде-
мо розпаковуватися до приділеної нам з Сенді каюти. Вона має двоє 
ліжок, і я, як молодший, вибираю собі верхнє. Каюта досить мала, і 
двом людям ледве можна розминутися. Тут же умивальня з дзерка-
лом, маленька шафа для одежі, а туалет поміж двома каютами разом 
з душем. Але тіснотою ми не журимося — на кораблі багато місця на 
верхній палубі, як рівно ж і в великому барі, де можна читати книж-
ку й пити пиво. Або дивитися на телевізію з фільмами про Нову Гві-
нею. Пітер зібрав велику бібліотеку, виключно на тему про Нову Гві-
нею. Все, що появилося в друку за останніх 20 — ЗО років, все є тут. 
Навіть декілька книжок іншими мовами. Повернувшись додому, я 

післав йому і свою книжку. 
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Михайло Підріз 

ПОКРОВА 

Святої Покрови нам праведна сила 
Життя і надхнення дає, 
У щасті любови серця полонила 
В святе покровення своє. 
Ще в битвах — походах з її повеління 
Шаблями хрестилася доля віків. 
Життя покровителька, правди й спасіння — 
Козацької слави, козаччини днів. 
Вона, як та мати, усіх пригортала, 
І свято Покрови народнім було, 
І шана Покрові, як чайка, шугала, 
Дніпрове про неї шуміло русло. 
Незламною віра була у Покрову, 
Де й смерть, як у полі й козак помирав, 
Як сонце осяяло битву багрову, 
Як ночі світилися пеклом заграв. 
Як мати молилась за рідного сина, 
Як батько душею до неї звертавсь, 
Як матір-Покрову благала дівчина, 
Щоб милий з походу додому вертавсь. 
Життя володарка у змагах козацьких — 
В молитвах і душах Покрова жила, 
Котилась степами у думах бурлацьких, 
Як хвиля Дніпрова Покрові хвала. 
Ми всі перед нею схиляємо чола — 
Покрова й нам мати і рідна й свята. 
У сяйвові Божім сіяє навколо 
Рука покровення її золота. 
Як страх — ми до неї, надія чи горе, 
До неї любов самоцвітом цвіте, 
Бо ж сили святої ніщо не поборе 
І віри в її покровення святе. 
Нам свято Покрови — душевна обнова, 
Ми в місію вірим святої буття. 
Де сила духовна — там віра здорова, 
Із нами Покрова, із нами й життя. 
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МАТЕРЯМ 
( В День Матері) 

Вас, матері, ми славимо сьогодні 
У цей великий і щасливий день, 
Для вас любови ріки повноводні, 
Вам струн душі мелодія пісень. 

Ой, як сьогодні з вами не радіти, 
Бо ж свято — свят, як сонце золоте, 
Вітаю вас, ясиття ви самоцвіти, 
Хвала для вас хай радістю цвіте! 

Ви плід землі, краса душі плянети, 
Ми дивимось на вас замріяно крізь вії, 
0 матері буття! — роки для вас — комети 
Від днів святої матері Марії. 

Побожність, як кришталь, і віри дума чиста 
Із вами, матері, у простори віків... 
І доброта, немов разки намиста, 
Сіяє золотом у наших матерів. 

Із вами все, — що лиш життя захоче: 
1 усміх, і сльози, й ніжний серця спів. 
Душа у матері голубкою воркоче. 
Любов безмежністю у наших матерів. 

Для вас широкий світ від краю і до краю, 
На різних мовах Мамо — як дзвінок, 
І ваша простота неправди не приймає, 
Без матері життя, як висохлий струмок. 

Огні ваших очей привітні і ласкаві 
Як сяйво зір, що сяють угорі, 
Без вас незбагнене буття в моїй уяві, 
Промотори життя — безсмертні матері. 

Оця пошана вам, поклін для вас і слава, 
Хоч упадуть, як крапельки води, 
Та постать Матері, велично-величава, 
Стоятиме в віках над світом назавжди. 

8.5.1983 р. 
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ГНІВ 

Ні пісні, ні сміху, мій друже, не треба, 
У серці розбурханий гнів. 
Хай помста громади ударить із неба 
Лютіша жорстокіших слів. 

Ой, жах, як згадаєш роки ті прокляті, 
Душа переповнена гнівом ущерть, 
Де ниви родючі, де землі багаті — 
Шугала голодна розлючена смерть. 

Кати там забрали останнє в народу 
На благо комуни, на благо Кремля. 
Такого страхіття не знала ще зроду 
Українська родюча й багата земля. 

Не можна вявити, не можна збагнути — 
Останню зернину забрали — згребли, 
Не можна ж ніколи жахливе забути — 
Голодної смерти ми свідком були. 

Від краю до краю поля простяглися, 
Від краю до краю родючі лани, 
Он, глянь же мій друже, он глянь — подивися 
Отут умирали цих земель сини. 

Цієї ж епохи роки незабутні 
Голодною смертю пройшли над селом. 
Вас, виродки кляті, вас, змії отруйні, 
Засудить історія правди пером. 

Минуле згадати мій друже, не досить, 
Катів утопити б у гніві отих... 
Народ же безмертний — усе переносить, 
Та меч правосуддя чекає на них. 

69 



Я. Масляк 

СТЕПАН ХВИЛЯ — АКТОР І МИСТЕЦЬ-МАЛЯР 

Цікаво, що до другої половини шістдесятих років Степан 
Хвиля був відомий як добрий актор-професіонал і режисер, 
з гарним ліричним тенором. Йому належить постановка пер-
шого рев'ю «Чим хата багата» та моєї комедії «Моя дочка 
Шкаралупа», в якій він грав одну з головних ролей (ішла 
двічі на сіднейській сцені в 1952 р. з добрим відгуком у пресі). 
Він був теж автором дуже вдалих Вечорів-монтажів з творів 
Шевченка і Франка. Брав участь у двох «Веселих Вечорах» 
професіоналів. 

Степан Хвиля 

І щойно недуга серця зродила нам Степана Хвилю, мистця-
маляра. Що ж? Мельпомена була першою його любкою, 



хоч в молодих роках він, як студент учительського семінара, 
дістав добру малярську освіту у відомого польського маляра 
Вісьнєвського і потім вряди-годи щось часом намалював як 
подарунок, не прикладаючи до цих малюнків більшої уваги. 

Серед сучасних українських малярів Австралії Степан 
Хвиля своїми картинами висувається на чолове місце, як мис-
тець фіґурального семіабстракту. Подібно, як в літературі, 
і в образотворчому мистецтві є малярі — одиниці, що вже з пер-

Степан Хвиля: Грай, моя бандуро! 



шої картини видно в них мистця зі зформованим власним сти-
лем. До таких малярів належить Степан Хвиля. Його мистець-
ка кар єра тісно пов'язана з виставками СУОМА (Спілка Обра-
зотворчих Мистців Австралії), коли то на першій виставці 1967 
року він звернув на себе увагу сіднейської публіки. З того ча-
су на кожній черговій виставці можна було оглядати щось но-
ве й цікаве в картинах Степана Хвилі, що інтригувало публіку 
та давало нагоду до. цікавих і палких іноді контроверсійних 
дискусій. 

Степан Хвиля: Віольончеліст 



Першим звернув увагу на мистця покійний вже маляр -
критик Я. Федосюк у своїх об'єктивних фахових статтях, а по-
тім сам же Михайло Кміт і Голова Спілки Образотворчих Ми-
стців Канади, маестро Мирон Левицький, який готовий був 
улаштувати йому індивідуальну виставку в Торонто. 

Всіх виставок СУОМА, включно з виставкою на Вечорі де-
сятиліття, було десять. Крім цих, С. Хвиля брав іще участь у 
двох Українських Фестивалях у Канберрі (1969 і 1972 рр.) та у 
мистецькій виставці в Мельборні в 1971 р. У 1977 р. вирізне-
но його картину: Біле ґам трі на виставці в Мекворі універси-
теті, а рік пізніше, там же, на виставці дістав він Вівієн К. Пар-
кер нагороду за картину Деві. В 1979 р. не викриті досі злодії 
викрали з помешкання С. Хвилі 18 картин. У 1981 р. мистець 
влаштував у Лідкомбі (Сідней) дуже вдалу й успішну індиві-
дуальну виставку. В 1983 р. брав участь в Інтернаціональній 
(етнік) виставці в Сіднеї. 

Як згадано вже вище, Степан Хвиля — мистець фігураль-
ного семіабстракту, який залюбки малює жінок. У нього зав-
жди цікава й ориґінальна композиція, в якій часто використо-
вується геометричні фіґури: еліпса, трикутник, квадрат і т. п. 
Тому в його картинах завжди сильна основа, з якої виростає 
головний сюжет. Для кращого підкреслення ліній зображено-
го, мистець любить тут і там зламати анатомічні пропорції пер-
сонажа чи поглянути з цікавої точки перспективи, але голов-
ним в картинах С. Хвилі є колір, якому в картині підкоряєть-
ся все інше. Його найбільше улюбленими є барви: червона, си-
ня й зелена, а для контрасту — чорна. Його барвна скаля то-
нально широка з багатьма переходами й переливами, доведе-
ними не раз до ніжних нюансів. 

Як в кожного доброго маляра, так і в Степана Хвилі, мож-
на дошукуватися деяких впливів інших малярів. Це, врешті, 
зовсім зрозуміле, бо й мистецькі стилі часто самі накидають 
певні характерні риси, що невтаємниченим можуть видавати-
ся навіть деякими подібностями, наприклад, візьміть Пікассо, 
Брака і Шагаля, то побачите між ними дуже багато спільного, 
а все ж кожний з них окрема індивідуальність. Головне тут 
не подібності, а що свого, нового і неповторного вносить у кар-
тину мистець, а це в картинах С. Хвилі безсумнівно наявне 
і з першого погляду кидається в очі. 
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Клавдія Фольц 

ЯК КОВБАСА ТА ЧАРКА 
Гумореска 

Біля вхідніх дверей Українського Народнього Дому в Сіднеї зіб-
рався гурт людей, що хотіли зайти до залі, але при дверях стояв чоло-
вік і не впускав, пояснюючи їм, що наразі вони до залі зайти не можуть, 
бо там ще не закінчився обід-бенкет, улаштований кимось комусь. 

Ці люди були членами драмгуртка. Вони просили кінчати обід, бо 
вже наступає їхній час користуватися залею, в якій відбувались проби. 

Чоловік, чи як ми будемо його називати вартовий, ввічливо вибача-
ється і просить їх прийти через годинку, і тоді заля буде готова до їх 
послуг. 

Поволі, нехотя всі йдуть до найближчого мілкбару, щоб за холод-
ним напоєм та морозивом згаяти годину. І хоч сонце вже заходило, про-
те прохолоди не відчувалося. Стояла літня сіднейська задуха. 

За хвилину з залі вийшло двоє літніх кумів, святочно вдягнених, 
з червоними спітнілими обличчями і добре напідпитку. Один був сухий 
та високий. А другий низенький з черевцем та лисиною. 

Обіпершись на стіну біля дверей, вони послаблюють вузли крава-
ток, витирають хустинками спітнілі обличчя та шиї. Покінчивши з ви-
тиранням, вони обмахуючись хустинками, почали розмову. 

— Але ж і обід сьогодні, просто краса! — віддуваючись, починає ви-
сокий кум. — Ну, й спритні наші жінки, скажу вам, щодо варення та 
печення. Який борщ! А голубці та вареники — на язиці тануть! 

— А я, знаєте, як вип'ю, то не дуже падкий до гарячих страв, — 
відповідає менший, — та ще в таку спеку. Я більше люблю закушува-
ти холодцем з хріном та ковбаски, та оселедчики. І мушу зазначити, 
що ковбаса сьогодні наславу! Напевно, домашнього виробу, бо в крам-
ницях такої немає. Така жирненька та з часничком... Гик! — відриг-
нув він смачно і з силою проковтнувши другий гик, він вибачився і про-
довжував далі: 

— Вибачте, куме... Отже, я й кажу, не ковбаса, а казка. Після та-
кої ковбаси і пальці облизати не соромно. 

— Цілковито згоджуюсь з вами. Та ще, як до такої ковбаси та ча-
рочку... о просто... м-м-тца, — прицмокнув кум язиком, не знайшовши 
більше слів для похвали. 

Знову витираючись хустинкою, високий кум з осторогою звернув-
ся до вартового:. 

— А що то за люди були, що отут біля дверей стояли? Чи то були 
наші, чи чужинці? І чого вони хотіли? 
; : — Та це драмгурток зібрався на пробу, а ми ще залю не звільнили, 

— з усмішкою відповідає вартовий. 
А що вони пробують? — знову допитується високий кум. 

— Та чув, що готують одноактівку, що називається «Як ковбаса та 
чарка, то минеться й сварка», — відповідає вартовий 

— Як, як ви кажете? «Як ковбаса та чарка, то минеться й сварка»? 
А коли ж і де вони її будуть показувати? — далі допитувався він. 
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— Та, — каже вартсрвий, — в оцій же залі будуть показувати. Закін-
чуємо будівлю сцени. То її відкриття й ознаменуємо виставою. Бо 
хто ж, як не артисти, має найбільше право користуватись сценою. 

Він напевно належав до Управи Народнього Дому, бо був добре 
обізнаний з у сим, що й коли відбувається. 

— Так кажете, що вистава називається «Як ковбаса та чарка, то 
минеться й сварка»? — приєднується до розмови малий кум гшссиїо. — 
Я щось не пригадую такої вистави. Чи ви знаєте, про що там ідеться? 

— Та-а-а, — знову відповідає веезнаючий вартовий, — як два панки, 
на полюванні, посварилися за псів та зайців, а потім мирилися за ков-
басою та чаркою. 

— А-а-а, пригадую, пригадую. Я щось подібне бачив ще вдома. Це, 
здається, переклад з польської мови. Чи не так? — і знову гикнув. 

— Та ні, — вже трохи нетерпляче відповідає вартовий. — Це напи-
сав Старицький. 

— Старицький!? Не чув про такого. А як же він насмілився таке пи-
сати? — злісно гукнув він. — Треба заборонити такі неморальні твори. 
Чи не так, куме? 

— Та воно всяко буває, — спробував зм'якшити тон розмови висо-
кий кум. — Знаєте, кожен робить помилки в житті. Як австралійці ка-
жуть «нободи іс перфект», — вдався він у філософію. 

Але гикало вже зануздав, напевно, любимого коня і скаче далі: 
— А наші артисти, то теж подуріли чи що, коли вирішили показу-

вати п'яниць на сцені, та ще й саме на відкритті. Та там же напевно 
буде молодь, та й діти будуть присутні. Та що ж вони будуть думати 
про наших предків? Чому артисти не покажуть щось героїчне чи пат-
ріотичне з історії нашого народу?! Або принаймні щось виховне! — 
і гиком на високій ноті закінчив свою промову. А за мить розлючено 
додав: 

— А тому Стирецькому чи Стрилецькому, чи як його там звуть, тре-
ба б трохи хвоста прикрутити, щоб не писав дурниць. 

— Та він давно вже помер, — пояснює вартовий, — а його твори на-
лежать до української клясичної драматургії. 

— Та куди б вони не належали, все одно п'яниць на сцені показу-
вати не дозволимо! Чи не так, куме? Розпутність яка! Треба цю виставу 
просто збойкотувати! Хай комітет не дозволить їм грати, от і все, 
підвів він підсумок і знову гикнув. 

— Чекайте, — знову заговорив вартовий, — а на забавах теж всі 
п'ють і їдять, а там же теж діти бувають, то ніхто ж не протестує? 

— Е-е-е, ви того не змішуйте, — образився гикало, — забава є за-
бава. Там усі мають «фан», дорослі й діти, а от на сцені показувати оте, 
то щось інше. На сцені має бути щось патріотичне або виховне, а не 
то розпутство та п'янство. Чи не так кажу, куме? 

Високий кум, що майже не приймав участи в розмові, ще й далі 
обмахувався хустинкою, намагаючись утримати рівновагу тіла. 

— Так, так, куме, так. Маєте цілковиту рацію. І я думаю, що треба 
негайно вз птися за цю справу і не допустити цієї вистави до показу. Му-
симо всім про це розказати і, як ви слушно зазначили, виставу збойко-
тувати. І приступити до справи треба не-гай-но! 
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— Ото ж, до бою ! — вигукнув з запалом малий кум і ще раз 
гикнув. 

— Але спека така, що мусимо спочатку прохолодитись та горлянку 
промочити, а потім уже й до бою. Ми їм покажемо, як неморальність 
на сцені показувати. 

Обоє разом пропхались у двері, від яких саме відійшов вартовий, 
і, не зважаючи на задуху, по-змовницькому зачинили їх за собою. 

* * * 

Через годинку драмгурток провадив свою чергову пробу. Але вис-
тава ніколи не побачила світла рампи. В останній день перед концер-
том драмгурток був повідомлений ( і то не в дуже делікатний спосіб), 
що управа скасувала з програми Ковбасу та чарку, як неморальну річ! 

Натомість був показаний (кимось іншим) скетч, в якому головну 
ролю грає машина. В цю машину входять особи, що хотіли б позбутися 
небажаних недоліків, як лисина у чоловіка, відмолодити обличчя ста-
рій бабі чи небажана вагітність молодої дівчини. На жаль, машина зі-
псувалася і переплутала бажання. Стара жінка стала лисою, молода дів-
чина — старою, а чоловік — вагітним... Смішно?! Ще б пак! Я й сьогод-
ні сміюся! А от чи було то морально?! А чи виховно- патріотично?! Про 
це ви, дорогий читачу, судіть самі. Бо патріотичні бойкотувальники на 
це і пари з вуст не пустили. Певне, боляче було б їм дивитись, як на сце-
ні, хтось інший, без них, пив би чарку та закушував ковбасою. От вам 
і вся мораль. 
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Євген Таран 

СПЛЯЧА КРАСУНЯ 
(Науково-фантастична евгеніка) 

«Метро! Бульо! До-дб!» — цими словами парижани харак-
теризують три ступні нудної буденщини: «Поїзд! Праця! Спан-
ня!» 

Зрештою, в Парижі не так уже й нудно. Зате в Совєтів 
«до -до» дістало урядове схвалення. Населення заснуло пер-
манентно. Ціла Україна заснула. Трактористи хроплять під 
грушами. Вчителі дрімають, схиливши голови над столами. 
Все лежить наповал, повите прозорим серпанком сну, як у ка-
зковому царстві. Навіть Наталка Полтавка, несучи на коро-
мислі воду, сіла трошки відпочити та й заснула. 

їй снився Петрусь. Але тоді, як вона спала, життя не чека-
ло. Літа минали, і дівчина старілася. 

Саме на той час крізь міжплянетний простір пролітав у 
летючій бульбі космічний принц. Зовсім випадково він поба-
чив Наталку. її краса вразила його в самісіньке серце. 

Скептичний читач скаже, що згідно з установленими лі-
тературними нормами, звичайна рядова доярка навряд чи 
привабить принца. Для такого визначного чину автор мусів 
би подати партійну бригадирку. А чому не подав? Бо Натал-
чина врода притягає, як та сила земного тяжіння, і без партій-
ного квитка. 

Принц приземлив свою летючу бульбу недалеко від дів-
чини і заспівав: 

Сонце низенько, вечір близеньгсо, 
Лечу до тебе, спішу до тебе, 
Ти ж моє серденько! 

Рум'янці заграли на щічках Наталочки. 
— Ой, хто це? — пролетіла блискуча думка. — Чи не Пет-

русь? 
Та, відкривши очі, дівчина побачила біля себе свиняче ри-

ло, яке лізло цілуватися. На принцовій плянеті мешканці ма-
ли руки й ноги, як люди, а от лице було поросяче. 

— А здохло б ти! Нюхаєш мене... 
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Дівчина підняла руку і рішуче відштовхнула від себе ри-
ло. 

І, власне, цей механічний, між дівчатами так часто вжи-
ваний порух збурив самолюбство космічного принца, і тут 
же гостеві в голову прийшло рішення одружитися. 

Він розповів Наталочці про своє походження й додав, що 
після поцілунку його свиняче рило завжди перетворюється 
на лице. 

Ой, за того Петруся 
Била мене матуся. 
Ой, лихо — не Петрусь, 
Біле личко, чорний вус. 

Вже скоро Наталочка соромилася за свою нечемність. 
Вона була готова піти на всяку жертву, аби тільки відшкоду-
вати вчинені збитки, і цмокнула гостя в щоку. Це тоді рильце 
усміхнулося і перетворилося в Петрове лице. 

Принц божився, що його коханню немає дна. Він наполя-
гав на шлюбі, і то невідкладному. Сьогодні нам стає ясно чо-
му. Бідолашний жених уже був не першої молодости. 

На його плянеті життя людини протікає в чергуванні по-
двійної форми, щось подібне до стадій гусениці й метелика. 
Наш принц був у стадії гусениці. Він їв, пив, і аж лиснів від 
товщу. Тепер саме припала нагода поласувати... Шлюб з Ната-
лочкою принесе численні українські борщі, голубці й варе-
ники. Але для принца лишалося ще тільки п'ять років цього 
розкошування. Після того він завинеться в шовковий кокон і 
засне, як мумія, в труні. Цей сон покладе завершення гусе-
ничній стадії і кінець подружжю. 

В коконі принц відбуде метаморфозу. Він перетвориться 
в метелика. Він одержить пару гарних червоно-чорних кри-
лець, а його свиняче рильце стане довгим хоботком для пит-
тя медового нектару. Він випурхне у білий світ, полетить до 
жінок-метеликів і бавитиметься з ними, співаючи і сміючись. 
Ті самички покладуть яєчко в затишку, і з яєчка вилупиться 
новий принц чи принцеса. 

Для історії залишається таємницею, чи принц наперед по-
відомив Наталку про всі ці порядки і звичаї. Але ми вже зна-
ємо, що він дуже наполягав на негайному, американському 
шлюбі. Ця вимога й Наталчина кваплива згода дають причи-
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ну підозрівати деякі недотягнення. ФИҐЛІ-МИҐЛІ. Може, на-
віть принц ужив гіпнозу. 

Отак дівчина подивилася довкола себе на верби, на Ворс-
клу і на Панянку. її погляд коротко спинився на тракторис-
тах, які хропіли під грушами. Потім вона хитнула головою до 
принца: 

— їдьмо! 
Космічний гість широким жестом запросив дівчину до 

своєї летючої бульби, і вони полетіли у відкриті простори. 

Ми не одержали більше ніяких новин про Наталку Пол-
тавку. Але, очевидно, на новій плянеті дівчина справила гли-
боке враження. Бо з тих пір в Україну почали вчащати кос-
мічні гості, шукаючи місцевого шлюбу. Вони позабирали не 
тільки дівчат, а навіть старих дів і підтоптаних вдовичок. На 
цих останніх, власне, прийшов великий попит, бо так думало-
ся, що вони вміли варити й готувати. 

Скоро дійшло до того, що в Україні зникло все жіноцтво. 
Наче його пилосмоком щось висмоктало. Начисто. А тракто-
ристи й далі хропли собі під грушами. Вчителі дрімали, схи-
ливши голови, і час від часу стукалися ними об стіл, підноси-
ли голови і дрімали далі. 

Численні дослідники спершу в'язали космічне сватання 
з уживанням гіпнози. Чому жінки відлітають з рідного ото-
чення на вічну розлуку? Чому згоджуються на нижчу стадію 
гусениці? Адже відсутність крил ніколи не пустить їх у високе 
товариство метеликів. Та в дійсності гіпноза тут нічого до діла 
не мала. Жінки самі заявляють, що краще жити на чужині, 
аніж маячити в осоружному стані «до-до». 

* * * 
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МИСТЕЦЬКІ ЗДОБУТКИ ГАННИ ЦИБУЛЬСЬКОЇ 

Ганна Цибульська ще з дитячих років виявляла хист до 
малярства. Та це й не диво, бож її батько, Василь Цибульсь-
кий, відомий мистець-маляр, а мати, Антоніна Цибульська, 
мала середню художню освіту, а також закінчила Харківсь-
кий Педагогічний Інститут. 

Зацікавлення мистецтвом зродилося в Ганни з 15 років. 
Спершу вона малювала олівцем та вуглем переважно фільмо-
вих артистів, а вже серйозніше взялася працювати над собою 
та вчитися у свого батька з 17 років. Одночасно закінчила сту-
дії комерційного мистецтва в коледжі в Джілонґу, а поруч, 
там же , навчалась і малярства. Крім цього, Ганна Цибульсь-
ка студіювала український ортодоксальний орнамент у сво-
єї матері. 

Досі Ганна Цибульська брала участь у багатьох австралій-
ських та етнічних виставках. Вона є членом Інтернаціональ-
ної жіночої організації прикладного мистецтва, де вже кілька 
разів виставляла тарілки з українським орнаментом. Живучи 
в Бродмедовсі біля Мельборну, вона належить також до міс-
цевої групи мистців образотворчого та прикладного мистецт-
ва, бере там активну участь, не раз демонструвала техніку ук-
раїнського орнаменту перед мистцями та глядачами. Разом з 
батьком, Василем Цибульським, вона розписувала чи малю-
вала ікони для низки українських церков в Австралії. Для при-
кладу майстерности Ганни Цибульської, містимо тут портрет 
співачки Стефанії Ковалик ( стор. 81). 

* * * 

СПІВАЧКА СТЕФАНІЯ КОВАЛИК 

Стефанія Ковалик (див. її портрет у виконанні Ганни Ци-
бульської), з дому Царук, народилася в Західній Україні. Зма-
лку захоплювалась піснями й театром. Побачивши її зацікав-
лення, батьки заохочували її навчатися грати на піяніні. Піз-
ніше вона вступила до Львівської консерваторії, де вивчала 
спів у проф. Бандрівської, колишньої оперової співачки. Бра-
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ла участь у шкільних програмах, але мріяла про виступи на 
естраді. Тим часом закінчила студії із званням інду-стрійного 
хеміка. Живучи в Англії, брала участь в концертах. У 1965 р. 
з родиною переїхала до Австралії, де в Мельборні стала брати 
участь в УМТ ім. М. Лисенка. У 1979 р. цей театр влаштовує 
турне по Англії та Шкотії, що пройшло з успіхом. Ст. Кова-
лик пише сама пісні (слова) й музику до них. У 1983 р. випус-
тила платівку власних пісень, під назвою Мої пісні для вас. 

Ганна Цибульська: співанка Стефанія Ковалик 
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КОНФЕРЕНЦІЯ ВЧИТЕЛІВ У НПВ — 1984 РОКУ 

У неділю 26-го лютого 1984 р. відбулась у Сіднеї 
Конференція вчителів українських шкіл у Новій 
Південній Валії, де було поінформовано присутніх 
про стан шкільництва та про перебіг та ухвали X 

З'їзду українських учителів Австралії. Минулого ро-
ку в НПВ навчалось 348 учнів, працювало 46 учите-
лів та 7 учителів релігії. 

На фото учасники конференції. Починаючи злі-
ва, сидять: Олена Шевчик, Софія Сивенька, Дарія 
Кошарич, Галя Бурковська (секретар), Іван Жес-
товський (скарбник), Євгенія Барчинська (голова 
Шкільної Ради НПВ), Одарка Брецко (оргреферент), 
Марія Карен, Валентина Терпак і Люба Гордіїв. 

Середній ряд: Леся Бубнюк, Галина Сімановсь-

ка, Віра Боднарук, Христя Бейлі, Анна Новицька, 
Наталія Кужіль, Олександра Намурен, Валентина 
Тиндик, Леся Балюк, Анна Парасин. 

Трстіі] ряд: Володимир Фігурка, Павло Намурен, 
Алекс Вострел, Тихін Корінець, Лідія Теодорович, 
Володимир Карен, Роман Гробелько, Наталка Бей 
і Грицько Панасюк. 



Михайло Підріз 

КОЛО БРАМИ 

Вийшла втретє сьогодні до брами 
Катерина зустріти куму, 
Похвалитися щиро думками — 
Розказати всю правду комусь. 

Про зятька-австралійця, про Джона, 
(П'ятий рік, як дочку віддали), 
Хоч чужий, немов біла ворона — 
Так родинно вони зажили. 

— Люба кумцю, аж гарно дивиться, 
їх любов зачаровує зір, 
Неприємно б для мене хвалиться — 
Так не можу, їй-Богу — повір. 

На душі так легесенько стане, 
Як комусь про дітей розкажу. 
Похвалюся, і серце розтане, 
Я щаслива й весела ходжу. 

Мій зятьок-австралієць, робочий 
І моторний, і здібний на все, 
І на праці, і вдома охоче 
Свою службу родинну несе. 

У дворі прибере він і в хаті, 
І підлогу почистить — килим, 
На столі — іще Галя в халаті — 
Вже сніданок зготований ним. 

Попере, попрасує й посушить, 
Знає, як і коли прислужить, 
Не хотів би, — так серце зворушить, 
Хоч не хочеш, — так будеш хвалить. 

Перед тим, як іде на роботу, 
Поцілує Галину в чоло, 
У житті лиш у нього й турботи, 
У Галини усе щоб було. 

Черевики, суконки і шуби, — 
Все по моді, до стану й краси. 
Знає колір підмазати губи — 
Всим любуйся, вбирайся й носи. 
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І машина, як лялечка нова 
Для Галини стоїть в гаражі, 
Знають всі, що у Галі обнова, 
І сусіди, й знайомі, й чужі. 

В ресторан на обід щосуботи 
Джон Галину під ручку веде, 
І ні сварок, незгод, ні гризоти 
В них немає ніколи й ніде. 

Як поїду — радію, Їй-Богу, 
Від'їжджаю — з сльозами від їх, 
Навіть чарку хильну на дорогу 
За дітей, за любимих своїх. 

Та кума, щоб дізнатися краще, 
І за сина питається теж, 
Катерина поблідла: — Ледащо, 
В нас ледащо невістка без меж. 

Ой, пропав мій синочок Микола, 
Австралійку з Сіднею узяв, 
Як згадаю, під серцем заколе, 
Як билина, Микола пропав. 

Накупив килимів їй і шовку, 
А одежі —• суконок, панчіх, 
Вона дарлінґ, завжди їй обновку 
По виплатах приносить своїх. 

Всякі пудри, помади — для всього, 
Олівці для підмазання брів, 
А для себе, дурненький, нічого, 
Мій Микола, направду, здурів. 

Все для неї, чого не попросить, 
Все купуй, і турбуйся, й давай, 
Навіть в ліжко щоранку приносить 
Чи то тости, чи каву, чи чай. 

Як прислуга, пере й прибирає, 
Миє кухню, посуду й поріг, 
Мов дитину, як в ліжко, вкриває, 
Як встає, так і капці до ніг. 

Ой, ой, ой! — і схопилась за скроні, 
Хоч була і на сльози туга, 
Покотилась сльоза на долоні — 
Бо ж синок у невістки слуга. 
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Коло брами минають хвилини... 
Слуха мирно сусідка — куму, 
Та чи ж мати зятька Катерини 
Пожалітися має кому? 

НАШІ ТАЛАНТИ 
(Здобутки піяністки Галі Кривенко) 

Як часто згадує австралійська преса, Галя Кривенко народи.^- , 
у Мельборні в українській родині. З 4-ох років почала навчатися гри 
на піяніні. Брала участь у багатьох музичних конкурсах і виступала на 
концертах, здобувши низку нагород. Маючи ще тільки 5 років, вона 
вже дістала дві золоті медалі та одну срібну в секції за 8 років. Почи-
наючи з 6-ох років Галя вже належала до Асоціяції музик Вікторії і то-
ді ж брала участь у конкурсі з секції 14-річних, діставши відзначен-
ня. 

У 1974-му році Галя була нагороджена німецько-австралійською об-
мінною стипендією, і три місяці навчалась музики в Німеччині. У 1976 
році вона знову була в Німеччині, у Франкфурті, де закінчила повний 
курс музики, склала іспити й була допущена на аспірантський кон-
церт-іспит. Повернувшись до Австралії, працює акомпаньятором для 
тутешніх музичних конкурсів та як репетитор для різних напівпрофе-
сійних оперних компаній. 

Майстерність і талант нашої піяністки досягли такої зрілости, що 
вона вже диригувала оркестрою на опері Орфей в пеіслі в 1983 році, 
була фіналістом в Віллєм Ван Оттерлю Диригентській Стипендії, та-
кож диригувала в АБС Симфонії в Сіднеї. Музичний критик Т. Г. Най-
збі писав у часописі Ньюкасел Гералд у вересні 1983 року про її вико-
нання музичних творів різних композиторів, що вона була ламка, коли 
дух партитури вимагав ламкости... і була ніжна, як дощик, коли було 
цього потрібно. Загалом вона показала чуття, яке межувало з пишно-
барвністю. А проте, коли потрібно було, зробити широкі твердження, 
вона розчепірила пальці між інтроспективними акордами, впустивши 
нас в людяний всесвіт композитора... 
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Галя Кривенко 

Тож бажаємо нашій талановитій Галі, дівчині з музичним серцем, 
нових успіхів. Було б добре, щоб вона познайомила австралійського 
слухача та музичні кола і з кращими здобутками української музики, 
зокрема творами батька української музики Миколи Лисенка, М. Ве-
риківсього, Ст. Людкевича, П. Майбороди, А. Кос-Анатольського та 
інших українських композиторів. 

Д. Н. 
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РОКУ БОЖОГО 2500-Ш 
(Мандрівка в майбутнє — гумореска) 

Канберра. Листопад 2500 року. Якраз сьогодні пошта при-
несла мені популярний столичний щоденник «Репаблікен», 
який на першій сторінці подає вістку про те, що учора в роз-
кішній залі «Сівік сентер» президент Австралії д-р Василь То-
рбенко започаткував виборчу кампанію на вибір нового пре-
зидента Австралії. Він подав, що він як президент погодився 
теж кандидувати від Австралійської Республіканської Пар-
тії на наступні п'ять років, але Ліберальна Партія Австралії 
висунула свого ставленика і ним є д-р Чеслав Пшепюрскі. 
Лейбористська Партія не висуває свого кандидата і погод-
жується з номінацією АРП (Австралійської Республіканської 
Партії). 

Газета широко звітує про виступ д-ра Торбенка, подаючи 
напрямні його політики на наступні п'ять років, що в основ-
ному зводяться до продовжування дотеперішньої політики 
ще більшої індустріялізації країни, затіснення дружніх тор-
говельних і політичних зв'язків з країнами Европи й Америки, 
ще більша розбудова повітряних і морських шляхів і збіль-
шення бюджету на розбудову армії і фльоти, максимальне 
використання природніх ресурсів країни й насадження кіль-
кох мільйонів акрів шпилькового лісу та побудову нових ав-
тострад і залізничих шляхів із сходу на захід і з півдня на 
північ. 

Переходячи до критики свого опонента д-ра Пшепюрсь-
кого, політика якого зводиться до льокальних справ й затри-
мання вже досягнутого в міжнародніх взаєминах, президент 
Торбенко між іншим сказав: Як може бути президентом та-
кий чоловік, який навіть не володіє бодай однією чужою мо-
вою й ніколи навіть не побував поза межами нашої країни. 
На мою думку, він просто дурак (сіогиск). 

Ніхто з присутніх не зрозумів цього слова, а кореспонден-
ти газет зразу заявили президентові, що такого слова немає 
ні в одному словникові англійської мови, чи не може він по-
яснити їм значення цього слова. Президент Торбенко їм ска-
зав: Насправді, я сам добре не розумію цього слова, знаю ли-
ше, що мій покійний уоісе дід, коли чув, що хтось зробив щось 
нерозумне, завжди казав «дурак»! Тож я уважаю, що це наше 
родинне слово, яке віднині, мабуть, стане всеавстралійським. 
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Для підтримки кандидата й участи в передвиборчій ак-
ції, приїхали до Австралії амбасадор країни в Києві проф. 
Пападопульос і консул зі Львова пані Галінда Канберко, які 
сказали, що президент Торбенко дуже популярний в Укра-
їні, а це найбільша країна на сході Европи і з ста мільйонами 
населення, яка є теж розміром другим з черги торговель-
ним партнером Австралії. Пані консул Канберко заявила, що 
українці у Львові мають навіть своє ім'я для нього і у них він 
зветься Горбенко, а, будучи в Москві, вона довідалося, що по-
пулярність президента Торбенка є настільки відома, що там 
жартівливо звуть його хохол, що походить від того чуба во-
лосся, який колись носили козаки на голеній голові. 

Мітинг закінчився масовим походом з трансфарантами, 
на яких було написано Торбенко фор презідент! і Торбен Ком-
пані фор мі! В гурті демонстрантів ішла невеличка група лю-
дей, яка несла плякат з написом в якійсь чужій мові, яку я 
розумів і відчитав: Слава Торбенкові! 

Газета помістила фото чепурного будинку на одній з ву-
лиць столиці й на ньому був напис: Амбасада Української Ре-
спубліки, а до стіни був спертий портрет президента Австра-
лії Торбенка — у вишиваній сорочці... 
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Ст. Радіон 

ХИТРУНКА ДЖІЛ 
(Новеля) 

Панас Москаленко страшенно не любив одну зі своїх ко-
рів, що називалась Джіл, за її хитрощі. Вона ото віддасть тро-
хи молока, а потім, що хоч їй роби, не припускає та й годі. 

Слизгунці, що регулюють доступ повітря до дійок, ходять 
сюди-туди. Електромотор крутиться, обертає вакуум помпу. 
Помпа рівномірно викидає зужите повітря через вихідну рур-
ку при глухих звуках пух-пух-пух-пух. А молоко в контрольно-
му шкельці так і не показується. Сердиться Панас, скидає ка-
псулі з дійок і береться доїти корову руками. Один дотик рук 
— і Джіл зразу переступала з ноги на ногу, вперед і назад, ні-
би «шімі-шіми» витанцьовує. Та Панас не з тих, що легко да-
ються перехитрити, він тягне в ритм її танцю за дійки обома 
руками, доки корова таки припустить молоко. Тоді Панас 
накладає знову капсулі машини, а Джіл за кожною капсулею 
й віддасть тільки те, що зійшло наниз та й кінець. У вим'ї, як 
було ще з піввідра молока, так і лишилося. Махне ото на неї 
Панас рукою, пошле їй з півтузеня чортів, обіцяє обов'язково 
на весну продати та й випускає з доярні. 

А гнідо-смаглява Джіл з білою латкою під животом, при-
мкне хвоста під себе й насуплено, але як переможець, обере-
жно подається назад з доярні; витріщить злющі блискучі очі 
й з опущеною головою, на якій стирчать два пеньочки зріза-
них рогів, з настобурченими вухами, як у зайця, повертаєть-
ся та виходить швидко в іншу загороду, щоб не одержати 
стусана від господаря. Вона, видко, діставала те часто від по-
переднього господаря, бо Панас свою злість на неї не виявляв 
у такий спосіб. Джіл, вийшог.ши за хвіртку, фиркне ногою, 
ніби хотіла б сказати: «А бачиш, як не схотіла дати молока, 
так і не дала, і нічого не вдієш!» 

Отак Джіл хитрувала місяцями. І Панас Москаленко не 
знав, чому Джіл, хитруючи помовчує й аж така самопевна. 
Він при кожному подої обіцяв продати її, навіть не ждучи 
весни. А Джіл була не лише хитрунка, а й мудра. Вона, роз-
коштувавши добру пашу на Панасових пастівнях, не хотіла 
від нього відходити й не думала здоюватись. А, не здоюючись, 
не можна було в Панаса бути довго, без примусу. їй жаль бу-
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ло лишати Панасові пасовиська. Вона пам'ятала, якою худою 
прийшла, а тепер ситою стала. 

— Швидко давай каву, бо я припізнився трохи сьогодні, 
— сказав Панас до жінки. Він попивав сильну каву з молоком 
і переглядав пополудневе видання «Гералда». Лівою рукою 
держав у руці горнятко й то ставив його, то брав, не дивля-
чись на таріль з тістечками. З головою, повернутою праворуч, 
він правою рукою перевертав листки газети й переглядав на-
головки на сторінках щоденника. 

Панас зупинився на дописі: Тигрова гадюка заатакувала 
фармера, а в піднаголовку: Собака й корова впали оісертвою. 
І далі мовчки читав: Власник молокної фарми, містер Длсон 
Стимпсон, пішов учора зганяти корови до подою. На сіноко-
сі, біля стада корів, напала на нього тигрова гадюка. Не маю-
чи нічого в руках, він гукнув собаку, щоб гадюку налякати. 
Пес, гавкаючи, кинувся заслонити господаря, а гадюка кину-
лась на нього, а потім вжалила корову в ногу й, досягти пай-
блшючої нори, зникла під землею. Пес і корова внедовзі згину-
ли. Попереджаємо всіх фармерів у Гіпслянді, щоб у цьому мі-
сяці були дуже обережні, бо тепер смерть від гадюк грозить 
усім, як худобі, так і людині. При кінці літа всі гадюки злющі. 

Коли Панас закінчив читати, попиваючи друге горнятко 
кави, став перед ним образ напасниці тигрової гадюки. Він 
за свій п'ятилітній побут у Ґіпслянді забив чимало гадюк. А 
одну то таки просто в моменті, коли вона була готова до на-
паду. Вона була з піднятою головою на півтори стопи, нага-
дуючи настороженого гусака, з опертим об землю й вигнутим 
дугою хвостом готова до скоку. Але Панас миттю крутнув 
праворуч і з блискавичним скоком забив її. 

З тією уявою Панас пішов поспіхом до доярні. Гадюки є 
ласунами молока. Вони часто приповзали до доярні. І не з од-
ної з них висохлу шкуру погойдував вітер на плотах коло до-
ярні. Панас там завжди мав напоготові два дроти. Він узяв 
довшого з них з загнутим удвоє кінцем, який брав у руку, 
щоб ліпше було його тримати, а до того взяв і цурупалка та 
й почимчикував на пасовисько зганяти корови до подою. 

Ген у самому розі сінокосу під плотом, окремо від гурту 
корів, лежала подовгаста з підтягненим черевом Джіл. Вид її 
зразу нагадав йому про клопоти з нею в доярні. І не раз було, 
що він її лякав києм у дорозі до подою, коли відставала тро-
хи від гурту корів. А Джіл, пригадуючи киї попереднього 
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власника, зразу схоплювалась і доганяла череду. У загороді, 
коли приходила її черга до подою, вона сама наближалась до 
хвіртки й заходила в доярню, наче хоч тим хотіла приподоба-
тись господареві. 

А тепер Джіл, наздогнавши череду, чомусь зразу відста-
ла від неї знову й почала поглядати то на Панаса, то на отаву, 
а за чередою не йшла. Панас з поспіхом ішов до неї, думаю-
чи: «Ось зараз я тобі пригадаю попереднього власника, скош-
туєш цурупалка, тоді побіжиш швидко», і перекладав цуру-
палка з лівої руки в праву, готовий таки вдарити. Проте Джіл 
стояла на одному місці, поглядаючи то на господаря з києм, 
то на прижовклу отаву; потім рушила помалу й опущеною 
головою водила сюди-туди, ніби слідкуючи за чимсь. 

— Ну й химерна ж вона стала, — думав Панас, наблизив-
шись до неї. Він замахнувся вдарити, але в ту ж мить завва-
жив, що щось повзе отавою перед коровою. «Ящірка, — поду-
мав він, — бо ж від гадюк корови втікають. 

Крок далі — і Панас кинув патика, а вхопив дріт і миттю 
кинувся наперед корови. Удар за ударом дротом по середині 
хребта гадюки, і вона безрадно кидала головою на всі боки. 

Джіл задерла з білим кінцем хвоста угору, підкинула за-
дніми ногами, блиснувши до Панаса білою латкою. Вона мук-
нула, начебто хотіла сказати: «Гадюку тобі показала, а моло-
чка всього так і не віддаватиму». 

Панас посік дротом голову чорній гадюці, перевісив її 
безладне тіло на дріт і поніс услід за коровами. 

Джіл з радощів, що господар убив її смертельного воро-
га, аж вибрикувала, все показуючи білу латку на підживотті, 
подібну на мапу Австралії. 

— Еге ж, я знаю, що ти є щаслива, але... я не дуже — мір-
кував Панас, наближаючись із гадюкою до плоту, щоб її там 
повісити. 
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Євген Зозе 

ГУЦУЛІЯ 

Гори Карпати, 
і стрімкий Бескид — 

Полонини, мов шати 
вбрані в зелений лист. 

Гуцулія! — Україно Мати, 
І стрімкий Бескид. 

Там Довбуш, 
Там казка живе, 
Там гуцул у танець 

іде, 
Там дівчина цнотлива 
Із Черемоша воду п'є: 
У Черемоша врода, 
А Дністер швидкий 
Зустрічає Чорне море, 
Із Дніпром гомонить. 

1975 

ОЙ ВЕРБО 

Ой вербо, вербо, 
вербиченько, 

Русокоса вербо — 
Стоїш край річки 
Нахилилась небом, 
А личко сховала 

у листі. 
Дівчата у танці, 
Дівчата співають 

пісень 
вербичці. 

Ой вербо, вербо... 
І вінком на річці 
Угадують щастя, 
Бо Івана Купала 
Справляють дівчата. 

1975 
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РАННЯ ПОРА 

Світанок... Ледь рожевіє на сході — 
Темінь зникає в підніжжі гори. 
У час сповнення ранньої пори, 
Із-під хмар бризнуло світло у простір. 

І ти сягаєш далеко за обрій... 
Тривожно думкою у світи летиш, 
Та вертаєшся, де трава тремтить, 
Сонцеві назустріч у барві строгій. 

Тут квітне жито на просторій ниві, 
В тополях дорога в село біжить 
І птиці прилітають полохливі. 

Приходь з ланів заквітчана барвисто — 
Нам прийшлося разом подружить, 
І залюбитись в роси променисті. 

1975 

ТАКИЙ СОБІ ЦВІРКУН 

Такий собі цвіркун, 
Раз до мене в хату 

устрибнув, 
І заховався собі десь 
І почав співать своїх 

пісень. 
Пісні ті — 

цвірінькання прості, 
Та Україну принесли 

мені. 
Горобина ніч, 

блискавка і грім 
далеко, 

І теплий подих літа 
І цвіркунова пісня, 
І любисток кругом хати, 
І дівоча рука 

на плесо річки, 
вінок кладе — 

Щастя жде. 
1975 
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КАЗКА З МИНУЛОГО 

Як був я малим хлоп'ям — 
Хліборобським сином, 
І була сестра, — дівчина 

з ухилом. 
Вона приходила із поля 
З ящіркою зеленою у пазусі 

дівочій. 
І вуж кругом шиї звивсь 
Силу таку мала, 
Щоб із ящіркою вуж ізживсь. 
Вона, старшенька, 

грамоту вже знала, 
І читала із Рідних Колосків — 
Читанка така була 

за непівських часів, 
Про змія, 

і показувала нам 
У тій книжці картинку... 
Над входом у печеру 
На натягнутій дротині 
Змієва голова 

відрубана висить, 
І краплями кров стікає додолу — 
Ми тулились до сестри, 
І чули спів дикої голубки 

крізь вікно. 

Той змій людиною був, 
Та за гріх якийсь у гада 

перевернувсь. 
І мав сім'ю 

той перевертень-чоловік. 
Двоє діток у його було, 

дівчина і хлопчик. 
І мати пих дітей це знала, 
Що він, у свою годину, 

у свій рокований час, 
Змієм мусить буть. 
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Та хлопець, син його, 
цього не знав 

І йому, як змієві, голову відрубав. 
І та мама, тоді голубкою 

дикою стала. 
1977 

САМОТНІСТЬ 

Ось стукає хтось, 
до хатини твоєї, 

І ти квапишся 
комусь відчинити 

двері. 

Еге, тож вітер-пустун — 
немає нікого 

живого 
надворі 

у сквері. 
... Мабуть, не вперше 

отак тобі 
приходить, 

у хвилини злиденні. 
Он дрозд виспівує, — 

на гілці гніздо 
з пташенятами 
вітер колише... 

А ти нікого не кличеш, 
А ти з самотиною зживсь. 

Хтось розорив, 
розбив 

життя. 
І оставлено тебе самого, 
Щоб на порозі 

Вітра 
зустрічав. 

1977 
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ПОСАДІТЬ ДЕРЕВА 

Посадіть дерева, 
дерева посадіть 

усюди, 
Щоб раділи ми, 

люди... 
Нехай ростуть 

і шумлять — 
на радість буде. 

Посадіть же дерева 
усюди, 

По всіх дорогах рядами, 
Щоб птахи пролітали 

ланами, 
Щоб думка летіла 

між нами. 
1977 
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Михайло Підріз 

ЧИ ДО РАЮ, ЧИ ДО ПЕКЛА... 

Помер Брежнєв, бідолаха, 
На той світ дорога, 
Хоч весела, і музика — 
Так мучить тривога. 

Знає, тлінні вже останки 
Зогниють навіки, 
Але душа ж для порядку, 
Забажа ж опіки. 

Пішов собі — поплентався 
З кремлівського муру 
До святого Миколая, 
Та й питає здуру. 

— Я хотів би, святий отче, 
Пашпорт, приписатись, 
Підозріло щоб під муром 
Кремля не тинятись. 

Щоб часами не впіймало 
НКВД зряче, 
Бо ж покійні кремлівчани 
Не в ласці неначе. 

— Якщо так, то все в порядку, 
Дамо документи, 
Як для вас, то не коштує 
Ні одного цента. 

Лиш куди б же ви хотіли, 
В нас демократія, 
Чи до раю — той питає — 
Чи до пекла, мрія? 

— Та не знаю, пресвященний, 
Боюсь помилиться, 
Попрошу вас, щоб видали 
Дозвіл подивиться. 

Прикинуть би оком звичним, 
Чи ті права й досі, 
Що в раю комуністичнім, 
Де всі голі й босі. 

97 



Та у пекло б зазирнути, 
В ту пекельну нору, 
Чи катують, і чи платять 
Податки до двору. 

Дозволили: здивувався, 
Як у пекло глянув, 
Розкошує, хто попався — 
Немає держпляну. 

Нема відзнак, нема стрічок, 
Матюків огидних, 
Не мають там п'ятирічок 
І голих не видно. 

Все в золоті, скрізь портери, 
Як в Кремлі — бувало, 
П'ють горілку і лікери, 
На закуску ж — сало. 

А в раю — вже інша справа: 
Тихо, тихо всюди, 
Свічки горять, мов заграви, 
Всі моляться люди. 

Ні обідів, ні бенкетів, 
Лиш молитви чути, 
А вже розкоші прикметів 
Тут не може й бути. 

Хоч і грішник — чим журитись, 
В пекло — до Микити, 
Як у раю тім молитись — 
Краще ж водку пити. 

З старим другом погуляєм, 
Землячок, до речі, 
З себе грішки поскидаєм 
Дурнішим на плечі. 

Іде Брежнєв аж до брами, 
В зубах папироса, 
Із пашпортом і пропуском — 
Гордо задер носа. 

Аж коли закрились двері 
За ним, небораці, 
Прийшла думка, що лапери, 
Як ланцюг собаці. 
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Так і сталось: посадили 
У казан з смолою, 
Били різками й смалили 
Ззаду кочергою. 

Кричить Брежнєв — протестує, 
Каже: обдурили! 
Та хто ж грішників рятує, 
Вже й браму закрили. 

Лише голос із акцентом 
Почувся — підходить, 
Той начальник, що у пеклі 
Порядки наводить. 

— Не пащекуй, — каже, — п'явко, 
Не роби тут гранди! 
Що ж ти думав, що у пеклі 
Нема пропаганди?! 

99 



МИСТЕЦЬ-МАЛЯР ВОЛОДИМИР САВЧАК 

Володимир Савчак — один з найрухливіших і найпрацьо-
витіших малярів-мистців, що живуть в Австралії. Про нього 
ми вже містили біографічні відомості в попередніх числах 
альманаха. Додамо, що Вол. Савчак з 1950 року є офіційним 
членом Об'єднання Мистців Австралії і членом Арт Ґалерії 
в Сіднеї. Майже кожного року' брав участь у збірних вистав-
ках Ґалерії Мистців Вікторії в Мельборні. В цій ґалерії мав 
6 індивідуальних виставок. Крім того, дві виставки мав в Аліс 
Спрінґс, одну в Серфіс Парадайз і одну в Сіднеї. У 1972-му ро-
ці на збірній виставці Мистців «Синіх Гір» біля Сіднею одер-
жав нагороду найкращого місцевого маляра. 

Ніхто з наших мистців образотворчого мистецтва не об-
'їздив стільки інших країн світу, як В. Савчак, влаштовуючи 
власні виставки. У 1981-му році він мав виставку в Лондоні 
і в Парижі, у 1980 і 1982-му — в Нью Йорку, у 1980 і 1981-му 
—в Філядельфії, у 1980-му — в Вашінґтоні, у 1980 і 1982-му — 
в Торонто, в 1982-му в Оттаві. До речі, на Світовій виставці 
в Торонто одержав медалю. Також мав виставки в Чікаґо 
(1982), на Союзівці біля Нью Йорку в 1980 і 1982-му роках і, 
нарешті, в Гантері біля Нью Йорку в 1982 р. І тепер, коли аль-
манах іде до друку, наш мистець знову вирушив на амери-
канський континент з метою влаштовувати нові виставки. Ба-
жаємо нашому талановитому мистцеві дальших успіхів. 

Володимир Савчак: Свято Купала 



Остап Зірчастий 

Євгенові Таранові в альбом 

Є. Таран в Сіднеї та Мельборн 
прочитав свої сексуальні опові 
дання, які викликали напад гсри 
тиків. 

НА СВІТІ БЕЗ СЕКСУ УСЕ ПРОПАДА 
(Дружній шарж) 

Он біла береза гіллям колива, 
До дуба схилилась, шепоче слова: 
— Ой дубе, тиж бачиш, я ще молода, 
На світі без сексу усе пропада. 

Присунься близенько, гіллям обійми, 
Згадай, як недавно кохалися ми! 
Нехай же нас вітер в коханні гойда, 
Бо в світі без сексу усе пропада. 

Та дуб не озвався і ніби завмер: 
Йому не до сексу було вже тепер. 
Притиснули роки йому всі кінці, 
А в дуплах вже гнізда звели горобці. 

І враз посмутніла берізка струнка, 
Бо вже не пригорне дубова рука. 
В розпуці стояла така молода, 
Бо в світі без сексу усе пропада. 

101 



О ля Ільків 

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ РОКОВИНИ 

Кобзарю любий! Знов твоє в нас свято. 
Зібрались ми на чужині, 
Щоб щирим словом привітати 
Тебе в новітні наші дні. 

Сто сімдесят уже минуло 
Від дня Твоїх народин літ, 
Та наше людство не забуло 
Тебе — і шле Тобі привіт. 

Де б наша не була оселя, 
Куди б не забрели ми в світ, 
Ти серед нас, як горда скеля. 
Як непорушний моноліт. 

Молися з нами, наш Тарасе, 
Щоб серед нас була любов, 
Щоб наші люди й Батьківщина 
На волі об'єднались знов. 

Дніпро пливе, водою грає. 
А сонце щедро променить. 
А на сторожі любий Батько 
На Канівській горі стоїть. 

Ще й Володнмир-князь чатує, 
Благословляючи свій край. 
Шепочуть квіти, мріють липи 
І гимн співає водограй. 

О, Володимире, Тарасе 
Й Богдане на баскім коні! 
Хоч ви ще в рідній стороні! 
Бо нас ув'язнив ворог лютий 
В Сибір, психушки й Казахстан, 
Або погнав за океан 
Скитатися на чужині... 
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ОДИН ОДНОГО ПОЇДАЄ 

Мала бабця сім курчаток, 
Всі пухнасті та жвавенькі. 
Доглядала, як маляток, 
Щоб зростали здоровенькі. 

Поки бабця варить в хижі 
Кашку для курчат своїх, 
Налетів шуліка хижий, 
Подушив курчат усіх. 

І пропали бідолахи... 
А навколо метушня: 
Павуки, птахи й комахи. 
Ще й руденьке котеня... 

Все живе радіє влітку. 
Що за розкіш! Справжній рай! 
Та гляди, як бачиш клітку, 
Завчасу мерщій тікай! 

Ось голубка, тиха й люба, 
Нам воркоче свій привіт. 
А в кущах для неї згуба — 
Причаївся ласий кіт. 

Одне одного з'їдає! 
За яку вину? Чому? 
І ніхто, ніхто не знає, 
Де прийде кінець йому... 

Хижі звичаї, криваві 
В грішнім світі цім старім... 
Але цих жорстоких правил 
Ми за приклад не берім. 

18. 3. 1979 
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7. Romanowsky 

FLOWER OF THE DESERT 

Slowly folding into its self, 
Choking on its satin tips, 
What a bitter seed it has become, 
Like the smile on Death's lips 
A stunted heart grown numb; 
Dusk fades even vivid colours. 

You must be the beauty 
To remind its heart to beat 
Against the hush of my skin; 
And if you were the sun's heat 
— Though the day's grown sickly thin — 
There could still be time. 

For nerves still warm in my flesh, 
Perhaps only the shudder of death 
But it may yet be life that stirs 
At the brush of your breath; 
Hear how the silent universe whispers 
Under your fingertips. 

Let me kiss your innocent smile 
To re-awaken this sere passion, 
Teach you the secrets only told 
In wordless realms of tongue to tongue, 
Share soft caresses to unfold 
The flower of the desert. 

ALMOST LOVE POEM 

You and I and the sea 
Conversing. 

Lights tread water, blink, 
Disappear into darkness. 

The sea and you and I 
Share a single jacket. 
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* * * 

A dangerous understanding, 
A hairline fracture, 
A dull throb of silence 
Between us. 

Mists who touch shoulders 
Then separate into 
Invisible nods. 

I pass by your form, 
You pass by mine, 
But we are 
Together in the haunting. 

ON THE THIRD TIME DOWN 

My senses 
Nothing 
But a breath 

Everything dissolves 
Into the sea, 
Everything sinks 
Into a watery silence. 

Drowning 
In a panorama, 
Aware only of the bubbles, 
The urgency 
Of the surface. 

I feel 
Only watery silence, 
My senses 
Nothing. 
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A STALEMATE OF THE SENSES 

In this world of plastic skins 
Neatly spread in the slime 
Pavlov's Dog was more his own master, 
Hell is more divine. 

I never chose to play my life 
Inside another's womb, 
So wrapped myself in numbness, 
Bled my own cocoon. 

Fate betrayed my simple needs, 
Passion shrivelled to a crusty stone, 
I wield the scab of its clotted blood 
And beat myself to the bone. 

LOVE'S FAINT HEART 

You 
Are the day, 
You 
Are the icy hiss of dawn 
Dousing the warm foetus. 

You crack my eyes, 
Wrench them from their sockets, 
Feed on the remains; 
Nothing is spared 
Until you find 
My faint, wet heart 
Is burnt out, 
Rises like steam, 
Fades away. 
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BELATED LETTER INSTRUCTING JIMMY D E A N 

If a man can bridge the gap between life and death. 
I mean, if he can live on after he's died, then maybe he 
was a great man. 

James Dean 

No peace in a love 
That nails your image to the wall 
... But glory. 

N o respite 
... Not even a light-switch. 

Dear Bell-Wether, 
Fattened for the feast, 
For the crude crucifiction: 
Can you hear their whimpers? 
The queue for a share of blood? 
Don't you see their empty hearts? 
Those gluttonous, empty chasms 
Gaping wide in terror, 
Hungry for the tender souls 
Of Christs... or lambs. 

«All gods are dead: now we want the Superman to 
live» — let this be our last will one day at the great noon-
tide! 

F. Nietzsche — «Thus spoke Zarathustra» 
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All moments merge 
Into this one breath. 

Where do waves end 
In this forgetful life? 
Stored somewhere, 
Now and again 
They spill into my eyes, 
Roll through the emptiness 
Inside my skull, 
Flow back silently 
As I turn to face the world. 

Pouring in, pouring out, 
Leaving only a dusty residue. 

Клава Фольц 

НЕ ЗАЗДРЮ 

Не заздрю тим, хто має дивну вроду, 
Кому до ніг кладеться цілий світ; 
З віком краса, як камінь піде в воду 
Й назавжди зникне, наче пустоцвіт. 

Не заздрю тим, що мають мілійони, 
Хто є в житті фінансовий мастак; 
Самі ж поводяться, немов хамелеони, 
Готові всіх продати за п'ятак. 

Не заздрю й тим, що за величність чину 
Гризуться, мов собаки, за смітник... 
Я заздрю тим, що мають Батьківщину, 
Родину й друзів, відданих повік. 
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БУЗОК 

У моєму дворі є квіти, і кущі, й дерева 
Екзотичні, й звичайні, і з заморських країв. 
Та мені найдорожча не гілка вишнева, — 
Кущик бузу, що вранці сьогодні розцвів. 

Вій для мене — моя ніжна муза. 
Прохолодний завжди. Глянеш — рана мов серце пече. 
Доторкнусь я лицем до пахучої китиці бузу, 
А в примружених віях дитинство і юність цвіте. 

жовтень, 1979 р. 

ГОВОРИ, ГОВОРИ 
(Пісня) 

Приголуб, я молю, благаю, 
Про кохання мені говори, 
Нехай серце радіє, співає, 
Нехай щастя у ньому горить. 
Вкинь у серце веселку барвисту, 
Нею душу мою озори. 
Про кохання велике та чисте 
Без кінця говори, говори. 

В світі повно страждань та зідхання, 
Повно смутку і горя й незгод. 
Я ж чекаю на справжнє кохання, 
Я легких не бажаю пригод. 

Нехай ніжність у серці озветься, 
Я від щастя п'янітиму знов. 
Нехай смуток на час хоч минеться. 
Говори ж, говори про любов. 
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Я. Масляк 

БУЛА В МЕНЕ МРІЯ... 
Рефлексійна мініятюра 

Була в мене мрія — дівчина, Марія з волошками в очах, 
із соняшною усмішкою на обличчі. 

Життя забрало її в мене й оддало другому. 
Не легко прийшлось розставатись з любою дівчиною, але 

осталась у мене її знимка. Така ж із соняшною усмішкою, як 
Марія сама. Осталася мрія. 

І беріг я її, як скупар скарб свій береже, як щось моє, 
єдине й нерозлучне. І була ця знимка завжди зі мною, манд-
рувала крізь бурі й негоди, воєнну хуртовину і шлях скита-
льців... У важкі чи прикрі хвилини була розрадою і підйомом 
духу. У ній знаходив я любий погляд, жіночу ніжність і тепло. 
Так і застукала мене з нею — старість. 

Одного дня прийшов лист, здалека, з-поза залізної засло-
ни. Я роздер конверт, схопив лист і з нього непомітно впала 
на стіл знимка. Я жадібно пробігав очима знайомий почерк 
письма. Не було воно вже таке гарне, як колись, але безсум-
нівно ці рядки писала рука Марії. 

Чоловік загинув на війні, а вона тепер коло старшої доч-
ки доглядає внучат. Що ж? Звичайна доля пересічної старшої 
жінки. 

Я ненароком поглянув на стіл і схопив знимку в обидві 
руки. Довго — довго дивився на неї. Шукав якогось хоч ма-
ленького сліду колишньої Марії і... не міг знайти. На мене 
дивилось чуже й тупе обличчя якоїсь старої й поморщеної 
жінки, ще й з виразом, якби хотіло спитати: 

— І чого вам ще треба від мене?.. 
Я кинув знимку в конверт і відклав набік, а на душі ста-

ло так прикро й боляче, як колись тоді, при розставанні. 
Це вдруге життя забрало в мене Марію. Але... вже не 

дівчину, а Мрію. 
Жорстоке буває життя. 
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В. Каспенкович 

ЦАРСЬКИЙ СКАРБ 

Хочу попередити читача, що мені відомо, що існує аж 
сімнадцять різних версій про скарб царської родини, а тим 
самим і імперії. Багато матеріялу писалося на цю тему поза 
границями СРСР, а багато теж у Радянському Союзі. Части-
на матеріялу тут взята з різних джерел, як історичні романи 
чи енциклопедії. В значно більшій мірі Корнілов, Денікін і 
Колчак фігурують як. особи, які запроторили той скарб десь 
у глибини Сибіру, хоч деяке число людей думає, що він опи-
нився в банках Лондону. В Радянському Союзі досліди тієї 
справи ще не закінчені. Моя версія зникнення скарбу — ори-
гінальна. 

* * * 

Брітанська амбасада в Японії не різнилася нічим іншим 
від амбасад по інших державах світу. Якщо, одначе, якась 
різниця існувала, то тільки в тому, що секретарка амбасадо-
ра, панна Прат, була найгарнішою й найприємнішою із усіх 
жінок, яких можна було зустріти на подібних посадах. Скро-
мно одягнена, вона спокійно сиділа за своїм бюрком, а коли 
почула стукіт до дверей, кинула поглядом у ту сторону. 

До кімнати увійшов середнього віку, видатно одягнений, 
з округлою головою і блідим обличчям офіцер. В нього від-
разу були помітні раптові й нетерплячі рухи. Ще на порозі, 
він кинув бистрим оком по кімнаті, оглянувши все й всюди 
в одну мить і, заледве усміхнувшись, зупинив свої сталеві очі 
на панні Прат. Вона випередила його й заговорила: 

— Доброго ранку, пане адмірале, — сказала ввічливо, по-
казуючи рукою на вигідну дорогу софу. 

— Доброго ранку й вам, панно Прат, — поздоровкався 
адмірал, Олександер Васильович Колчак, присідаючи на кра-
єчку вказаної софи. — Сподіваюсь, що нинішній день буде 
мені більш успішним і я матиму змогу зустріти сір Алфреда. 

— На жаль... — почала пояснювати панна Прат, але Кол-
чак скоро перебив: 

Вже минуло п'ять місяців, і я ніколи не маю потріб-

н і 



ного щастя. Вже знаю кожне крісло, кожну софу і навіть ко-
жну квіточку на ваших килимах. 

— Дуже вибачаюся, адмірале, але не можу в цьому до-
помогти. Ви самі розумієте, що сір Алфред має багато обо-
в'язків. Командування всією брітанською фльотою на Дале-
кому Сході — це не легка справа. Зрештою, він аж не так 
часто сюди загощає. 

— Але це була б одинока нагода з ним говорити. 
— Так, я розумію вас, — годилася панна Прат, — але 

якщо ви дальше командували б чорноморською фльотою, то-
ді справа виглядала б далеко інакше. Він тоді мусів би з вами 
більше рахуватися. 

Великий педант і людина нетерпеливої вдачі, Колчак не 
міг знести тих брітанських викрутасів гарної секретарки й ма-
хнув зневажливо рукою. Піднісся зі софи. 

— Хвилиночку, прошу, — запропонувала секретарка. — 
Я подзвоню до французької амбасади. Може там є генерал 
Янін, а, може, хтось знає, де він перебуває. 

її обличчя зовсім стягнулося й набрало більш інтенсив-
ного, бізнесового вигляду. Приємна жіноча усмішка зникла 
так, якби хтось зняв з її обличчя. Помітно, все таки, було, що 
вона старалася допомогти, бо вже мала досить тих візит адмі-
рала Колчака й бачила, що сір Алфред Нокс весь час його іг-
норував. Протягом п'яти місяців, майже день-у-день адмірал 
Колчак виходжував черевики до амбасади, і п'ять місяців йо-
го зустрічала набридлива невдача. Не звертаючи на не уваги, 
він не тратив надії, хоч, зрештою, йому більше нічого не 
лишалося. Панна Прат поклала телефонну трубку, і Колчак 
ще раз побачив її привітну, приємну усмішку. 

— Нині ви маєте щастя, адмірале. Нарешті, зможете зу-
стріти сір Алфред а, бо завтра в нашій амбасаді відбудеться 
регіональна нарада головнокомандуючих альянтськими збро-
йними силами, в якій братиме участь сір Алфред, французь-
кий генерал Янін і генерал-майор Вільям Ґрейвс, головноко-
мандуючий американською фльотою. 

Очі Колчака заблищали, мов у вовка. Нарешті, він доче-
кався. Нарешті, може його генерали вислухають, хоч він знав, 
що все залежатиме від того, як він представить справу. Він 
був дуже свідомий того, що мусів викликати в них зацікав-
лення й терпляче чекав цілих п'ять місяців. Він стояв перед 
панною Прат, повний надій, але думками полинув на води 
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Чорного моря й навіть до Одеси, і йому пригадався той ранок, 
дуже бурхливий ранок 1917-го року, коли він втратив коман-
ду всієї фльоти. Йому пригадалося, як його матроси, повірив-
ши в комуністичні брехні Троцького, жорстоко збунтували-
ся проти царських правил, проти царської влади, вирізали 
велике число офіцерів, але чомусь не відважилися рушити 
його особи. Висадили на суходіл, як маленьке щеня. 

— Сволоч, — шепнув він сам собі під ніс. 
— Що ви сказали? — запитала панна Прат. 
— Нічого, вибачте, — відказав Колчак, пробудившись 

від мрійних мандрівок. 
Попрощавшись, він вийшов з амбасади, мріючи про на-

ступний день, а може й успіхи в розмовах. 

* * * 

Сір Алфред Нокс був радий, що мав нагоду побути тро-
хи на суші, хоч він бував часто трохи тут і трохи там. Все та-
ки, перебування на території брітанської амбасади йому спра-
вляло до деякої міри приємність. Почував себе певним і лю-
бувався зеленню городів, що нагадувало йому домашні об-
ставини. Після доброго смачного сніданку він зайшов до бю-
ра, в якому працювала панна Прат. 

— Чи ви влаштували зустріч з тим російським офіцером? 
— питав він ласкавим, хоч досить байдужим тоном. 

— Так, сір Алфред, — запевнила вона, не зводячи з нього 
очей. 

Хоч сір Алфред був жонатим і мав дорослих дітей, пан-
на Прат виказувала йому більше жіночого чару, як комуне-
будь іншому в усій амбасаді. Вона часто очікувала його при-
їзду з більшим ентузіязмом, як сам Колчак, хоч цього ніколи 
не показувала. 

Прийшла десята година, і в дверях ще раз появилася пос-
тать випуцованого до останньої йоти адмірала російської ар-
мії, одягненого в найновішу царську військову одежу, при-
крашену різними цяцьками, відзнаками й медалями. Сір 
Алфред увічливо привітався, хоч Колчакові було відразу по-
мітно, що його господар не виказав надмірної приємности в 
побаченні. 

— Чим можу служити? — спитав сір Алфред спокійним 
тоном. 
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Колчак зразу не відповідав, а вдивлявся в обличчя старо-
го англійського адмірала, вагаючись і не будучи певним, коли 
саме заграти козирем, якого він так дуже пильно ховав за 
рукавом своєї уніформи. 

— Сір Алфред, — почав поволі Колчак, — ви ж самі доб-
ре знаєте, що більшовики зуміли захопити владу в Петербур-
зі й вся царська родина страшно потерпіла. 

— Так, я чув про це, — запевняв сір Алфред. — До на-
шого відома, царя вбили в петербурзьких палатах. 

— Ні, не точно так, — скоро заперечив Колчак. — До мо-
го відома, ціла родина переїхала до Казані, і там їх забили. 
Вимордували, як тварин. 

Сір Алфред студіював сталеві очі свого співбесідника. 
Він помітив, що Колчак був добре поінформований, байду-
же, що перебував далеко від центру подій, тобто Петербургу 
й Москви. 

— Звідки маєте такі відомості? — питав він. 
— Від Керенського, — відповів Колчак. — Якраз учора 

дістали телеграму з Москви. Виглядає, що справа стоїть до-
сить добре, але нам треба помочі. 

— Адмірале, — заговорив сір Алфред, — ми знаємо бага-
то про Керенського. Яка ваша інтерпретація його особи? 

Колчак зупинився, студіюючи англійського нобльмена і 
не знаючи, на яку ногу стати. 

— В основному російський ліберал, — казав він беземо-
ційно, — а дальше тяжко сказати, що він зробить в майбут-
ньому. Як самі знаєте, він перший запропонував землю селя-
нам, але Лєнін, зрозумівши силу такого великого реформа-
тивного кроку, сам собі почав обіцяти розподіл царської 
землі. 

— Ми думали, що справа була інакше, — говорив сір 
Алфред. — Ми думали, що Керенський підтримував царя. 

— Різні чутки й різні думки. Велике замішання, — спере-
чався Колчак. — Може, колись історики запишуть те все з 
більшою певністю. Тепер Керенський і всі його однодумці ста-
ли розчаровані царем і не жалують його смерти. Навіть сам 
Денікін так ставиться до справи. 

Сір Алфред думав і мовчав. Він не був певний, чи Колчак 
казав правду, чи ширив пропаганду. Вже з давен-давна він ні-
як не міг пристосуватися до тієї дивної степово-азійської мен-
тальности тих людей. 
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— Ну, добре, — казав він без ніякого ентузіязму. — Що 
вас принесло сюди? 

— Нам треба помочі. Ця червона пошесть поширюється 
з блискавичною швидкістю й, на мою думку, ані Керенський, 
ані Денікін, ані Врангель самі не дадуть ради. Наші руки пов-
ні. Нарід розчарований, а ідеалістичні заклики мають на на-
рід таку силу, як чиста вода на біль голови. 

Сір Алфред зареготався. Йому подобалася така алегорія. 
— Мушу вас повідомити, адмірале, що ми всі цього дуже 

свідомі, й наші уряди безмежно турбуються тим явищем, а 
тому саме сьогодні по обіді в нас буде перша зустріч головно-
командуючих морськими силами, на якій будемо дискутува-
ти бльокаду цілої російської імперії. Запрошуємо й вас. 

Колчак хотів перервати, але сір Алфред, піднісши руку, 
не дозволив. 

— Мушу, одначе, вас повідомити, що наша державна ка-
са майже вичерпана довгою війною, а так само й французька. 
Американці мають ще фонди, але як довго витримають, ми 
цього не знаємо, й тяжко передбачити. Отже, бльокада всіх 
пристаней є дуже й дуже коштовною справою, і ми робимо це 
не тому, щоби лише допомогти цареві, якого, до речі, вже 
немає, але щоб підкорити Австрію й Німеччину, а при тому 
знищити цю червону погань. 

Колчак почав відчувати, що його ноги стоять на піщаній 
горі, а вона зникає під силою бурхливого степового вітру. 

— До речі, — продовжував сір Алфред, — це все, що ми 
можемо зробити. Війну проти старого чи нового урядів не 
будемо вести за ніяку ціну, бо вже Наполеон пробував таку 
річ. Пригадуєте, що сталося? Замерз! От що сталося! Хоч му-
шу при цьому додати, що наші союзники, французи, дуже 
зацікавлені в рятуванні гонору Наполеона й хотіли б піти па 
Москву. Але як? 

— Я створю армію на Далекому Сході, — зірвався з міс-
ця Колчак. 

— Легко сказати. Легко сказати, — повторявся сір Алф-
ред. При тому він почав позіхати. Така розмова, на його дум-
ку, була нічим іншим, як переливанням з пустого в порожнє, 
або надія сліпого на побачення раннього сонця. Сір Алфред 
був не тільки військовою людиною, але й добрим політиком, 
а тому така школярська балачка йому ніяк не відповідала. 
Все, що той молодий офіцер міг запропонувати — це росій-
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ський ідеалізм, в якому ані він, ані ніхто з брітанського уряду 
не був би зацікавлений. Він позіхнув ще раз, тим разом дов-
го й широко. 

— Скільки вам років? — спитав він так, як питають шко-
ляра в школі. 

— Сорок чотири, — відповів Колчак. 
— Молодий адмірал. Дуже молодий, — засміявся сір 

Алфред. 
Колчак бачив, що якраз у цю хвилину він мусить поклас-

ти свої карти на стіл, бо на ньому залежали всі його пляни. 
Вирішив ризикувати. 

— Я маю до диспозиції увесь царський скарб, — заявив 
він. 

Сір Алфред дивився йому прямо в вічі. 
— Який скарб? — спитав він. 
— Двісті тисяч тонн золота, — сказав урочисто Колчак. 

— Цілий скарб. 
Почувши цю новину, сір Алфред, будучи дуже практич-

ною людиною, все таки майже остовпів. На його обличчі ціла 
сітка нервової системи почала корчитися, його пальці задере-
віли, він перестав дихати й витріщив очі на свого співрозмов-
ника. 

— Двісті тисяч тонн? — перепитав він, наголошуючи сло-
во тонн. 

Колчак сидів тріюмфально. Він знав відразу, що справа 
була виграна, бо мав до діла з розумною людиною. 

— Так, сір Алфред, — заявив він. — Цілих два поїзди на-
ладовані багатством. 

— За таку суму капіталу, — думав вголос англійський 
нобльмен, — можна зломити економію половини Европи 
протягом трьох місяців. За таку суму, мій дорогий адмірале, 
можна зробити, що самі захочете, або собі вимрієте. 

Сказавши це, сір Алфред відразу почав укладати в своїй 
голові дуже цікаві пляни, але зі своїм співбесідником цими 
ллянами не ділився. Замість дальших розмов, він закликав 
секретарку й відразу вислав телеграму до прем'єр-міністра 
Брітанії. На цьому його обов'язки, він думав, закінчилися. 
Він був певний, що між альянтськими урядами телеграми бу-
дуть літати день і ніч, а при кінці він не тільки дістане пози-
тивну відповідь, але рівнож і відзначення від самого короля. 
Сір Алфред приємно усміхався. 
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З Лондону прийшла згодом не одна телеграма, а кілька, 
даючи йому інструкції, що бльокада — це річ необхідна, як 
рівнож і фондування колчакавої армії в похід на Москву, а 
особливо — Казань. Швидкі конференції між президентами 
Франції, Америки та урядом Брітанії допомогти створити од-
ну операційну команду під керівництвом французького гене-
рала Пієр Яніна, завданням якого було не тільки кермувати 
збройними силами на Далекому Сході, але разом з арміями 
Колчака піти на Москву. 

Так і сталося. За винятком червоних приамурських пар-
тизан, які в той час, тобто 1918-го року, були мало зорганізо-
вані, весь Сибір від Владивостоку аж до Москви був, як не 
в білих руках, то в заколоті. На півдні, з Кавказу й Кубанщи-
ни, Денікін розвинув свою армію, після того, як Корнілов по-
мер 1918-го року. Врангель воював на теренах чорноморсько-
го басейну, хоч ми знаємо, що після резиґнації Денікіна, він 
перебрав усю команду. Це прийшло пізніше. Колчак мав до 
диспозиції майже сім десятих російської імперії й при підтри-
мці генерала Яніна в дуже скорому часі опинився в новій 
столиці, Омську. Тут він проголосив себе єдиним царем усіх 
росій, малих і великих, і з кожним днем мав більше й біль-
ше успіхів. В червні 1918-го року армії Колчака вдерлися до 
Казані, де на розлогій станції ще застали цілі два довгі 
поїзди, заладовані коштовностями й золотом. За добрими об-
рахунками, всі ці багатства були варті на міжнародній біржі 
десять більйонів, сто п'ятдесят мільйонів золотих карбован-
ців. До складу царського скарбу входили золоті корони, ор-
наменти, діяманти, посуд, шати, плятина, безліч чужозем-
ної валюти й вкінці маса тонн самого чистого золота. 

Довідавшись про успіх своїх союзників, сір Алфред від-
разу вислав кур'єра з інструкціями перевезти все це майно до 
Владивостоку й після малої суперечки, що це багатство по-
винно залишитися в новій столиці, Омську, Колчак погодився 
на перевіз, як сказано. Транссибірська залізниця, не зважаю-
чи на війну і всякі інші перешкоди, працювала в той час дуже 
добре, і ніхто не сподівався якогось клопоту в транспортуван-
ні найбільшої здобичі не тільки тієї війни, але всіх воєн світу. 

Колчак чув і знав про царське золото, але сам його ніко-
ли не бачив, а тому вирішив поїхати в Казань, щоби дати на-
лежні розпорядження. Зрештою, його війська забрали вели-
ку частину європейської Росії, і всім здавалося, що невдача 
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червоних була запевнена. Колчак стояв на шляху великої пе-
ремоги. Альянти не були зацікавлені ні в кому й ні в чому, а 
тому всіма силами підтримували успіх білогвардійських ге-
нералів, а особливо нового батюшку Колчака. 

Поїзди ще стояли в Казані під твердою охороною білої 
сотні, якою командував підприємчивий сотник Василь Іва-
нович Грінченко. Він один і ще декілька відданих молодих 
офіцерів знали, чим поїзди були наладовані, а поза ними ні-
хто дуже й не цікавився. Ніхто й не думав, що в тих вагонах 
стояло багатство всіх народів російської імперії й на основі 
якого уряд Москви, тепер чи пізніше, або дістав би, або не 
дістав би міжнародній кредит, а саме матеріяльну допомогу 
на випадок кризи, голоду чи якоїнебудь іншої катастрофи. 
Колчак розумів вагу цього скарбу, а ще краще розумів її сір 
Алфред. 

Приїхавши поїздом до Казані, новий цар, оглянувши 
свою здобич, видав імператорський наказ своєму підданому 
слузі, Грінченкові, якнайскоріше вивезти все золото до Омсь-
ка, хоч у інструкціях було зазначено, що в Челябінську 
частину відповідальности перебере чеський генерал Сувори, 
завданням якого було, зі своїм легіоном чехів, у силі приб-
лизно п'ятдесят тисяч чоловік, берегти транссибірську лінію. 
В цю халепу, відірвані від рідної землі, чехи попали в наслі-
док спеціяльного договору з сір Алфредом, за умовами якого 
їхнім обов'язком було промостити собі шлях на захід, поко-
навши червоний опір на фронтових лініях. Надзвичайно доб-
ре зорганізовані чехи, все таки, не зуміли дати собі ради й за-
лишилися в російських степах. Зрештою, побоюючись зради, 
Колчак не довіряв чехам, бо, довідавшись про створення са-
мостійної Чехо-Словаччини, чехи не були більше зацікавлені 
воювати проти Австрії, по стороні Москви. Сір Алфред, з дру-
гого боку, не був зацікавлений платити за транспорт п'ятде-
сятьох тисяч вояків, яких йому не було потрібно. Отже він 
примусив їх заробити на квиток додому. Чехи виконували 
свій обов'язок досить солідно. 

Перебування нового царя в Казані спричинило нову ме-
тушню, особливо серед російської інтелігенції, яка там тоді 
становила більшу частину населення, з'їхавшись з усіх сторін. 
У пам'яті навіки вічні залишиться передчасна смерть велико-
го російського мистця Зінов'єва, який улаштував достойному 
гостеві мистецьку зустріч. Обвіяний степовим войовничим 
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вітром, Колчак сам особисто розстріляв Зінов'єва за витрачу-
вання вартісного часу, як він казав, на «гнилі жести». 

— Співати й святкувати, — казав він, — будемо в честь 
перемоги, а ніколи раніше. Чи знали ви про те, що Шіллєр, 
славний німецький поет, залишив за собою мудрість світу? 
Ні, не знали? Шіллєр казав ось як про вас, дармоїдів: 

Was unsterblich im Gesang soll leben,  
Muss im Leben untergehen. 

А в нашій православній мові це значить: Що має жити 
в пісні безсмертно, мусить гинути в житті. Отже тому беріть 
в руки зброю й не шукайте слави на крилах сибірських віт-
рів, а свій брак відваги не ховайте за мистецтвом. 

Сотник Грінченко, молодий, стрункий, чорноволосий 
офіцер царської армії, із Житомира, походив із священи-
чої родини. Він чув багато про проблеми українського наро-
ду, а особливо він чув про це від діда Володимира, нащадка 
запорізького козацтва. Ще в Петербурзі, в старшинській шко-
лі, він зустрів свого земляка Олексу Антоновича Колінка, з 
яким заприятелював і допоміг йому добитися до рангу хорун-
жого. Від часів офіцерської школи Грінченко й Колінко слу-
жили разом і ділилися всіма секретами, якщо якісь були. 

— Ну, що ж, Василю? — заговорив хорунжий Колінко. — 
Прийдеться їхати в Сибір. А не хочеться, хоч сядь та й плач. 

— Не поможе плакати, — відказав Грінченко, — їхать то 
треба. Слухай, земляче! Я маю інші пляни. 

Не розуміючи, в чому справа, Колінко витріщив очі, бо 
такий тон голосу вказував на якусь таємну справу. 

— Я довідався недавно, — продовжував Грінченко, — що 
наші малороси підняли бунт проти царя й якийсь Петлюра 
створив у Києві уряд. 

Колінко такими справами не займався й не цікавився. 
Він був відданим офіцером, служив цареві вірно й слухняно, 
а політикою ніколи не цікавився. 

— Ти, видно, з ума зійшов, чи що таке? — визвірився Ко-
лінко на земляка. — Розстріляють, як собаку, і до того ні за 
цапов душу. 

— Не розстріляють, не бійся. У страха великі очі, — при-
говорював Грінченко, кепкуючи собі з земляка. — Один по-
їзд вишлемо на Челябіньськ, воно не так далеченько, а дру-
гий спрямуємо на Ростов. 

— Чого ж на Ростов? — дивувався Колінко. 
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— Бачиш, Саша, — пояснював Грінченко, — як зловлять, 
то збрешемо, що висилаємо один поїзд на південь Денікіну. 
Зрештою, хто буде питати? Колчак уже повернувся до Омсь-
ку, а іншим яке діло до того? 

— Ну, ти вважай і багато не мудруй, бо мене аж страх 
бере. Зрештою, яке тобі діло до того... як ти його звав? 

— Петлюра. 
— Так, Петлюра. Та що ж він? Він же проти нас! Куди 

не глянеш, усюди отамани. 
— Це правда. Так виходить із чуток. Але носа встряти мо-

жна чи ні? 
— Як каша не гаряча, — згодився Колінко. 
— Як не гаряча, — притакнув Грінченко. — Якось моє 

хлоп'яче сумління обзивається. Довідавшись, що я мав такі 
можливості, а нічого не зробив, мій батько не простив би ме-
ні. Зробити щось для свого народу в батька було велике діло. 
Я з ним не дуже то віч-на-віч у цій справі, але робити щось 
треба. 

— В основному ділом, а не язиком, — годився Колінко. 
— Так. Тільки, щоб Антонов не зловив, бо біда була б. 
Колінко — людина ласкавої вдачі, довго не сперечався. 

Поділив сотню на дві частини, сам перебрав команду транс-
порту в Україну, щоби дальше служити разом зі своїм сотни-
ком, а на схід вислав хорунжого Намирова. Намиров був ве-
ликим приятелем Денікіна й дуже хотів їхати на південь, але 
не дістав дозволу. 

По дорозі до Озівського моря трансі юрт Грінченка зуст-
рів чимало різних перешкод, і вийшло так, що мусіли їхати 
з Куйбишева на захід, а тоді на південь і за два дні опинили-
ся в Воронежі. Справа виглядала критично, бо тут треба було 
зробити остаточне рішення — або їхати до Ростова й евенту-
ально на Кубань або прямо до Харкова. На шляху до Харко-
ва, при перевірці, справа могла би вийти дуже погано, бо бре-
хати вже не можна було б. Отже, порадившись з Колінком, 
Грінченко вирішив поїхати в Україну на розвідку. 

— Справу треба перевірити, — казав він. 
— Та ти ж білий офіцер, — побоювався Колінко. 
— Не бійся, — запевняв його Грінченко, — як зловлять 

оці петлюрівці, то скажу, що став лисицею й хочу міняти ко-
жух. 

Колінко кивнув головою на знак згоди. 
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На другий день рано на східніх землях України Грінчен-
ка привели в команду полковника Загарова, який заявив себе 
великим союзником отамана Волоха й через якого можна бу-
ло наладнати зв'язки з урядом у Києві, хоч всюди панувало 
велике безладдя й кожний з них був своїм «воинским началь-
ником», не визнаваючи при тому нікого, крім себе. Кожний 
воював за власне село або, в крайньому випадку, за область. 
Бувши білогвардійцем, полковник Загарів хотів знати, в чому 
справа. 

— Маємо доволі золота, — зреферував Грінченко з дея-
кою осторогою. 

Загарів посмоктував люльку й спокійним оком оглядав 
білого офіцера. 

— Ти, — казав він йому, — птиця з мого гнізда, бо я теж 
цареві служив. А тепер, кажеш, золотом торгуєш? Ну, що ж? 
Матеріялістів у нас хватить. А їсти нема чого. От якби ти був 
куль і хліба привіз, то ми тобі медаль причепили б, а золота 
їсти ніяк не зможем. Підеш там на базар, а вони шкіри, ми-
ла, соли й полотна питають. От що! А з золотом що зробиш? 
Хіба орнаменти будеш ліпити. Бачив, як цареві попало? Він 
золота, бідняга, скільки завгодно мав. 

Грінченко сидів, як дурень, і не знав, як реагувати на ту 
реторику. Полковник Загарів продовжував: 

— От дивись на молоду людину, он там під яблунею на 
траві сидить. Вірші пише! Розумієш? Про звичаї й нарід ду-
шею боліє. Патріот, от що! А ти, Грінченко, нічого більше ті-
льки звичайний матеріяліст. Тобі золото в голові. Приїхав з 
Москви нарід псувати. Царську правду хочеш нам розказати. 
От що! Ти краще стягай цей царський мундир і ставай у ряди 
з нашим братом проти червоних воювать, бо сволоч лізе в на-
ші села, як сарана. А як тобі не до вподоби наше товариство, 
то ти дивись! В нас ще одної кулі хватить. Розумієш? 

Грінченко людина інтелігентна й підприємчива, відразу 
додумався, що надибав багато клопоту. Не тільки, що з тим 
отаманом глузду добитися не можна було, але про речі важ-
ливішого значення ніяких розмов не можна було вести. А він 
контролював залізничою станцією й, виглядало, кулеметів 
у нього було досить. Десь поза північ, як усі полягали спати, 
Грінченко, маючи царське вбрання під пахою, подався поля-
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ми на північ. Мандрував і їхав більше двох днів, але добився 
до Воронежа, де стояв його поїзд. 

— На Челябінськ! — подав він команду. 
За той час дружина царя Колчака, разом з доньками, пе-

ребувала в Парижі й під кінець 1918-го року, читаючи фран-
цузьку пресу, була абсолютно певна, що незабаром стане ца-
рицею всієї Росії. Колчак не мав часу листуватися, а зреш-
тою, в нього були аж дві молоді секретарки. 

Зустрівши Колінка, Грінченко не раз любив собі пожар-
тувати. 

— Я теж хотів би царем бути. 
Переляканий Колінко при кожній нагоді просив свого 

сотника бути більше обережним, бо Колчак останніми днями 
був такий лютий, що йому застрілити людину було легше, як 
вбити муху. 

Хоч Грінченко дальше командував поїздами в дорозі до 
Омська, чеський легіон відіграв там велику ролю. Під їхньою 
контролею був увесь залізничий шлях, який був часто так 
забитий поїздами, що тяжко було прорватися на чисту доро-
гу. Кожний хотів собі першим, а особливо від Омська до Ір-
кутська над Байкалом. Хоч віддаль була лише десь дві тися-
чі кілометрів, подорож не раз тривала цілі тижні, а то й міся-
ці, бо повні поїзди, набиті різними товарами й багатством 
тих, які втікали, тяглися на схід, мов черепахи. В основному, 
там відчувався величезний брак дров для палення в льокомо-
тивах, в наслідок чого поїзди дуже часто приїздили без лавок 
і полиць. 

В 1919-му році справи значно погіршилися. Чим дальше 
Колчак відступав на схід, тим менше альянти підтримували 
Денікіна й Врангеля. Червона армія й партизани набирали 
щораз більше сил, і вже в половині 1919-го року ставало яс-
ним, що Колчак не втримається проти червоної навали, піс-
ля чого почався відступ з нової царської столиці. Того року 
сибірська зима стала найстрашнішою за багато минулих зим, 
і люди замерзали сотками на залізничому шляху. Поїзди без 
палива поставали, і їх треба було скидати з рейок, бо раз льо-
комотива замерзла, пустити ЇЇ в рух було неможливо. Сотні 
вояків замерзли на службі, стійках, і навіть чекаючи на хо-
лодних станціях. 

Скрізь панувала паніка й метушня. Кожний старався 
якось добитися до Іркутська. Чехи промощували шлях ново-

122 



му цареві й його поїздам, хоч в тому випадку далеко більшу 
ролю відіграли сибірські козаки й татарський кінний полк. 
Козацьких і татаро-монгольських отаманів скрізь була без-
ліч, кожний з них допускався насильства над місцевим насе-
ленням у свій спосіб, а тому дуже часто люди очікували при-
ходу червоних. Переїхавши Новосибірськ, сибірські козаки 
під командою союзників Колчака, отаманів Разанова, а та-
кож і Григорія Семенова, допустилися великих злочинів, як, 
наприклад, у станичних селах і одному містечку зігнали всіх 
жінок у роках 17 до 40 і на широкому степу дозволили ціло-
му полкові їх ґвалтувати. На сторожі стояли татари й яка з 
жінок висловила найменший спротив, вони її стріляли. В нас-
лідок цього всього велике число жінок померло, а як прийш-
ли червоноармійці, все це повторилося ще раз. Жінки ховали-
ся, як звірі, по лісах, спали на верхів'ях дерев і де тільки мог-
ли, щоби себе схоронити від сорому й загибелі. 

Під кінець 1919-го року Колчакові вдалося добитися до 
нового місця осідку, але тут він довідався, що червоні захо-
пили залізничий шлях і завалили один із довгих тунелів по 
другому боці Байкала, шириною приблизно 35 км. Не зважа-
ючи на всі спроби альянтів договоритися з Японією й її втихо-
мирити, японські війська собі вели боротьбу з Колчаком на 
сході, бо хотіли забрати Сахалін і Приамурський край. Схід-
ній фронт ослабив Колчака до тієї міри, що на заході червоні 
змогли здобути важливіші позиції, і Колчакові поволі при-
ходив кінець. І тому саме дня 7-го січня новий імператор Ро-
сії подав себе до резиґнації, а владу передав Денікіну. 

Татари цілими сотнями почали переходити до червоних, 
і тільки донські козаки трималися дальше з великою льояль-
ністю. Сибірські козаки, під проводом різних бунтарів-ота-
манів переходили від одних до других, де було більш поплат-
но. На татар покладатися не можна було. Чехи вибрали доро-
гу на південь, через Монголію. Червоні забрали Новосибірськ, 
і справа відразу погіршилася. Колчак дав наказ зробити захо-
ди відносно поїздів. 

Сотник Грінченко нічого не знав про його пляни, байду-
же, як собі сушив голову про останні інструкції, ще в Омську, 
коли йому було наказано збирати по дорозі все сухе дерево й 
ладувати його на поїзди аж до самого неба. Крім цього, Кол-
чак наказав забрати велику кількість нафти й бензини. В січ-
ні 1920-го року Колчак зформував особливий татарський від-
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діл, нараховуючи приблизно шістсот чоловік, і вирішив сам 
особисто взяти участь у виконанні свого пляну. 

Озеро Байкал, яке часто називають морем, оточене висо-
кими горами, славиться тим, що воно є найглибше озеро в ці-
лому світі, приблизно дві тисячі метрів. Тому, що зимою 
грубезна маса льоду, який вкриває поверхню всього озера, 
стоїть голою, і лише прибрана сніговою плахтою, тисячі лю-
дей, пробуючи перейти від берега до берега, знайшли там 
свою передчасну смерть. Досить точні дані вказують на те, що 
аж сто двадцять тисяч осіб, а радше їх кістяків, лежить на 
дні озера. 

Колчак вибрав місце, де залізничий шлях лежав найбли-
жче до берегів і наказав його розібрати. Повернувши рейки в 
напрямі озера, білогвардійці пустили їх аж на льодову кригу, 
відгорнувши перед тим сніг довжиною одного кілометра, бо 
сподівалися, що поїзди, розігнавшись, так далеко опиняться. 

Довжелезний поїзд, вагон за вагоном, скакав по нерівно 
збудованих рейках, але невдовзі опинився, немов би гіган-
тичний змій, на чистому льоду. 

— Переставляй рейки й пускай другий! — командував 
Колчак. 

Поїзди стояли один біля другого. Солдати скидали дере-
во з вагонів і формували дерев'яні стирти ген довкруги поїз-
дів. Все це подобало на одну велику цигару. Облили бензи-
ною й нафтою, після чого сотник Грінченко запалив сірник, 
і спалахнув величавий вогонь. Полум'я знялося але до хмар, і 
всюди почулися радісні оплески, крики та вигуки великого 
вдоволення, бо приємна горяч у ту люту сибірську зиму при-
несла кінець не тільки тяжкій праці, але й страшному холо-
дові. 

Колчак глянув на Грінченка й махнув рукою, подаючи 
команду. Заговорив кулемет. Сибірські козаки, разом з тата-
рами падали біля вогнища, як мухи. 

— Хай це все залишиться найбільшою таємницею світу, 
— казав Колчак, немов би сам до себе. І коли не лишилося ні-
кого між живими, Колчак звернувся до Грінченка: 

— Про таємницю буду знати тільки я, — сказав він спо-
кійно. 

Його голос був повний сарказму. Побачивши пістолю в 
руках свого начальника, Грінченко відразу побілів. Все таки, 
полунав постріл, і куля застрягла в Грінченковій голові. 
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Горіли вогні, й топився лід. Поїзди пригорнула глибінь 
Байкальського озера... 

Червоні перемагали на всіх фронтах, а приамурські пар-
тизани завдавали білогвардійцям смертельних втрат. Приво-
див кінець. Навіть не пройшов місяць, як червоні в лютому 
1920-го року застали Колчака в ліжку, вивели надвір і при 
помочі світел, під стіною, подарували імператорській голові 
аж п'ять куль. Денікін, почувши про те, що сталося, налякав-
ся й зрезиґнував у квітні 1920-го року, передаючи владу Вран-
ґелеві. 

За останніми даними, людина, навіть при допомозі най 
новіших інструментів, може витримати тиснення води десь 
між трьома і чотирма стами метрів. Тому, що Байкал є гли-
биною майже дві тисячі метрів, ще пройде дуже багато ча-
су, поки люди довідаються, в якому саме місці спочиває той 
скарб. А він там спочиває! 

* * * 
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Я. Масляк 

ПОЦІЛУНОК 

Сонце стояло ніби ще високо, але вже непомітно набли-
жалося до заходу. Він лежав на пляжі подальше від людсько-
го гамору, недалеко стежини, що зміючкою закрутилась по-
між скелями і губилась десь там, далеко серед зелені дерев. 

По восьми годинах праці з людьми, такими, як ось там 
на піску, тіло прагнуло відпруження. Його схопила хвиля со-
лодкого безділля, і він старався не думати, а просто стати ма-
лою частинкою природи, що його оточувала. Заплющив очі, 
але по хвилині чиїсь зовсім непрошені кроки порушили його 
спокій. Ліниво, чи радше з докором, поглянув на порушника, 
але те, що побачив, більше зацікавило його. Побіч, не дальше 
трьох кроків, стояла струнка жінка. Червоний купальний 
костюм підкреслював її гарні форми, а каштанові кучері об-
вились довкола шиї. 

— Цікаво, хто вона? — промайнула думка, але у відпо-
відь знизав раменами, наче б хотів сказати: «Яке діло мені 
до неї?» 

Жінка побіжно, мов знеохотя, поглянула на нього й по 
хвилині надуми лягла на золотистім від сонця піску, підіб-
равши руки під голову. 

Вона була гарна, але головною притягаючою силою була 
не майже клясична будова тіла, ні двадцять пару років її мо-
лодечого життя, ні навіть гарно закроєні обіцяючі уста, а — 
очі. Великі темносині очі, що мали в собі щось із фіялок. 

І він подумав: 
— Якщо це правда, що очі є дзеркалом душі, то в неї му-

сить бути дуже гарна душа. 
Але, коли поглянув удруге, відчув, що не ця жінка, але її 

очі забрали йому спокій. Невдоволено повернув голову на бік, 
щоби по хвилині безвільно знову поглянути на них. Так, ці 
очі манили його й дражнили водночас. Поглянув на обличчя 
жінки, яке, здавалось, було зовсім байдужим до нього, і тіль-
ки в кутиках уст майоріла ледве помітна усмішка. 

Він осмілився і почав розмову: 
— Сьогодні гарне сонце і ... мабуть, вас любить, бо до ме-

не вже поволі підкрадається тінь. 
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— О, ні. Це я люблю сонце! — почув ясний приємний го-
лос. — Вечірнє сонце так ніжно й ласкаво пестить і таке м'я-
ке, як рука дорогої людини... 

В ньому наче обізвалися ревнощі, і чомусь хотілось бути 
цією дорогою людиною. Ніби непомітно підсунувся крок до 
неї і вже сміливіше запитав: 

— Чи ви вірите в магічну силу очей?.. 
Поглянула допитливо на нього: 
— Ви маєте на думці гіпнозу? 
— Ні, ваші очі!.. — сказав одним подихом. 
Повернула голову до нього і залилась щирим сміхом: 
— Та хіба мені про це знати?.. 
Відповідь видалась йому тихим кликом, і він в одну мить 

був при ній. Почув тепло жіночого тіла, і тоді її рука, наче 
дожидала цього моменту, міцно — міцно пригорнула його, 
і їхні уста злучились в палкому поцілунку самозабуття. 

Вона прокинулась перша. Легко відсунула його і встала. 
Покриваючи своє збентеження поспіхом, сказала: 

— Мені вже час іти!.. 
Він, що ще й далі відчував її поцілунок на устах, мрій-

ливо поглянув на неї і з легкою усмішкою та дещо з докором 
промовив: 

— І чому тобі так спішно?.. Це було так гарно... От кра-
ще сядь біля мене, розкажи, хто ти така... 

Вона серйозно поглянула на нього і впало холодне: 
— Пощо? 
Здивувався: 
— Як то пощо? Адже ми... 
— Пережили радісну, а, може, й щасливу хвилину в жит-

ті, — докінчила за нього. — Так чого ж затьмарювати її жит-
тєвими буднями?.. Хто? А звідки, чому?:. Може в мене чоло-
вік і діти, чи в тебе, жінка... 

— То скажи бодай, яке в тебе ім'я! — просив. 
Усміхнулася, і він знову почув на собі переможний пог-

ляд її очей. 
— Вибери собі ім'я, яке тобі найбільше до вподоби. 
І, не чекаючи відповіді, почала скорими кроками відда-

люватися стежиною поміж скелями. 
В одну мить стояв готовий її здоганяти, але якась внут-

рішня сила стримала його..Нахилившись, з широко відкри-
тими очима дивився, як її. гарна' постать ставала щораз мен-



шою, аж стала червоною цяткою, яка несподівано зникла 
десь там далеко серед зелені дерев, а з нею те, чого не мож-
на вже більше повернути. 

Оля Терлецька 

ВИХОДЬ! 

Поглянь! Як місяць з далини 
Так соромливо виглядає, 
Ти в серце двері відчини, 
Нехай кохання завітає. 

Дивись, за місяцем зоря, 
Підморгує і романсує, 
Виходь же, любко ти моя, 
Нехай нас нічка причарує. 

Листочок, бачиш, до листка, 
Немов нашіптує кохання. 
А ти несмілива така, 
Хоч розквітають сподівання. 

Втомилось серце від биття, 
Не можна жити бо одному, 
Нас Бог створив, щоби життя 
Провести в парі, не самому. 

Виходь, не бійся, що люблю. 
Чому від щастя утікати? 
Подай лиш ручку ти свою, 
Підем разом — життя стрічати. 

Підем назустріч ген, до зір 
І запитаєм їх про долю. 
Хоч з лободи забудуєм дім, 
Та ти моя — і я з тобою. 
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сон 
Я бачила, як на виду 
Горбок, а за горбком — «Просвіта», 
7. церкву з банями стару, 
Каштанами сповиту. 

А далі шлях в село ішов, 
Махали клени рукавами, 
І ліс смереками, де знов 
Прощалась з кимось я з сльозами 

Ще поки витерла сльозу, 
Я раптом щось нове відкрила: 
На замку в Галичі стою, 
В руїнах короля Данила. 

Тут Луква стрічкою пливе, 
Село за мостом кучеряве, 
І чую — хтось мене зове 
До свого двору так ласкаво. 

Я швидко через міст іду, 
7 ВУЛИЦЯ мені знайома, 
А там в зеленому саду 
Мене чекає хтось, як дома. 

А далі церква, бані три, 
Стара зажурена дзвіниця, 
В гіллі беріз гудуть вітри, 
А поруч — з журавлем криниця. 

Махнули крила журавля, 
Стоїть на цямрині вода... 
Вже спрагу вгомонила я, 
А дзвін про давнє нагадав. 

Він дуже жалібно лунав, 
Відерце з жалю потонуло, 
Він згадував, молив, казав 
Про те, що вже давно минуло. 
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І я прокинулась. Той дзвін 
Волав і кликав без упину. 
Хоч ніч у ж е була, та він 
Просив і плакав щохвилини. 

Його почуєте і ви... 
Як ні, летіть на Батьківщину; 
Нехай і вам присняться сни 
Про нашу рідну Україну. 

Нехай і вам присниться сад, 
Залуква, Галич і руїна, 
І нарід, щ о вже від досад 
Катам не лиже більш коліна. 

І, може, вдарить дзвін у сні 
З старої церкви і дзвіниці 
В серця щ о б приспані, німі, 
Твердішої налити криці. 

ВИДАТНИЙ ХОРЕОГРАФ НАТАЛЯ ТИРАВСЬКА 

Наталя Солошенко-Тиравська свою мистецьку працю роз-
почала у 1941-му році, виступаючи солісткою балету в Україн-
ському Волинському Театрі в Луцьку на Волині. В 1944-му ро-
ці разом з театром виїхала до Німеччини, де від 1946-го року, 
перебуваючи в таборі для переселенців, віддалася цілковито 
праці з українською молоддю і цю працю продовжує по сьо-
годнішний день. 

Протягом цього часу ансамблі, якими керувала Наталя 
Тиравська, вели перед в хореографічному мистецтві серед ет-
нічних груп, здобуваючи численні признання і нагороди серед 
українців і австралійців. 
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Незаперечною заслугою хореографа Наталії Тиравської 
є те, що, передаючи молодому поколінню велику любов до на-
шої рідної культури, вона стежить за високим рівнем виконан-
ня, а тим самим популяризує українське танцювальне мистец-
тво в його найкращій формі. Доказом цього може бути факт, 
що численні професійні австралійські і навіть новозеляндські 
ансамблі запрошували Наталю Тиравську перевести для них 
курси українських танців. 

Як нам відомо, вона також протягом року регулярно пе-
реводила навчання в Брізбені з місцевою групою при Україн-

Наталя Тиравська 
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ській Громаді, без жодної за це винагороди, а також знайшла 
час, щоб попрацювати з нашою молоддю в Аделаїді. 

Слід також згадати, що Наталя Тиравська, поруч своєї 
мистецької праці, проявляє себе і на українській громадській 
ниві. Будучи культ-освітнім референтом Союзу Українських 
Організацій Австралії, вона завершила, здавалося б, неможли-
ве завдання привести сюди Капелю Бандуристів імени Тараса 
Шевченка. Під сучасну пору Наталя Тиравська виконує обо-
в'язки культ-освітнього референта Об'єднання Українських 
Громар Нового Південного Велзу, і є редактором української 

радіогодини на Етнічному Радіо 2EA. Ми певні, що Наталя Ти-
равська заслуговує більшої пошани й уваги серед нашої спіль-
ноти, як вона мала досі. 

Один з виступів ансамблю, яким керувала Н. Тиравська 
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Клава Рошко 

МОЯ ЗЕМЛЯ 

Пройшли роки, неначе дивні сни, 
Убрали в срібло кучеряві скроні... 
О рідна земле, з краю чужини 
До тебе простягаю я долоні. 

Як часто мрію х насамоті 
Про дні весни і першого кохання 
Гаї зелені, ниви золоті 
І шелест трав, немов землі зідхапня. 

О земле рідна! Мрії і думки 
Про щедрість і красу твою величну, 
Всі спогади про тебе, як квітки, 
Носити буду в серці моїм вічно. 

Часи далекі потонули в млі, 
Глибокі залишили туги карби, — 
Пісні весни привітної землі 
В душі ховаю, як найбільші скарби. 

Та день новий вітає синя рань, 
Земля батьків ввижається в промінні, 
Знов серце повне світлих сподівань, — 
Сумних думок зникають чорні тіні. 

ЛЮДИНІ 

В світі можна жити на свободі, 
А про волю мріяти весь вік; 
Можна існувати, бути й годі. — 
От, щоб лиш вогонь життя не втік. 

Можна мріяти, зідхати в тузі, 
Жити у покорі, у страху, 
Мовчки слухати, як плачуть друзі, 
І на долю нарікать лиху. 

Можна нишком плакати, страждати, 
Крадькома ступати по землі, 
Упівголосу лише співати 
І під сонцем жити у імлі. 
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Але можна й у неволі жити, 
Та людський найбільший скарб-життя, 
З гідністю цінити і любити, 
Берегти достойні почуття: 

Не боятися невдач, поразки, 
У реальність дня відважно йти, 
Виповняти людства обов'язки, 
Твердим кроком шлях життя пройти. 

Та не кожний лицарем хоробрим 
Народився дивувати світ, — 
Слава й честь тому, хто ділом добрим 
Помагав скріпляти людський рід. 

Не старайся стать героєм всюди, 
Та шануй ім'я людських чеснот, — 
От тоді і з тебе будуть люди, 
Із яких будується народ. 

Рожевіє за обрієм день, 
Будить серце моє дзвін пісень, — 
В срібних росах квітки весняні 
Про кохання співають мені. 

Я дивлюся в прозору блакить, 
Білий птах у просторі летить, — 
То моя незрадлива любов 
Привітання несе тобі знов. 

Про окрилені мрії мої 
Хай розкажуть тобі солов'ї, — 
Твої очі, як зорі ясні, 
Обертають зідхання в пісні. 

Знаю я, будуть бурі й гроза, 
Й часом зір затуманить сльоза, 
Та горіння палке юних літ 
Кине промінь в таємний мій світ. 

Мов квітки запашні навесні, 
Мрії юности, влиті в пісні, 
Тиху радість у серце вдихнуть 
І життя прикрашатимуть путь. 

134 



ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ 

У ніч, коли в густій блакиті 
Немов застиг чумацький шлях, 
Думки, любов'ю вщерть налиті, 
Летять у даль, як вільний птах. 

Зірки галактики прозорі! 
Я вам відкрию почуття, — 
Любити буду в щасті й в горі 
Свій край всім серцем, як життя. 

Ви в оксамитних шатах ночі 
Вінком небесну вбрали вись, 
Немов печальні добрі очі, 
Сльозами туги розлились. 

Про землі мрій моїх кохані 
В бездонний загадковий світ, 
Завжди з надією, в чеканні 
Даю вам свій таємний звіт. 

Загляньте в кожну хату, зорі, 
Навійте рідним добрі сни, 
Вдихніть в них радісні, бадьорі 
Надхнення юности й весни. 

Промінням, теплим поцілунком, — 
Торкніться кожного вікна 
І розмалюйте візерунком 
Свого вогнистого вінка. 

Нехай в блакитному тумані 
Побачуть рідні в сріблі зір, 
Як на безкрайому екрані 
Малює ніч любови взір. 
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СВЯТОСЛАВ М. ЧОРНІЙ 
(Нотатка про мистця) 

Святослав М. Чорній народився 10.2.1954 р. в Аделаїді. Се-
редню освіту здобув у коледжі «Крістіян Брадерс». Належав 
до Пласту і володіє дуже добре українською мовою. До маля-
рства мав замилування ще з дитинства і брав участь у вистав-
ках місцевого щоденника «Тге Адвертізер» ще в народній шко-
лі, а на одинадцятому році середньої школи на спілку з ма-
тір'ю, теж мисткинею, мали виставку в «Пірі Арт Галері» 
в 1971-му році. 

Мистецьку освіту здобув у Мистецькій школі в Аделаїді, 
де навчався 4 роки. Цю школу закінчив у 1976 р. з дипломом 
Красного Мистецтва. Крім загальноосвітніх предметів, приват-
но вивчав гру на піяніно, студіював теорію музики, драму і 
клясичний балет. Маючи здібності, танцював у Стейтовому 
балеті. 

У 1978 році мав свою першу малярську виставку — карти-
ни олійними фарбами й рисунки — у власнім ательє. Другу 
виставку мав у «Формат Галері». 

У 1979 році відбув стипендійну подорож по ґалеріях Евро-
пи та Північної Африки. Його також цікавила кінопродукція. 
Він працював як помічник сценарного артиста в фільмах 
«Сирвайор» і «Іалліполі», а в фільмах «Тге єар лівінг дандже-
рузлі», «Вал ту вал», «Андерковер», «Сараг Дане», «Буттерфли 

Святослав Чорній в студентських роках 
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Айленд», «Мед Макс III» та інші працював як сценарний ар-
тист. Тепер працює як проектант «гаусботс» на річці Марі. У 
травні здав до затвердження проект річкового корабля на 50 
осіб для туристів. У вільних хвилинах працює над скульпту-
рою, готуючись до нової виставки. Остання його праця — кар-
тина «1000-ліття хрещення України», фоторепродукцію якої 
містимо понижче. 

Святослав Чорній: Хрещення України 
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МИСТЕЦЬ ЛЮДМИЛА ГРИЦЕНКО 

30-го жовтня 1983-го року відбулась у залі Українського 
Народнього Дому в Ессендоні біля Мельборну велика мис-
тецька виставка, в якій взяло участь 15 мистців. Серед 256 
експонатів окремий куток мала наша маловідома ще худож-
ниця і скульптор Людмила Гриценко. Вона мала 22 експона-
ти, де, крім портретів, були виставлені керамічні фігурки ба-
лерин, тонке відображення ніжного кружева тощо. Цей ку-
ток привертав увагу багатьох відвідувачів, особливо всім по-
добалися великий портрет Богдана Хмельницького та вели-
ка репродукція з малої листівки картини італійського мистця 
Міхаланджело Марісі (1571 — 1610) «Дівчина з мандоліною». 
Хоч це й копія, але видно було не абияку майстерність вико-
нання. Не даром чимало глядачів фотографували цю чудову 
картину. 

Як довідуємося, Людмила Гриценко, яку бачимо й на до-
даному фото, народилась в Україні в 1926 році. Любов до ма-
лювання успадкувала від свого батька, який мав талант як до 

Куток Людмили Гриценко на мистецькій виставці в Ессендо-
ні (Вік.). Ліворуч — Л. Гриценко. Фото О рисі Ленківськоі. 

138' 



музики, так і до образотворчої галузі мистецтва. Змалечку 
вже батько підучував донечку малювати з натури, а як під-
росла і стала ходити до школи, віддав її до малярської сту-
дії «130» в Києві, де викладав професійний художник. Там 
уже вона намалювала перші свої вдалі спроби. 

Перебуваючи під час війни у Львові, вступає до Львівсь-
кої Академії Мистецтв. Але тоді не дали змоги довго навча-
тися чи удосконалюватися. А вже по війні брала участь у та-
борових виставках під керівництвом художника Кричевсько-
го. А по приїзді до Австралії навчалась у «Мельборне Арт 
Трайнінґ Інстітуте», де була записана як «Стюдент оф гонор». 
Через родинні обставини навчалась там з перервами. Остан-
нім часом працювала там як коректор малярських робіт мо-
лодших студентів. Такі праці присилали сюди з усієї Австра-
лії та Нової Зеляндії й Південної Африки. 

Уже двічі Людмила Гриценко брала участь у виставках 
в нашому Народньому Домі, а також у виставці праць емі-
грантів у Мельборнській ратуші. Скрізь її картини та інші екс-
понати мали добрий успіх. Бажаємо нашій мисткині дальших 
успіхів. 

д. Н. 
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ВИСТАВКА УКРАЇНСЬКИХ ВИДАНЬ, 
ЩО ВИЙШЛИ В АВСТРАЛІЇ 

На початку квітня 1983-го року в Сіднеї відбулась Конфе-
ренція НТШ. Як ілюстраціія до доповіді Дмитра Нитченка 
про українські видання в Австралії протягом 32 років, відбу-
лась виставка всіх видань наших авторів, що живуть в Ав-
стралії, або інших авторів, твори яких були видані в Австра 
лії. Всіх публікацій видано за згаданий період 137. 

Біля столів з книжками стоять Д. Нитченко, організатор виставки, 
та лектор Галя Кошарська. 
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СІДНЕЙСЬКИЙ ХОР «СУРМА» 

Починаючи зліва, сидять: акомпаніатор Петро Тройчак, диригент 
хору Тарас Фіґоль та акомпаніяторка Оля Ільків. 

Стоять, починаючи зліва, перший ряд: Марія Михно, Анна Стави-
цька, Галя Кузик, Катерина Атаманюк, Ірка Данилюк, Галя Гузій, Ліда 
Кабан, Розалія Пришляк, Анна Тимуш, Марія Кузик. Другий ряд: Тек-
ля Сакалюк, Ірина Ільків, Валя Юрчук, Марійка Царинна, Анна Па-
расин, Анна Ґут, Анна Ткачук, Люба Кулик. Третій ряд: Євген Коцюм-
бас, Петро Приказа, Юрій Кузик, Левко Дрич, Іван Калічинський. Чет-
вертий ряд: Петро Золотар, Іван Кобрин, Михайло Данилюк, Дмитро 
Зарубайко, Ігор Ґут, Василь Павлів, Роман Вовк, Василь Квасниця, 
Мар'ян Ткачук, Григорій Панасюк, Михайло Ілин, Богдан Мацьків та 
Петро Король. 

Відсутні на фото: Юля Балух, Христя Рогожинська, Галя Кудрич, 
Валя Кулик та Василь Марушечко. 

З історії Хору. 

Хор «Сурма» є продовженням колишнього Хору Дпу-
жинників при Осер. СУМ в Сіднеї. Відновлений і переосно-
ваний 1967 року, черпає свої людські ресурси із лав членів 
СУМ та загалу українського громадянства Сіднею. Плекає 
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українську хорову музику під проводом незмінного дириген-
та Тараса Фіґоля. На протязі довгих років своєї діялььюсти 
хор брав участь майже в усіх мистецьких громадських імпре-
зах Сіднею. Виступав на інтернаціональнім «Шелл» фестивалі 
в Сіднейській Опері, у федер. столиці Австралії Канберрі, в 
столицях австралійських стейтів, як Мельборн, Аделаїда, бі-
льших містах НПВ, як Нюкасель, Воллонґонґ та інших. Випу-
стив одну довгогр. платівку. 

Різноманітний репертуар хору складається з традицій-
них українських народніх пісень, хорових творів визначних 
українських композиторів, як минулих, так і сучасних — ко-
ляд, щедрівок, церковної музики і т. п. 

Диригент хору — колишній адепт Філії Вищого Музич-
ного Інституту ім. М. Лисенка в Станиславові. Диригент хо-
рів світських і церковних в таборах Краєнзен, Годенау, Зее-
дорф у Німеччині, перехідного табору Батгурст, сіднейського 
«Бояна», Мерілєндської громади, Кабрамматського хору Со-
юзу Українок, сумівських хорів сіднейського Осередку СУМ 
і т. п. Тепер диригент хору «Сурма» з його відділами — міша-
ним, жіночим і чоловічим, Церковного хору при церкві св. 
Андрія в Лідкомбі та мистецький керівник жіночого терцету 
«Троянда». 
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ОЛЯ ІЛЬКІВ 
Громадська діячка й авторка віршів та спогаду 

Оля Ільків 

На фото Оля Ільків — голова стейтового відділу Союзу 
Українок у НПВ. Друкуючи її вражаючий спогад про підра-
дянську дійсність, та вірші, маємо приємність згадати, що во-
на належить до найпрацьовитіших жінок в нашому громад-
ському житті. Не зважаючи на те, що вона та її родина перей-
шли ще дома страшні поневіряння, а батьки були вислані в 
різні далекі околиці Московії, не зважаючи на те, що пере-
несла страшний сталінський голод, від якого загинув рідний 
брат, якому було три роки, Оля Ільків не згубила свого доб-
рого серця й любови до свого народу. Опинившися в Австра-
лії, вона вже працювала в багатьох ділянках, очолюючи різні 
організації, а найбільше на полі Союзу Українок. За свою не-
втомну патріотичну працю була нагороджена не один раз 
різними грамотами й нагородами, зокрема золотою медалею 
Т. Г. Шевченка, медалею СУОА та іншими. 

Пані Олю Ільків українська спільнота знає й шанує як 
одну з найактивніших діячок нашої спільноти, що вона зас-
лужила своєю невтомною й конструктивною працею. 
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ДО 35-ЛІТТЯ ІСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ ВІКТОРІЇ 
УПРАВА УГВ В КАДЕНЦІЇ 1983 — 1984 

Перший ряд (зліва): В. Ткач, А. Глуханич, Д. Горожанський, О. Матіяш, 
Г. Стахів, С. Лисенко, О. Терлецька, П. Ленківський, д-р Л. Лаврів-
ський, Я. Ліщинський. 

Другий ряд: Е. Стахів, А. Філонюк, В. Вербовецький, П. Малиновський, 
П. Шкурат, І. Москалюк, И. Забадеуш, М. Дякуй, Р. Занко, Р. Ґі-
жовський, І. Головка. 

Нема на знимці членів: В. Стельмахів, А. Ґралюк, В. Гриценко В. Попко. 



Дмитро Нитченко 

МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА В АДЕЛАЇДІ 

Про те, що Союз Українок Південної Австралії придбав 
власний будинок, уже коротко писала наша преса. Відомо 
також, що коли його придбали й почали ремонтувати, дехто 
з діячів Аделаїди не уявляв собі про далекойдучі пляни жі-
ночої організації на чолі з Євдокією Островською. Часто на-
віть чути було вислови: «І навіщо тим жінкам ще й окремий 
будинок, чим вони його заповнять, що в нього вдихнуть? Ад-
же можуть провадити свою роботу і в Народнім Домі УГПА.» 

Та ось минуло 2 роки, після того, як придбали будинок 
за 26 тисяч долярів. Здавалося, вийти з таких боргів не можна 
й за 10 років. Але з незначною допомогою від уряду будинок 
був виплачений до року. Скажете, що це якесь чудо! Так, це 
чудо творив Союз Українок, що нараховує 150 членок. 

І ви вже не пізнаєте того запущеного будинку й дворища. 
Він відремонтований, вибілений, подвір'я заасфальтоване. 

Та загляньмо самі до їхнього будинку, що міститься за 
рогом, поруч Народнього Дому УГПА. І той, хто його бачив 
два роки тому, коли його купили, не впізнає. Він став справ-
жнім культурним центром, зразком того, що може створити 
ініціятива, працьовитість та єдність в жіночій організації. 
Тут і заля для зборів та нарад, а часом і для мистецьких вис-
тупів, доповідів, і гарна кухня. Та найбільше вас здивує не-
давня мрія, що стала дійсністю. Це Музей українського мис-
тецтва, що раптом розрісся і займає вже три кімнати. 

Ост. заходите до кімнати, що зветься гуцульською. Тут 
стіни прикрашені різними старовинними картинами з гуцуль-
ського життя, на стендах, столах та в шафах розташовані чи-
сленні експонати чималої давности. Ось типовий гуцульський 
хлопець у киптарі, далі різьблений, підсвічник з українським 
орнаментом, на ліжку оригінальні гуцульські вишивані по-
душки, далі килими, старовинний посуд, на столі стародав-
ній обрус, сім різних образів, касетки, киптарі та багато ін-
шого. 

В іншій кімнаті стоять 10 фігур манекенів, одягнені в сти-
льні од яги 8 - 1 0 століття, різьблений портрет Тараса Шевчен-
ка. На стіні на старовинному килимі великий тризуб, потім 
постать козака на коні, а поруч дівчина, що випроваджає йо-
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го на війну. Далі мапи України 15-16-17 століть, які майстерно 
виготовив покійний уже інж. Вадим Жук. Це копії з оригі-
налів. Серед експонатів цих трьох кімнат є справді рідкісні 
дорогі речі: напр., килим 150-річної давности, частина обла-
чення священика з Києво-Печерської Лаври або сорочка з 
Полтавщини, якій понад 120 років. її подарувала пані Сидо-
ренко з Мельборну. 

В іншій кімнаті — моделі: ступи, веретена, жорен, пряд-
ки, багато зразків українських грошей з часів самостійної 
України — 1918-20 рр. Картина Івасюка «В'їзд Богдана Хме-
льницького до Києва», також картина маестра В. Цибульсь-
кого «Українська жінка», яку подарував спадкоємець С. Кри-
волапа, А. Квітко. 

Варто згадати, що відкриття цього музею відразу сколих-
нуло добрі почуття нашої спільноти: побачивши, що твори-
ться добре діло, що музей допомагає збереженню цінних па-
м'яток, ознайомлює з нашою історією, люди з Аделаїди та її 
околиць самі почали приносити вартісні речі. Так останнім 
часом появилися в музеї давні українські плахти, рушники, 
одяг з різних частин України. Пані Марія Шемечко подару-
вала різьблений альбом, пані Люба Цюрак — сторічної дав-
ности сорочку з села Сокирчина, Городенського повіту, зна-
ний танцюрист і кер. танц. групи Василь Лабаз — портрет 
Т. Шевченка власної роботи, покійна Павлина Гоголь — гар-
ну вишивану сукню та інші речі, пані Яненко — стародавню 
сорочку з с. Лютеньки на Полтавщині, пані М. Білик — дуже 
багато тканин, вишивок та інших речей з Буковини, пані Е. 
Андрухович — теж багато вишивок з Східньої частини Ук-
раїни, зокрема з Полтавщини. Цінну стародавню плахту, пе-
реткану золотом, подарувала пані К. Карташевська та багато 
інших. 

Здивує вас і те, що Музей українського мистецтва почав 
комплектування українських старовинних видань. Ось на 
вітрині під склом побачите перевидану першу українську гра-
матику Мелетія Смотрицького, що була надрукована 1619 
року, якою користувалися і в Росії, бо вони ще не мали сво-
єї; «Історію України» М. Грушевського з 1918 р., видану в 
Києві; факсимілі передруки першого видання «Енеїди» І. Ко-
тляревського з 1842 р. та «Кобзаря» Т. Шевченка з 1840 р. 

Має музей добру ідею зібрати також всі українські ви-
дання наших авторів, що живуть в Австралії. Думаю, кож-
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ний автор охоче пришле свої книжки для музею. Уже перший 
десяток таких видань, зокрема альманахи, зібрано, і незаба-
ром вони ляжуть на стенди під скло. 

Такий музей цінний і для нашого доросту — учнів та сту-
дентів, які мають можливість побачити і українські гроші з 
часів УНР, і українські стародавні одяги, речі та мали, які 
сьогодні і в Києві українською мовою не можна дістати, на-
віть сучасної магій України українською мовою тепер не дру-
кують, а лише російською. 

Отже організація й відкриття такого музею цілком ви-
правдує себе, як і ідею придбання свого будинку. Ця ідея — 
створення музею — добрий приклад для інших наших орга-
нізацій. А щодо Союзу Українок П. Австралії — це новий 
крок у їхній невтомній праці. Все це ще раз показує, що мо-
ж е доконати добра ідея, єдність у праці, ініціятива. 

При цьому не можна не підкреслити ще раз, що в цій по-
дивугідній праці найбільше свого серця, уміння, діяльпосіп 
й часу вклала якраз голова Союзу Українок Південної Авст-
ралії — Євдокія Островська. З її участю і доглядом ішла і ку-
півля будинку, і ремонт, і мобілізація фінансів, і придбання 
меблів та все устаткування музею. А щоб музей добре працю-
вав, вибрали дирекцію на чолі з панею Лідією Ростек. 

* * * 

Так коментував про СУПА та про аделаїдський Музей Ук-
раїнського Мистецтва редактор цього альманаха, чільний ку-
льтурний діяч в Австралії, на сторінках «Вільної Думки» ще 
в 1982-му році. Тоді музей був ще в початковій стадії свого 
розвитку. 

Аделаїдські союзянки думали про власний будинок і му-
зей вже віддавна. Але жінки не мали відваги купувати влас-
ного будинку, потім його ремонтувати та пристосовувати для 
музею й входити у великі борги. Були, правда, гострі намови 
в цьому напрямі, головно від покійного Володимира Білика. 
Не лише намови, але обіцянка більшої грошевої помочі. Все 
таки, треба було чекати, доки головою управи СУПА не стала 
Евдокія Островська. Незвичайно підприємчива й працьовита, 
вона зразу взялася до реалізації цього почину. ї ї піддержали 
не лише інші союзянки, але вона зуміла знайти піддержку 
між здібними до такого діла чоловіків. Почала, звичайно, 
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Від свого чоловіка, Михайла Островського, а потім О. Середи, 
О. Хомяка, П. Буждигана та інших. За її ініціятивою куплено 
будинок коло Народного Дому, відремонтовано його, а та-
кож добудовано музейні робітні та залю для сходин, бо всі 
кімнати оригінального будинку скоро були заповнені музей-
ними експонатами. 

Музей Українського Мистецтва став автономною органі-
зацією, із власним статутом та окремою дирекцією, що скла-
дається з жінок і чоловіків, які мають належні кваліфікації 
та можуть бути помічними у функціонуванні музею. В скоро-
му часі музей придбав потрібне устаткування, а також збага-
тився новими коштовними експонатами. Наприклад, дві ко-
лекції ліноритів Віталія Литвина, який недавно приїхав з Ук-
раїни і тоді міг ще привезти з собою деякі свої роботи. Одна 
серія «Давня казка» Лесі Українки має 16, а друга — «Коза-
цькі могили» має ЗО образів. Це вартісні експонати, і тут тре-

Образ Віталія Литвина в музеї: Колядники 
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ба підкреслити щедру пожертву Фундації ім. Любомира Скле-
пковича, в сумі § 2.000, без якої наш музей таких експона-
тів не міг би придбати. Музей має багато жерводавців в Аде-
лаїді, в інших стейтах Австралії, а також в інших країнах. Се-
ред них треба згадати поміч експонатами й грішми Меланії 
Білик. Родина Біликів є відома з жертвування на українські 
цілі від довгих років. На окрему згадку заслуговує теж сво-
єрідний експонат — гуцульська піч. Це не тільки проект, але 
й фахова робота Евгенії Андрухович. Треба б кількох сторі-
нок, щоб тільки вичислити всі інші нові експонати в музеї, 
їх число росте постійно. 

В музеї є крамничка, де можна купити кераміку або свя-
точні картки з українськими взорами, а останньо також ук-
раїнські книжки. Музей улаштовує виставки: гуцульського 
мистецтва, 1 Української Дивізії УНА в 40-ву річницю Бою 

Виставка в річницю Бою під Бродами 
в Музеї Угсраїнського Мистецтва в Аделаїді, 1984 р. 

під Бродами тощо. В часі аделаїдського Мистецького Фести-
валю наш музей був включений в його програму. І ми мали 
відвідувачів з усіх місцевостей Австралії, а також з інших 
країн. Наш музей відвідують учителі з учнями австралійсь-
ких шкіл. 

Нічого не робиться само з себе. Дирекція музею під про-
водом мгр. Лідії Ростек вкладає багато праці. Членами ди-

149 



рекції є: Евгенія Андрухович, Пилип Вакуленко, Катерина 
Качмарська, А. Лисенко, Ольга Одлига, Михайло Островсь-
кий, Омелян Слободян та Люба Цюрак. 

Не занедбує СУ ПА й своєї загальної діяльности. Субстан-
тивно піднеслося членство. Організація культурних та розва-
гових імпрез відбувається регулярно кожного року. Вже по-
над 20 років існує жіночий хор СУПА «Ластівка», який висту-
пає на кожній громадській імпрезі. У всьому видно працьо-
витість голови, Евдокії Островської, «старої гвардії» союзя-
нок: М. Білик, С. Ваврик, В. Маковійчук, 3. Федоюк, А. Кур-
піта, К. Качмарська, Л. Цюрак, І. Воєвідка, О. Колісник та ін. 

Ділянка Суспільної Опіки заслуговує на окрему згадку. 
Саме відвідування хворих чи посилання їм побажань скорого 
видужання — це радше «формальна» праця. Але деякі хворі 

Управа Союзу Українок Південної Австралії (1985 р.) 
На фото сидять зліва: Марія Ребій, Віра. Маковійчук, Марія 
Чесна, Меланія Білик, Евдогсія Островська (голова управи), 
Софія Ваврик, Оля Одлига, Огссана Томашівсьгса, Дарія Бур-
денюгс. Стоять зліва: Ірина Воєвідка, Надія Якобі, Ліда Оноп-
ко, Марія Муляр, Катерина Качмарська, Ірина Цюрак, Лю-
ба Цюрак, Марія Захарко, Юлія Грибик. 
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потребують виразнішої чи практичної помочі в часі недуги 
вдома, особливо після повороту з лікарні. Такою субстантив-
ною працею займається Суспільна Опіка СУПА вже роками. 
І тут не можна не згадати Дарії Бурденюк, Софії Гуменюк, 
Галини Щербань чи Олі Лапки. їм, очевидно, помагають ін-
ші, але ці названі тягнуть цю важливу працю довгими рока-
ми без винагороди чи сподівання похвали. 

Можна б запитати: в чому криється «таємничість» успіху 
в праці наших жінок-союзянок? А відповідь на це питання ду-
же прооста. Між нашими оісінками існує не лише словесна, 
але й правдива толеранція та єдність! 

Микола Цюрак 

Український жіночий ансамбль Суцвіття в Сіднеї 
Диригент: Зіна Мороз 
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На фото учасники українського кобзарського семінара (УКС) 
в Австралії, що відбувся в січні 1984 р. в Мельборні під керів-

ництвом Петра Деряжного та д-ра Ігоря Якубовича. 



Дмитро Чуб 

ІСТОРІЯ ХВОРОБИ 
(Із записної книжки) 

З товаришем моєї подорожі Євгеном ішли ми в 1942-му 
році в Кривому Розі по вулиці Івана Мазепи до вокзалу. Пере-
йшовши місток через річку, дно і береги якої були вкриті дрі-
бним камінням, ми простували правою стороною дороги, ли-
шаючи позаду центр міста. Біля дворів де-не-де сиділи жінки 
з корзинами і продавали морелі, яблука, вишні та соняшни-
кове насіння. 

Дорога була піскувата, і невелика валіза та корзина що-
разу ставали важчими. Незабаром трапився чоловік, який 
сам запропонував свої послуги піднести речі. Він був серед-
нього зросту з якимсь хворобливим застиглим лицем і трохи 
шкандибав на одну ногу. Ми домовились, і він, зв'язавши руч-
ку валізи з ручкою кошика, перекинув через плече. 

— Щ о у вас, чоловіче, з ногою? — запитав я. 
— Паралізована частково ліва рука й нога, — неохоче 

відповів. 
Хвилин п'ятнадцять ми йшли мовчки. А потім він озвався 

тим самим одноманітним тоном без жодного виразу обличчя: 
— Мало, гражданин, я з вас узяв — 50 карбованців. Он я 

сьогодні жінці підносив недалечко, і то 15 карбованців дала, 
а це а ж до вокзалу. 

— А навіщо ж домовлялись? — питаю. 
— Та я ошибся, думав, щ о воно легке, а воно тягне до-

низу. 
Тоді я мовчки беру в нього валізу і несу сам, а він — ко-

шик. Це, видимо, його заспокоїло. А після тривалої мовчанки/ 
трохи ніби відпочивши, він почав поволі, з перервами, розпо-
відати про історію своєї хвороби. 

«Це було в 1932-му році. Мені було тоді 15 років. Чимало 
селян з нашого села робили вози на продаж. Разом з іншими 
односельчанами з Дніпропетровщини поїхав і я продавати 
свого воза на Чернігівщину. Насилу ми туди доплуганились. 
Мені пощастило першому продати воза за 15 пудів пшениці. 
Мій покупець, взявши мого воза й мене, поїхав додому у своє 
село. Він обіцяв набрати пшениці і привезти разом зі мною на 
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станцію Бахмач. А звідти ми домовилися за три дні вирушити 
додому. 

Надвечір уже були в селі. Коли пополуднували й відпочи-
ли, дядько зібрався кудись їхати. 

— Ти переночуй, — сказав він мені» — а я з'їжджу ось тут 
недалечко в сусіднє село по пшеницю, а завтра й одвезу тебе 
до Бахмачу. 

Жду я день, другий, а його немає. Лише на третій день 
приїздить. 

— Ну, — каже, — завтра їдемо. І тебе, і твою пшеницю од-
везу. 

Я знову пішов ночувати у клуню. Поклав сіна і спав на 
своєму новому воловому возі. Але після довгого хвилювання, 
боячись, що відстану від своєї кумпанії, я майже не спав. Чу-
ти було вночі, як пищали миші в соломі, як угорі десь за кро-
квами в гніздах попискували гороб'ята. Особливо мене насто-
рожило те, що, прокинувшись, після короткого сну, я поба-
чив, що хвіртка до клуні була відчинена навстіж. «Хто б її від-
чинив і навіщо?» — плуталась думка. Було, мабуть» уже за пів-
ніч, як я почув, що рипнули хатні двері і з хати хтось вийшов. 
Надворі світив місяць і було видно, як удень. 

Опинившись далеко від рідної хати, в чужому селі, я від-
чував особливо цієї ночі якийсь неспокій і прислухався до 
кожного шарудіння. Коли це до клуні зайшов хазяїн. Облич-
чя його я не бачив, але в рамі хвіртки проти місячного світла 
я пізнав його постать. І в той же час я ледь помітив, що в його 
правій руці щось блиснуло. Ніж? — пронизала думка мій мо-
зок, і тіло пройняв холод. Сховавши праву руку за спину, він, 
роздивляючись у сутінках, поволі наближався до мене. Я під-
вів трохи голову. 

— Чого ж не спиш? — почувся терпкий голос хазяїна. 
Я не відповів: у мене раптом ніби відібрало мову. «Ма-

буть, бачить мене», — подумав я. Передчуваючи лихо, я звісив 
ноги на протилежний бік воза, налагодився тікати. Ось він 
уже стоїть по другий бік воза, а я сиджу скраю, пильно слід-
куючи за ним і відхиляючись далі на край. Він, мабуть» помі-
тив це й боявся, що я втечу, бо раптом шарпнувся до мене і, 
замахнувшись ножем, хапонув за плече. Я вже не знаю, як 
моя свита, яку тримав наопашки на собі, опинилась у його 
руках, а я» вислизнувши, кинувся тікати з клуні. Він кинувся 
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за мною, але, зачепившись у папівтемряві за розвору воза, 
простягся біля нього. 

Перескочивши через тин, я опинився в сусідньому дворі. 
Тремтячи всим тілом, влітаю, у мов навмисне, розчинені двері 
хати. Лише пізніше я довідався, що хазяїн саме вийшов до 
корови, яка саме привела теля. Зачинивши й засунувши на за-
сув за собою двері, я стояв і тіпався в кутку сіней. 

Хазяїн, що був у корівнику, помітив, що хтось шурхнув 
у його хату й зачинився. Прибігши, він почав гримати у двері, 
потім оббіг навколо хати й постукав у вікно, гукаючи: «Гал-
ко! Гапко! відчини, бо хтось ускочив у хату й заперся!» 

Хазяйка прокинулась і спочатку не розуміла, що сталось, 
а потім відчинила, а, побачивши мою постать у кутку сіней, 
трохи сама не зомліла від переляку. Засвітивши каганець і 
знайшовши мене в сінях, вони довго не могли допитатись, чо-
го я тут опинився. Мої зуби цокотіли, як від пропасниці, я 
весь дрижав, мов дуже перемерз. Тільки опритомнівши, я роз-
повів, що сталося. Але в цей час надворі почувся якийсь го-
мін. На подвір'ї чоловіка, якому я продав віз, товпились і кри-
чали люди. Розмахуючи палицями й кулаками, когось били. 

— Семена б'ють! — сказала Гапка, убігши в хату. — Ма-
буть, на чомусь таки піймався... Уже ледве дихає... 

Почувши останні слова, я вибіг і собі, згадавши про пше-
ницю. Семен, справді, вже хрипів, обличчя заюшилось кров'ю, 
а майже всю одежу на ньому обірвали. Людей на подвір'ї все 
збільшувалось. Одні били, а другі кричали. Видно, що це був 
їхній давній ворог. 

— Через нього на все село сором! — кричав один. — Там 
обікраде, там зпріже когось в іншому селі, а до нас біжить хо-
вати кінці! Скільки вже він людей обікрав! — кричали інші. 

— Чого ж дивитесь? Як тепер не зробимо йому капець, та 
ще багатьох погубить! — гукав чоловік, що саме забіг до 
двору. 

Тим часом десь узявся міліціонер і почав відганяти на-
товп та забороняти робити самосуд. Побачивши, що йому вже 
три чисниці до смерти, я кинувся до людей та іМІліціонера: 

— Рідненькі, — кажу, — не вбивайте його, бо він мені ще 
не віддав 15 пудів пшениці, — і розповів їм всю цю історію. 
А люди, почувши, що він хотів і мене зарізати, ще дуже загули 
та кинулись до Семена, але міліціонер вийняв ліворзер і не 
підпускав людей. 



А коли трохи вгомонились, то люди та міліціонер наказа-
ли батькові цього злочинця запрягти коня та одвезти мене 
і пшеницю до Бахмача. 

— То ви, бачу, справді, пережили багато жаху» — сказав 
я, наближаючись до вокзалу. 

«Але цим іце й не кінчилось, — додав оповідач, — коли ми 
від'їхали від села, я помітив, що дід везе мене не в той бік. То-
ді я зіскочив з воза та попросив людей, що їхали до Бахмача, 
щоб підвезли мене та пшеницю. А коли я під'їхав до станції 
Бахмач, то мої кумпаньйони, не дочекавшись мене, пованта-
жились у вагон, а поїзд уже стояв на парах, мав від'їзджа-
ти. То наші люди дали машиністові кілька мільйонів, щоб по-
чекав, поки вкинуть і мої мішки у вагон. Оце вам справжні-
сінька правда, — сказав він після короткої павзи. 

— Ну» а хвороба ж звідки взялась? Ви так і не сказали. 
«Оце ж вам і причина болєзні. Заболів я, уже приїхавши 

додому. Відняло мені одну руку і почав сліпнути. Але трохи 
був у больниці, то покращало. А в 1933 годі, як був голод, ба-
тьки і сестра померли з голоду, а мене заарештували за те, що 
взяв пару буряків з колхозного поля. То в тюрмі спав на це-
менті три місяці, то відняло й ногу. А як вийшов з тюрми, то 
трохи підлікувався, і тепер» хоч шкандибаю, але ходжу. 

Ми вже досягли станції, коли чоловік закінчив свою 
Одіссею. Я дав йому 50 карбованців, а вдалині вже їхав поїзд, 
жбурляючи з димаря клубки диму. 
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Люба Кириленко-Дессі Париж (1984) 



Марійка Галабурда-Чигрин 

ОДА КИЄВУ 

Грає море зелене, тихий день догора. 
Дорогими для мене стали схилі Дніпра, 
Де колишуться віти закоханих мрій... 
Як Тебе не любити, Києве мій! 

Д. Луценко 

Про Київ важко говорити. Він істота жива. Одне з най-
старших міст у світі. З нього почалася наша славна Україна. 
Нашу столицю оспівувано в піснях і віршах, як золотогубчого 
хлопчика> юнака з голубими очима... Київ — місто незвичай-
не. Про нього можна говорити лише віршами. Про Київ обо-
в'язково говорити лише словами з душі, з серця. А де найти 
такі слова? 

Раннім ранком пробивається з-за хмар несміливий про-
мінь сонця, падає на куполи величної Софії і вони враз спа-
лахують золотом. Свіжий вітрець злетів над дніпровою водою, 
зачепив її... і побігла довгаста хвиля... На небі ні хмаринки. 
Повітря прозоре. Праворуч і ліворуч — велетні будинки, пи-
шні сади, високі тополі, спокійні липи, білі замріяні кашта-
ни... Коли вслухатись у звуки міста, чути гнівне слово Шев-
ченка, яке кличе вставати та гсайдани порвати, чути пісню Ле-
сі Українки та чарівну мелодію Миколи Лисенка. 

Дехто каже, що немає в світі кращого міста, як Париж, 
інші твердять, що їх Відень полонив, а ще хтось величає Рим... 
А ми, українці, хоч і не бачили всі її — величаємо нашу від-
вічну столицю, наш золотоверхий Київ — кращого міста в 
світі для нас таки нема... 

— Київ мій, весна моя — білий шах 
Київ мій, зоря моя — на мостах 
Тільки в Києві, цвіт каштанів золотий, 
І Дніпро, як мрія голубий... 
Тільки в Києві, молодію серцем я. 
Киів мій, любов моя! 

М. ТКР"
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Киянки бувають різні Є гарненькі, є й дуже вродливі. Є 
симпатичні, а є й направду красуні. 

Переважна більшість людства уважає, що найгарніші жі-
нки у світі живуть у Парижі. Українці, натомість уважають, 
що найкращі в світі киянки. При тім неодна з них пережила 
велике горе та душевні муки. 

Киянка проводжала Олегових воїнів у далеку путь на 
Царгород, пестила коханого, лікувала хворих і поранених... 
Розбирала каміння на зруйнованому Хрещатику... Кількакра-
тно відбудовувала СТОЛИЦЮ нашої Батьківщини. В киянки 
ніжний стан, голубі очі. Не даром колись французький ко-
роль взяв собі за дружину київську княжну Анну... 

Дощ танцює на бульварі, веселиться з-поза ринку... 
І кружляють з них у парі, під каштанами киянки... 
А в одної коси, наче дощ на плечі впали 
Стріти очей довелося — серцю в грудях тісно стало! 
Киянко мила, із ніжним станом, моя ти мрія 
Моя жадана, моя кохана! 
Не зможу спати аж до світанку — дарую пісню Тобі 

киянко... 
Невідомий автор 

Чи могли б ми зразу відповісти, хто такий киянин? 
Фактично киянином вважається кожен, хто одержує зар-

плату в будь-якій київській установі. Юридично лише той, хто 
має особовий рахунок на мешканеву площу в межах Києва. 

Киянин — енергійна й життєрадісна людина... Він усе 
життя працював, лишав про себе пам'ять у своїх ділах і за-
вершеннях. 

Його руками забудований Поділ і Печерськ, зведені му-
ри стародавніх фортець, собори й церкви. Він відбудовував 
Київ після навал татарсько-монгольських орд та московсь-
ких наїзників... 

Чому пізньої ночі горить світло в вікні киянина? Заду-
мався він... Чому ж йому не спиться? 

Гірке життя змушує задуматися. Багато він прожив, а чи 
витримає ті недостачі харчів, продуктів першої необхіднос-
ти.. Неволю? Чи тих арештів? 
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— Я кликав так часто, не раз і не двічі 
Тебе в чарівному тривожному сні... 
І знову здавалось — дивився я у вічі, 
Як біля Дніпра, я колись на весні... 

Тепер так далеко від мене Ти знову, 
Як хмарка на небі, ота в висоті... 
Ти завжди — як зірка ранкова, 
Ти дивишся, світиш у душі мені... 

Ю. Ющенко 

Скажіть, чи є де в світі краща вулиця, як Хрещатик? 
А київські каштани? У кожної людини є своя найкраща, улю-
блена, незабутня вулиця. В киянина, кияночки... це Хреща-
тик. Він полонить кожного, хто хоч раз побачив його. 

Хрещатик оповитий легендами і переказами, він сивий 
літописець нашої української історії. Він разом з народом 
пройшов довгий шлях боротьби проти гнобителів і чужинців. 
Він чекає разом з своїм народом того дня, коли новітній Бог-
дан з переможного бою знову в'їжджатиме на Софійську пло-
щу! 

— Чи бачив ти, друже, весняні каштани, 
Чи бачив ти, друже, Хрещатик вночі... 
Чи бачив ти, друже, ночі, ті киівські ночі, 
Де пісні лунають, дзвінкі, голосні 

Чи бачив ти, друже, веселих киянок? 
Чи бачив ти, друже, — їх очі ясні? 
І світяться очі, ті очі дівочі, 
Як хвилі дніпровські, стрімкі голубі. 

Чи бачив ти, друже, наш Київ зелений, 
Чи бачив каштани, як він розквіта? 
Майдани, бульвари, закохані пари? 
Це Київ рідний, на схилах Дніпра1 

Невідомий автор 

І, врешті, Дніпро-Славутич. це та тоненька блакитна стрі-
чечка у зеленому волосі молодого лісу. Він приносить людям 
життя. Він рухає турбіни, дає людям електрику. Дніпро вико-
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хує колосні — пшеничні лани України. Дніпро — воїн, сивий 
від горя, лютий від гніву й червоний від крови. На дніпров-
ських кручах біля Києва козаки стримували турків і татар 
і всяких гнобителів, загарбників родючої української землі. 

Все пам'ятає Дніпро. Дніпро-Славутич сильний і ласка-
вий, грізний і ніжний, темний і прозорий. Та мовчить Дніп-
ро... не розімкне своїх уст. Гордий і таємничий він. Великі 
справи він завершує мовчки... і все кудись пливе, несеться. 
Думає він свою таємну дніпровську думку... Чи й не мріє він 
про свободу, волю для свого так покривдженого народу? 
Так, Дніпро без Києва — не Дніпро, і Київ без Дніпра — не 
Київ! 

Вийдеш на схили, друже мій милий, 
Хай нашу долю звінчає Дніпро. 

З тобою, завжди з тобою 
Хай будуть круті дороги 
Хай будуть жалі й тривоги 
Ти моя радість ясна, як весна. 

Спить над водою ясен з вербою, 
Знов над полями летять журавлі... 
Дай мені руки — не для розлуки, 
Щастя ми знайдем на рідній землі... 

Т. Масенко 
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Василь Онуфрієнко 

ЯК СТАЮТЬ П'ЯНИЦЯМИ 
(Гумореска, прочитана на прощальному прийнятті 

проф. Рудницького) 

Судіть і кидайте догану, 
Втопіть, як хочте у ставу, — 
їй-богу, п'яницею стану, 
Якщо ще трохи поживу. 
І не моя провина в цьому, 
А ви попхали до біди, 
Хіба сиди й у гості з дому 
Вже ні до кого не ходи. 
Бо що б не сталося у кого, 
Хрестини чи обід який, — 
Вже на столі пляшки п'янкого, 
І спробуй: сядь собі й не пий!.. 

Я був, як кажуть, непитущий, 
Лише їв хліб собі і сіль, 
Та бачу зараз: проклятущий 
У голові вселився хміль. 
І тільки трохи проясніє 
Важка, мов камінь, голова, 
Вже знову ніч у ній чорніє 
І щось під серцем завива. 

Якось мені листа приносять; 
Знайомі з табору, куми 
В неділю на вечерю просять, 
Посидіть з добрими людьми. 
Приїхав — в хаті повно люду, 
Неначе рій гудьма гуде, 
Ну, пити, думаю, не буду, — 
Хоч хмара з неба хай впаде! 

Та на столі — мій милий Боже! 
Чого нема на тім столі!.. 
Тут на вечерю щось іґе схоже; 
Плягйкій в'еликї і малі, 
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Ковбаси, риба, шинки, кури, 
І чорний хліб, і пиріжки... 
Якої ж треба то натури — 
Не простягти до них руки? 

А господиня вже до столу 
Гукає, просить, час, бо йде! 
Бо за столом немов спрокволу, 
А час скоренько прогуде, 
Як і життя — ще й не жилося, 
А вже і старість підійшла, 
І зморшки, й сивіє волосся... 
Та що там — люди, до стола!.. 

Позасідали гості раді 
Дзвенять склянки, дзвенять слова... 
Господар, наче на параді, 
Чарки сусідам налива, 
І всіх припрошує, а пані 
За чоловіком навздогін: 
«Чи пиріжки оці погані? 
А ковбаса? А що за хрін!.. 
Ану, гірчиці хто скуштує? 
А оселедці! Та беріть! 
А перець цей життя рятує! 
Сто років жити — не старіть»! 

Дзвенять пляшки, чарки налито, 
Господар першу підійма: 

«Ну, щоб родило в полі жито, 
Щоб не чіплялась нас чума! 
Щоб добре їлося й пилося, 
Щоб не минала чарка нас, 
Щоб краще в світі нам жилося 
Сьогодні, завтра й повсякчас»! 

А я собі: «Тримайсь, козаче, 
Нерушний будь, немов стіна»! 
Та хтось ізбоку: «Гляньте, плаче! 
Сусід злякався ось вина! 
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Та це ж шампанське, слабовинка! 
Та це ж не віскі — подивись! 
Ну з вами справді сміховинка — 
І люди ж в світі повелись»! 

А я собі: не п'ю нічого! 
Лиш лімонаду та квасок... 
Та піднялася тут тривога — 
Беруть за комір, поясок, 
По спині хтось торкнув нівроку, 
Хтось пальцем тикає під ніс... 
— Ану, давай! Сусіде збоку — 
Ви що — дитина? Що за біс?.. 

А, тут підходить господиня, 
Така тітуся огрядна, 
Неначе добра стигла диня 
В руці із келихом вина: 

— Ви що — не вип'єте зі мною? 
Оце так кум, оце земляк! 
Зі мною, вашою кумою? 
Та ви козак, чи не козак? 
Ви подивіться: я ось жінка, 
І не така, що дме вогнем, 
Болять і нирки і печінка, 
Та Бог із ними — раз живем! 

І усміхається лукаво, 
Ще й брову скорчивши в дугу, 
Що й дьогтю випив би, їй — право 
Я за кумасю дорогу. 

Загомоніли зашуміли, 
їдять і п'ють, аж гай гуде! 
Та так, немов би вік не їли 
Й нічого не пили ніде!.. 

Ну, як вже бути довелося 
В гурті веселих, говірких, 
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Той полилось, і полилося 
З пляшок і круглих, і тонких. 

Та ось хотілось показати, 
Що й я не ликовий батіг, 
Схопив чогось — моя ти мати! — 
І як я випить його міг? 
Терпке, мов оцет, і пекуче, 
Вогнем у горлі полило, 
Мов дьоготь, чорне і тягуче, 
Аж очі з лоба потягло... 
І вже не чув смаку у роті, 
Неначе втратив язика, 
Було не в роті, а в болоті, 
Де чорт танцює гопака.... 

Ковтнув іще одну чи другу, 
Та чую раптом — гину, смерть!.. 
Хотів звестись на всю потугу 
Й під стіл беркицьнув шкереберть... 

І понесли мене, як пана, 
На свіжий вітер до хлівця... 
Сиджу собі, як баба п'яна, 
Скоріш — не баба, а вівця. 

Та тут кумася з-за причілку 
Прийшла весела, говірка, 
В руці трима зелену гілку 
Й махає та в лице торка: 

— Ви що ж це, куме? Сил немає? 
Це від незвички — потерпіть, 
Ваш кум он досі щось ковтає 
І твердо на ногах стоїть... 
Роззявте рот, ковтайте вітру, 
Так, як спортовець на бігу... 

Як не послухати цю хитру 
Мою кумасю дорогу?.. 
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Набрався добре я клопоту 
В гурті привітливих людей, 
Куди там думать про роботу — 
Узяв собі один сік-дей. 

Отак скрутило кляте зілля, 
Зробило з мене пів мерця. 
Щось пив ввесь вечір на похмілля, 
Не знаю що — лиш без кінця. 

Не спав і спав, і щось там снилось, 
Хміль грав і в спині, і в нозі... 
Лиш через три дні прояснилось 
Мені в пустому гарбузі... 

Нехай же будеш ти проклята! 
Як тільки цю біду стрясу, 
За батька рідного й за брата 
Я чарки вже не піднесу! 

Таке я рішення завзято 
До серця каменем кладу, 
Поки якесь у когось свято 
Мені не прийде на біду... 
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Василь Моргун 

ЛЮБОВ 
(Гумореска) 

В моїм серці завжди рана — 
Серед тижня і в дні свят; 
Бо люблю тебе, кохана, 
Від гребінчика й до п'ят. 

Ти смієшся, я це знаю 
І цього не потерплю. 
Тож стрівай, як упіймаю, 
В поцілунках утоплю. 

Хоч ти трішки в ластовинні, 
Але то природи жарт... 
Я ж люблю тебе й донині 
Від гребінчика й до п'ят. 

З італійцем ходить Люся, 
Ірця любить москаля. 
Я ж на них обох дивлюся, 
Як на згублених телят. 

Тож не смійся з мене, панно, 
І не йди до тих «телят», 
Я люблю тебе, кохана. 
Від гребінчика й до п'ят. 
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Неван Грушецький 

ДУМКИ ПРО ТЕЛЕФОН 

Чи може людина, найрозумніша істота світу, стати рабом 
якогось предмету, механічного знаряддя? Хтось казав, що ми 
є рабами світлофорів. Як перед водієм авта засвітиться чер-
воне світло, він зупиниться, хоч би це було навіть серед без-
людної пустелі. Ну, та це нічого; це закон, який ми самі для 
себе встановили. Але я хочу говорити про телефон, бо ніде 
в законах не стоїть, що коли він задзвонить, то треба відразу 
кинутися до нього, що б ви не робили. Це, мабуть, пережи-
ток з тих часів, коли телефон був рідкістю і приносив нам ли-
ше важливі новини. А тепер — чого лише не почуєте! Хочуть 
продати вам якийсь крам (скажім органічне добриво з-під ко-
ней), змінити ваші ринви, чи питають, котрою пастою чисти-
те зуби. А часто це просто — помилка. Як чемно вибачаться, 
то ще півбіди; а є ще й такі, що мають до вас претенсії, чому 
ви відзиваєтеся, коли вони хочуть говорити з містером Смі-
том? 

Та й знайомі, як телефонують, — то послухаєш інколи з 
півгодини, а тоді думаєш: і чого це він ( чи вона) дзвонили? 
А є й такі, що не скажуть, хто вони;; добре, як пізнаєш по го-
лосі, а деколи — тяжко. Питаєш: 

— Хто говорить? 
А з другого боку, обурено: 
— Та ж це я говорю, хіба не чуєте? 
— Аа! то ви! дуже приємно! 
І далі не знаєте, хто то такий. То ж, беручи до уваги, що 

дзвінок телефону, як правило, не приносить нічого важливо-
го, а лише дратує і до того ще перебиває вашу діяльність та 
марнує час, дивуєшся: чому люди до нього так хапаються? 

Одна знайома (вже вище середнього віку), якщо не є при 
самому телефоні і почує його дзвінок, то жене до нього бігом, 
на всю пару. Раз відбила об двері малий палець на нозі, — 
але це її не зупинило. 

Іншого разу брала душ і, як бігла мокрими ногами до те-
лефону, посковзнулася, упала «пляцком» і ледве дошкутиль-
гала до інструменту, який і далі немилосердно дзвонив. Вия-
вилося, що це була кума, яка питала про її здоров'ячко. За-
мість того, щоб сказати: «Було воно в мене, кумщо, поки ти 
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не дзвонила, чого й тобі бажаю», добродійка проговорила з 
нею мило з півгодини, звиваючись від болю. 

А як він часом заважає в житті — то просто жах! Диви-
теся на свою улюблену телевізійну програму — аж тут теле-
фон. Одне вухо до слухавки, друге до телевізії, і не розумієте 
нічого. Підтакуєте «співрозмовцеві», аж поки він не обури-
ться, як можна на таке дурне погоджуватися, й покладе тру-
бку. 

Або ведете якусь поважну дискусію, скажім, про майбут-
ність української еміграції. Якраз вам прийшла геніяльна 
думка, як врятувати нашу молодь від асиміляції, аж тут — 
телефон. Знайомий питає, як там живеться. Кажете, що доб-
ре, бо як скажете, що погано, зацікавиться і почне розпитува-
ти. Так само зі здоров'ячком; кажіть, що добре, хоч і спина 
болить і в боці коле. Якби він ще був лікар, то варто б роз-
казати, а іншим не треба давати «сатисфакції». Поговорили 
отак про «се та те»... і геніяльна думка випарувала з голови. 
Як не старався, вже більше не придумав, як врятувати нашу 
молодь від асиміляції. І все через отой телефон, чи власне 
через те, що ми є його рабами. Але не я! Я більше його рабом 
не буду! Крапка. 

Зараз розкажу вам щось дуже цікаве, — але почекайте 
хвилинку, бо якраз дзвонить телефон. 

169 



Таня Бейлі, 13 років 

ОДИН ДЕНЬ В ЖИТТІ ГАЗЕТНОЇ СТОРІНКИ 

Батьків у мене ніколи не було, але мій рід дуже старий, бо почи-
нається з другого століття до Різдва Христового, з Далекого Сходу, аж 
з Китаю! На світ пустила мене машина — і то не одна! Перша мене 
молола з дрібних трісок дерева, друга мене мочила, третя прасувала, 
а четверта сушила й дала мені білу сорочку. Інша поклала мене рів-
ненько з такими, як я. Це ніби вони мені сестри, яких я маю тисячі, 
тисячі!! 

Читач, певно, вже відгадав, що я є аркуш паперу. Для кращого 
пояснення скажу, що я буду сторінкою газети. Це принесе мені велику 
честь, бо є багато сторінок іншого паперу, якими обгортають пиво для 
людей або інші продукти, як, наприклад, м'ясо, рибу, чи кістки для со-
бак. 

Мене поклали разом з іншими сторінками на вантажне авто й по-
везли до друкарні. Звідти кожна з нас понесе на собі в широкий світ 
різні оголошення, новини, мудрі поради, цікаві статті, відкриті листи 
вдоволених громадян і тих, що нарікають, викриті злочини, скандали, 
фотографії спортовців, королівської родини, звідомлення про погоду 
тощо. 

Кожний читач знайде щось цікаве для себе, а сторінку з кінськи-
ми перегонами будуть вивчати напам'ять. 

170 

Таня Бейлі з бандурою 



Гуркіт авт на вулиці не дозволяє мені розмовляти з сестрами, що 
тісно лежать одна біля одної. Думаю, що вони, як і я, хотіли б знати, 
який дістануть зміст газети. 

Нарешті, ми вже в друкарні. Гамір тут гірший, ніж на вулиці. 
Стукає машина, що складає черенки, шумить інша, згинаючи газету, 
до цього ще приходять голосні розмови робітників. 

Недовго лежимо на лавах, бо вже візок бере нас до готових запов-
нених літерами рам, і починається відбивання друку на наших білих 
сорочках. Машина складає нас рівненько за порядковими числами, а 
інша згинає вдвоє через стан. Мала частина іде на стіл, і я йду з ними. 
Нас крутять у рольки і підперізують тісною бандеролею, що й дихати 
не дає. На кожній бандеролі інша адреса. Всі інші підуть до «паперо-
вих крамниць» і можуть мати кілька годин цікавого життя. 

їх купить людина, щоб читати в поїзді або в парку. Вони побачать 
малий шматочок світла і, можливо, гарну природу, але нам всім при-
пала зрештою однакова доля — горіти в огні на смітнику! 

Я під бандеролею потрапляю з сестрами в мішок. їдемо відкритим 
автом майже півгодини. Водій їде помаленьку, а сильна долоня люди-
ни викидає нас з воза по адресі. Ного не журить, чи впадемо на кущ 
колючої рожі, чи в миску з водою для голубів або просто на твердий 
хідник перед хвірткою, де прохожий наступить ногою або вдарить, від-
кинувши набік. 

Ось і черга на мою бандеролю. Лечу з швидкістю гарматної кулі, 
тільки без того звуку. Падаю за парканом на некошену траву, де є 
повно колючок. Хто пробував на такому лежати, той знає, як це не-
зручно. 

В хаті тихо, певно, господарі ще сплять, хоч уже скоро полудень. 
Над нами збираються хмари, і починає падати дрібний, але густий до-
щик. Він змиває друк з верхньої сторінки, який з дощем стікає сірими 
смугами на траву. Я люблю воду, але вона до мене не протікає, не до-
ходить. Мені смішно, як то буде господар відгадувати зміст верхньої 
сторінки й нарікати на погоду. То є кара для сплюхів! На щастя, дощ 
скоро перестав, бо вітер розігнав хмари, і вже на нас поглядає з не-
ба чисте вимите сонечко й добре припікає. 

Нарешті, двері заскрипіли й відчинилися. Господар висуває зас-
пану голову. Кудлатий пес просувається біля свого пана й біжить прос-
то до мене. Дивлюся зі страхом, бо може роздерти на шматочки. Чую 
на собі його гарячий подих. Він бере нас легенько зубами й несе до 
свого пана. Господар зігнувся й узяв рольку з собачого рота, погладив-
ши його по голові. 

— Молодець, Брисько! — сказав і зачинив за собою двері. 
І так я дісталася на кухонний стіл між горнятка пахучої кави. Ле-

жали там ще булочки, масло, сливове повидло, цукор, тарілки, мед, 
таблетки аспірини та інші медикаменти. Всього там було повно, тіль-
ки для мене не було зручного місця. Всі присутні за столом хотіли чи-
тати. 

Бандероля відразу пішла на сміття, а до мене простягаються руки, 
які тягнуть до себе, що кому цікаве. 

— Дай мені, тату, сторінку з погодою, — кричав син, — бо хочу 
поїхати на пляж! 
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— А мені про процес у Дарвіні, — просила пані дому. 
— А я хочу ту, де є дешеві суконки, — казала доня. 
Мене розтягали, згинали, м'яли, щоб не забирати зайвого місця 

на столі. Лише бабуня сиділа тихо, бо загубила в місті свої окуляри до 
читання. На наших білих сорочках, крім друку, появилися плями від 
масла й меду. 

Я знаю, що години мого існування вже пораховані. З кухонного сто-
ла підемо до сміття, яке завтра забере сміттяр, щоб спалити з усіма 
новинками, добрими порадами — взагалі з цілим цікавим змістом, хоч 
я жила всього лише один день. 

Але я врятувалася, і буду жити увесь тиждень, бо на мене поста-
вили телевізійну програму. Тож нехай живе щасливо родина Вільяма 
Крикса, який дав початок телебаченню. 

Таня Бейлі дістала Першу нагороду за це опові-
дання на 7-му конгсурсі молодечої творности, 12-го 
лютого 1984 року. 

Літературний виступ учасників конкурсу молодечої творчости в 
Сіднеї (Лідкомбі) 20.5.1984 р. Починаючи зліва: Гандзя Берегуляк, На-
талка Бей, Марта Смеречук (читає оповідання), Таня Ріжнів з Мель-
борну, Аня Денисенко, Дм. Нитченко — організатор вечора й голова 
Літературно мист. клюбу ім. В. Симоненка, Галя Денисенко, Таня Бей-
лі. До фота не потрапила Оксана Смеречук, яка сиділа скраю. 
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Гандзя Берегу ляк, 16 років 

МАТИ 

Катерина Іваненко сиділа нерухомо перед широким вікном, що 
виглядало на сіре подвір'я, покрите мертвим листям та на порохняву 
вулицю — в неї серце швидко билося, бо вже бачила перших кілька 
школярів, котрі вийшли з школи та йшли цею дорогою додому. Швид-
ко вона оглянула кожну дитину, але даремно. Славка поміж ними не 
було. 

Позираючи ще раз крізь вікно, вона усілася в своє крісло та роз-
губилася дуками. Огрівник був наставлений на високий огонь, але 
надворі вже була не пізня осінь, а лагідна весна. Подвір'я зелене й со-

няшне, навіть чорна сажа з фабрики не сідала на прання, бо теплий 
вітрець ніс дим дальше до сусідів. В уяві бачила Катерина на вулиці 
дев'ятирічного хлопчика — з його личка сіяла та радість і любов жит-
тя, що її підтримували протягом цих самітних років та скріплювали 
надію, що одного дня Славко вернеться до неї. Його русяве волосся 
та карі очі вона все шукала поміж дітьми, які верталися додому з шко-
ли, але вже два роки минуло від того дня, як її син зник. 

Тоді сиділа вона так, як і тепер, чекаючи радісного щебету свого 
маляти. Чекала вона: одну, дві, три години — та й не дочекалася. 
Страх їй здавив був горло та, нарешті, подзвонила на поліцію. Шука-
ли Славка. Все дремно. В школі того дня його не було. Зник він без 
сліду. Обшукували місто, вулиців навіть канали й річку — але про це 
Катерина не хотіла навіть думати. Тяжко було повірити, що хтось 
вкрав її дитину. 

У тих перших тижнях Катерина трохи не збожеволіла. Але сильна 
віра, що Славко вернеться, поволі збільшувалася, аж поки не затоп-
талась решта трагічних емоцій в серці Катерини. 

Для Катрусі Славко не був тільки син, якого вона доглядала з ма-
теринською любов'ю, але насправді її цілий світ. Чекаючи на свою пер-
шу дитину, стала молодою вдовицею, коли чоловік був забитий на пра-
ці в копальнях. Вона довго була в розпачі, але коли Славко народився, 
він їй приніс рятунок від глибокого смутку. Дні гіркого плачу були за-
буті, коли Катерина перший раз пригорнула до себе свою дитину. Во-
на вже мала чого жити, і навколо того хлопчика вона побудувала свій 
цілий світ. І, справді, як Славко виростав, показалося, що він чудова 
дитина, не тільки виглядом, але й натурою: все тепло веселий, радий 
ощасливити свою любу маму. Катерина з ним годинами бавилася в 
парку, брала його на прогулянку і старалася бути з ним якнайдовше 
протягом дня. Пригадуючи ці щасливі часи, Катерина в серці почувала 
теплоту любови до свого сина. Навіть початок школи приніс їй сму-
ток , бо це був перший раз, що вона колинебудь була розлучена з 
Славком. Такі нерозлучні були — а вже його нема! 

І привикла вона сидіти при вікні так кожного дня й уявляти собі 
— ось зараз автобус приїде й вийде Славко, усміхнений, щасливий, що 
додому приїхав. Він прийде до брами, зайде в подвір'я і прибіжить до 
хати, до своєї мами! Катерина могла так годинами фантазувати. 
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Сиділа вона так перед вікном одного дня, думаючи про свою втра-
ту, коли з рук її випало горнятко кави. По дорозі йшла висока жінка 
середнього віку, а за нею хлопчина, русявий, малого росту. Катерина 
вилетіла з хати. 

— Славко! Славку мій, дитино, де ти був, це я, мама! Славуню, чи 
ти мене не знаєш? 

— Що ти, жінко, здуріла? Це мій син, що ти говориш! — грізно 
відповіла жінка, притягаючи хлопчика до себе. 

— Та ж це Славко, син мій, його вкрали рік тому, а вже бачу його 
тут, вернувся до мами, — крізь сльози відповіла Катерина. 

— Не будь дурна. Це не твій син. Це Орест, він народився другого 
червня вісім років тому. Це мій син. 

Катерина глянула на хлоп'ятко. Жінка мала рацію. Славко був би 
старший, йому б було вже десять років, цьому тільки вісім. Придив-
ляючись, Катерина побачила, що в цього хлопчика личко ширше, во-
лосся ясніше та очі зелені, а не карі, як у Славка. Ноги не втримали, і 
Катерина впала на землю. Висока жінка покликала поміч, і Катерину 
занесли до хати. Поклали на ліжко й викликали лікаря, 'але Катери-
на скоро прийшла до притомности. В серці відчувала глибокий біль — 
думала, що вона знайшла сина і знов його втратила. За тиждень вона 
знов сиділа при вікні й уже знала, що на другий раз помилки не бу-
де — тоді це справді буде Славко, її син. 

Рік уже минув по цім епізоді, уже минуло й два роки, як Славко 
зник. Катерина дивилась у вікно. Надворі почало росити, і сіра мряка 
зм'якшила суворі риси будинків міста. Кава їй охолола в руках. На-
дворі нічого не чутно, навіть звуки авт заглушені дощем. У темряві 
ніби сіра постать сунулась по дорозі. Катерина задеревіла, але нічого 
не можна було бачити ні чути. Русявого хлопчини вже не було. 

Гандзя Берегуляк, студентка матрикуляційного 
курсу в Сіднеї, дістала 2-гу нагороду за це опові-
дання на 7-му конісурсі молодечої творчости, 12-го 
лютого 1984 року. 
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Наталка Соловій, 14 років 

ЮНІСТЬ 

Я вже все спакувала й готова, щоб їхати до пластового табору. Я 
попрощалася з бабунею і з песиком і сіла в авто. Батьки везли мене 
до табору. Довго їхали, доки побачили напис, причеплений на сухому 
дереві. Там було написано «Пласт». Відразу ми знали, що треба повер-
нути на ту дорогу. Над дорогою не було хат, а тільки сухі спалені де-
рева. Ми переїхали місточок, і перед нами стояв чудовий зелений ліс. 
Так гарно пахли сосни, все було таке приємне! 

Коли виїхали на горбок, то в долині побачили багато авт. З набли-
женням до них все більше чути було шуму. Всі були радісно схвильова-
ні — тільки не я. Мене чомусь цього року не тягнуло до пластового та-
бору. Раніше я, бувало, не могла дочекатися, доки їхати до табору, 
щоб бути з іншими пластунами, весело таборувати, а цього року я чо-
мусь не була зацікавлена. 

Вилізши з авта, я одягнула на спину наплечник і почала шукати 
юнацький табір. З усіма стрічними я віталася пластовим кличем — 
Скоб. Всіх бачила, тільки не моїх товаришок. На горбочку було ма-
леньке шатро. Там стояла група пластунів. Серед них пізнала одну 
старшу юначку. 

— Галю! Галю! — крикнула я до неї. 
— А, Лесю! Скоб! — відповіла вона. 
— Галю, скажи мені, де юнацький табір? Я його ніде не бачу. 
— А, цього року треба перейти струмочок, щоб добратися до юна-

цького табору. Бачиш ту стежку? — запитала вона й показала паль-
цем: — Іди по ній і скоро побачиш своїх новачок. Але спершу, Лесю, 
мусиш в цьому шатрі зголоситися, — сказала Галя. 

Наталка Соловій 
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Подякувавши, я відразу зареєструвалася, а тоді пішла шукати 
стежку. Ліс був густий — тяжко було щось побачити крізь нього. На-
решті, стежечка з'явилась. Вона була вузенька і в'юнка. 

Ще перед річкою я зустрілася з юнаками. 
— Ну, Лесю! Прийшла таборувати з нами?! — посміхнувся Петро. 

В усіх хлопців заграла усмішка на лицях. 
— Так, я приїхала таборувати, але не з вами, а з моїми товариш-

ками! — відповіла я й рушила далі. 
Перейшовши струмочок, я зняла наплечник і сіла на нього відпо-

чити. Аж тепер я побачила, яка краса була довкола мене. В синьому 
небі світило яскраве сонце. Ліс тут був уже не такий густий, але та-
кий зелений і чудовий. А на високих деревах щебетали різні пташки. 
Ось поблизу сміється собі кукабара, а он на березі струмочка гороб-
чик шукає собі їжі, а там ворона кракає. Але, не зважаючи на той пта-
шиний спів, у лісі якось було тихо і приємно. 

А там далеко, за лісом, було видно високі гори. Я відразу й поду-
мала про Карпати в Україні, бо недавно мої батьки були в Україні 
і в Карпатах. «Цікаво, — подумала я, — чи наші Карпати так вигля-
дають, як і ці гори? Чи українська природа така, як тут?» 

Дивлячись на цю чудову природу, я зраділа, що я знову можу по-
бути десять днів серед цієї краси. З цим почуттям я підняла наплеч-
ник та продовжувала йти далі. Раптом я почула голосний регіт. Спер-
шу я подумала, що то кукабари сміються, а потім я догадалась, що то 
мої товаришки підняли галас. За деревами вже видно було три зелені 
шатра. Я відразу догадалася, яке шатро було наше, бо в ньому було 
найбільше шуму. Вдоволена, що, нарешті, знайшла підтабір юначок, 
я тихесенько підійшла до шатра. 

— Дівчата! Ану тихіше! — крикнула я, змінивши голос, щоб їх на-
лякати. 

— О! Леся! Навіщо ти нас так злякала?! — засміялася Валя, а слі-
дом за нею всі в шатрі почали реготатися. 

— Скоренько, Лесю, розкладай своє ліжко біля мене та передягай-
ся в однострій! За годину буде збірка, — повідомила мене Надя. 

У шатрі знову почався шум. В ньому було шестеро дівчат. Всі го-
ворили, розповідали про свої пригоди, коли шукали площу. 

За годину ми вже знали все: хто хоче додому, хто кого любить, що 
хто привіз і хто кого не любить. На відкритті можна було побачити 
всіх, що приїхали таборувати. Було досить багато пластунів — були 
старі й нові обличчя. Але одно було обличчя, на яке я звернула особ-
ливу увагу. Це незнайоме лице було в лаві юнаків. Я ніколи не бачила 
цього юнака раніше. Він був високий, мав чорне кучеряве волосся й 
темні карі очі. Раз він помітив, що я на нього дивлюся, й усміхнувся. 
Його усмішка була така гарна, приємна, що відразу мене збентежила. 

Після збірки мої батьки попрощалися зі мною й поїхали додому. 
Запахи смаженого м'яса вже неслися по всьому таборі, і ми всі по-

чали збігатися до кухні. Після смачної вечері була молитва, яка серед 
природи була така приємна, що я слухала її дуже уважно. Ватри то-
го вечора ми не мали, і всі рано пішли до ліжка. Все скоро стихло, 
крім нашого шатра. Ми розмовляли всю ніч. Я лежала скраю в шат-
рі. Коли розмова під ранок уже затихла, я висунула голову з шатра, 
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щоб подивитися на небо. Не було жодної хмаринки, все небо було за-
сіяне зорями. Вони були такі блискучі й виглядали такі близькі, що, 
здавалось, що ось-ось я до них доторкнусь. 

О шостій годині ранку булава розбудила наше шатро і примусила 
нас робити руханку. Всі ще спали. Це була для нас кара за те що ми 
розмовляли и сміялися всю ніч. Всі інші встали о сьомій годині 

Після вранішньої молитви булава поділила наше шатро на дві гру-
пи. Ми втрьох — Надя, Валя і я — мусили поставити ще одно шатро 
і спати в ньому самі, щоб менше було вночі галасу.. 

Все юнацтво було поділене на дві групи. У цих групах ми прово-
дили наші гутірки. Але той чорнявий хлопець, який мені сподобався, 
не попав до моєї групи... Наші гутірки були цікаві: ми вивчали приро-
ду, говорили про прогулянки; вчилися також, як ставити шатра і як 
будувати ватру. Після гутірок ми пішли до річки, де купалися аж до 
вечора. 

Того вечора ми мали велику ватру. Вогонь був дуже яскравий. Пі-
сля ватри ми з Надею домовилися, що за годину зустрінемося в кухні, 
куди підемо на смачну перекуску. Я бачила, що сьогодні привезли 
смачне печиво, яке треба нам посмакувати. Коли зайшли до шатра, то 
побачили, що Валя вже спала. Ми не хотіли, щоб вона пропустила на-
шу зустріч у кухні, і ми її розбудили: 

— Валю, вставай! Валю, скоро вставай! — сказали ми. 
— Що, вже руханка? Але ще ж темно! — сказала вона напівсонна. 
— Ні, не руханка. Ще тільки перша година ночі, але ми — Надя, 

Оксана, Маруся й Люба, та я, домовилися зустрітися в кухні, щоб п<> 
куштувати гарного свіжого печива. 

Коли Валя про це почула, відразу схопилась на ноги. За кілька 
хвилин ми вже були в кухні, де на нас чекали три інші дівчини. З ліх-
тариком в руках ми почали шукати заховане печиво. В темноті хтось 
спіткнувся і впав. 

— Дівчата, — сказала Валя, — я знайшла печиво! 
Всі ліхтарики відразу освітили Валю, яка сиділа на тому печиві, 

яке ми шукали. Всі почали сміятися. Біля Валі стояла друга коробка 
з печивом, до якого ми кинулися. 

Раптом хтось поклав холодну руку на моє плече. Від страху печи-
во застрягло в моєму горлі. Відразу я подумала, що то був хтось з була-
ви, а то був Андрій. Це тільки хлопці прийшли теж на «перекуску» до 
кухні і разом з нами взялися до печива. Але за хвильку хтось з тем-
ряви гукнув до нас і ще раз доторкнувся до мого плеча. Коли я обер-
нулась, побачила, що то був хтось із булави. За кару нас примусили 
робити впоряд до пів до четвертої години. А коли дозволили поверта-
тися до шатер, забрали наші ліхтарики, і ми не бачили, куди йти. Юр-
ко перечепився і впав просто в струмок, замочивши штани. Для нас це 
було смішно, але Юрко був сердитий. Прийшовши до шатра, ми були 
такі стомлені, що відразу поснули. 

Дні скоро минали. Уже прийшов час іти в мандри на дводенну 
прогулянку. Знову нас поділили на групи. На цей раз той гарний чор-
нявий хлопець був у моїй групі. Я дуже зраділа. 

Вирушили ми в дорогу. Перед нами стояла висока гора, вкрита 
густим лісом, на яку ми мали вилізти. За короткий час ми почали ліз-
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ти на гору. Я обернулась, щоб подивитися, де була решта нашої групи, 
а насправді я хотіла знати, де був той гарний юнак. В той час я пере-
чепилась і впала та звихнула ногу. Перед тим, ніж я встигла встати, 
хтось уже взяв мене за руку. Піднявши свою голову, я побачила ту 
саму усмішку хлопця. Тут я познайомилась. Його звали Стефан Бере-
за. Він допоміг мені встати, взяв мій тяжкий наплечник, і ми поман-
дрували разом, хоч моя нога дуже боліла. 

Стефан розповів, що він приїхав з Перту, щоб побути в таборі і 
познайомитися з пластунами. 

Коли ми прийшли до місця, призначеного на нічліг, скоро там по-
вечеряли і ще швидше позалазили в шатра й відразу поснули. Лежа-
чи в своєму теплому мішку до спання, я була щаслива, що моя нога 
вже не дуже боліла і з нетерпінням чекала ранку, щоб побачити зно-
ву Стефана. 

На другий день прогулянки, по обіді, ми мали серед лісу гутірку 
на тему про природу. Стефан сидів біля мене. Коли всі встали й гото-
ві були йти далі, я ніяк не могла одягнути мого наплечника. Побачив-
ши, як я мучилася, він прийшов і допоміг. Решту дороги, аж до табо-
ру ми йшли разом. 

Наступного дня в таборі було чути багато ріжних веселих розмов. 
Всі робили пляни на сьогоднішні гульки, на зустріч Нового Року. По-
ки новацтво прикрашало кухню ріжними бальонами та малюнками, 
ми з Надею та Валею домовилися, хто що буде одягати і хто, що буде 
в кого позичати. Мені дуже сподобалась Надина модерна синя спід-
ничка, і я відразу попросила позичити. 

Уже сонце заховалося за гори. Було чути з кухні музику. Всі туди 
поспішали. Зайшли й ми до кухні. Відразу підійшли до нас хлопці й 
запросили до танцю. Танцюючи, мої очі шукали Стефана, а його не 
було видно. Згодом я довідалася, що Стефан має стійку. Розчарована, 
що його не було, я все ж продовжувала танцювати з моїми товари-
шами. 

О дванадцятій годині ночі всі закричали: Щасливого Нового Ро-
ку всім і далі танцювали, співали, гуляли. В цю хвилину підійшов до 
мене Стефан, привітав мене з Новим Роком і запросив до танцю. Всім 
було так весело, аж поки булава проголосила, що треба вже йти 
спати. 

Час швидко минав. Уже прийшов останній день таборування. Всі 
почали пакуватися. Я сиділа в шатрі й пакувала свою брудну, мокру 
й смердючу одежу. Я пригадала, як я вдома пакувалася і як не мала 
ніякого бажання їхати сюди. Закриття табору було досить коротке. 
Найтяжчий час був, коли ми прощалися. Я підійшла до Стефана. Ми 
трішки поговорили, а тоді мене покликав тато. Стефан попрощався зі 
мною, поцілував мене в щоку і сказав: 

— Я певний, що ми ще десь знову зустрінемося. 
Було так сумно прощатися з ним. Але я сама відчувала, що я йо-

го ще колись зустріну. Може, він приїде знову на наступний табір... 
— Як довго ти будеш? Скоріше, Лесю! — крикнула мама. 
Я неохоче потягла наплечник до авта. Ще раз стала й оглянулась. 

Стефан ще там стояв і дивився в мій бік. 
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їдучи в авті додому, батьки розпитували мене про табір, але я 
їх майже не чула, бо сон поборов мене, і снився мені той гарний висо-
кий юнак з чорним кучерявим волоссям і темними очима. 

Наталка Соловій, учениця Центральної Рідної Шко-
ли в Лідкомбі б. Сіднею, дістала третю нагороду за 
це оповідання на 7-му конкурсі молодечої творчос-
ти, 12-го лютого 1984 року. 

У неділю 20-го травня 1984 р. Літературно-мист. клюб ім. В. Симо-
ннка в Мельборні у співпраці з Українським Культурно-Товариським 
клюбом та Гуртком книголюбів у Сіднеї організував виступ учасни-
ків конкурсів молодечої творчости в Лідкомбі, б. Сіднею. На фото, по-
чинаючи зліва: Гандзя Берегуляк, Наталка Бей, Марта Смеречук, Аня 
Денисенк, Голова Літер, клюбу Дм. Нитченко, Галя Денисенко (закри-
та рукою), Таня Бейлі, Наталка Соловій та Оксана Смеречук. 
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Наталка Бей, 10 років 

ЗЕРНО ІСНУВАННЯ 

Сльоза прокотилась і змочила ґудзик її вовняного светра. «Мій до-
рогенький Степане, — думала вона. — Як тебе мучать... А за що? За 
правду... Ти не хочеш, щоб твоє ім'я світилось на сторінках історії. 
Ти ніколи не хотів бути вояком Третьої світової війни, але волів стати 
в обороні правди й чести. Мій дорогенький Степане...» 

Раптом її очі зустрілися з його очима, і знимка ожила. Вона згада-
ла... Сміючись, він її тримав за руку, і радість бризкала з його облич-
чя... Яка ж вона була горда за нього, що він дістав другу нагороду в 
творчому конкурсі англійської газети... Друге місце серед тисячі моло-
дих людей... Незнайомі люди підходили до нього, гратулювали, говори-
ли, що «його майбутність вже забезпечена», а українське оточення з 
радощів не знало вже, як обдарувати його, та влаштувало баль на 
честь «їхнього молодого скарбу». 

Вона також обсипала його компліментами, які зродились від 
глибокої любови й пошани. Зокрема, пошани через те, що він тяжко 
й пильно працював. Скільки разів, коли вони обоє десь ходили на 
прогулянку, він ні з того, ні з сього, діставав приплив надхиення — 
хапався за перо, і прогулянка пропала... 

Пригадала собі, коли вони пішли до національного парку і, про-
стеливши на траві коц, готувалися до перекуски, як раптом зграя ди-
ких качок пролетіла над їхніми головами, викликавши нову ідею для 
написання твору. Не маючи паперу, він скоро відірвав шматок кори 
з якоїсь деревини й почав писати гілечкою, умочаючи в сік бурякової 
салати. І так пропав їхній «пікнік». Але вона не злостилась, бо розуміла 
його велике бажання писати, виливати думки на папір. 

Інші хлопці захоплювалися автами, спортом, піднесенням ваги, а 
він — писанням. Часом просив її, щоб і вона починала писати, але 
дівчина завжди відмовлялася, кажучи, як би її писання виглядало блі-
до проти його талановитих творів. Але він все запевняв її, що кожна 
людина здібна й може творити. Бо в кожній людині є прихований твір, 
тільки треба збудити його й попрацювати, щоб він ліг на папір... 

А в нього ті твори завжди виходили і то без великої напруги. Сла-
ва до нього приходила так, як мурашки до цукру, і він міг дати про-
стій звичайній речі нове звучання. 

Але в кожному його творі з'являлась риска внутрішного жалю. 
Це був жаль, що його батьківщина Україна загарбана чужими зажер-
ливими руками, які помалу стискаються й душать природню красу кра-
їни, весь нарід. «А тепер ті самі криваві руки поволі стискають й ду-
шать його самого», — сказала вона, дивлячися на розірваний конверт. 
— «Щоб вас всіх хтось так роздер...» 

Руки в неї тремтіли, коли вона витягала той лист і починала чита-
ти вголос: 

Дорогенька, найдорожча й найпахучіша моя квіточко! Напевно, 
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можеш уявити, яіс глибоко ти зворушила моє серце своїм листом. Ти 
квіточка чистоти, моя лелієчка... Таке невинне сотворіння Божої ру-
ки... Я тебе просив, щоб вислала своє фото, бо ти так, як та перлиноч-
ка, яка зразу не виявляє всієї своєї краси, тільки тоді, коли більше 
вдивляєшся в неї, все більше та гсраса виявляється. І що ж ти мені 
вислала??? Не фото, а образочок Божої Матері, щоб в цю святу карти-
ночгсу вдивлявся і просив скорого виходу. А ти знаєш що? Я тебе по-
рівнюю з цим образочком. Ні, це не гріх... Бо я не думаю, що є чистіша, 
скромніша й добріша дівчина на цьому світі, ніж ти. Чи тут буду ще 
довго — не знаю, але знаю, що ти все будеш моєю делікатною квіточ-
кою, і, як ти мені написала, «я — твоїм сонцем». 

Як тяжко... Ой, як тяжко... Відчиніть двері моєї системи. Дайте 
мені висловити мої власні сприймання. Дайте сказати правду, дайте бу-
ти самим собою: чесним, а не якоюсь несміливою постаттю, що як той 
кльовн, що штучно сміється, чекаючи, щоб хтось вкинув якісь гото-
ві накази в рот. І з штучною усмішкою просити свого зверхника, щоб 
подав програму дня: на яку ногу сьогодні ставати, на яку сторону 
глянути... 

Ой, вибач, моя люба... Тагсі тепер мої думки, мої мрїі. Вони всі од-
накові... Обличчя, як ті скелі, жорстокі, немилосердні. їхні гострі по-
гляди стежать, пильнують за мною, обмотують мене ланцюгами. їхній 
підручник для мого перевиховання нездалий: всі їхні сни, уяви розто-
рощені моєю міцною поставою. Дозволяють мені писати до тебе лис-
ти, бо думають, що таким чином пом'якшать мене, зламають... Ніко-
ли!!! Вони думали, що я для них буду легкою справою, що я, мов 
плястсліна, з якої можна зробити будь-яку форму... Страшно поми-
лилися, але тяжко їм признатися до цього. Бо вони все ж таки спо-
діваються, що я «нап'юся їхньої юшки», що ще відмовлюся від самого 
себе, і таким чином навіть від тебе... Але не бійся, моя зірочко, тіло 
дається до рук, але не душа... 

Вернуся до твого образочка. Ніби через нього вся кімната стала 
яснішою. ї ніби в мене витворилась ще більша сила не піддаватися. 
Хоч вони тюремним одягом ховають мою ідентичність та пхають мою 
філософію в якусь скриню, вони не можуть стерти моєї душі. Ти знаєш, 
я просто хворий, коли я згадую собі їхній ідеал. Такий фальшивий і 
штучний. І думають, що я його прийму, та закопують мою віру в зем-
лю, топчуть іі ногами, щоби вона там згинула. Але ніколи не згине... 

Двічі на тиждень виводять мене на подвір'я копати город. Зараз 
мають вивести. Весняний вітерець обвіє мої щоки й моє волосся так, 
як обвівав нас обох, коли ми ходили по своїй вільній землі. Так зараз 
вітерець зашепотить мені: «Ходи, ходи, хоч на хвилинку відвідати чо-
тири кути світу. О, я забув, ти в полоні... Ти — невільник...» 

Уже дають наказ... Мушу вже кінчати, бо страшно хочу вийти з 
цієї пригноблюючої квадратової тюремної скрині. 1 хочу працювати, 
бо хоч ця праця помалу мене фізично нищить, одночасно вона дає ме-
ні змогу доторкнутися до того, в що ми обоє віримо — до рідної, землі. 

Лишаю тебе, моя зірочко, з поцілунком, зродженим любов'ю з най-
глибших глибин серця. Пришли мені листа. Я вірю, що якось отри-
маю його. Головне, вір в недалеке чудесне майбутнє! Нехай вони, скі-
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льки хочуть пробують впхнути в мій стравохід своє зерно існування, 
та воно в мене нігсоли не прийметься... 

Цілую, твій Степан 
Вона міцно заплющила мокрі очі. 

Наталка Бей, студентка університету в Сіднеї. її ін-
ший твір був нагороджений на попередньому кон-
курсі молодечої творчости а Австралїі. 

Галя Денисенко 

ЗОЛОТА МЕДАЛЯ 

Софія жила з батьками у високім будинку, на горбку. Нічого їй не 
докучало, за винятком недуги астми, на яку дуже терпіла. Коли інші 
діти бавились на подвір'ї, маленька Софія сиділа сумною в хаті край 
віконця і заздрісно дивилася, як діти весело скачуть, бігають, сміються. 

Коли Софії минуло шіснадцять років, про дитячі забави забула. Те-
пер її найбільше цікавило плавання. Кожної суботи з вікна годинами 
дивилась на плавацькі карнавали, які згори можна було бачити дуже 
добре. Часто приходила до басейну, щоб подивитись зблизька, як г>пра-
вляють професіонали. Мріяла, щоб колись самій плавати так, чк во-
ни. Одначе така мрія видавалася неможливою. На перешкоді стояло 
марево астми. 

Останнє австралійське Різдво випало в суботу. З огляду на таке 
велике свято, цього для плавацький карнавал не відбувався. Батьки Со-
фії вибрались в гості. Софія залишилася дома під приводом, що себе 
погано почуває. Коли батьки вийшли з хати, Софія одяглася в мамин 
купальник і швидко побігла до басейну. Тут нікого не було. Кругом — 
тихо, спокійно. Тільки дрібненькі хвилі весело плескалися по блакит-
ному басейні, виблискуючи сріблястими перлинками. Обережно ввій-
шла у воду і пробувала плавати, наслідуючи рухи професійних ггіав-
ців. Але скоро переконалася, що це не легко. З її плавання нічого не 
виходило. 

Софія навіть не помітила, як до неї підійшов інструкюр і сказав-
— Бачу, що дуже любиш плавати. Якщо хочеш, навчу тебе. 
Заскочена такою пропозицією, Софія страшенно зраділа, але вмить 

сумно заявила, що має астму, і тому з науки мабуть нічого'не *>ийде. 
— Не турбуйся, — запевняв інструктор, — я вже не одного астма-

тика навчив добре плавати. 
Це дало Софії надію. Коли батьки вернулися до хати, про все їм 

розказала й одержала від них дозвіл на науку плавання. 
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Лекції відбувалися два рази на тиждень. Інструктор був захопле-
ний надзвичайною здібністю та успіхами Софії. Навіть астма стала все 
менше докучати і зчасом майже цілком зникла. Після кількох місяців 
інструктор вирішив, що Софія вже цілком готова і найближчої субо-
ти візьме участь в плавацьких змаганнях. Швидкістю рухів і справні-
стю техніки плавання вона перивищала всякі сподівання. Софії просто 
не вірилось: наступної суботи вона перший раз буде змагатися з про-
фесійними плавцями! 

Того дня, як звичайно, широкий простір плавацького карнавалу за-
повнився чисельними глядачами. Серце Софії сильно билося з хвилю-
вання: «... а що, як не виграю? — розчарую тата і маму, а найбільше під-
веду свого інструктора, який на мене покладав стільки надій, вклав 
у мене скільки праці»... Рядом з іншими змагунками вона стояла в без-
руху на краєчку басейну. Внизу нервово плескалися сріблясті хвилі. 

Постріл вгору з пістоля. Широка лава змагунок пірнула у воду 
і мов стріла швидкими ритмічними рухами перерізувала спокійне пле-
со блакитної води, прямуючи до наміченої мети. Пливучи, Софія від-
чула, що страх опановує її ціле тіло — засліплює очі, здавлює віддих. 
Руки відмовляють послуху, ноги — неначе з олива: тяжкі, безвладні... 
Мимоволі глянула вбік. Біля неї швидким рухом пересувалася постать 
змагупки — одної, другої... Останнім зусиллям Софія доплила до ме-
ти — передостанньою. Пробувала приховати сльози. Була зла сама 
на себе, що страх не дав їй здобути бодай другої, третьої нагороди... 
Інструктор підійшов до Софії і став потішати. Обіцяв, що допустить 
її до чергових змагань, які відбудуться після обіду, і де вона напевно 
візьме перше місце. 

— Тільки пам'ятай: без найменшого страху! Не маєш чого боя-
тись, бо можеш плисти краще, ніж всі інші змагунки, — привітно ше-
пнув їй на вухо. 

Коли вдруге стояла на краєчку басейну готова до скоку, переду-
мувала підбадьорюючі слова інструктора. На серці стало якось спо-
кійно, відважно. Аджеж, справді вона добре підготовлена. Інструктор 
не раз про це запевняв. Тепер він говорив так переконуюче, неначе 
не мав найменшого сумніву, що вона виграє змагання. Немає потре-
би боятись! 

Всі змагунки стояли готові до скоку. Софія перехристилася. По-
стріл з пістоля, бризнула вода і справненими, впевненими рухами Со-
фія прямувала вздовж басейну. Одна по одній змагунки лишалися по-
за Софією. Але вона їх не помічала. Перед нею лиш мета, яку за всяку 
ціну мусить здобути. Дещо втомлена рука Софії сягнула протилеж-
ного берега довгого басейну. Навколо радісні вигуки й оплески. Хтось 
протяг дружньо руку і витягає Софію з води. За хвилину вона вже сто-
їть на невеличкому п'єдесталі — щаслива, як ще ніколи в житті. По-
садник міста урочисто вручає її золоту медалю. Друзі, знайомі та без-
ліч інших глядачів по черзі підходять до Софії, щоб її привітати за 
здобуття першої нагороди. З'явився також інструктор. На його облич-
чі велика радість — не менша, ніж у самої Софії. Інструктор почував-
ся гордий зі своєї учениці. Підійшовши до Софії, він шепнув їй на 
вухо: 

— А що, не казав, що переможеш?! 
Вона доброзичливо глянула йому в очі: 
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— Так! Завдяки Божій помочі та вашій заохоті я перемогла себе. 
А це мені багато дорожче, ніж золота медаля... 

Галя Денисенко, 15 років, студентгса Школи Укра-
їнознавства в Сідней Ті оповідання було нагородоюе-

не на попередньому конкурсі молодечої творчос-
ти в Австралії. 

Маруся Найтінґел, 16 років 

ПРИГОДИ МОЄЇ ЧЕРЕПАХИ 

Маруся Найтінґел 

Вже змалку я дуже любила всякі живі сотворіння, і тому моя ма-
ма часто брала мене на фарму, до звіринця або до крамниці зі звіря-
тками. Я стояла довго й приглядалася, як плавали рибки або черепа-
хи, як скакали по клітці маленькі гризуни «джирбелс» або з гілки на 
гілку — різнокольорові птахи. Тому, коли я мала вже чотири роки, ма-
ма купила мені на уродини дарунок — дві черепахи. Вони були такі 
приємні, маленькі, зеленого кольору, величини, як добрий ґудзик до 
плаща, кумедно плавали і скоро-скоро працювали своїми маленькими 
ніжками. Примістила я їх у маленькій мисочці, налила води й спосте-
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рігала, як витягали свої маленькі голівки, як пробували видряпатися 
з миски. Годувала я їх стандартною купленою поживою, спеціяльно 
спрепарованою для черепах, і що другий день зміняла воду. 

Якогось одного дня одна черепаха щезла. Вилізти з мисочки вона 
сама не могла б, але, мабуть, сталося так, що одна сиділа близько сті-
ни, а друга видряпалася на неї й тоді вже було недалеко до берега ми-
сочки. Шукали ми її довго-довго по всій хаті й не знайшли. Що ста-
лося? Аж за кілька місяців, коли відсували канапу, побачили її, бід-
неньку, засушену, під килимом. Було дуже сумно... 

Щоби приглядатися черепасі, я мусіла дуже потихеньку підкрада-
тися, але й це не завжди мені вдавалося. Вона була дуже боязка, бо 
тільки хтось із нас входив до кімнати — хлюп, — і вже черепаха під 
водою. Дуже тяжко було застати її, як сиділа на камені, власне, з цих 
причин. Кілька ліг тривало, заки вона привикла до людей і не втіка-
ла, коли хтось підходив близько. Тепер уже не те. Вона, здається, на-
віть наші голоси пізнає, бо коли приходимо її годувати, випливає на-
зустріч і витягає голівку. 

Коли черепаха мала біля п'яти років, дуже захворіла. Думали ми, 
що дістала якусь інфекцію: спухли їй очі так, що взагалі не могла їх 
розплющувати. Ми надумали змивати їй очі боровою водою, як це ро-
били колись малим дітям. Змивали двічі на день і досить мучили цим 
бідну тваринку, бо вона пручалася, ховала голівку, хотіла втікати, дря-
пала ніжками. По якомусь часі очі трішечки поправилися, але неза-
довго знову стан дуже погіршився, а в додатку черепаха перестала 
їсти. Це дуже мене журило, я зверталася по поміч до мами, а вона була 
безрадна, не знала, що робити. Обом нам було прикро, бо вже вспіли 
прив'язатися до неї. Отже мама брала їжу в пальці й насилу годувала 
її, а ця, хоч нерадо, але трішки помаленьку ковтала. 

Пізніше мама почала телефонувати до ветеринарів і просила по-
ради. Ніхто не вмів допомогти. І раптом прийшла їй думка запитати 
у лікаря, який працював у звіринці ( в нас є досить великий — є на-
віть слон і верблюд, лев і тигр й ін.). Тамошній ветеринар порадив да-
вати більше відповідну їжу, найкраще, казав, це хробачки. Але ані на-
ша черепаха не їла їх, коли ми давали до миски, мабуть, тому, що ні-
коли їх не бачила, ані мама не дуже радо це робила. Бридилася хро-
баків. Надумали ми давати їй мелене м'ясо, салату, та ще додавали 
до їжі тран, а цілком перестали давати стандартну їжу з бляшанки. 
Довго-довго тривало виздоровлення, більше, як рік, але вкінці чере-
паха відкрила очі, панцир набрав здорового кольору, став твердий, 
а вона сама весела й рухлива. О, яка це була для нас радість! 

Ми з мамою маємо досить довге волосся. І не без цього, що коли 
ми нахилимося над посудиною з черепахою, якийсь волос туди впаде. 
Приходимо одного дня до хати, йдемо привітатися з черепахою. Тим 
часом одна її нога вся червона, спухла, як бальончик. Що сталося? 
Приглядаємося, волос туго обкрутився довкола ноги, стиснув її дуже 
сильно. Кров не могла нормально кружляти, і нога спухла. Це, оче-
видно, сталося, коли вона плавала й била ніжками. Рада була дуже 
проста: претяти волос. Але як це зробити? Тільки взяли її в руки, во-
на ховала ногу під панцир. А робити це необережно, значило, зрани-
ти черепаху. Довго, довго ми клопоталися, і нічого не виходило. Ви-
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ііадково надійшла наша знайома: вона була відважніша за мене, енер-
гійно тримала ногу черепахи, а мама маленькими ножицями перетя-
ла волос. За кілька годин нога прийшла до нормального вигляду. Щас-
тя, що ми своєчасно прибули! 

Наша черепаха має вже одинадцять літ, це значить, що так дов-
го вона в нас живе. Вона тепер учетверо більша, як тоді була, коли 
ми її купили. Сам її панцир завдовжки п'ять інчів, завширшки — 
чотири інчі. А як витягне й шию й ніжки, то її довжина майже сім 
інчів. Час до часу ми купуємо більшу миску для неї. Вона мусить ма-
ти досить води, щоби плавати — а посередині кладемо більший ка-
мінь, щоб посидіти часом на сухому місці. А між каменем і стінами 
миски мусить бути відповідна віддаль, щоби черепаха не вилізла з 
посудини, коли обіпреться задніми ногами об камінь. Тепер якраз та-
кий час, що журимося, де найти більшу миску, бо ця, що є, вже замала. 
Це мусить бути плястикова, бо в бляшаній захолодно. Черепаха лю-
бить тепло й світло, й ми часом ставимо її під лямпу, щоби грілася. А 
літом виносимо її в город, нехай тішиться теплим сонечком. 

Не знаємо, яка вона велика виросте, але знаємо, що може жити 
п'ятдесят літ! 

Назвала я черепаху «Оскар», ще годі, одинадцять літ тому. Це то-
му, що в телебаченні виступав комічний персонаж цього імени, а ме-
ні, чотиролітній, він дуже сподобався. 

Маруся Найтінґел, учениця 10-ої кляси в Америці, 
була відзначена за це оповідання на 7-му конкурсі 
молодечої творчости, 12-го лютого 1984 року. 

Аня Денисенко, 15 років 

ЧУЖІ ОЧІ, ЧУЖІ ноги 
На соняшній галявині весело бавились діти. Під радісний сміх ді-

твори м'яч хутко перескакував то на одну, то на другу сторону розві-
шеної сітки. Цікаво було дивитись, хто виграє. Раптом м'яч перелетів 
біля мене і зник десь в кущах. Я швидко побігла по нього і там натра-
пила на картину, якої ніколи не забуду. У візочку для інвалідів неру-
хомо сиділа дівчина моїх років і сумно дивилась на гру дітей. Біля 
неї стояла якась жінка і рукою показувала на групу дітвори. При тому 
усміхалась і щось говорила. Але дівчина далі сиділа без руху і сум-
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ними безнадійними очима дивилась кудись в далечінь. Тепер я зрозумі-
ла, що дівчина спаралізована. 

Після того минали дні й тижні, а сумна картина стояла мені весь 
час перед очима. Одного дня в газеті я натрапила на оголошення: Авст-
ралійська харитативна організація шукає особу, яка згідна працю-
вати без грошової винагороди, навчаючи фізично упосліджених дітей 
і дорослих їздити на конях. Без найменшого вагання, я подала свою 
заяву на цю працю, яка видавалась сповненням моєї мрії. Я ж так 
люблю коней, умію на них їздити, а до того буду ще й помагати таким 
нещасним, як ця дівчина в візку. Мене радо прийняли. Кожної субо-
ти робота починалась раннім ранком і тяглась до пізного дня. Обов'яз-
ки були не легкі, але приємні: порядкувати в стайнях, годувати й чис-
тити коней та сідлати їх, щоб були готові возити фізично хворих паці-
єнтів. їх привозили великим гуртом. Серед них спаралізовані, сліпі, 
карликуваті діти й дорослі. Кожну таку особу треба було обережно 
посадити на коня, водити його та пильнувати, щоб з нього не впала. 

Мою увагу притягнула дитина, яка одночасно була сліпа і спаралі-
зована. Довший час не щастило мені нав'язати з нею ближчого зна-
йомства. Видавалась вона якоюсь закритою в собі, тихою й соромливою 
— іншою від решти дітей. Однго дня я поїхала з нею конем в дальшу 
дорогу. Поволі ми почали з нею розмовляти. На мої питання вона по-
чала коротко відповідати, тихенько, наче щось приховувала. А коли 
ми вже вертались до стайні, я дізналась від неї всю історію її нещас-
ної долі. її звали Лінда. Вона жила щасливо з батьками й сестрою. 
Був у них собака, якого звали Тіфані. Тато мав добру працю, і їм ні-
чого не бракувало. Одного соняшного дня, саме в день її народження, 
вся їхня родина вибралась автом на прогулянку в гори. Всю дорогу, 
сидячи в задній частині авта, діти весело бавились. Тато казав, що ко-
ли повернуться додому, там на неї чекає гарна несподіванка — подару-
нок на уродини. 

«Тим часом, — казала вона далі, — авто виїхало з рівної дороги 
і крученою дорогою почало підніматися на високі узгір'я. Воно по-
волі посувалося над глибокими проваллями, то знову спускалося у 
прекрасні долини, перетяті стрімкими потічками і могутніми скелями. 
А все це оточувала темна гущавина гірського лісу і нагадувало якусь 
чарівну казку. З важким гудінням мотору авто посувалося знову вго-
ру. В цей час із-за крутого закруту перед нами виринуло велике ван-
тажне авто. І враз трапилось щось неймовірне, що я побачила востан-
нє» — тихенько сказала дівчина. «Різкий звук сирени авта злився з 
криком людей, тріском скла і скреготом ламаного металу. Світ наче 
покотився догори ногами, і все погасло». 

«Коли я прокинулась в лікарні, переді мною стояла темрява, в якій 
я залишилась до сьогодні. Крім цього, я не могла зовсім рухатись. Кож-
на частина мого тіла була безвладна. Моє вухо тим часом піймало сло-
ва розмови незнайомих людей. Хтось комусь розказував, що наше ав-
то, після зудару з вантажним, злетіло вниз у пропасть, і всі загинули. 
Живою лишилась тільки я в такому стані, як бачиш мене сьогодні. 
Дала б усе, щоб тільки мати біля себе рідну маму, тата й сестричку, 
щоб могти дивитись, бігати, веселитися,» — жалісно закінчила дівчи-
на свою розповідь. 
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Мені стало ще більше шкода тієї, тепер уже мені такої близької 
й дорогої подруги. Але одночасно я душею раділа, що я стала її очи-
ма, а кінь — її ногами. 

Аня Денисенко, студентка Курсу Українознавства 
в Лідкомбі біля Сіднею, дістала відзначення за це 
оповідання на конкурсі молодечої творчости 12-го 
лютого 1984 року. 

Таня Ріжнів, 12 років 

БЕЗЖАЛІСНІ ЛЮДИ 

Два роки тому наші сусіди продали свою хату і перебралися ку-
дись на фарму. В сусідню хату перейшла жити молода пара. Вони мали 
маленького песика Флюсі, який був дуже веселий. Коли вони їхали на 
вакації, то просили нас, щоб ми його погодували і змінили йому воду. 

Вони їхали, а Флюсі лишався й дуже плакав, сумував і тужив. 
Вночі він починав вити. Це тривало тільки пару днів, а тоді він лише 
мені жалівся. Коли його господарі поверталися додому, Флюсі радів, 
скакав та смішно крутився за своїм хвостиком, ніби хотів піймати 
його. Флюсі мав дві дивні звички: любив бігати за автами та гавкати 
і гризти довгі патики. Не раз ми, діти, піднімали палицю і тримали її 
так, щоб Флюсі не міг її вхопити. Він тоді скакав, перекручувався, 
смішно крутився за своїм хвостиком та весело погавкував. 

Кудлатий Флюсі був мудрим песиком і добрим сторожем. Гавкав 
на чужих своїм високим голосом та стеріг наш куток від усяких зай-
дів. Один з наших сусідів мав нервовий розлад і не міг знести того 
пискливого гавкання. Він пожалівся господареві Флюсі, що не може 
спати через його песика, і той пообіцяв щось зарадити. Та пройшло 
пару тижнів, а песик далі гавкав пискливо і грав на нервах хворому 
сусідові. 

Але одного дня сталася трагедія: молоді сусіди посварилися й ро-
зійшлися. Сусідка кудись виїхала, а Флюсі залишився з господарем. 
Сусід часто по декілька днів не бував удома, і бідний песик голоду-
вав. Тоді він приходив до наших дверей, лягав на витирачку і дивив-
ся на сас сумним поглядом. Жаль було бідної тваринки, і ми його по-
трошку годували. Але треба було бути осторожним, щоб бідний песик 
не переївся, бо сусіди напроти також його годували. 

Деколи сусід появлявся, і тоді Флюсі не приходив до нас. Аж ось 
котрогось дня прийшов Флюсі до нас дуже сумний чи може хворий, 
бо його вушка і хвстик були спущені. Я пішла дати йому їсти — може 
голодний? Він полизав мою ручку, а їжі не зачепив. Похрипів якось, 
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ніби кашляв, але не загавкав. Я його попестила та й пішла додому. 
Сусіда ми майже не бачили. Та одного дня він постукав до нас у 

двері. Приніс декілька великих консервів собачої їжі та дякував, що 
ми годували Флюсі. Питаємо його, чому песик такий сумний? Каже, 
що Флюсі мав операцію, і йому перерізали голосові «струни», щоб не 
гавкав, бо хворий сусід знов нарікав. 

Як жорстоко! Бідний песик! Недаром він мені так жалівся сумни-
ми очима, терся об ноги, ніби хотів сказати: «Які безжалісні люди до 
мене!» 

Тепер сусід приїжджає додому кожного дня, але Флюсі, бідака, 
не купаний, не вичесаний, занедбаний і часто ночує у нас на ґанку. 
Він знову такий веселий, як і колись був, тільки не гавкає, а як деко-
ли хоче загавкати, то виходить немов хриплий кашель. Недавно Флюсі 
знов попав до ветеринара — напухло ліве вушко. То була інфекція. 
Брат казав, що то кров зібралася там і нарив є. Йому розрізали вуш-
ко, випустили кров і зашили. Тепер він знову мені жаліється і своїм 
гарчанням нагадує мені, які бувають безжалісні люди. 

Таня Ріжнів, студентка Школи Українознавства в 
Нобл Парку біля Мельборну, була відзначена за це 
оповідання на конкурсі молодечої творчости 12-го 
лютого 1984 року. 

Надя Намурен, 11 років 

НЕЗАБУТНІ СПОГАДИ 

Різдво! Скільки радости в кожної людини, а найбільше, мабуть, че-
кають його діти й молодь. Кожна людина, яка вірить у народження 
Святої Дитини, готується до того дня. Люди перед святами мають ба-
гато роботи: с у є т а , турботи, а поза тим і радість у чеканні Різдвяних 
Свят. 

Люди в ті дні часто згадують своє минуле життя, і кожен стара-
ється провести весело й щасливо Різдвяне Свято. До таких людей на-
лежу й я. 

Вернуся сьогодні своїми думками про один давній спогад, який ро-
зповідала в нашій хаті на Святий Вечір одна незабутня для мене пані. 
Кожного року на Святий вечір перед Різдвом моя мама готує дванад-
цять пісних страв, і перед вечерею ми, вся наша родина, йдемо до цер-
кви помолитися. Мої батьки завжди після Служби Божої запрошують 
когось із самітніх на Святу Вечерю. Після вечері я чую багато різних 
спогадів про минулі роки та святкування Різдва в Україні. Іноді ду-
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же цікаві спогади: веселі, смішні, а часом і дуже сумні. Але те, що я 
розкажу вам, лишилося в моїй пам'яті назавжди, і тому я мрію, що 
одного дня я таки відвідаю той край. 

Декілька років тому у нас була дуже старенька жінка, яка давно 
вже померла. Вона була родом із Запоріжжя. Тепер я вже більше орі-
єнтуюся в історії й географії України, бо вона так багато розповідала 
про Україну, а звали її Надія. Вона сіла біля мене і сказала, що Надія 
мусить жити з надією на майбутнє. Потім після вечері вона дуже ба-
гато розповідала про давні часи — про козацькі родини й історію. Мо-
же вона була сама істориком? 

Потім вона зрозуміла, що я була наймолодша за столом, і мені, мо-
же, нецікаво слухати історичні спогади, і вона почала говорити на ін-
шу тему — про природу і тварин. Вона розповіла, як вона з своїми бра-
тами і друзями весело проводили час на замерзлому ставку, катаю-
чись на Різдвяні Свята на лещатах та як потім ходили колядувати. 

Найцікавіше було, як вони вивели козу від свого дядька з хліва, 
запрягли її у сани й каталися по снігу, що мало не замордували її. А ті-
тка пішла до хліва годувати козу, а на її місці був прив'язаний сусід-
ський сліпий старий пес. Тітка кинула все на землю й почала крича-
ти на весь голос. Вибіг її чоловік і відразу догадався, що то її брат 
Степан вивів козу. Вони як побачили свого сердитого дядька, то лиши-
ли козу й сани і повтікали до хати й поховалися, де хто міг. 

А ще лишилося в моїй пам'яті про те, як пані розповідала про мо-
роз, який малював по шибках вікон різні дерева, якісь страшні кар-
тини, звірят тощо. А діти лежали в ліжку перед сном і, вдивляючись 
у ті шибки, фантазували собі на різні лади. 

Та жінка, мабуть, жила в дуже красивій місцевості, бо казала, що 
бачила багато лисиць, зайців, диких кіз, білок та багато різних птахів. 
Дерева взимку дуже гарно виглядали, були покриті білим інеєм, а на-
вколо було багато снігу. 

Ті її спогади були для мене чарівною казкою. Вона так довго й ці-
каво розповідала всім нам про свої життьові пригоди, що ми й досі зга-
дуємо її під час Різдвяних Свят. 

Щодо літа, то я собі уявляю, що воно гарне, бо я завжди в літі 
живу, але такої снігової зими, я не можу собі уявити, що так багато 
снігу і льоду на річці, що мороз малює свої візерунки на шибках і 
довгий іней висить на гілках. Я також не можу уявити, яку одежу до-
ведеться мені одягати, як я поїду колись в Україну? 

Ці спогади я буду зберігати в собі, аж поки одного щасливого дня 
я таки відвідаю той казковий Рідний Край. 

Надя Намурен, студентка мат рику ляційних курсів 
в Н.П.В. (Сіднеї), була відзначена за це оповідан-
ня на конкурсі молодечої творчости, 12-го лютого 
1984 року. 
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Катруся Сліпецька 

МІЖ ЖИТТЯМ І СМЕРТЮ 

Від малої дитини я хворію на астму. Це все почалося, коли моя бли-
знючка сестра і я мали всього вісімнадцять місяців і захворіли на зви-
чайну перестуду. Моя близнючка виздоровіла, а я далі хворіла. Що-
тижня возила мене мама до лікаря і щойно через два місяці лікарі 
знайшли, що я маю астму. І це був початок моєї довгої і тяжкої хво-
роби. В цей час ми мешкали в бабусі й дідуся. Вся родина не спала 
ночами, бо мої атаки щодня гіршали й частіше повторювалися. Ча-
сом дідусь мене носив на руках аж до півночі, а часом тато, бо це бу-
ла позиція, в якій мені було найлегше дихати. Аж щойно тоді, коли я 
дістала електричну помпу, тато і дідусь перестали мене носити, але 
часом мої атаки були такі сильні, що навіть і помпа не помагала. 

Радили нам люди ріжних лікарів, які могли б допомогти мені, і так, 
як мої атаки щораз гіршали, ми хапалися за кожного лікаря, включно 
з Сіднеєм і Брізбеном. Об'їхали ми майже всю Австралію, шукаючи ща-
стя. У 1977-му році мене завезли до Алфред-шпиталю, де я пробула сім 
місяців. 

Я сьогодні хочу поділитися з вами про своє почуття між життям 
і смертю. Це є почуття, коли людина вмерла, а через деякий час верну-
лася спокійна. Тоді я зауважила, що сталося, як вони почувалися і 
що вони бачили. Я вибрала цю тему тому, що я мала таке почуття в 
моєму житті. Під час п'ятого місяця мого перебування в шпиталі в ме-
не серце перестало битися, і я перестала дихати. Лікарі сказали, що 
я була «клінічно мертва», себто вмерла на пару хвилин. Як це сталося, 
то за деякий час я відчула, що плаваю в повітрі і піднімаюся все ви-
ще й вище. Було дуже тихо, і я почувалася спокійна. Тоді я зауважи-
ла, що дивлюся на себе згори, але лежу на ліжку і також бачу, як всі 
лікарі й сестри пробують мені допомогти, але в цю приємну для мене 
хвилину я хотіла, щоб вони мене лишили в спокої. І так, плаваючи в 
повітрі, незабаром я побачила браму, яка спочатку була невиразна, 
але потім освітилася світлом згори. Ця картина тепер була виразніша, 
і я знала, що те світло над брамою репрезентувало Ісуса Христа і, що 
одиноким моїм бажанням в цю хвилину було Його побачити. Все дру-
ге довкола цієї брами було незрозуміле, але це мене й не цікавило. 

Якось я знала, що, як та брама відкриється, то я умру, але як ли-
шиться закрита, то я далі буду жити. Після довшого часу я відчула, 
що відходжу від цієї брами, аж раптом відчула, що вернулася назад 
на цей світ. Я відкрила очі й побачила декількох лікарів і сестер. Од-
на сестра стояла наді мною, і я потім зрозуміла, що вона мене питав: 
«Чи ти знаєш, хто я є?» Я пригадала собі, що сталося і зрозуміла, чо-
му вона мене це питає. Я набрала сили й відповіла: «Так». Я була зму-
чена, слаба і сердилася, що брама не відкрилася. 

Пролежавши сім місяців в шпиталі і перейшовши тяжку операцію, 
я вернулася додому і далі діставала такі самі атаки, як і перше. Щой-
но в 1979 році приятелька бабусі порадила нам, щоб ми поїхали до 
Маручідор, 150 кілометрів за Брізбеном. Там мав бути лікар, який лі-
кував пряродніми ліками. Після довгих переговорів з батьками ми ви-
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рішили поїхати. Вибралися в цю далеку подорож дідусь, бабуся і я. 
Ми їхали від ранку до вечора, кожного дня через три дні і ставали ті-
льки обідати і випростувати спину та ноги. Піт з нас лився, і ми му-
сіли себе рятувати мокрими рушниками. Приїхавши до Маручідор, ми 
стрінули лікаря, який був лагідний і дуже приємний. Від першого дня 
я почала брати по сімдесят вітамінів на день і протягом тижня моє 
горло дуже боліло, але я була приготована терпіти, якщо це мало ме-
ні помогти. Через кожних три місяці я мусіла пропускати школу і їха-
ти назад до Маручідор. 

Хоч всі ці згадки мого минулого життя є неприємні, я ніколи не 
можу їх позбутися, бо вони все будуть мене переслідувати. Я вже ско-
ро буду мати п'ятнадцять років і майже здорова, але я ще досить час-
то думаю про ті довгі дні в шпиталях і про мою змучену родину, яка 
не зважаючи на працю і всі інші обов'язки кожного дня відвідувала 
мене в шпиталі. Згадуючи ці дні, мені стає дуже жаль себе, і я навіть 
не знаю чому. Можливо, тому, що я була мала, не знала англійської мо-
ви і дуже боялася всіх, що були вбрані в білу одежу. Я ще й тепер, 
коли йду до лікаря, то боюся. 

Катруся Сліпецьгса, 15 років, студентка Школи Ук-
раїнознавства в Нобл Парк, біля Мельборну, одер-
жала першу нагороду за це оповідання в минуло-
му конкурсі молодечої творчости. 

Катя Ткач 

ГУЛЯЙ - ПОЛЕ 

Ранок. Будильник дзвонить, дзеленчить. Невже мені треба знову 
вставати? Неначе тільки лягла. Та, мабуть, так і було. Ой, як голова 
болить у мене, не мусіла допивати оту останню склянку вина... Ніколи 
немає часу виспатися, завжди щось інше важливіше приходить. Під-
велась, зідхнула глибоко, і так кортіло назад мені вернутися в тепле 
ліжко та солодко заснути. Ах, треба ці думки скоро розвіяти. 

Іду вниз по сходах. Може вже якась добра душа надумала зроби-
ти каву таку, як смола, як я її люблю, щоб швидше пробудила. А далі 
думки прилітають мені в голову. Чому людині іти на працю? Це такий 
перевід дорогого часу. Ну, якби хоч була цікава праця, що збуджувала 
думки, а то можна заснути від нудьги. А ще там на праці в мене якийсь 
дід, який безперервно на мене нарікає, обзиває та, коротко кажучи, 
просто з мене воду варить. І так люди все своє життя пророблять, го-
няться за тими долярами, не маючи часу вгору глянути, а то, ще й по-
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думати... "Навіщо мені йти на працю та продавати свою душу. Ну, але 
що ж зробиш? Хочеться гуляти та подорожувати, то немає ради, треба 
йти на працю. Треба буде придумати альтернативу. 

Заходжу в кухню — та чудо! Немає тієї метушні, яка мене зустрі-
чає щоранку. Тихо, спокій, невже вони всі ще сплять? І в ту мить ме-
ні нагадалось, що сьогодні Різдво. Латинські свята і сьогодні праці не 
буде. Мені аж полегшало на серці. 

Сіла собі на канапі в кутку, у вітальні, та почала роздивлятися 
кімнату. Б одному кутку стоїть собі ялинка, яку я з Олею притягла з 
міста по снігу. Пишна вона, стоїть собі убрана медяниками та шоколя-
дами. В другому кутку стоїть величезний баран, аж мало не до стелі. 
Це у нас живе у комунальній квартирі студент-мистець. З університе-
ту привіз. Ми вже далі й не питаємо, який в нього наступний проект, 
а шкільний рік лише почався. 

На столі та по всій підлозі розкладені книжки. Це з нами живе дру-
гий студент-психолог, що дослідну працю любить. Не маємо права їх 
збирати, чи гості, чи ні, а ця праця може тривати й тижнями. Він 
хоч і має добре серце, але його характер не до моєї подоби. Трохи й 
дивакуватий. Ми з Олею та Надійною прозвали його «дідом». Завжди 
він нам на нерви діє. То залізе у ванну з вином та мокне там годину. 
Ми вже і перестали вгадувати, що можна так довго у ванні робити. 
Або по телефоні «роздабарює» годинами з різними панями, не дасть 
нікому іншому телефону, а туди вони йому видзвонюють, часто серед 
ночі, іноді прямо в гістериці. Ми мали теорію, що він працював у кри-
зовому центрі, хоч так і не взнали. Любив він також робити нам ана-
лізи. Перевіряв, як довго кожна з нас дівчат прощалася з товариша-
ми на порозі. І то дослівно на годинник поглядав, а тоді починалась 
аналіза... Мабуть, його особисте життя було порожнє, що він так на-
шим цікавився, всіма деталями. Нас рятувало, що він був єдиний в ха-
ті, який не вмів говорити по-українському. Думаю, що того року моя 
мова хоч трохи покращала. 

І знов моє серце заболіло, що це я тут сама під час свят — без 
родини. Друзі хоч і запрошували, але то не те саме. Чомусь під час свят 
завжди найгірше бути самому. Надворі сніг падає, і це мене втихоми-
рює. Повільно сніжинки падають, мерехтять на сонці та витанцьову-
ють в своїй подорожі. Це краса. Подвір'я покрите чистим пухким сні-
гом. Все аж блищить. На соснах гілки аж згинаються від снігу. Думаю 
собі, що треба ще й хідники почистити, адже моя черга. Може хоч 
під час свят нас не оштрафують. Пригадується, коли мені перший раз 
припало скребти хідники. Носила я відра й каструлі кип'ячої води. 
Швидко перевчилась. 

РІа вулицях уже давно повісили різдвяні декорації, зовсім інша ат-
мосфера, ніж вдома. Я звикла, що в нас в Австралії під час Різдва є 

найбільша спека — на пляж їздимо, де під час коляди випиваємо, хо-
лодне пиво, а не горілку, щоб трохи розігрітися. Такі контрасти... Та, 
хочби ці контрасти були лише кліматичні. 

Думки полинули далі. Що ж я тут роблю в Північній Америці? Я 
ж австралійка. Родилась в Австралії й виростала там. Що ж мені далі 
треба? Що мене сюди далі тягне? Може, частинно, ця молодь тут та 
її позитивні ідеї та погляди на майбуття української еміграції в дія-
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спорі. Цей ентузіязм є заразливий. Вони наче не так пасивно сприй-
мають своє «українство», але в них й інші обставини. 

Ой, ці думки засерйозні на цей святочний ранок. І знов мої очі 
вернулись на свинюшник у кутку. Оце наші студенти ( з чоловічого 
роду), мабуть, ніколи не навчаться. За чистоту та рівний розподіл хат-
ньої праці вони нам обіцяли золоті гори. Вони лише говорять за рів-
ноправність та пишуть на ту тему праці, а діла з того ніякого немає. 
Покинули вони все знову жужмом в кутку коло дверей. Кажи, благай, 
і далі нічого з того не виходить. По кімнаті стоять пляшки з-під вина, 
пива та переповнені з окурками попільнички. Нічого нового. Це наше 
«Гуляй-Поле», що ж можна далі сказати... Прийдеться самій прибрати, 
не скажу ж своїм друзям, щоб не дивилися на сміття по кутках. І на-
гадується тепер, що мені батьки приказували, коли жалілась їм: «хо-
тіла свою «комуну», то тепер терпи і не нарікай!» 

Кат я Ткач, учителька, дістала 2-гу нагороду за цей 
есей (для старшої групи) на попередньому конкурсі 
молодечої творчости в Австралїі. 

Ксеня Саракула, 16 років 

МОЯ ПОДОРОЖ ДО НЮМЕЇ 

Нюмея — столиця Нової Каледонії. В Нюмеї живе шістдесят ти-
сяч населення. Нова Каледонія — це французький острів, його відкрив 
капітан Кук у 1774 році, а 24-го грудня 1853 року вона стала належати 
до Франції. 

У Новій Каледонії живе 50 відсотків католиків. 35 відсотків протес-
тантів і 5 відсотків мормонів. У 1864-му році ця країна була криміналь-
ною колонією, там жило багато каторжан і в'язнів. Але від 1872-78 ро-
ків, коли вибухнула у Франції революція, так звана Паризька Комуна, 
то незабаром, від 1897 року, привіз засланців припинився. 

Перший поселенець Нової Каледонії був англієць містер Паддон, 
який здезертував з фльоти, втікши з Австралії до Нової Каледонії. Тож 
Нова Каледонія сьогодні є республікою, що належить до Франції. Вона 
має члена парляменту, економічного й соціяльного консультанта. Міс-
цеве самоуправління вибране населенням. Воно називається Терито-
ріяльною Асамблеєю і має тридцять шість місць. 

Ширина Нової Каледонії — 50 кілометрів і має форму чайки. А за-
гальна площа цієї країни — 19 тисяч квадратових кілометрів. З півно-
чі на південь простягається багато гір. Ця країна стоїть на третьому 
місці в світі у видобуванню нікелю, після Канади та СРСР. Але проте 
має 95 відсотків запасів нікелю і 5 відсотків міді. 

194' 



Підсоння Нової Каледонії субтропічне. Пересічна температура про-
тягом усього року — 22 ступні. її літо триває від жовтня до квітня. 
Найвищий шпиль гір має 1639 метрів. 

Країна має два летовища, які під час останньої війни збудувала 
американська армія. Повітряний транспорт має п'ять ліній. 

У Новій Каледонії є багато різних птахів, і немає небезпечних зві-
рів, навіть гадюк та павуків. Багато рослин цього острова вживають 
для лікування катарів, грипи. Цих рослин нараховують до трьох тисяч. 

Населення Нової Каледонії становить 140 тисяч. З них 60 тисяч єв-
ропейців, 60 тисяч малайців, а решта з інших країн світу. їхній танець 
«Ле Пі лов Пілов». Малайці говорять 35-ма діялектами, але державна 
спільна мова — французька. Від заходу до сходу розкинулись села, 
їхня столиця Нюмея колись мала назву Порт де Франсе. Столиця має 
єдину телевізійну станцію, яка транслює свої програми від п'ятої годи-
ни по півдні до десятої або одинадцятої вечора чи ночі, але в неділю 
починав передачі о 4-тій годині по полудні. Радіо пересилання працює 
щодня від шостої ранку до десятої вечора. їхня єдина щоденна газе-
та «Ля новеллес». їхні гроші мають назву «Паціфік Франк», а 110 їхніх 
Франків дорівнюються одному нашому долярові. 

В Новій Каледонії розвинений спорт, ігри. Малайські дівчата гра-
ють в крокет; дуже популярний водний спорт: плавання, на вітриль-
никах, бурунення на вітрі тощо. Грають також в футбол, реґбі, баскет-
бол, волейбол, сквош, кеглі і на ковзанях по дьоду. 

Від тридцятого квітня до сьомого травня я з 17-ма дівчатами пере-
бувала в Новій Каледонії. Ми приїхали з Сіднею до Нюмеї, щоб удоско-
налити нашу французьку мову та побачити, як живуть тамтешні лю-
ди. І хоч віддалення тієї країни досить мале, одна година лету, та різ-
ниця в житті людей дуже велика. Поперше, люди там дуже привітні: 
я не зустріла жодної людини, яка б не привіталася зі мною. Розмина-
ються люди на дорогах, тримаючись правої сторони, як в Европі. Але 
одночасно я помітила, що люди не можуть переходити дороги, бо авта 
не звертають на них уваги і легко можуть переїхати або скалічити. 
Тому, переходячи дорогу, треба бути дуже обережним. 

Ходили ми там на всякі прогулянки: оглядали їхню,,.катедру, міс-
то, музей, театр і чудові краєвиди. Під час однієї прогулянки ми відві-
дали їхній акваріюм, яким я була дуже захоплена: не могла повірити, 
що могло бути стільки кольористих риб. Іншим разом нас повезли чов-
ном на острів, де стоїть маяк. Там ми плавали в чистих синіх водах, 
лежали на теплому піску. На обід нам дали їхню їжу, а потім танцюва-
ли з тубільцями. 

У неділю ми були на французькій Службі Божій, яка теж була для 
нас цікава. Кілька разів на день ми ходили на пляж, який був дуже 
близько від нашого готелю. Вода була прозора, і можна було бачити 
в ній чорні й білі рибки. Під час прогулянок ми намагались побільше 
розмовляти французькою мовою, а чудова погода допомогла нам добре 
відпочинути, щоб повернутися з повною снагою до Шкільної праці. Але 
в Новій Каледонії нам було так гарно й тепло, що нікому з нас не хоті-
лося повертатися до холодного й мокрого Сіднею. 

Ксеня Саракула є студенткою українського матри-
куляційного курсу в Параматті коло Сіднею. 
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ШКОЛА ЮНИХ БАНДУРИСТІВ У СІДНЕЇ 

Школа гри на бандурі при Українській Центральній Шко-
лі в Сіднеї, вже перейшла своє десятиріччя. З 1974 року, шко-
ла, також відома як Сіднейська Школа Юних Бандуристів, 
за пропозицією п. Г. Бажула, організаційно поєднана з Укра-
їнською Центральною Школою. 

Це була, можливо, найздоровіша ухвала тодішньої упра-
ви, бо школа опинилась на сталім місці під авторитетом Цен-
тральної Школи, адміністратором якої був п. І. Жестовський. 
Керівник ансамблю бандуристів ім. Г. Хоткевича, Петро Де-
ряжний, був зарахований до вчителькою складу Української 
Центральної Школи, і вже через рік часу наполегливої праці, 
учні Школи Гри на Бандурі змогли виступити в співучасті 
з ансамблем ім. Г. Хоткевича на успішнім концерті «Шляха-
ми Кобзарів». 

Щоб полегшити навчання двох груп, — в 1976-му році до 
складу інструкторів прилучився молодий студент і учень 
школи гри на бандурі — Віктор Мішалов. При кінці 1976 ро-
ку П. Деряжний відмовився від учителювання в школі, і ке-
рівництво перебрав В. Мішалов. Тому що частина учнів відій-
шла з попереднім керівником, зісталось лише 4 учні (з 9-ти), 
але молодий керівник з запалом взявся за вивчення бандур-
ного мистецтва та продовжував працю учителя. Коли ж В. 
Мішалов виїхав на дальшу музичну науку, керівництво пе-
ребрала його сестра Роксоляна Мішалова, також учениця 
школи. її уміле ставлення до учнів і сумлінна праця спри-
чинились до росту школи. Вже річний концерт 1981-го року 
увінчавсь успіхом в присутності 32-ох виконавців. До помочі 
стала також і австралійка п-ні Н. Діксон, учителька музики, 
яка полюбивши наиї інструмент, репрезентувала школу на 
концертах та поодиноких виступах. Перспективи виглядали 
надзвичайні. Запал відгукнувся і по інших стейтах Австралії, 
де подібні школи і самодіяльні ансамблі почали активізува-
тись. На жаль, улюблена вчителька і керівник Р. Мішалова 
попросила відпустки, і керівництво прийняв уже досвідчений 
бандурист Віктор Мішалов. На превеликий жаль, після не-
сприятливих умов 1982-го року знову наступила зміна в мис-
тецькім керівництві школи. Старші учні, на яких покладалась 
надія як на майбутніх учителів, із-за різних причин відійшли. 
Зісталось 16 учнів, які переважно були початківцями. 
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Але школа не припинила своєї праці, а лише перегрупу-
валась, і керівництво перебрав голова батьківського коміте-
ту Е. Кульчицький. Слід скласти подяку усім батькам учнів, 
які не впали в зневіря, а далі привозили дітей на лекції, — 
та учням, які не кидали любови до бандури, ідучи по шляху 
здорового глузду. 

В школі існують три групи: початківці, середня група, 
яка підготовляється до співучасти в старшій групі, і старша 
група, яка найбільше репрезентує свою умілість. 

На фото, починаючи зліва, верхній ряд: Олена Кульчицька, Софія 
Кульчицька, Рафія Ель-Ісса, Михайлина Кенцало, Наталка Таранець, 
Анна Голубинська, Віра Кримська. Середній ряд: Наталка Трой, Соня 
Берник, Олена Балюк, Надія Кульчицька та Соня Таранець. Нижній 
ряд: Марко Берник, Монтеґ'ю Ель-Ісса, Степан Кенцало та Марко 
Кульчицький. 

Михайлина Кенцало — музично талановита і здібна дів-
чина, колишня учениця школи, очолила старшу групу, став-
ши її музичним керівником. При школі існує батьківський ко-
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мітет, який опікується справами школи. Теперішний склад 
є такий: Е. Кульчицький — голова і керівник школи, п-ні А. 
Кенцало — скарбник, п-ні Р. Таранець — господар і п. І. Же-
стовський — адміністратор. Склад учнів час від часу міня-
ється, але школа ґрунтовно забезпечена. Сила школи є в то-
му, що вона не спирається лише на одній особі, а тримається 
на суспільно-громадських засадах. Школа має своїх 12 бан-
дур (9 дитячих і 3 великих), які випозичаються учням. Два 
комплекти строїв і малу нотну бібліотеку. Дякуючи підтрим-
ці батьків та ширших жертовних громадян, школа, хоч і є 
частиною загальної Центральної Школи, старається працю-
вати як окрема одиниця. Австралійська Рада Мистецтв (Ауст-
раліян Артс Каунсіл) прихильно ставиться до нашої школи 
і її матеріяльно підтримує. Хотілося б знову побачити і пере-
жити той запал і ентузіязм, який оживив був усю працю, — 
а він таки міг би бути, якщо всі дії перейдуть на сторону ро-
зуму, а не почуттів. 

Едуард Кульчицький — Керівник Школи 
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Євген Гаран 

ВИСТУП МОЛОДИХ АВТОРІВ 

В неділю 20-го травня 1984 року в приміщенні Дому Мо-
лоді в Лідкомбі біля Сіднею відбувся Авторський вечір моло-
дечої творчости. Українською моовою читали свої твори 
учасники останніх конкурсів клюбу ім. В. Симоненка. Голо-
ва клюбу письменник Дм. Нитченко провадив виступ. 

Вечір відкрив п. М. Мороко від Культ.-Товариського Клю-
бу. Дмитро Нитченко прочитав доповідь про ролю худож-
нього слова в нашому житті, про важливість знання слова 
в середовищі молоді і знайомив молодих авторів перед слу-
хачами. Це були дівчата в віці середньої школи і кілька — 
університетського віку. 

Таня Бейлі, мабуть наймолодша, але з найвищою нагоро-
дою з останнього конкурсу, прочитала оповідання під назвою 
Один день в житті часопису. Задум твору оригінальний. Мова 
добра. Видно, що багато праці вкладено в оповідання. Таня 
мала те, що часто буває із здібними і чутливими людьми і що 
зветься англійською мовою «стейдж фрайт». ї ї голос став ти-
хеньким. Але з часом дівчина перемогла себе і голос вирів-
нявся. 

Наталка Соловій прочитала оповідання Юність. В ньому 
увалений спостерігач знайде елементи справжньої повісти. 
Тут вам і лоно чудової, сонцем осяяної природи — це запо-
відник чистоти почуттів і юного здоров'я; тут і українська си-
туація (Пласт, згадка про подорож батьків в Карпати) — це 
молодечий ідеалізм, патріотизм, а одночасно перед очима чи-
тача розвивається тема першої любови у формі знайомства 
і дружби між юнаком і юначкою. Авторка показала, як вона 
вміє полонити увагу слухача. Присутні принишкли і уважно 
слухали її читання. Це добрий твір і недаром недільна радісь 
програма вибрала саме це оповідання того ж дня на станції 
2ЕА. 

Аня Денисенко прочитала оповідання Чужі очі, чужі ноги. 
Дуже вдала назва. Повторення слова «чужі» приковує увагу, 
зацікавлює читача і підсилює головну думку твору. Тема опо-
відання — любов до ближнього. Це розповідь про допомогу 
і співчуття до дівчини паралізованої в нещасливому авто-ви-
падку. 
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Галя Денисенко прочитала оповідання на спортову тему. 
Дівчина Софія бере участь в пливарських змаганнях. Цікаво 
як вік та оточення авторки віддзеркалюється в тематиці. Важ-
ливе одне ускладнення. Змагунка нездужає на астму. Отже, 
ціль змагань не є виграти золоту медалю. Справа не в золоті. 
Цікава деталь: перед тим як стрибати в воду, Софія перехрес-
тилася. Це — психологічна деталь, яка зраджує сильне внут-
рішнє напруження. Такі деталі говорять про те, що в авторці 
є Божа іскра, а іскра при сприятливих умовах розвивається 
в палкий вогонь. 

Гандзя Берегуляк — оповідання Мати. В Австралії зни-
кають сотні дітей. Чи вони самі кидають дім в пошуках при-
год, чи їх хтось підмовляє на втечу, в усякому разі більшість 
з них вертається додому вже наступного ранку. Але є такі, 
які ніколи не вертаються, а гинуть на «кінґс кросах» велико-
го міста, гинуть від браку життьового досвіду, від драґів, від 
хвороб. Гандзя описує почуття матері, в якої зникла дитина. 
Добірна мова. Дбайливо опрацьований твір. 

Оксана Смеречук прочитала подорожній опис Ксені Са-
ракули під наголовком Моя подорож до Нюмеї. Сама автор-
ка була десь у від'їзді. Опис цікавий і багатосторонній. У ме-
не таке враження, що серед нашого читача відчувається брак 
ознайомлення із французькою Океанією. А цей аванпост фра-
нцузької культури лежить всього три години літаком від Сід-
нею. З ним варто познайомитися, і не тільки з кулінарних 
причин. А й тому, що французи зуміли створити цивілізацію, 
яка дає найбільше індивідуальної свободи. У них, наприклад, 
зовсім нема цензора. Ксеня Саракула спостережливо пере-
числює важливі аспекти економічного, історичного та етніч-
ного життя на острові. 

Марта Смеречук прочитала твір відсутньої американської 
авторки Марусі Найтінгел Пригоди моєї черепахи. У творі 
розкривається світ дитини. Батьки купують дитині тваринку 
і дитина навчається, як доглядати за нею, як годувати її, як 
допомагати в випадку хвороби. 

Оксана Смеречук також прочитала оповідання відсутньої 
Тані Ріжнів Безоісалісні люди. Воно розповідає про те, як де-
які дорослі в нашому суспільстві трактують домашніх тварин, 
в цьому разі песика Флюсі. Бідолаха часто голодний, немає 
йому товариства, з ким гратися, а пізніше його оперують. Йо-
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му вирізують голосові струни, щоб не гавкав і не турбував 
старого сусіда. 

Я розумію і схвалюю обурення молодої авторки. Мені по-
добається її відвертість і протест проти безжалісних людей. 
Вік і оточення визначають тематику. З часом авторка може 
написати про безжалісних людей, які гнітять Україну. 

Під кінець Наталка Бей прочитала спогади відсутньої На-
ді Намурен про стару жінку, вже покійну, яка колись розпо-
відала їй про Україну. Авторка вміє підхоплювати такі риси 
в природі, які вражають своєю казковою красою. Це — мороз, 
що вирисовує картини на шибах вікон, іней, що висить на 
вітках дерев тощо. 

Наталка Бей також мала приємну несподіванку для при-
сутніх. Вона прочитала своє останнє оповідання, ще не опуб-
ліковане. Назва Зерно існування. Як Дм. Нитченко сказав, во-
но було написане з душею і теплом. 

В Сіднеї це була перша зустріч українського громадянс-
тва із своєю творчою молоддю. Присутніх слухачів нарахову-
валося понад 50. Вони щиро і щедро вітали молодих авторок. 
Тут зокрема треба подякувати письменникові Дм. Нитченко-
ві, який не дав нашому молодому доростові пропасти непомі-
ченим. 
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МАРО 

ОЛЕСЬ БЕРДНИК 

V грудні 1979 р. в містечку Кагарлику біля Києва засуд-
жено до шістьох років таборів суворого режиму та трьох ро-
ків заслання Олеся Бердника — діяча Гельсінкської Групи та 
письменника, якого київська Історія української літератури 
вісім літ раніше назвала найпліднішим українським автором 
жанру наукової фантастики. Адже вже тоді редактор Історії 
вважав потрібним перестерегти читача перед ідеологічним ві-
дхиленням у творчості Бердника, знаходячи в ній «помітне не-
хтування реального життєвого ґрунту (наукового, соціяльно-
го, морально-психологічного)» і спостерігаючи, що «слідом 
за цим широко відчиняються двері химерному, підсвідомо-
му, містичному, що призводить автора до ідейнохистких, на-
уково неспроможних концепцій.» 

Така загрозлива оцінка була співзвучна з подіями, які в 
той час відбувалися в Бердниковій кар'єрі. Олександер Пав-
лович Бердник, народжений 1927 р. на Херсонщині, колиш-
ній військовик, колишній актор, колишній в'язень беріївсь-

ких таборів (1945-55), при кінці 60-их років був уже автором 
коло двох десятків книжок — повістей, романів та збірок 
оповідань науково-фантастичної та історичної тематики. V 
1970 р. знищено в друкарні його казкову повість Окоцвіт, а 
через рік щез із книгарень його великий роман Зоряний Кор-
сар; пізніші твори Бердника появляються тільки в самвида-
ві. Слідом за цим іде заборона публічних доповідей Бердни-
ка та початок зацікавлення ним органів державної безпеки 
(1972), критика перед пленумом Спілки письменників Укра-
їни та виключення із Спілки (1973), і, нарешті, вилучення всіх 
його творів з продажу та бібліотек (1976). Позбавлений мож-
ливостей впливати на своою публіку літературним шляхом, 
Бердник активізується в правозахисному русі. Він був одним 
з п'ятнадцятьох членів-засновників Української Громадської 
Групи сприяння виконанню Гельсінкських Угод, що постала 
в листопаді 1976 р. Після арешту Миколи Руденка в липні на-
ступного року, він стає провідником Групи. Аж до його ув'яз-
нення в березні 1979 р. Бердників підпис стоїть, поруч з дру-
гими, під чи не всіма заявами та меморандумами Групи; у 
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багатьох із цих документів панує характерний для нього стиль 
і патос. 

Права людини і права української нації — це плятформа, 
яку Бердник розділяє з усіма членами Української Гельсінк-
ської Групи. Але Бердник думає ще ширшими критеріями: 
йому важливе майбутнє усього людського роду, усієї пляне-
ти, усього космосу. Недаром суворі риси обличчя, довге во-
лосся та борода, мрійливий погляд у далечінь пригадують 
нам старозавітного пророка: це людина, яка в зверненнях до 
Об'єднаних Націй, до церковних та політичних провідників 
з глибокою серйозністю вимагає від своїх сучасників ство-
рення нових, не-експлуатаційних стосунків з природою; усу-
нення антагонізмів між усіма живими істотами; припинен-
ня циклю пожирання слабших сильнішими; побудови зовсім 
нового космосу; Преображення людини та плянової зміни 
напряму людської еволюції. З метою здійснення таких цілей 
Бердник створив 1976 р. Ініціятивний Комітет Альтернатив-
ної Еволюції. Словом — утопія для нього не просто літера-
турний жанр, цікавий, але ні до чого не зобов'язуючий витвір 
людської фантазії; утопія — це пропозиція, проект, плян 
праці. 

Декого (не тільки в Радянському Союзі) налякала уто-
пічна послідовність Бердника; тут і там поставлено питання 
— чи не божевільний він? У відповідь Бердник напевно послу-
жився б словами Леоніда Плюща: «Я, Боже, вільний!» Він 
же зберіг свободу провокаційно оригінальної думки; у сірій, 
антилюдяній радянській дійсності він породив та розвинув 
візію кращого, досконалого, вільного, нічим не обмеженого 
майбутнього для людини. 

Ідеал, який оживлює суспільно-політичну та публіцистич-
ну діяльність Олеся Бердника, ще виразніше втілений у його 
творах. Як усі витвори духу, ідеал цей не народився на світ 
повністю розвинений, а мусів пройти певний процес назріван-
ня. Правильно зазначив один радянський критик, що про-
відна ідея в творах Бердника завжди одна: визволення люди-
ни. Але ця думка поступово набирає індивідуальности і склад-
ности, вона входить у діялог з ідеями світових релігій та фі-
лософських напрямів і стає небезпечним викликом офіцій-
ної ідеології радянської влади. 

Спочатку тематика збереження гідности й індивідуаль-
ности людини перед загрозами чи то прогресу науки й техно-
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логії, чи то нищівних інституцій або авторитетів, ще не має 
метафізичного виміру. У творах першої половини 60-тих ро-
ків зустрічаємо мотиви визволення молодих та ідеалістичних 
науковців із пащі злочинної (американської!) мілітарної про-
мисловосте СПодорож в Антисвіт, 1963), визволення соціяль-
но чи інтелектуально поневолених світів пришельцями з ін-
ших плянет чи шарів часу (,Діти безмежжя, 1964; потім Под-
виг Вайвасвати, 1967). 

Згодом відбувається те, що хотілось би назвати «роман-
тизацією» Олеся Бердника. Маємо на увазі появу у його тво-
рах важливого мотиву, який пов'язує його з ідейним світом 
філософської течії німецького романтизму на переломі XVIII 
та XIX віків. Як у Фрідріха Шлеґеля і Новаліса, так у Берд-
ника важливу ролю починає відігравати концепція керуван-
ня людської думки явищами фізичного світу. У «космічній мі-
стерії» Вогняний вершник (1967) героїня Віола проникає у 
світ, де зникає людське тіло і де «творча воля і її здійснення 
— невіддільні». 

Досягнення ідентичности людської волі з фізичногю дій-
сністю світу стало центральним мотивом двох чи не найваж-
ливіших творів Олеся Бердника: повісти Окоцвіт та роману 
Зоряний Корсар. Тут Бердник, мабуть, і досягнув найвищого 
(дотепер) пункту в розвитку його формально-естетичної май-
стерности. Якщо раніше в його творах ми спостерігали певну 
епізодичність, невирівняність розповідних мас, нахил до диґ-
ресій і тенденцію до монологічного викладу думок, то в Око-
цвіті і Зоряному Корсарі зустрічаємо стрункість структури, 
навіть лаконічність. Ідейний зміст передається читачеві не 
так абстрактними нарисами, що сповільнюють розвиток дії, 
як символікою фабули та образносте. Такого рівня доскона-
лосте вже не досягнув єдиний (нам відомий) пізніший роман 
Бердника: Прометей, написаний 1970 - 1971 рр. 

В Окоцвіті діти-герої, міцно повіривши в силу «казки» 
(тобто фантазії, пов'язаної з традиційною мудрістю не відчу-
женого від своєї історичної пам'яті народу), наперекір безду-
шному філістризмові «старших», зуміли полетіти в космос, 
щоб силою свого духу оживити вмираючу плянету. Сильна ві-
ра й палке бажання дозволяють їм побороти всі обмеження, 
які накладає на них світ матерії та суспільні упередження. 

Окоцвіт — шедевр художньої простоти, а Зоряний Кор-
сар — доказ, що Бердник уміє скомпонувати великий, бага-
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товимірний роман і влучно переплести в ньому різні нитки 
розповідей, які відбуваються на кількох шарах часу. У Києві 
1980-го року, на плянеті Орана, а також у давно минулому ар-
хаїчному світі відбуваються пов'язані між собою конфлікти 
між принципом добра, свободи, людяности і розвитку духу, 
з однієї сторони, та принципом деспотії, одноманітности і ду-
хової інертносте — з другої. Перемога всюди належить Зоря-
ному Корсарові, людині, яка знищила обмеження власного 
тіла і підкорила собі світ матерії. У Зоряному Корсарі Берд-
ник відкидає поняття поступу, як зростаючої науково-техніч-
ної контролі над природою. Натомість, він висуває концепцію 
перемоги духу над матерією. Саме це є символічне значення 
Корсара: він навчається обходитися без їлсі, перемагати тя-
жіння, пересуватися через простір без помочі машин і, нарещ-
ті, зовсім вийти із свого тіла, стаючи вільним розумом і сер-
цем, майстром нового, гідного людини, космосу. 

Але такий безмежний антропоцентричний, світотворчий 
оптимізм уводить Бердника в конфлікт, який нам відомий з 
історії німецького романтизму. Самовільне творення власно-
го світу — це найрадикальніша вимога індивідуалізму. Вона 
стоїть на кінці традиції просвітництва і узурпує для людини 
місце Бога в космосі. І так, як останні консеквенції філософ-
ського егоцентризму налякали провідних романтиків та при-
вели не одного з них назад до релігійної віри, так і Бердник 
після Зоряного Корсара відчуває потребу розглянути різні 
концепції теїзму. 

Саме такі шукання становлять зміст роману Прометей. 
Це вже не наукова фантастика, а твір про духовно-інтелекту-
альний розвиток героя та героїні в країнах довкруги Серед-
земного моря в ранніх століттях християнської ери. Ісідор оз-
найомлюється з рядом релігій та світоглядних систем; він за-
становляється, зокрема, над християнством і наукою гности-
ків. Жодне вірування не заспокоює його. У християнстві, на 
його погляд, людина позбавлена волі та гідної її відповідаль-
носте за себе. Гностики заперечують необхідний для Ісідора 
принцип важливосте поцейбічного світу, як театру всеважли- . 
вої людської діяльносте. А в міжчасі Гіпатія росте і розвива-
ється своїм власним шляхом, незалежно від усіх готових си-
стем, і цією дорогою досягає високого рівня внутрішньої са-
мовпевненосте. 
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Отже в Прометеї дискусія між позиціями віри та повної 
духовної самостійности кінчається перемогою останньої. Але 
новіші документи, як ось «Відкрите дружнє послання» Папі 
Іванові Павлу ІІ-му (1978), дають підстави думати, що Берд-
ник тепер вважає себе християнином, хоч зберігає критичне 
ставлення до церков, як інституцій. 

Окремо треба звернути увагу на Бердникове поняття на-
ції (зокрема, звичайно, України). Натяки на цю проблематику 
знайдемо в Окоцвіті й Зоряному Корсарі, а ширше розроб-
лення в самвидавних матеріялах, що їх зібрано в болтімор-
ській колекції Свята Україна. Бердник не ідентифікує нації з 
державою, вважаючи, що держава по своїй суті — інстру-
мент для поневолення людей. Зате він бачить в історії благо-
дійне існування духових, націй, які повинні перетворитися в 
«духовні республіки»: рівні і приязні між собою духовні оди-
ниці, які співпрацюватимуть у будуванні утопічної майбутнос-
ти. У Зоряному Корсарі є чудове символічне зображення ці-
єї теорії. Батько героїні уві сні бачить бенкет своїх предків-за-
порожців; вони передають йому кришталеву чашу з вином 
невмирущости, яку він приносить зі сну в двадцяте століття. 
Його дочка Галя Курінна, випивши благодійний напій, іде з 
послідовниками Зоряного Корсара в далеке майбутнє, щоб 
там співдіяти у дальшому розвитку людських можливостей. 
Отже — тільки у свідомості зв'язку з національним минулим 
може зростати людське прагнення до вищих площин духу. 

Немає сумніву, що аксіоми ідейного та символічного сві-
ту Олеся Бердника крайньо неспівзвучні з офіційною ідеоло-
гією радянської влади — вже не беручи під увагу деталі при-
хованої безпосередньої критики, яку помітить уважний чи-
тач: натяки на безправ'я, цензуру та зловживання психіятрі-
єю. Ідея історії та нації у Бердника — це замах на офіційну 
політику «зближення» та «злиття» народів. Утопічна людина 
Бердника покидає світ матерії і з ним заперечує технологіч-
ний прогрес, підкорення природи і працю в значенні продук-
ції. Задоволене, безпечне, сите, одноманітне суспільство від-
кидається, як антилюдське; натомість, Бердник показує трі-
юмф людства, як тріюмф індивідуальної волі. Кожний читач 
добачить тут критику центральних доктрин марксизму-лені-
нізму: колективізму та матеріялізму. 

Олесь Бердник перебуває тепер у неволі на Пермщині. 
Його покарання, як і покарання багатьох інших дисидентів 

206' 



— це відповідь на загрозливе вільнодумство держави, яка ви-
магає від своїх громадян беззастерелсного послуху й повного 
конформізму. Але Бердник і невелика група подібних йому є 
доказом, що людський дух не загубить навіть у несприятли-
вих йому умовах своєї життєздатності!. Популярність творів 
Олеся Бердника зростає серед українців Заходу; треба наді-
ятися, що історія його впливу на читача України ще тільки 
починається. 

На фото пластунка Петруся Цабанюк підносить від Пла-
сту квіти Ніні Строкатій-Караванській після її виступу на 
зустрічі з громадянством в Мельборні 23.10.1983 р. Поруч ба-
чимо голову Комітету оборони права людини інж. Миросла-
ва Болюха. Далі стоїть Роман Лазорко. Фото О. Ленківської. 
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Григорій Вишневий 

ТРАГЕДІЯ ГОГОЛЯ 

Була холодна московська зима 1852 року. Пізньої ночі 
щоразу яскравішим полум'ям спалахкував огонь у печі. На 
ньому вмирали сухі аркуші рукопису другої частини роману 
Мертві душі. Тремтячі руки схудлого від напівголодного існу-
вання й ментально захитаного автора, як у лихоманці, жбур-
ляли жмут за жмутом на вогненні язики довгорічну працю, 
на появу якої нетерпеливо чекав культурний світ не тільки 
царської Росії, а й усієї Европи. Наляканий слуга, увірвав-
шись до кімнати, почав благати автора не руйнувати геніяль-
ного твору, заходився вихоплювати куски й згортки паперу 
з вогню. Та непрошене втручання слуги докраю розлютило 
автора. Він кинувся на нього з неймовірною силою й повалив 
його на підлогу. Приголомшений слуга почув несамовитий 
крик душевнохворої людини: 

— Така Божа воля! Я палю творіння диявола! 
З цим криком фізичні сили лишили автора. Скорився пе-

ред ним слуга. Скоро й вогонь у печі погас. У домі стало ти-
хо, як у вусі. Знесилений автор ледве-ледве доплентався до 
ліжка й безсило звалився в постіль, щоб уже ніколи з неї не 
встати. 

Про нічну подію з Гоголем, яка, можливо, сталася й зов-
сім не так, як тут написано, бо ж про неї є кілька версій, до-
відалися його літературні друзі. Рятувати рукопис було вже 
пізно. Треба було рятувати життя Гоголя. Але він не підда-
вався ні проханням, ні благанням. Він перестав їсти й нака-
зав слузі не пускати в дім лікарів. На дев'ятий день, на світан-
ку, голод переміг, і серце Гоголя зупинилося навіки. 

Лікарі, одначе, втрутилися, лікуючи Гоголя як менталь-
но хворого. їхнє лікування набрало способу жорстокої й без-
глуздої тортури. Хворого опускали в ванну, наповнену яко-
юсь юшкою, обливали спиртом голову, пускали п'явки на ніс, 
обкладали тіло паляницями гарячого хліба. 

Хворий стогнав і кричав, проявляв слабке зусилля спро-
тиву, коли несли до ванни його тіло, виснажене настільки, 
що можна було відчути пальцями хребет крізь живіт. Хворий 
стогнав і хрипів, благаючи зняти з нього п'явки, що спускали-
ся з носа на губи, але на це не зважали, ба, навіть, тримали 
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його за руки, коли він намагався скинути їх. Хворий стогнав 
і хрипів до повної втрати свідомосте. 

Так трагічно помер син української землі, який через не-
щасливу долю України став російським письменником, і сла-
ва якого вийшла далеко за межі царської імперської Росії. 

Тіло Гоголя лежало в домі графа А. П. Толстого, велико-
го прихильника й обожнювача монаха Матвія, який мав коло-
сальний руїнницький вплив на Гоголя в останній період 
його життя. В тому домі Гоголь жив як гість, там і помер. 
У головах, на грудях і в ногах блимали свічки, а біля смертно-
го ложа стояв понурий бородатий отець Матвій, фанатичний 
грецький (за іншими джерелами — російський) монах, який 
містично-забобонним ґвалтуванням душі й сумління Гоголя, 
з наміром перевиховати й урятувати Гоголя від згубних впли-
вів диявола, розхитав його душевні сили, звівши його на ма-
нівці поглядів, переконань і розуміння життя взагалі. 

— Зречися Пушкіна! Він був грішник і поганин! — кри-
чав гарячкуватий і прездоровий монах до слабовільного й 
уже недужого Гоголя в останню зустріч з ним. 

Микола Васильович Гоголь, син українського драматур-
га-аматора Гоголя-Яновського, народився 1 квітня 1809 ро-
ку в Сорочинцях, на Полтавщині. Його мати, якій здавалося, 
що її син написав усі книжки в світі, збудував залізниці й 
винайшов паровик, була інтелігентного селянського роду. Ба-
тько, дрібний поміщик, належав до козацького роду. Серед 
його предків були не тільки рядові козаки, а й високі козаць-
кі старшини. 

Слава про Запорозьку Січ в той час ще не втихала. Пісні, 
думи, перекази й легенди про козацьку славу приваблювали 
малого Миколу надзвичайно і лишили помітний вплив на 
формуванні його свідомосте. Очевидно, тому й легко було 
йому знаходити надхнення й мотиви, що сильним джерелом 
били з козацької доби української історії, як і з життя укра-
їнського народу взагалі. 

Дитинство Гоголя минало в маєтку батьків Василівці, де 
«все було любе серцю, де протікав тихий Псьол». Разом з ба-
тьками часто бував він у багатого вельможі Д. Трощинського, 
далекого родича матері, в його розкішній садибі Кибинцях, 
де вельможа мав навіть свій театр, та в письменника В. Кап-
ніста, в селі Обухівці. 
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Садиба Д. Троіцннського була в Україні осередком для 
лібералів; там, до речі, жив і майбутній декабрист Бестужев-
Рюмін, пізніше засланий на каторгу, де й повісився. 

Початкову освіту Гоголь одержав у Полтавській повіто-
вій школі, а середню — у Гімназії вищих наук, у Ніжині, до 
якої рекомендував його Д. Трощинський. Там молодий Го-
голь учився не занадто старанно, був неохайним і непокір-
ним. Одначе, коли брав себе «в руки», то вчився добре. Про 
це свідчать вищесередні й високі оцінки майже з усіх пред-
метів навчання. 

У гімназії Гоголь виявив нахил до театру, відігравши од-
ну з головних ролей у підготовці й проведенні вистав. Там 
же почалася й його літературна діяльність. З того часу відомі 
такі його твори: вірш Непогода, баляда Дві рибки, трагедія 
Розбійники, повість Брати Твердославині, поема Росія під 
кормигою татар і сатира Дело про Ніжин або Дурням закон 
не писаний. 

В грудні 1828 року Микола Гоголь через Кибинці, Ніжин, 
Чернігів, Могилів, Вітебськ виїхав до туманної столиці царсь-
кої імперії, до Петербургу, найбільшого й найменш відомого 
в світі козацького цвинтаря. І було Миколі тоді дев'ятнад-
цять років. Виїхав з України її син, що горів невгасним зав-
зяттям віддати своє життя на добро чужої імперії, яка при-
марно видавалася своєю. 

Розчарування не забарилося. Петербург був зовсім не 
таким, як думав юнак, уявляючи його гарним і пишним. Ту-
ман, повсюдна сірість, казенщина, холод, безробіття і... го-
лод. Одначе, Микола лишається в Петербурзі, ще й ще раз 
розчаровується, набуває досвіду, терпить особисті й літера-
турні невдачі, втікає з Петербургу до Німеччини, швидко вер-
тається, стає славним російським письменником, а для Ук-
раїни... яничаром. Яничаром? Не може бути?! 

Ось перед нами його портрет. Дивацька постать (тонка 
й хвороблива на вигляд), кучма темного волосся, що звисає 
над лобом, як грива лошати, а ніс такий довгий, що ним мо-
лена торкнутися нижньої губи. Він любив носити не в міру 
широкі комірці й довгі ланцюжки від годинника, «крикливо-
го» кольору (брунатного й червоного) жакет, з-під якого було 
видно кольору зеленої пляшки жилетку з великими пурпуро-
вими й оранжовими плямами, впереміш з дрібними синіми 
цятками. Незграбністю й манерами він скидався на підлітка. 
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Міг довго-предовго, майже паралітично, мовчати, вибалушив-
ши очі, бентежачи й дивуючи людей несподіваним вибухом 
голосного, але нерозбірливого базікання. Він боявся жінок, 
багато й швидко їв і часто скаржився на біль у шлунку. Чи 
Гоголь справді був таким, чи тільки вдавав із себе такого 
«ідола» на початку свого перебування в Петербурзі, не зов-
сім ясно, бо ж він міг бути й веселим, товариським, співучим, 
особливо в колі земляків і друзів з України. 

Отакий чудернацький дивак, ще поки йому сповнилося 
28 років, створив кращу з кращих у світовій літературі п'єс, 
сатиро-комедію Ревізор, і перший величний прозовий твір 
Мертві душі в художній літературі царської Росії. Але Гоголь 
досяг ще більших висот. Він подав по-новому головну проб-
лему християнської філософії — існування диявола (в єстві 
Хлестакова, Городничого, Чічікова, Плюшкіна...), пропоную-
чи в своїх творах новий засіб розкриття того диявола й бо-
ротьби з ним. Гоголь змусив сміятися всю імперію, разом з 
царем Миколою І, так, як вона ще ніколи до того не сміяла-
ся — чи в театрі, чи за книжкою, чи в розмові про його тво-
ри. Але... не дуже довго. Гоголь поставив перед очі людей ди-
явола, щоб вони його і в собі побачили та вигнали з себе на 
добро всього суспільства, а бюрократи й бюрократики імпе-
рії побачили в намірах Гоголя загрозу собі й своєму уприві-
лейованому становищу. Почалася «суматоха» й чорні дні 
для автора великих творів. Правляча верства була ласа на ба-
риші, хабарі й покірність підлеглих. А Микола Гоголь, що 
горів палким бажанням ідеаліста й романтика допомогти 
Росії оздоровитися морально, тепер усвідомив, що на нього 
насувається тінь імперії, тяжка й гнітюча. 

А Україна, хоч про неї вже були написані Вечори на хуто-
рі біля Диканьки, хоч людські характери українські видно 
майже у всіх його творах, під важучою тінню імперії блідла, 
марніла й маліла в серці великого письменника. І хоч спа-
лах любови до далекої батьківщини то сильніше, то слабше 
проявляв себе, все ж Гоголь так і не спромігся зійти з чужої 
дороги. На питання, хто він, українець чи росіянин, Гоголь 
відповідав, що він не знає, яка в нього душа, українська чи 
московська, і він не надає переваги ні одній з них. 

Можна подумати, що Гоголь говорив неправду, може не 
міг її сказати, однак, і далі служив імперії, чи може мусив їй 
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служити, бо ж тільки з неї, а не з поневоленої України прос-
тягалася йому дорога в світову літературу. 

Служба в осоружній імперії, як видно з його листів до 
свого близького земляка й приятеля, професора Максимови-
ча, не була легкою. Перший лист: 

Киньте, справді, Кацапію та їдьте в Гетьманщину. Я сам 
думаю це зробити і за рік-два махнути звідціля. Дурні ми 
справді, як подумати добре: для кого й кому жертвуємо 
у сим? 

Другий лист: 
Що — їдеш чи ні? Полюбив, мов стару бабу, Москву, від 

якої, крім щів та матуу нічого не почуєш... 
Третій лист: 
Дякую тобі за все: за лист, за думки в ньому, за новини 

й інше. Уяви собі, я теж думав: туди, туди! У давній чарів-
ний Київ. Він наш, не їхній, хіба не правда? Бо там або нав-
коло нього відбувалися великі події старовини нашої... 

Микола Гоголь довший час жив закордоном. У Парижі 
зустрічався з польськими патріотами — зокрема, з поетами 
А. Міцкевичем та Б. Залеським — де читав їм доповідь Потре-
ба для України відділитися від Москви. 

В Україні ж, не зважаючи на те, що Гоголь писав росій-
ською мовою, його любили й шанували, вважаючи своїм. 
«Гоголь наш!» — можна було часто почути серед мовно зро-
сійщеної інтелігенції, яка національно освідомлювалася, чи-
таючи твори Гоголя. Щодо чужини, то твори Гоголя в пере-
кладі на чужі мови довгий час були чи не єдиним джерелом 
зацікавлення Україною з боку чужинецького культурного 
світу. 

Тарас Шевченко, відомо нам, картав і засуджував своїх 
«земляків», що «по-московськи так і чешуть», але Гоголя ша-
нував, вважаючи його жертвою обставин і режиму. В 1850 
році, в листі до княжни Варвари Рєпніної Шевченко писав: 

Перед Гоголем треба благоговіти, як перед людиною, об-
дарованою любов ю до людей. Гоголь — справжній прови-
дець серця людського. Наймудріший філософ і найбільш 
надхненний поет повинен із побожністю ставитися до нього, 
як до народолюбця... 

Отже, Гоголь не зовсім втрачений для України. Письмен-
ник великого таланту й світової величини, людина з надвоє 
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розламаною душею, жертва історичних обставин і нещасли-
вої долі України — ось такий перед нами Гоголь. 

Українська думка поділена надвоє в оцінці Гоголя. Та 
все ж, найвидатніші українські літературознавці, аналізую-
чи надто суперечну постать Гоголя, як людину й письменни-
ка, ідуть за Шевченком, бачать у Гоголя багато українсько-
сти й категорично відкидають думку про те, що Гоголь не 
наш, що він стоїть поза розвитком української свідомости й 
поза історією українського національного руху. 

Суперечністю поглядів щодо Гоголя, хоча й з інших при-
чин, відзначаються не тільки українці, а й найбільші літера-
турознавці в світовій літературі: німецькі, голляндські, поль-
ські, французькі, російські... Визначний російський літера-
тор В. Набоков говорить, що Гоголь був би втрачений для сві-
тової літератури, коли б писав свої твори українскою мовою. 
Натомість, літературознавець Ґріґорьєв з тієї ж самої літера-
тури думає, що в українській мові Гоголь був би другим Дай-
те, коли взяти під увагу не тільки талант Гоголя, а й багатст-
во та милозвучність української мови. 

Очевидно, аналіза Гоюля як людини й творця далеко не 
закінчена. Знавець слов'янських літератур, проф. О. Брюкнер, 
писав, що в окресленні Гоголя помилялися ті, які думали, що 
знають про Гоголя найкраще. Не вносить ясности й сам Го-
голь, коли каже: «Про мене багато писали й пояснювали, на-
світлюючи такі й інші мої риси, але головної моєї історії не 
з'ясовано...» Духова еволюція, яку пережив Гоголь, зробила 
з нього одну з найбільш загадкових і незрозумілих постатей 
у світовій літературі. 

На закінчення варто подати важливіше з календаря ос-
танніх тяжких днів життя письменника. 

Початок лютого 1852 року: 
1. До Москви приїздить о. Матвій Константиновський. 

Розмови з ним доводять Гоголя до тяжкого, пригні-
ченого морального стану. Фанатик і містик, о. Мат-
вій, вимагає від Гоголя цілковитої відмови від лі-
тературної діяльности, бо, в іншому випадку, Гоголь 
буде підданий пекельним мукам на тому світі. 

2. Випровадивши о. Матвія на вокзал, Гоголь припи-
няє свою літературну діяльність. 

3. В листі до о. Матвія Гоголь просить дарувати йому, 
якщо він образив його своєю поведінкою. 
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4. Гоголь висилає свого останнього листа до матері: 
«В здоров'ї моєму все ще чогось бракує, щоб йому 
зміцніти. До сих пір не можу взятися за перо, як 
треба було б...» 

5. Гоголь просить графа А. Толстого взяти всі його ру-
кописи на схорону, але той йому відмовляє. 

6. Гоголь спалює рукопис другого тому Мертвих душ. 
Починається смертельна недуга. 

Друга версія про спалення Мертвих душ (за Набоковим): 
Тієї ночі, 11-12 лютого 1852 року, Гоголь дуже довго 

молився в своїй кімнаті. О третій годині по півночі 
він покликав свого хлопця-слугу, бо хотів знати, чи в 
кімнатах на другому боці дому було тепло (це було в 
московському домі графа А. Толстого, фанатичного 
послідовника о. Матвія К.). Хлопець відповів, що в них 
було холодно. «Подай мені халат, — сказав Гоголь, — 
і йди за мною. Я хочу там щось зробити». Він пішов, 
освітлюючи дорогу свічкою й роблячи рукою знак 
хреста в кожній кімнаті, через яку проходив. В одній 
з них він звелів хлопцеві відкрити якомога тихіше 
димохід, щоб нікого не збудити, а потім попрохав йо-
го витягнути з шухляди якийсь портфель. Коли порт-
фель було принесено, Гоголь вийняв з нього пачку 
зошитіз, перев'язаних стрічкою, поклав її в піч і з до-
помогою свічки запалив. Хлопець (так оповідає кри-
тик Поґодін), розуміючи, що може статися, впав на 
коліна, благаючи не робити цього. «Не твоя справа, — 
сказав Гоголь, — краще помолись». Хлопець почав 
схлипувати, все ще благаючи його. Гоголь помітив, 
що вогонь гасне, що пачка обсмалилася лише по кра-
ях. Він витягнув пачку з вогню, зняв стрічку, розміс-
тив зошити так, щоб вони швидше горіли, нахилив 
знову свічку до них і, заспокоєний, сів у крісло біля 
вогню, чекаючи кінця. Коли все скінчилось, Гоголь 
перехристився, вернувся назад у свою кімнату, поці-
лував слугу, ліг на канапу й залився сльозами. Ма-
буть, почуття полегшення впереміш з усвідомленням 
катастрофи заповнювали його змучену душу. 
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ОЛЕНА ЧОРНОБИЦЬКА, ЯК ЛЮДИНА Й ПОЕТЕСА 

Справжнє прізвище Чорнобицької — Олена Чорнобри-
вець. Літературні псевдоніми: Лідія Далека, Лукія, Галина 
Чорнобицька та інші. 

Олена Чорнобривець народилась 22 березня 1899 року 
в Миронівці на Січеславщині. У 1917 р. закінчила гімназію і 
вчителювала в початковій та середній школі. Вищу освіту 
здобула, закінчивши Дніпропетровський Педагогічний Інсти-
тут. Спеціялізувалась по біології та хемії. 

Олена Чорнобицька 

Писати почала ще дома, але ніде не друкувалась. На емі-
грації спершу писала вірші для дітей, а пізніше писала лірич-
ні поезії, які друкувалися в наших часописах «Єдність», «Ві-
льна Думка», в альманасі «Новий обрій», а також в інших 
країнах в журналах, зокрема в ж. «Сучасність», «Нові дні» 
(Канада), збірникові «Слово» (США). 

Галина Чорнобицька була членом ОУП «Слово» ще з 
60-тих років. Належала також до місцевого мовно-літератур-
ного гуртка, що існував при місцевому Осередку праці НТПІ 
в Аделаїді. Померла 19.6.1983 після короткої недуги. 
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Поетесу Чорнобицьку-Далеку дуже добре всі знали в Аде-
лаїді, як активну людину на культурному полі, а як поетесу 
і в усій Австралії та поза нею. Приїхавши до Австралії, вона 
відразу включилась в громадське життя. Скоро стала співре-
дактором українського часопису «Єдність», який видавав по-
кійний мґр. Ярослав Логин. А в 1957-му році вийшла з друку 
у В-ві «Ластівка» коштом Української Висилкової Книгарні 
за редакцією Дм. Чуба її збірник поезій «Легіт і бризи», діс-
тавши прихильні відгуки. А в 1970 році, накладом ОПЛДМ 
(Об єднання працівників літератури для дітей і молоді), вий-
шла її збірка віршів для дітей молодшого віку під назвою 
«Забавки», що відзначалась своєю майстерністю і відповід-
ним змістом. 

На початку шістдесятих років виходив у Лондоні журнал 
ПЕН-клюбу, де друкувалися письменники, що живуть на чу-
жині. В тоїму журналі був надрукований її вірш в перекладі 
на німецьку мову. Друкувалася Л. Далека і в журналі етніч-
них авторів, що виходив у програмі багатокультурности в Ав-
стралії під назвою «Скопп» (Зсорр). Крім україномовних по-
езій, там друкувалися її поезії і в перекладі англійською мо-
вою, що робив перекладач і поет Р. Г. Моррісон. Низка поезій 
Л. Далекої в перекладі того ж поета й перекладача поміщені 
у збірникові «Ашігаїіа'з ІІкгаіпіап Роеіз», що вийшов з друку 
у В-ві ТЬе На\УіЬогп Ргезз, у 1973 році в Мельборні. 

Ще в шістдесятих роках, коли інж. С. Григорців почав 
організовувати в Аделаїді мовно-літературний гурток, Олена 
Чорнобицька стала одною з перших активних членів цього гу-
ртка. Своєю критикою чи порадами допомагала молодшим 
членам гуртка та авторам, що починали писати. Сама вона 
часто читала доповіді на літературні теми, а також брала ак-
тивну участь у Союзі Українок П. А., за що її вшанували зван-
ням почесного члена цієї організації. 

Варто згадати, що Олена Чорнобицька була дуже скром-
ною людиною, не говорила багато ні про себе, ні про свою 
творчість. Жила так ніби старалась бути малопомітною. А то-
му ми її ще належно не оцінили. Проте вона була не тільки 
працьовитою людиною, талановитою поетесою, але й щирою 
патріоткою. Вона жила серед свого народу, любила свій на-
рід і журилася долею рідної України, що потрапила у мос-
ковське ярмо. 
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Галина Далека-Чорнобицька пішла від нас, залишивши 
ще багато написаних, але ніде не друкованих поезій, багато 
недокінчених творів, які чекають упорядкування та видання 
в формі посмертної збірки з докладною передмовою. 

Від Редакцїі Альманаха. 

Ця стаття написана на підставі доповіді п-і Віри Войцехівської про 
життя і творчість Г. Далекої-Чорнобицьісої на сходинах Осередку пра-
ці НТШ в Аделаіді та спогадів керівника Мовно-літературного гуртка 
інж. С. Григорцева. Наше завдання зібрати докладніші відомості про 
ЇЇ життя від молодечих років до останнього часу, а також доповнити 
її бібліографію точнішими відомостями. 

Люба Кириленко-Дессі Орли (1984) 
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НАШЕ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ 18-ЛІТТЯ 

Перші прояви літературного руху можна пов'язувати з 
першими роками нашого поселення в Австралії, коли почав 
виходити часопис «Вільна Думка» в Сіднеї та коли в 1951-му 
році відбувся перший літературний вечір ще в приміщенні 
Громади в Фіцрої. Але більш організована діяльність почалась 
з 1954 року, коли з ініціятиви журналіста Івана Дурбака були 
скликані збори зацікавлених осіб і вибрали першу управу Лі-
тературно-мистецького клюбу. Тоді до управи Клюбу увійш-
ли: Дм. Нитченко, — голова, члени: Лідія Гаєвська, Яр. Гевко, 
І. Дурбак, К. Гіммельрайх, П. Кардаш, І. Дорник. Це було 7-го 
листопада 1954 року. 

Клюб проіснував тоді близько трьох років. Останні сходи-
ни управи відбулися 28-го червня 1956 року. Протягом цього 
часу відбулося 7 літературних вечорів, зокрема присвячених 
творчості Михайла Ореста, Миколи Зерова, Івана Багряного, 
українському гуморові та його творцям, історії української 
книжки та інші. 

Тим часом зорганізувався Дискусійний клюб, який по-
слаблював працю нашого клюбу. Але незабаром і він припи-
нив існування. 

Аж через 10 років, 7.5.1966 року, Клюб відновив свою ді-
яльність. Відбулися сходини ініціятивної групи (М. Підгоро-
децький, К. Гіммельрайх, Ст. Радіон, д-р Іван Сірко, Галя та 
Дмитро Нитченки). Головою знову вибрали Дм. Нитченка. 

З цього часу й пачалась систематична праця клюбу. Ус-
тійнили назву: Літературно-Мистецький Клюб ім. Василя Си-
моненка в Мельборні. Майже щомісяця влаштовували сходи-
ни клюбу, де читали власні твори, обговорювали, плянували 
чергові літературні вечори в Мельборні та на його околицях. 
Протягом двох рооків влаштували 11 літературних виступів, 
зокрема в Мельборні, Саншайні, Джілонґу та Нобл Парку. А 
22-го липня 1967-го року мали виступ в Сіднеї, де було понад 
140 слухачів. 

Так минуло 18 років, як не рахувати тих перших трьох, 
коли клюб існував у 1954-1956 роках. Протягом цих 18 років 
відбулося 74 літературні вечори. Приблизно третина вечорів 
була присвячена творчості наших клясиків та сучасних пи-
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сьменників. Ще третина — це авторські вечори, де брали 
участь майже всі члени клюбу, а решта — це були виступи 
гостей з Америки та Канади. 

Окремо можна згадати, що наш Клюб особливу увагу зве-
ртав на працю з літературним доростом. Уже відбулося 7 
конкурсів молодечої творчости, а 8-ий проголошено. Майже 
після кожного літературного конкурсу влаштовували вечо-
ри, де виступали учасники конкурсів. Щоразу видавались від-
повідні три нагороди. Останнім часом це були 60, 45 і 30 доля-
рів. Видавали також і за відзначені твори по 15 долярів для 
заохочення. Нагороджені й відзначені твори наших початків-
ців охоче друкують наші заморські молодечі журнали: Весел-
ка, Крилаті, Юнак та Молода Україна. Уже маємо понад 70 
окремих творів наших початківців, надрукованих у згаданих 
журналах. А ще 36 літературних сторінок 3 творчости наших 
наймолодших були надруковані в «Вільній Думці» (ред. та 
упорядкування Дм. Чуба) та з 15 окремих оповідань у часо-
писі «Церква і Життя». Відбулося 11 вечорів, де разом з чле-
нами клюбу виступали також наші молоді автори з читан-
ням своїх нагороджених та відзначених творів. Лише недав-
но, 20-го травня 1984, відбувся в Сіднеї Виступ учасників кон-
курсів молодечої творчости, де брало участь 8 осіб, що викли-
кало й зацікавлення серед нашої спільноти, бо мала заля До-
му Молоді була виповнена слухачами. Вечір організував наш 
Клюб у співпраці з Українським Культурно-Виховним Клю-
бом при Домі Молоді та Гуртком книголюбів. 

Можна згадати, що двоє наших авторів, Леся Шевченко 
та Арета Підгородецька — дістали свого часу нагороди на 
конкурсі Молодого пера в Канаді, а матеріяли двох інших ав-
торів надруковані були в канадському збірникові Контрас-
ти (1'970 р.). Це вірш Віри Овчаренко та двоє оповідань Юрка 
Ткача. Крім цього, наш молодий автор Юрко Ткач став перек-
ладачем українських творів на англійську мову, в наслідок 
чого уже видано 11 книжок, які він переклав. Серед них ро-
ман Б. Антоненка-Давидовича За ширмою, повість Василя 
Шевчука Побратими, збірник гуморесок Остапа Вишні Тяж-
ке оісиття, І. Качуровського Шлях невідомого, Дмитра Чуба 
В лісах під Вязьмою, А. Дімарова Через міст та інші. Всі ці 
видання дістали найкращі відгуки в чужій і нашій пресі. 

З авторів чи мистців, яких ми запросили чи влаштували 
їм тут виступи, належать: поет і проф. Яр Славутич, різьбар 

219' 



Яків Гніздовський, перекладачка Оксана Соловей, поет і нау-
ковець проф. Вол. Янів, артист і реж. Степан Крижанівський, 
поетеса Ганна Черінь, письменник Василь Орел. А з наших ав-
торів, що живуть в Австралії, виступали письменник-гумо-
рист і драматург Ярослав Масляк та письменник Євген Га-
ран. 

Активність наших авторів не обмежувалась працею і вис-
тупами на вечорах нашого клюбу: Зоя Когут та Ірена Залесь-
ка робили турне по Америці й Канаді, де виступали спільно й 
окремо. Сама Зоя Когут мала понад 70 виступів. Виступала 
Зоя Когут та Боженна Коваленко й тут по інших містах, як 
Сідней, Аделаїда, Брізбен, Перт. Боженна Коваленко дістала 
також першу нагороду за свій твір Візу одержано на конкур-
сі СФУЖО в Америці. Книжка Дмитра Чуба Люди великого 
серця була двічі відзначена на конкурсах в Америці (Чікаґо 
й Нью Йорк) та нагороджена в Австралії (Клюб української 
книжки в Перті) як найкраща книжка за 1981 рік. Давніше 
спогади Дм. Чуба В лісах під Вязьмою були відзначені на кон-
курсі СУОА ще в 1954 році. А розвідка про творчість Лесі Ук-
раїнки цього ж автора була нагороджена на конкурсі в Ка-
наді (В-ва «Євшан-Зілля») у 1982- му році. Твори наших авто-
рів часто друкують в заморських журналах та часописах. 

Успішно працюють в ділянці образотворчого мистецтва і 
наші мистці члени клюбу — Василь Цибульський та Люба Ки-
риленко-Десі, беручи участь в австралійських виставках або 
влаштовуючи власні (В. Цибульський). 

Літературно-мистецький клюб ім. Василя Симоненка ба-
гато уваги приділяє й видавничій діяльності. Протягом 35 ро-
ків нашого життя на цьому терені ми видали вже 6 альмана-
хів Новий обрій, що вийшли за ред. та упорядкуванням Дм. 
Чуба. Низка видань наших авторів вийшли з його передмо-
вою, як П. Вакуленка В джунглях Нової Гвінеї, Іванни Сірко 
роман Голос крови, М. Лазорського Світлотіні, Грицька Мо-
тики (Яр. Масляка) Дар любови. Більше 20 видань інших вий-
шло за редакцією Дм. Чуба. Наші члени клюбу видали вже 
25 своїх книжок. 

Крім цього, ми видали збірник З-під евкаліптів (Україн-
ські поети в Австралії), де надруковано 14 різних авторів. Та-
кож готується до друку в перекладі англійською мовою Ан-
тологія української прози наших авторів, де будуть надруко-
вані короткі твори або уривки з більших творів 25 авторів. 
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Дехто може запитати, а хто ж належить до Літературно-
мистецького клюбу. Тому подаємо склад Клюбу: Дмитро 
Нитченко — голова, секретар — Зоя Когут, скарбник — Бо-
женна Коваленко, прес, референт — Неван Грушецький. Ін-
ші члени: артистка Ірена Залеська, Ірена Білинська, Анаста-
сія Грушецька, Люба Кириленко, арт. Юрій Михайлів, мис-
тець Василь Цибульський, Михайло Підріз, Аркадій Новиць-
кий, Орися Стефин, Вол. Каспенкович, Юрко Ткач. 

Наше завдання знайомити членів нашої спільноти з кра-
щими здобутками української літератури й мистецтва сучас-
носте, відзначати головніші ювілейні дати наших клясиків, 
знайомити з творчістю, вартою уваги, на рідних землях, вихо-
вувати літературну молодь, щоб з неї хоч одиниці стали та-
лановитими творцями літератури чи якихось видів мистецт-
ва. 

Існування клюбу спирається на моральну й матеріяльну 
підтримку нашої спільноти, організацій. Останнім часом ба-
чимо дуже добру діяльність і підтримку у виданні окремих 
книжок наших авторів з боку Фонду Любомира Склепкови-
ча, який уможливив вихід у світ низки корисних видань. 

Люба Кириленко-Дессі Краєвид Вікторії (1984) 
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Дмитро Чуб 

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ОРЕСТА МАСИКЕВИЧА 
(1911 — 1980) 

Творчість буковинського поета Ореста Масикевича дав-
но заслуговує на те, щоб його поезії та й проза набули шир-
шої популярности і стали складовою частиною кращих здо-
бутків нашої літератури. На Буковині та в Румунії серед ук-
раїнців ім'я Масикевича досить відоме, хоч він через своє не-
щасливе життя не міг виявити себе ширше, навіть не мав мо-
жливости довший час друкуватися. Проте своєю першою збі-
ркою поезій На місячних перехрестях, що вийшла в Букаре-
шті в 1971-му році, він відразу здобув собі признання й наго-
роду, а також одержав державну пенсію та був прийнятий 
до українського відділу спілки письменників при румунській 
спілці. З тих майстерних поезій видно було, що поет має за 
собою чималий досвід, досконало володіє різними формами 
віршування. 

З друкованих творів Масикевича нам відомі три збірки, 
але в жодній немає його біографії. Тож, зібравши від його 
прихильників та знайомих короткі відомості про його життьо-
вий шлях подаємо його тут. 

Народився Орест Масикевич 9-го серпня 1911-го року в 
Напоколівцях, Кіцманського повіту, в Північній Буковині. 
Орест був четвертим серед дітей, перед ним народилися три 
дівчинки, батьки були дуже раді, що народився хлопчик. Піс-
ля чернівецької гімназії Орест закінчив там же університет. 
Будучи студентом, брав активну участь у культурно-громад-
ській праці: не один раз очолював Студентське товариство 
Запороже, належав до співочого драматичного гуртка Буко-
винський Кобзар, до товариства Українська школа, Руська 
Бесіда та інших. 

Ще маючи 16 років, він стає диригентом місцевого хору, 
викликаючи подив, що такий молодий керівник зумів з прос-
тих селян створити добру мистецьку одиницю, що виступала 
з успіхом перед слухачами. Але поруч захоплення співами та 
танцями Ореста приваблювала й літературна творчість. Ще 
в 12 років він написав першого віршика, а пізніше він уже по-
чав друкувати їх у часописах та в Календарі-альманасі. 
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Здібності й талант сприяють тому, що в 24 роки Орест Ма-
сикевич стає головним редактором часопису Час. Його попу-
лярність і майстерність як редактора, публіциста й поета зро-
стали разом з роками. Початок війни змусив його з дружи-
ною переїхати до Румунії. Та радянська влада докотилась 
і сюди, а поети й публіцисти та редактори для неї найбільші 
вороги. Його відразу почали шукати. За кілька днів його вже 
вивезли на схід, а дружину примусили виїхати з Букарешту. 
До 1949-го року він перебував у в'язницях Росії, а потім 6 ро-
ків у таборах тяжкого режиму в Середній Азії в Озерлагу. Які 
там були жахи, видно з того, що, прочитавши пізніше Гулаг-
Архіпелаг Солженіцина, він сказав, що це слабий твір, без по-
рівняння з тим, що він бачив в Озерлагові. 

Орест Масикевин 

Відбувши 10 років заслання та в'язниць, Орест Масике-
вич у 1955 році повернувся до села Тимішори, де жила тоді 
його дружина Орися. Лише після довгого клопотання йому 
дозволили переїхати до Букарешту. Але проживши в чужому 
винайнятому мешканні, мусили знову переїхати за 18 кіло-
метрів від столиці й оселитися в містечки Буфтя, де він і по-
мер 11-го жовтня 1980 р. 
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Але після повернення з заслання сталінська система ще 
мала великі впливи в Румунії, і він з розбитим здоров'ям ще 
довго не міг знайти собі роботи. Тільки поява його збірки На 
місячних перехрестях дала можливість йому знайти роботу, 
її гідно оцінили, а своєю творчістю він показав, що він дос-
відчений автор. Уже в одній з перших поезій Летять думки 
бачимо його досконалу техніку і глибокий зміст. Можна ду-
мати, що він його написав ще на засланні. В ньому читаємо: 

З дерев пізнання зла й добра 
Щодня я спогади стрясаю. 
Невоісе весна — це лиш мара 
Недавніх літ в загірнім краю. 

Туди у безвісті летять 
Думки, неначе в казці коні... 
їх не зупинить оісодна гатії, 
Вони й посріблять мої скроні. 

В похміллі із думками враз 
Летить і серце. Лиш не вниз би! 
Можливо — у вечірний час 
Мене покличе рідна призьба. 

І хоч автор пробує писати й оптимістичні рядки, та його 
туга за втраченим життям, все пережите віддзеркалюється в 
більшості поезій. Іноді він замасковує свої жалі й розпуку 
езопівською мовою, а часом це звучить більш виразно й ре-
алістично. Так про свої жалі й ідеї він пише у творі Мої скар-
би: 

...Багаття моє не вкривалось присгсом, 
Злий вітер все більш, роздував мій вогонь; 
Зацькований, тішивсь я часто лиш стиском 
Твердих, мозолястих і теплих долонь. 

Сузір'я моє у негоду не блідло; 
Я знав лиш один — рівний шлях до мети. 
Набутий мій скарб — це над скронями срібло, 
Майбутній — дукати в душі берегти. 

Ці поезії, писані ще в тяжких і безрадісних обставинах, 
мають ще багато недосказаного, але їх можна розуміти. 
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Хоч поетична творчість Масикевича й має власні прик-
мети, власне місце в літературі, та зрідка можна бачити впли-
ви імпресіоністів, зокрема впливи творчости Павла Тичини. 
Автор свого часу захоплювався творчістю Тичини раннього 
періоду, і це частково помітно на окремих його творах. Зага-
лом Орест Масикевич лірик, він майстерно опрацьовує кож-

Орест Масигсевин 

ний свій твір, пише зрідка й реалістичні рядки суворої й жор-
стокої дійсности. Хтось з літературознавців сказав, що Маси-
кевич чарівник слова. І з цим можна у великій мірі погоди-
тися. Зразком такої опрацьованости може бути ліричний 
вірш Осінній рондель. Рондель — від слова коло. Це закін-
чений вірш, що складається з 13 рядків, поділений на три 
строфи. В перших двох строфах по 4 рядки, а в третій — 5 
рядків. Він звучить так: 
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Моєї казки журавлі 
Летять вечірньою порою; 
Жалем трійливого настою 
Я ваблю тінь їх до землі. 

Летів би я на їх крилі 
Коли, кутастою стрілою, 
Моєї казки журавлі 
Летять вечірньою порою. 

Жалів осінніх скрипалі 
Скидають з неба крик луною, 
Як перед безвістю глухою, 
І губляться у сірій млі 
Моєї казки журавлі. 

У 1979-му році виходить друга збірка поезій Масикевича 
під назвою Буреквіти. Як у попередній збірці, так і тут лірич-
ні поезії чергуються з поезіями громадського звучання, де бі-
льше пробивається і сатиричних нот. У творі Контрапункт, 
тобто поліфонія або багатозвучність, автор спрямував свої 
рядки проти продажности, проти боягузства й донощицтва: 

З велінням долі, ми не мали жодних стріч, 
Хоч часу й роздоріж було багато й досі. 
Не пізно й зараз... Тільки настрій — темна ніч. 
Ідуть дощі, у серці біль і втома. Осінь. 

Зевс горя вам давав не в чарці, а в ківші... 
Тому, мабуть, і страх завжди в вас за плечима. 
Не бійтеся, поговорімо від душі, 
Поговорімо за закритими дверима. 

Хоч вічний я, але не страшний я, а ви! 
Ви радите напхати черево і бути 
Тихіше від води і нижче від трави, 

Щоб потім не накинули на вас покути... 
Ви кажете, що так вже створений цей світ, 
Щоб рачки лазити — і в цьому ви невинні; 
Ні сонця, ні вогню не потребує кріт, 
Щоб животіти... Чортовиння в трясовинні! 

Ви ісажете, що щастя — хліб, до хліба, дах 
І вісрити грішне тіло пестощами й шовком... 
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На вашім місці, я, на чотирьох ногах, 
І день і ніч до неба б скиглив, вив би вовком. 

Аби лиш вийти із води сухим — братів 
Штовхнути можна у провалля вміло й сміло... 
За ковбасу гнилу, за тридцять срібняків 
Ви певно зробите своє мерзенне діло... 

Як на Христа, на мене пальцем покажіть 
І, як Христа, продайте поцілунком Юди, — 
І все ж таки на протязі тисячоліть 
Я житиму, як довго будуть жити люди. 

Пробачте! Не пробачте! Я — у добру путь... 
Та й що ж вам Прометей? Всього лиш вісім літер... 
Ніч темна... 

Осінь... 
В серці біль... 

Дощі ідуть... 
В пустелі дикій стогне вітер... Вітер... Вітер... 

Так по Тичинівському закінчив він свій сміливий твір 
у 1970 році. 

По смерті чоловіка дружина зібрала все попередньо на-
писане й те, що увійшло в дві попередні збірки й подала до 
В-ва Критеріон. Але все ж таки через те, що він дещо сміло 
писав, а до того, що він був на засланні з виданням повнішої 
збірки поезій, що мала назву Ключ-Зілля, не поспішали. Дру-
жина зверталась до кількох осіб літературознавців, але всі 
відмовилися написати передмову. А без передмови В-во від: 
мовлялося друкувати. Написав гарну передмову один свя-
щеник, що мав досвід і кохався в поезії, але його передмову 
В-во відкинуло. Тоді написав прихильник творчости Масике-
вича один економіст, але йому не дозволили згадувати біо-
графічної канви. Три роки пролежала ця збірка у В-ві, доки 
побачила світ. Сюди увійшли поезії не тільки друковані в по-
передніх виданнях, а й написані пізніше. До цього видання 
увійшли і прозові твори письменника, 10 оповідань. 

У поезіях автор відобразив і відлуння війни, і працю хлі-
бороба, і неспокій душі, і любов до рідної землі, чого в ба-
гатьох інших тамтешніх авторів треба шукати з свічкою. Для 
низки поезій Масикевича властивий глибокий психологізм, 
модерна образність. 
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Прихід чужої стихії, вважай червоної й жаху до села ав-
тор малює в короткому, але майстерному вірші Вечір, що 
має ознаки символізму: 

Ввірвалися буйволи чорні в село, 
Зламалося сонця тремтливе крило, 
Хати у диму, на останнім прогоні 
Кульгають налякані смереки червоні. 

Ховаються вулиці, біля воріт 
Росте аж до неба фіялковий світ. 
Ні вікон, ні світла. Посріблену тишу 
V сонній задумі тополі колишуть. 

Лиш дзвони собі нагадали в цю мить, 
Що звихрений світ з переляку мовчить. 
І дзвони дзвонили, а з ними нарівні 
Запіяли дружньо збентеоісені півні. 

Орест Масикевич знав кілька мов, перекладав як з румун-
ської мови, так і навпаки. Його перу належать також низка 
оповідань. До збірника Ключ-Зілля, що має 329 сторінок, тре-
тину зайняли 10 прозових творів. Вони, правда, не відзнача-
ються особливою модерністю чи вишуканими темами, але на-
писані вправно, образно і мають чимале пізнавальне значен-
ня, а часом історичне. Автор часто вживає в них місцеві при-
казки, змальовує передвоєнне життя й побут Буковини та Гу-
цульщини. 

Та чи не найцікавіше з них оповідання Коваль Макс, що 
тематично різниться від інших. Це оповідання мало багато 
поневірянь. Автор написав про типові таборові обставини на 
засланні. Але видавництво відкинуло його. Тоді Масикевич 
змушений писати дещо езопівською мовою, маскуючи, ніби 
це не було в Радянському Союзі, а десь за німців у концентра-
ційному таборі. Мусив міняти прізвища, викреслювати місце-
вості. Аж тоді його пропустили до друку. На щастя, досвідче-
ний читач відразу пізнає жахливі будні сибірських чи інших 
радянських таборів смерти. Автор йоказав в типових таборо-
вих обставинах постаті жорстоких бездушних садистів-нагля-
дачів та їх начальників. Ось приклад: 

До табору випадково після довгої розлуки потрапили два 
брати Блашки. Під час чергового обшуку, коли в'язнів роздя-
гають догола, підходить наглядач Пацюк (так його прозвали 
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в'язні) і зриває з шиї старшого брата хрестик з медальйоном 
і талісманом, кидає його в болото й топче. Блашко обурюєть-
ся, хоче підняти хрестик. Але Пацюк б'є Блашка кулаком, зва-
лює на землю й топче ногами. Молодший брат кидається обо-
роняти брата, б'є в обличчя Пацюка. Але Блашка схоплюють 
ще три наглядачі й ведуть до приміщення коменданта. В'язні 
не розходяться, чекають, поки випустять молодшого Блашка.. 
Але пролунали чотири постріли, Блашко не повернувся до ба-
рака. «День загубив свою сурму, — пише автор, — всі наші 
слова чорні. День розіп'яв їх на довгім хресті мовчання...» 

Наступного дня до їхнього барака приходить Пацюк тд 
інші чергові наглядачі і роблять обшук. Пацюк заходить до 
окремої кімнати, де спить коваль Макс (прізвисько), знаний 
своєю дужою силою, через що з ним наглядачі трохи рахува-
лися й дозволяли жити в маленькій кімнаті, яку називали 
«боксом». Обшук закінчений, але Пацюк не виходить з кімна-
ти Макса. Один з наглядачів, зрештою, заходить туди і бачить, 
що Пацюк уже лежить на підлозі неживий. Так Макс пом-
стився за Блашка. Зчиняється метушня. Макса забирають, на-
діли кайдани, поволікли до карцеру, а наступного дня роз-
стріляли. 

Злоба в'язнів доходить до відчаю: 
«Чому я не пес скажений, — пише атор. — Як це я ще й 

досі не оскаженів? Матінко рідна, чого б тільки не натворив,!: 
Ось так: гррр-гр-гррр, і навколо... лежали б стерва катів і їх-
ніх щенюків...» . 

Автор майстерно показав, з одного боку, таборові смер-
тельні обставини, постаті кривавих наглядачів-садистів, а, ;|з 
другого — одиниці відважних, що чинили спротив і мстилц-
ся, хоч знали, що йдуть на смерть. 

Дарма, що авторові довелося поневірятися на засланні 
десять років, мова його творів досить добра, не засмічена ру-
сизмами, насичена оригінальними порівняннями, метафора-
ми, епітетами. І це оповідання відрізняється особливою май-, 
стерністю, умінням показати шматок радянського пекла, ство-
реного в концтаборах. Тож можна з певністю сказати, що 
видання цього посмертного збірника, що охоплює значну час-
тину доробку Ореста Масикевича, є корисним вкладом у на-
шу літературу, за що треба в першу чергу дякувати дружині 
покійного письменника — Орисі Масикевич, що зберегла ці 
твори, а В-ву Критеріон — за те, що видало. 
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Юрій Борець 

ЗДОБУТТЯ ЛІКІВ 
(З упівських спогадів) 

Живучи у вільному світі, я дуже цікавився різними пар-
тизанськими відділами різних націй у Другій світовій війні 
і, чим більше про них читав, я ставав гордіший за змаг ма 
його народу до волі. Австралія, Нова Зеляндія, Англія, Аме-
рика... доставляли великий арсенал для партизанів Тіта. Бу-
ла також велика допомога французькому резистансові у сот-
нях мільйонів. А порівняймо їхню боротьбу з нашою? Тут не 
хочу понизити героїки французів. Вони діяли малими група-
ми у своїх беретах у двох формаціях. Одна комуністична, а 
друга національна. Велика частина їхньої допомоги від аль-
янтів попала німцям. 

УПА боролась роями, чотами, сотнями, курейями й пол-
ками довгі роки без одного набою допомоги. Пиховатість мос-
калів по закінченні війни була така велика, що про цю «по-
бєду» вони щоденно трубили роками, а тут їм на перешкоді 

стоїть якась УПА. Про неї самому генсекові Хрущову вир-
валось, як то до 1952 року в Західній Україні стріляли до них 
з-за кожної хати і кожного куща. 

В поборюванні УПА Москва не числилась із зовнішнім 
світом. Вона вживала всі н а й п і д л і ш і засоби. Вона також ні-
трохи не рахувалась зі своїми жертвами в цій боротьбі, а 
всілякими силами і засобами натискала, щоб найскорше з 
ними покінчити. 

Сотні нашого куреня тоді не мали проблеми з прохарчу-
ванням, ні з обмундируванням, не було найменших проблем 
і з озброєнням ручною зброєю, як кулемети, автомати й руш-
ниці. Деколи бракувало деяких родів амуніції, і в таких ви-
падках німецькі кулемети і гвинтівки, до яких починало бра-
кувати амуніції, ми тримали в запасі, а вживали московську 
зброю. Московські кулемети «Діхтярьова» були дуже примі-
тивні, і вони вистрілювали, порівнюючи з німецькими, ли-
шень половину амуніції за хвилину. Але для нас вони були 
дуже зручні, бо потребували менше набоїв. Чого бракувало 
дошкульно, так це мін і вибухових матеріялів для детонації 
різних об'єктів та засобів комунікації. Скільки шпиталів мо-
жна б було врятувати, коли б були засоби радіової комуніка-
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ції. У викриттю такого бункеру-шпиталю, люди боронились 
годинами. Коли б була змога повідомити якусь частину чи то 
УПА, чи боївку С.Б., чи навіть кущ якогонебудь села, то один 
рій легким наступом збоку міг би рятувати такий шпиталь. 
Ці шпиталі для безпеки мали максимум від десяти до двадця-
ти осіб, включно з медичною обслугою. 

Та ще більша проблема була з постачанням ліків. Кіль-
ка достав, різними дорогами, ми одержали із західньої Німеч-
чини. Частину закуповували по містах, на місцях, але їх тут 
було обмаль, в цілій імперії. 

Бандажі, спирт і деякі ліки виробляли наші відділи Чер-
воного Хреста при кущах, але в загальному відчувався вели-
кий брак ліків. І це була тоді найбільша проблема для ко-
манди нашого куреня. Це вже було півтора року по закінчен-
ні світової війни, і ворог щораз сильніше й частіше наступав 
на УПА. Цілі терени Бірчанщини були закриті від * зовніш-
нього світу і ставали самовистачальні. Торгівля крнче потріб-
ними речами відбувалася лишень організована господарчою 
сіткою ОУН, і вона була дуже обмежена. 

В терені почався тиф. Про його силу ми знаємо із наших 
перших Визвольних Змагань, і тому Червоний Хрест УПА на-
полегливо старався його здержати. В Дилягівському лісі збу-
дували табір і тут хворих держали, ізолюючи їх від інших 
упістів і населення. До медичної опіки над ними зголосилася 
медсестра Червоного Хреста УПА. Ця здібна і геройська дів-
чина доглядала їх із самопосвятою, з автоматом перевішеним 
через плече, готова кожної хвилини до оборони. 

Цей табір був збудований в лісі, поблизу потоку. В зем-
лю було закопано кілька дерев'яних стовпів, на них був дах, 
накритий соломою, а стіни обкладені стовбурами ялин. Іззов-
ні, до половини, стіни були обсипані землею на випадок во-
рожого нападу, як шанці. Обороною шпиталю була медсестра 
і хворі повстанці, яких тут було, здається, вісім. На випадок 
ворожого наскоку тут не було великої надії на успіх. В до-
даток, сестра часто палила воготь і виварювала все вбрання 
і навіть кожну шматку, бо це тепер було одиноке поборюван-
ня хвороби і здержання її. На літо цей табір був зручний і 
своїм чистим повітрям, і чистою водою дуже корисний, але 
не на зиму. А тут уже осінь і приходить зима. 

Всяке постачання до цього табору смерти ми робили ли-
шень до потоку, а дальше все до табору переносила ця медсе-
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стра. Хто була ця героїня, я не знаю, а яка шкода, що цієї іс-
торії ніхто до сьогодні ніде не записав. 

Такі й подібні справи розглядало командування УПА на-
шого терену, а в додаток наближалась зима, досить жорстока 
мачуха для відділів УПА й цілого підпілля. В терен сотні Бур-
лаки прийшла чота з Тернопільщини. До проводу на Закер-
зонні вона принесла різні клунки й пошту, а тепер в гостях 
при сотні Бурлаки відпочивала. В Тернопільщині, як розка-
зували повстанці з чоти, багато горячіше, ніж тут на Закер-
зонні. Там москалі натискають, і ведеться завзята боротьба 
щоденно. Завдяки розумним дівчатам з розвідчої сітки ОУН, 
їм вдалось легко перейти кордон, ще й роззброїти трьох мос-
ковських прикордонників. 

Гостей з Тернопільщини щиро приймали повстанці й на-
селення. Вони квартирували по середині села в найбезпечні-
шому місці, а сотня Бурлаки з обох сторін села й держала 
стійки і застави. Дівчата з господарської сітки, та не лишень 
з господарської, кинулись вгощати гостей копами вареників. 
Так вгощали кожну групу, яка приходила в наш терен зі схо-
ду. На відправі сотенних з командиром куреня Байдою сот-
ник Бурлака подав ідею здобуття більших запасів ліків. Цю 
ідею усі прийняли й вибирали на мапі місто з добрим запасом 
ліків. Вибір упав на місто Динів. Там велика аптека, яка об-
слуговує величезні простори з сотнями сіл. Але вибір також 
небезпечний. Місто боронить, крім військових відділів і мі-
ліції, ще й шовіністичне польське населення, яке, приїхавши 
зі сходу, з наших осель, осіло в колишніх жидівських і укра-
їнських будинках і добре зорганізоване й озброєне. 

Місто на горі, оточене різними кулеметними гніздами і 
бункерами з останньої віни. Почалась розвідка міста і ґрун-
товне плянування. 

В день акції на місто деякі чоти виходять скорше в приз-
начені місця на заставу. Одна чота займає становище біля мо-
ста на головній дорозі від Перемишля, а друга — в подібній 
позиції від Сянока. Вони п'ять хвилин перед умовленим часом 
наступу перетинають телефонні дроти з Динова. Сотні пере-
ходять Сян через броди й поволі, обережно, посуваються під 
місто. Сотня Бурлаки має наступати з півдня. З нею на акцію 
також іде чота з Тернопільщини. В неї сьогодні найбільш не-
безпечне завдання. Вона наступає на Дім міліції, в центрі міс-
та, тюрму й військо. Сотні переходять Сян в різних місцях, усі 
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мокрі, посуваються обережно до міста. Ніч темна, було вже 
по півночі. 

Попереду сотні йде командир Бурлака, а перед ним пе-
редня стежа. Наша стежа зауважила ворожу стежу на доро-
зі, куди прямує сотня, і тихенько про неї зголошує команди-
рові Бурлаці. До міста ще з кілометер, і тут перестрілка за-
алярмує оборону міста. Бурлака рішає і вільним ходом зі сте-
жею прямує в сторону ворожої стежі. Вироблене повстансь-
ке вухо і око діють справно. Вони вже близько ворожої сте-
жі, а вона їх ще не зауважила. 

— Стуй! Гасло! — крикнув командир Бурлака. 
— Сан! — відповідає котрийсь з наляканої ворожої сте-

жі, а Бурлака голосно знов питає: 
— Одзив? 
Ворожа стежа збаламучена, і хтось крикнув: 
— Сосна! 
І так в секундах командир Бурлака одержав кличку і 

відгук. 
— Єстем капітан Стшилєцкі з компаньов на ноцних впра-

вах! — каже Бурлака і підходить до стежі. 
Вмить її роззброюють. Сотня дальше іде до міста, а по лі-

нії сотні пішло повідомлення, що ворожа кличка є Сян - Сос-
на. Поволі, спокійно, підходять до міста. Знову виміна клич-
ки, і переходять біля бункера й застави. Командир Бурлака 
висловлює їм признання за чуйність, і вдоволену ворожу за-
ставу за хвильку роззброює наша стежа. Вони вже в місті під 
мурами поліції. Військо квартирує дещо на боці і, в цю сто-
рону пішла одна чота на заставу. 

Нараз десь за містом чути постріли. Всі наші чотири сот-
ні вже були в центрі міста, і тут почався шалений гук повс-
танської зброї, цілого куреня УПА. Військова залога втекла 
на поля за місто. Сімнадцять поліцаїв здалось у полон. Місто 
здобуте, лишень тут і там падають ще постріли. На головнім 
місці біля пошти дорога освітлена. її кількома пострілами 
по електричних лямпочках гасять і здобувають пошту. 

З великої хмари малий дощ. Місто здобуто без однієї жер-
тви. Сотня Громенка наступала зі сходу. її завданням було 
забирання ліків з аптеки. Будова, в якій містилась аптека, ма-
ла головний вхід з ринку, а вихід — на вузьку доріжку з про-
тилежної сторони. Колишній власник аптеки жив над скле-
пом на першому поверсі. Влада його аптеку знаціоналізувала, 
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і він лишень у ній працює. Наш лікар Скала засягає інформа-
цій про крайньо потрібні ліки проти тифу, антибіотичні і 
проти тетанусу (правця, стовбняка) в колишнього власника, 
а повстанці стягають ліки з полиць до мішків і виносять через 
задні двері. 

Вгору летить ракета, що означає кінець акції й відступ. 
Лікар Скала дуже вдоволений, бо має кількадесять міхів лі-
ків, а сотні Бурлаки, Крилача, і Ластівки — добрі трофеї. Для 
перевозу цих ліків через Сян, сотня привела з собою пару ко-
ней. Тепер за Сян через воду їх їде більше, бо дійшли ще здо-
буті військові коні. На переправі через Сян до Динова багато 
повстанців скидали взуття і штани і після переходу одяга-
лись. При відході всі переходили річку вбрані. Вода була ду-
же холодна, а на траві вже сивів мороз. Це була велика подія. 
Про цю акцію говорила вся Польща, як то тисячі «банде-
рофцуф» здобули місто Динів, військо повтікало, а вони за-
брали склади амунції і всю аптеку. 
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Святослав М. Чорній 

СПОМИН ПРО МИСТЦЯ-МАЛЯРА св. п. М. КМІТА 

Мистець-маляр св. п. Михайло Кміт народжений 1910 р. в Україні. 
Закінчив Краківську Академію Мистецтв. До Австралії прибув після 
Другої світової війни. В 1952 р. здобув другу нагороду, а в 1953 р. — 
першу нагороду «Блеіїк Прайз», в 1954 р. — нагороду в Перті і в 1957 р. 
— нагороду Сулмана. Серед австралійсьгсих мистців здобув собі гіриз 
нання. Від 1958 р. до 1965 р. жив у Каліфорнії, звідки повернувся до 
Австралії, і в 1967 р. здобув нагороду «Мельровз Прайз» за картину 
«Брайд фром Вулюмулю» і яка знаходиться в стейтовій ґалерії в Аде-
лаіді. Помер мистець 22 травня 1981 р. в Сіднеі, Австралія. 

Запізнався я з Михайлом Кмітом у 1970 році, коли мені 
було тільки 13 років. У 1967 р. М. Кміт виграв Мельровз наго-
роду в Аделаїді, Південна Австралія. Під час травневих шкіль-
них вакацій мої батьки і я перебували в Сіднеї в панства Кмі-
тів. Моя мама — Мстислава Чорній, як мистець та вчителька 
мистецтва, відразу мала спільну мову з М. Кмітом. Від того 
часу, а особливо під час студій у мистецькій школі, а пізніше 
в професійному житті, я особисто нав'язав контакт з М. Кмі-
том. 

Та перша дитяча зустріч з ним залишилася для мене не-
забутньою. Все, що я тоді знав, хоч і не розумів чому, було те, 
що М. Кміт був людиною якогось іншого погляду на світ і жи-
ття. Мені було великою насолодою перебування в його домі. 
До того часу я не знав, що хтось може жити в музеї. Не в му-
зеї якогось дорогоцінного мистецтва, яке мені тоді не було 
зрозуміле, але в музеї денного життя зі складом прикмет з 
цього світу. Пам'ятаю, що в домі не було куточка, чи місця на 
стінах, де щось цікаве не стояло б чи не висіло б. Поза обра-
зотвоорчим мистецтвом, знаними світовими мистцями, як Мі-
ро, Пікассо, Архипенко, Кадинський, Клі, називаючи лише кі-
лькох, був склад примітивного мистецтва з Африки, Південної 
Америки, Австралії та з інших закутин примітивного світу. У 
Михайла можна було знайти все: рибальські сіті, підкови, 
збгюю, стару одежу, книжки, тільки не телевізор. 

Пізніше, коли я вчився в мистецькій школі, я зрозумів, 
що все, що він придбав, не було дорогоцінними скарбами, 
а радше як інформація та об'єкти надхнення. Тоді я збагнув, 
що М. Кміт менше присвячувався щоденному життю, а мав 
великі душевні аспірації до чогось вищого, творчого, оригі-
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нального. Якщо цей погляд сприйняти, то не тяжко зрозумі-
ти, чому тяжко було з Кмітом говорити. Він мав свій влас-
ний світ, у якому жив. Від 1972 р., коли я бував в Сіднеї, за-
їжджав до нього. Тоді ми просиджували довгі години в дис-
кусії на прерізні мистецькі теми, як: композиція, колір, лінія 
і т. д. Я вже тоді привозив свої праці, чи лише прозірки, зна-
ючи, що від М. Кміта дістану конкретну, конструктивну кри-
тику, без суб'єктивних поглядів. Як студент багато від нього 
навчився, а ще краще тому, що ми обидва вживали менш-
більш ту саму тематику жіночої форми; аргументи були дво-
бічні і доцільні обом. 

Мої картини були мінімальні, тобто без комплікації ба-
гатьох форм і технік на одній канві, гострі лінії та пастелеві 
кольори і в більшості сприсовані, а не мальовані пензлем; 
щоб затримати ту нагу чистоту кольору, ніколи не вживав 
темних тонів. Як відомо, праці Кміта є зовсім інші від моїх, 
і здавалося б комусь, що поза предметом картин не було б ба-
гато до дискусії. Навпаки — кожна картина, рисунок чи 
скульптура —• то в першому ступені є форма експресії, і ця 
експресія та її виконання є фундаментом доброї чи недоб-
рої праці. 

Цей дуже важливий феномен експресії в мистецтві був 
найголовнішим пунктом різних розмов. Ще перед студіями 
я зауважив певну лагідність в роботі Кміта. Тематика, або 
кольорит були мені не завжди до вподобання, але його пра-
ці все мали ту лагідну експресію, яка є перевищенням у кар-
тині та відрізняє мистця від маляра. 

Нам відомо, що М. Кміт дійшов до цього протягом довгих 
років почерез студії візантійського релігійного мистецтва, де 
бачимо велике упрощення форми, яка закріплює ніжність та 
експресію даної теми. Але на цьому не кінчається. М. Кміт зу-
мів зібрати ті головні візантійські елементи й додати до них 
дві важливі речі, які разом вивели його на високу позицію ми-
стця. Цими двома додатковими були: експресія кольору, яка 
походить від абстрактних експресіоністів та кольористів, з ко-
трими він студіював, та його особиста елегантність. Пам'ятаю, 
коли в час одної розмови він сам це відкрив. Його аргумент 
був дуже простий: щоденно бачимо багато людей і те, що в 
них бачимо, — то є ключі до душі і характеру. Старші люди 
сильного характеру, тяжкого або легкого життя, мають свої 
життєписи на обличчях і руках. У молодих людей цього нема. 
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В них є тільки краса молодого віку. Щоб приглянутись і до-
бачити молоду красу і той старий характер, — треба їх злу-
чити та елегантно вжити разом з експресивним кольором. Це 
була Кмітова сила. За тих 14 років, що я знав М. Кміта, його 
стиль не змінився, тільки дещо розвинувся. Його праці змен-
шилися розміром; постали простіші композиції, кольорит 
став лагіднішим; контраст, що в нього все був важливим, іс-
нував до кінця, тільки що вжиток темного проти ясного пере-
вершив контраст кольорів повної барви. 

Тиждень перед смертю М. Кміта — це останній раз я ба-
чився з ним. Відомо було, що він хворий, але встав з ліжка, 
щоб зі мною зустрітись. Не хотів говорити про свою хворо-
бу, але хотів подивитися на мої рисунки. Ми приємно погово-
рили, не думаючи, що це вже останній раз. 
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Василь Заїка 

З ТАЄМНИЦЬ ГОЛОДОМОРУ 
(Де НКВД ховало тисячі трупів) 

У ті трагічні роки голодомору, який організувала Моск-
ва, я працював на Донбасі на шахті 4 - 6 Максимівка на поса-
ді інспектора по якості вугілля. Моїм обов'язком було брати 
проби вугілля під час навантаження вагонів й відсилати ті 
проби до лябораторії. А потім наслідки лябораторної аналізи 
відносити в контору головної інспекції. 

Щодо часу, то моя праця була ненормована, бо залізниця 
подавала вагони для навантаження як вдень, так і вночі. То-
му й мені доводилось приходити в різну пору доби. Головна 
вулиця в Кадіївці, по якій я щоразу проходив, звалась То-
ргова. На ній були зосереджені майже всі адміністративні й 
комерційні будинки. Була там фабрика-кухня, продуктові 
крамниці, їдальня для робітників шахти «Ільїч», ресторан, 
гастроном та інші крамниці, а наприкінці цієї головної вули-
ці був базар, який називали «толкучкою». 

На селах навесні 1933 року лютував голод. Селяни, ря-
туючись від голодової смерти, масово тікали до міста, бо в 
містах працюючим хоч потроху щось давали з харчів на карт-
ки. Проте, більшість селян, не діставши ні праці, ні харчів, 
умирала там просто на вулицях. 

Контора головної інспекції містилась за шкільним пар-
ком проти вулиці Торгової. Тому мені щодня доводилось про-
ходити цією вулицею й бачити сотні змучених голодом лю-
дей, що пухлі валялись по хідниках, а серед них були вже ме-
ртві і вмираючі. 

Проходячи вночі в травні 1933-го року до головної кон-
тори інспекції в службових справах, я часто бачив, як п'яні 
міліціонери чи енкаведисти з допомогою «блатних» (злодій-
ський елемент), що завжди чомусь тримався при поліції, зби-
рали по вулиці мертвих і напівживих до вантажних авт. Блат-
ні (теж п'яні) брали вдвох за руки й за ноги й кидали помер-
лих, як дрова, на авта. Це вони робили завжди вночі, щоб лю-
ди не бачили, куди їх везуть і де дівають. Я теж не раз думав 
над цією таємницею поховання. 

Та одного разу в травні 1933 року о першій чи другій го-
дині ночі по мене прийшов посильний від шахти. Це був хло-
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пець 16 - 17 років, який повідомив мене, що біля шахти вже 
навантажують вугіллям вагони. Я негайно одягнувся, і ми 
рушили разом до шахти. Щоб швидше дійти, ми не пішли че-
рез місто, а пішли навпростець, через поле стежкою, що йшла 
від шахти «Парком» через шахту ч. 31 до Максимівських 
шахт. На нашому шляху було декілька «шурфів» (шурф — 
запасний вихід із шахти на випадок обвалу, а також для про-
вітрювання шахти). Ці шурфи копались 250-300 метрів далі 
від шахти, і в міру того, як вугілля вибиралось, їх обгороджу-
вали, а пізніше засипали. 

Стежка, якою ми йшли з посильним, лежала за яких 8 -
12 метрів від одного спорожнілого й непридатного вже шур-
фа. Наближаючись до нього, ми побачили, як туди під'їхало 
вантажне авто. Енкаведисти погасили світло в авті, прибра-
ли огорожу навколо шуфра, а тоді блатні почали скидати ту-
ди трупи і напівживих людей. Чути було стогін і зойк нещас-
них жертв цього свавілля. 

Всю метушню з розвантажуванням цього «вантажу» нам 
було добре видно, бо хоч і була ніч, та саме місяць вийшов із-
за хмари й осяяв картину цього нечуваного злочину. Зрозу-
міло, що наказ про це місце поховання дало НКВД: самі мі-
ліціонери не могли б зважитися на це. Коли ми наблизились 
до шуфра, метрів за 30-40, нас зупинив голос з авта: 

— Стій! Хто йде?! 
Ми стали. До нас підійшов п'яний енкаведист. Тепер було 

видно по уніформі, до кого він належить. Тримаючи напого-
тові пістоль, він запитав: 

— Ви хто такі й чого так пізно тут ходите? 
Я мав при собі посвідку про місце праці, яку показав йо-

му, пояснивши, що йду до роботи, а хлопець — це посильний, 
що приходив по мене. Також сказав, що ми пішли навпрос-
тець, щоб швидше дійти до шахти. 

— А що ви бачили або чули? — запитав він суворо. 
Прикинувшись ніби дурнуватим, я відповів: 
— По дорозі ми нікого не зустрічали, нікого не бачили 

й нічого не чули. 
В цей час з вантажного авта злізло ще двоє енкаведистів 

і один з них сказав: 
— Ви що, теж хочете туди? — і показав рукою на шурф. 
— Я вже там був, — сказав я, — працював у шахті кілька 

років, а тепер маю іншу роботу. 
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Нічого не відповівши всі три енкаведисти, що розмовля-
ли російською мовою, повернулися до авта, а біля нас, мов 
сторожі стояли два блатних. Одного з них ми знали. Це був 
кишеньковий злодій, що мав кличку «Лафа». Потім енкаве-
дисти знову прийшли до нас і сказали, щоб ми йшли до праці. 
Але один, видно головний, сказав: 

— Як десь скажете, хоч слово, про цю ніч, то й вам тут 
місце буде! 

Ми пішли, а дорогою домовились з посильним, що ніде 
нікому ні слова... Але поміж людьми вже ходили чутки, бо 
люди бачили, що вони ховали померлих від голоду і в інших 
шурфах. Це були головним чином непрацююча шахта ч. 5 
Семенівка та ч. 8 Максимівка. Пізніше всі ці шурфи засипа-
ли. зрівняли з землею. А потім поділили на ділянки й роздали 
робітникам під городи. 

Отак московсько-більшовицькі фашисти ховали таємни 
ці своїх кривавих злочинів. Коли б щось подібне сталося в 
інших країнах, то вже знав би весь світ. Такі злочини, коли 
голодом замордували понад 7 мільйонів українського люду, 
мусив би розглянути міжнародній суд. А свідків того голодо-
мору є ще багато, і кремлівські вбивці мусили б відповісти за 
свій злочин. Коли з наказу Кремля недавно збили корейський 
літак, в якому загинуло 269 осіб пасажирів та обслуги, то під-
нявся проти Москви весь вільний світ, заговорили всі держав-
ні діячі і преса. А про 50-ліття нечуваного голоду, ще й досі 
більшість преси мовчить. 
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Ольга Ільків 

А ДЕ ВАШ ПЕРСТЕНЬ? 

Одного ранку в період розкуркулювання прийшла до нас 
у хату комісія, щоб забрати наше добро і передати його до 
сільради. Це були всі українці, тільки такі, що діяли за нака-
зами старшого брата, москаля. 

Розглядаючись по хаті, члени комісії тішились: от буде де 
руки погріти. Та й сама хата розташована в мальовничій міс-
цевості; на притоці Дніпра — зелень, квіти, пшениця — все 
виглядало, як на картині. Літом ця річка трохи висихала, та 
дітям це була радість, бо могли самі купатись і просто коши-
ками ловити рибу. 

Закриваючи скриню, в якій були різні жіночі прикраси, 
намисто, перстень та одяг, голова комісії зауважив, що в ма-
ми на руці залишився весільний перстень. Він наказав зняти 
й віддати. Але мати мовчала. Тяжко було їй розлучатися з 
перснем, бо це була згадка про нашого татка, вже засланого 
на Балтійсько-Біломорський канал. Але голова не мав серця 
до жінок. Мамі тоді було ЗО років. Він рвонув перстень з па-
льця, мама аж скрикнула з болю. 

Тоді п'ятирічний синок кинувся до неї, обійняв її з пла-
чем і шепнув їй на вухо: 

— Не плачте, мамо! Я буду тихенько казати: «Дурний 
колгосп. Дурний колгосп.» Вони вже на столі і всі пироги по-
їли, мамо. Не плачте. 

— Досить! Досить! — закричав голова комісії. — Заб-
рать її! 

Того дня в нашому селі забрали 32 родини. Це сталося 
1930 року, а за яких 9 років після цього з них тільки дві ро-
дини залишилися в живих. Всі інші вимерли на тяжких ро-
ботах Балтійсько-Біломорського каналу. Ті, що взяли із собою 
дітей, дуже скоро їх утратили. Діти померли через різку змі-
ну підсоння, брак теплого одягу і через голод. 

Нас із братом забрав до себе дядько Трохим. Тільки брат 
Сергійко не пережив голоду в Україні, помер, просячи, щоб 
йому до труни поклали таткову шапку. Так перед смертю 
і сказав: 

— Я скоро умру, а ви мені це зробіть. Покладіть теж па-
перу і олівця. Я буду писати батькам листи. 
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Дядько із тіткою так і зробили, все поклали до труни. 
Повернулися татко й мати. Мати втекла аж із Іркутської 

тюрми, де їх виводили на роботу різати в тайзі ліс та сплав-
ляти вниз по Анкарі чи Байкалу. Повернулися, та вже не за-
стали дитини. 

З Божою поміччю нашій родині пощастило вирватися з 
того пекла і приїхати в Богом бережену (так казав татко) Ав-
стралію. Тут він і помер на 77 році життя. 

Лишилася мати. Якось вона захворіла на серце. Покли-
кали лікаря. Оглянув він її і, між іншим, питає: 

— А де ваш перстень з руки? 
Він думав, що вона стягла його з пальця, бо руки попух-

ли, як це буває у хворих на серце. Лікар був дуже прихиль-
ним до своїх пацієнтів. 

Я переказала матері, про що він питає. 
— Де ви поділи свій перстень? Може були пухлі? 
Мати опустила голову й тяжко промовила: 
— Забрали... 
То була сумна хвилина. Щось в горлі здавило і хотілося 

плакати. Внучка, що стояла збоку, також запитала: 
— А хто, бабуню, забрав ваш перстень? 
— Комуністи прокляті, — сказала мати. 
Лікар збентежено дивився то на мене, то на внуку і не 

знав, що сталося, що за клопіт принесли його питання? Чо-
му такий сум у всіх на обличчях? І навіщо йому було таке 
питати? 

— Щось недобре? — спитав він. 
Отож, я з'ясувала лікареві про обставини, при яких у ма-

ми забрали з силою перстень. 
Співчуваючи мамі, лікар сказав: 
— Не журіться! В Австралії є багато золота. Купите собі 

ще кращий перстень. 
Так по розмові ми трохи повеселішали. 
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Неван< Грушецький 

ТАБОРОВИЙ СПОМИН 
(Вступ до радіопрограми, призначеної пам'яті Оксани Ля-
туринської на радіостанції З ЕА в Мельборні, 26.3.1984) 

Сьогодні є сто п'ятдесята програма, яку ми з дружиною 
приготували й передаємо по радіо З ЕА, поминаючи ті, які 
пересилалися раніше по радіо 3 З цієї нагоди можна було 
би поскаржитися, скільки роботи й часу вимагає готування 
програм; можна було б і розказати, скільки тем опрацьовано, 
чи хто з відомих українців були нашими гістьми. Та я дозво-
лю собі використати цю нагоду на деякі особисті спомини; пе-
ренесуся на тридцять шість чи сім років назад, до таборового 
бльоку в Ашафенбурзі, і згадаю декого з тодішніх приятелів 
і знайомих. 

У нашому коридорі була кімната, де жили гімназисти, 
як ми казали — бурса: Там завжди був рух, отже не найкра-
щі умови до навчання. Тому часто можна було бачити, як 
мій одноклясник Богдан Соловій, який тепер живе в Адела-
їді, син покійного Владики Варлаама, з книжкою чи зошитом 
ходив сюди - туди по коридорі, не зважаючи на прохожих 
бурмотів собі щось під ніс; це так вивчав лекції. До бурсаків, 
звичайно, заходили й Їхні товариші, які мешкали по інших 
кімнатах. Цікаво, що дехто з них став в Америці активними 
діячами при Державному Центрі УНР: Петро Крамаренко 
д-р Андрій Олесюк, а інженер Павло Лимаренко став навіть 
міністром нашого екзильного уряду. Може, тому, що їхні ба-
тьки були старі емігранти, вихідці з урядом Української На 
родньої Республіки. Іншої слави осягнув мій одноклясник : 
гуртковий з Пласту — Богдан Бойчук. Він є тепер поет-модер-
ніст, один зі світил так званої Нью-Йоркської групи. Вже ви-
дав ряд своїх творів, пише рецензії і статті на літературні 
теми. І хто б тоді подумав! Той хлопчисько — сирота; жартун 
— але коли образиться чи розгнівається — то не підходь! 

У бурсі жив мій близький товариш Борис — син журна-
ліста й письменника Анатоля Курдидика. Разом з Борисом ми 
виїжджали до Австралії. Це був юнак, що горів завзяттям; 
повний мрій і плянів до нового життя в Австралії...але...не 
довелося. Вже тридцять років спочиває на одному з мель 
борнських цвинтарів, скошений пістряком. 

243' 



У тому ж коридорі мешкав Роман Павлишин, пізніше ар-
хітект і відомий громадський діяч у Квінсленді, довголітній 
голова Української Громади в Брізбені, батько керівника ук-
раїнського лекторату в університеті Монаш, д-ра Марка Пав-
лишина. На поверх вище жив студент і футболіст Володимир 
Шумський, який уже десь тридцять п'ять років безперебійно 
видає в Австралії газету «Вільна Думка». На поверх нижче, на 
партері, жила рухлива дівчинка з кісками — Галя Минаїв, те-
пер відома оперова співачка Галина Андреадіс. 

Таборовий коридор був свого роду центром товарисько-
го життя — щось, як вулиця в селі чи містечку. Тут люди зу-
стрічалися, говорили; тут пан коридорний «староста» розді-
ляв «сухі» харчі; а жінки варили на спільній плиті. І як кож-
на група має свої «характери», так було й тут. 

Найбільше запам'яталася мені одна людина. Це була — 
як ми казали — «стара панна», жінка років десь сорокових 
Мої батьки знали її ще з Праги і дуже шанували, але для ме-
не вона була загадкою. Поперше, — її очі. Вони були сині, ве-
ликі, але дивилися, наче нічого не бачили. Вона пропливала 
межи людьми, як привид, як істота з іншого світу. Люди її не 
зачіпали. Навіть бурсаки, яким небагато треба було, щоб взя-
ти когось на глум, з неї не насміхалися. Вона жила замкнена 
у своєму світі, до якого ще й досі шукають ключа. Ця над-
звичайна жінка була скульпторка, малярка і поетеса Оксана 
Лятуринська. 
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СТАН УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА АВСТРАЛІЇ 

У шістьох стейтах Австралії працюють українські школи; 
об'єднані в одній українській системі освіти, очолені Україн-
ською Центральною Шкільною Радою. УЦШР координує 
працю стейтових Шкільних Рад і поодиноких шкіл, керує нав-
чальним процесом, опрацьовує програми навчання, видає по-
сібники, підручники й шкільну документацію для всіх шкіл 
та свій орган для вчителів — Інформативно-методичний лис-
ток. 

На сьогодні в Австралії працює 18 шкіл, в яких навчаєть-
ся понад тисячу учнів. Між 1978 і 1984 роками зменшилось 
число учнів на 121. 

У школах навчання триває 12 років — від садка до 10-ої 
кляси. При більших школах, при наявності студентів, працю-
ють трирічні Педагогічні школи, які вишколюють українсь-
ких учителів та матуральні курси для підготовки учнів до 
матурального іспиту з української мови й літератури в дер-
жавній системі шкільництва. 

У 1983 році, після довгих старань відповідних чинників, 
за кошти української спільноти, розпочав працю перший в Ав-
стралії трирічний український Лекторат при Монашському 
університеті в Мельборні, а в 1984 — в Сіднеї при Макворі 
університеті, де наша молодь, після матури, має можливість 
продовжувати українознавчі студії на вищому академічно-
му рівні. Лектором і керівником Лекторату в Мельборні пра 
цює д-р М. Павлишин, а в Сіднеї — д-р Н. Пазуняк. 

Головною проблемою є те, що кожного року зростає чис-
ло дітей з малим знанням української мови в наслідок міша 
них подруж. Для таких дітей треба творити окремі англомов-
ні кляси й застосовувати іншу систему навчання. 

Статистичні дані (рік, ч. шкіл, ч. учителів, ч. учнів): 

1978 — 18, 161, 1144; 1979 — 17, 162, 1072; 1980 — 19, 169, 1076; 
1981 — 17, 163, 1067; 1982 — 17, 167, 1066; 1983 — 17, 158, 1003; 
1984 — 18, 162, 1023. 

За УЦШР: 

Голова: Тетяна Сліпецька Секретар: Всеволод Шевченко 

245' 



ВИСЛІДИ 7-го КОНКУРСУ МОЛОДЕЧОЇ ТВОРЧОСТИ 

У неділю 12-го лютого 1984 р. Жюрі Літературно-мисте-
цького клюбу ім. Василя Симоненка в Мельборні у складі 
Анастасії та Невана Грушецьких, Ірени Залеської, Василя Ци-
бульського, Михайла Підріза, Юрія Михайлова під головуван-
ням Дмитра Нитченка розглянуло 8 творів, що надійшли на 
7-ий Конкурс молодечої творчости. З них 6 з Сіднею, один з 
Мельборну та один з Америки. Після прочитання творів Жю-
рі підсумувало оцінки (кожен чл. Жюрі ставив від 1 до 10) і 
присудило такі нагороди та відзначення: 

Першу нагороду ($ 60) ТАНІ БЕЙЛІ, 13 років, за фантас-
тичне оповідання Один день в житті газетної сторінки. Псе 
вдо Синя Волошка. 

Другу нагороду ($ 45) студ. Матрик. курсу ГАНДЗІ БЕРЕ 
ГУЛЯК, 16 років, за оповідання Мати. Псевдо Берізка. 

Третю нагороду ($ ЗО) учениці Центральної школи в Сід-
неї (Лідкомбі) НАТАЛЦІ СОЛОВІЙ, 14 років, за художній 
нарис Юність (про пластовий табір). Псевдо Наталгса Полтав 
ка. 

Дальші 4 твори, що теж досить майстерно написані, від 
значили з видачею по $ 15 для заохочення, а саме: 

Аня Денисенко, 15 років, студ. курсу школи українознав 
ства в Сіднеї (Лідкомбі) за оповідання Чужі очі, чужі ноги 
Псевдо Думка. 

Таня Ріжнів, 12 років, студ. курсу школи українознавст-
ва в Нобл Парку, біля Мельборну, за оповідання Безжалісні 
люди. Псевдо Марія Гнида. 

Марія Найтінґел, 15 років, учениця 10-ої кляси школи в 
Норт Чілі (Америка) за оповідання Правдиві пригоди моєї че-
репашки. Псевдо Соловейко. 

Надія Намурен, 17 років, за оповідання Незабутні спога 
ди. Псевдо Надія. 

Літературно-мистецьгсий клюб ім. Василя 
Симоненка в Мельборні, Австралія 

246' 



ПІСЛЯСЛОВО 

Минуло ще 5 років, і вже за давньою традицією випуска-
ємо нове число нашого альманаха Новий обрій ч. 7. Це видан-
ня присвячене 35-літтю нашого життя і праці в Австралії, зок-
рема літературно-мистецькій і культурній діяльності. Альма-
нах, як і попередні рази, охоплює основну частину творчости 
наших працівників пера, діяльності мистців, різного виду — 
хорів, співаків, танцюристів, мистців пензля, а також науков-
ців, праці в ділянці шкільництва тощо. Правда, в одному ви-
пускові альманаха тяжко охопити всі ділянки нашого літера-
турного та культурно-мистецького життя, а тому доводиться 
згадувати в кожному виданні, кожні п'ять років, частину на-
ших діяльних людей з тієї чи іншої ділянки, дотримуючись 
певної послідовности, щоб у кожному числі не фігурували 
ті самі мистецькі одиниці чи організації. 

Мета чи завдання нашого Клюбу плекати зріст літера-
турної творчости, популяризувати видатніших творців літе-
ратури та мистецтва як з минулих часів, татс і сучасних, що 
живуть у діяспорі, а також на рідних землях. 

Одною з важливих ділянок нашої праці — дбати про ви-
ховання нашого літературного доросту. Для цього ми влаш-
товуємо Конкурси молодечої творчости, яких уже відбуло-
ся 7, а восьмий вже проголошений. Залучаємо нашу творчу 
молодь до участи в літературних вечорах, консультуємо їхню 
творчість, даючи належні поради, даємо місце на сторінках 
наших альманахів. 

Певним показником діяльности нашого Літературно-ми-
стецького клюбу ім. Василя Симоненка в Мельборні може бу-
ти й те, що протягом останніх 18 років ми влаштували 75 
прилюдних літературних вечори. Можемо також з приємніс-
тю згадати, що протягом останніх п'ятьох років почали брати 
участь у конкурсах молодечої творчости, а також в альмана-
сі нові сили, як Юрій Борець, МАРО, Святослав Чорній, Гри-
горій Вишневий, Людмила Гриценко, Ольга Ільків,, Степан 
Хвиля, Оля Терлецька, Василь Заїка, Ірена Романовська та 
інші. А з літературної молоді: Таня Бейлі,Гандзя Берегуляк, 
Наталка Соловій, Галя та Аня Денисенки, Маруся Найтінгел 
(з Америки), Надя Намурен, Таня Ріжнів, Катруся та Ліяна 
Сліпецькі, Таня Саракула, Катя Ткач та інші. Віримо, що хоч 
окремі з них може стануть творцями вартісних літературних 
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творів гак, як з юного початківця Юрія Ткача, що почав пи-
сати цікаві пригодницькі оповідання в 12 років, став уже до-
свідченим перекладачем, який цю корисну працю зробив сво 
їм щоденним фахом, переклавши вже англійською мовою 15 
вартісних творів. 

Чималу увагу ми приділяємо нашій видавничій діяльно-
сті. Крім шістьох альманахів (тепер вже 7-ох — примітка дру-
каря), ми вже видали збірник З-під евкаліптів (Українські по-
ети в Австралії). З нашою допомогою вже упорядкована й 
перекладена англійською мовою Антологія української прози, 
де взяло участь 25 авторів. Це збірник невеликих оповідань, 
новель та уривків з більших творів, які чекають фінансової 
допомоги на друк з боку австралійських чинників, які вже 
оплатили кошти перекладу, або від людей доброї волі, що ро-
зуміють значення такого видання в той час, коли окремі ет-
нічні групи, що живуть в Австралії, вже здобулись на такий 
збірник. 

Взагалі видавнича діяльність, як і організація конкур-
сів, у великій мірі залежить від фінансових спроможностей. 
Тому з щирою подякою згадуємо надання допомоги з боку 
Фонду Любомира Склепковича, що уможливив видати окре-
мі твори членів нашого Клюбу, а також нашій вікторіянсь-
кій Громаді, яка пожертвувала § 250 на фонд конкурсів на-
шого клюбу, що відразу уможливило проголошення 8-го Кон-
курсу молодечої творчости. 

Літературно-мистецький клюб ім. Василя 
Симоненка в Мельборні, Австралія 
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УКРАЇНСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЦЕНТР 
в Мельборні (Ессендоні), Вікторія 

У новопобудованому Українському Кооперативному 
Центрі на: 

— 902 Мі. Аіхеапсіег Коасі, Еззепсіоп, Уіс. 3040 — 

приміщуються: 

ДНІСТЕР — Кредитова Кооператива Телефон 375 1222 

ОДЕСА — Будівельна Кооператива Телефон 375 1222 

ПОСТУП — Торговельна Кооператива, 
Крамниця, Телефон 375 1979 

Асекурація Телефон 375 1309 
Подорожнє Бюро Телефон 370 3022 
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ПРО УПОРЯДНИКА ТА РЕДАКТОРА ЦЬОГО АЛЬМАНАХА 

Цей додаток поміщується з ініціативи друкаря та 
підписаних, очевидно, без відома редактора. 

Цей альманах мав бути надрукований в кінці 1984 року, 
але з різних причин робота протягнулася. А цього року при-
падає 80-та річниця з дня народження упорядника та редак-
тора цього збірника, як також його 6 попередніх випусків, 
ДМИТРА НИТЧЕНКА - ЧУБА. Отож, без його відома додає-
мо тут короткі спогади про нього та ювілейні побажання від 
приятелів з Сіднею, Мельборну й Аделаїди. 

Дмитро Нитченко-Чуб народився 21.2.1905 в Зінькові на 
Полтавщині. Походив з заможної родини, а тому мав труд-
нощі на кожному кроці в Радянській Україні. Помимо цих 
перешкод, він закінчив академічні студії і ще вдома почав 
свою письменницьку кар'єру. 

Після приїзду до Австралії він віддався невтомній праці 
в ділянці українського шкільництва, а також видав ряд своїх 
прозових творів, поезій, гуморесок тощо. Він є автором ба-
гатьох статтей, передмов, а також упорядником, редактором 
і мовним коректором багатьох публікацій. 

Не лише в Австралії, але в цілій українській діяспорі, Дм. 
Нитченко є одним з передових пропагаторів української кни-
жки. Він роками переводить в Австралії успішні двомісяч-
ники українського друкованого слова. Він розповсюджує ук-
раїнську книжку при кожній нагоді: під час своїх відчитів, 
подорожей, приватних зустрічей тощо. Розповідали мені, що 
навіть в часі свого побуту в лікарні, він і там розповсюджу-
вав книжки серед тих, які його відвідували. 

Українська книжка для Дм. Нитченка — це його життя. 
Надрукував я для нього неодну публікацію. В багатьох ви-
падках ми мали «клопіт», бо він все хоче, щоб книжіса виг-
лядала, як лялечгса! А я друкар-аматор чи самоук... 

Дмитро Нитченко не тільки має письменницький талант, 
але й зумів прищепити любов, хист і вмілість орудувати рід-
ним словом своїм дітям і внукам. Його старша дочка, Леся 
Богуславець, є авторкою кількох книжок та оповідань; його 
молодша дочка, Галя Кошарська, є викладачем української 
мови в Мекворі університеті; його внук, Юрій Ткач, є відо-
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Дмитро Нитченко-Чуб 

мим перекладачем українських книжок; а його внучка, Катя 
Ткач, є авторкою есею в цьому збірникові. 

Дмитро Нитченко рахується цього року вісімдесятником. 
Але він на такого не виглядає і таким не чується. Свою працю 
продовжує поспішним молодечим темпом, а про старість про-
сто не має часу й думати. В нього є ще так багато публікацій 
в пляні, іцо й сотні років не вистачить на їх упорядкування 
й видання... 

Тому, мої побажання Ювілятові дуоісе прості: не рахува-
ти років, а реалізувати намічені пляни! На многіі літа! 

Микола Цюрак 
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Клав а Рошісо 

ДО 80-ЛІТТЯ ДМИТРА НИТЧЕНКА-ЧУБА 

У цім дзвінкім, крикливім світі, 
В кліщах бурхливого життя, 
Байдужістю серця пробиті, 
А розум б'ється з почуттям. 

Протято меж усіх запони, 
Убрано людяність в злобу, 
Швидкого поступу закони 
В бездушну світ ведуть добу. 

Новітніх діб хиткі обнови 
Завчасно рвуться на шматки, 
А з запашної квітки — мови 
Летять зів'ялі пелюстки. 

Та тішить думка — є в нас люди, 
Що хист і труд, любов і час, — 
Все віддають, щоб завжди й всюди 
По нашій мові знали нас. 

Щоб не пропало рідне слово, 
Письменник, вчитель Чуб Дмитро 
Шліфує, гострить рідну мову — 
Цю зброю нашу і добро. 

В часи лихі й в часи погожі, 
Роками, пильно кожну мить, 
Він коло слова насторожі 
З запалом юности стоїть. 

У нього завжди тон мажорний, 
У кожнім творі, у листах, 
А вірш, суворо — рідномовний, 
Як легкокрилий вільний птах. 

Він гімн співає рідній мові 
І вводить нас у слова храм, 
Щоб в чистоті його дні нові 
Ми вславили своїм ім'ям. 

За ие, Достойний Ювіляте, — слава! 
Подяка Вам і наш привіт! 
Повік хай муза величава 
Не покида Ваш творчий світ. 
Бажаю Вам добра й бадьорих, 
V ласці Божій многих літ! 
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НАРОДНІЙ СПІВЕЦЬ 

Є поема про народнього співця, що опинившись на виг-
нанні, продовжував співати. 

Скептики запитали його: чому він співає? 
Той відповів, що він любить рідну пісню, рідну мову, а 

співає для того, щоб люди чули і пам'ятали і пісню, і мову. 
Скептики не повірили йому, як той заснув, заглянули в 

його душу — і побачили себе! Побачили в душі співця любов 
до них, до свого народу. 

Таким співцем є наш славний Дмитро Нитченко - Чуб, 
якого я завжди величаю земляком (хоч Зіньків від Богодухо-
ва далеко). 

Опинившись на чужині, він безупинно працює на користь 
народу: навчає, пише, видає і організовує тут, в Австралії, ук-
раїнське літературне життя. 

За це ми всі йому вдячні, за це все йому українська гро-
мада в Австралії у великому боргу. 

Отож, відзначаючи його вісімдесятиріччя та плідні роки 
літературної праці, я балсаю йому многих літ! 

Пилип Вакуленко 

* * * 

Шановний Пане Цюрак! 

Мене повідомили, що задумуєте включити до чергового 
збірника «Новий обрій» побажання авторів з нагоди 80-ліття 
всім нам дорогого Дмитра Васильовича Нитченка. 

Йдучи назустріч, посилаю привіт: «Дорогому мойому лі-
тературному Батькові привіт із 80-літтям! З молодечим запа-
лом і силою вести й далі перед на нашому літературному по-
лі в Австралії із ще більшими успіхами та дожити щасливо 
до повної сотки!» 

Ярослав Масляк і Грицько Вологсита 
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Зоя Когут 

ДМИТРОВІ ВАСИЛЬОВИЧУ ЧУБ-НИТЧЕНКО-ЗІРЧАСТОМУ 
З НАГОДИ 80-ЛІТТЯ 

В житті багато виїмкових дат, 
Як і пригод в житті у нас багато. 
Ми чуємо, що Вам вісімдесят, 
Це вже ціла подія, не лиш дата! 

Скільки людей зустріли Ви в житті, 
Скільки Ви слів почули і сказали... 
Були дороги рівні і круті, 
Були відпливи, і були причали. 

Були і втіхи й смуток не один, 
Були роки і ситі, і голодні. 
Та зрадьте нам: який секрет чи плин 
Тримає молодим Вас до сьогодні? 

Чи сума успадкованих прикмет, 
Чи руханка, чи наголоси вірні, 
Чи часниковий сік, чи добрий мед, 
Чи звички безпорівняно -примірні? 

Чи може — праця? Бо вже скільки літ, 
Без втоми, без зневіри, без упину, 
Ви вносите в наш емігрантський світ 
Своїх трудів незлічену данину. 

Вас не турбують сумніви важкі 
Ні в силах Ваших, ні в «чому й для чого?..» 
Ви впевнено і з легкої руки 
Даєте для сучасности, що змога: 
у віршах, прозі й слові. 

Ваші дні 
Обов'язками сповнені по-вінця. 
Скажіть, будь ласка, часом хоч у сні 
Чи Dolce far niente Вам не сниться? 
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Невже Вам справді вже вісімдесят? 
Дозвольте ж, молодий наш ювіляте, 
З нагоди Ваших небуденних свят 
Вам вигукнути голосно: Віват! 
І сил, здоров'я й щастя побажати. 

* * * 

Дорогий Пане Цюрак! 

Схвалюю Ваш задум, щоб у цьому збірникові відзначити 
80-річчя його ініціятора і редактора (вже 7-го випуску) Дми-
тра Васильовича Нитченка-Чуба. Тридцять років, — це поло-
вина життя дорослої людини, а Дмитро Васильович весь цей 
час знаходив і притягав авторів, організовував фінанси, по-
ширював цей збірник в діяспорі, чим доказував, попри інше, 
що ми в Австралії, хоч і молода спільнота, хочемо докласти 
і нашу цеголку до українсьісого літературного життя на емі-
Ґрації. Думаю, що без його наполегливости ЗО років. 

А з нагоди 80-ліття Дмитра Васильовича Нитченка, я ба-
жаю йому міцного здоров'я, нев'янучої енергії та нових по-
мислів - ідей, на тому шляху, ягсий хочу назвати «Вулицею 
Дмитра Чуба» (його псевдонім). На ній є понад 20 домиків-
творів, які є витвором його живого й завжди притомного 
ума. Нехай вони будуть йому невмирущим пам'ятником. А 
вже колись, може, хтось запропонує українській владі пере-
іменувати Зіньків на Нитченкове... 

Богдан Подоляшсо 

* * * 

Вельмишановному й Дорогому Д. В. Нитченкові, невтом-
ному та довголітньому працівникові в ділянці української 
літератури, незаступимому вчителеві та виховникові україн-
ської дітвори на чужині, з нагоди 80-ліття, найсердечніші г 
бажання складають 

Ярослав і Олена Ліщинсьгсі 
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